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บทคัดย่อ 

การศกึษาวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาและเปรียบเทียบการบรหิารตามหลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตสตารบ์ษุ สงักดัส านกัเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 17 ใน 
4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารจดัการภาครฐัแนวใหม่ ดา้นค่านิยมประชาธิปไตย ดา้นประชารฐั และดา้น
ความรบัผิดชอบทางการบริหาร กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัคือครูผูส้อนในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขต
สตารบ์ษุ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 17 จ านวน 162 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการ
รวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ที่มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากบั .91 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ คา่เฉลี่ย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-
test) และค่าเอฟ (F-test) 

ผลการวิจยัพบว่า 1) การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยา
เขตสตารบ์ุษ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นประชารฐั ดา้นการบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม่ ดา้น
ค่านิยมประชาธิปไตย และดา้นความรบัผิดชอบทางการบริหาร2) ผลการเปรียบเทียบ การบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตสตารบ์ุษ สังกัดส านักเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จ าแนกตามเพศ ประสบการณท์ างาน และระดับการศึกษา พบว่าไม่
แตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: การบรหิารตามหลกัธรรมาภิบาล, ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 
ABSTRACT 

The purpose of this research were to examine and to make a comparison of the 
management based on Good Government Principle of school administrators in 
Sahawittayaketstarbus under the Secondary Educational Service Area Office 17  in 4  aspects 
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including administration of modern public sectors, democratic values, civil state and 
administrative responsibility. The study sample consisted of 162  teachers of the schools in 
Sahawittayaketstarbus under the Secondary Educational Service Area Office 17. The research 
instrument was a questionnaire with 5-point rating scale with the reliability of .91 The statistics 
used for analyzing the collected data were percentage, mean, standard deviation, t-test and 
F-test. 

The research results were as follows: 1) The level of the management based on Good 
Government Principle of school administrators in Sahawittayaketstarbus under the Secondary 
Educational Service Area Office 17 was overall high.  The listed mean scores in order including 
civil state, administration of modern public sectors, democratic values and administrative 
responsibility.2) According to the comparison results, it was found that the management based 
on Good Government Principle of school administrators in Sahawittayaketstarbus under the 
Secondary Educational Service Area Office 17, as classified by school administrators’ gender, 
work experience and educational level, was not different. 
 
Keywords: management based on Good Government Principle, school administrators.   
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การบริหา รจัดการที่ ดี  ห รื อการ มี 
ธ ร รมาภิ บ าล  เ ป็ นหลัก ในกา รปกครอง  
การบรหิาร  การจดัการ การควบคมุดแูล กิจการ 
ต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม ส านักงาน
พฒันาระบบราชการ ( ก.พ.ร. ) ไดมี้การก าหนด
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บา้นเมืองที่ดี ทัง้ 10 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย 
ได้แก่  หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ 
หลกัการตอบสนอง หลกัภาระรบัผิดชอบ หลกั
ความโปร่ง ใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการ
กระจายอ านาจ หลกันิติธรรม หลกัความเสมอ
ภาค และหลักการมุ่งฉันทามติ เป็นหลักการ
ปฏิบตัิงานที่ไดป้ระกาศ สถานศกึษา ซึ่งมีหนา้ที่

บริการการศึกษาและเป็นสถานศึกษาของรัฐ  
จึงตอ้งน าหลักการว่าดว้ยการบริหารกิจกรรม
บา้นเมืองและสงัคมที่ดี หรือหลกัธรรมาภิบาล 
มาบรูณาการใชใ้นการบรหิาร จดัการศกึษาเพื่อ
เสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัสถานศกึษา ทัง้นี ้
เพื่อเป็นประโยชนใ์นการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและถูกตอ้ง
ตามเจตนารมณข์องรฐัธรรมนูญและกฎหมาย
ประกอบที่เก่ียวขอ้งกับการศึกษา การบริหาร
และการตดัสินใจ มีความถูกตอ้ง ก่อประโยชน์
สูงสุดต่อผูม้ารบับริการ รวมทั้งจะสามารถลด
ความขดัแยง้ทัง้ต่อผูม้ารบับริการและบุคลากร
ในสถานศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี การรบัรูห้ลกัการ
บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
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ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จึงเป็น
สิ่ ง จ า เ ป็นอย่ า งยิ่ ง ในการบริหารจัดการ
การศกึษา 

