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บทคัดย่อ

การมสีว่นรว่มระหวา่งผูบ้รหิารและครใูนการพฒันารปูแบบการใชห้ลกัธรรมาภบิาล
ในการบรหิารสถานศกึษาเปน็การพฒันากระบวนการมสีว่นรว่มของผูบ้รหิารระดบักลาง คอื 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยพัฒนาการใช้หลักธรรมาภิ
บาลให้เกิดการนำาไปใช้ที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทย
ไพศาลเพือ่พฒันางานใหด้ขีึน้กวา่ท่ีเปน็อยูใ่หเ้กดิการพฒันาคน พฒันางาน และพฒันาองคก์ร
ที่เหมาะสมและต่อเนื่อง การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา ความมุ่งหมายการวิจัย1) 
เพื่อศึกษาสภาพปัญหา2) เพื่อพัฒนารูปแบบการใช้หลักธรรมาภิบาลและ3) เพื่อประเมิน
ผลการใช้รูปแบบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พ้ืนท่ีในการวิจัย
คือ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อำาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มผู้ร่วมวิจัยคือผู้
อำานวยการโรงเรยีน รองผูอ้ำานวยการโรงเรยีนจำานวน 5 คน หวัหนา้กลุม่สาระการเรยีนรูซ้ึง่ได้
มาด้วยความสมัครใจ จำานวน 8 คน และครูจำานวน 132 คน เครื่องมือมี 2 ประเภทคือ 1) 
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เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนางานได้แก่ คู่มือการดำาเนินงานการมีส่วนร่วมการใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และตัวชี้วัดความสำาเร็จการดำาเนินงานหลัก
ธรรมาภบิาลในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสถานศกึษา 2) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วย (1) แบบสัมภาษณ์(2) แบบบันทึกผลการปฏิบัติ (3) แบบประเมินตัวชี้
วัดความสำาเร็จรูปแบบการใช้หลักธรรมาภิบาล (4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การใช้หลักธรรมาภิบาล และ(5) แบบทดสอบความรู้หลักธรรมาภิบาล 

ผลการวิจัย

1. โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อำาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดใช้ 1) หลัก
นิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับ
ผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า ในสภาพที่พร้อมในการปฏิบัติงาน แต่ยังไม่มีการบริหาร
จดัการและมรีปูแบบทีเ่ปน็ระบบเพียงพอทำาใหก้ารปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสถานศกึษาในบาง
ครั้งอาจไม่ได้รับการยอมรับและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเท่าที่ควร 2. รูปแบบ
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความเป็นไปได้ ความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ มี 6 กิจกรรม ได้แก่ ศึกษาสภาพปัญหา
และกำาหนดประเด็นในการพัฒนา สร้างทีมงานและพัฒนาศักยภาพทีมงาน การวางแผน
แบบมีส่วนร่วม ดำาเนินงานตามแผนและปรับปรุงพัฒนา การประเมินผลและสรุปผลและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการดำาเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้21 กิจกรรมย่อย 3. เมื่อนำาไป
ทดลองใช้พบว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้นและ
ครูมีความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ใน
ระดับมาก นอกจากนี้ผู้อำานวยการโรงเรียน รองผู้อำานวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ประเมินตัวชี้วัดความสำาเร็จในการพัฒนาการใช้หลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับดี

คำาสำาคัญ: รูปแบบ, การมีส่วนร่วม, การพัฒนา, ธรรมาภิบาล

Abstract

Participation by the administrators and teachers in developing the model  
of good governance principle for school management, was to develop the  
participation process of medium level administrators, the chief of Learning  
Substance, and the teachers of Learning Substance by developing the god  
governance principle to be used concretely and congruently with context of  
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Suwannaphumpittayapaisan School for better work development than the  
present one as well as human development, work development, and  
organizational development appropriately and continuously. This research was 
Research and Development aimed to: 1) study the problem situation, 2) develop 
the model for using the good governance principle, and 3) evaluate the model 
for school administrators to use good governance principle in their work practice.  
The research area included the Suwannaphumpittayapaisan School, Suwannaphum 
District, Roi-et Province. The research team consisted of the school director, 5 
assistant school directors, 8 chiefs of Learning Substance by volunteer, and 132 
teachers. There were 2 kinds of instruments: 1) the instrument using for work 
development including the handbook in implementation for participation in using 
the good governance principle by school administrators, and the indicators of 
success in implementation for participation in the good governance principle by 
school administrators, and 2) the instruments using for data collection includ-
ing: (1) the Interview Form, (2) the Action Record, (3) the Evaluation Form of 
Indicator for Success of the Model using the Good Governance Principle, (4) the 
Questionnaire of Satisfaction on using the Good Governance Principle, and (5) 
the Knowledge Test of Good Governance Principle. 

