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บทคัดยอ  

การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และเพ่ือเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิ

บาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

จําแนกตาม ระดับการศึกษา และประสบการณการสอน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 202 คน จากการสุมอยาง

งาย (Stratified Random Sampling) แบบมีสัดสวน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบมาตรา

สวนประมาณคา 5 ระดับ คาความสอดคลองตั้งแต 0.60-1.00 มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.89 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 

(One-Way Analysis of Variance) และเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe's test) 

ผลการวิจัยพบวา  

 1. การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูใน

ระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานความโปรงใส ดานนิติธรรม ดานการมีสวน

รวม ดานความคุมคา ดานคุณธรรม และดานความรับผิดชอบ  

2. ผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  

     2.1 ครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยรวมไม 

1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร/วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 รองศาสตราจารย ดร. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร/วิทยาลัยนครราชสีมา 
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แตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความโปรงใส และดานหลักความคุมคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดานอ่ืน ๆไมแตกตางกัน 

       2.2 ครูท่ีมีประสบการณการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยรวมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05เมื่อพิจารณาเปนดาน พบวา ดานนิติธรรม ดานคุณธรรม ดานความโปรงใส 

ดานการมีสวนรวม และดานความคุมคาแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดานความรับผิดชอบ ไม

แตกตางกัน 

คําสําคัญ: การใชหลักธรรมาภิบาลในการบรหิารสถานศึกษา 

 

Abstract  

              The research purposes were to study the application of good governance in school 

administration of school administrators under the jurisdiction of Saraburi Primary Educational 

Service Area Office 1; and to compare the application of good governance in school administration 

of school administrators under the jurisdiction of Saraburi Primary Educational Service Area Office 1, 

classified by education level and teaching experience. The research sample was the 202 teachers of 

schools under the jurisdiction of Saraburi Primary Educational Service Area Office 1, academic year 2020, and 

selected by proportional simple random sampling method. The research instrument was the 5-levels 

estimate rating scale questionnaire with Index of Item Objective Congruence 0.60-1.00 and reliability 

0.89. The data analysis statistics were the percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way 

Analysis of Variance, and pair comparison by Scheffe's method. 

             The research findings were: 

 1. The application of good governance in school administration of school administrators 

under the jurisdiction of Saraburi Primary Educational Service Area Office 1, overall and each aspect 

were at high level. When each aspect consideration found every aspect was at high level; 

descending order of mean was the transparency aspect, the rule of law aspect, the participation 

aspect, the worthiness aspect, the morality aspect, and the accountability aspect, respectively. 

       2 . The comparative results of application of good governance in school administration 

of school administrators under the jurisdiction of Saraburi Primary Educational Service Area Office 1 

were: 

                2.1 The teachers of different educational levels had opinions on the application 

of good governance in school administration of the school administrators  under the jurisdiction of 

Saraburi Primary Educational Service Area Office 1, overall did not different; when each aspect  

ภาคบรรยาย 

 
 

138 



 
 

consideration found the transparency aspect and the worthiness aspect were different with 

statistical significance level 0.05, and the other aspects did not different.         

                           2 . 2  The teachers of different teaching experience had opinions on the 

application of good governance in school administration of the school administrators  under the 

jurisdiction of Saraburi Primary Educational Service Area Office 1, overall was different with statistical 

significance level 0.05; when each aspect consideration found the rule of law aspect, the morality 

aspect, the transparency aspect, and the worthiness aspect were different with statistical 

significance level 0.05, but the accountability aspect did not different. 

