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บทคัดยอ่ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาการบริหารงานอาคารสถานที่ตามหลกัธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร 
จ าแนกตามเพศ และระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีค้ือ ครูผูส้อนโรงเรียนขยาย
โอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร ปีการศึกษา 
2560 รวม 160 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ที (t-test) 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานอาคารสถานที่ตามหลกัธรรมาภิบาล
ของโรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสาคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
นอ้ย พบว่า หลกันิติธรรม มีค่าเฉลี่ยสงูที่สดุ รองลงมาคือหลกัความรบัผิดชอบ หลกัความคุม้ค่า หลกั
คุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม และหลักความโปร่งใส ตามล าดับ 2) ครูที่มีเพศและระดับการศึกษา
แตกต่างกนัพบว่ามีความเห็นต่อการบริหารงานอาคารสถานที่ตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยาย
โอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร ไม่แตกตา่งกนั  
 
ค าส าคัญ: การบรหิารงานอาคารสถานที่, หลกัธรรมาภบิาล, โรงเรยีนขยายโอกาส 
 
ABSTRACT  

This research aimed to study and compare the school building management according 
to the good governance principles of the opportunity extension schools in Krathumbaen district 
under the Samutsakhon primary educational service area office which classified by gender and 
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level of education. The samples used in this research were 160  teachers who had worked at 
opportunity extension schools in Krathumbaen district under the Samutsakhon primary 
educational service area office. The instruments used in this study were five-level rating scales 
questionnaires. The statistics in the data analysis were mean, standard deviation and t-test. 

The findings were revealed as follows: 1)  The teachers had opinions about the school 
building management according to the good governance principles of the opportunity 
extension schools in Krathumbaen district under the Samutsakhon primary educational service 
area office in overall aspect at high level. When considering in each aspect by sorting the mean 
scores from the highest to the lowest, the rule of law had the highest mean score, followed by 
accountability, efficiency, morality, and public participation and democracy respectively  
2)  Teachers with different gender and levels of education showed no different opinions on 
school building management according to the good governance principles of the opportunity 
extension schools in Krathumbaen district under the Samutsakhon primary educational service 
area office. 
 
Keywords: School Building Management, Good Governance Principles, Schools expand 
opportunities. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

กระท รว งศึ กษา ธิ ก า ร ได้ก า หนด
นโยบายการปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา ซึ่ง
เป็นแนวทางหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
ตอ้งการท าโรงเรยีนใหเ้ป็นปัจจบุนัมีอาคารเรียน 
อาคารประกอบที่สวยงาม มั่ นคง แข็งแรง 
สภาพแวดล้อมน่าอยู่  มีบรรยากาศร่มรื่น 
สวยงาม เอือ้ต่อการเรียนการสอนอันส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในที่สุดและ
นอกจากนัน้ยงัไดก้ าหนดบญัญัติ10 ประการซึ่ง
ถือเป็นคุณลกัษณะของโรงเรียนที่ไดม้าตรฐาน
หรือโรงเรียนในอุดมคติก็ได้กล่าวถึงการจัด
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอือ้ต่อการ

เรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างมี
ความสุข  มุ่ ง เน้นการ เ รี ยนการสอนตาม
ธรรมชาติโดยเนน้ใหน้ักเรียนไดฝึ้กปฏิบัติงาน 
และปลูกฝังเรื่องความสะอาด ความมีวินัย 
เอือ้เฟ้ือ เผ่ือแผ่ มีความรกัสามคัคี รวมทัง้ การ
จัดใหโ้รงเรียนมีความร่มรื่น มีตน้ไม ้แหล่งน า้  
ไรฝุ้่ น ไรม้ลภาวะ และเป็นโรงเรียนที่มีความ
พร้อม  มีแผนผัง เต็ม รูปแบบ มีห้อง เ รียน 
ห้องสมุด  ห้องคอมพิว เตอร์ ห้องทดลอง 
ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนสนามกีฬาครบครัน
โดยใหเ้หมาะสมกับสภาพทอ้งถิ่น (ส  านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 
2558) งานอาคารสถานที่เปรียบเสมือนรูปร่าง
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หนา้ตาของสถานศกึษา เพราะเป็นสิ่งแรกที่ผูม้า
เยี่ยมพบเห็น จึงมีผูบ้ริหารจ านวนมากไม่นอ้ย
เอาใจใส่กับงานด้านนีเ้ป็นพิเศษ เม่ืออาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอ้มมีความส าคญัดงักล่าว
แล้ว ผู้บริหารควรจะให้ความส าคัญต่อการ
บริหารงานดา้นนีใ้ห้มากพอสมควร และแบ่ง
เวลาให้แก่การบริหารงานด้านนีใ้ห้มีสัดส่วน
พอเหมาะ ซึ่งในการบริหารนั้นจะต้องอาศัย
ระบบการบริหารจดัการที่ดีเขา้มามีส่วนช่วยซึ่ง
ผูว้ิจัยเห็นว่าการบริหารจัดการที่ดี หรือธรรมา 
ภิบาล (Good Governance) เป็นหลกัส าคญัที่
จะใชใ้นการพฒันาระบบการบริหารงานอาคาร
สถานที่และสภาพแวดลอ้มไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่ง 
ธรรมมาภิบาล (Good Governance) เป็นหลกั
ส าคญัในการพฒันาราชการไทยในช่วงปีที่ผ่าน
มานัน้ตอ้งพิจารณา ค าสองค าประกอบกัน ค า
แรก คือ Governance ซึ่ ง เ ป็นเรื่องของการ
บริหารการปกครอง ส่วนค าที่สอง คือ Good 
นิยามว่า “ที่ดี” ของการบริหารกิจการบา้นเมือง 
คืออะไร ค าว่าดี  มีขอบเขตกว้างขวางและ
แตกตา่งออกไป “ที่ดี” ของนกัเศรษฐศาสตรอ์าจ
หมายถึงคุม้ค่า มีประสิทธิภาพ “ที่ดี” ของนัก
บริหารคือ มีประสิทธิภาพท างานเสร็จตาม
เป้าหมาย ท างานอย่าง มีคณุภาพ ประชาชนมี
ความพึงพอใจ สามารถตรวจสอบได้หรือ 
เรียกวา่ มีภาระรบัผิดชอบ แต่ “ที่ดี” ตามแนวคิด
ของนักรฐัศาสตร ์คือประชาชนตอ้งมีส่วนร่วม 
การท างานตอ้งมีความโปร่งใส มีการเปิดเผย
ขอ้มลูใหข้า้ราชการท างานเหมือนปลาทองในตู้
กระจก คือ เห็นการท างานได้อย่างชัดเจน 
โปร่งใส มีการกระจายอ านาจ รวมทั้งท างาน

ตอบสนองความต้องการของประชาชน ช่วย
แก้ไข ปัญหาประชาชน บรร เทาทุกข์ของ
ประชาชน ส่วน “ที่ดี” ของนักกฎหมายมหาชน 
มองว่าจะตอ้งยดึหลกันิติรฐั นิติธรรม ซึ่งตอ้งให้
ฝ่ายปกครองปฏิบตัิตามหลกักฎหมาย เม่ือใดที่
ฝ่ายปกครองใช้กฎหมายเกินกว่าที่กฎหมาย
ก าหนดก็จะกระทบกับสิท ธิ เสรีภาพของ
ประชาชนไม่ต้องการให้มีการเลือกปฏิบัติ มี
ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม  เ ส ม อ ภ า ค กั น  ( ท ศพ ร  
 ศิรสิมัพนัธ,์ 2559) 

ด้วยเหตุและผลดังที่กล่าวมาข้างต้น 
ผูว้ิจยัในฐานะครูผูส้อนผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารงานอาคารสถานที่ ภายในโรงเรียน 
ตระหนกัดีว่างานการบริหารงานอาคารสถานที่
ภายในโรงเรียนนั้นเป็นงานส าคัญหนึ่งในงาน
หลาย ๆ อย่างของการบริหารการศึกษา  
เป็นงานที่นอกจากจะหมายถึงการปรับปรุง
อาคารสถานที่ให้สอดคล้องกับกิจกรรมของ
หลกัสตูรแลว้ ยงัหมายรวมถึงการวางแผนดา้น
อาคารเรียน หอ้งเรียน หอ้งกิจกรรม หอ้งสมุด 
อาคารประกอบอื่น ๆ ซึ่งจะตอ้งมีการวางแผน
ระยะสัน้และระยะยาวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลี่ยนแปลงของสงัคมการศกึษาอนัเป็นการหา
จุดที่ควรพฒันา จากเหตผุลดงักล่าวมาขา้งตน้
ผูว้ิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานอาคาร
สถานที่ตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยาย
โอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
เพื่ อ ใช้ เ ป็นแนวทางในการปรับป รุ งและ
พัฒนาการบริหารงานอาคารสถานที่ และ
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนตอ่ไป 
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของ

การบริหารงานอาคารสถานที่ตามหลักธรรมา 
ภิบาลของโรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอ
กระทุ่มแบน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาสมทุรสาคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงาน
อาคารสถานที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาสมทุรสาคร จ าแนกตามเพศและ
ระดบัการศกึษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื ้อหา การบริหารงาน
อาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน
ขยายโอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาครตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ซึ่งประกอบดว้ยหลกั 6 ประการ 

ได้แก่  1)  หลักนิติธรรม 2)  หลักคุณธรรม  
3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม  
5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความ
คุม้ค่า 

ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ประชากรที่
ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในโรงเรียน
ขยายโอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ปีการศึกษา 2560 ไดแ้ก่ โรงเรียน
วดันางสาว 95 คน โรงเรียนบา้นสวนหลวง 72 
คน โรงเรยีนวดัราษฎรบ์  ารุง 68 คน และโรงเรียน
วดัท่าเสา 38 คน รวม 273 คน กลุ่มตวัอย่างที่
ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในโรงเรียน
ขยายโอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสาคร ปีการศึกษา 2560 จ านวน 160 คน 
ซึ่ ง ได้มาโดยการเปิดตารางส า เร็จ รูปของ 
Krejcie and Morgan (1970)  ได้ขนาดกลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 160 คน โดยวิธีสุ่มแบบชัน้ภมูิ 
(Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วน
ของจ านวนประชากรในแต่ละโรงเรยีน 

 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาการบริหารงานอาคารสถานที่ตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียน
ขยายโอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน ซึง่ผูว้ิจยัสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัไดด้งันี ้
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ตวัแปรตน้ 

สถานภาพของครูผูส้อน 

จ าแนกเป็น 

1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

2. ระดบัการศกึษา 

2.1 ปรญิญาตร ี

2.2 สงูกวา่ปรญิญาตร ี

 ตวัแปรตาม 

         การบรหิารงานอาคารสถานที่ตามหลกัธรรมาภิ

บาลของโรงเรยีนขยายโอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน 

สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สมทุรสาคร 

 6 หลกั จ าแนกเป็น 

1. หลกันิติธรรม 

2. หลกัคณุธรรม 

3. หลกัความโปรง่ใส 

4. หลกัการมีสว่นรว่ม 

5. หลกัความรบัผิดชอบ 

6. หลกัความคุม้ค่า 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจยัครัง้นีมี้ เป็นการวิจยัเชิง
พ ร รณนา  (Descriptive Research) โ ด ย มี  
ครูผูส้อนจ านวน 160 คน เป็นกลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้
ขอ้มูล เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามที่
ผ่านการตรวจสอบค่า Validity และ Reliability 
ตามกระบวนการวิจยั 

การวิเคราะหข์อ้มลู 

การวิเคราะหข์อ้มลูครัง้นี ้ไดข้อ้มลูจาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 160 คน ก าหนดขั้นตอน
การวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

 1 . แ บ บ ส อ บ ถ า ม ต อ น ที่  1 
แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) วิเคราะหด์ว้ยค่ารอ้ยละ 
(Percentage) พร้อมน า เสนอใน รูปตาราง
ประกอบความเรยีง 

2. แบบสอบถามตอนที่  2 สอบถาม
เ ก่ียวกับการศึกษาการบริหารงานอาคาร
สถานที่ตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรยีนขยาย
โอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จ านวน 6 ดา้น ตาม
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะหโ์ดย

การหาค่าเฉลี่ย (�̅�) หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD.) โดยวิเคราะหเ์ป็นรายข้อ รายดา้น และ
โดยรวม พรอ้มน าเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรยีง 

ผู้ วิ จั ย ก า ห น ด เ ก ณ ฑ์ ก า ร แ ป ล
ความหมายคา่เฉลี่ยรายขอ้ ตามเกณฑข์อง  
บญุชม  ศรีสะอาด (2543) ดงันี ้

ค่าเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 หมายถึง สภาพ
การบรหิารงานอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
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ค่าเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง สภาพ
การบรหิารงานอยู่ในระดบันอ้ย 

ค่าเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง สภาพ
การบรหิารงานอยู่ในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง สภาพ
การบรหิารงานอยู่ในระดบัมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง สภาพ
การบรหิารงานอยู่ในระดบัมากที่สดุ 

สถิติในการพิจารณาแบบสอบถาม หา
ค่า IOC เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 
โดยก าหนดเกณฑ์ ค่า IOC ≥ 0.5 และหาค่า
ความเช่ือมั่นของเครื่องมือ แบบมาตราส่วน
ป ร ะ เ มิ น ค่ า โ ด ย ใ ช้สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ แ อ ลฟ า 
 -Coefficient (บุญชม  ศ รี ส ะอาด , 2545 )  
สถิติพรรณา ไดแ้ก่ 1) ค่ารอ้ยละ 2) หาค่าเฉลี่ย 
และ 3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติใน
การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบค่าที แบบ 
One – Sample t-test 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาความคิดเห็น  พบว่า 
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงาน
อาคารสถานที่ตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียน
ขยายโอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  

(�̅�= 4.43) และเม่ือแยกพิจารณาในแต่ละดา้น 
พบว่ าค่ า เ ฉลี่ ย สู ง สุด  คื อ  หลักนิ ติ ธ ร รม  
หลกัความรบัผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า  

