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บทคัดยอ
การศึ กษาครั้ งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผูบ ริ ห าร
สถานศึ กษา สั งกั ดสํ า นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษาสุ ราษฏร ธานี เขต 2 กลุ มเป าหมายเป นผู บ ริห าร
สถานศึ กษา จํานวน 198 คน เครื่องมือที่ใช ในการศึกษา คือ แบบสอบถามเป นแบบมาตราส วนประมาณคา การ
วิเคราะหข อมูลใชโปรแกรมสถิติสํ าเร็จ รูปสํา หรับสั งคมศาสตร หาค ารอยละ คาเฉลี่ย คาความถี่ คาส วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติ ทดสอบความแตกตา งในการเปรี ยบเทีย บพฤติก รรมการบริห ารของผูบ ริหารสถานศึก ษาตาม
หลัก ธรรมภิบ าล 6 ประการ ได แก หลัก นิติ ธรรม หลัก ความโปรง ใส หลัก ความรับ ผิด ชอบ หลั กความคุ มค า
หลั กการมีส ว นร วม และหลัก คุณ ธรรม กํ าหนดตั วแปรระดั บช วงชั้ นที่ จัด การศึ ก ษาของสถานศึก ษา และตั วแปร
ประสบการณในการดํารงตําแหนงของผู บริหารสถานศึกษา โดยใช Oneway ANOVA และตรวจสอบความแตกตา ง
ของคาเฉลี่ยรายคูโดยใชวิธีของ Scheffe′
ผลการศึกษาพบวา
1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา พบวา (1) ผูบริหาร
สถานศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมาก (2) พฤติกรรมการบริหารตามหลั ก
ธรรมาภิบาลของผูบริห ารสถานศึ กษาเมื่อจํา แนกตามระดับช วงชั้น ที่จัดการศึก ษา พบว า ผู บริหารสถานศึกษาสว น
ใหญมีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมาก (3) พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึ กษา เมื่อจํา แนกตามประสบการณ ทํางานดานการบริหาร พบวา ส วนใหญ มีพฤติก รรมการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมาก

1 นักศึกษา
2 อ.ดร.

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา
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2. ผลการวิเคราะหเ ปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ ริหารสถานศึกษา พบว า
(1) วิเคราะหความแปรปรวนเพื่อ เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ที่
จัดการศึก ษาในระดับชวงชั้ นที่แตกตา งกัน พบวา ผู บริหารสถานศึกษาในแตละชวงชั้น มีพฤติกรรมการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 หลักไมแตกตางกั น (2) วิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตาม
เปรียบเทียบระหวางผูบริหารที่มีประสบการณทํางานดานการบริหาร ไมเกิน 10 ป กับผูบริหารที่มีประสบการณทํางาน
ดา นการบริ หาร เกิน 20 ปขึ้ น ไป พบว า มีก ารปฏิ บัติ ในหลัก ดา นความรับ ผิด ชอบ และหลัก คุณ ธรรม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้น ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

