
 

169 

 

การศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา  
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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้   มี วัตถุประสงคเ พ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 2  กลุมเปาหมายเปนผูบริหาร

สถานศึกษา  จํานวน  198  คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  การ

วิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปสําหรับสังคมศาสตร หาคารอยละ  คาเฉล่ีย  คาความถ่ี  คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  และสถิติทดสอบความแตกตางในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตาม

หลักธรรมภิบาล  6  ประการ  ไดแก  หลักนิติธรรม   หลักความโปรง ใส  หลักความรับผิดชอบ  หลักความคุมคา  

หลักการมีสวนรวม และหลักคุณธรรม  กําหนดตัวแปรระดับชวง ช้ันท่ีจัดการศึกษาของสถานศึกษา และตัวแปร

ประสบการณในการดํารงตําแหนงของผูบริหารสถานศึกษา  โดยใช Oneway ANOVA   และตรวจสอบความแตกตาง

ของคาเฉล่ียรายคูโดยใชวิธีของ Scheffe′   
ผลการศึกษาพบวา 

1.  ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา พบวา  (1) ผูบริหาร 

สถานศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมาก   (2) พฤติกรรมการบริหารตามหลัก

ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาเมื่อจําแนกตามระดับชวงช้ันท่ีจัดการศึกษา  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาสวน

ใหญมีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมาก  (3) พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารสถานศึกษา  เมื่อจําแนกตามประสบการณทํางานดานการบริหาร  พบวา  สวนใหญมีพฤติกรรมการบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมาก   

1 นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 อ.ดร. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
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2.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา พบวา

(1) วิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  ท่ี

จัดการศึกษาในระดับชวงช้ันท่ีแตกตางกัน  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาในแตละชวงช้ัน  มีพฤติกรรมการบริหารตาม

หลักธรรมาภิบาล ท้ัง  6  หลักไมแตกตางกัน (2) วิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตาม

เปรียบเทียบระหวางผูบริหารท่ีมีประสบการณทํางานดานการบริหาร ไมเกิน 10 ป กับผูบริหารท่ีมีประสบการณทํางาน 

ดานการบริหาร เกิน 20 ปข้ึนไป พบวา  มีการปฏิบัติในหลักดานความรับผิดชอบ  และหลักคุณธรรม  

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  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 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 รัฐ พึงพัฒนา ระบบการบริหารราชการ

แผนดินท้ังราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน และงานของรัฐอยางอ่ืน ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดีโดยหนวยงานของรัฐตองรวมมือและชวยเหลือกันในการ ปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดิน 

การจัดทําบริการสาธารณะ และการใชจายเงินงบประมาณ มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน รวม 

ตลอดท้ังพัฒนาเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความซ่ือสัตย สุจริต และมีทัศนคติเปนผูใหบริการประชาชนใหเ กิดความสะดวก 

รวดเร็ว ไมเลือกปฏิบัติและปฏิบัติหนาท่ี อยางมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางย่ิงใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การ 

เปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้  ตามความเหมาะสมของภารกิจ ( สํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษา, 2562) 

 กระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวถึงการบริหารจัดการศึกษาวา นอกจากการบริหารและจัดการศึกษาตามอํานาจ

หนาท่ีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนของผูเรียนแลว รัฐบาลไดมีการปฏิรูประบบราชการเพ่ือบริการประชาชนใหมีความ

พึงพอใจในการบริการภาครัฐมากข้ึนเพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณดังกลาว สํานักนายกรัฐมนตรีจึงออกระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ข้ึน เ พ่ือใหทุกกระทรวง ทบวง 

กรม และ สวนราชการถือปฏิบัติ การบริหารจัดการของสถานศึกษาซ่ึงมีหนาท่ีใหบริการการศึกษาแกประชาชนและ

เปนสถานศึกษาของ รัฐ จึงตองนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีซ่ึงเ รียกกัน โดยทัวไปวา 

“ธรรมาภิบาล” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2550 : 90) ธรรมาภิบาลเปนเร่ืองของหลักการบริหาร

แนวใหม เปนหลักการทํางาน ซ่ึงหากมีการนํามาใชเพ่ือการบริหารงานแลว จะเกิดความเช่ือมั่นวาจะนํามา ซ่ึงผลลัพธท่ี

ดีท่ีสุดคือ ความเปนธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยวิธีการดําเนินการเพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาล

คือ การเสริมสรางการ มีสวนรวมของประชาชน การมีความโปรงใส มีสํานึกรับผิดชอบ ส่ิงท่ีจะเ อ้ือใหเกิด การ

ดําเนินการดังกลาวไดก็คือการมีกฎระเบียบ มีแนวปฏิบัติท่ีรองรับการทํางาน ดังกลาว) ดังนั้น จึงมิใชเร่ืองงายท่ีจะสราง

ธรรมาภิบาล เพราะตองมีปจจัยเสริมมาก ท่ีสําคัญ คนในสังคมตองมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาลท้ังในสํานึกและพฤติกรรม. 

