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บทคัดยXอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน
พระปริ ยัติธรรม แผนกสามั ญ ศึก ษา ในจัง หวั ดกาฬสิ นธุ 2)เพื่ อ เปรี ยบเที ยบการบริ ห ารตามหลั ก
ธรรมาภิบาลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดกาฬสินธุ จําแนกตามเพศ อายุ
และระดับการศึกษา 3)รวบรวมขTอเสนอแนะแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามั ญศึกษา ในจังหวั ดกาฬสินธุ กลุUมตัวอยUางที่ใชTในการวิจัย คือ บุคลากร
ทางการศึกษา จํานวน 109 คน เครื่องมือที่ใชTในการเก็บรวบรวมขTอมูลเปYนแบบสอบถามมาตราสUวน
ประมาณคUา 5 ระดับ สถิติที่ใชTในการวิจัย ไดTแกU คUารTอยละ คUาเฉลี่ย สUวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตรวจสอบ
สมมติฐานโดยการใชTสถิติ t-test และ F-test(One-way ANOVA) โดยใชTโปรแกรมสําเร็จรูป
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ผลการวิจัยพบวUา 1)สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญ จังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยูUในระดั บมาก เรียงลําดับจากดT านที่มีคUาเฉลี่ ยสูงสุดไปหา
ต่ําสุด ไดTแกU หลัก นิติธรรม หลั กคุณธรรม หลักความโปรUงใส หลัก ความคุTมคUา หลักการมีสU วนรUวม
หลักความรับผิดชอบ 2)ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนพระปริ ยัติ แผนกสามัญศึ กษา จัง หวัดกาฬสินธุ จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายดTานไมU
แตกตUางกัน จําแนกตามอายุและวุฒิการศึกษา หลักความโปรUงใส แตกตUางกันอยUางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นอกนั้ นไมU แตกตUางกัน 3)ขT อเสนอแนะเกี่ยวกับ การบริ หารงานวิชาการตามหลั ก
ธรรมาภิ บ าลของโรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญ ศึก ษา จัง หวัดกาฬสิ นธุ ผูTบ ริ หารเปsดโอกาสใหT
บุคลากรมี สUวนรUวมในการวางแผนและกําหนดนโยบายของโรงเรียนการบริหารงานธุรการการเงิ น
งบประมาณพัสดุและตรวจสอบไดT
คําสําคัญ : 1. การบริหาร 2. หลักธรรมาภิบาล 3. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ABSTRACT
The objectives of the research article were 1) to study the situation of an
approach of good governance-based administration for Phrapariyattidhamma Schools,
general education division in Kalasin province, 2) to compare the so-said administration
Phrapariyattidhamma Schools, general education division in Kalasin province, classified
by gender, age and education, 3) to compile the related recommendations as suggested
for Phrapariyattidhamma Schools, general education division in Kalasin province. The
population consisted of the staff members of those schools, totally 109 in number.
The device used to collect the information was the five-rating scale. The statistics used
in this research are percentage, mean, standard deviation, and examining the hypothesis
by using t-test and F-test(One-way ANOVA) statistics by using a package program.
The research found that: 1. The situation of the good governance-based
administration for Phrapariyattidhamma schools general education division in Kalasin
province was, in an overall aspect, found to stand at the ‘MUCH’ level. In an individual
aspect, the item that was ranked on top of the scale in terms of mean was the rule of law,
followed by morality, transparency, cost-coverage, participation and accountability,
respectively. 2. The comparison of the so-said administration classified by gender was, in
both overall and individual aspects, found no difference, but the comparison by age and
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education in almost all aspects displayed no difference, except in the aspect
of transparence where it showed the statistically significant difference at .05.
3) Suggestions on academic administration according to the good governance of the
Phrapariyattidhamma school, general department, Kalasin province Executives provide
opportunities for personnel to participate in the planning, and set school policies
administrative administration finance, budget, supplies and accountability.
