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บทคัดยอ

บทความนี้มีวัตถุประสงคในการนําเสนอวา ธรรมาภิบาลเปนหลักเกณฑในการปกครองบานเมืองตามวิถีทางประชาธิปไตยและ
เปนแนวทางการจัดระเบียบเพื่อใหสังคมสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข ตั้งอยูในความถูกตองเปนธรรมอันจะนําไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในดานการศึกษา นอกจากผูบริหารตองใชเทคนิค ความรูความสามารถและความชํานาญในการปฏิบัติงานแลว
การใชธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษาถือวามีความสําคัญอยางยิ่งที่ผูบริหารตองสรางขึ้นใหเปนคุณสมบัติประจําตัวและ
ของสถานศึกษาเพื่อใหงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหารทั่วไปมีความเปนธรรม มีความโปรงใส
สามารถตรวจสอบไดและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการใชธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษามีความสัมพันธกับความเปน
เลิศในผลลัพทดานบุคลากรเพราะนําไปสูความผูกพันตอองคกร ความพึงพอใจของบุคลากร บรรยากาศการทํางานและการ
พัฒนาของบุคลากร
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Abstract

The purpose of the article was to present that good governance is the basis of democracy and ruled the
country to organizing society coexist peacefully, accuracy and fairness which leads to sustainable
development. In addition to education management, the executives is not use tricks, knowledge, abilities
and expertise, but should be used the good governance in education administration because It is very
important to build up a management characteristics and schools which makesthe fairness,
transparent,accountability and efficiency for theacademic, budget, personnel and general administrative.
In addition, good governance in educational administration is related to personnal excellence because it
leads to organizational commitment, personal satisfaction, personal development and work atmosphere.
Keyword: Good Governance, Educational Administration, Excellence, Personnel Results

ภูมิหลัง

ธรรมาภิบาลคือการปกครองดูแลบริหารงานหรือการจัดระเบียบใหสังคมมีสวนในการรวมสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 ดวยหลักพื้นฐาน 6 ประการ
คือหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปรงใสหลักความมีสวนรวมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคาโดยคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมในการขับเคลื่อนองคการไปสูความสําเร็จอยางมั่นคงและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน การบริหารการศึกษาควร
ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อตอบสนองการปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูปการศึกษาและเทาทันสภาพปญหาและ
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ความตองการในยุคโลกาภิวัตน อันจะนําไปสูความสําเร็จของการบริหารจัดการ หลักธรรมาภิบาลมีความสําคัญอยางยิ่งที่
ผูบริหารจะตองสรางขึ้นเปนคุณสมบัติประจําตัวและของสถานศึกษาเพื่อใหการบริหารงานเปนธรรม โปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบได อยางไรก็ตามหัวใจสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการ คือการพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศอยาง
ตอเนื่อง ประเทศไทยไดนําแนวทางของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award-TQA) มาเปนกรอบแนวคิด
ในพัฒนาการบริหารราชการใหมีกระบวนการทํางานและผลปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดยิ่งขึ้น โดยมีเปาหมายคือ
ประโยชนสุขของประชาชนและประโยชนสูงสุดของประชาชาติ ความเปนเลิศดานผลลัพทบุคลากรเปนหนึ่งในเกณฑรางวัล
คุณภาพแหงชาติ เพื่อวัดผลลัพทเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร ความพึงพอใจของบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและ
บรรยากาศการทํางาน ทั้งนี้ผลลัพทดังกลาวสามารถเกิดขึ้นไดดวยการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เพราะธรรมาภิ
บาลเปนปจจัยในการบริหารองคกรที่จะทําใหการควบคุมภายในบรรลุประสิทธิผล

ความหมายและความสําคัญของธรรมาภิบาล

“ธรรมาภิบาล” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Good Governance” คําวา “Good” แปลวา ดี คําวา “Governance”
แปลวาการกํากับที่ดี การดูแลอยางดี ธรรมาภิบาลมาจากคําวา ธรรมะ +อภิบาล โดย ธรรมะ หมายถึง ความดี ความถูกตอง
ความประพฤติดีประพฤติชอบ สวนอภิบาล หมายถึง การปกครอง การบํารุงรักษาหรือการบริหาร คําวาธรรมาภิบาล จึง
หมายถึง การบริหารอยางเปนธรรม การบริหารจัดการที่ดีหรือการบริหารอยางโปรงใส สุจริตและยุติธรรม
[1] สถาบัน
พระปกเกลา [2] สรุปไววาธรรมาภิบาลหมายถึงลักษณะและวิถีทางของการใชอํานาจในการใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจและ
ทางสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย [3] อธิบายวาหลักธรรมาภิบาล
หมายถึงการปกครองการบริหารการจัดการและการควบคุมดูแลกิจการใหเปนไปในครรลองคลองธรรม สําหรับประเวศวะสี
[4] กลาววาธรรมาภิบาลคือความโปรงใสความเปนธรรมและความถูกตองของการดําเนินงานของภาครัฐภาคธุรกิจและภาค
ประชาชนอันนํามาซึ่งการตรวจสอบไดจากขอความขางตนสรุปไดวาธรรมาภิบาลหมายถึงการบริหารจัดการบานเมืองและ
สังคมที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวยความถูกตองโปรงใส เปนธรรม รับผิดชอบและการมีสวนรวมสนับสนุนกันอยาง
สรางสรรคและสมดุลสงผลใหสังคมสันติ เขมแข็งและประเทศชาติมั่นคง
ธรรมาภิบาลเปนกระบวนการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีบนความชอบธรรมโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดสามารถนํามาใช
ในการบริหารองคกรเพื่อความสําเร็จและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งนี้จากการศึกษาแนวคิดของธีระรุญเจริญ [5] สุรชัยขวัญเมือง
[6]และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [7] สามารถสรุปความสําคัญของธรรมาภิบาลไดดังนี้ 1) ธรรมาภิบาลเปนแนวคิดและ
หลักการพื้นฐานเพื่อการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 อันเปนกฎหมายสําคัญในการปกครอง
ประเทศเรื่องหลักการกระจายอํานาจการมีสวนรวมและการตรวจสอบของประชาชนความโปรงใสความรับผิดชอบและความมี
ประสิทธิภาพอันเปนการวางรากฐานธรรมาภิบาลไวในกฎหมายที่จะเปนหลักในการปกครองประเทศ 2) ธรรมาภิบาลเปนแนว
ทางการจัดระเบียบสังคมในภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน เสริมสรางความเขมแข็ง สามารถบรรเทา ปองกันหรือ
แกไขเยียวยาภาวะวิกฤติที่จะเกิดขึ้นโดยถือความยุติธรรมความโปรงใสและการมีสวนรวมอันเปนคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขสอดคลองกับความเปนไทยและกระแสโลก
ปจจุบัน 3) ธรรมาภิบาลเปนหลักการและกระบวนการตัดสินใจหรือการกําหนดนโยบายและกระบวนการนําการตัดสินใจหรือ
นโยบายนั้นไปสูการปฏิบัติโดยเปนการดําเนินการที่ปลอดคอรัปชันเคารพตอกฎหมายและสงเสริมใหคนมีความซื่อสัตยสุจริต
4) ธรรมาภิบาลเปนหลักพื้นฐานในการสรางความเปนธรรมในสังคมเพื่อใหคนทุกระดับมีงานทํามีรายไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ชวยใหการบริหารของรัฐมีความยุติธรรมเปนที่นาเชื่อถือทั้งในและตางประเทศจากขอความขางตนสรุปไดวาหลักธรรมาภิบาลมี
ความสําคัญในฐานะที่เปนระบบการบริหารจัดการที่มุงสงเสริมใหผูบริหาร จัดการองคกรใหมีความยุติธรรม โปรงใสและ
สามารถรองรับการตรวจสอบไดจากทุกภาคสวนเพื่อใหสังคมเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

