
บทความการวิจัย 
 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนปอเนาะในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
         

หาลีเมาะ  มะลี 
        หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

 

บทคัดย่อ 
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนปอเนาะในส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารโรงเรียนปอเนาะ  ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2  ปีการศึกษา 2558  จ านวน 94 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) 
ซึ่งสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของ ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกเป็นประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน ตอนที่ 2 
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนปอเนาะ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน          

ผลการวิจัย พบว่า  
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนปอเนาะในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย สามล าดับแรก ดังนี้ ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความโปร่งใส 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูสังกัด

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยด าเนินการ ดังนี้ 
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

โรงเรียน 
2. ศึกษาเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนปอเนาะในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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3. สร้างแบบสอบถามครู ให้ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาข้อค าถาม   
4. น าแบบสอบถามฉบับร่างเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง รับ

ข้อเสนอแนะและด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
5. น าแบบสอบถามที่แก้ไขเรียบร้อย เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ได้พิจารณาและให้ความ

เห็นชอบ 
6. ปรับปรุงแบบสอบถามครั้งสุดท้าย จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล

ต่อไป 
 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. สร้างแบบสอบถามเป็นรายข้อ ให้ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ ที่ต้องการใน 6 ด้าน คือ ด้าน

หลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ 
และด้านหลักความคุ้มค่า 

 
สรุปผล 

การศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนปอเนาะในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  

ผลการวิเคราะห์การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนปอเนาะในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่
ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามล าดับแรก ดังนี้ ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ และด้านหลักความโปร่งใส 

 

อภิปรายผลวิจัย 
จากการวิจัยการศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนปอเนาะในส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2 ผู้วิจัยจะน าประเด็นและข้อค้นพบ จากการวิจัยมาอภิปรายผล 
ดังต่อไปนี้  

การศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนปอเนาะในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรก ได้แก่ ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักความรับผิดชอบ 
และด้านหลักความโปร่งใส เป็นเพราะโรงเรียนปอเนาะในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 
2 ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็น จึงน า หลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
ของโรงเรียน และเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
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บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 อีกท้ังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประกอบ กับในปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียนมีลักษณะของนักบริหารการศึกษามืออาชีพ เป็น
ผู้น าการ เปลี่ยนแปลง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ ค าสั่ง นโยบาย ทฤษฎี 
หลักการบริหารจัดการ ตลอดจนทักษะที่จ าเป็นส าหรับการบริหารโรงเรียน และในการบริหารโรงเรียน ผู้บริหาร
ได้สร้างจิตส านึกแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการประหยัดการใช้ทรัพยากร ลดขั้นตอนการให้บริการในการ
ท างาน ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานการท างาน มีระบบติดตามประเมินผลในการ
ด าเนินการ มีระบบการรายงานผลที่สอดคล้องกับระบบการประเมินผล ใช้เทคนิคการบริหารงานรูปแบบใหม่ 
สอดคล้องกับ มณีรัตน์ ภิญโญภาพสกุล (2549 : 157) ได้ท าการ วิจัยเรื่องการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบว่า สภาพการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยภาพรวมมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมากทุกด้าน และยัง
สอดคล้องกับ พรหมเมศร์ ค าผาบ (2550 : 71) ได้ท าการวิจัย เรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 1 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือหลักความคุ้มค่า รองลงมา คือหลักความโปร่งใส ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ หลักนิติธรรม 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ 
1. โรงเรียนต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมก ากับ 

ติดตาม ตรวจสอบ ตัดสินใจ ในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์
และใช้กระบวนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง  

2. ผู้บริหารโรงเรียนต้องปฏิบัติราชการตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และส่งเสริมแนว ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ ตลอดจนพิจารณาให้คุณให้โทษตามระเบียบด้วยความยุติธรรม เสมอภาค เป็นธรรม  
และชอบธรรม  

3. ผู้บริหารโรงเรียนต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ขยันหมั่นเพียร เสียสละอดทน เมตตา กรุณา 
มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ จริงใจ มีเหตุผล มีมนุษยสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็น สร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรศึกษากลยุทธ์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
3. ควรศึกษารูปแบบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานโรงเรียนส่งผลต่อการบริหารจัดการ

หลักสูตรสถานศึกษา 