Keywords : 1. Administration 2. Good Governance 3. Phrapariyattidhamma Schools,
General Education Division
1. ความสําคัญและที่มาของปgญหาที่ทําการวิจัย
สํานั กงานคณะกรรมการการพั ฒนาเศรษฐกิจ และสั งคมแหU งชาติ ไดT กําหนดแผนพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหUงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยไดTกําหนดเปYนยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศไวT 10 ยุทธศาสตร ซึ่ งในยุท ธศาสตรขTอ ที่ 6 เปY นเรื่องของการบริหารการจั ดการประเทศ
ไดT กํ าหนดไวT วUาการบริ ห ารจั ดการในภาครัฐ การป~ องกั นการทุ จริ ตประพฤติ มิ ชอบและการสรT าง
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ใหTความสําคัญกับการสUงเสริม และพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอยUางเปYน
รู ป ธรรมทั้ ง ดT า นระบบการบริ ห ารงานและบุ ค ลากร มี ก ารบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ โ ปรU ง ใส
มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบไดTอยUางเปYนธรรม และประชาชนมีสUวนรUวม มีการกระจายอํานาจ
และแบUงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหวUางสUวนกลาง ภูมิภาค และทTองถิ่น (สํานักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหUงชาติ, 2559 : 37)
หลักธรรมาภิบาล ถือเปYนหลักการบริหารงานที่สําคัญและจําเปYนในสถานการณปจจุบันโดย
เฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการดTานการเรียนการสอนในสถานศึกษาและในระดับประถมศึกษา
นั้นถือเปYนการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ในการที่จะสรTางประชาธิปไตย และการสรTางหลักธรรมาภิบาล
ใหTเกิดแกUเยาวชน ครู ผูTปกครอง รวมทั้งผูTที่เกี่ยวขTองซึ่งถTาผูTบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาไดT
นําหลัก ธรรมาภิบาลไปใชTอยU างตUอเนื่อง และจริ งจังแลT ว ยUอมจะเกิดประโยชนและมีประสิ ทธิภาพ
สูงสุดในการบริหารจัดการโรงเรียน แตUในสภาพของความเปYนจริงโดยเฉพาะในยุคของโลกาภิวัฒน
ที่มีขTอมูล ขUาวสารที่ไรTพ รมแดน ที่เนTนวัตถุธรรมมากกวUาคุณธรรม ก็ ยUอมจะทําใหTผูT บริหารของบาง
โรงเรียนเปลี่ยนไปตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่ยึดวัตถุมากกวUาจิตใจ ยUอมจะเกิดการบกพรUองใน
หนT าที่ หรื อเกิ ดปญหาในการบริ ห ารโรงเรี ยน กUอใหTเ กิดผลกระทบแกUเ ด็ กและเยาวชนในอั นที่ จ ะ
พัฒนาการเรียนรูTอยUางตUอเนื่อง ครูผูTสอนและผูTที่เกี่ยวขTองก็ยUอมไดTรับผลกระทบเชUนกัน (พระสุธิศักดิ์
สุภกิจฺโจ(เขียวหวาน), 2554 : 93-96) ในการบริหารงานในสถานศึกษาของผูTบริหารจําเปYนอยUางยิ่งที่
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จะตTองยึดแนวทางการบริหารดTวยหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหTเกิดความเปYนธรรม มีความโปรUงใสไดTรับ
การยอมรั บ และเชื่อ ถื อ ดั ง นั้ น ผูT บ ริห ารในยุ คปจจุ บั นซึ่ง เปY นผูT นํายุคโลกาภิ วัตน จะตT อ งมีก ารนํ า
หลักการบริหารจัดการบTานเมืองที่ดีมายึดในการบริหารงานทุกดTานอยูUเสมอ โดยจะศึกษาในลักษณะ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ดTานคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรUงใส
หลักการมีสUวนรUวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุTมคUา เพื่อที่จะนําขTอมูลที่ไดTจากการวิจัยมาใชT
ในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของผูTบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานมากขึ้น
เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ดังนั้น ผูTวิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดกาฬสินธุ โดยมีความมุUงหวังในการนนําผลการวิจัย ขTอสรุป ขTอเสนอแนะ
