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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู-บริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 2)เพื่อเปรียบเทียบ
การบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู- บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ดสถาบั น การอาชี วศึ ก ษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 3)เพื่อรวบรวมข-อเสนอแนะการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู-บริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 กลุXมตัวอยXาง ได-แกX
ข-าราชการครูในสถานศึกษา จํานวน 242 คน เครื่องมือที่ใช-เป\นแบบสอบถามมาตราสXวนประมาณคXา
5 ระดับ สถิติที่ใช-ในการวิจัย ได-แกX ร-อยละ คXาเฉลี่ย สXวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคXาที(t-test)
และ F-test
ผลการวิจัยพบวXา 1. สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู-บริหารสถานศึกษา
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 โดยรวมอยูXในระดับมาก เรียงจากด-านที่มี
คXาเฉลี่ยสูง ไปต่ํา ได-แกX ด-านคุ ณธรรม จริ ยธรรมด-านประสิท ธิภาพ และด-านที่ มีคXาเฉลี่ ยต่ํ าที่ สุดคื อ
ด-านการตอบสนอง 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตXอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู-บริหารสถานศึกษา จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางานโดยรวมและราย
ด-าน แตกตXางกันอยXางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ข-อเสนอแนะและความคิดเห็นต-องเป\นไป
ด-วยเหตุสXวนดีและสXวนเสียและที่สําคัญต-องพยายามให-ทุกคนเข-ามามีสXวนรXวมเพื่อมุXงประโยชนตXอ
สXวนรวม มีการปรึกษาหารืออยXางตXอเนื่องรXวมตัดสินใจและมีการกระจายอํานาจ
คําสําคัญ : 1. การบริหารงาน 2. หลักธรรมาภิบาล 3. ผู-บริหารสถานศึกษา
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ABSTRACT
The objectives of the research article were 1) to study the Management
condition of Good governance–based Administration of administrators in school under
Vocational Institute of Northeast Region 3, 2) to compare the Good governance–based
Administration of administrators in school under Vocational Institute of Northeast
Region 3, and 3) to gather Management recommendations of Good governance–
based administration of administrators in school under Vocational Institute of Northeast
Region 3. The sample groups in this research were 242 instructors form 9 institutes of
Vocational Education Northeastern Region 3. The instrument used for data collection
was a five-level estimation scale questionnaire. The statistics used in the data
analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.
The results of the research were as follows: 1.The overall state of management
condition of the good governance–based Administration of administrators in school under
Vocational Institute of Northeast Region 3 was at a high level. Ranked from high to
low averages were morality, ethics, efficiency, and the side with the lowest mean is
response side 2. Comparison of opinions on good governance–based administration of
administrators classified by gender, educational background and work experience by
overall. And in each aspect, there was a statistically significant difference at the .05
level. 3. Suggestions and opinions must be based on good and bad reasons. The
most importantly, try to get everyone involved so as to focus on the benefit of the
public. The reason going consider revising, decision making and decentralized.
Keywords : 1. Administration 2. Good Governance 3. Administrators
1. ความสําคัญและที่มาของปiญหาที่ทําการวิจัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหXงชาติ พ.ศ. 2542 แก-ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีความ
มุXงหมายที่ จะจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยให- เป\นมนุษยที่สมบูรณ ทั้งนี้โดยการจัดการศึกษาใหบรรลุเปwาหมายอยXางมีพลังและมีประสิทธิภาพนั้น จําเป\นต-องมีการกระจายอํานาจและให-ทุกฝyายมี