องคประกอบของธรรมาภิบาล

ธรรมาภิบาล เปนแนวคิดที่ไดรับความสนใจเปนอยางมากในหมูนักวิชาการ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องคประกอบของธรรมาภิบาลจึงมีความหลากหลาย เชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ [8] ระบุ
วาหลักธรรมาภิบาลเปนเปาหมายและวิธีการในการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี มีองคประกอบสาคัญ คือมีความเปน
ประชาธิปไตยประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจยึดมั่นในความสุจริตความถูกตองดีงามและโปรงใส
สํานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [9] ไดกําหนดวาหลักธรรมาภิบาลควรประกอบดวย 8 ประการดังนี้ 1) การมีสวนรวม 2)
การปฏิบัติตามกฎหมาย 3) ความโปรงใส 4) ความรับผิดชอบ 5) ความสอดคลอง 6) ความเสมอภาค 7) การมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลและ 8) การมีเหตุผลและจากที่ไดศึกษางานเขียนและงานวิจัยของนักวิชาการอาทิ ปญญาฉายะจินดาวงศ และ
รัชนีภูตระกูล [10] โอมหุวะนนท [11] สุชินเรืองบุญสง [12] ลาวัลยเฟองประยูร [13] ธวัชชัยนิลประดับ ,ณัฐพลชุมวรฐายีและ
วัชรพงษแพรหลาย [14] พบสอดคลองกันวาศึกษาองคประกอบของธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษา 6 ดานคือ ดานนิติ
ธรรมดานคุณธรรมดานความโปรงใสดานการมีสวนรวมดานความรับผิดชอบและดานความคุมคาจากขอมูลขางตนอาจสรุปได
วาองคประกอบของธรรมาภิบาลแตกตางกันตามความคิดเห็นหรือขอสรุปทางวิชาการและการปฏิบัติ แตสวนใหญมีความ
สอดคลองกันคือศึกษาโดยอาศัยกรอบแนวคิดของพระราชกฤษฎีกาหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
พ.ศ. 2546 อันเปนกฎหมายที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
เพื่อปฏิรูประบบราชการใหมีการบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาลและมุงเนนใหสถานศึกษาดําเนินงานตามภาระหนาที่
โดยยึดหลักองคประกอบ 6 ประการมีรายละเอียดดังนี้ 1) หลักนิติธรรม (Rule of Laws) เปนการตรากฎหมายและขอบังคับที่
ทันสมัยและเปนธรรม เปนที่ยอมรับและสังคมพรอมใจกันปฏิบัติตามกฎหมายและกฎขอบังคับ โดยถือวาเปนการปกครอง
ภายใตกฎหมาย 2) หลักคุณธรรม (Ethics) เปนการยึดมั่นในความถูกตองดีงามโดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐยึดถือปฏิบัติเพื่อ
เปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริมใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกันเพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตยจริงใจขยัน อดทนมี
ระเบียบวินัยและประกอบอาชีพสุจริตอันเปนนิสัยประจําชาติ 3) หลักความโปรงใส (Transparency) เปนการสรางความ
ไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใสมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก และมีกระบวนการให
ประชาชนตรวจสอบความชัดเจน 4) หลักความมีสวนรวม (Participation) เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและ
เสนอความเห็นในการตัดสินใจตอปญหาสําคัญของประเทศดวยการแสดงความคิดเห็น การไตสวนสาธารณะการประชา
พิจารณและหรือการแสดงประชามติ 5) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) เปนการตระหนักในสิทธิหนาที่และ
ความสําคัญในความรับผิดชอบตอสังคมการใสใจและกระตือรือรนในการแกปญหาสาธารณะของบานเมืองตลอดจนเคารพตอ
การแสดงความคิดเห็นที่แตกตางและมีความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตนและ 6) หลักความคุมคา (Value for
Money) เปนการบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวมโดยรณรงคใหคนไทยมีความ
ประหยัดใชของอยางคุมคาสรางสรรคสินคาและบริการที่มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีนานาชาติ
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นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายการบริหารการศึกษาไวดังนี้ ทรงวิทยชูวงศ[15]ไดสรุปวาการบริหารการศึกษา
หมายถึง การดําเนินการของกลุมบุคคลในการบริหารจัดการในดานวิชาการงบประมาณบุคลากรและการบริหารทั่วไปโดยยึด
หลักการกระจายอํานาจหลักการมีสวนรวมหลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชนหลักการบริหารตนเองและหลักการ
ตรวจสอบถวงดุลเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหสามารถพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ขณะเดียวกัน
ภารดีอนันตนาวี [16] อธิบายวาการบริหารการศึกษาหมายถึงกระบวนการการวางแผนการจัดองคกร การดําเนินงานและการ
ควบคุมของกลุมบุคคลที่มีจุดมุงหมายใหการดําเนินงานไปสูเปาหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ ขณะที่สมานอัศวภูมิ [17]
อธิบายวาการบริหารการศึกษามีความจําเปนเพราะการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาใหสูงขึ้นและการไดผล
ผลิตที่ดีตองมีตัวปอนที่ดีดวยซึ่งไดแกคนเงินเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการและเวลานอกจากนั้นยุทธนา ชุดทองมวน
[18]ไดสรุปวาการบริหารสถานศึกษาเปนงานที่จะตองใชความรอบคอบ กลาวคือผูบริหารจะตองอาศัยความรูความสามารถ
และประสบการณเรียนรูทุกกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนใหไดผลดี โดยอาศัย
กระบวนการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมมีการประสานงานใหมีความเขาใจที่ดีตอกันการมอบหมายงานกับ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบสูงและเขาใจงานเปนอยางดี จากขอความขางตนสรุปไดวาการบริหารการศึกษาเปนกระบวนการที่
บุคคลหลายฝายรวมมือกันดําเนินการจัดกิจกรรมโดยใชทั้งศาสตรและศิลปในการบริหารตาม บริบทและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเจตนารมณของการศึกษา
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การนําธรรมาภิบาลมาใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการเปนสิ่งที่จําเปนและมีความสําคัญตอความสําเร็จของ
องคกรทุกประเภทและทุกระดับ ทั้งนี้เพราะธรรมาภิบาลเปนการบริหารจัดการที่ดีที่สรางประโยชนและความเปนธรรมตอทุก
ฝายที่เกี่ยวของและนําไปสูความเจริญรุงเรืองทั้งมวล [5] อยางไรก็ตามหากการบริหารจัดการมีลักษณะเปนเพียงประชาธิปไตย
ในรูปแบบยอมสงผลกระทบในทางลบตอองคกร การมียุทธศาสตรที่เหมาะสมจึงหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นหนวยงานการบริหารจัด
การศึกษาซึ่งเปนองคกรหลักที่สําคัญในสังคมตองไดรับการปฏิรูปที่ดีขึ้น ในระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความจําเปนตองนํา
ธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการศึกษาเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวหลายประการคือ ประการที่ 1
รัฐบาลไดออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ .ศ. 2546 เพื่อใชกับหนวยราชการ
ทั่วไปภาครัฐและหนวยงานภายในกํากับรัฐโดยมีเปาหมายหลัก 3 ประการดังนี้ 1) จัดสวนราชการใหมโดยบูรณาการภารกิจ
เพื่อกําหนดแผนบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาจัดองคกรใหมีประสิทธิภาพและรองรับการปฏิรูประบบราชการตอไป
3) กําหนดแผนปฏิบัติราชการที่ทําใหเกิดการบริหารราชการที่ดีใหนําไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกันและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานที่
สามารถวัดผลไดซึ่งสอดคลองกับมาตรา 3 (1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
ประการที่ 2 การนําการบริหารจัดการฐานโรงเรียน (School-based Management:SBM) มาใชในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดนํารูปแบบการบริหารฐานโรงเรียนมาเผยแพรและ
ฝกอบรมใหแกผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสอดคลองกับหลักการของธรรมาภิบาลเกือบทั้งหมด จึงเปนการสอดรับกับ
พระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ .ศ.2546 ประการที่ 3 ตามที่มีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 ซึ่งบัญญัติไววา “มาตรา39 กําหนดให
กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งงานวิชาการงานงบประมาณงานบริหารงานบุคคลและงาน
บริหารงานทั่วไปไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ”และใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ .ศ.2546 มาตรา 35 บัญญัติไววา “สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะที่โรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล เมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งใหความเปน
นิติบุคคลสิ้นสุดลง” ดังนั้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงตองใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อบรรลุวิสัยทัศนพันธ
กิจและเปาหมายการปฏิรูปการศึกษา
ผูบริหารโรงเรียนถือเปนตัวจักรสําคัญในการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพดวยการบริหารรูปแบบใหมมีการจัดหา
ทรัพยากรทางวิชาการและขอมูลสารสนเทศมุงเนนการบริหารโดยองคคณะบุคคลพึ่งตนเอง มุงประโยชนตอผูเรียน ทํางานดวย
ความรับผิดชอบ มีอิสระ มีการประสานกับผูที่เกี่ยวของในจัดการศึกษาและมีการประเมินตรวจสอบเปนระยะอยางโปรงใส
ทั้งนี้การบริหารโรงเรียนถือเปนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศใหมั่นคงและยั่งยืน การบริหาร
การศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาลถือวามีความสําคัญอยางยิ่งที่ตองสรางขึ้นเปนคุณสมบัติประจําตัวและของสถานศึกษาเพื่อให
การบริหารงานมีความเปนธรรม มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดและเปนพลังของประเทศที่มีคุณภาพทัดเทียมกับ
นานาชาติ ดวยการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการบริหารการศึกษา [5],[19] ดังภาพ
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ยุติธรรม
คุณธรรม
งานวิชาการ งานงบประมาณ
งานบุคลากร และงานบริหารทั่วไป
ความคุมคา
งานวิชาการ งานงบประมาณ
งานบุคลากร และงานบริหารทั่วไป
สํานึกรับผิดชอบ
งานวิชาการ งานงบประมาณ
งานบุคลากร และงานบริหารทั่วไป