ตUางๆ ที่เปYนองคความรูTจากการศึกษาในครั้งนี้ นําไปเสนอตUอหนUวงงานภาครัฐ องคกรตUางๆ ที่มีสUวน
เกี่ยวขTอง เพื่อใชTเปYนขTอมูลในการพัฒนาและประกอบการพิจารณาวางแผนการบริหาร ตามแนวทาง
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนพระปริยัติแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดกาฬสินธุ ใหTมี
ประสิทธิภาพ ตUอไป
2. วัตถุประสงคPของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในจังหวัดกาฬสินธุ
2.2 เพื่อเปรียบเทียบแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดกาฬสินธุ โดยจําแนกตาม เพศอายุ และระดับการศึกษา
2.3 เพื่ อ รวบรวมขT อ เสนอแนะเกี่ ยวกั บ แนวทางการบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดกาฬสินธุ
3. ประโยชนPที่ได[รับจากการวิจัย
3.1 เปY น แนวทางการบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม
แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดกาฬสินธุ
3.2 ทําใหT ทราบผลเปรียบเทียบแนวทางการบริห ารตามหลัก ธรรมาภิ บาลของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดกาฬสินธุ โดยจําแนกตาม เพศอายุ และระดับการศึกษา
3.3 เปYนขTอสนเทศเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดกาฬสินธุ
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4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ยเรื่ อ ง แนวทางการบริ ห ารตามหลั กธรรมาภิ บ าลของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดกาฬสินธุมี กลุUมตัวอยUางที่ใชTในการวิจัย ไดTแกU ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 109 คน (โรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สํานักงาน กลุUม 10, 2562 : 21) เครื่องมือที่ใชTในการวิจัยแบบ
สนทนากลุU มและแบบสอบถามมาตราสU วนประมาณคUา 5 ระดั บ มีคUา IOC อยูUร ะหวUาง 0.67-1.00
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทUากับ 0.97 การวิเคราะหขTอมูลจากแบบสอบถาม สUวนที่ 1 วิเคราะหขTอมูลดTวย
สถิ ติพื้นฐาน เพื่ อใหT ทราบถึง ลั ก ษณะการแจกแจงของตัวแปร ไดTแกU คUาเฉลี่ย และสU วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน วิ เ คราะหความสั ม พั นธระหวU า งตั ว แปรสU ว นที่ 2 วิ เ คราะหเปรี ย บเที ยบแนวทางการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูTบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึก ษา ในจั งหวัดกาฬสิ นธุ ตามความคิดเห็ นของครู ที่มี ปจจัยสUวนบุ คคล คือ เพศ อายุ และระดั บ
การศึกษาที่ตUางกันดTวยการทดสอบคUา t-test และคUา F-test (One-way ANOVA) ถTาพบความแตกตUาง
อยUางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 จะทดสอบความแตกตUางของคUาเฉลี่ยเปYนรายคูUดTวยวิธีการของเซฟเฟƒ
(Scheffe' Method) โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สUวนที่ 3 สUวนคําถามปลายเปsดผูTวิจัยไดTใชT
วิธีก ารวิ เ คราะหเนื้อ หาโดยวิ เ คราะหสรุ ป ประเด็ นเนื้ อ หาที่ ผูT ตอบคํ าถามปลายเปs ดแตU ล ะคนตอบ
เพื่อทําการแยกประเด็นคําตอบดังกลUาวใหTเปYนหมวดหมูUแลTวอธิบายเปYนความเรียง
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะหสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญ ในจังหวัดกาฬสินธุ
ตารางที่ 1 สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในจังหวัดกาฬสินธุ
สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปรUงใส
4. หลักการมีสUวนรUวม
5. ความรับผิดชอบ
6. หลักความคุTมคUา
รวม

ระดับความคิดเห็น
S.D.
