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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และเพื่อเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
จําแนกตาม ระดับการศึกษา และประสบการณการสอน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 202 คน จากการสุมอยาง
งาย (Stratified Random Sampling) แบบมีสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ คาความสอดคลองตั้งแต 0.60-1.00 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-Way Analysis of Variance) และเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe's test)
ผลการวิจัยพบวา
1. การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูใน
ระดับมากทุก ดาน โดยเรีย งลําดับ คาเฉลี่ย จากมากไปหานอ ย ดัง นี้ ดานความโปรงใส ดานนิติธรรม ดานการมีสวน
รวม ดานความคุมคา ดานคุณธรรม และดานความรับผิดชอบ
2. ผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
2.1 ครู ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ การใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห าร
สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยรวมไม
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร/วิทยาลัยนครราชสีมา
2 รองศาสตราจารย ดร. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร/วิทยาลัยนครราชสีมา
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แตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความโปรงใส และดานหลักความคุมคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานอื่น ๆไมแตกตางกัน
2.2 ครูที่มีประสบการณการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05เมื่อพิจารณาเปนดาน พบวา ดานนิติธรรม ดานคุณธรรม ดานความโปรงใส
ดานการมีสวนรวม และดานความคุมคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานความรับผิดชอบ ไม
แตกตางกัน
คําสําคัญ: การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา

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
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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
ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจยั
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดใหความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาระบบ
ราชการและขาราชการเพื่อให เป นองคกรที่ มีสมรรถนะสูงอยางต อเนื่ องมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึ ง
ปจจุบันเห็นไดจากกรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับหลักธรรมาภิ
บาลในแตละป โดยใชกับองคการที่เปนระบบราชการที่มีหลักจริยธรรมและศักดิ์ศรีจะเนนการประเมินผลดานจริยธรรม
ธรรมาภิบาลโดยใหความสําคัญเรื่องความโปรงใสของการปฏิบัติราชการ ความมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนการ
สรางมาตรการปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในสวนราชการ จึงไดใหสวนราชการทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552 : 97)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นความสําคัญตามหลักการดังกลาวจึงมีนโยบายเสริมสราง
การบริหารงานตามหลักการของธรรมาภิบาลในหนวยงานทุกระดับโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู ความเขาใจ กอใหเกิดความตระหนักและปรับปรุงระบบงานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ทั้งยังสอดคลองกับการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา การบริหารที่ทัน
ตอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน (วิวน ตะนะ, 2554 : 1) โดย ธีระ รุญเจริญ (2548 : 91-92) ได
กลาวถึงความจําเปนของการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษาวา การบริหารการศึกษาตองดําเนินการตาม
หลักธรรมาภิบาล จึงจะเปนการบริหารที่สอดคลองกับแนวโนมของสภาพปญหาและความตองการในโลกาภิวัฒ น
นําไปสูประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร และเปนหลักประกันความสําเร็จของการบริหารจัดการธรรมาภิบาล
(Good Governance) ถือไดวาจัดเปนแนวคิดสําคัญในการบริหารงานและปกครองเพราะปจจุบันไดหันไปใหความ
สนใจกับเรื่องโลกาภิวัฒน และธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีมากขึ้น แทนการสนใจพัฒนาอุตสาหกรรมดังแต
กอน เพราะกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจมีความสําคัญกระทบถึงกัน การติดตอสื่อสาร การดําเนินกิจกรรมในที่หนึ่งมี
ผลกระทบตออีกที่หนึ่ง การพัฒนาเรื่องของการเมืองการปกครองไดมุงใหประชาชนเปนศูนยกลางมากขึ้น หากจะให
ประเทศมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน การมุงธุรกิจ หรือปฏิบัติราชการตาง ๆ โดยไมใหความสนใจถึงเรื่องของสังคม
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ประชาชนและสิ่งแวดลอมจึงเปน ไปไมไดอีก ตอไป การมีการบริหารจัดการที่ดีจึงเขามาเปน เรื่องที่ ทุกภาคส วนให