Abstract
The research purpose was to study administrative behavior according to the good
governance principles of school administrators under the jurisdiction of Suratthani
Primary Educational Service.The sample was the 198 school administrators consisted of
182 school directors and 16 deputy directors.The research instrument was the estimate
rating scale questionnaire.The data analysis statistics were the percentage, mean,
standard deviation, one-way Analysis of Variance, and pair-mean different test using the
Scheffe method.
The research findings were:
1. The study results of administrative behavior according to the good governance
principles of school administrators found: (1) the most school administrators had a high
level of corporate governance behavior; (2) the school administrators classified by level
of class interval found the most school administrators had a high level of corporate
governance behavior; (3) the school administrators classified by administration
experience found the most school administrators had a high level of corporate
governance behavior.
2 . The comparative analysis results of administrative behavior according to the
good governanceprinciples of school administrators found: (1) when education provided
at different level of class interval, they did not differences in administrative behavior
according to the 6 good governanceprinciples; (2) the administrators with administration
experience not more than 10 years versus the administrators with administration
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experience more than 20 years found the operations of the accountability
principle and the moral principle were different with statistical significance level 0.05,
but the remaining principles did not different.
Keyword : Administrative Behavior According to the Good Governance Principles
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
รัฐธรรมนู ญแหง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 รัฐ พึงพั ฒนา ระบบการบริหารราชการ
แผนดินทั้งราชการสวนกลาง สวนภู มิภาค สวนทองถิ่น และงานของรั ฐอยางอื่น ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีโดยหน วยงานของรัฐตองรวมมือและชวยเหลื อกันในการ ปฏิบัติห นาที่ เพื่อใหการบริ หารราชการแผนดิ น
การจัดทําบริการสาธารณะ และการใชจายเงินงบประมาณ มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชนสุขของประชาชน รวม
ตลอดทั้ง พัฒนาเจาหนา ที่ของรัฐ ใหมีความซื่อสั ตย สุจริ ต และมี ทัศนคติ เปนผูใ หบริการประชาชนใหเ กิดความสะดวก
รวดเร็ว ไมเลือกปฏิบัติและปฏิบัติหนาที่ อยางมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การ
เปดเผยข อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติง าน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษา, 2562)
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวถึงการบริหารจัดการศึกษาวา นอกจากการบริหารและจัดการศึกษาตามอํานาจ
หนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนของผูเรียนแลว รัฐบาลไดมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อบริการประชาชนใหมีความ
พึงพอใจในการบริก ารภาครัฐมากขึ้นเพื่ อใหเปนไปตามเจตนารมณดังกลาว สํ านักนายกรัฐมนตรีจึ งออกระเบียบสํานั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ขึ้น เพื่อใหทุกกระทรวง ทบวง
กรม และ สว นราชการถื อปฏิบั ติ การบริหารจัดการของสถานศึกษาซึ่งมีห นาที่ใ หบริก ารการศึกษาแกป ระชาชนและ
เปนสถานศึกษาของรัฐ จึ งตอ งนําหลักการวา ดวยการบริหารกิจการบ านเมื องและสัง คมที่ ดีซึ่งเรียกกัน โดยทัว ไปว า
“ธรรมาภิบาล” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550 : 90) ธรรมาภิบาลเปนเรื่องของหลักการบริหาร
แนวใหม เปนหลักการทํางาน ซึ่งหากมีการนํามาใชเพื่อการบริหารงานแลว จะเกิดความเชื่อมั่นวาจะนํามา ซึ่งผลลัพธที่
ดีที่สุดคือ ความเปนธรรม ความสุจริต ความมีประสิ ทธิภาพ ประสิท ธิผล โดยวิธี การดําเนินการเพื่อใหเกิ ดธรรมาภิบาล
คือ การเสริม สรา งการ มีส ว นร วมของประชาชน การมี ความโปร งใส มี สํา นึก รับ ผิด ชอบ สิ่ งที่ จะเอื้อ ให เกิ ด การ
ดําเนินการดังกลาวไดก็คือการมีกฎระเบียบ มีแนวปฏิบัติที่รองรับการทํางาน ดังกลาว) ดังนั้น จึงมิใชเรื่องงายที่จะสราง
ธรรมาภิบาล เพราะตองมีปจจัยเสริมมาก ที่สําคัญ คนในสังคมตองมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาลทั้งในสํานึกและพฤติกรรม.
(ถวิลวดี บุรีกุล,2558)
ผูบริ หารนับว าเปนบุ คคลสํา คัญที่ สุดภายในองคก ารเพราะเปนผู บัง คับับ ญชาที่ทํ าหน าที่ควบคุม ดูแลการ
ดําเนินงานใหเปนไปดวยความราบรื่น และสาเร็จลุลวงตามเปาหมาย ผูบริหารหรือผูนําไมวาจะเปนหนวยงานขนาดเล็ก
หรือขนาดใหญ หนวยงานราชการหรือเอกชนก็ตาม ยอมมีผลตอความสําเร็จหรือประสิทธิภาพของงานเปนอยางยิ่ง ผุ
บริหารตองเป นบุคคลที่มีคุณ ภาพในทุกดานทั้งดานวิชาการและคุณธรรม (ธีร ะ รุญ เจริญ, 2548) โดยเฉพาะอยางยิ่ ง
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ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปน ผูมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานและพยายามทําตนใหเปนที่เลื่อมใสศรัทธาของ
ผูรวมงานหรือผู ใตบั งคับ บัญชาอยา งแทจ ริง ประสิทธิภ าพการบริ หารงานของผู บริห ารขึ้น อยูกั บองคประกอบหลาย
ประการที่สําคัญ เชน ความรู ความเขาใจในหลักการบริห ารงาน รวมทั้ง ประสบการณแ ละทักษะการบริหาร การเป ด