X
4.55
0.25
4.47
0.27
4.41
0.18
4.35
0.27
4.34
0.20
4.40
0.20
4.42
0.20

แปลผล

ลําดับ

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1
2
3
5
6
4
-

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร[อยเอ็ด ป]ที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)| 329

จากตารางที่ 1 พบวUา สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยูUในระดับมาก เรียงลําดับจากดTานที่มีคUาเฉลี่ยสูงสุด
ไปหาต่ําสุด ไดTแกU หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรUงใส หลักความคุTมคUา หลักการมีสUวนรUวม
หลักความรับผิดชอบ ตามลําดับ
5.2 ผลการเปรียบเทียบแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ในจัง หวัดกาฬสินธุ พบวUา จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายดTานไมUแตกตUางกั น
จําแนกตามอายุ หลักความโปรUงใสแตกตUางกันอยUางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และบุคลากรที่มี
อายุ 30-45 ป‡ กับ อายุ สูงกวUา 45 ป‡ มีความคิดเห็นแตกตUางกันอยUางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกนั้นไมUแตกตUางกัน จํ าแนกตามระดับ การศึกษา ระดับ การศึก ษาต่ํากวU าปริญญาตรี กับ สูงกวU า
ปริญญาตรี มีความคิดเห็นแตกตUางกันอยUางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมUแตกตUางกัน
5.3 ผลการศึกษาขTอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดกาฬสินธุมีดังนี้ 1)ดTานหลักนิติธรรมผูTบริหาร
สถานศึกษาควรมอบหมายภาระงานใหTบุคลากรไดTทําตามความรูTความสามารถที่เหมาะสม เปYนไปตาม
ระเบี ยบของราชการและตามเกณฑการประเมิ นผลการปฏิ บัติง าน 2)ดTานหลักคุ ณธรรม ผูTบ ริหาร
ปฏิบัติหนTาที่ ดTวยความเที่ยงธรรม ไมUลําเอียงไปฝƒายใดฝƒ ายหนึ่ ง มีม นุษยสั มพันธอันดีตUอผูTรUวมงาน
3)ดTานหลักความโปรUงใส ควรมีความโปรUงใสในเรื่องการบริหารงานดTานงบประมาณ การเงิน พัสดุ
และสามารถตรวจสอบไดT 4)ดTานหลักการมีสUวนรUวมผูTบริหารเปsดโอกาสใหTบุคลากรมีสUวนรUวมในการ
วางแผนและกําหนดนโยบายตUางๆ ของโรงเรียนการบริหารงานธุรการการเงินงบประมาณพัสดุโดย
เปsดโอกาสใหTบุคลากรทุก ฝƒายมีสUวนรU วมในการวางแผนและการใชTงบประมาณตUางๆ ของโรงเรียน
5)ดTานหลักความรับผิดชอบผูTบริหารสถานศึกษา เอาใจใสUบริหารงานบุคลากรดTวยความรับผิดชอบใหT
ทุ ก ฝƒ า ยมี ข วั ญ กํ าลั ง ใจในการทํ างานเกี่ ย วกั บ ปญหาดT านตU างๆ และตT อ งปฏิ บั ติห นT าที่ อ ยU า งเต็ ม
ความสามารถ 6)ดTานหลักความคุTมคUา ผูTบริหารใหTคําแนะนํา สUงเสริมการใชTทรัพยากรที่มีอยูUใหTเกิด
ประโยชนสูงสุดตUอการพัฒนาการเรียนการสอน ควรดูแลอุปกรณที่จําเปYนในสถานศึกษา ซUอมแซม
บํารุงรักษาตามความเหมาะสม และบริหารจัดการใชTทรัพยากรไดTอยUางคุTมคUาและยั่งยืน
6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในจั ง หวั ดกาฬสิ นธุ โดยรวมอยูU ในระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ าจเปY นเพราะวU าการบริ ก ารงานในโรงเรี ย น
พระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา การบริ ห ารโรงเรี ย นซึ่ ง เปY น การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