เนื่องจากโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขต
สตารบ์ุษ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมเขต 17 เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียน
การสอน แผนงานและโครงการเพื่อรองรบัหรือ
ปฏิบตัิตามระเบียบอย่างจริงจงั อีกทัง้ยงัตอ้งมี
การประสานความรว่มมือที่ดีใหเ้กิดขึน้ในระบบ
โรงเรียน ดังนัน้ผูบ้ริหารสถานศึกษาถือว่าเป็น
ตวัจกัรส าคญัในการบริหารจดัการศึกษา เป็นผู้
มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลว โดยต้องด าเนินการอ านวยความ
สะดวกและประสานการจัดการศึกษากับทุก
ฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารจัดการศึกษาบรรลุ
จุดหมายที่ก าหนดไว้ แต่ในปัจจุบันพบว่า
สถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตสตาร์
บุษ มีปัญหาในดา้นการบริหารงานในบางส่วน 
ที่ จ  า เ ป็นต้องมีการศึกษาเพื่ อแก้ไขปัญหา
เหลา่นัน้ เช่นดา้นการพฒันาทรพัยากรบคุลากร 
ดา้นการแบ่งหนา้ที่ความรบัผิดชอบในงานดา้น
ต่าง ๆ ความอดทนอดกลัน้ในการท างาน ที่มกั
ประสบกับปัญหามาตลอด ในการนีผู้ ้บริหาร
สถานศึกษาจ าเป็นตอ้งปรบัเปลี่ยนวัฒนธรรม
การบริห า ร ให้สอดคล้อ งกับกา รจัดกา ร
การศกึษาในปัจจบุนั ดงันัน้หนา้ที่อนัส าคญั คือ 
การบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมาย ดว้ยเหตุนีผู้บ้ริหารสถานศึกษาจึง
ต้อง เ ป็นบุคลากรที่ มี วิ สัยทัศน์  มีความ รู้  
ค ว า ม ส า ม า ร ถ  มี ทั ก ษ ะ  เ ป็ น ผู้ น  า ก า ร
เปลี่ยนแปลงบริหารสถานศึกษาด้วยความ

ซื่อสตัย ์เป็นธรรม โปรง่ใส และเป็นแบบอย่างที่
ดีแก่บคุลากรภายในสถานศกึษา อนัจะสง่ผลให้
ได้รับความศรัทธาน่าเช่ือถือจากครู นักเรียน 
ผู้ปกครองและคนในชุมชน ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาจะตอ้งมีสมรรถภาพหรือศกัยภาพ 
ทั้งดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถใน
การบริหารจดัการ  และความรูค้วามเขา้ใจแนว
ทางการบริหารงานและการจัดการศึกษาตอ้ง
บริหารจัดการศึกษา  ใหมี้ประสิทธิภาพและมี
คณุภาพไดม้าตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการ
น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
สถานศกึษา 

จากปัญหาที่เกิดขึน้ในขา้งตน้ ผูว้ิจัยมี
ความสนใจที่จะศึกษาการบริหารตามหลกัธรร
มาภิบาลของผูบ้รหิารสถานศกึษากลุม่สหวิทยา
เขตสตาร์บุษ  สั ง กัดส านัก ง าน เขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมเขต 17 เพื่อศึกษาและเป็น
แนวทางในการด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมา 
ภิบาลของผู้บ ริหารสถานศึกษา  อัน เ ป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษาภายใน
สังกัด น าไปสู่การพัฒนาครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาเพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคมและความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีการจัดการ
บริหารงานต่าง ๆ ภายในองคก์รใหมี้ความเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ย เสริมสรา้งความเขม้แข็งของ
คนในองคก์รใหด้ียิ่งขึน้ 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1 )  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ก า ร บ ริ ห า ร ต า ม
หลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
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กลุม่สหวิทยาเขตสตารบ์ษุ สงักดัส านกัเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 17 

2) เพ่ือเปรียบเทียบการบรหิารตามหลกั
ธรรมาภิบาลของของผู้บริหารสถานศึกษา 
กลุม่สหวิทยาเขตสตารบ์ษุ สงักดัส านกัเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 17 
 