สXวนรXวม จึงกําหนดให-มีการจัดระบบโครงสร-างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยให-มีเอกภาพใน
เชิงนโยบายและหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยให-กระทวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาทั้งในด-านวิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยัง
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คณะกรรมการและเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงเป\นการ
สร-างรากฐานและความเข็มแข-งให-กับสถานศึกษาศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป\นหนXวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลัก
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษานับเป\นบุคคลที่สําคัญ
ที่สุดในการจั ดการศึก ษาและสXงผลโดยตรงตXอ การพัฒ นาคุ ณภาพการศึก ษาให-มี คุณภาพ และการ
บริ หารของผู- บริ หารจะสXง ผลโดยตรงตX อ การบริ หารการศึ กษาให-มี ป ระสิท ธิภาพ ในขณะเดี ยวกั น
แนวคิดเรื่องการบริหารที่ดีจากตXางประเทศได-เผยแพรXเข-าสูXสังคมไทย โดยนักคิด นักวิชาการ องคกร
พัฒนาตXางๆ เพื่อเป\นแนวทางการปรับปรุงการบริหารกิจการบ-านเมืองและสังคมให-เป\นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเพื่อกําหนดหลักเกณฑของสังคมใหมX ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชน ซึ่งมีสาระสําคัญคือ ความพยายามในการสร-างระบบการบริหารกิจการบ-านเมืองที่ดี
(รับขวัญ ภาคภูมิ, 2547) ผู-บริหารสถานศึกษาจึงต-องมีคุณลักษณะที่ดีที่จะทําให-บุคคลที่เกี่ยวข-อง
ยอมรับการบริหารจัดการสถานศึกษาให-มีประสิทธิภาพ และประสบกับความสําเร็จได-นั้น ไมXมีทฤษฎี
และหลักการใดที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถนํามาใช-บริหารได-กับทุกสถานศึกษา แตXถ-าสถานศึกษานั้น ๆ
มีผู-บริหารสถานศึกษาที่ เป\นมือ อาชีพใช-หลักธรรมาภิ บาลซึ่ง หลักการบริหารจัดการบ-านเมืองและ
สังคมที่ดีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วXาด-วยการบริหารจัดการบ-านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 ตามที่
กํ าหนดในพระราชกฤษฎี ก า อั น ประกอบด- วย หลั ก นิ ติ ธรรม หลั ก คุ ณธรรม หลั ก ความโปรX ง ใส
หลักการมีสXวนรXวมและหลักความคุ-มคXา ทั้งยังใช-ความรู-ความเชี่ยวชาญ ในการนําเทคนิควิธีทฤษฎีและ
หลักการตXางๆ ที่หลากหลายมาบูรณาการหรือปรับใช-กับการบริหาร จัดการศึกษาให-เหมาะสมกับ
สภาพเหตุ ก ารณสถานที่ ระยะเวลา และป€ จ จั ย แวดล- อ ม จึ ง จะประสบกั บ ความสํ า เร็ จ และมี
ประสิทธิภาพในที่สุด (สํานักงานคณะกรรมการข-าราชการพลเรือน, 2544) หลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ-านเมืองที่ดีภารกิจหลักประการหนึ่งของสํานักงาน ก.พ.ร. คือ การสXงเสริมให-ระบบ
ราชการไทยนําหลักการบริหารกิจการบ-านเมืองที่ดี มาใช-ในการบริหารราชการแผXนดิน เพื่อประโยชน
สุขของประเทศชาติและประชาชนตามเจตนารมณของมาตรา 3/1 แหX งพระราชบั ญ ญัติระเบี ยบ
บริหารราชการแผXนดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาวXาด-วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ-านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ-านเมืองที่ดี(GG Framework) ซึ่งประกอบด-วย
4 หลักการสําคัญ และ 10 หลักการยXอย ดังนี้ 1)การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมX(New Public
Management) ประกอบด- วย หลั ก ประสิ ท ธิ ภาพ(Efficiency) หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล(Effective) และ
หลักการตอบสนอง(Responsive) 2)คXานิยมประชาธิปไตย(Democratic Value) ประกอบด- วยหลักภาระ
รับ ผิ ดชอบ/สามารถตรวจสอบได- ( Accountability) หลั ก ความเป„ ดเผย/โปรX ง ใส(Transparency)
หลักนิติธรรม(Rule of Law) และหลักความเสมอภาค(Equity) 3)ประชารัฐ(Participatory State)
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ประกอบด-วยหลักการกระจายอํานาจ(Decentralization) และหลักการมีสXวนรXวม/การมุXงเน-นฉันทามติ
(Participation/Consensus Oriented) 4)ความรับผิดชอบทางการบริหาร(Administrative Responsibility)
ประกอบด-วยหลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics)