The research findings found That:

1. The problem situation of good governance in work practice for school 
administrators of Suwanpoom-Pittaya-Paisan School, Suwanpoom District, Roi-ed 
Province, could be classified as follows: 1) The Legal Principle, 2) The Virtue 
Principle, 3) The Accountability Principle, 4) The Participatory Principle, 5) The 
Responsibility Principle, and 6) The Worthwhile Principle. There was ready situation 
for work practice. But, there were no sufficient administration and management as 
well as systematic pattern. As a result, sometimes the school administrators’ work 
practices were not recognizedand sufficient for administration and management 
as it should be. 2. The model for using the good governance in work practice 
of school administrators evaluated by experts, obtained the possibility, accuracy, 
propriety, and usefulness in “The Highest” level in 2 parts of major factors:  
6 steps of Participatory Research including: the study of problem situation and 
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determination of issues for development, team building and potential development  
of team work, participatory planning, implementation according to plan as 
well as improvement and development, evaluation and conclusions as well as  
sharing, and implementation of learning activity implementation for 21  
sub-activities. 3. When it was tried out, found that the chiefs of Learning Substance 
obtained better knowledge in good governance, and the teachers had satisfaction  
on school administrators’ implementation based on good governance in  
“High” level. Besides, the school director, the assistant school directors, and  
the chiefs of Learning Substance evaluated the indicator of success in  
developing the usage of good governance principle, was in “Good” level.

บทนำา

สงัคมไทยในอดตีไดม้กีารเปลีย่นแปลง
ทัง้ทางดา้นการเมอืง การพฒันาประชาธปิไตย 
โดยเนน้การมสีว่นรว่มของประชาชน (ประเวศ 
วะส.ี 2547: 1) และในปจัจบุนัสงัคมไทยยงั
คงมีปัญหาทางด้านการบริหาร ซึ่งส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากกลไกและการบริหารจัดการ
ภายในประเทศของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ภาคประชาชน มีความไม่เหมาะสมเกิดขึ้น
หลายประการ เช่น ภาครัฐหลายหน่วยงาน
ใชจ่้ายเงินงบประมาณอยา่งฟุม่เฟอืย และมี
ความไมโ่ปรง่ใสในการลงทนุโครงการพฒันา
ขนาดใหญ่ ระบบราชการขาดการพัฒนาให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยเฉพาะกฎ ระเบียบต่างๆ ที่ยัง
ล้าสมัย ขาดความยืดหยุ่น เอื้อต่อการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เป็นหลัก ข้าราชการ
ขาดจติสำานกึถงึความรบัผดิชอบตอ่สาธารณะ 
เกดิการบรหิารทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ ขาดความ

โปรง่ใส ทำาให้นำาไปสูป่ัญหาการทจุรติคอรปั
ชนัทีร่นุแรงในสงัคมไทยซึง่เปน็สาเหตสุำาคญั
ประการหนึง่ทีท่ำาใหป้ระเทศไทยตอ้งประสบ
กบัปญัหาวกิฤตทิางเศรษฐกจิในกลางป ีพ.ศ. 
2540 (รฐักร กล่ินอบุล.2551: 1)การบรหิาร
โรงเรียนในปจัจบัุน พบวา่ มปีญัหาทีเ่กดิจาก
การบรหิารงานทีผิ่ดพลาด ไม่ก่อประโยชน์แก่
ทางราชการ และบ่อยคร้ังทำาให้เกดิความเสยี
หายต่อองค์กร ส่วนราชการ และตัวบุคคล 
ทำาให้มีการร้องเรียน ฟ้องร้อง ส่งผลให้การ
ปฏบิตังิานไมป่ระสบความสำาเรจ็ตามเปา้หมาย 
ส่งผลเสียต่อบรรยากาศในการทำางานของ
องคก์ร (สมาคมผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา
แห่งประเทศไทย. 2544: 12-14) 