สมมตฐิานของการวจิัย 

ครูที่มีเพศ ประสบการณใ์นการท างาน 
และมี วุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อสภาพการบริหารตามหลักธรรมา 
ภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรง เ รี ยน
แตกตา่งกนั 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดา้นเนือ้หา การวิจัยครัง้นีมุ้่ง
ศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสตารบ์ษุ 
สังกัดส านักเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 17 ในการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ค่านิยม
ประชาธิปไตย ประชารัฐ ความรับผิดชอบ
ทางการบรหิาร 

ขอบ เขตด้านประชากรและกลุ่ ม
ตัวอย่าง ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้
ประกอบด้วยครูผู้สอนในกลุ่มสหวิทยาเขต
สตาร์บุษ สังกัดส านักเขตพื ้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 17 ในปีการศึกษา 2561 
จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเบญจมา
นุสรณ ์โรงเรียนสอยดาววิทยา โรงเรียนนายาย
อามพิทยาคม และโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 
ครูผูส้อนจ านวน 273 คน  

กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้คือ 
ครูผูส้อน จ านวน 162 คน ไดจ้ากการใชต้าราง
ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างของ เครจซี และมอร์
แกน (Krejcie & Morgan; อ้างถึงใน ประสิทธ์ิ 
สวุรรณรกัษ์, 2542) แลว้ท าการสุ่มแบบชัน้ภูมิ 
(Stratified  Random Sampling) 

 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนีผู้ ้วิจัยได้ยึดมติผลการประชุม ของคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 24 
เมษายน 2555 ไดมี้มติเห็นชอบกบัหลกัธรรมาภิบาลของการบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ตามที่ส  านกังาน 
ก.พ.ร. เสนอ ประกอบดว้ย 4 หลกัการส าคญั และ 10 หลกัการย่อย จากการศึกษาที่กล่าวมาขา้งตน้  
จะพบว่าองคป์ระกอบของหลกัธรรมาภิบาลมีหลากหลาย เนื่องจากหลกัธรรมาภิบาลเป็นหลกัที่ใชใ้น
การปกครองที่เป็นธรรมหรือการบริหาร  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจชดัเจนในความหมายแนวคิดของหลกั 
ธรรมาภิบาลทัง้ 4 หลกัการ จึงไดน้  าแนวคิดของนักวิชาการ หน่วยงาน และ องคก์รต่าง  ๆ เป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ดงันี ้
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               ตวัแปรตน้                                                         ตวัแปรตาม 
 
 
              
      
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู
เพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี ้เ ป็นแบบสอบถาม  
แบ่งออกเป็น 2 ตอน  

ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ ประสบการณ์การท างานและระดับ
การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามการบริหาร
ตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา
กลุม่สหวิทยาเขตสตารบ์ษุ สงักดัส านกัเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 17 ใน 4 ดา้น คือ  

1. ดา้นการบรหิารจดัการภาครฐัแนว
ใหม ่

2. ดา้นค่านิยมประชาธิปไตย 
3. ดา้นประชารฐั 
4. ดา้นความรบัผิดชอบทางการบรหิาร 

ลักษณะแบบสอบถามตอนที่  2 เป็น
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ
ลิเคอรท์ (Likert Scale) 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 

การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการบริหาร
ตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา
กลุม่สหวิทยาเขตสตารบ์ษุ สงักดัส านกัเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 17 ด าเนินการดงันี ้
น  าแบบสอบถามที่ไดร้บักลบัคืนมาตรวจความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามซึ่ง ครบถ้วนและ
ส ม บู ร ณ์ ทุ ก ฉ บั บ  จ า น ว น  1 6 2  ฉ บั บ 
น าแบบสอบถามที่ มีข้อความสมบูรณ์มาจัด
ระเบียบข้อมูลลงรหัสวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน
เ ก่ี ย ว กั บ ผู้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม  ไ ด้ แ ก่   
วุฒิการศึกษา  ประสบการณ์การท างาน
วิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการบรหิารตามหลกัธรร
มาภิบาลของผูบ้รหิารสถานศกึษากลุม่สหวิทยา
เขตสตารบ์ุษ สังกัดส านักเขตพื ้นที่การศึกษา

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
     - ชาย 
     - หญิง 
2. ประสบการณ ์
     -  นอ้ยกวา่ 10 ปี 
     -   10-15  ปี 
     -   มากกวา่ 15 ปี 
3. ระดบัการศกึษา 
     -  ปรญิญาตร ี
     -  สงูกวา่ปรญิญาตร ี