ดังนั้น จึงเป\นเหตุให-สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 กําหนดหลักธรรมาภิบาล
ของสถานศึ กษาขึ้นจึง ทํ าให- เกิ ดคําถามวXาการบริห ารสถานศึก ษาของผู- บริ ห ารสถานศึ ก ษา สัง กั ด
สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 มีความสอดคล-องหรือไมX เป\นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ที่กําหนดขึ้นไว-หรือไมX ผู-วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักหลักธรรมาภิบาลของผู-บริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
ตามความคิดเห็นของผู-บริหารสถานศึกษาและครูของผู-บริหารสถานศึกษาสังกัดสถาบันอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วXาได-ปฏิบัติอยูXในระดับใดตลอดจนศึกษาหาข-อเสนอแนะเพื่อนําไปเป\น
ข-อมูลให-หนXวยงานที่เกี่ยวข-องกับการสXงเสริมและพัฒนาผู-บริหารสถานศึกษาตXอไป
2. วัตถุประสงคmของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู- บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
2.2 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู- บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
สั ง กั ดสถาบั น การอาชี วศึ ก ษาภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ 3 จํ าแนกตาม เพศ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา และ
ประสบการณในการทํางาน
2.3 เพื่อรวบรวมข-อเสนอแนะการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู-บริหารสถานศึกษา
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
3. ประโยชนmที่ไดรับจากการวิจัย
3.1 ได- ท ราบสภาพการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู- บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
3.2 ได-ทราบผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู-บริหารสถานศึกษา
สัง กั ดสถาบั นการอาชี วศึ กษาภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ 3 จํ าแนกตาม เพศ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา และ
ประสบการณในการทํางาน
3.3 ได- ข- อ เสนอแนะการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู- บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
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3.4 ผลการวิ จั ยสามารถเป\ น แนวทางในการพั ฒ นาตนเองของผู- บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เกี่ยวกับการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ให-มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกXสถานศึกษา
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู-บริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 กลุXมตัวอยXางในการวิจัยครั้งนี้เป\นข-าราชการครู จํานวน
242 คน ผู-วิจัยได-กําหนดขนาดของกลุXมตัวอยXางโดยใช-ตารางของ Krejcie, R. V. & Morgan, D. W.
(1970) เครื่องมือที่ใช-ในการเก็บรวบรวมข-อมูลเป\นแบบสอบถามมาตราสXวนประมาณคXา(Rating Scale)
แบXงออกเป\น 5 ระดับตามลิเคิรท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) มีคXาความเที่ยงตรงของเนื้อหา
เทX ากั บ 0.67-1.00 คXาความเชื่ อ มั่ นเทX ากั บ 0.953 สถิ ติที่ใช-ในการวิเ คราะหข- อ มู ล ได- แกX ความถี่
คXาร-อยละ คXาเฉลี่ย และสXวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช-ในการสอบสมมติฐาน ได-แกX การทดสอบคXาที
(t-test) และคXาการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F-test)
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะหสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู-บริหารสถานศึกษา
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
ตารางที่ 1 แสดงคXาเฉลี่ยและสXวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู- บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ดสถาบั นการอาชี วศึ ก ษาภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ 3
โดยรวมและรายด-าน
สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1. ด-านประสิทธิภาพ
2. ด-านประสิทธิผล
3. ด-านการตอบสนอง
4. ด-านภาวะรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได5. ด-านเป„ดเผย/โปรXงใส
6. ด-านหลักนิติธรรม
7. ด-านความเสมอภาค