งานวิชาการ งานงบประมาณ
งานบุคลากร และงานบริหารทัว่ ไป

ธรรมาภิบาลใน
ความโปรงใส
การบริหารการศึกษา งานวิชาการ งานงบประมาณ
งานบุคลากร และงานบริหารทั่วไป
มีสวนรวม
งานวิชาการ งานงบประมาณ
งานบุคลากร และงานบริหารทั่วไป

ภาพที่ 1 ธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษา
จากภาพแสดงใหเห็นวาผูบริหารสามารถนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการบริหารการศึกษาใหเกิด
ประสิทธิภาพในดานงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากรและงานบริหารทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักนิติธรรม (Rule of Laws)
หลักนิติธรรมหมายถึง การปฏิบัติตามหลักกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา ระเบียบขอบังคับตางๆโดยถือวา
เปนการปกครองภายใตกฎหมายกํากับดูแลบุคลากรใหปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอยางเครงครัด โดยไม
เลือกปฏิบัติไมละเมิดกฎหมายและไมละเมิดสิทธิของผูอื่นทั้งนี้ผูบริหารสามารถประยุกตธรรมาภิบาล “หลักนิติธรรม” ไปใชใน
การบริหารการศึกษาใน 4 งานดังนี้ 1.1) งานวิชาการ ผูบริหารสงเสริมใหครูปฏิบัติการสอนโดยยึดระเบียบมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามที่คุรุสภากําหนดและมาตรฐานการปฏิบัติตนตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ 1.2) งานงบประมาณ ผูบริหาร
กํากับติดตามการจัดซื้อจัดจางและดําเนินการดานพัสดุใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและใชจายงบประมาณ
ตามวัตถุประสงค กําหนดผูรับผิดชอบการเงิน บัญชีและพัสดุแตละหมวดอยางชัดเจนบริหารงบประมาณตามระเบียบ
กฎหมายที่กําหนดไวและจัดระบบการตรวจสอบถวงดุลการบริหารงบประมาณ 1.3) งานบุคลากรผูบริหารสงเสริมใหครูและ
บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตามวินัยของขาราชการรูจักพัฒนาตนเองตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากําหนดแนวปฏิบัติไวนํากฎก .ค.ศ.วาดวยการเลื่อนขั้นมาใชอยางเครงครัดประเมินผลงานบุคลากร
ตามระเบียบกฎหมายที่กําหนดออกคําสั่งและมอบหมายงานอยางชัดเจนและ 1.4) งานบริหารทั่วไปผูบริหารสงเสริมใหครูและ
บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณและระเบียบวาดวยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ระเบียบวาดวยการลงโทษ
นักเรียนและระเบียบวาดวยการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
2. หลักคุณธรรม (Ethics)
หลักคุณธรรมหมายถึง ผูบริหารยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรม ความดีงามและความถูกตองตามทํานองคลองธรรม
มีเมตตากรุณาตอผูอยูใตบังคับบัญชาและผูอื่น เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหมีความ
ซื่อสัตยจริงใจขยันอดทนมีระเบียบวินัยอันเปนนิสัยประจําชาติทั้งนี้ผูบริหารสามารถประยุกตธรรมาภิบาล “หลักคุณธรรม” ไป
ใชในการบริหารการศึกษาใน 4 งานดังนี้ 2.1) งานวิชาการผูบริหารสงเสริมใหครูผูนําหนวยการเรียนรูตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงลงสูหองเรียนสงเสริมใหผูเรียนยึดมั่นในคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการคือ ขยันประหยัดซื่อสัตยมีวินัยสุภาพ
สะอาดสามัคคีมีน้ําใจสงเสริมใหครูไดนําคําขวัญของนายกรัฐมนตรีมาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 2.2) งานงบประมาณผูบริหาร
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กํากับติดตามครูและบุคลากรใชจายงบประมาณดวยความสุจริตใชหลักคุณธรรมในการบริหารงบประมาณจัดสรรงบ
ปจจัยพื้นฐานใหแกนักเรียนอยางเปนธรรม และจัดหาเงินทุนการศึกษาแกนักเรียนเรียนดีประพฤติดีเพื่อใหโอกาสทางการ
ศึกษา 2.3) งานบริหารงานบุคคลผูบริหารสงเสริมใหครูและบุคลากรมีวินัยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรบรรณวิชาชีพและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และ 2.4) งานบริหารทั่วไปผูบริหารสงเสริมการจัดกิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนยึดมั่นใน 3 ดีคือประชาธิปไตยคุณธรรมจริยธรรมและการหางไกลยาเสพติด
3. หลักความโปรงใส (Transparency)
หลักความโปรงใส ความโปรงใสเปนคําศัพทที่ใหแงมุมในเชิงบวก กลาวคือมีกระบวนการใหประชาชน
ผูปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาไดตรวจสอบความถูกตองอยางชัดเจน พิจารณาความดีความชอบบริหารงาน
การเงินบริหารงานพัสดุการจัดซื้องานบัญชีของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของอยางโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบไดผูบริหารมีความถูกตองชัดเจนและปฏิบัติตามหลักการที่ควรจะเปน รวมถึงมีการสรางความไววางใจซึ่งกัน
และกัน มีการใหและรับขอมูลที่เปนจริงอยางตรงไปตรงมาและทันเวลาทั้งนี้ผูบริหารสามารถประยุกตธรรมาภิบาล “หลัก
ความโปรงใส ” ไปใชในการบริหารการศึกษาใน 4 งานดังนี้ 3.1) งานวิชาการผูบริหารสงเสริมใหครูดําเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนดวยความโปรงใส สรางความตระหนักใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษาปฏิบัติ
หนาที่ดวยความโปรงใสและสงเสริมใหมีการใชระบบขอมูลขาวสารทางราชการในเรื่องการขอดูรายงานการวัดผลของผูเรียน
3.2) งบประมาณผูบริหารจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในมอบหมายใหมีผูปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชีและการพัสดุ
กอนดําเนินงานตามโครงการควรขออนุมัติงบประมาณตอคณะกรรมการสถานศึกษาเปดเผยการใชจายงบประมาณให
ผูเกี่ยวของไดทราบ มีแผนการใชจายเงินตามแผนงานอยางชัดเจนและใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดรับรูและอนุมัติ
งบประมาณ และเปดเผยงบประมาณใหที่ประชุมผูปกครองทราบ
3.3) งานบริหารงานบุคคลผูบริหารประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนดวยความโปรงใสและเปนระบบเปดจัดทําคะแนนผลการปฏิบัติงานไวตรวจสอบการดําเนินงาน