ความสําคัญและเริ่มมีการนําไปปฏิบัติกันมากขึ้น (ถวิลวดี บุรีกุลและคนอื่นๆ, 2547:3)
โรงเรียนในฐานะองคการของรัฐและเปนหนวยงานทางการศึกษาที่เล็กที่สุด แตมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะ
ขับเคลื่อนการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ แนวทางหนึ่งที่ควรนํามาถือเปนแนว
ปฏิบัติในการดําเนินการดานตาง ๆ ของโรงเรียน คือการใชหลักธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน
ถือวาเปนตัวจักรที่สําคัญของการบริหารจัดการศึกษา เปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งตอความสําเร็จหรือความลมเหลว ดังนั้น
ภาระหนาที่อันสําคัญคือ การบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุตามจุดมุงหมาย ดวยเหตุนี้ ผูบริหารโรงเรียนจึงตองเปน
บุคคลที่มีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถ มีทักษะ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง บริหารงานดวยความซื่อสัตยเปนธรรม
โปรงใส เปนแบบอยางที่ดี จะสงผลใหไดรับความศรัทธานาเชื่อถือจากครู นักเรียน ผูปกครองและคนในชุมชน (วิวน ตะ
นะ, 2554:2) ซึ่ง ธีระ รุญเจริญ (2548 : 108-109) ไดกลาววาการบริหารงานในโรงเรียนขึ้นอยูกับผูบริหาร การจะ
บริหารการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตองมีการบริหารรูปแบบใหม จัดหาทรัพยากรทางวิชาการ และขอมูลสารสนเทศ
เนนการบริหารโดยองคคณะบุคคล พึ่งตนเอง มุงประโยชนตอผูเรียนเปนหลัก ทั้งตองทํางานดวยความรับผิดชอบมี
อิสระ มีการประสานรวมมือกับองคการหรือบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมจัดการศึกษา มีการ
ประเมินตรวจสอบเปนระยะ ๆ อยางโปรงใส สวนชาญชัย อาจินสมาจาร (2548 : 2) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียน
ในฐานะองคการวาองคการและระบบขององคการก็เหมือนกับคนที่มีการเปลี่ยนแปลงในรูปคุณลักษณะตามกาลเวลา มี
ความแตกตางกัน การจะนํ าหลั กการบริห ารจัด การให มี ป ระสิ ท ธิภ าพต องสามารถดั ด แปลง การเปลี่ย นแปลงให
เหมาะสม โรงเรียนก็เปนองคการหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะที่เปนผูบริหารงานโรงเรียนมีอํานาจหนาที่เปนผูบังคับบัญชาของขาราชการ
รวมทั้ งการจั ดทํ า นิติ ก รรมสั ญ ญาในนามสถานศึ กษาและเป น ผู มี อํานาจในการตัด สิ น ใจในการดําเนิ น กิ จการของ
สถานศึกษาพึงตองยึดหลักคุณธรรม หลักนิติธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อใหผูรวมงานเชื่อถือและยอมรับ จากการที่รัฐ
กําหนดใหมีมาตรฐานดานคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ วิธีการบริหารงานภาครัฐ
ใหมีประสิทธิภาพ มีการนําระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) มาเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน เพื่อใหทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข ระบบบริหารกิจการ
บ า นเมื อ งและสั ง คมที่ ดี (Good Governance) หรื อ “ธรรมาภิ บ าล” นั บ เป น มิ ติ ข องกระบวนทั ศ น ใหม ข องการ
บริหารงานภาครัฐ ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญคือ การเนนบทบาทของผูบริหารงานภาครัฐในฐานะที่เปนผูใหบริการที่มี
คุณ ภาพสู ง ตามที่ ป ระชาชนต อ งการสนั บ สนุ น ให เกิ ดความเป น อิส ระในการบริห ารงานแต ล ะระดั บ มากขึ้ น การ
บริห ารงานอยา งโปรงใสมี คุ ณ ภาพดว ยระบบ “ธรรมาภิ บ าล” จึ งเป น หั วใจสํ าคั ญ ยิ่ งของทุ ก องค ก ร ไม วาจะเป น
หนวยงานราชการหรือเอกชน ที่ตองอาศัยการปรับตัวและเตรียมความพรอมของประชาชน ผูบริหารในทุกระดับ
(ไชยวัฒน ค้ําชู, 2545 : 25) “ธรรมาภิบาล” เปนหลักคิดในการบริหารองคกรเพื่อประกันการฉอราษฎรบังหลวง และ
เรื่องความไมมีประสิทธิภาพ (เกษม วัฒนชัย, 2548 : 8)
การบริหารโรงเรียนในปจจุบัน พบวา มีปญหาที่เกิดจากการบริหารงานผิดพลาดไมกอใหเกิดประโยชนแก
ราชการ บอยครั้งที่เกิดความเสียหายตอองคกร ราชการ ตัวบุคคล มีเรื่องราวรองเรียน ฟองรอง ขอความเปนธรรม มี
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คดีความที่ตองสืบสวนเปนจํานวนมาก สรางความขัดแยง ในองคกร ทําใหการปฏิบัติงานไมประสบความสําเร็จตาม
เปาหมาย บรรยากาศในองคกรเสียไป จากปญหาดังกลาวโรงเรียนจึงไดนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 116 ตอนที่ 63 ง วันที่
10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 มาใชในการบริหารงาน (จารุวรรณ สุรินทร, 2552 : 3) เมื่อพิจารณาการบริหารโดยใช
หลักธรรมาภิบาล พบวาปญหาสําคัญทางการบริหารการศึกษาในภาพรวม คือ มีการรวมอํานาจไวที่สวนกลาง ขาด
เอกภาพในการบริหาร ขาดประสิทธิภาพในระบบประกันคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษา ขาดการมีสวนรวมของ
ประชาชน ขาดการพัฒนานโยบายอยางเปนระบบและตอเนื่อง และขาดความเชื่อมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนวยงานอื่น ๆ ผูปกครองนักเรียนและประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอยมาก สวนใหญมีสวนรวมใน