มีความสํ าคั ญ อยU างยิ่ง ในการพั ฒ นาประเทศใหT มั่ นคงและยั่ง ยื นเพราะเปY นการจั ดการศึ ก ษาตาม
มาตรฐานใหTกับนักเรียนเพื่อเลือกวิถีทางในการดําเนินชีวิตและผลิตกําลังคนในระดับกลาง นับวUาเปYน
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ภารกิจที่สําคัญในการบริหารการศึกษาของผูTบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาการบริหารโรงเรียนจะดําเนิน
ไปดTวยดีมีความเจริญกTาวหนT า ผูTบริหารตTอ งใชTเทคนิคหรือหลักการบริ หารตUางๆ ตลอดจน ความรูT
ความสามารถ ความชํานาญที่มีอยูUทําใหTโรงเรียนไปสูUเป~าหมายการศึกษาที่กําหนดไวT ผูTบริหารโรงเรียน
ในฐานะเปYนผูTบริหารสูงสุดในองคกร จะตTองใหTประโยชนสูงสุดแกUองคกร และมีบทบาทหนTาที่ในการ
บริ ห ารงานใหT บ รรลุ ผ ลสําเร็ จและมีป ระสิท ธิ ภาพ จึ ง ถือไดT วUาการบริ ห ารดT วยหลั ก ธรรมาภิ บ าลมี
ความสําคัญอยUางยิ่งที่ผูTบริหารจะตTองสรTางขึ้นเปYนคุณสมบัติประจําตัว และของสถานศึกษา เพื่อใหT
เกิดความเปYนธรรมในการบริหารงาน มีความโปรUงใสและสามารถตรวจสอบไดTเรียงลําดับจากดTานที่มี
คUาเฉลี่ยสูงสุ ดไปหาต่ํ าสุ ด ไดTแกU หลั กนิติธรรม หลัก คุณธรรม หลั กความโปรU งใส หลั กความคุT มคU า
หลักการมีสUวนรUวม หลักความรับผิดชอบ สอดคลTองกับงานวิจัยของ มนธกานต สุชาเดช (2560 : ง)
ไดTทํ าวิ จัยเรื่อ งการใชTห ลักธรรมาภิ บาลในการบริหารงานของผูTบริ หารสถานศึก ษา สัง กัดองคการ
บริหารสUวนจังหวัดรTอยเอ็ด พบวUา การใชTหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูTบริหารสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหารสUวนจังหวัดรTอยเอ็ด ในภาพรวมทุกดTานอยูUในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปYนราย
ดTานพบวUา ดTานที่มีคUาเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรกเรียงตามลําดับ คือ ดTานความรับผิดชอบ รองลงมา
คือดTานหลักการมีสUวนรUวม และดTานหลักนิติธรรมสUวนดTานที่มีคUาเฉลี่ยนTอยที่สุดคือ ดTานความโปรUงใส
6.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึก ษา ในจั งหวัดกาฬสิ นธุ จํ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายดT านไมU
แตกตUางกันและจําแนกตามอายุ หลักความโปรUงใสแตกตUางกันอยUางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และบุคลากรที่มีอายุ 30-45 ป‡ กับ อายุ สูงกวUา 45 ป‡ มีความคิดเห็นแตกตUางกันอยUางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมUแตกตUางกันทั้งนี้อาจเปYนเพราะวUา บุคลากรที่มีเพศตUางกันตUางก็ทํางานที่
คลTายคลึงกัน คือ การทํางานหรือหลักการบริหารที่ทําใหTงานสําเร็จตามเป~าหมายหรือวัตถุประสงค
อยUางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยหลักการ 6 ประการ ประกอบดTวย หลั กนิติธรรม
หลัก คุณธรรม หลัก ความโปรU งใส หลั กการมีสU วนรU วม หลัก ความรับ ผิดชอบ และหลั กความคุT มคU า
สอดคลTองกับงานวิจัยของ พระสกล ฐานธมฺโม (อินทรคลTาย) (2556 : ง) ไดTทําการวิจัยเรื่องการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูTบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค พบวUา ผูTบริหารและ