โอกาสนใหทุ กคนไดมี สวนรว มในการทํางาน มีสว นรว มในการแสดงความคิดเห็น รว มตัด สินใจ ซึ่ งตอ งประยุก ตใ ช
หลักการการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมาบูรณาการในการบริหาร และจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
โรงเรียนในฐานะนิติบุคคล (อริยธัช แกวเกาะสบา, 2548) การบริหารงานอยางโปรงใสมีคุณภาพดวยระบบ “ธรรมาภิ
บาล” จึง เปนหัว ใจสําคั ญยิ่งของทุกองคกรไม วาจะเปน หนว ยงานราชการ หรือเอกชน ที่อาศัย การปรั บตัวและความ
พรอมของผูบริหารในทุกระดับ
จากเหตุ ผลดังกล าว ผูศึก ษาสนใจที่จะศึก ษาสภาพการบริ หารงานของผูบริ หารสถานศึกษา สังกัดสํ านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 2 เพื่อ ใหทราบวา ผูบริหารสถานศึก ษาไดนําหลักธรรมาภิบาลมาใช
ในการบริหารจั ดการมากนอยเพียงใด และนํ าขอมูลที่ ไดมาวิ เคราะห เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริห ารของผูบริหาร
สถานศึกษา กลุมที่จัดการศึกษาในระดับชวงชั้นที่ 1 - 2 กลุมที่จัดการศึกษาระดับชวงชั้น ที่ 1 - 3 ตลอดจน ผูบริหาร
ที่มีประสบการณทํา งานด านการบริห าร กลุม ไมเกิ น 10 ป กลุมเกิน 10 ป แตไมเ กิน 20 ป กลุม เกิน 20 ป ขึ้นไป
ทั้งนี้ เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในการวางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูบริหารสถานศึกษาตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลัก ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสังกั ดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 2
2. เพื่ อเปรี ยบเที ยบพฤติก รรมการบริห ารตามหลัก ธรรมาภิ บาลของผู บริ หารสถานศึ กษา สัง กัด สัง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึก ษาสุราษฏรธ านี เขต 2 จําแนกตามระดับชวงชั้นและประสบการณทํางานดา น
การบริหารสถานศึกษา
สมมุติฐานของการศึกษา
1. ผูบ ริห ารสถานศึ ก ษาที่ป ฏิ บัติ งานในสถานศึ กษาที่ จั ดการศึ กษาในระดับ ชว งชั้น แตกตา งกั น มีพฤติ
กรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 2
แตกตางกัน
2. ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณทํางานดานการบริหารสถานศึ กษาตา งกันมีพฤติกรรมการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 2 แตกตางกัน
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ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง กติกา กฎเกณฑ วิธีการบริหารจัดการที่ดี เหมาะสม และเปนธรรม
ประกอบดว ย 6 หลั ก ไดแ ก หลั กนิ ติธ รรม หลัก คุณ ธรรม หลั กความโปรง ใส หลั กการมี สว นร วม หลัก ความ
รับผิดชอบ และหลักความคุมคา (ถวิลวดี บุรีกุล,2558)
2. ขอบเขตดานระยะเวลา
การศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษาสุร าษฏรธ านี เขต 2 ผูศึก ษาได ใช ระยะเวลาในการศึก ษาตั้ง แต เดื อ น
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 – พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมเปาหมาย
กลุม เป าหมายที่ใช ในการศึก ษา ไดแก ผู อํานวยการสถานศึกษาหรือรองผูอํา นวยการสถานศึก ษาที่
รัก ษาการในตํา แหน งผู อํ า นวยการสถานศึ กษา หรือ ผู ที่ ได รั บ มอบหมายให ป ฏิ บัติ ห น า ที่ผู อํ า นวยการหรื อ รอง
ผูอํ า นวยการสถานศึ ก ษา ที่ ป ฏิ บั ติง านในสถานศึ กษา สั ง กัด สั ง กั ดสํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษา
สุราษฏรธานี เขต 2 จํานวน 198 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ลักษณะของแบบสอบถามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ ยวกับผูตอบแบบสอบถามและขอมูลทั่ว ไป จํานวน 2 ขอ ไดแก 1)
สถานภาพของผูต อบแบบสอบถาม โดยสอบถาม 2 ประเด็ น คื อตําแหนง และระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหน ง 2)
ระดับชวงชั้นที่จัดการศึกษาในสถานศึกษามีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีร ะดับคุณ ลักษณะ 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด มาก
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ตรวจใหคะแนนแบบสอบถามเปนรายขอตามที่กําหนด คือ
การสรางและการทดสอบเครื่องมือ
ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนในการสรางแบบสอบถามดังตอไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. สรางแบบสอบถาม โดยปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ
3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการดังนี้
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3.1 การทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ดวยการนําแบบทดสอบไปใหอาจารย
ที่ และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ ไดคา IOC อยูระหวาง 0.6 -1.0 แลวนํามาปรับปรุงแกไขขอคําถาม เพื่อใหมีความถูกตอง
ของภาษา ความตรง และครอบคลุมเนื้อหา
3.2 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองใช (Tryout) กับผูบริหารสถานศึกษา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน แลวมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามโดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ไดเทากับ 0.94
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 4 ตอน ตามความมุงหมายและวิธีดําเนินการศึกษาดังนี้
1. วิเคราะห คา เฉลี่ ย ส วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และระดับ พฤติร รมการบริ หารตามหลัก ธรรมาภิ บาล
จําแนกตามระดับชวงชั้นที่จัดการศึกษา โดยภาพรวม และตามประสบการณดานการบริหาร โดยภาพรวม
2. วิเคราะหความแปรปรวนเพื่อ เปรียบเทีย บรายคู ระดับพฤติก รรมการบริ หารตามหลัก ธรรมาภิ บาล
จําแนกระดับชวงชั้นที่จัดการศึกษา และตามประสบการณทํางานดานการบริหาร
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม
พฤติกรรมการบริหาร

