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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
นี้ได้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ประจำปีการศึกษา 2561 
จำนวน 155 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 และ เขต 2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test 

ผลการวิจัยปรากฏว่า  
1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ เขต 2 ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักการกระจายอำนาจ หลักมุ่งเน้นฉันทามติ รองลงมาคือด้านหลักความ
รับผิดชอบ และต่ำสุด คือด้านหลักความโปร่งใส 

2. เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ
ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ เขต 2 พบว่า  การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

คำสำคัญ: หลักธรรมาภิบาล, ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to study and compare the administration 

according to the principles of good governance of school administrators. Under the Office 
of Nakhon Pathom Primary Education Area. The samples used were: Schools under the 
Office of Nakhon Pathom Primary Education Area. There are 155 schools providing 
information. The instruments used for data collection were percentage, mean, standard 
deviation and t-test (Independent). 

The research found that: 
1. Management according to good governance principles of school administrators. 

Under the jurisdiction of the Office of Nakhon Pathom Primary Education Area 1 and 2, 
the overall level was at a high level. And when considering each side, it was found. The 
highest mean is decentralization. Main focus on consensus. Second, the main 
responsibility and the minimum is transparency. 

2. It was found that there was no difference in the administration according to the 
principles of good governance of school administrators and teachers. 

Keywords: Good Governance, Administrators 

 
บทนำ 
 ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นแนวคิดสำคัญในการบริหารงานและการปกครอง เพราะ
ปัจจุบันโลกได้ให้ความสนใจคับเรื่องโลกาภิวัฒน์และหลักธรรมาภิบาลแทนการสนใจ พัฒนาอุตสาหกรรมดั่ง
แต่ก่อน เพราะกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจมีความสำคัญกระทบถึงคัน การติดต่อสื่อสาร การดำเนินกิจกรรม
ในที่หนึ่งมีผลกระทบต่ออีกที่หนึ่ง การพัฒนาเรื่องของ การเมืองการปกครองได้มุ่งให้ประชาชนเป็น
ศูนย์กลางมากขึ้น หากจะให้ประเทศมีการเจริญเติบโต ที่ยั่งยืน การมุ่งธุรกิจหรือปฏิบัติราชการต่าง ๆ ต้อง
ให้ความสนใจเรื่องของสังคม ประชาชนและ สิ่งแวดล้อม หลักธรรมาภิบาลจึงเข้ามาเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วน
ให้ความสำคัญและเริ่มมีการนำไป ปฏิบัติกันมากขึ้น (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2547) โดยได้นำแนวคิด 
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปการศึกษา และการปฏิรูประบบราชการ โดย
วางรากฐานแนวคิดนี้ไว้ไนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หลายประเด็น ในเรื่องนี้ 
เช่น ความโปร่งใส การตรวจสอบ ความมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และการกระจาย
อำนาจ (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, 2544) เพื่อให้กระบวนการสร้าง หลักธรรมาภิบาลเกิดผลอย่าง
จริงจัง รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญ ในการปฏิรูประบบราชการ เพ่ือให้ สามารถบริหารงานคล่องคัว มีความ
ชัดเจนในการดำเนินบทบาท เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการให้บริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารงาน เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็น 
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ธรรมาภิบาล โดยอาศัยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) ที่ได้กำหนดให้มี
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็น คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กำหนดแนวทางการบริหาร
ราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของทุก ๆ ส่วนราชการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 
10 ด้าน หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม หลักการกระจายอำนาจ หลักความเสมอภาค หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 และ เขต 2 ได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาเกิด
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี โดย
ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการ จัดทำสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ผู้ ,บริหาร
และครูผู้สอนเกี่ยวกับหลักและแนวปฏิบัติ ประจำปีตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
กำหนดให้สถานศึกษาจัดทำ แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเปาหมายของหน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา จัดวางระบบ ควบคุมภายใน จัดทำตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการที่ชัดเจน เผยแพร่ให้
ประชาชนได้ทราบ มีการประเมินผลเป็นระยะ และรายงานผลอย่างต่อเนื่องทุกปี อีกทั้งยังส่งเสริมให้
สถานศึกษาบริหาร จัดการการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2, 2554) 
 การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการบริหาร และการจัดการ ใน
อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นนิติบุคคล การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร จัดการ นับว่า
เป็นสิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนควรจะต้องนำมาใช้ เพ่ือให้การบริหารงานของ สถานศึกษาประสบ
ความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร ราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
และเขต 2 เพ่ือจะนำผลการวิจัยไปประกอบการวางแผนการจัด การศึกษาและการบริหารงานใน
สถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ เขต 2 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากร คือ ครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม ปี