ดังนั้นการแก้ไขวิกฤติและฟื้นฟู
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศอยา่งยัง่ยนื 
จำาเปน็อยา่งยิง่ทีต้่องแกไ้ขปญัหาพ้ืนฐานของ
การบริหารจัดการที่ด้อยประสิทธิภาพ โดย
อาศยัสภาวะแวดลอ้มทีเ่อือ้อำานวยทัง้ภายใน
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และภายนอก เพื่อสร้างหลักธรรมาภิบาล 
(Good governance) มรีะบบการตรวจสอบ
ทีโ่ปรง่ใส ประชาชนมสีว่นรว่มในการพฒันา 
ปรับบทบาทภาครัฐและลดความซ้ำาซ้อนใน
การทำางาน พัฒนาระบบข้อมูลและเสริม
สร้างขีดความสามารถในการวางแผนและ
วิเคราะห์ (รัฐกร กลิ่นอุบล. 2551: 3) หลัก
ธรรมาภบิาล เปน็มิตขิองกระบวนทศันใ์หม่ใน
การบริหารงานภาครัฐ โดยมีองค์ประกอบที่
สำาคญั คอื การเนน้บทบาทของผูบ้รหิารงาน
ภาครฐัในฐานะท่ีเป็นผู้ให้บริการท่ีมีคุณภาพ
สูง ในการบริหารงานแต่ละระดับมากขึ้น 
เพื่อรับประกันเรื่องฉ้อราษฎร์บังหลวงและ
ความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ท่ีโปร่งใสให้มีคุณภาพสูงขึ้น ดังนั้น หลัก
ธรรมาภิบาลจึงเป็นหัวใจสำาคัญยิ่งของทุก
องคก์รท้ังหนว่ยงานภาครฐัและเอกชน (เกษม  
วัฒนชัย. 2546: 8 )

จากการศกึษาและเขา้แลกเปลีย่นเรยีน
รูก้บัครทูีป่ฏบิตัหินา้ทีใ่นโรงเรยีนสวุรรณภมูิ
พิทยไพศาล พบว่าการใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสถานศกึษายงั
ไมม่รีปูแบบท่ีชดัเจนแต่มีการนำาหลักธรรมาภิ
บาลมาใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งทำาให้เกิดการ
ทำางานที่ยังไม่เป็นระบบและเกิดการทำางาน
ทีไ่มเ่ปน็ไปในทศิทางเดียวกันอกีทัง้บุคลากร
ในโรงเรยีนยงัมคีวามรู ้ความสามารถทกัษะ 
ประสบการณ์ในการทำางาน และวัฒนธรรม
การทำางานแตกต่างกัน (สรุปบทเรียนการ
ลงพืน้ทีศึ่กษาสภาพ โรงเรยีนสวุรรณภมูพิทิย
ไพศาล อำาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด: 

10 กันยายน 2555 )

ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
โรงเรียนจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบ
การใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการปฏบิตังิานของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาเพือ่ใหส้ถานศกึษาไดม้ี
รูปแบบที่เหมาะสมในการนำาหลักธรรมาภิ
บาลไปใช้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบและมีรูป
ธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการ
ทำางาน และวฒันธรรมการทำางานแตกตา่งกนั
สามารถทำางานรว่มกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถ
นำาไปขยายผลการดำาเนินงาน และวางแผน
พฒันางานในสถานศึกษาอืน่ๆ ทีมี่บรบิทใกล้
เคียงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. สภาพปัญหาและความต้องการ
ในการใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการปฏิบตังิาน
ของผู้บรหิารสถานศกึษา กรณศีกึษาโรงเรยีน
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล อำาเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอย่างไร

2. การพัฒนารูปแบบการใช้หลักธร
รมาภบิาลในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสถาน
ศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทย
ไพศาล อำาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
เป็นอย่างไร

3. การประเมนิผลการใชร้ปูแบบการ
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียน
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สุวรรณภูมิพิทยไพศาล อำาเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอย่างไร

วิธีดำาเนินการวิจัย 

รูปแบบการใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
กรณีศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
อำาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Develop-
ment: R&D) โดยประยกุตใ์ชก้ารวจิยัปฏบิตัิ
การแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research: PAR) 