(ถวิลวดี บุรีกุล,2558) 

 ผูบริหารนับวาเปนบุคคลสําคัญท่ีสุดภายในองคการเพราะเปนผู บัง คับับญชาท่ีทําหนาท่ีควบคุม ดูแลการ

ดําเนินงานใหเปนไปดวยความราบร่ืน และสาเร็จลุลวงตามเปาหมาย ผูบริหารหรือผูนําไมวาจะเปนหนวยงานขนาดเล็ก

หรือขนาดใหญ หนวยงานราชการหรือเอกชนก็ตาม  ยอมมีผลตอความสําเร็จหรือประสิทธิภาพของงานเปนอยางย่ิง  ผุ

บริหารตองเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพในทุกดานท้ังดานวิชาการและคุณธรรม (ธีระ รุญเจริญ, 2548) โดยเฉพาะอยางย่ิง
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ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนผูมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานและพยายามทําตนใหเปนท่ีเล่ือมใสศรัทธาของ

ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาอยางแทจริง ประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบริหารข้ึนอยูกับองคประกอบหลาย

ประการท่ีสําคัญ เชน ความรูความเขาใจในหลักการบริหารงาน รวมท้ังประสบการณและทักษะการบริหาร การเปด

โอกาสนใหทุกคนไดมีสวนรวมในการทํางาน มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น รวมตัดสินใจ ซ่ึงตองประยุกตใช

หลักการการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมาบูรณาการในการบริหาร และจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ

โรงเรียนในฐานะนิติบุคคล (อริยธัช แกวเกาะสบา, 2548) การบริหารงานอยางโปรงใสมีคุณภาพดวยระบบ “ธรรมาภิ

บาล” จึง เปนหัวใจสําคัญย่ิงของทุกองคกรไมวาจะเปน หนวยงานราชการ หรือเอกชน ท่ีอาศัยการปรับตัวและความ 

พรอมของผูบริหารในทุกระดับ  

จากเหตุผลดังกลาว ผูศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 2  เพ่ือใหทราบวา ผูบริหารสถานศึกษาไดนําหลักธรรมาภิบาลมาใช

ในการบริหารจัดการมากนอยเพียงใด  และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษา  กลุมท่ีจัดการศึกษาในระดับชวงช้ันท่ี 1 - 2  กลุมท่ีจัดการศึกษาระดับชวงช้ันท่ี 1 - 3  ตลอดจน ผูบริหาร

ท่ีมีประสบการณทํางานดานการบริหาร กลุมไมเกิน 10 ป  กลุมเกิน 10 ป แตไมเ กิน 20 ป  กลุม เกิน 20 ป ข้ึนไป  

ท้ังนี้ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปใชในการวางแผนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูบริหารสถานศึกษาตอไป 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.   เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 2      

2.   เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สัง กัดสัง กัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 2 จําแนกตามระดับชวงช้ันและประสบการณทํางานดาน

การบริหารสถานศึกษา 

 

สมมุติฐานของการศึกษา 

1. ผูบริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับชวง ช้ันแตกตางกัน  มีพฤติ

กรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 2 

แตกตางกัน 

2. ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณทํางานดานการบริหารสถานศึกษาตางกันมีพฤติกรรมการบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาลสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 2 แตกตางกัน 
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ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

หลักธรรมาภิบาล  หมายถึง กติกา  กฎเกณฑ  วิธีการบริหารจัดการท่ีดี เหมาะสม และเปนธรรม   

ประกอบดวย  6  หลัก  ไดแก  หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรง ใส หลักการมีสวนรวม  หลักความ

รับผิดชอบ และหลักความคุมคา (ถวิลวดี บุรีกุล,2558) 

2. ขอบเขตดานระยะเวลา 

การศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 2  ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการศึกษาต้ังแตเดือน 