X
4.45
4.43
4.38
4.41
4.43
4.44
4.44

ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ
0.57
2
0.60
4
0.61
9
0.61
8
0.62
5
0.61
3
0.61
3

อันดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
8. ด-านการมีสXวนรXวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ
9. ด-านการกระจายอํานาจ
10. ด-านคุณธรรม จริยธรรม
รวม

X
4.42
4.42
4.47
4.43

ระดับการปฏิบัติ
S.D. ระดับ
0.59
6
0.62
7
0.56
1
0.60
-

อันดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบวXา ระดับการปฏิบัติการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู-บริหาร
สถานศึ ก ษาสั ง กั ดสถาบั นการอาชี วศึ ก ษาภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ 3 โดยรวมอยูXในระดั บมาก
( X =4.43, S.D.=0.60) เมื่อพิจารณารายด-านโดยเรียงจากด-านที่มีคXาเฉลี่ยสูงไปต่ําได-แกXด-านคุณธรรม
จริ ยธรรม( X =4.47, S.D.=0.56) รองลงมาด- านประสิ ท ธิ ภาพ( X =4.43, S.D.=0.60) และด- านที่ มี
คXาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ด-านการตอบสนอง( X =4.38, S.D.=0.61)
5.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีตXอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู-บริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 พบวXา จําแนกตามเพศ
โดยรวมและด-านประสิทธิผล ด-านการตอบสนอง ด-านภาวะรั บผิ ดชอบ/สามารถตรวจสอบได- ด- านเป„ ดเผย/
โปรXงใสด- านหลักนิ ติธรรมด- านความเสมอภาค ด- านการมี สX วนรXวม/การพยายามแสวงหาฉั นทามติ ด- านการ
กระจายอํ านาจ แตกตX างกั น อยX า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 สX ว นด- า นประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ด-านคุ ณธรรม จริ ยธรรมไมX แตกตX างกั น จํ าแนกตามประสบการณการทํางาน โดยรวมและรายด- าน
แตกตXางกันอยXางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.3 ผลการรวบรวมข- อ เสนอแนะการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู- บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 พบวXา ควรศึกษาผลกระทบของ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู-บริหารเพื่อเปรียบเทียบและใช-เป\นแนวทางในการพัฒนา
สถานศึ ก ษาให- ก ารปฏิ บั ติง านให- ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลอยX างยั่ ง ยื น สภาพป€ ญ หาและ
ข-อ เท็ จ จริ ง วXา การบริ ห ารงานของผู-บ ริ หารงานในป€ จจุ บั น มี ผลกระทบตX อธรรมาภิบ าลด- านอื่ นๆ
ควรให-ความสํ าคั ญกั บการบริ หารงานตามหลัก ธรรมาภิ บาลของผู-บ ริห ารสถานศึก ษา ในด- านการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหมXคXานิยมประชาธิปไตย ประชารัฐ ความรับผิดชอบทางการบริหาร
6. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู-บริหารสถานศึกษา
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 มี ผลการวิจัยบางประเด็นที่นXาสนใจและ
นํามาอภิปรายผล ดังตXอไปนี้
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6.1 การบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู- บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ดสถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ผู-บริหารมีสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู-บริหารสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 โดยรวมอยูXในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด-านโดยเรียงจากด-านที่มีคXาเฉลี่ยสูงไปต่ํา ได-แกX ด-านคุณธรรม จริยธรรม รองลงมา
ได- แกX ด- านประสิ ท ธิภาพ ด- านหลั กนิ ติธรรม ด- านความเสมอภาค ด-านประสิ ทธิ ผ ล ด- านเป„ ดเผย/
โปรX ง ใส ด- านการมี สX วนรX วม/การพยายามแสวงหาฉั นทามติ ด-านการกระจายอํ านาจ ด- านภาวะ
รับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได-และด-านที่มีคXาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ด-านการตอบสนอง ทั้งนี้ เนื่องมาจาก
ผู- บ ริ ห ารสนั บ สนุ น ให- บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาปฏิ บั ติห น- า ที่โ ดยยึ ด มั่ น ในความถู ก ต- อ งดี ง ามเป\ น
แบบอยXางที่ดีในการปฏิบัติราชการด-วยความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน และมีระเบียบวินัยมีความอดทนอด
กลั้ นและมี อ ารมณหนั ก แนX นมั่ นคงผู- บ ริ ห ารมี ก ารบริ ห ารจั ดการที่ได- ผ ลงานที่ คุ-ม คX าเมื่ อ เที ยบกั บ
เปwาหมายงบประมาณและเวลาที่ใช-ไปมีการนําข-อมูล สารสนเทศเป\นหลักสําคัญ ในการบริหารงาน
สามารถแนะแนวทางแก-ไขป€ญหาการทํางานหรือแก-ไขป€ญหาเฉพาะหน-าที่เกิดขึ้นจากการทํางานของ