การเป น คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ซึ่ งเป น เพี ย งคณะกรรมการที่ ป รึก ษา การมี ส ว นร ว มในการบริ ห ารงานของ
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการยังขาดความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ ไม
กล าแสดงความคิ ดเห็ น ขาดการประสานงานระหวางสถานศึก ษากั บ คณะกรรมการสถานศึก ษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาไมใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนและไมกลาทวงติงหรือเสนอแนะเมื่อโรงเรียนดําเนินการ
ไมถูกตอง นอกจากนี้ขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานตางกันมีผลตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามแนว
ทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เพราะผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียนขนาดตางกันจะมีทรัพยากรที่ใชใน
การบริหารตางกัน ไมวาจะเปนวัสดุ ครุภัณ ฑ หรืออาคารสถานที่ ตลอดจนจํานวนบุคลากร ทําใหปญ หาในการใช
ทรัพยากรเพื่อการบริหารแตกตางกัน (นัยหมะ สามะ, 2554 : 3)
การบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปจจุบันพบวา มี
ปญหาโครงสรางหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ซ้ําซอนหรือลักลั่นกัน กฎระเบียบไมโปรงใส ขอบกพรองในการบริหารงาน
ในเรื่อง คุณธรรม ความรับผิดชอบ การมีสวนรวมและการบริหารงานที่ไมโปรงใส สงผลตอการปฏิบัติราชการทําให
ภาระหนาที่การงานไมประสบความสําเร็จ จากปญ หาและความสําคัญ ของการใชหลักธรรมาภิบ าลในการบริหาร
สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ดังที่กลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโดย
ใชหลักธรรมาภิบาลประกอบดวย 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลัก
ความรับผิดชอบ หลักความคุมคามาใชศึกษาการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูบริหารสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทุกระดับที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษานํา
หลักธรรมาภิบาลไปใชใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึก ษาระดั บ การใช หลั กธรรมาภิ บ าลในการบริห ารสถานศึ กษาของผู บ ริห ารสถานศึ กษา สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของครู ต อ การใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณการทํางาน
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เนื้อหาที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ใน 6 หลัก คือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลัก
ความโปรงใส 4) หลักการมีสวนรวม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุมคา
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ ใช ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ได แ ก ครูในสถานศึ ก ษา สั งกั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 454 คน
2. กลุ ม ตั วอย างที่ ใช ในการวิจั ย ครั้ง นี้ ได แ ก ครูส ถานศึ ก ษา สั งกั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 202 คน ซึ่งไดมาโดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตาราง
ของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Mogan, 1970 : 608 อ างถึ งในบุ ญ ชม ศรีส ะอาด โดยใชวิ ธีก ารสุ ม อยา งงา ย
(Simple Random Sampling) แบบมีสัดสวน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อใชในการสอบถามครูที่ปฏิบัติหนาที่
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ใน 6 ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลัก
ความโปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลักความคุมคา จํานวน 45 ขอ มีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีของไลเคิรท (Likert) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
นอย และนอยที่สุด
การสรางและการทดสอบเครื่องมือ
1. ศึกษาและคนควาแนวทางการสรางแบบสอบถามจากหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.สรางแบบสอบถามโดยกําหนดประเด็นของคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนิยามปฏิบัติการ
ของตัวแปรที่ศึกษา
3. นําแบบสอบถาม เสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ
แบบสอบถาม
4. แกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของอาจารย ที่ป รึกษาสารนิ พ นธ แล วนําเสนอผูเชี่ย วชาญ
จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) คั ด เลื อ กข อ ที่ มี ค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง (IOC) ที่ มี ค า ≥ .50 ข อ
คําถามในแบบสอบถามมีคา ไดคา IOC ตั้งแต .60-1.00
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5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว ไปทดลองใช (Try out) กับครูที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาที่ไมใช