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักนิติธรรม
หลักความโปรงใส
หลักความรับผิดชอบ
หลักความคุมคา
หลักการมีสวนรวม
หลักคุณธรรม

�
𝒙𝒙

𝑺𝑺. 𝑫𝑫.

แปลผล

0.41
0.34
0.49
0.32
0.96
0.40

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.71

0.49

มาก

3.53
3.61
4.03
3.49
3.99
3.63

ภาพรวมของทุกดาน

จากตารางที่ 1 พบวา ผู บริหารสถานศึกษามีพฤติ กรรมการบริหารตามหลั กธรรมาภิบ าล โดยภาพรวม มี
การปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้ง 6 ดาน (𝒙𝒙
� = 3.71) และหลักความรับผิดชอบ มีการปฏิบัติมากเปนอันดับที่ 1
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(𝒙𝒙
� = 4.03) รองลงมา ไดแก หลักการมี สวนรวม(𝒙𝒙
� = 3.99) หลักคุณธรรม (𝒙𝒙
� = 3.63) หลักความโปรงใส (𝒙𝒙
�=
3.61) หลักนิติธรรม (𝒙𝒙
� = 3.53) และหลักความคุมคา (𝒙𝒙
� = 3.49) ตามลําดับ
ตารางที่ 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามระดับชวงชั้น
ที่จัดการศึกษาโดยภาพรวม
ชวงชั้นที่ 1 – 2
ชวงชั้นที่ 1 – 3
พฤติกรรมการบริหาร
(N = 156)
(N = 86)
� 𝑺𝑺. 𝑫𝑫. แปลผล
𝒙𝒙
� 𝑺𝑺. 𝑫𝑫. แปลผล
𝒙𝒙

หลักนิติธรรม
หลักความโปรงใส
หลักความรับผิดชอบ
หลักความคุมคา
หลักการมีสวนรวม
หลักคุณธรรม

3.57
3.63
4.07
3.54
4.11
3.66

0.44
0.34
0.50
0.35
0.23
0.43

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.54
3.63
4.02
3.47
3.86
3.56

0.35
0.36
0.45
0.25
0.43
0.34

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

ภาพรวม

3.76

0.55

มาก

3.68

0.36

มาก

จากตารางที่ 2 พบวา พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ในระดับ ชว งชั้น ที่ 1 – 2 โดยภาพรวมมีพฤติ กรรมการปฏิ บัติ อ ยูใ นระดั บมาก (𝒙𝒙
� = 3.76) และหากพิจ ารณา
พฤติกรรมรายด านปรากฏวา พฤติกรรมการบริหารด านหลัก การมีส วนรวม มีการปฏิบัติม ากเปนอั นดับที่ 1 (𝒙𝒙
�=
4.11) รองลงมา ไดแ ก ด านหลักความรับผิ ดชอบ (𝒙𝒙
� = 4.07) และอั นดับ ที่ 3 ไดแ ก ดานหลัก คุณธรรม (𝒙𝒙
�=
3.66) สวนพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติเปนอันดับสุดทาย ไดแก ดานหลักความคุมคา (𝒙𝒙
� = 3.54)
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับชว งชั้นที่ 1 – 3 โดยภาพรวมมีพฤติกรรมการปฏิบัติอ ยู
ในระดั บมาก (𝒙𝒙
� = 3.68) และหากพิ จารณาพฤติ กรรมรายดา นปรากฏว า พฤติ กรรมการบริ หารด านหลั กความ
รับผิดชอบ มีก ารปฏิบัติ มากเปนอั นดับ ที่ 1 (𝒙𝒙
� = 4.02) รองลงมา ไดแก ดา นหลั กการมีสว นรว ม (𝒙𝒙
� = 3.86)
และอันดับที่ 3 ไดแกดานหลักความโปรงใส (𝒙𝒙
� = 3.63) สวนพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติเปนอันดับสุดทาย ไดแก ดาน
หลักความคุมคา (𝒙𝒙
� = 3.54)
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ตารางที่ 3