หนX วยงานผู-บ ริ หารมีก ารกํ าหนดขอบเขต อํานาจ และหน-าที่ในการปฏิ บั ติง านอยXางชัดเจนมีก าร
บริ ห ารงานด- วยความเป\ นธรรมเสมอ และไมX เ ลื อ กปฏิ บั ติมี ก ารเผยแพรX ขXาวสาร และข- อ กํ าหนด
ที่เกี่ยวกับหนXวยงานผู-บริหารมีการบริหารงาน โดยคํานึงถึงบุคลากรหรือหนXวยงานที่เกี่ยวให-ได-รับการ
ปฏิบัติอยXางทัดเทียมกันมีกฎระเบียบ ข-อบังคับ ข-อตกลงตXางๆ ของสถานศึกษามีความเป\นธรรม เสมอ
ภาคไมXเ ลือกปฏิบั ติ สามารถปw องกั นคนดีลงโทษคนไมXดีเ ป„ดโอกาสให- บุคลากรหรือ ทุกหนXวยงานที่
เกี่ยวข-องแสดงความคิดเห็น รXวมแก-ไขป€ญหา และนําข-อมูลที่ได-มาปรับใช-ในการบริหารงานผู-บริหารมี
ผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค/เปwาหมายของแผนการปฏิบัติงานตามงบประมาณที่ได-รับมี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป\นมาตรฐานมีการติดตามประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุง
อยXางตXอเนื่ องและเป\ นระบบผู-บริ หารมีระบบตรวจสอบการทํางานภายในหนX วยงานมีก ารเผยแพรX
ข-อมู ลของหนX วยงานอยXางเป„ดเผย และเข- าถึง ข-อมู ลขXาวสารได- อยXางเสรีตามความเหมาะสมมีการ
สื่อสารหรือแจ-งข-อมูลที่จําเป\นและเป\นประโยชนในการทํางานอยXางสม่ําเสมอและถูกต-องผูบ- ริหารเป„ด
โอกาสให-บุคลากรมีสXวนรXวมในการตัดสินใจ และรXวมแสดงความคิดเห็นของตนเองได-มีการใช-กระบาน
การตัดสินใจ จากผู-มีสXวนได-เสียที่เกี่ยวข-องมีการรับฟ€งความคิดเห็นและข-อเสนอแนะจากผู-มีสXวนและ
นําไปปรั บ ปรุ ง การบริห ารงานผู-บ ริ ห ารมี การกํ าหนดภาระหน- าที่ห รื อขั้ นตอนการดํ าเนิ นงานของ
หนXวยงาน และมอบหมายงานแกXบุคลากรในหนXวยงานได-เหมาะสมกับปริมาณ และคุณภาพของงานที่
ทํามีการมอบหมายและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินให-แกXบุคลากรในหนXวยงานมี
การรับฟ€งความคิดเห็นและเป„ดโอกาสให-บุคลากรในหนXวยงาน มีสXวนในการตัดสินใจเบื้องต-นและ
นําไปปรับปรุงการปริหารงานผู-บริหารมีระบบให-บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบตXอหน-าที่และ
ศักยภาพของตนเองมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน อยXางทัดเทียมกันมีความสํานึก
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ในความรับผิดชอบตXอหน-าที่ และยอมรับผลการดําเนินงาน ทั้งรับผิดและรับชอบ ซึ่งสอดคล-องกับ
งานวิจัยของ พระครูวิจิตรป€ญญาภรณ (2562) ได-ทํางานวิจัยเรื่องการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร-อยเอ็ด ผลการวิจัยพบวXา 1)สภาพ
ป€จจุบันการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ร-อยเอ็ด โดยรวมอยูXในระดับมาก 2)สภาพที่พึงประสงคการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร-อยเอ็ดโดยรวมอยูXในระดับมาก เรียงลําดับจาก
คXาเฉลี่ยสู งสุ ดไปต่ํ าสุด ได- แกX หลัก นิ ติธรรม(Rule of Law) รองลงมาคื อ หลั ก การตรวจสอบได- /
มีภาระรับผิดชอบ(Accountability) หลักการกระจายอํานาจ(Decentralization) หลักการมีสXวนรXวม
(Participation) หลักประสิทธิผล(Effectiveness) หลักการตอบสนอง(Responsiveness) หลักเป„ดเผย/
โปรXงใส(Transparency) หลักประสิทธิภาพ/คุ-มคXา(Efficiency/Value for Money) หลักมุXงเน-นฉันทา
มติ ( Consensus Oriented) สX ว นด- า นที่ มี คX า เฉลี่ ย ต่ํ า สุ ด คื อ หลั ก ความเสมอภาค(Equity)
ซึ่งสอดคล-องกับงานวิจัยของ คํารณ โชธนะโชติ (2560) ได-ทําวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจั ยพบวXา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาลของมหาวิทยาลั ยมหิดล
ในภาพรวมอยูXในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป\นรายด-าน พบวXาทุกด-าน คือ ด-านหลักความรับผิดชอบ
ด-านหลักความคุ-มคXา ด-านหลักคุณธรรม ด-านหลักการมีสXวนรXวม ด-านหลักนิติธรรมและด-านหลักความ
โปรXงใส อยูXในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู-ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยมหิดล
ตXอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล จําแนกตามข-อมูลทั่วไป พบวXา เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตําแหนXงทางการบริหาร ตําแหนXงทางวิชาการ ตําแหนXงชํานาญการ/งาน
ประเภทของผู-ปฏิบัติงานหนXวยงานที่สังกัดที่แตกตXางกัน มีความคิดเห็นตXอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลแตกตXางกันอยXางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6.2 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีตXอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู-บ ริห ารสถานศึ กษาสั งกั ดสถาบั นการอาชีวศึก ษาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ 3 จําแนกตามระดั บ