     

 

 

 

การบรหิารตามหลกัธรรมาภิบาล 4 
หลกัการส าคญั ไดแ้ก่  
1. การบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม่ 
2. คา่นิยมประชาธิปไตย 
3. ประชารฐั 
4. ความรบัผิดชอบทางการบรหิาร 
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มธัยมศกึษาเขต 17 โดยหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายขอ้ รายดา้น 
และ โ ดย ร วมแล้ว น า เ สนอ ใน รูปตา รา ง
ประกอบการบรรยาย 

วิเคราะหเ์ปรียบเทียบความคิดเห็นการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสตารบ์ุษ สังกัด
ส านักเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 
จ าแนกตามเพศและระดบัการศึกษา วิเคราะห์
โดยค่า t-test 

วิเคราะหเ์ปรียบเทียบความคิดเห็นการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสตารบ์ุษ สังกัด
ส านักเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 
จ าแนกตามประสบการณก์ารท างาน วิเคราะห์
โดยค่า F-test  ถ้าพบความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ .05 จึงน าค่าคะแนนเฉลี่ย
เ ป็ น ร ายคู่ ใ ช้ก า รทดสอบ โดยวิ ธี เ ชฟ เ ฟ่  
( Scheffe’s Post hot Comparison) ผู้ วิ จั ย
ด าเนินการใช้สถิติวิเคราะหข์้อมูลในการวิจัย
ครั้งนี ้ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จ รูปทางสถิติ  
ดงัตอ่ไปนี ้

สถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบคณุภาพของ
เครื่องมือ 

1 . ค่าความเที่ ยงตรงเชิงประจักษ์  
(Content Validity) ของแบบสอบถามโดยใหค้่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  ( Index of Item Objective 
Congruence:IOC) 

IOC  = 
N

R  

 เม่ือ IOC แทน ความสอดคลอ้งระหวา่ง
ขอ้ค าถามกบัวตัถปุระสงค ์

 R  แทน ผลรวมของคะแนนการ
พิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญ 

N แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
2 . ค่ า ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น  ( Reliability)  

ของแบบสอบถาม โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค 
( Cronbach) โ ด ย ใ ช้ สู ต ร  ( ป ร ะ สิ ท ธ์ิ    
สวุรรณรกัษ,์ 2542) 

สถิติพืน้ฐาน 
1. ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
2 . มั ช ฉิ ม เ ล ขค ณิตห รื อ ค่ า เ ฉ ลี่ ย 

(Arithmatic Mean) 
3 . ค่ า ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น 

( Standard Deviation) ข อ ง ค่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง
ครูผูส้อนโดยใชส้ตูร 

สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
1. วิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติ t-test 
2. วิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติ F-test 
 

สรุปผลของการวิจัย 
1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ของผูบ้รหิารสถานศกึษากลุม่สหวิทยาเขตสตาร์
บุษ  สังกัดส านักงาน เขตพื ้นที่ กา รศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 17 ในภาพรวมและรายดา้น 
พบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา กลุม่สหวิทยาเขตสตารบ์ษุ 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา
เขต 17 โดยรวมอยู่ ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณารายดา้น พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
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ดา้น โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ได้ดังนี ้ ด้านประชารัฐ ด้านการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ด้านค่านิยม
ประชาธิปไตยและดา้นความรบัผิดชอบทางการ
บรหิาร ตามล าดบั 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู
ที่ มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสตารบ์ษุ 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา
เขต  17  จ าแนกตามเพศ  ประสบการณ์   
และระดบัการศกึษา พบวา่ 

2.1 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสตารบ์ุษ สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
17 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 
ความคิดเห็นของครูเพศชายกบัครูเพศหญิงต่อ
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาไม่
แตกตา่งกนั  

2.2 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสตารบ์ุษ สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
17 เม่ือเปรียบเทียบครูที่มีประสบการณใ์นการ
ท างานนอ้ยกว่า 10 ปี มีประสบการณ์การใน
การท างาน 10-15 ปี และมีประสบการณใ์นการ
ปฏิบตัิงานมากกว่า 15 ปี ขึน้ไป มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาไม่แตกต่างกนั 