กรกฎาคม พ.ศ. 2563 – พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

กลุมเปาหมาย 

  กลุม เปาหมายท่ีใชในการศึกษา  ไดแก ผู อํานวยการสถานศึกษาหรือรองผูอํานวยการสถานศึกษาท่ี

รักษาการในตําแหนงผู อํานวยการสถานศึกษา หรือผู ท่ีได รับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีผู อํานวยการหรือรอง

ผูอํานวยการสถานศึกษา ท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา สัง กัดสัง กัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุราษฏรธานี เขต 2  จํานวน  198  คน    

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 ลักษณะของแบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้มี  2  ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถามและขอมูลท่ัวไป  จํานวน  2  ขอ  ไดแก  1)  

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  โดยสอบถาม  2  ประเด็น  คือตําแหนง  และระยะเวลาการดํารงตําแหนง  2)  

ระดับชวงช้ันท่ีจัดการศึกษาในสถานศึกษามีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

 ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล  

ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  มีระดับคุณลักษณะ  5  ระดับ คือ  ระดับมากท่ีสุด  มาก  

ปานกลาง  นอย  และนอยท่ีสุด  ตรวจใหคะแนนแบบสอบถามเปนรายขอตามท่ีกําหนด  คือ 

 การสรางและการทดสอบเคร่ืองมือ  

 ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล มีข้ันตอนในการสรางแบบสอบถามดังตอไปนี้ 

 1.  ศึกษาเอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2.  สรางแบบสอบถาม โดยปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ 

 3.  นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมาทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability)  โดยวิธีการดังนี้ 
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3.1  การทดสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)  ดวยการนําแบบทดสอบไปใหอาจารย

ท่ี และผูเช่ียวชาญตรวจสอบ ไดคา IOC อยูระหวาง 0.6 -1.0  แลวนํามาปรับปรุงแกไขขอคําถาม เพ่ือใหมีความถูกตอง

ของภาษา ความตรง และครอบคลุมเนื้อหา 

3.2  การทดสอบความเช่ือมั่น  (Reliability)  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแกไขแลวไป

ทดลองใช (Tryout) กับผูบริหารสถานศึกษา ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  50  คน  แลวมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น

ของแบบสอบถามโดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  

ไดเทากับ  0.94    

การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน  4  ตอน  ตามความมุงหมายและวิธีดําเนินการศึกษาดังนี้ 

1. วิเคราะหคาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดับพฤติรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  

จําแนกตามระดับชวงช้ันท่ีจัดการศึกษา โดยภาพรวม และตามประสบการณดานการบริหาร โดยภาพรวม  

2. วิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบรายคู  ระดับพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  

จําแนกระดับชวงช้ันท่ีจัดการศึกษา  และตามประสบการณทํางานดานการบริหาร 

 

ผลการวิจัย 

ตารางท่ี  1    คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการบริหารตาม 

                    หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม 

 พฤติกรรมการบริหาร 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. แปลผล 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

หลักนิติธรรม 

หลักความโปรงใส 

หลักความรับผิดชอบ 

หลักความคุมคา 

หลักการมีสวนรวม 

หลักคุณธรรม 

3.53 

3.61 

4.03 

3.49 

3.99 

3.63 

0.41 

0.34 

0.49 

0.32 

0.96 

0.40 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 ภาพรวมของทุกดาน 3.71 0.49 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล     โดยภาพรวม มี

การปฏิบัติอยูในระดับมาก ท้ัง  6  ดาน (𝒙𝒙� = 3.71) และหลักความรับผิดชอบ มีการปฏิบัติมากเปนอันดับท่ี 1           

 

ภาคบรรยาย 

 
 

 



 

175 

 

(𝒙𝒙� = 4.03)  รองลงมา  ไดแก หลักการมีสวนรวม(𝒙𝒙� = 3.99)   หลักคุณธรรม (𝒙𝒙� = 3.63)  หลักความโปรงใส (𝒙𝒙� = 

3.61)  หลักนิติธรรม (𝒙𝒙� = 3.53)  และหลักความคุมคา (𝒙𝒙� = 3.49)  ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี  2    คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการบริหารตาม 

           หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา  จําแนกตามระดับชวงช้ัน 

           ท่ีจัดการศึกษาโดยภาพรวม 

พฤติกรรมการบริหาร 
ชวงช้ันท่ี 1 – 2  

(N = 156) 