ดานตางๆใหครูไดรับทราบรวมกัน จัดสรรทุนการศึกษาหรืองบปจจัยพื้นฐานใหกับนักเรียนอยางโปรงใส ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนรับทราบงบประมาณรวมกัน และ 3.4) งานบริหารทั่วไปผูบริหารสถานศึกษาดําเนินกิจกรรมตางๆเชน การรับนักเรียน
เขาเรียนดวยความโปรงใสและแจงงบประมาณแกผูปกครองทราบกอนดําเนินการ
4. หลักการมีสวนรวม (Participation)
หลักการมีสวนรวมหมายถึง การใหโอกาสบุคลากรหรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ในเรื่องตางๆเชนเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาครูผูปกครองชุมชนสถานประกอบการมีสวนรวมในการกําหนด
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของนักเรียนและทองถิ่นรับคําแนะนํามารวมวางแผนและปฏิบัติให
บรรลุวัตถุประสงคในระดับสังคม และประสานความคิดเห็นหรือความตองการที่แตกตางโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวม ทั้งนี้
ผูบริหารสามารถประยุกตธรรมาภิบาล “หลักการมีสวนรวม ” ไปใชในการบริหารการศึกษาใน 4 งานดังนี้ 4.1) งานวิชาการ
ผูบริหารสงเสริมใหครูทํางานแบบมีสวนรวมตั้งแตการศึกษาสภาพปญหา ความตองการสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
การวางแผนการดําเนินการตามแผนและการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา ประสานความรวมมือกับชุมชนในการใชแหลงเรียนรูเชิญวิทยากรทองถิ่นมาใหความรูกับนักเรียนและจัดตั้ง
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนานักเรียน 4.2) งานงบประมาณผูบริหารจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในมอบหมายใหมี
ผูปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชีและการพัสดุเปนคณะทํางานรวมกันจัดทําบัญชีการเงินการรับจายการจําหนวยพัสดุ มี
ทีมงานรับผิดชอบระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษาใหคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอความเห็นการใชเงินและ
ใหครูและบุคลากรเสนอแนะการใชเงินเพื่อการศึกษา 4.3) งานบริหารงานบุคคลมีบริหารงานแบบประชาธิปไตยโดยใหทุกฝาย
เขามามีสวนใหขอเสนอแนะเริ่มตั้งแตคณะกรรมการสถานศึกษาผูปกครองสภานักเรียนใหครูและบุคลากรรวมประเมินผลงาน
ซึ่งกันและกันสนับสนุนใหบุคลากรไดมีสวนรวมกําหนดนโยบายและ 4.4) งานบริหารทั่วไปหมายถึงผูบริหารสถานศึกษาดําเนิน
กิจกรรมตางๆโดยใหผูเกี่ยวของไดเขามามีสวนรับรูและตัดสินใจแกปญหารวมกันมีการทํางานเปนทีมมีการจัดกิจกรรมรวมกัน
ระหวางบาน วัดและโรงเรียน
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5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability)
หลักความรับผิดชอบ หมายถึงการตระหนักในสิทธิและหนาที่ความสํานึก ความรับผิดชอบในงานของตน
ความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเองและตอสังคมสรางความตระหนักในการเปนเจาของรวมกันมีเปาหมายการดําเนินงาน
ที่ชัดเจนใสใจปญหาการบริหารจัดการ กระตือรือรนในการแกปญหา เคารพในความคิดเห็นที่แตกตางรวมทั้งกลาที่จะยอมรับ
ผลดีและผลเสียจากกระทําของตนเอง ทั้งนี้ผูบริหารสามารถประยุกตธรรมาภิบาล “หลักความรับผิดชอบ” ไปใชในการบริหาร
สถานศึกษาใน 4 งานดังนี้ 5.1) งานวิชาการผูบริหารสงเสริมใหครูทํางานดวยความรับผิดชอบโดยเฉพาะการเรียนการสอน
กิจกรรมสอนซอมเสริมการวัดผลประเมินผลดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรมการเอาใจใสตอนักเรียนสงเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนรูยึดผูเรียนเปนสําคัญสงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนและสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมฝกนักเรียนให
รับผิดชอบตนเอง 5.2) งานงบประมาณผูบริหารจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบถวงดุลและการสงเสริม
ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานการเงินในสถานศึกษา 5.3) งานบริหารงานบุคคลผูบริหารกระจายงานในความรับผิดชอบใหกับ
บุคลากร และมอบงานสอดคลองกับความรูความสามารถความถนัดและประสบการณ สงเสริมใหครูและบุคลากรยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพและ 5.4) งานบริหารทั่วไปหมายถึงผูบริหารเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของมีสวนรับผิดชอบรวมกันหรือเปน
หุนสวนของปญหาและรวมกันแกไขรวมถึงจัดใหครูและบุคลากรรับผิดชอบอยูเวรยามสถานที่ราชการ
6. หลักความคุมคา(Value for Money)
หลักความคุมคาหมายถึงการบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวมโดยรณรงค
ใหบุคลากรประหยัดใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน นอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในการจัดการศึกษาใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดทั้งนี้
ผูบริหารสามารถประยุกตธรรมาภิบาล “หลักความคุมคา ” ไปใชในการบริหารการศึกษาใน 4 งานดังนี้ 6.1) งานวิชาการ
ผูบริหารสงเสริมใหครูใชสื่อประกอบการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูสงเสริมการใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยเฉพาะการใชหองสมุดหองปฏิบัติการทางภาษาและหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรเพื่อความ
คุมคาของงบประมาณ 6.2) งานงบประมาณผูบริหารจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบการใชจายงบประมาณในการดําเนินงาน
ตามโครงการตางๆเพื่อจะไดทราบวามีความคุมคาคุมทุนหรือไมและรายการใดมีการประหยัดงบประมาณหรือใชงบประมาณ
นอยแตไดผลเกินความคาดหมาย 6.3) งานบริหารงานบุคคล ผูบริหารกระจายงานใหบุคลากรรวมกันรับผิดชอบและชวยกัน
ประหยัดพลังงานเชน ประหยัดน้ําประหยัดไฟฟาประหยัดวัสดุและ 6.4) งานบริหารทั่วไปผูบริหารดําเนินกิจกรรมตางๆโดยให
ผูเกี่ยวของปฏิบัติงานธุรการอยางสม่ําเสมอชวยกันรับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่และความปลอดภัยในทรัพยสินราชการ