การศึกษา โดยรวมและด-านประสิทธิภาพ ด-านประสิทธิผล ด-านการตอบสนอง ด-านภาวะรับผิดชอบ/
สามารถตรวจสอบได- ด-านเป„ดเผย/โปรXงใส ด-านหลักนิติธรรม ด-านความเสมอภาค ด-านการมีสXวน
รXวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ ด-านการกระจายอํานาจ ด-านคุณธรรม จริยธรรม ไมXแตกตXางกัน
เนื่องจากครูในสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 มีวุฒิการศึกษา
ไมX แตกตX างกั นมากนัก จึ งทํ าให- มี คิดเห็ นที่ มี ตXอ การบริห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู- บริ ห าร
สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ไมXแตกตXางกัน ซึ่งสอดคล-องกับ
งานวิจัยของ พิชัยรัฐ หมื่นด-วง (2562) ได-ทํางานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู-บริหารงานท-องถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
ผลการเปรียบเทียบพบวXาป€จจัยสXวนบุคคล อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได-ตXอเดือนตXางกัน
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มีก ารบริ หารจั ดการตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ของผู- บริ ห ารงานท- อ งถิ่น เทศบาลเมือ งหนองบัวลํ าภู
แตกตXางกันอยXางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ป€จจัยสXวนบุคคล เพศ สถานภาพสมรส ตXางกัน มี
การบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู- บ ริ ห ารงานท- อ งถิ่ น เทศบาลเมื อ งหนองบั ว ลํ า ภู
จังหวัดหนองบัวลําภู ไมXแตกตXางกันอยXางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.3 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตXอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู-บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จําแนกตามประสบการณการ
ทํางาน โดยรวมและรายด-าน แตกตXางกันอยXางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจาก ประสบการณ
เดิมนับวXาเป\นป€จจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตXอการรับรู-ของบุคคลอยXางมาก ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการของ
การรับรู-การรับรู-ของบุคคลจะเกิดขึ้นได-ต-องอาศัยความรู-เดิมหรือประสบการณเดิมที่สะสมไว-ในสมอง
เป\นเครื่องชXวยในการแปล ดังนั้นการรับรู-จะถูกต-อง ผิดพลาด หรือชัดเจนมากน-อยเพียงใดยXอมขึ้นอยูX
กับประสบการณเดิมที่แตXละบุคคลมีอยูX อยXางไรก็ตามประสบการณเดิมที่แตกตXางกนของแตXละคนจะ
ขึ้นอยูXกับวัยและการเรียนรู-จากสังคมที่แตกตXางกนเป\นสําคัญด-วย ซึ่งสอดคล-องกับงานวิจัยของ คํารณ
โชธนะโชติ (2560) ได- ทํ าวิ จั ยเรื่ อ งการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของมหาวิ ท ยาลั ยมหิ ดล
ผลการวิจัย พบวXา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ในภาพรวมอยูXใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป\นรายด-าน พบวXาทุกด-านคือ ด-านหลักความรับผิดชอบ ด-านหลักความคุ-มคXา
ด-านหลักคุณธรรม ด-านหลักการมีสXวนรXวม ด-านหลักนิติธรรมและด-านหลักความโปรXงใส อยูXในระดับมาก
และเมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู-ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยมหิดลตXอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล จําแนกตามข-อมูลทั่วไป พบวXา เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาปฏิ บั ติง าน ตํ าแหนX ง ทางการบริ ห าร ตํ าแหนX ง ทางวิ ชาการ ตํ าแหนX งชํ านาญการ/งาน
ประเภทของผู-ปฏิบัติงานหนXวยงานที่สังกัด ที่แตกตXางกัน มีความคิดเห็นตXอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลแตกตXางกันอยXางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7. องคmความรูใหมI
องคความรู-ที่ได-รับจากการวิจั ย เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู-บริหาร
สถานศึก ษา สั งกั ดสถาบันการอาชี วศึ กษาภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ 3 สรุป ได- ตามคX าน้ํ าหนัก คื อ
1)ด-านคุณธรรม จริยธรรม 2)ด-านประสิทธิภาพ 3)ด-านหลักนิติธรรม 4)ด-านความเสมอภาค 5)ด-าน
ประสิทธิผล 6)ด-านเป„ดเผย/โปรXงใส 7)ด-านการมีสXวนรXวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ 8)ด-านการ
กระจายอํานาจ 9)ด-านภาวะรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได- 10)ด-านการตอบสนอง ดังภาพที่ 1
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10.ด-าน
การ
ตอบสนอง
9.ด-านภาวะ
รับผิดชอบ/
สามารถ
ตรวจสอบได-