ชวงช้ันท่ี 1 – 3 

(N = 86) 

𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. แปลผล 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. แปลผล 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

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 

 

จากตารางท่ี  2   พบวา  พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา

ในระดับชวง ช้ันท่ี  1 – 2  โดยภาพรวมมีพฤติกรรมการปฏิบัติอยูในระดับมาก (𝒙𝒙� = 3.76)  และหากพิจารณา

พฤติกรรมรายดานปรากฏวา  พฤติกรรมการบริหารดานหลักการมีสวนรวม  มีการปฏิบัติมากเปนอันดับท่ี  1  (𝒙𝒙� = 

4.11)  รองลงมา  ไดแก ดานหลักความรับผิดชอบ (𝒙𝒙� = 4.07)  และอันดับท่ี  3  ไดแก  ดานหลักคุณธรรม (𝒙𝒙� = 

3.66)  สวนพฤติกรรมท่ีมีการปฏิบัติเปนอันดับสุดทาย  ไดแก  ดานหลักความคุมคา (𝒙𝒙� = 3.54) 

 สําหรับผูบริหารสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับชวงช้ันท่ี  1 – 3  โดยภาพรวมมีพฤติกรรมการปฏิบัติอยู

ในระดับมาก (𝒙𝒙� = 3.68)  และหากพิจารณาพฤติกรรมรายดานปรากฏวา  พฤติกรรมการบริหารดานหลักความ

รับผิดชอบ  มีการปฏิบัติมากเปนอันดับท่ี  1  (𝒙𝒙� = 4.02)  รองลงมา  ไดแก  ดานหลักการมีสวนรวม (𝒙𝒙� = 3.86)  

และอันดับท่ี  3  ไดแกดานหลักความโปรงใส (𝒙𝒙� = 3.63)  สวนพฤติกรรมท่ีมีการปฏิบัติเปนอันดับสุดทาย  ไดแก  ดาน

หลักความคุมคา (𝒙𝒙� = 3.54) 
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ตารางท่ี  3     คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการบริหารตาม 

          หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา  จําแนกตามประสบการณทํางาน 

          ดานการบริหาร  โดยภาพรวม  

พฤติกรรมการบริหาร 
ไมเกิน 10 ป 

(N = 57) 

เกิน 10 ป – 20 ป 

(N = 102) 

เกิน 20 ปข้ึนไป 

(N = 83) 

𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. 
แปล

ผล 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. 
แปลผล 

𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. 
แปลผล 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

หลักนิติธรรม 

หลักความโปรงใส 

หลักความ

รับผิดชอบ 

หลักความคุมคา 

หลักการมีสวนรวม 

หลักคุณธรรม 

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 

มาก 

มาก 

มาก 

ปาน

กลาง 

มาก 

มาก 

ภาพรวม 3.74 0.51 มาก 3.66 0.45 มาก 3.75 0.37 มาก 

 

จากตาราง ท่ี  3   พบวา พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีมี

ประสบการณทํางานดานการบริหาร  ไมเ กิน  10  ป  โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (𝒙𝒙�= 3.74)  หาก

พิจารณารายดานแลว ปรากฏวา  พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ดานหลักความรับผิดชอบ  มีการปฏิบัติ

มากเปนอันดับท่ี  1  (𝒙𝒙� = 4.03)  รองลงมา  ไดแก  ดานหลักการมีสวนรวม (𝒙𝒙� = 4.01)  และอันดับท่ี  3  ไดแก  

ดานหลักคุณธรรม (𝒙𝒙� = 3.69)  สวนพฤติกรรมการบริหารท่ีมีการปฏิบัติเปนอันดับสุดทาย  ไดแก  ดานหลักนิติธรรม 

(𝒙𝒙� = 3.51)   

 สําหรับผูบริหารสถานศึกษา ท่ีมีประสบการณทํางานดานการบริหาร  เกิน  10  ป แตไมเกิน  20  ป  โดย

ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (𝒙𝒙� = 3.66)  หากพิจารณารายดานแลว ปรากฏวา  พฤติกรรมการบริหารตาม

หลักธรรมาภิบาล ดานหลักความรับผิดชอบ  มีการปฏิบัติมากเปนอันดับท่ี  1  (𝒙𝒙� = 3.99)  รองลงมา  ไดแก  ดาน

หลักการมีสวนรวม (𝒙𝒙� = 3.89)  และอันดับท่ี  3  ไดแก  ดานหลักคุณธรรม (𝒙𝒙� = 3.56)  สวนพฤติกรรมการบริหารท่ี