ครูผูTสอนมีความคิดเห็นตUอการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูTบริหารสถานศึกษาใน
จัง หวั ดนครสวรรคอยูUในระดั บ มากทุ ก ดTาน จํ าแนกตามปจจั ยสUวนบุ คคลแลT วพบวU าผูT บ ริห ารและ
ครูผูTสอนที่มีระดับการศึกษาตUางกันมีความคิดเห็นของผูTบริหารและครูผูTสอนตUอการบริหารสถานศึกษา
ตามหลัก ธรรมาภิ บาลของผูT บ ริห ารสถานศึ กษาแตกตU างกั นอยUางมี นัยสํ าคั ญทางสถิ ติที่ ระดั บ .01
สําหรับในดTานเพศ อายุ ตําแหนUงปจจุบันและระยะเวลาในการดํารงตําแหนUงมีความคิดเห็นไมUแตกตUางกัน
จําแนกตามวุฒิ ก ารศึก ษาระดับ การศึ กษาต่ํ ากวU าปริ ญ ญาตรี กั บสู ง กวU าปริ ญ ญาตรี มีความคิ ดเห็ น
แตกตUางกันอยUางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมUแตกตUางกัน
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7. ข[อเสนอแนะ
7.1 ขTอเสนอแนะเชิงนโยบาย
7.1.1 ผูTมีสUวนเกี่ยวขTองควรมีนโยบายใหTพัฒนารูปแบบการบริหารงานตามแนวทางของ
หลักธรรมาภิ บาลที่ เหมาะสมมี ประโยชน เปYนไปไดTและสอดคลTองกับสภาพปจจุบัน ในบริ บทของ
โรงเรียนสํานักงานกลุUมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
7.2.2 สํานักพระพุทธศาสนาแหUงชาติที่ตั้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามั ญศึ ก ษา ในจั ง หวัดกาฬสิ นธุ ควรมี ก ารสํ ารวจลงพื้ นที่ก ารปฏิ บั ติง านจริ ง ของพนัก งาน
ศาสนการหรื อ ครู ผูT ส อนเปY น ระยะวU า มี ก ารนํ า แนวทางการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลมา
ประยุกตใชTใหTเขTากับบริบทของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดกาฬสินธุหรือไมU
ถTาไมUมีควรหาแนวทางเพื่อนําไปสูUการปฏิบัติในครั้งตUอไป
7.2.3 ควรมีการจัดอบรมผูTบริหารและครูผูTสอนเพื่อสUงเสริมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ภายในโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่ อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและระเบียบของทางราชการ
เพื่อความเรียบรTอยดีงามตามภาระหนTาที่ที่ไดTรับมอบหมายและจะไดTศาสนทายาทที่มีคุณภาพ
7.2 ขTอเสนอแนะสําหรับผูTปฏิบัติ
7.2.1 แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในจังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยูUในระดับมากที่สุดดังนั้น ผูTบริหารสถานศึกษาควรใชTหลัก
คุณธรรมจริ ยธรรมและกฎระเบียบมาใชTในการบริ หารงานในสถานศึ กษาอยU างเปYนธรรมแกUเ พื่อ น
รUวมงานควรมี ก ารดูแลสU ง เสริ ม ผูT ไตT บั งคั บ บั ญ ชาตามโอกาสอํ านวย มี ความโปรU ง ใสในการใชT จU าย
งบประมาณสามารถตรวจสอบไดT ตTองปฏิบัติหนTาที่ดTวยความขยัน ซื่อสัตย สุจริต มีมนุษยสัมพันธอันดี
ตUอผูTรUวมงาน ยึดในหลักคุณธรรม บริหารจัดการใชTทรัพยากรอยUางคุTมคUาและยั่งยืน
7.3 ขTอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตUอไป
7.3.1 ควรศึกษาแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูTบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาเอกชน สํ านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแหU ง ชาติ สํ านั ก งานตํ ารวจแหU ง ชาติ