ความหมายของความเปนเลิศ

ความเปนเลิศมีความหมายหลายดานและเปนการยากที่คนสวนใหญจะเห็นพองตองกันใหเปนกรอบมโนทัศนสากล
อุไรพรรณเจนวาริชยานนท[20] สรุปไววาการมองความเปนเลิศหรือคุณภาพจะแตกตางกันไปกลาวคือ ทางดานเศรษฐศาสตร
จะมองคุณภาพในเชิงความสัมพันธของปจจัยนําเขาและผลผลิต โดยพิจารณาวาผลผลิตที่ไดออกไปนั้นอยูในความตองการของ
แรงงานตลาดมากนอยเพียงใด คุมคากับการลงทุนการผลิตหรือไมสําหรับทางการศึกษาจะมองคุณภาพในลักษณะของ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาพริ้มเพรา วราพันธุ
พิพิธ [21] อธิบายวาความเปนเลิศ คือ ระดับความสําเร็จหรือประสิทธิผลของการดําเนินงานที่มีคุณภาพมีความโดดเดน เปนที่
พึงพอใจและยอมรับของผูที่เกี่ยวของ สามารถเปนแบบอยางของงานชนิดเดียวกันไดรวมทั้งสามารถดํารงคุณภาพไวไดอยาง
ยั่งยืน ขณะที่วิฑูรยสิมะโชคดี [22] สรุปวาความเปนเลิศ หมายถึงองคการที่ไดรับรางวัลคุณภาพที่มีเกณฑเปนที่ยอมรับเปน
สากลอาทิรางวัลคุณภาพแหงชาติชื่อ MBNQA (Malcolmbaldrige National quality award) ในประเทศสหรัฐอเมริกา
รางวัลคุณภาพแหงชาติชื่อ SQA (Singapore Quality Award) ในสิงคโปรและรางวัลคุณภาพแหงชาติในประเทศไทย ชื่อ
TQA (Thailand Quality Award) จากความหมายขางตนสามารถสรุปไดวา ความเปนเลิศหมายถึงระดับความสําเร็จหรือ
ประสิทธิผลของการดาเนินงานที่มีคุณภาพมีความโดดเดนเปนที่พึงพอใจและยอมรับของผูเกี่ยวของสามารถเปนแบบอยางของ
งานชนิดเดียวกันไดรวมทั้งสามารถดํารงคุณภาพไวไดอยางยั่งยืนจากขอความขางตนสรุปไดวา ความเปนเลิศ หมายถึง ระดับ
ความสําเร็จหรือประสิทธิผลของการดําเนินงานที่มีคุณภาพ มีความโดดเดน เปนที่พึงพอใจและยอมรับของผูที่เกี่ยวของ
สามารถเปนแบบอยางที่ดีและดํารงคุณภาพไวไดอยางยั่งยืน
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ผลลัพทดานบุคลากร

สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ
[23] ไดสรุปวายุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยพ .ศ. 2546-2550
กําหนดใหมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ วิธีการ หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ .ศ. 2546 เพื่อใหมีแนว
ทางการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น โดยกําหนดเปาหมายของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีวาใหเปนไปเพื่อประโยชน
สุขของประชาชนยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานของหนวยงานราชการใหอยูในระดับสูงเทียบเทา
มาตรฐานสากลหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนหลักการบริหารราชการที่ไดรับการตราขึ้นเปนกฎหมายดปรากฏใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตร 3/1 ตอมาไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาวาดวย
จําเปนตองมีเกณฑการประเมินกระบวนการทํางานและผลการปฏิบัติงานที่ยอมรับกันทั่วไปก.พ.ร.โดยความรวมมือของสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแหงชาติจึงไดดําเนินโครงการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพระบบราชการมีเปาหมายเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามวิธีการบริหารการเมืองที่ดี และกําหนดเกณฑคุณภาพการบริหารภาครัฐโดยใชแนวทาง
ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับการบริหารจัดการในระดับสากล เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award-TQA)
เปนแนวทางหนึ่งที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติวาเปนเกณฑที่สามารถประเมินจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงของ
กระบวนการทํางานและผลการปฏิบัติงานขององคกรไดอยางมีประสิทธิผล สอดคลองกับวิธีปฏิบัติราชการตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ วิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพุทธศักราช 2546 และบริบทของราชการไทย ทั้งนี้เกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐประกอบดวย 7 หมวดไดแกหมวด 1 การนําองคกรประกอบดวยการนําองคกรโดยผูนําระดับสูง ธรร
มาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ ประกอบดวยการจัดทํากลยุทธและการถายทอดกล
ยุทธเพื่อนําไปปฏิบัติ หมวด 3 การมุงเนนลูกคาและตลาดประกอบดวยความรูเกี่ยวกับลูกคาและตลาดความสัมพันธกับลูกคา
และความพึงพอใจของลูกคา หมวด 4 การวัดการวิเคราะหและการจัดการความรูประกอบดวยการวัดการวิเคราะหและการ
ปรับปรุงผลการดาเนินการขององคกรการจัดการสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร
ประกอบ ดวยความผูกพันของบุคลากร และสภาพแวดลอมของบุคลากร หมวด 6 การจัดการกระบวนการประกอบดวยการ
ออกแบบระบบงานการจัดการและการปรับปรุงกระบวนการทํางาน และหมวด7 ผลลัพธประกอบดวย ผลลัพธดานผลิตภัณฑ
และบริการผลลัพธดานการมุงเนนลูกคาผลลัพธดานการเงินและตลาดผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร ผลลัพธดานประสิทธิผล
ของกระบวนการและผลลัพธดานการนําองคกร
ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากรเปนผลการดําเนินการดานการมุงเนนบุคลากรวามีอะไรบางใหสรุปผลลัพธดานการมุงเนน
บุคลากรที่สําคัญที่ทําใหบุคลากรมีความผูกพันกับองคกรและมีสภาพแวดลอมที่ดีโดยแสดงผลลัพธจําแนกตามความ
หลากหลายกลุมและประเภทของบุคลากรรวมทั้งใหแสดงขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสมโดยใหแสดงขอมูลและสารสนเทศ
เพื่อตอบคําถามดังนี้ 1) ระดับปจจุบันและแนวโนมของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สําคัญดานการทําใหบุคลากรมีความผูกพันกับ
องคกรความพึงพอใจของบุคลากรและการพัฒนาของบุคลากร รวมถึงผูนําองคกรเปนอยางไร 2) ระดับปจจุบันและแนวโนม
ของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สําคัญดานขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากรจํานวนของบุคลากรการรักษาไวและทักษะที่
เหมาะสมของบุคลากรเปนอยางไรและ 3) ระดับปจจุบันและแนวโนมของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สําคัญดานบรรยากาศการ
ทํางานของบุคลากรรวมถึงสุขอนามัยความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ทํางานและการใหบริการและ
ผลประโยชนตอบุคลากรเปนอยางไร [23] สอดคลองกับ Chrispeels &Ann [24] ซึ่งอธิบายวาลักษณะของสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผลคือมีวัฒนธรรมและบรรยากาศในโรงเรียนดีมีหลักสูตรและการสอนที่ดีมีโครงสรางขององคการที่เหมาะสมและมี
การวางแผนพัฒนาบุคลกรที่ดีและขอสรุปของสุริยา หาวหาญ [25] วาความเปนเลิศ คือระดับความสําเร็จหรือประสิทธิผลของ
การดําเนินงานที่มีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูเกี่ยวของรวมทั้งสามารถดํารงคุณภาพไวไดอยางยั่งยืนจากขอความขางตนอาจ
สรุปไดวาผลลัพทดานบุคลากรคือความสําเร็จหรือประสิทธิผลในการบริหารการศึกษาซึ่งเกี่ยวของกับความพึงพอใจของ
บุคลากร การพัฒนาของบุคลากร บรรยากาศการทํางานและความผูกพันตอองคกร

ธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษากับความเปนเลิศในผลลัพทดานบุคลากร

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ .ศ. 2546 มีการกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอาศัยอานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยประกอบกับ
มาตรา 3/1 และมาตรา 71/10 (5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ใหตราพระราช
กฤษฎีกาขึ้นไวในหมวด 1 มาตรา 6 ระบุวาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนการบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายที่สําคัญ
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กลาวคือเกิดประโยชนสูงสุดของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
ของรัฐไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปนมีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณประชาชนไดรับ
การอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการและมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ [25]
ธรรมาภิบาลเปนปจจัยในการบริหารองคกรที่จะทําใหการควบคุมภายในซึ่งก็คือการบริหารจัดการของผูปฏิบัติตามวิธีการและ
ระบบงานบุคลากรในองคกรบรรลุประสิทธิผล [26] หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาธรรมาภิบาลเปนทั้งเหตุและผลหรือเปนทั้งวิธีการ
ในการปฏิบัติและเปนเปาหมายหรือผลลัพทที่การปฏิบัติมุงใหเกิดขึ้นโดยเกี่ยวของกับความเปนเลิศในผลลัพทบุคลากรดาน
ความผูกพันตอองคกร ความพึงพอใจของบุคลากร การพัฒนาของบุคลากรและบรรยากาศการทํางานโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษากับความผูกพันตอองคกร
ความผูกพันตอองคกรมีความสําคัญอยางยิ่งเปรียบเสมือนตัวกระตุนใหสมาชิกมีความจงรักภักดีอันสงผลตอ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน บุคลากรจะแสดงตนเปนอันหนึ่งอันเดียว มีจุดรวมที่เหมือนกันในการเขารวม
กิจกรรมและเต็มใจปฏิบัติภารกิจขององคกร [27] จากงานวิจัยของจันทราอิมในบุญ [28] ศึกษาความสัมพันธระหวางการ
บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 17 ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธระหวางการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับ
ความผูกพันธตอองคกรของครูโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยของมี
ชัยโสกันทัต [29] ศึกษาความสัมพันธระหวางการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับความผูกพันตอสถานศึกษา
ของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1 ผลการวิจัยพบวาการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอสถานศึกษาของขาราชการโดยภาพรวมและรายดานในระดับปานกลาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 อยางไรก็ตามเมื่อศึกษารวมกับแนวคิดของ ธีระรุญเจริญ [5] และงานวิจัยของสุนันทฝอย
หิรัญ[30] และทิพวรรณโอษคลัง[31] สามารถสรุปผลของการใชธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษาตอความผูกพันกับองคกร
ไดดังนี้ 1) บุคลากรมีความเชื่อมั่นอยางแรงกลาที่จะยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรกลาวคือบุคลากรมีความเชื่อใน
องคกรมีความสุขที่ไดทํางานกับองคกร โดยผูที่ความผูกพันตอองคการสูงระดับความตั้งใจที่จะเสียสละทํางานใหกับองคกรสูง
มีความรับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติ ในดานสังคมมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับความตองการขององคกร ยอมรับและเห็น
ความสําคัญในภารกิจหลักและเปาหมายขององคกรที่ตนทํางานอยูและมีความภาคภูมิใจที่ไดทํางานในองคกรนั้น 2) ความเต็ม
ใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคกร กลาวคือบุคลากรเต็มใจที่จะใหบางสิ่งบางอยางของตนเพื่อชวย
ดํารงใหองคกรประสบความสําเร็จและมีความกาวหนา มีทัศนคติเชิงบวกตอองคกร มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงานอุทิศ
อารมณ ความรูสึกและสติปญญาแกองคกรหรือกลุมงานอยางจริงจังอันนําไปสูการเพิ่มผลลัพธขององคกรพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องเพื่อองคกร พรอมที่จะใหพลังกายพลังใจอยางเต็มที่และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกับงานที่ไดรับมอบหมายหลายรูปแบบเชน การ
ทํางานสรางสรรคและมีคุณคาเกินความคาดหมาย 3) ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกกลาวคือ
สมาชิกแตละคนมีความรูสึกที่ดีตอองคกรมีความหวงใยในความสําเร็จและตระหนักวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกรมีความ
แนวแนที่จะเปนสมาชิกมีการแสดงออกอยางตอเนื่องคงเสนคงวาในการทํางานโดยไมโยกยายเปลี่ยนแปลงเนื่องจากไดเปรียบ
เทียบผลไดและผลเสียที่เกิดขึ้นจากการลงทุนลงแรงในองคกรและเปนการยากหรือเปนไปไมไดที่จะเรียกการลงทุนนั้นกลับคืน
มา
2. ธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษากับความพึงพอใจของบุคลากร
ความพึงพอใจในการทํางานปนระดับความรูสึกที่เกิดขึ้นของผูปฏิบัติงานในทางบวกหรือทางลบตองานเปน
เรื่องของบุคคลเปนความรูสึกสวนตัวของบุคคลในการทํางานเปนความรูสึกในงานที่ทําอยูตอหนวยงานตอเพื่อนรวมงานความ
พอใจในงานจะทําใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคขององคการ [32] งานวิจัยของกอเกียรติสัพโพ [33] เรื่องความสัมพันธ
ระหวางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 3 ผลการวิจัยพบวาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 3 มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 งานวิจัยของวิชชกันต ศรีวรวิทย [34] เรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึง
พอใจในการปฏัติงานของขาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดอุตรดิษถ
ผลการวิจัยสรุปไดวาความพึงพอใจในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโดยรวมอยูในระดับมากโดยดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือโอกาสความกาวหนาในการทํางาน รองลงมาคือความมั่นคงปลอดภัย และพบวาการบริหารตามหลักธรรมาภิ
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บาลมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับความพึงพอใจในการปฏัติงานของขาราชการครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01
งานวิจัยของ นพภรณแจงใจและสุนันทศลโกสุม[35] ศึกษาและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูในการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตประเวศสังกัดกรุงเทพมหานครตามขนาดโรงเรียนผลการวิจัยสรุปไดวา
ความพึงพอใจของครูในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตประเวศกรุงเทพมหานครอยูใน
ระดับมากดานที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ ดานหลักการมีสวนรวมและดานที่มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ดาน
หลักความโปรงใส
จากขอคนพบขางตนเมื่อสังเคราะหรวมกับผลการวิจัยของพระมหาลาพึงเพ็ญภู [36]สามารถสรุปผลและนําเสนอ
แนวปฏิบัติการใชธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษาเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของบุคลากรไดดังนี้
1) การบริหาร
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเปนการบริหารการจัดการที่ดีมีคุณสมบัติสําคัญคือความรับผิดชอบตอสาธารณชนและความ
โปรงใส การมีหลักการที่แนนอนเปนธรรมจะทําใหสาธารณชนมั่นใจและมีสวนรวมในการดําเนินการในดานกิจการของรัฐ 2)
ธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษามีสวนสําคัญในการบรรเทาหรือปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นกับองคกรในอนาคตเพราะ
บุคลากรจะรูสึกถึงความยุติธรรมความโปรงใสและความมีสวนรวมอันเปนคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 3)
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกิดจากทัศนคติหรือความสนใจของผูปฏิบัติงานที่มีตองานหรือองคประกอบที่เกี่ยวของกับงาน
โดยมีความสัมพันธกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติ การบริหารการศึกษาที่จะประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพยั่งยืนไดก็
ตอเมื่อบุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งผูบริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในองคกรมากเทาใดก็จะเปนผู
เขาใกลการเปนผูบริหารในอุดมคติมากขึ้นผูใตบังคับบัญชามีความพึงพอใจและมีความสุขในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น 4) การใช
หลักธรรมาภิบาลทุกดานลงไปใชในการบริหารจัดการงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคลและงานบริหารทั่วไปได
อยางเหมาะสม จะทําใหการบริหารประสบความสําเร็จ กลาวคือเมื่อบุคลากรมีความพึงพอใจจะทําใหการปฏิบัติงานไดผลดีมี
ประสิทธิภาพและยังเปนเครื่องหมายแสดงใหเห็นถึงการบริหารงานที่ดีและ 5) การมุงเนนธรรมาภิบาลดานคุณธรรมในการ
บริหารการศึกษาจะเพิ่มขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานรวมกัน บุคลากรมีความยินดีที่จะปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ เต็ม
ความสามารถเกิดความสามัคคีรักใครปรองดองและเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ
3. ธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษากับการพัฒนาของบุคลากร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ถือวาเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งขององคกรในการจัดการเปลี่ยนแปลงองคกร
โดยผูบริหารตองใหความสนใจและหาวิธีที่จะมาพัฒนาคนในองคกรใหสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะไร
พรมแดนไดอยางทันทวงที กลาวคือ บุคลากรที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ ทัศนคติและบุคลิกที่ดียอมสามารถนํา
วัตถุประสงคและนโยบายของหนวยงานไปประพฤติปฏิบัติอยางไดผลดีอันเปนยอดปราถนาของหนวยงาน โดยงานวิจัยของ ศิริ
นารถนันทวัฒนภิรมย [37] ศึกษาเรื่องการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลอําเภอเมืองลําพูนผลการวิจัย
พบวาในภาพรวมการบริหารงานบุคลากรผานระดับคุณภาพสุเทพทิมนาม [38]ศึกษาธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาที่
สงผลตอการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ผลการวิจัยสรุปไดวา
หลักความคุมคาหลักการมีสวนรวมหลักนิติธรรมและหลักความโปรงใสเปนตัวแปรที่สงผลตอการพัฒาบุคลากรอยูในระดับมาก
เกียรติยศเอี่ยมคงเอก [39] ศึกษาการบริหารงานโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในทรรศนะบุคลากร
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมจังหวัดนนทบุรีพบวาการบริหารบุคลากรใชหลักความคุมคามีคาเฉลี่ยสูงสุด รวมถึงงานวิจัยของ ทอง
สุขมาตยคามี[40] และศิริยาโถแกว [41] ก็มีขอคนพบที่สอดคลองกันคือการบริหารบุคลากรโดยใชหลักธรรมาภิบาลดานความ
คุมคามีคาเฉลี่ยสูงสุด
ทั้งนี้จากการสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตนสามารถสรุปผลและนําเสนอแนวปฏิบัติการใชธรรมาภิบาลในการ
บริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพดังนี้ 1) นักเรียนครูและผูปกครอง ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนอยางจริงจังสงผลใหการดําเนินงานดานตางๆของสถานศึกษามีระบบและมีประสิทธิภาพ 2) ครูและ
บุคลากรมีขวัญและกําลังใจจากการไดรับโอกาสเขารับการอบรมหรือพัฒนาศักยภาพ 3) บุคลากรตระหนังถึงความสําคัญของ
ทํางานในระดับคุณภาพจากการไดรับมอบหมายอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบที่สอดคลองตําแหนง ความสามารถ ความ
เหมาะสมและเปนลายลักษณอักษร การแตงตั้งยายโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคลองกับสภาพปญหาของ
สถานศึกษา 4) การบริหารงานบุคลากรดวยความโปรงใสโดยเฉพาะการแสดงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานของ
บุคลากรอยางชัดเจนและสามารถตรวจสอบไดมีสวนสําคัญตอการสรางความเชื่อถือศรัทธาใหแกบุคลากรในองคกรและผูที่มี
สวนเกี่ยวของทุกฝาย 5) การเผยแพรขาวสารและประชาสัมพันธความกาวหนาในการดําเนินงานของสถานศึกษาใหผูปกครอง
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และชุมชนทราบโดยทั่วถึง ตรงไปตรงมาและตรวจสอบไดซึ่งอาจเปนบันไดกาวแรกสูความรวมมือในการทํางานของบุคลากรที่
เกี่ยวของซึ่งจะสงผลใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 6) ผูบริหารสามารถใชหลักความคุมคาในการพัฒนาบุคลากรใหเกิดประโยชน
สูงสุดเพราะผูปฏิบัติงานที่จะสรางความสําเร็จนั้นการใชงบประมาณการใชทรัพยากรและเงินสนับสนุนซึ่งไดรับจากงบประมาณ
ของทางราชการจะตองใชอยางมีประโยชนและคุมคาสงผลใหสถานศึกษาจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและมีการพัฒนาการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องและ 7) การใชหลักการสวนรวมในการบริหารโดยเปดโอกาสใหผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาไดมี
โอกาสรวมวางแผนกําหนดนโยบายการดําเนินงานรวมแสดงความคิดเห็นรวมตัดสินใจและสงเสริมใหมีการทํางานเปนทีมจะทํา