มีการปฏิบัติเปนอันดับสุดทาย  ไดแก  ดานหลักความคุมคา (𝒙𝒙� = 3.43) 

สวนผูบริหารสถานศึกษา ท่ีมีประสบการณทํางานดานการบริหาร  เกิน  20  ปข้ึนไป โดยภาพรวมมีการ

ปฏิบัติอยูในระดับมาก (𝒙𝒙� = 3.75)  หากพิจารณารายดานแลว ปรากฏวา  พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ดานหลักความรับผิดชอบ  มีการปฏิบัติมากเปนอันดับท่ี  1  (𝒙𝒙� = 4.14)  รองลงมา  ไดแก  ดานหลักการมีสวนรวม  
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(𝒙𝒙� = 4.10)  และอันดับท่ี  3  ไดแก  ดานหลักคุณธรรม (𝒙𝒙� = 3.64)  สวนพฤติกรรมการบริหารท่ีมีการปฏิบัติเปน

อันดับสุดทาย  ไดแก  ดานหลักความคุมคา (𝒙𝒙� = 3.49) 

หลังจากท่ีหาคาเฉล่ียและสวนเบ่ียง เบนมาตรฐานของพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารสถานศึกษา  ท้ังในภาพรวมและจําแนกตามระดับชวง ช้ันท่ีจัดการศึกษาและประสบการณทํางานดานการ

บริหารแลว  ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  จําแนกตามระดับ

ชวงช้ันท่ีจัดการศึกษาและประสบการณการบริหาร ดังปรากฏในตารางท่ี 4 – 5    

 

ตารางท่ี   4   ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหารสถานศึกษา 

ท่ีจัดการศึกษาในระดับชวงชั้นท่ีแตกตางกัน 

พฤติกรรมการบริหาร 
ชวงชั้น 

1-2 

(N=156) 

ชวงชั้น 

1-3 

(N=86) 

 

t 

 

p 

𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

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 

0.45 

0.43 

3.54 

3.63 

4.02 

3.47 

3.86 

3.56 

0.35 

0.36 

0.45 

0.25 

0.43 

0.34 

0.47 

0.81 

0.86 

0.97 

0.56 

0.76 

0.65 

0.33 

0.46 

0.61 

0.63 

0.51 

ภาพรวม 3.76 0.55 3.68 0.36 0.46 0.67 

 

 จากตารางท่ี  4 พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับชวงช้ันท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมการ 

บริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม  ไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี  5     วิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหาร 

                    ตามหลักธรรมาภิบาลผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามประสบการณ 

ทํางานดานการบริหาร  โดยภาพรวม 

แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of Squares 
df 

Mean 

Square F 

ระหวางกลุม 1.54 3 0.77 6.87* 

ภายในกลุม 

 

46.85 198 0.12  

 

*p  ≤  0.05 

จากตาราง ท่ี 5 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาจําแนกตามประสบการณทํางานดานการบริหารมีพฤติ

กรรมการบริหารตามหลักธรรมภิบาล โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษา  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในแตละดาน 

สวนใหญมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  ไดแก  หลักนิติธรรม  หลักความโปรงใส  หลักความรับผิดชอบ  หลักการมีสวน

รวม  และหลักคุณธรรม  สวนหลักความคุมคามีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  สอดคลองกับการศึกษาของ จากขอ 

คนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวา  ผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ดานหลักความคุมคา

อยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงอยูในระดับตํ่ากวากวาหลักอ่ืนๆ  ท่ีเปนเชนนี้  เนื่องมาจาก  เมื่อมีการจัดทําแผนงานและ

โครงการเพ่ือใชจายงบประมาณไปแลว  ผูบริหารสถานศึกษาไมมีการปรับเปล่ียนใหสอดคลองและเปนไปตามนโยบาย   

วัตถุประสงค  เปาหมาย  ตัวช้ีวัด  และบริบทดานอ่ืนๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป  เชน  นโยบายเรงดวน  จํานวนนักเรียนท่ี

เพ่ิมข้ึนหรือลดลง  จํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรถูกปรับลด  เปนตน  รวมท้ังการท่ีผูบริหารสถานศึกษามอบหมาย

ใหครูผูสอน ชวยทํางานธุรการเมื่อวางจากการสอน  นับเปนการบริหารท่ีไมเกิดความคุมคา  เพราะเมื่อวางจากการสอน