การศึกษา 2561 จำนวน 155 โรงเรียน 
ขอบเขตของเนื้อหา มุ่งศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552) มี 10 ประการ ได้แก่  หลัก
ประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วน
รว่ม หลักนิติธรรม หลักการกระจายอำนาจ หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการวิจัยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ผู้วิจัยกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ตามระเบียบของสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (สำนักนายกรัฐมนตรี, 2546) 

 
ตัวแปร X     ตัวแปร Y 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ที่มา: หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)/สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) 

 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา ใน 10 ด้าน ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล 
2. หลักประสิทธิภาพ 
3. หลักการตอบสนอง 
4. หลักภาระรับผิดชอบ 
5. หลักความโปร่งใส 
6. หลักการมีส่วนร่วม 
7. หลักนิติธรรม 
8. หลักการกระจายอำนาจ 
9. หลักความเสมอภาค 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

บรรยากาศองค์การโรงเรียน 

9. ครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 

10. ครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 
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ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
และเขต 2  

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารตามการ
รับรู้ของครูผู้สอน 

ครูเขต 1 (n=73) ครูเขต 2 (n=82) 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. หลักประสิทธิภาพ 4.35 0.35 4.40 0.37 
2. หลักประสิทธิผล 4.37 0.33 4.40 0.35 
3. หลักการตอบสนอง 4.37 0.33 4.40 0.35 
4. หลักความรับผิดชอบ 4.38 0.35 4.40 0.36 
5. หลักความโปร่งใส 4.19 0.42 4.16 0.39 
6. หลักการมีส่วนร่วม 4.37 0.33 4.40 0.35 
7. หลักนิติธรรม 4.36 0.32 4.40 0.36 
8. หลักการกระจายอำนาจ 4.39 0.36 4.40 0.37 
9. หลักความเสมอภาค 4.33 0.35 4.30 0.36 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 4.39 0.36 4.40 0.38 

รวม 4.35 0.35 4.34 0.37 

 
จากตารางที่ 1 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สรุป ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.35, S.D. = 0.35) 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ หลักการกระจายอำนาจ (X̅ =3.39) และหลัก

มุ่งฉันทามติ (X̅ = 4.39, S.D. = 0.36) รองลงมาคือ หลักความรับผิดชอบ (X̅ = 4.38, S.D. = 0.35) และ

ต่ำสุดคือ หลักความโปร่งใส (X̅ = 4.19, S.D. = 0.42)  
 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สรุป ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.34, S.D. = 0.37) และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ( X̅ = 4.40, S.D. = 0.38 ) 

รองลงมาคือ หลักประสิทธิภาพ (X̅ = 4.40, S.D. = 0.37) และต่ำสุดคือ หลักความโปร่งใส (X̅ = 4.16, S.D. 
= 0.39) 
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ตารางท่ี 2  ตารางการเปรียบเทียบเกณฑ์ที่กำหนดด้วยสถิติ t – test (Independent) 
การเปรียบเทียบการบริหารงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
ตามการรับรู้ของครูผู้สอน 

ครูเขต 1 (n=73) ครูเขต 2 (n=82) 
t 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. หลักประสิทธิภาพ 4.35 0.34 4.40 0.37 -.888 
2. หลักประสิทธิผล 4.37 0.33 4.40 0.35 -.586 
3. หลักการตอบสนอง 4.37 0.33 4.40 0.35 -.586 
4. หลักความรับผิดชอบ 4.38 0.34 4.40 0.36 -.373 
5. หลักความโปร่งใส 4.19 0.41 4.16 0.39 .458 
6. หลักการมีส่วนร่วม 4.37 0.33 4.40 0.35 -.586 
7. หลักนิติธรรม 4.36 0.33 4.40 0.36 -.780 
8. หลักการกระจายอำนาจ 4.39 0.36 4.40 0.37 -.233 
9. หลักความเสมอภาค 4.33 0.35 4.30 0.36 .406 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 4.39 0.36 4.40 0.37 -.233 