Keywords: Application of Good Governance in School Administration of School 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจยั  

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดใหความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาระบบ

ราชการและขาราชการเพ่ือใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงอยางตอเน่ืองมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึง

ปจจุบันเห็นไดจากกรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการท่ีสอดคลองกับหลักธรรมาภิ

บาลในแตละป โดยใชกับองคการท่ีเปนระบบราชการท่ีมีหลักจริยธรรมและศักดิ์ศรีจะเนนการประเมินผลดานจริยธรรม 

ธรรมาภิบาลโดยใหความสําคัญเรื่องความโปรงใสของการปฏิบัติราชการ ความมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนการ

สรางมาตรการปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในสวนราชการ จึงไดใหสวนราชการทําคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552 : 97)  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เห็นความสําคัญตามหลักการดังกลาวจึงมีนโยบายเสริมสราง

การบริหารงานตามหลักการของธรรมาภิบาลในหนวยงานทุกระดับโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูบริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษามีความรู ความเขาใจ กอใหเกิดความตระหนักและปรบัปรุงระบบงานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพเกิด

การเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง ท้ังยังสอดคลองกับการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา การบริหารท่ีทัน

ตอเหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน (วิวน ตะนะ, 2554 : 1) โดย ธีระ รุญเจริญ (2548 : 91-92) ได

กลาวถึงความจําเปนของการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษาวา การบริหารการศึกษาตองดําเนินการตาม

หลักธรรมาภิบาล จึงจะเปนการบริหารท่ีสอดคลองกับแนวโนมของสภาพปญหาและความตองการในโลกาภิวัฒน 

นําไปสูประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร และเปนหลักประกันความสําเร็จของการบริหารจดัการธรรมาภิบาล 

(Good Governance) ถือไดวาจัดเปนแนวคิดสําคัญในการบริหารงานและปกครองเพราะปจจุบันไดหันไปใหความ

สนใจกับเรื่องโลกาภิวัฒน และธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการท่ีดีมากข้ึน แทนการสนใจพัฒนาอุตสาหกรรมดังแต

กอน เพราะกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจมีความสําคัญกระทบถึงกัน การติดตอสื่อสาร การดําเนินกิจกรรมในท่ีหน่ึงมี

ผลกระทบตออีกท่ีหน่ึง การพัฒนาเรื่องของการเมืองการปกครองไดมุงใหประชาชนเปนศูนยกลางมากข้ึน หากจะให

ประเทศมีการเจริญเติบโตท่ียั่งยืน การมุงธุรกิจ หรือปฏิบัติราชการตาง ๆ โดยไมใหความสนใจถึงเรื่องของสังคม  
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ประชาชนและสิ่งแวดลอมจึงเปนไปไมไดอีกตอไป การมีการบริหารจัดการท่ีดีจึงเขามาเปนเรื่องท่ีทุกภาคสวนให

ความสําคัญและเริ่มมีการนําไปปฏิบัติกันมากข้ึน (ถวิลวดี บุรีกุลและคนอ่ืนๆ, 2547:3) 

 โรงเรียนในฐานะองคการของรัฐและเปนหนวยงานทางการศึกษาท่ีเล็กท่ีสุด แตมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะ

ขับเคลื่อนการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ แนวทางหน่ึงท่ีควรนํามาถือเปนแนว

ปฏิบัติในการดําเนินการดานตาง ๆ ของโรงเรียน คือการใชหลักธรรมาภิบาล เพ่ือการบริหารโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน

ถือวาเปนตัวจักรท่ีสําคัญของการบริหารจัดการศึกษา เปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งตอความสําเร็จหรือความลมเหลว ดังน้ัน 

ภาระหนาท่ีอันสําคัญคือ การบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุตามจุดมุงหมาย ดวยเหตุน้ี ผูบริหารโรงเรียนจึงตองเปน

บุคคลท่ีมีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถ มีทักษะ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง บริหารงานดวยความซื่อสัตยเปนธรรม 

โปรงใส เปนแบบอยางท่ีดี จะสงผลใหไดรับความศรัทธานาเช่ือถือจากครู นักเรียน ผูปกครองและคนในชุมชน (วิวน ตะ

นะ, 2554:2) ซึ่ง ธีระ รุญเจริญ (2548 : 108-109) ไดกลาววาการบริหารงานในโรงเรียนข้ึนอยูกับผูบริหาร การจะ

บริหารการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตองมีการบริหารรูปแบบใหม จัดหาทรัพยากรทางวิชาการ และขอมูลสารสนเทศ 

เนนการบริหารโดยองคคณะบุคคล พ่ึงตนเอง มุงประโยชนตอผูเรียนเปนหลัก ท้ังตองทํางานดวยความรับผิดชอบมี

อิสระ มีการประสานรวมมือกับองคการหรือบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของ เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมจัดการศึกษา มีการ 

ประเมินตรวจสอบเปนระยะ ๆ อยางโปรงใส สวนชาญชัย อาจินสมาจาร (2548 : 2) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับโรงเรียน

ในฐานะองคการวาองคการและระบบขององคการก็เหมือนกับคนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในรูปคุณลักษณะตามกาลเวลา มี 

ความแตกตางกัน การจะนําหลักการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตองสามารถดัดแปลง การเปลี่ยนแปลงให

เหมาะสม โรงเรียนก็เปนองคการหน่ึงท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

 ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะท่ีเปนผูบริหารงานโรงเรียนมีอํานาจหนาท่ีเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการ 

รวมท้ังการจัดทํานิติกรรมสัญญาในนามสถานศึกษาและเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ

สถานศึกษาพึงตองยึดหลักคุณธรรม หลักนิติธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือใหผูรวมงานเช่ือถือและยอมรับ จากการท่ีรัฐ

กําหนดใหมีมาตรฐานดานคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ วิธีการบริหารงานภาครัฐ

ใหมีประสิทธิภาพ มีการนําระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี (Good Governance) มาเปนแนวทางในการ

ดาํเนินงาน เพ่ือใหท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข ระบบบริหารกิจการ

บานเมืองและสังคมท่ีดี (Good Governance) หรือ “ธรรมาภิบาล” นับเปนมิติของกระบวนทัศนใหมของการ

บริหารงานภาครัฐ ซึ่งมีองคประกอบท่ีสําคัญคือ การเนนบทบาทของผูบริหารงานภาครัฐในฐานะท่ีเปนผูใหบริการท่ีมี

คุณภาพสูง ตามท่ีประชาชนตองการสนับสนุนใหเกิดความเปนอิสระในการบริหารงานแตละระดับมากข้ึน การ

บริหารงานอยางโปรงใสมีคุณภาพดวยระบบ “ธรรมาภิบาล” จึงเปนหัวใจสําคัญยิ่งของทุกองคกร ไมวาจะเปน

หนวยงานราชการหรือเอกชน ท่ีตองอาศัยการปรับตัวและเตรียมความพรอมของประชาชน ผูบริหารในทุกระดับ 

(ไชยวัฒน ค้ําชู, 2545 : 25) “ธรรมาภิบาล” เปนหลักคิดในการบริหารองคกรเพ่ือประกันการฉอราษฎรบังหลวง และ

เรื่องความไมมีประสิทธิภาพ (เกษม วัฒนชัย, 2548 : 8) 

 การบริหารโรงเรียนในปจจุบัน พบวา มีปญหาท่ีเกิดจากการบริหารงานผิดพลาดไมกอใหเกิดประโยชนแก

ราชการ บอยครั้งท่ีเกิดความเสียหายตอองคกร ราชการ ตัวบุคคล มีเรื่องราวรองเรียน ฟองรอง ขอความเปนธรรม มี 
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คดีความท่ีตองสืบสวนเปนจํานวนมาก สรางความขัดแยง ในองคกร ทําใหการปฏิบัติงานไมประสบความสําเร็จตาม

เปาหมาย บรรยากาศในองคกรเสียไป จากปญหาดังกลาวโรงเรียนจึงไดนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ

บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เลม 116 ตอนท่ี 63 ง วันท่ี 

10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 มาใชในการบริหารงาน (จารุวรรณ สุรินทร, 2552 : 3) เมื่อพิจารณาการบริหารโดยใช

หลักธรรมาภิบาล พบวาปญหาสําคัญทางการบริหารการศึกษาในภาพรวม คือ มีการรวมอํานาจไวท่ีสวนกลาง ขาด