กลุมตั วอยาง จํานวน 30 คน แลวนําไปหาค าความเชื่ อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยหาค าสั มประสิท ธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990 : 161) ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .89
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
1.ผูวิจัย ขอหนังสือจากวิท ยาลัย นครราชสีมา ถึงผูอํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากครูที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา
เพื่อใชเปนกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยนําหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา เสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากครูที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาใน
การตอบแบบสอบถาม
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปพบกลุมตัวอยางดวยตนเอง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและอธิบายวิธีการตอบ
แบบสอบถาม
4. ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนจากครูที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จํานวน 202 ฉบับ
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดตรวจสอบแบบสอบถาม เพื่อใหไดแบบสอบถามที่มีความถูกตองสมบูรณ และตรวจใหคะแนนตาม
เกณฑที่กําหนด หลังจากนั้นผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหผลขอมูล ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดนํามาวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ การหาคารอยละ แลว
นําเสนอในรูปตาราง และแปลผลดวยการบรรยาย
2. ขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 นํามาวิเคราะหโดยหาคาเฉลีย่ (X̅) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ซึ่งกําหนดเกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ยตามเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมากที่สุด
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 ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับนอยที่สุด
3. การเปรี ย บเที ย บการใช ห ลั ก ธรรมภิ บ าลในการบริห ารสถานศึ ก ษาของผู บ ริห ารสถานศึ ก ษาสั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษาโดยใชการทดสอบคาที (t - test
for Independent Samples)
4. การเปรี ย เที ย บการใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาของผู บ ริห ารสถานศึ ก ษาสั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จําแนกตามประสบการณการทํางาน ใชการวิเคราะหความ
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แปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) เมื่อพบวามีความแตกตาง ไดทําการทดสอบเปนรายคูดวยวิธีการของ
เชฟเฟ (Scheffe’ test)
สถิติที่ใชสนการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก
1.1 คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of
Item-Objective Congruence: IOC)
1.2 ค า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยการหาสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (α - coefficient) ของครอ
นบาค (Cronbach)
2. สถิติพื้นฐาน ไดแก
2.1 รอยละ (percentage)
2.2 คาเฉลี่ย (mean : X̅ )
2.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (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
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดาน
ดานที่
การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา
SD
ระดับ
X
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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จากตารางที่ 1 พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ( X = 4.00, SD =
0.33) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ 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
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
2.1 ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึ กษาสระบุรี เขต 1 โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความโปรงใส และดานหลักความคุมคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 สวนดานอื่น ๆไมแตกตางกัน
2.2 ครู ที่ มี ป ระสบการณ ก ารทํ างานต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ การใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห าร
สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05เมื่อพิจารณาเปนดาน พบวา ดานนิติธรรม ดานคุณธรรม ดานความโปรงใส
ดานการมีสวนรวม และดานความคุมคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานความรับผิดชอบ ไม
แตกตางกัน
อภิปรายผล
1. การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 1 โดยรวมและรายด า น อยู ในระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะว า ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา ยึดมั่นในกฎเกณฑ กติกาที่เหมาะสมมีความเปนประชาธิปไตย ยึดความถูกตองเปนธรรม มีความโปรงใส