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามประสบการณทํางาน
ดานการบริหาร โดยภาพรวม
ไมเกิน 10 ป
เกิน 10 ป – 20 ป
เกิน 20 ปขึ้นไป
พฤติกรรมการบริหาร
(N = 57)
(N = 102)
(N = 83)
แปล
แปลผล
แปลผล
� 𝑺𝑺. 𝑫𝑫. ผล 𝒙𝒙
𝒙𝒙
� 𝑺𝑺. 𝑫𝑫.
� 𝑺𝑺. 𝑫𝑫.
𝒙𝒙

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักนิติธรรม
หลักความโปรงใส
หลักความ
รับผิดชอบ
หลักความคุมคา
หลักการมีสวนรวม
หลักคุณธรรม
ภาพรวม

3.51
3.63
4.03
3.55
4.01
3.69

0.53
0.31
0.45
0.42
0.84
0.49

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.51
3.58
3.99
3.43
3.89
3.56

0.31
0.32
0.51
0.24
0.90
0.41

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

3.57
3.55
4.14
3.48
4.10
3.64

0.38
0.28
0.47
0.29
0.53
0.28

3.74

0.51

มาก 3.66

0.45

มาก

3.75

0.37

มาก
มาก
มาก
ปาน
กลาง
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบว า พฤติ ก รรมการบริห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู บ ริ หารสถานศึ ก ษา ที่ มี
ประสบการณ ทํางานด านการบริหาร ไมเ กิน 10 ป โดยภาพรวมมี การปฏิบั ติอยู ในระดับ มาก (𝒙𝒙
�= 3.74) หาก
พิจารณารายด านแลว ปรากฏวา พฤติ กรรมการบริ หารตามหลัก ธรรมาภิบาล ดานหลักความรับผิดชอบ มีการปฏิบั ติ
มากเปนอัน ดับที่ 1 (𝒙𝒙
� = 4.03) รองลงมา ไดแก ดานหลักการมี สวนร วม (𝒙𝒙
� = 4.01) และอันดั บที่ 3 ไดแก
ดานหลักคุณ ธรรม (𝒙𝒙
� = 3.69) สวนพฤติก รรมการบริ หารที่มีการปฏิบัติเป นอันดับสุดท าย ไดแ ก ดานหลักนิติธรรม
(𝒙𝒙
� = 3.51)
สําหรับผู บริหารสถานศึก ษา ที่มีป ระสบการณทํางานดานการบริห าร เกิ น 10 ป แต ไมเกิน 20 ป โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู ในระดับ มาก (𝒙𝒙
� = 3.66) หากพิจารณารายดา นแลว ปรากฏวา พฤติกรรมการบริ หารตาม
หลักธรรมาภิบ าล ดา นหลักความรับ ผิดชอบ มีการปฏิบัติ มากเป นอันดับ ที่ 1 (𝒙𝒙
� = 3.99) รองลงมา ไดแ ก ดา น
หลักการมีสวนรวม (𝒙𝒙
� = 3.89) และอันดับที่ 3 ไดแก ดานหลักคุณธรรม (𝒙𝒙
� = 3.56) สวนพฤติกรรมการบริหารที่
มีการปฏิบัติเปนอันดับสุดทาย ไดแก ดานหลักความคุมคา (𝒙𝒙
� = 3.43)
สวนผู บริห ารสถานศึกษา ที่มี ประสบการณ ทํางานดา นการบริ หาร เกิ น 20 ปขึ้ นไป โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก (𝒙𝒙
� = 3.75) หากพิจารณารายดานแลว ปรากฏวา พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ดานหลักความรับผิดชอบ มีการปฏิบัติมากเปนอันดับที่ 1 (𝒙𝒙
� = 4.14) รองลงมา ไดแก ดานหลักการมีสวนรวม
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(𝒙𝒙
� = 4.10) และอั นดับที่ 3 ได แก ดานหลักคุ ณธรรม (𝒙𝒙
� = 3.64) สวนพฤติก รรมการบริ หารที่มีการปฏิบั ติเป น
อันดับสุดทาย ไดแก ดานหลักความคุมคา (𝒙𝒙
� = 3.49)
หลั งจากที่ห าค าเฉลี่ ยและส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของพฤติก รรมการบริ หารตามหลัก ธรรมาภิ บาลของ
ผูบริห ารสถานศึกษา ทั้งในภาพรวมและจําแนกตามระดับ ชวงชั้นที่ จัดการศึก ษาและประสบการณทํ างานดา นการ
บริหารแลว ผูวิจัยไดทําการเปรีย บเทีย บคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล จํา แนกตามระดั บ
ชวงชั้นที่จัดการศึกษาและประสบการณการบริหาร ดังปรากฏในตารางที่ 4 – 5
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหารสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาในระดับชวงชั้นที่แตกตางกัน
ชวงชั้น
ชวงชั้น
พฤติกรรมการบริหาร
1-2
1-3
t
p
(N=156)
(N=86)
� 𝑺𝑺. 𝑫𝑫. 𝒙𝒙
𝒙𝒙
� 𝑺𝑺. 𝑫𝑫.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักนิติธรรม
หลักความโปรงใส
หลักความรับผิดชอบ
หลักความคุมคา
หลักการมีสวนรวม
หลักคุณธรรม
ภาพรวม