และสังกัดองคกรปกครองสUวนทTองถิ่น
7.3.2 ควรศึกษาแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูTบริหารสถานศึกษา
ในกลุUมประชากรที่ผูTศึกษาไมUไดTปฏิบัติหนTาที่อยูU เพื่อจะไดTขTอมูลที่เปYนตรงไปตรงมาและนUาเชื่อถือ
7.3.1 ควรมี ก ารวิ จั ยเชิ ง คุ ณภาพเพื่ อ ศึ ก ษาปจจั ยที่ ทํ าใหT ผูT บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ก าร
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูUในระดับมาก ดังกลUาว
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การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงไดTดTวยดีเพราะความอนุเคราะหจากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตรTอยเอ็ด และบุคลากรหลายทUานที่ไดTกรุณาชUวยเหลือใหTขTอมูล ขTอเสนอแนะ คําปรึกษาแนะนํา
ความคิ ดเห็นและกํ าลังใจ กราบขอบพระคุ ณ พระครูวิจิตรปญญาภรณ, ผศ.ดร. อาจารยที่ปรึก ษาหลั ก
และ พระครูชัยรัตนากร, ดร. อาจารยที่ปรึ กษารU วม ที่ไดTใหTความรูT คํ าแนะนํา คําปรึกษา รู ปแบบ
วิธีการ ขั้นตอน ในการจัดทําวิทยานิพนธครั้งนี้ ตลอดจนใหTการตรวจทาน แกTไข ปรับปรุงใหTดียิ่งขึ้น
อันเปYนประโยชนตUอผูTวิจัย กราบขอบพระคุณพระฟูตระกูล พุทฺธรกฺขิโต, ดร. รองผูTอํานวยการฝƒายวิชาการ
วิทยาลั ย ศาสนศาสตรเฉลิ มพระเกียรติกาฬสินธุ มหาวิทยาลั ยมหามกุฏราชวิทยาลัย กราบขอบพระคุ ณ
พระครูภัทรคุณาภรณ(ชิตมโน) รองเจTาอาวาสวัดประชานิยม ผูTอํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึ กษา วั ดประชานิยม จัง หวั ดกาฬสินธุ ขออนุโมทนาขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร.
สุเทพ เมยไธสง อาจารยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรTอยเอ็ด ที่ใหTความอนุเคราะห
เปYนผูTเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย และขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี
ผูTไดTใหTคําแนะนําตรวจอักษร รูป แบบ วิธีการ ขั้ นตอน ในการจัดทํางานวิจัย ขออนุโมทนาขอบคุ ณ
ผูTบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาใน
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จังหวัดกาฬสินธุที่กรุณาใหTความชUวยเหลือ ดTานการกรอกขTอมูลและการเก็บขTอมูลเพื่อการคTนควTาวิจัย
ทําใหTงานวิจัยของผูTวิจัยสําเร็จลุลUวงไปดTวยดี
ขออนุโ มทนาขอบคุ ณ โยมแมU โยมพU อ พี่ นT อ ง ญาติธรรมทุ ก คน คณาจารย เจT าหนT าที่
มหาวิท ยาลัยมหามกุฏราชวิ ทยาลั ย วิท ยาเขตรT อยเอ็ ดที่ไดTใหT ความรูT ประสิ ทธิ์ ประสาทวิท ยาการ
ใหTความเมตตาเอื้อเฟ‹Œอ ถUายทอดความรูT ใหTคําแนะนํา ความคิดเห็นและเปYนกําลังใจใหTผูTวิจัยตลอดมา
คุณงามความดีจากการทําประโยชนใดๆ อั นพึงมีจากการศึกษาคTนควTาวิทยานิพนธเลUม นี้
ผูT วิจั ย ขอมอบคุ ณงามความดี ในสU วนของการศึ ก ษาคT นควT านี้ แกU บุ พ การี ชน ผูT มี พ ระคุ ณทั้ ง มวล
ครูอุปชฌาย อาจารย บริวาร ญาติมิตร ทุกทUาน ผูTวิจัยขออนุโมทนาขอบพระคุณทุกทUานมา ณ โอกาสนี้