1.ด-าน
คุณธรรม
จริยธรรม

2.ด-าน
ประสิทธิภาพ

3.ด-านหลัก
นิติธรรม

การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

8.ด-านการ
กระจาย
อํานาจ
7.ด-านการมีสXวน
รXวม/การ
พยายามแสวงหา
ฉันทามติ

6.ด-าน
เป„ดเผย/
โปรXงใส

4.ด-าน
ความเสมอ
ภาค
5.ด-าน
ประสิทธิ
ผล

ภาพที่ 1 องคความรู-ใหมXจากการวิจัยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู-บริหารสถานศึกษา
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
8. ขอเสนอแนะ
8.1 ข-อเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 สถานศึกษาควรจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและประชาสัมพันธใหผู-ปกครอง ชุมชนและสังคมได-รับทราบ
8.1.2 ผู-บริหารสถานศึกษาควรให-การสนับสนุน ให-ชุมชนหรือบุคลากรในทองถิ่น มีสXวนรXวม
ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน และให-เข-ามามีบทบาทในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น
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8.1.3 ผู-บริหารสถานศึกษาควรจะต-องมีการสXงเสริมการเรียนรู-และการปฏิบัติงาน โดยใชหลักไตรสิกขา เพื่อเป\นแบบอยXางที่ดีให-กับครูผู-สอน บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชนที่อยูX
ใกล-เคียง
8.2 ข-อเสนอแนะสําหรับผู-ปฏิบัติ
8.2.1 ควรศึกษาผลกระทบของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู-บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 และการทํางานของกลุXมอื่นๆ
ภายในวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อศึกษาเปรียบเทียบและใช-เป\ น
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อให-การปฏิบัติงานให-ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยXางยั่งยืน
เชXน นักเรียน นักศึกษา และเจ-าหน-าที่ธุรการ เป\นต-น
8.2.2 นอกจากการเก็บรวบรวมข-อมูลจากแบบสอบถามแล-ว ควรใช-วิธีเก็บรวมรวม
ข-อมูลด-วยวิธีอื่นบ-าง เชXน การสัมภาษณเชิงลึก(Depth–interview) เพื่อให-ได-ข-อมูลละเอียด ตรงประเด็น
และสามารถนําผลการวิจัยไปใช-ให-เกิดประโยชนตรงตามวัตถุประสงคมากที่สุด
8.2.3 ควรศึกษาสภาพป€ญหาและข-อเท็จจริงวXา การบริหารงานของผู-บริหารงานใน
ป€จจุบัน มีผลกระทบตXอธรรมาภิบาลด-านอื่นๆ หรือไมX อยXางไรเชXน จรรยาบรรณของผู-บริหารและครู
สXงผลกระทบตXอธรรมาภิบาลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เป\นต-น
8.3 ข-อเสนอแนะสําหรับการวิจัยตXอไป
8.3.1 ควรนําผลการวิจัยไปใช-ประยุกตใช-กับการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษา
8.3.2 สถานศึ ก ษา สั ง กั ด สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาควรให- ค วามสํ า คั ญ กั บ การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู-บริหารสถานศึกษา ในด-านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมX
คXานิยมประชาธิปไตย ประชารัฐ ความรับผิดชอบทางการบริหาร
9. เอกสารอางอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแหIงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 พรอมกฎกระทรวงที่เกี่ยวของและพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ.2545. กรุงเทพหานคร : โรงพิมพ ร.ส.พ..
คํารณ โชธนะโชติ. (2560). การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล. วารสาร
วิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตรm มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 11(2). 136-149.
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องตน. พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพหานคร : สุวีริยาสาสน.