ตรวจสอบได ทุกฝายมีสวนรวม มีความตระหนักในหนาที่ มีความซื่อสัตยสุจริต และใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติใหมีความมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิรัตน รัต
นมณี (2550 : 92-95) ไดศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขต
ตรวจราชการที่ 3 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตรวจราชการที่ 3 ทั้ง 6 หลัก กลุมผูบริหารเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ย พบวา ทุก
หลักอยูในเกณฑมาก
2. ผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน
2.1 ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
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หลักความโปรงใส และหลักความคุมคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูที่มี
การศึกษาสูงมองเห็นผูบริหารใชหลัก ธรรมาภิบาลมากกวา ผูที่มีการศึกษาระดับปริญ ญาตรีโดยเฉพาะหลักความ
โปรงใสและหลักความคุมคา ผูบริหารสถานศึกษายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาตามกฎ ระเบียบ ของ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยเรื่องการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โดยมีการแบงระดับการศึกษา ยึดมั่นในการบริหารที่ดี
โดยใชหลักเกณฑ กติกาที่เหมาะสม ยึดความถูกตองเปนธรรม มีความโปรงใสตรวจสอบได ทุกฝายมีสวนรวมมีความ
ตระหนักในหนาที่ และใชทรัพยากรให เกิ ดประโยชนเชนเดียวกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ สันถวัน ท พยาเลี้ย ง
(2552: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยใชตัวแปรอิสระ คือ ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบวาเมื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลจําแนกตามระดับการศึกษาของครูแตกตางกัน
2.2 ครูที่มีประสบการณ การทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมือ่ พิจารณาเปนดาน พบวา หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม และ
หลักความคุมคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูที่มีประสบการณทํางาน
มากกวาความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาแตกตางจากครูที่มีประสบการณการทํางาน
นอยกวา เพราะยังมีความรูความเขาใจในเรื่อง หลักธรรมาภิบาลนอย สอดคลองกับงานวิจัยของ รินทรรดี พิทักษ
(2553 : 59-61) ไดศึกษา พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของบริหารในทัศนะของครู สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบวา ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษา จั ง หวั ด สงขลาที่ มี ป ระสบการณ 1-5 ป 6-10 ป และมากกว า 10 ป มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ พฤติ
กรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
ขอเสนอแนะ
1.ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 หลักนิติธรรม ผูบริหารควรดําเนินการศึกษาเบิกจายถูกตองตามระเบียบ จัดระบบที่เปนประโยชนตอ
การเรีย นการสอนอย างเหมาะสม คํ า นึ งกฎ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ต าง ๆ และเป น ที่ ย อมรั บ ของผู เกี่ ย วข อ ง และใช
กฎระเบียบหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลอยางตรงไปตรงมา
1.2 หลักคุณ ธรรม ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูโดยจัดกิจกรรมสงเสริมความมีคุณ ธรรม
คุณลักษณะที่พึงประสงคแกผูเรียน ดําเนินการโดยปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา
1.3 หลักความโปรงใส ผูบริหารสถานศึกษาควรตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ
ดําเนินการแจงฐานะทางการเงินของโรงเรียนใหครูและผูเกี่ยวของทราบ
1.4 หลักการมีสวนรวม ผูบริหารสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมใน
การวางแผนและการกําหนดนโยบายของโรงเรียน ดําเนินการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากรไดทํากิจกรรมรวมกัน
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1.5 หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ ผู บริ หารสถานศึ กษาควรส ง เสริ ม ให ค รู ยึ ด มั่ น ในจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
ดําเนินการโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเรียน
1.6 หลั ก ความคุ ม ค า ผู บริ หารสถานศึ กษาควรดํ า เนิ น การส ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมนั ก เรี ย นอย า ง
หลากหลายตามความถนัด ความสนใจ และเกิดประโยชนตอผูเรียน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารเพื่อใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาประสิทธิภาพของผูบริหาร
2.2 ควรศึกษาความคิดเห็นของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรร
มาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา
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