เอกภาพในการบริหาร ขาดประสิทธิภาพในระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ขาดการมีสวนรวมของ

ประชาชน ขาดการพัฒนานโยบายอยางเปนระบบและตอเน่ือง และขาดความเช่ือมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และหนวยงานอ่ืน ๆ ผูปกครองนักเรียนและประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอยมาก สวนใหญมีสวนรวมใน

การเปนคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งเปนเพียงคณะกรรมการท่ีปรึกษา การมีสวนรวมในการบริหารงานของ

คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการยังขาดความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ี ไม

กลาแสดงความคิดเห็น ขาดการประสานงานระหวางสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ

สถานศึกษาไมใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนและไมกลาทวงติงหรือเสนอแนะเมื่อโรงเรียนดําเนินการ

ไมถูกตอง นอกจากน้ีขนาดของโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานตางกันมีผลตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามแนว

ทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เพราะผูบริหารและครูท่ีปฏิบัติงานโรงเรียนขนาดตางกันจะมทีรัพยากรท่ีใชใน

การบริหารตางกัน ไมวาจะเปนวัสดุ ครุภัณฑ หรืออาคารสถานท่ี ตลอดจนจํานวนบุคลากร ทําใหปญหาในการใช

ทรัพยากรเพ่ือการบริหารแตกตางกัน (นัยหมะ สามะ, 2554 : 3) 

 การบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปจจุบันพบวา มี

ปญหาโครงสรางหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีซ้ําซอนหรือลักลั่นกัน กฎระเบียบไมโปรงใส ขอบกพรองในการบริหารงาน

ในเรื่อง คุณธรรม ความรับผิดชอบ การมีสวนรวมและการบริหารงานท่ีไมโปรงใส สงผลตอการปฏิบัติราชการทําให 

ภาระหนาท่ีการงานไมประสบความสําเร็จ จากปญหาและความสําคัญของการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ดังท่ีกลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโดย

ใชหลักธรรมาภิบาลประกอบดวย 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลัก

ความรับผิดชอบ หลักความคุมคามาใชศึกษาการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 1 เพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูบริหารสถานศึกษาและผูเก่ียวของทุกระดับท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษานํา

หลักธรรมาภิบาลไปใชใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณการทํางาน 
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เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ  

 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ใน 6 หลัก คือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลัก

ความโปรงใส 4) หลักการมีสวนรวม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุมคา 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 454 คน 

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 202 คน ซึ่งไดมาโดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตาราง

ของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Mogan, 1970 : 608 อางถึงในบุญชม ศรีสะอาด โดยใชวิธีการสุมอยางงาย 

(Simple Random Sampling) แบบมีสัดสวน 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เพ่ือใชในการสอบถามครูท่ีปฏิบัติหนาท่ี

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน 

  ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ใน 6 ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลัก

ความโปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลักความคุมคา จํานวน 45 ขอ มีลักษณะ

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีของไลเคิรท (Likert) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

นอย และนอยท่ีสุด 

 การสรางและการทดสอบเคร่ืองมือ 

  1. ศึกษาและคนควาแนวทางการสรางแบบสอบถามจากหนังสือและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  2.สรางแบบสอบถามโดยกําหนดประเด็นของคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนิยามปฏิบัติการ

ของตัวแปรท่ีศึกษา 

  3. นําแบบสอบถาม เสนออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ

แบบสอบถาม 

  4. แกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ แลวนําเสนอผูเช่ียวชาญ

จํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(Index of Item-Objective Congruence: IOC) คัดเลือกขอท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ท่ีมีคา ≥ .50 ขอ

คําถามในแบบสอบถามมีคา ไดคา IOC ตั้งแต .60-1.00  
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  5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว ไปทดลองใช (Try out) กับครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาท่ีไมใช

กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําไปหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990 : 161) ไดคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ .89 

 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

  1.ผูวิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา ถึงผูอํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษา 