248 |

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus Vol. 11 No. 2 (July– December 2022)

พระครูวิจิตรป€ญญาภรณ. (2562). การบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
พิ ชั ยรั ฐ หมื่ นด- วง. (2562). การบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู- บ ริ ห ารงานท- อ งถิ่ น :
กรณี ศึ ก ษาเทศบาลเมื อ งหนองบั ว ลํ า ภู อํ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด หนองบั วลํ า ภู . วารสาร
ศึกษาศาสตรm มมร. 6(1). 255-270.
รับขวัญ ภาคภูมิ. (2547). ความสัมพันธmระหวIางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึ ก ษากั บ สุ ข ภาพองคm ก รของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
กําแพงเพชร เขต 1. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร.
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities.
Educational and Psychological Measurement. 30(3). 607-610.
10. คําขอบคุณ
การวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู-บริหารสถานศึกษาสังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สําเร็จลุลXวงได-ด-วยความกรุณาและความชXวยเหลืออยXางดียิ่ง
จาก พระครูวิจิตรป€ญญาภรณ, ผศ.ดร. ประธานหลักสูตร ที่ได-ประสิทธิ์ประสาทความรู- ตลอดจนใหคําแนะนํ าอยXางดีม าโดยตลอด ขอขอบคุณ ดร.กฤตยากร ลดาวัลย อาจารยที่ ปรึ กษา ขอขอบคุ ณ
พระครูชัยรัตนากร, ดร., ดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี ผู-เชี่ยวชาญที่กรุณาให-คําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ
และปรับปรุงเครื่องมือที่ใช-ในการวิจัยทําให-เครื่องมือในการวิจัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณ
ผู-บ ริห ารสถานศึ กษาสัง กั ดสถาบั นการอาชี วศึ ก ษาภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ 3 ครู อาจารย และ
บุคลากรทุกทXาน ที่ให-ความอนุเคราะหตอบข-อมูลแบบสอบถาม ขอขอบคุณ อาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุ ฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร-อยเอ็ด ที่ไดอบรมสั่งสอนมา ตลอดจนเจ-าของผลงาน ตํารา และเอกสารวิชาการทุกทXานที่ผู-วิจัยได-นํามาศึกษาจน
กXอให- เกิดแนวความคิ ดอันมีคุณคX าตXอ งานวิ จัยฉบับนี้ ขอขอบคุณเพื่อนรXวมรุXนนัก ศึกษาปริญ ญาโท
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทุกทXานที่ให-กําลังใจ และให-ความ
ชXวยเหลือในการทําวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย ครอบครัว และผู-มีอุปการคุณ
ทุกทXานเพื่อนพี่น-องสาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่คอยเป\นกําลังใจและให-คําแนะนําตลอดจนทุก
ทXานที่มีสXวนรXวมในการทํางานวิจัยให-สําเร็จลุลXวงด-วยดี