ใหองคกรประสบความสาเร็จในการทํางาน มีอุปสรรคในการทํางานนอยลงหรือทําใหสุขภาพขององคกรเขมแข็งขึ้น
4. ธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษากับบรรยากาศการทํางาน
บรรยากาศองคกรคือการรับรูของบุคลากรตอองคกรที่ทํางานอยูเปนการรับรูตอลักษณะโครงสราง นโยบาย
เปาหมาย กระบวนการปฏิบัติ ปฏิสัมพันธระหวางบุคลากร พฤติกรรมผูบริหารและผูรวมงานอันมีผลตอความพึงพอใจในงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร [42],[43] ทั้งนี้จากงานวิจัยของรณชัย สมานชาติ [44] เรื่องความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองคกรในสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมยเขต 3 ผลการวิจัยพบวาบรรยากาศองคกรดานสนับสนุนมีความสัมพันธระดับปานกลางเปนความสัมพันธ
ทางบวกและสงผลใหภาพรวมของความสัมพันธพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารกับบรรยากาศของ
องคกรในสถานศึกษาโดยภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 รวมถึงจากการสังเคราะหงานวิจัยของ มยุรี
แสนสุข ,กาญจนาบุญสง [45] และ รับขวัญภาคภูมิ [46] สามารถสรุปและนําเสนอแนวปฏิบัติการใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารสถานศึกษาเพื่อสงเสริมบรรยากาศการทํางานในสถานศึกษาดังนี้ 1) บรรยากาศดานการสนับสนุนเกิดจากพฤติ
กรรมการบริหารของผูบริหาร กลาวคือผูบริหารควรปรับตัวใหทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทุกดานโดยพรอมที่จะเปนผูตาม
บางโอกาส มีวิสัยทัศน สามารถสรางทีมงานและทํางานเปนทีมได ไวตอความรูสึกของผูรวมงาน สามารถแกไขปญหาบน
พื้นฐานของขอมูลที่ถูกตอง สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง รับฟงความคิดเห็น ใหเกียรติ กระตุนให
บุคลากรเกิดความรัก ความศรัทธา ความไวเนื้อเชื่อใจและพรอมที่จะปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายขององคกร 2)
การเสริมสรางบรรยากาศดานสนับสนุน ผูบริหารการศึกษาสามารถใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารดังนี้ 2.1) ดานหลักนิติ
ธรรม ผูบริหารประชุมหรือจัดอบรมสัมมนากฏระเบียบขอบังคับของทางราชการเพื่อสรางวินัยและจิตสํานึกความรับผิดชอบ
ใหแกบุคลากร ตลอดจนจัดรูปแบบการบริหารใหสอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษา 2.2) หลักคุณธรรม ผูบริหารควร
เสริมสรางความมั่นคงในอาชีพใหเหมาะสมกับลักษณะงาน ปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรมมากขึ้นและใหขวัญกําลังใจแก
ผูปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอและใชหลักคุณธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ 2.3) ดานความโปรงใส ผูบริหารควรชี้แจง
และใหมีคณะกรรมการรับรูขอมูลของโรงเรียน สงเสริมใหบุคลากรไดมีความรูความสามารถเฉพาะทางมากขึ้นโดยวิธีการที่
หลากหลาย บริหารดวยความเสมอภาค ยุติธรรมและเนนความซื่อสัตย 2.4) หลักการมีสวนรวม ผูบริหารควรประชุมชี้แจงและ
ขอความคิดเห็นและหาขอยุติรวมกัน 2.5) หลักความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบของบุคลากรสวนหนึ่งเกิดจากความการทํา
ความเขาใจภาระหนาที่ของตนที่เหมาะสมกับฐานะของตนวาตนเองควรมีกรอบความรับผิดชอบมากนอยเพียงใด ดังนั้น
บุคลากรควรไดรับการแนะนําในเรื่องภาระหนาที่ของตนอยางชัดเจนและจัดเจาหนาที่รับผิดชอบเฉพาะดานซึ่งจะสงผลตอการ
ดําเนินงานที่ถูกตองและชัดเจน ผูบริหารควรมีนโยบายที่ชัดเจนและปฏิบัติใหจริงจัง คือนิเทศกอยางตอเนื่อง จริงจังและ
ติดตามผลอยางใกลชิด และ 4.6) หลักความคุมคา คือสงเสริมการทํากิจกรรมหรือโครงการบูรณาการเพื่อประหยัดคาใชจาย
ผูบริหารควรจัดสรรบุคลากรใหเหมาะสมกับภารกิจของสถานศึกษา สงเสริมใหบุคลากรรักองครและจัดใหมีการอบรมและ
กระจายทรัพยากรอยางทั่วถึง และ 3) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลดานหลักการมีสวนรวมและดานความรับผิดชอบมี
ความสัมพันธตอบรรยาศการทํางานมากกวาทุกดาน ดังนั้นผูบริหารการศึกษาควรแสดงพฤติกรรมในทิศทางที่บุคลากรสวน
ใหญขององคกรยอมรับจะมีสวนสําคัญในการเสริมบรรยากาศดานการสนับสนุนซึ่งทําใหการปฏิบัติงานของบุคลากรมุงเปาไปที่
ความสําเร็จตามเปาหมายขององคการเปนสําคัญ
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ธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษาเปนวิธีการและระบบการบริหารเพื่อบรรลุประสิทธิผลอันเปนทั้งเหตุและผลหรือ
เปนทั้งวิธีการในการปฏิบัติและเปาหมายการจัดการศึกษาที่มุงหวังใหเกิดขึ้นและมีความเกี่ยวของกับความเปนเลิศในผลลัพท
บุคลากรดานความผูกพันตอ ความพึงพอใจของบุคลากร การพัฒนาของบุคลากรและบรรยากาศการทํางานกลาวคือการใชธรร
มาภิบาลในการบริหารการศึกษาจะทําใหบุคลากรมีความเชื่อมั่นอยางแรงกลาที่จะยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร
บุคลากรเต็มใจที่ใหพลังกายพลังใจอยางเต็มที่กับงานที่ไดรับมอบหมาย มีความหวงใยในความสําเร็จและแนวแน ยืนหยัดตอ
การเปนสมาชิกมีความพึงพอใจที่จะทําปฏิบัติงานใหเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ มีขวัญ กําลังใจและความยินดีที่จะปฏิบัติงาน
ดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ มีความสามัคคีรักใครปรองดอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ตระหนังถึง
ความสําคัญของทํางานในระดับคุณภาพจากการไดรับมอบหมายอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับตําแหนง ความรูความสามารถ รวมถึงการเสริมบรรยากาศสนับสนุนขององคกรอันทําใหการปฏิบัติงานของบุคลากรมุงสู
ประสิทธิผลและคุณภาพสูงสุดขององคกร

ขอเสนอแนะ

1. ผูบริหารการศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการบริหารการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลให
สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา เปาหมายของการบริหารจัดการศึกษาและความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
2. ผูบริหารการศึกษาสามารถนําผลสรุปและแนวปฏิบัติเพื่อการใชธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษาในการพัฒนา
บุคลากร การสรางความพึงพอใจของบคุลากร การเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรและเสริมบรรยากาศสนับสนุนใน
สถานศึกษาเพื่อความเปนเลิศของผลลัพทบุคลากร และความสําเร็จในการบริหารจัดการการศึกษา
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถใชเปนแนวทางเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพผูบริหารเพื่อการนําองคกรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
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