เพ่ือใชเปนกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม 

  2. ผูวิจัยนําหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา เสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพ่ือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาใน

การตอบแบบสอบถาม 

  3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปพบกลุมตัวอยางดวยตนเอง เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงคและอธิบายวิธีการตอบ

แบบสอบถาม  

  4. ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนจากครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จํานวน 202 ฉบับ  

 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดตรวจสอบแบบสอบถาม เพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีมีความถูกตองสมบูรณ และตรวจใหคะแนนตาม

เกณฑท่ีกําหนด หลังจากน้ันผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหผลขอมูล ตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 

  1. ขอมลูท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามไดนํามาวิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี การหาคารอยละ แลว

นําเสนอในรูปตาราง และแปลผลดวยการบรรยาย 

  2. ขอมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 1 นํามาวิเคราะหโดยหาคาเฉลีย่ (X ̅) และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ซึ่งกําหนดเกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ยตามเกณฑดังน้ี  

    คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมากท่ีสุด 

    คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมาก 

    คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับปานกลาง 

    คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับนอย 

    คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 3. การเปรียบเทียบการใชหลักธรรมภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษาโดยใชการทดสอบคาที (t - test 

for Independent Samples)  

 4. การเปรียเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จําแนกตามประสบการณการทํางาน ใชการวิเคราะหความ 
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แปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) เมื่อพบวามีความแตกตาง ไดทําการทดสอบเปนรายคูดวยวิธีการของ 

เชฟเฟ (Scheffe’ test)  

 สถิติท่ีใชสนการวิเคราะหขอมูล 

  1. สถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก 

    1.1 คาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 

Item-Objective Congruence: IOC)  

    1.2 คาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - coefficient) ของครอ

นบาค (Cronbach) 

   2. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 

    2.1 รอยละ (percentage) 

    2.2 คาเฉลี่ย (mean : X ̅ ) 
    2.3 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) 

  3. สถิติทดสอบสมมติฐาน ไดแก 

    3.1 การทดสอบคาที (t-test for Independent Samples) 

    3.2 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) เมื่อพบวามีความแตกตางทํา

การทดสอบเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’ test) 

 

สรุปผลการวิจัย  

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

 

ตารางท่ี 1   คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดาน 

ดานท่ี การใชหลักธรรมาภิบาลในการบรหิารสถานศึกษา X  SD ระดับ 

1. หลักนิติธรรม 4.05 .34 มาก 

2. หลักคุณธรรม 3.97 .43 มาก 

3. หลักความโปรงใส 4.09 .38 มาก 

4. หลักการมีสวนรวม 3.97 .45 มาก 

5. หลักความรับผิดชอบ 3.94 .55 มาก 

6. หลักความคุมคา 3.97 .44 มาก 

 รวม 4.00 .33 มาก 
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 จากตารางท่ี 1 พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ( X = 4.00, SD = 

0.33) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี หลัก

ความโปรงใส ( X = 4.09, SD = 0.38) หลักนิติธรรม ( X = 4.05, SD = 0.34) หลักการมีสวนรวม ( X = 3.97, SD 

= 0.45) หลักความคุมคา ( X = 3.97, SD = 0.44) หลักคุณธรรม ( X = 3.97, SD = 0.43) และหลักความรับผิดชอบ 

( X = 3.94, SD = 0.55) 

 2. ผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  

 2.1 ครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความโปรงใส และดานหลักความคุมคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 สวนดานอ่ืน ๆไมแตกตางกัน 

 2.2 ครูท่ีมีประสบการณการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยรวมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05เมื่อพิจารณาเปนดาน พบวา ดานนิติธรรม ดานคุณธรรม ดานความโปรงใส 

ดานการมีสวนรวม และดานความคุมคาแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดานความรับผิดชอบ ไม

แตกตางกัน 

 

อภิปรายผล  

 1. การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหาร

สถานศึกษา ยึดมั่นในกฎเกณฑ กติกาท่ีเหมาะสมมีความเปนประชาธิปไตย ยึดความถูกตองเปนธรรม มีความโปรงใส