1. พื้นที่เป้าหมายในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้พื้นที่โรงเรียน
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล อำาเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่ในการวิจัย โดยใช้
วธิเีลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2. กลุ่มผู้ร่วมวิจัย และกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลเพิ่มเติม

2.1. กลุม่ผูร้ว่มวจิยั (Research Par-
ticipants) จำานวน 9 คนประกอบด้วยผู้วิจัย
หลัก คือ ผู้วิจัย, และหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำานวน 8 คน

2.2 กลุม่ผูใ้หข้้อมลูเพิม่เตมิ จำานวน 
132 คนประกอบดว้ย ครโูรงเรยีนสวุรรณภมูิ
พทิยไพศาล อำาเภอสวุรรณภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็

3 .  ข้ันตอนดำา เนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้จึงแบ่งเป็น 4 ช่วง ดังนี้ 
ระยะ 1 เตรยีมความพรอ้ม คอื 1)รว่มศกึษา

และวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของโรงเรียน2) 
ร่วมกำาหนดประเด็นการพัฒนา 3) ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้อง 4) 
ศึกษาและสัมภาษณ์แหล่งที่ใช้หลักธรรมาภิ
บาลที่เป็นเลิศ

ระยะ2 สร้างรูปแบบการใช้หลักธร
รมาภบิาลในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสถาน
ศึกษากรณีศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทย
ไพศาล อำาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
แล้วนำามาพัฒนารูปแบบ และนำาเสนอผู้
เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประเมินความเป็นไปได้ 
ความถูกต้อง ความเหมาะสม และความ
เป็นประโยชน์ของแผนการดำาเนินงาน แล้ว
นำามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ตาม
ที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ

ระยะ3 ทดลองใชร้ปูแบบการใชห้ลกั
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิ
พทิยไพศาล อำาเภอสวุรรณภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็
โดยหัวหนา้กลุม่สาระการเรยีนรูท้ัง้ 8 คนซ่ึง
การวิจัยมีองค์ประกอบสำาคัญ คือ การวิจัย
ปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม ม ี6 ขัน้ตอน และ
การดำาเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม21 กิจกรรมย่อย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ 2) 
แบบบนัทกึผลการปฏบิตั3ิ) แบบประเมนิตวั
ช้ีวัดความสำาเร็จการใช้หลักธรรมาภิบาล4) 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
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ใช้หลักธรรมาภิบาล และ 5) แบบทดสอบ
ความรู้หลักธรรมาภิบาล

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนางาน
เพือ่ใหผู้ร่้วมวจิยัมีความรูค้วามเขา้ใจในการ
ทำางาน ไดแ้ก่คูม่อืการดำาเนนิงานรปูแบบการ
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของผู้
บริหารสถานศึกษาและตัวชี้วัดความสำาเร็จ
การดำาเนินงาน

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพ
เครื่องมือได้แก่ อำานาจจำาแนก (Item - total  
Correlation) และคา่ความเชือ่มัน่(Reliability)

2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ร้อยละ  
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สรุปผลการวิจัย

1. โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
อำาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดใช้  
1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) 
หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม  
5) หลกัความรบัผดิชอบ และ 6) หลกัความ
คุ้มค่า ในสภาพที่พร้อมในการปฏิบัติงาน 
แต่ยังไม่มีการบริหารจัดการและมีรูปแบบที่
เป็นระบบเพียงพอทำาให้การปฏิบัติงานของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในบางครั้งอาจไม่ได้
รับการยอมรับและเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการเท่าที่ควร

2. รูปแบบการใช้หลักธรร-มาภิบาล
ในการปฏบิตังิานของผูบ้ริหารสถานศกึษา มี
ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง ความเหมาะ
สม และความเป็นประโยชน์ มี 6 กิจกรรม
ดังนี้กิจกรรมที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน และ
ปญัหากจิกรรมที ่2 สรา้งทมีงานและพฒันา
ศักยภาพทีมงาน กิจกรรมที่ 3 การวางแผน
แบบมีส่วนร่วม กิจกรรมที่ 4 ดำาเนินงาน
ตามแผนและปรับปรุงพัฒนากิจกรรมที่ 5 
การประเมินผลและสรุป และกิจกรรมที่ 6 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