3.57
3.63
4.07
3.54
4.11
3.66
3.76

0.44
0.34
0.50
0.35
0.45
0.43
0.55

3.54
3.63
4.02
3.47
3.86
3.56
3.68

0.35
0.36
0.45
0.25
0.43
0.34
0.36

0.47
0.81
0.86
0.97
0.56
0.76
0.46

0.65
0.33
0.46
0.61
0.63
0.51
0.67

จากตารางที่ 4 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับชวงชั้นที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 5

วิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามประสบการณ
ทํางานดานการบริหาร โดยภาพรวม
แหลงความ
Sum of Squares
Mean
df
แปรปรวน
Square

ระหวางกลุม
ภายในกลุม

1.54
46.85

3
198

0.77
0.12

F
6.87*

*p ≤ 0.05
จากตารางที่ 5 พบว า ผู บ ริ หารสถานศึ ก ษาจํ า แนกตามประสบการณ ทํ า งานดา นการบริห ารมี พฤติ
กรรมการบริหารตามหลักธรรมภิบาล โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษา พบวา ผู บริหารสถานศึกษามีพฤติ กรรมการบริหารตามหลัก ธรรมาภิบาลในแตละดา น
สวนใหญมีการปฏิบัติอยูใ นระดับมาก ไดแก หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับ ผิดชอบ หลักการมีสว น
รวม และหลักคุณธรรม สวนหลักความคุมคามีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของ จากขอ
คนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษามีพฤติ กรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ดานหลักความคุมค า
อยูในระดับปานกลาง ซึ่งอยูในระดับต่ํากวากวา หลักอื่น ๆ ที่ เปนเช นนี้ เนื่องมาจาก เมื่อมีก ารจัดทํ าแผนงานและ
โครงการเพื่อใชจายงบประมาณไปแลว ผูบริหารสถานศึกษาไมมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองและเปนไปตามนโยบาย
วัตถุประสงค เปาหมาย ตั วชี้วัด และบริ บทดานอื่นๆ ที่เ ปลี่ยนแปลงไป เชน นโยบายเรงด วน จํ านวนนั กเรียนที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลง จํานวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรรถูกปรั บลด เปนตน รวมทั้งการที่ ผูบริหารสถานศึกษามอบหมาย
ใหครูผูสอน ชวยทํางานธุรการเมื่อวางจากการสอน นับเปนการบริหารที่ไมเกิดความคุมคา เพราะเมื่อวางจากการสอน
แลว ครู จะตอ งเตรี ยมการสอน จัด เตรีย มสื่ อเพื่อ ให เกิ ดประสิ ทธิ ภาพต อการจัด การเรีย นการสอน ซึ่ง ขัด แย งกั บ
การศึกษาของ เปรมมิกา ออนธาน (2558) ที่พบวา สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ใน
โรงเรียนขยาย โอกาสทางการศึกษา โดยภาพรวมมีสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมาก มีสภาพการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลมากที่สุด คือ ดานหลักความคุมคา และการศึกษาของ พระปลัดไพรวัลย ชาคโร (ศรีเมือง)
(2558) ที่ พบวาครูมี ความคิดเห็ นตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน ประถมศึกษา
สังกัด ส านั กการศึกษา ส านักงานเขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร ภาพรวม อยูในระดับ มาก คือ ดานหลักคุณ ธรรม
ดานหลั กความคุมคา ดานหลักความรับ ผิดชอบ ดานหลักความโปรงใส ดานหลักความมีสว นรวม และข อที่มีคาเฉลี่ ย
นอยที่สุดคือ ดานหลักนิติธรรม
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2 ผลการศึ กษาพบวา ผูบริ หารสถานศึก ษาที่จั ดการศึกษาในแต ละชวงชั้นมีพฤติกรรมการบริห ารตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแตละชวงชั้น ปรากฏวา ผูบริหาร
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับชวงชั้นที่ 1 – 2 มีการปฏิบัติอยูในระดับมากเปนอันดับที่ 1 รองลงมาไดแก ระดับ