ตรวจสอบได ทุกฝายมีสวนรวม มีความตระหนักในหนาท่ี มีความซื่อสัตยสุจริต และใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติใหมีความมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิรัตน รัต

นมณี (2550 : 92-95) ไดศึกษาการบริหารสถานศกึษาตามหลักธรรมาภบิาลของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขต

ตรวจราชการท่ี 3 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตตรวจราชการท่ี 3 ท้ัง 6 หลัก กลุมผูบริหารเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ย พบวา ทุก

หลักอยูในเกณฑมาก 

 2. ผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

  2.1 ครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  
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หลักความโปรงใส และหลักความคุมคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ครูท่ีมี

การศึกษาสูงมองเห็นผูบริหารใชหลัก ธรรมาภิบาลมากกวา ผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยเฉพาะหลักความ

โปรงใสและหลักความคุมคา ผูบริหารสถานศึกษายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาตามกฎ ระเบียบ ของ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยเรื่องการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี โดยมีการแบงระดับการศึกษา ยึดมั่นในการบริหารท่ีดี 

โดยใชหลักเกณฑ กติกาท่ีเหมาะสม ยึดความถูกตองเปนธรรม มีความโปรงใสตรวจสอบได ทุกฝายมีสวนรวมมีความ

ตระหนักในหนาท่ี และใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนเชนเดียวกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ สันถวันท พยาเลี้ยง 

(2552: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยใชตัวแปรอิสระ คือ ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบวาเมื่อเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลจําแนกตามระดับการศึกษาของครูแตกตางกัน 

  2.2 ครูท่ีมีประสบการณการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 เมือ่พิจารณาเปนดาน พบวา หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม และ

หลักความคุมคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ครูท่ีมีประสบการณทํางาน

มากกวาความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาแตกตางจากครูท่ีมีประสบการณการทํางาน

นอยกวา เพราะยังมีความรูความเขาใจในเรื่อง หลักธรรมาภิบาลนอย สอดคลองกับงานวิจัยของ รินทรรดี พิทักษ 

(2553 : 59-61) ไดศึกษา พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของบริหารในทัศนะของครู สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบวา ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลาท่ีมีประสบการณ 1-5 ป 6-10 ป และมากกวา 10 ป มีความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติ

กรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

ขอเสนอแนะ 

 1.ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 

  1.1 หลักนิติธรรม ผูบริหารควรดําเนินการศกึษาเบิกจายถูกตองตามระเบียบ จัดระบบท่ีเปนประโยชนตอ

การเรียนการสอนอยางเหมาะสม คํานึงกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ และเปนท่ียอมรับของผูเก่ียวของ และใช

กฎระเบียบหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลอยางตรงไปตรงมา  

  1.2 หลักคุณธรรม ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูโดยจัดกิจกรรมสงเสริมความมีคุณธรรม 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคแกผูเรียน ดําเนินการโดยปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา  

  1.3 หลักความโปรงใส ผูบริหารสถานศึกษาควรตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ 

ดําเนินการแจงฐานะทางการเงินของโรงเรียนใหครูและผูเก่ียวของทราบ 

  1.4 หลักการมีสวนรวม ผูบริหารสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมใน

การวางแผนและการกําหนดนโยบายของโรงเรียน ดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหบุคลากรไดทํากิจกรรมรวมกัน 
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  1.5 หลักความรับผิดชอบ ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ดําเนินการโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเรียน 

  1.6 หลักความคุมคา ผูบริหารสถานศึกษาควรดําเนินการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนอยาง

หลากหลายตามความถนัด ความสนใจ และเกิดประโยชนตอผูเรียน 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารเพ่ือใชเปนแนวทางใน

การพัฒนาประสิทธิภาพของผูบริหาร  

  2.2 ควรศึกษาความคิดเห็นของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรร

มาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา  
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