รวม 4.35 0.35 4.34 0.366 -0.512 
 
จากตารางที่  2 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ เขต 2 พบว่า การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 1 และเขต 2 ไม่
แตกต่างกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ เขต 2 ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักการกระจายอำนาจ หลักมุ่งเน้นฉันทามติ รองลงมาคือด้านหลักความ
รับผิดชอบ และต่ำสุด คือด้านหลักความโปร่งใส 

2. เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ
ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ เขต 2 พบว่า การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน  
 
อภิปรายผล 

1. ผลการวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1และ เขต 2 โดยรวม มีสภาพการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่าสภาพ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตามมาตรา 
78(4) ได้กำหนดให้พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบวิธีการทำงานให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ  อีกทั้ง
สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good 
Governance) พ.ศ. 2542 ขึ้น เพ่ือให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการถือปฏิบัติ ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงนำมายึดเป็นหลักแนวทางในการปฏิบัติราชการที่ดีตลอดมา และทั้งนี้อาจเนื่องมากจาก
ผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เป็นผู้มีความรับผิดชอบในหน้าที่มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โดยยึดหลักความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม โดยมีการบริหารงานในสถานศึกษา ที่เน้น
การมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นฉันทามติตามแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์
เชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งนำพาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา จึงทำให้การใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของ ศิริยา  
โถแกว ที่ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา พบวา บริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนสิริวุฒิวิทยาในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ไพฑูรย์ บังชิด ได้ทำการศึกษาเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า การใช้ หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มหาสารคาม เขต 2 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิชัย โนนพิง  ได้ทำการศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานตาม หลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 พบว่าสภาพการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาหนองคาย เขต 3 
โดยรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของสุชิน เรืองบุญส่ง  ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบว่า การปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร โรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 2 
โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรพงษ์ พงศ์ศาสตร์  ได้ทำการศึกษา
เรื่อง การปฏิบัติงานตาม หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 
3 พบว่า การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 
3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับงานวิจัยของภาวิณี ชินคำ ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง 
การศึกษาความคิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียนและครูต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน ใน
สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความ
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คิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาถิบาลของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมคิด มาวงศ์ ได้
ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน ตามความ
คิดเห็นของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ผลการวิจัยพบว่า 1) การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ ผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลใน
จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับงานวิจัย ของไพฑูรย์ สุขผลา
นนท์  ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และ
คล้องกับงานวิจัยของไพศาล ตั้งสมบูรณ์ ได้ศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ บริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่ การศึกษาสมุทรสาคร ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน สถานศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก 

2. การเปรียบเทียบ การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัยพบไม่แตกต่างกันและไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ว่าเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมของเขต 1 และ เขต 2 มีความ
แตกต่างกัน   เนื่องจากหลักการกระจายอำนาจ คือ มีการมอบอำนาจในภารกิจให้แก่ครูในโรงเรียนได้อย่าง
เหมาะสม และการมอบอำนาจในการบริหารให้แก่บุคลากรในโรงเรียนอาจเป็นเพราะการมอบอำนาจหน้าที่
ในการปฏิบัติงานให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนยังความความเหมาะสมไม่ชัดเจนและยังไม่มีการกระจาย
อำนาจเท่าที่ควร ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของไพศาล ตั้งสมบูรณ์  ได้ศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการ บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาสมุทรสาคร พบว่า การ ปฏิบั ติ
จริงและความคาดหวังต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาครไม่มีความแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมคิด   มาวงศ์  ได้
ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน ตามความ
คิดเห็นของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ผลการวิจัยพบว่า การ
เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร โรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัด
โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จำแนกตามประสบการณ์ โดยรวมพบว่า ทุกด้านไม่
แตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ 
ด้านหลักความเสมอภาค ผู้บริหารควรปฏิบัติกับครูและบุคลากรในโรงเรียน อย่างเท่าเทียมกันโดย

ไม่แบ่งแยกและไม่เลือกปฏิบัติ ผู้รับบริการในชุมชนควรได้รับการบริการ อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยก
และไม่เลือกปฏิบัติ และควรมอบหมายภาระงานให้ตาม ความเหมาะสมทั้งด้านความรู้ความสามารถและ
ความสมัครใจ 
   ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ เขต 2  ควรศึกษาเรื่องความโปร่งใสเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
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