ชวงชั้นที่ 1 - 3 ตามลําดับ จากขอคนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับชวงชั้ น
ที่ 1 – 2 ซึ่ง สวนใหญ เปนสถานศึกษาขนาดเล็ ก มีปจจั ยการบริห าร เช น ครู นักเรียน งบประมาณ และวัส ดุ
ครุภัณฑ จํานวนนอย มีการบริหารจัดการที่ไมมี ความยุ งยากซั บซอนมากนัก จึงทํ าใหเกิ ดพฤติ กรรมการบริห ารตาม
หลักธรรมาภิบาลมากกวาสถานศึกษาขนาดใหญ
3. ผลการวิ จั ย พบว า ผู บริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี ป ระสบการณ ทํ า งา นด า นกา รบริ ห าร มี พฤติ
กรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม มี การปฏิบัติอยูในระดั บมากและเมื่อพิจารณาในแตละกลุมอายุ
ประสบการณ ปรากฏวา ผูบริหารที่มี ประสบการณ ทํางานดานการบริหารไม เกิน 10 ป มีการปฏิบัติอ ยูในระดับมาก
เปนอันดับที่ 1 รองลงมาไดแ ก กลุมเกิน 10 ป แตไม เกิน 20 ป และกลุมเกิน 20 ป ขึ้นไป ตามลําดับ จากข อ
คนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวา ประสบการณทํางานดานการบริหารมีสวนทําใหเกิด ประสิทธิภาพตอการดําเนินงานใน
สถานศึก ษา ที่เ ปนเชนนี้ เนื่องมาจาก สํ านักงานคณะกรรมการขา ราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา ไดกําหนด
คุณลักษณะของบุคคลจะเขาสูตําแหนงผู บริหารสถานศึกษาไดนั้น จะตองมีประสบการณในการเปนครูผูสอนมาหลาย
ปจนนับ ไดวา เปนผูอ าวุโสสูงสุด ในสถานศึกษานั้นๆ (ในกรณีผู ไดรับมอบหมายใหป ฏิบัติห นาที่ผู บริหารสถานศึกษา)
หรือดํา รงตํา แหนง รองผูอํ านวยการสถานศึก ษา มาแลว อยางน อย 2 ป และมี วุฒิทางการศึกษาในสาขาการบริหาร
การศึกษา อีก ทั้งผู บริ หารในปจจุ บันมี การฝก อบรมพั ฒนาคุณ ลักษณะผู บริ หารที่ดี และผูบ ริห ารยุ คใหมจ ะเข าถึ ง
เหตุก ารณ ปจ จุบั น และเทคโนโลยี ม ากกว า ผูบ ริห ารที่ มีป ระสบการณด า นการบริห ารงานบางคน จึ งทํ า ให มีพฤติ
กรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
4. เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามตัวแปรที่ศึกษา
4.1 ผลการศึ กษาพบวา ผูบ ริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับชวงชั้ นที่ 1 - 2 กับ ระดับชวงชั้ น
ที่ 1 – 3 มีพฤติก รรมการบริห ารตามหลักธรรมาภิบาลไมแตกตางกัน ทั้ง 6 หลัก ที่เปน เชนนี้เ นื่องมาจากผู บริหาร
สถานศึกษาทั้ง 2 กลุม ลวนแลวแตเปนผูบริหารที่มีพื้นฐานมาจากสถานศึกษาในสังกัดเดียวกัน ทุกคนไดรับการ
ฝกอบรมและพัฒนาตามกระบวน วิ ธกี ารและหลักสูตรเดีย วกัน จึงเป นเหตุผลหนึ่ งที่ทําใหผูบ ริหารสถานศึกษาทั้ง 2
กลุม มีพฤติกรรมการบริหารไมแตกตางกัน และขัดแยงกับสมมุติฐานที่ผูศึกษาไดตั้งไว
4.2 ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีป ระสบการณทํ างานดานการบริหาร ไมเ กิน 10 ป กั บ
ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณทํางานดานการบริหาร เกิน 20 ปขึ้นไปมีความแตกตางกันในดานหลักความ
รับผิดชอบ และหลักคุณ ธรรม ที่เ ปนเชนนี้เนื่ องมาจาก ผูบริหารยุคใหมมีการฝ กและพัฒนาคุณภาพของผูบริหารตาม
ความตองการของสังคมรุนใหม มีแรงจูงใจและแรงกระตุนในการทํางานสงผลใหมีความรับผิดชอบมากกวาผูบริหารที่มี
ประสบการณทํางานดา นการบริหารเกินกวา 20 ปขึ้นไป ซึ่งขัดแย งกับ สุวรรณ ทองคํ า (2545) ไดทําการวิจัยเรื่อ ง
สภาพการบริ หารตามหลัก ธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัดสํ านักงานการประถมศึกษาจังหวั ดสิงหบุ รี พบวา ผู บริหาร
เกือบทุกคุณลักษณะและสถานภาพ สวนใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในระดับมาก
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ขอเสนอแนะ

1. ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยูใ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตล ะดาน พบวา ผูบ ริหารสถานศึกษาสวนใหญมีการปฏิบัติอยูในระดับมากในดานหลั ก
นิติธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับ ผิดชอบ หลักการมีส วนรว ม และหลั กคุณธรรม สวนในดา นหลัก ความ
คุมคามีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง แสดงวา ผูบริหารสถานศึกษาไมไดตระหนักในเรื่องของความคุมคาในการใช
ทรัพยากรการบริห ารเทาที่ ควร ดั งนั้น สํ านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึ กษาจึงควรมี การพัฒนาให ผูบริ หารสถานศึก ษาได
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริหาร โดยเนนหนักในเรื่องของการใชทรัพยากรการบริหารใหคุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุด
2. ผลการศึก ษาพบวา เมื่อ จําแนกตามระดั บชวงชั้นที่จั ดการศึกษา ปรากฏวา ผูบริ หารสถานศึกษา
สวนใหญมีพฤติ กรรมการบริ หารตามหลักธรรมาภิ บาลอยูในระดับ มาก เมื่ อพิจ ารณาในแตล ะชว งชั้ น ปรากฏว า
ผูบริหารที่จัดการศึก ษาในระดับชวงชั้นที่ 1 – 2 มีการปฏิ บัติอยูในระดับมากเปนอันดับที่ 1 รองลงมาไดแก ระดั บ
ชว งชั้น ที่ 1 – 3 ตามลํ า ดับ แสดงว า ผู บริ ห ารสถานศึ กษาที่ จัด การศึ กษาในระดับ ช วงชั้ นที่ 1 - 3 มี พฤติ
กรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับที่ต่ํากวาระดับชวงชั้นที่ 1 - 2 ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จึง ควรเน น หนั ก ในการพัฒ นาเกี่ ยวกั บการใชห ลั กธรรมาภิบ าล ด านหลั ก ความคุ ม คา และหลั กนิ ติ ธรรม ในการ
บริหารงานสําหรับผูบริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับชวงชั้นที่ 1 - 3 เปนลําดับแรก
3. ผลการศึ ก ษาพบว า ผู บ ริห ารสถานศึ ก ษาที่ มี ป ระสบการณทํ า งานด า นการบริ ห าร มี พฤติ
กรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม มี การปฏิบัติอยูในระดั บมากและเมื่อพิจารณาในแตละกลุมอายุ
ประสบการณ ปรากฏวา ผูบริหารที่มี ประสบการณ ทํางานดานการบริหารไม เกิน 10 ป มีการปฏิบัติอ ยูในระดับมาก
เปนอันดับที่ 1 รองลงมาไดแก กลุมเกิน 10 ป แตไมเกิน 20 ป และกลุมเกิน 20 ป ขึ้นไป ตามลําดับ แสดงว า
ผูบริหารกลุมที่มีประสบการณเกิน 20 ป ขึ้นไป มีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับที่ต่ํากวากลุ ม
อื่น ดั งนั้น สํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา ควรไดมีก ารพัฒ นาผูบริ หารกลุ มนี้ใหมี พฤติก รรมการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาล เปนกลุมแรก
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