แลวครูจะตองเตรียมการสอน  จัดเตรียมส่ือเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตอการจัดการเรียนการสอน   ซ่ึง ขัดแยงกับ

การศึกษาของ เปรมมิกา ออนธาน (2558) ท่ีพบวา สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ใน

โรงเรียนขยาย โอกาสทางการศึกษา โดยภาพรวมมีสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมาก มีสภาพการ

บริหารตามหลักธรรมาภิบาลมากท่ีสุด คือ ดานหลักความคุมคา และการศึกษาของ พระปลัดไพรวัลย ชาคโร (ศรีเมือง ) 

(2558) ท่ีพบวาครูมีความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน ประถมศึกษา 

สังกัดส านักการศึกษา ส านักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ภาพรวม อยูในระดับ มาก คือ ดานหลักคุณธรรม 

ดานหลักความคุมคา ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักความโปรงใส ดานหลักความมีสวนรวม และขอท่ีมีคาเฉล่ีย

นอยท่ีสุดคือ ดานหลักนิติธรรม 
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2  ผลการศึกษาพบวา  ผูบริหารสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในแตละชวง ช้ันมีพฤติกรรมการบริหารตาม

หลักธรรมาภิบาล  โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาในแตละชวงช้ัน  ปรากฏวา  ผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับชวงช้ันท่ี 1 – 2  มีการปฏิบัติอยูในระดับมากเปนอันดับท่ี  1  รองลงมาไดแก ระดับ

ชวงช้ันท่ี  1 - 3  ตามลําดับ  จากขอคนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวา  ผูบริหารสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับชวงช้ัน

ท่ี  1 – 2  ซ่ึงสวนใหญเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก  มีปจจัยการบริหาร  เชน  ครู  นักเ รียน  งบประมาณ  และวัสดุ

ครุภัณฑจํานวนนอย  มีการบริหารจัดการท่ีไมมีความยุงยากซับซอนมากนัก  จึงทําใหเกิดพฤติกรรมการบริหารตาม

หลักธรรมาภิบาลมากกวาสถานศึกษาขนาดใหญ   

3. ผลการวิจัยพบวา  ผู บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณทํางานดานกา รบริหาร   มีพฤ ติ

กรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  โดยภาพรวม  มีการปฏิบัติอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาในแตละกลุมอายุ

ประสบการณ  ปรากฏวา  ผูบริหารท่ีมีประสบการณทํางานดานการบริหารไมเกิน 10 ป มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก

เปนอันดับท่ี  1  รองลงมาไดแก  กลุมเกิน  10  ป  แตไมเกิน 20 ป และกลุมเกิน  20  ป ข้ึนไป  ตามลําดับ  จากขอ

คนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวา  ประสบการณทํางานดานการบริหารมีสวนทําใหเกิดประสิทธิภาพตอการดําเนินงานใน

สถานศึกษา  ท่ีเปนเชนนี้ เนื่องมาจาก  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไดกําหนด

คุณลักษณะของบุคคลจะเขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาไดนั้น  จะตองมีประสบการณในการเปนครูผูสอนมาหลาย

ปจนนับไดวาเปนผูอาวุโสสูงสุดในสถานศึกษานั้นๆ  (ในกรณีผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีผูบริหารสถานศึกษา)  

หรือดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา มาแลวอยางนอย  2  ป และมีวุฒิทางการศึกษาในสาขาการบริหาร

การศึกษา   อีกท้ังผูบริหารในปจจุบันมีการฝกอบรมพัฒนาคุณลักษณะผูบริหารท่ีดี และผูบริหารยุคใหมจะเขาถึง

เหตุการณปจจุบันและเทคโนโลยีมากกวาผูบริหารท่ีมีประสบการณดานการบริหารงานบางคน จึงทําใหมีพฤติ

กรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก   

4.   เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามตัวแปรท่ีศึกษา 

4.1  ผลการศึกษาพบวา  ผูบริหารสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับชวงช้ันท่ี  1 - 2  กับ ระดับชวงช้ัน

ท่ี  1 – 3  มีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลไมแตกตางกันท้ัง 6 หลัก  ท่ีเปนเชนนี้เนื่องมาจากผูบริหาร

สถานศึกษาท้ัง  2  กลุม  ลวนแลวแตเปนผูบริหารท่ีมีพ้ืนฐานมาจากสถานศึกษาในสังกัดเดียวกัน ทุกคนไดรับการ 