3. ผลการประเมินการใช้รูปแบบ
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามตัวชี้วัดความ
สำาเร็จการใช้หลักธรรมาภบิาลในการปฏบิัติ
งานของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีนำาไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริงโดยผู้อำานวยการโรงเรียน รอง
ผู้อำานวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้อยู่ในระดับดีและผลการประเมิน
ความพึงพอใจการใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่
ในระดับมาก ดังภาพประกอบ 1
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การวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) การดำาเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ภาพประกอบ 1 รูปแบบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กรณีศึกษา
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อำาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

8 
 

การวิจยัแบบมีส่วนรว่ม  (PAR)  การดาํเนินงานจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 

         1.  ศกึษาสภาพปจัจุบนั  และปญัหา   
         .  สรปุประเดน็สภาพปจัจุบนั   
         .  แนวคดิ/ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง   
         4.  สมัภาษณ์ผูท้ีม่หีลกัธรรมาภบิาลเป็นเลศิ  5  คน 
         5.  ศกึษาดงูานแหล่งเรยีนรูก้ารมสีว่นรว่ม  3  แหล่ง  
         .  สรา้งทมีวจิยัรว่มตามความสนใจ 
         7.  ทดสอบภาคความรูเ้กีย่วกบัหลกัธรรมาภบิาลก่อน 
           ดาํเนินการวจิยั 
         8.  ประชุมทมีผูร้ว่มวจิยัทุก  ๆ  สปัดาหท์ีส่องของเดอืน 
           ในการรว่มตดัสนิใจ 
         9.  รว่มกนัวางแผนพฒันา  โดยการระดมพลงัสมอง 
         10.  จดัทาํแผนและกจิกรรมการพฒันาแบบมสีว่นรว่ม  11.  
           กาํหนดตวัชีว้ดัความสาํเรจ็  
         1.  รว่มปฏบิตัดิาํเนินตามแผน 
         1.  หลกันิตธิรรมสาํหรบัผูบ้รหิาร  (  ประชุม  ) 
         14.  นําผูร้ว่มวจิยัเขา้ศกึษาคุณธรรมจรยิธรรม 
         5.  จดัอบรมความโปรง่ใสโดย  ตํารวจ 
         16.  อบรมความรบัผดิชอบ  โดย  รองผูอ้าํนวยการกลุม่ 
           บรหิารงานบุคคล 
         17.  ทดสอบภาคความรูเ้กีย่วกบัหลกัธรรมาภบิาลหลงั 
           ดาํเนินการวจิยั 
         8.  รว่มตรวจสอบประเมนิผลการปฏบิตังิาน  
         9.  รว่มรบัประโยชน์จากการสรปุผลการดาํเนินงาน 
         0.  นําเสนอผลการดาํเนินงาน 
         1.  มอบวุฒบิตัรแก่ผูร้ว่มวจิยั 
 
 

ภาพประกอบ  1  รปูแบบการใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสถานศกึษา  
กรณศีกึษาโรงเรยีนสวุรรณภมูพิทิยไพศาล  อาํเภอสวุรรณภมู ิ จงัหวดัรอ้ยเอด็

ปร
ะเม

นิร
ะห

วา่
งด
าํเนิ

นก
าร
แล

ะป
รบั

ปร
งุ 

ศกึษาสภาพปจัจุบนัปญัหาและ
กาํหนดประเดน็ในการพฒันา 

สรา้งทมีงานและพฒันาศกัยภาพ
ทมีงาน 

การวางแผน 
แบบมสีว่นรว่ม 

ดาํเนินงานตามแผนและ 

ปรบัปรงุพฒันา 

การประเมินผลและสรุป 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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ผู้ร่วมวิจัยสามารถดำาเนินงานจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเกิดการ
พฒันาตนเอง คอื 1) มคีวามสามารถในการ
ปฏบัิตกิจิกรรมการมสีว่นรว่มอยูใ่นระดบัมาก 
2) มีการปฏิบัติพฤติกรรมตามตัวชี้วัดความ
สำาเร็จการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่นำาไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริงอยู่ในระดับดี และ 3) รูปแบบ
การใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการปฏบิตังิานของ
ผู้บริหารสถานศึกษามีองค์ประกอบหลักอยู่ 
2 องคป์ระกอบ คอื การวจิยัปฏิบตักิารแบบ
มสีว่นรว่ม (PAR) 6 ขัน้ตอน และการดำาเนนิ
งานจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ในการดำาเนินงานในลักษณะการบูรณาการ
ทั้งร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วม
ปฏิบัติ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ ร่วม
รับผลประโยชน์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ใน 21 กิจกรรมย่อยและผลการประเมิน
ความพึงพอใจการใช้หลักธรรมาภภิบาล
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
กรณีศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
อำาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความ
พึงพอใจในการดำาเนินงานแบบมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล

จากสรุปผลการวิจัยมีประเด็น
ที่น่าสนใจที่นำามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
1. สภาพปญัหาของการใชห้ลกัธรรมาภบิาล
ในการปฏบิตังิานสำาหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษา
ในโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อำาเภอ

สวุรรณภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็สามารถจำาแนกออก
ได้ดังนี้ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 
3) หลักความโปรง่ใส 4) หลักการมีส่วนรว่ม 
5) หลกัความรบัผิดชอบ และ 6) หลกัความ
คุ้มค่า ซึ่งมีสภาพที่พร้อมในการปฏิบัติงาน 
แต่ยังไม่มีการบริหารจัดการและมีรูปแบบที่
เป็นระบบเพียงพอทำาให้การปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในบางครั้งอาจไม่ได้
รับการยอมรับและเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการเท่าที่ควร

2. ผลการพฒันารปูแบบการใชห้ลกั
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศกึษาทีไ่ดจ้ากการศกึษาครัง้นีป้ระกอบ
ด้วย 6 ขั้นตอน และ 21 กิจกรรมย่อยการ
ดำาเนนิงานจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบมสีว่น
ร่วม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของชนิดา  
ลอืปญัญา (2555: 47-49)ไดพ้ฒันารปูแบบ
การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนใน
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบ
พอเพียง ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน และ 18 
กิจกรรมย่อยโดยการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วม และกิจกรรมการเรียน
รู้ควบคู่การปฏิบัติ ทำาให้ได้กระบวนการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
จดัการเรยีนรูต้ามแหลง่เรยีนรูข้องภมูปิญัญา
ท้องถิ่น และรูปแบบจัดการความรู้ของศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนที่มีความเหมาะสม 

3. ผลการประเมนิการใชร้ปูแบบการใช้
หลกัธรรมาภบิาลในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา กรณศีกึษาโรงเรยีนสวุรรณภมูพิทิย
ไพศาล อำาเภอสวุรรณภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ มี
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ความเหมาะสมกบับรบิทสภาพแวดลอ้ม ผูร้ว่ม
วจิยัผูร้ว่มวจิยัสามารถดำาเนนิงานจดักจิกรรม
แบบมีส่วนร่วมเกิดการพัฒนาตนเอง คือ 
3.1 มีการปฏบิตัพิฤตกิรรมตามตวัชีว้ดัความ
สำาเร็จการใช้หลักธรรมาภบิาลในการปฏบิัติ
งานของผู้บริหารสถานศึกษาที่นำาไปสู่การ
ปฏบิตัไิด้จรงิอยูใ่นระดบัมาก ซึง่ประกอบไป
ดว้ยตวัชีว้ดัตามหลกัหลกัธรรมาภบิาล 6 ข้อ 
ดังนี้ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) 
หลกัความโปรง่ใส 4) หลกัการมสีว่นรว่ม 5) 
หลกัความรบัผดิชอบ และ 6) หลกัความคุม้
ค่าทั้งนี้เพราะผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้มีส่วน
รว่มในการกำาหนดตวัชีว้ดัใชห้ลกัธรรมาภบิาล
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
การดำาเนินการตามแผนการดำาเนินงานจัด
กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมมี 21 กิจกรรมย่อย 
ผูร้ว่มวจิยั มคีวามมุง่มัน่ ทุม่เทในการดำาเนนิ
การทุกขั้นตอนจนประสบความสำาเร็จเป็น
อย่างดี ถึงแม้จะใช้เวลาในการดำาเนินงาน 
6 เดือน สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำาเร็จ
ขององค์กรชุมชนของฉลาด จันทรสมบัติ 
(2547: 22-27) ตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา
จังหวัดแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบหลัก 
5 ประการคอื 1) โครงการและกระบวนการ
ทำางาน 2) การบรหิารจดัการ 3) การบรหิาร
งบประมาณและทรัพยากร 4) ผลประโยชน์ 
5) การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร  
3.2 รูปแบบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กรณี
ศกึษาโรงเรียนสวุรรณภมูพิทิยไพศาล อำาเภอ
สวุรรณภมิู จงัหวัดรอ้ยเอ็ดในการพฒันาการ

ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาได้จริงมีองค์ประกอบ
หลักอยู่ 2 องค์ประกอบ คือ การวิจัยปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วม (PAR) 6 ขั้นตอน และ
การดำาเนินงานจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม
ในการดำาเนินงานในลักษณะการบูรณาการ
ทั้งร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วม
ปฏิบัติ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ ร่วม
รับผลประโยชน์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ใน 21 กิจกรรมย่อย สอดคล้องกับแนวคิด
ของวิจารณ์ พานิช (2548: 1-4) ในส่วนที่
วา่ผลจากการนำาเสนอผลงานการวจิยัคนืแก่
โรงเรียนกับชุมชน

4. ผลการประเมินความพึงพอใจ
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
ของผู้บรหิารสถานศกึษา กรณศีกึษาโรงเรยีน
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล อำาเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กับครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในการพัฒนาการใช้หลักธร
รมาภบิาลในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสถาน
ศกึษามคีวามพงึพอใจในการดำาเนนิงานแบบ
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของฉลาด จันทรสมบัติ (2553: 
66-69) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรู้ขององค์กรชุมชน 
ระเบียบแบบผสานวิธี คือประยุกต์ใช้การ
วิจัยและพัฒนา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม พบว่า กลุ่มองค์กรชุมชนมีความ
พึงพอใจในการดำาเนินการจัดการความรู้
องคก์รชมุชนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ปจัจยั
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แหง่ความสำาเร็จของรูปแบบการจัดการความ
รูอ้งค์กรชมุชน ประกอบดว้ย 1) บคุคลมคีวาม
กระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรู้ 2) การใชภ้าวะผู้นำา
ของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย 3) ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานตามบทบาททีมผู้ร่วมวิจัย 
4) การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมวิจัยได้มีส่วนร่วม
ตั้งแต่เริ่มแรก 5) บรรยากาศในการทำางาน
แบบมีส่วนร่วม 

6) กระบวนการเรยีนรูค้วบคูด่ว้ยวิธี
ปฏิบัติและ 7) มีกลไกขับเคลื่อน คือ ศูนย์
จัดการความรู้ขององค์กรชุมชนโดยสรุป รูป
แบบการจัดการความรู้องค์กรชุมชน ที่ผ่าน
มาทดลองใช้และปรับปรุง พบว่า เป็นรูป
แบบทีม่คีวามเหมาะสม องค์กรชมุชนมรีะบบ
กลไกขบัเคลือ่นการจดัการความรูห้นนุเสริม
การพัฒนาชุมชน บุคลากรเกิดการเรียนรู้ 
มีความเข้าใจ เชื่อมั่น สามารถดำาเนินการ
จัดการความรู้อย่างได้ผล

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการ
วิจัยไปใช้

1.1 ควรมีนำาหลักธรรมาภิบาลทั้ง 

6 ข้อไปบูรณาการร่วมกันในการบริหารงาน

1.2 ควรนำาเอาตัวชี้วัดความสำาเร็จ
ไปใช้ปฏิบัติจริง

1.3 ควรมีส่วนร่วมแบบเต็มใจควร
มี 8 ขั้นตอนคือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้

2. ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังตอ่ไป

2.1 ควรพัฒนารูปแบบการใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา ไปสู่ กลุ่ม องค์กรและสถาน
ศึกษาอื่นที่มีบริบทใกล้เคียงกันทำาให้เกิด
เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ที่หลากหลายและ
เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น

2.2 ควรวจิัยและพัฒนาในเรื่องการ
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของผู้
บริหารสถานศึกษาในระดับสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

2.3 ควรมสีว่นรว่มแบบเตม็ใจม ี8 ขัน้
ตอนคือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน 
ร่วมปฏิบัติ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ 
รว่มรบัผลประโยชนแ์ละรว่มแลกเปลีย่นเรยีนรู้
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