2.3 ความคิดเห็นของครูต่อการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

สถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตสตารบ์ุษ สงักัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 17 เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวา่งครู
ที่ จบปริญญาตรีกับจบสูงกว่าปริญญาตรี   
มีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลักธรรมา 
ภิบาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาไม่แตกตา่งกนั 
 
อภปิรายผลของการวิจัย 

ดา้นการบริหารจดัการภาครฐัแนวใหม่ 
โดยภาพรวมและรายขอ้ มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก แสดงว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการ
บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชท้รพัยากรที่มี
อยู่ อย่ างจ ากัดก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่
ชัด เจน  มีการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ  
ได้ด้วยความหลากหลายให้บริการได้ทั่ วถึง
อย่างมีคณุภาพ สามารถสรา้งความเช่ือมั่นและ
ความไว้วางใจต่อผู้รับบริการ มีการบริหาร
จดัการสถานศึกษามีทิศทางตามยทุธศาสตร ์มี
เปา้ประสงคท์ี่ชดัเจน สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ 
ชลทิชา  ลิ ้มสกุลศิริรัตน์ (2551) ที่กล่าวว่า 
ความคิดเห็นของผูบ้ริ หารและครูเก่ียวกับการ
ใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบ้ริหาร
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ชลบรุี เขต 1 ในดา้นความคุม้ค่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปริญญา สมคัรการ (2551) ที่กล่าวว่า ผูบ้ริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
สกลนคร เขต 2 มีการบริหารโดยใช้หลักธรร
มาภิบาล ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
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โรงเรียน ครู และประธานคณะ กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในโรงเรียน ด้านหลัก
ความคุม้ค่า โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดับ
มาก 

ด้านค่ า นิ ยมประชา ธิป ไตย  โ ดย
ภาพรวมและรายขอ้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มาก แสดงว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ยอมรับ
ความคิดเห็นของครูรบัฟังความคิดเห็นและกลา้
ยอมรบัผลจากการปฏิบัติงาน มีการพิจารณา
ความดีความชอบของบุคลากรตามหลกัเกณฑ ์
ด้วยความยุติ ธ รรม  มี การบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยยึดหลกัการปฏิบตัิงานตามกฎ 
ระเบียบของสถานศึกษา มีการตรวจสอบผล
การด าเนินงานและ มีเกณฑใ์นการวัดผลการ
ปฏิบตัิงานอย่างเป็นรูปธรรม มีการเอาใจใส่ใน
ปัญหา กระตือรอืรน้ในการแกปั้ญหาที่เกิดขึน้ใน
สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม ่าเสมอ มีการ
ควบคมุ ก ากบัดแูล การปฏิบตัิงานดา้นการเงิน
และพัสดุใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ
ของทางราชการสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วุฒินันท์  ดาทอง (2551) ที่กล่าวว่า ความ
คิด เห็นของผู้บริหารและค รู เ ก่ียวกับการ
บริหารงานตามหลักหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวดับุรีรมัย์ ดา้น
หลักนิติธรรมและหลักความรบัผิดชอบ อยู่ใน
ระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ไพฑูรย ์ บัวชิด (2550) ที่กล่าวว่า การใชห้ลกั
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐานสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มหาสารคามเขต 2 ด้านนิติธรรม ด้านหลัก

ความโปร่งใส และด้านหลักความรับผิดชอบ 
โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก 

ดา้นประชารฐั โดยภาพรวมและรายขอ้ 
มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก แสดง ว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา เปิดโอกาสใหบุ้คลากรใน
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และร่วม
แสดงความคิด เห็ นของตน เอง ได้  มี การ
สนับสนุนใหบุ้คลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วม
ในการเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารของสถานศกึษา มี
การใช้กระบวนการตัดสินใจ จากบุคลาการ 
คณะค รู  แ ล ะผู้ป กค ร อ ง  มี ก า ร ก า หนด
ผูร้บัผิดชอบและมอบอ านาจหนา้ที่ชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากบุคลาการ คณะครู และ
ผู้ปกครองน าไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
สถานศึกษา สอดคลอ้งกับงานวิจัยของศิริพร 
เชิดรัตนะสกุล (2552) ที่กล่าวว่า การบริหาร
ตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต บ า ง ค อ แ ห ล ม 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นหลกัการมีสว่นรว่ม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของสง่เสรมิ  มีพรอ้ม (2552) ที่กลา่ววา่ 
การริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาสรุินทร ์เขต 1 ส่วนใหญ่บริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยยึดหลักการ 
มีสว่นรว่ม 