ฝกอบรมและพัฒนาตามกระบวน  วิธีการและหลักสูตรเดียวกัน  จึงเปนเหตุผลหนึ่งท่ีทําใหผูบริหารสถานศึกษาท้ัง  2  

กลุม  มีพฤติกรรมการบริหารไมแตกตางกัน  และขัดแยงกับสมมุติฐานท่ีผูศึกษาไดต้ังไว 

4.2  ผลการศึกษาพบวา  ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณทํางานดานการบริหาร ไมเ กิน 10 ป กับ

ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณทํางานดานการบริหาร เกิน 20 ปข้ึนไปมีความแตกตางกันในดานหลักความ 

รับผิดชอบ และหลักคุณธรรม  ท่ีเปนเชนนี้เนื่องมาจาก ผูบริหารยุคใหมมีการฝกและพัฒนาคุณภาพของผูบริหารตาม

ความตองการของสังคมรุนใหม มีแรงจูงใจและแรงกระตุนในการทํางานสงผลใหมีความรับผิดชอบมากกวาผูบริหารท่ีมี

ประสบการณทํางานดานการบริหารเกินกวา 20 ปข้ึนไป ซ่ึงขัดแยงกับ  สุวรรณ  ทองคํา (2545)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  

สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี พบวา  ผูบริหาร

เกือบทุกคุณลักษณะและสถานภาพ  สวนใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในระดับมาก   
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ขอเสนอแนะ 

1.  ผลการศึกษาพบวา  ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยูใน

ระดับมาก  เมื่อพิจารณาในแตละดาน  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญมีการปฏิบัติอยูในระดับมากในดานหลัก

นิติธรรม  หลักความโปรงใส  หลักความรับผิดชอบ  หลักการมีสวนรวม  และหลักคุณธรรม  สวนในดานหลักความ

คุมคามีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  แสดงวา  ผูบริหารสถานศึกษาไมไดตระหนักในเร่ืองของความคุมคาในการใช

ทรัพยากรการบริหารเทาท่ีควร  ดังนั้น  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจึงควรมีการพัฒนาใหผูบริหารสถานศึกษาได

ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริหาร  โดยเนนหนักในเร่ืองของการใชทรัพยากรการบริหารใหคุมคาและเกิด

ประโยชนสูงสุด 

2.  ผลการศึกษาพบวา  เมื่อจําแนกตามระดับชวง ช้ันท่ีจัดการศึกษา  ปรากฏวา  ผูบริหารสถานศึกษา

สวนใหญมีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาในแตละชวงช้ัน  ปรากฏวา  

ผูบริหารท่ีจัดการศึกษาในระดับชวงช้ันท่ี  1 – 2  มีการปฏิบัติอยูในระดับมากเปนอันดับท่ี  1  รองลงมาไดแก  ระดับ

ชวง ช้ันท่ี  1 – 3  ตามลําดับ  แสดงวา  ผูบริหารสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับชวง ช้ันท่ี  1 - 3  มีพฤติ

กรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับท่ีตํ่ากวาระดับชวงช้ันท่ี 1 - 2  ดังนั้น  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

จึงควรเนนหนักในการพัฒนาเก่ียวกับการใชหลักธรรมาภิบาล ดานหลักความคุมคา และหลักนิติธรรม ในการ

บริหารงานสําหรับผูบริหารสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับชวงช้ันท่ี  1 - 3  เปนลําดับแรก 

3.  ผลการศึกษาพบวา  ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณทํางานดานการบริหาร  มีพฤติ

กรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  โดยภาพรวม  มีการปฏิบัติอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาในแตละกลุมอายุ

ประสบการณ  ปรากฏวา  ผูบริหารท่ีมีประสบการณทํางานดานการบริหารไมเกิน 10 ป มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก

เปนอันดับท่ี  1  รองลงมาไดแก  กลุมเกิน  10  ป  แตไมเกิน 20 ป และกลุมเกิน  20  ป ข้ึนไป ตามลําดับ  แสดงวา  

ผูบริหารกลุมท่ีมีประสบการณเกิน 20 ป ข้ึนไป   มีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับท่ีตํ่ากวากลุม

อ่ืน  ดังนั้น  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ควรไดมีการพัฒนาผูบริหารกลุมนี้ใหมีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรร

มาภิบาล เปนกลุมแรก  
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