ด้านความรับผิดชอบทางการบริหาร 
โดยภาพรวมและรายขอ้ มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก แสดงวา่ ผูบ้รหิารสถาน ศกึษา มีการ
บริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรม  
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มีภาวะความเป็นผูน้  า ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา มีการปลกูฝังคา่นิยม
ที่ดีแก่นักเรียน โดยการรณรงค์ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความมีคณุธรรม และคณุลกัษณะที่พึง
ประสงค ์มีการบริหารงานบุคลากรโดยยึดหลกั
คณุธรรม มีความซื่อสตัยส์จุรติ เที่ยงธรรม มีการ
บริหารงานธุรการ การเงิน งบประมาณ โดยมุ่ง
ผลสัมฤท ธ์ิ ของ งาน  มีคุณภาพ  โปร่ ง ใส 
ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ซอหมาด  ใบหมาดปันจอ (2553) ที่กล่าวว่า 
ระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
สตูล ดา้นหลักคุณธรรม อยู่ในระดับมาก และ
ยังสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ดัสกรณ ์ เพชรดี
(2551) ที่กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนยึดหลกั
ธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะของผู้บริหาร ครูผู้สอน และประธาน
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดา้นหลกั
คณุธรรม อยู่ในระดบัมาก 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่
มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ต่อการบริหาร
ตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้รหิารสถาน ศกึษา 
กลุ่มสหวิทยาเขตสตารบ์ษุ สงักดัส านกังานเขต
พื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 พบว่า  
ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากผูบ้ริหารสถานศึกษามี
ความมุ่งมั่น เปิดโอกาสใหค้รูที่มีวฒุิการศกึษาที่
แตกต่างกัน เขา้มามีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
กระบวน การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่าง
เท่าเทียมกนั มีการปฏิบตัิ สง่เสรมิและสนบัสนนุ
ในการท างานร่วมกัน รวมถึงการเอาใจใส่ครู  
ให้มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุตจริต 

ขยันอดทน ยึดมั่ นในสิ่ งถูกต้องดีงาม เป็น
แบบอย่างที่ดีต่อบคุลากรในสถานศึกษา อนัจะ
ส่งผลให้ค รูตั้ง ใจปฏิบัติ งานให้บรรลุตาม
เป้าหมาย จึงท าใหค้รูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน 
มีความเขา้ใจ มีความรูใ้นการบริหารตามหลกั
ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาคลา้ย ๆ 
กัน  สอดคล้อ งกับงานวิ จัยของ  อ รุณศรี    
อ้ายมาศน้อย (2551) ที่กล่าวว่า บุคลากร
ทางการศึกษาในอ าเภอเมือง สงักัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน
เขต1 จ าแนกตามระดับการศึกษา มีความ
คิดเห็นต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ของผู้บ ริหารสถานศึกษาไม่ แตกต่ างกัน  
แ ล ะ ยั ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง  
พระมหาล าพึง  ธีรปญฺโญ (2554) ที่กล่าวว่า 
ความคิดเห็นของเจา้หนา้ที่ต่อการบริหารงาน
ตามธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ
มชัฌิม จงัหวดันครสวรรค ์จ าแนกตามบคุลากร
ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ก า รบ ริ ห า ร ง านตามหลัก ธ ร รม าภิ บ า ล 
โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันทุก
ดา้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใช ้
1.1 ควรส่งเสริม สนบัสนุนบุคลการ

ในสถานศึกษา ให้มีการยอมรับกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อตกลงต่าง ๆ ในการปฏิบัติอย่าง
เครง่ครดั เพื่อใหอ้งคก์รมีมาตรฐาน มีความเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ย 
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1.2 สนับสนุนให้บุคลากรมีความ
เสียสละและเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
สว่นตน 

1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อประโยชน์ในการ
ท างานรว่มกนัและการอยู่รว่มกนัในชมุชน  

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
2.1 ควรศกึษาวิจยัความคิดเห็นของ

ชุมชนที่มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบ้รหิารสถานศกึษากลุม่สหวิทยาเขตสตาร์
บุษ  สังกัดส านักงาน เขตพื ้นที่ กา รศึกษา
มธัยมศกึษาเขต 17 
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