( �̅� =  4 . 4 3 )  ร อ ง ล ง ม า  ห ลั ก คุณ ธ ร ร ม  

และหลักการมีส่วนร่วม (�̅� = 4.42) และหลัก

ความโปรง่ใส (�̅� = 4.36) ตามล าดบั 
ครูผูส้อนที่มีเพศ และระดับการศึกษา

ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบรหิารงานอาคาร
สถานที่ตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียนขยาย
โอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร  
ไม่แตกตา่งกนั  
 
อภปิรายผล 

1 . หลักนิติธรรม ผลจากการศึกษา
ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานอาคาร
สถานที่ตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียนขยาย
โอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
ดา้นนิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจ
เป็นเพราะว่าโรงเรียนขยายโอกาส มีการบรหิาร
จดัการโดยใชห้ลกัธรรมมาภิบาลในดา้นหลกันิติ
ธรรมโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม
การก่อสร้างอาคารสถานที่ตามอาคารเรียน 

ต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนตาม
ระเบียบทางราชการไว้อย่างถูกต้องสามารถ
ตรวจสอบได ้เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการควบคุมการก่อสร้างอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนตาม
ระเบียบทางราชการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
เบญจมาศ  กงแกว้ (2551) ไดท้  าการวิเคราะห์
ระดับธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่แรม จังหวัด
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เชียงใหม่ ผลการวิจัยสรุปไดว้่า 1) ประชาชนที่
เป็นกลุม่ตวัอย่างมีความเห็นว่า องคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลแม่แรมไดน้ าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้
ในการด าเนินงานในระดับปานกลาง โดยหลกั
ธรรมาภิบาลที่ น  ามาใช้มากที่ สุดคือ  การ
ด า เนินการตามหลักนิติธรรม หลักความ
รับผิดชอบต่อการถูกตรวจสอบและหลัก
คุณธรรมในระดับสูง แต่มีการด าเนินการตาม
หลกัความคุม้ค่า หลกัความมีสว่นรว่มและหลกั
ความโปร่งใสระดบัปานกลางเท่านัน้ 2) ปัจจัย
ส่วนบุคคล ไม่ว่า อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ 
การด ารงต าแหน่งในต าบลไม่มีความสัมพันธ์
กบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีธรรมาภิบาลของ
อบต. 

2 . หลักความคุ้มค่า  ความคิดเห็น
เก่ียวกบัการบริหารงานอาคารสถานที่ตามหลกั
ธรรมาภิบาลโรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอ
กระทุ่มแบน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศึกษาสมทุรสาคร หลกัความคุม้ค่าภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะว่า
โรงเรียนขยายโอกาส ไดมี้การบรหิารจดัการโดย
ใชห้ลักธรรมมาภิบาลในดา้นหลกัความคุม้ค่า 
โ ด ย มี ก า รป รับป รุ ง อ าค า ร สถ านที่ แ ล ะ
สภาพแวดลอ้ม ใหร้ม่รื่น สวยงาม จดัสวนหย่อม
ใหน้กัเรียนไดพ้กัผ่อนหย่อนใจ ปพูืน้สนามหญา้ 
ที่นั่ งพักผ่อนให้อ่านหนังสือท าการบ้าน ปลูก
ต้นไม้บริเวณห้องน ้า  จัดท าสวนวรรณคดี มี
น ้าตกภายในสวน จึงท าให้โรงเรียนมีการ
ด า เ นิ น ก า ร ด้ า น อ า ค า ร ส ถ า น ที่ แ ล ะ
สภาพแวดลอ้มโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ดา้น
ความคุม้ค่าอยู่ในระดบัมาก เม่ือแยกพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปรบัปรุง
อาคารสถานที่ใหร้ม่รื่นซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของพนม วัจนสุนทร (2550) ไดท้  าการศึกษา
การบริหารจัดการโดยใช้ หลักธรรมาภิบาล 
ผลการวิจัย  พบว่า  โรงเรียนธาตุโพนทอง
วิทยาคม บรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 6 
ดา้น ดงันี ้คือ ดา้นหลกันิติธรรม โรงเรียนราชินี
บูรณะ จังหวัดนครปฐม ไดมี้การปฏิบัติโดยึด
หลัก กฎหมายและระ เบี ยบต่ า ง  ๆ  และ
บรหิารงานบคุลในระดบัองคก์ร รวมทัง้นโยบาย
ของหน่วยงานตน้สงักัด การบริหารงานบุคคล
ในโรงเรียน เป็นการบริหารงานภายใน หลัก
คณุธรรมผูบ้ริหารครู อาจารย ์บคุลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ตามจรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพเป็นอย่างดียิ่ง หลักความ
โปร่งใส ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนธาตุโพนทอง
วิทยาคมไดใ้หผู้เ้ก่ียวขอ้งและประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน และมีการเปิดเผยใหทุ้กฝ่ายไดร้บั
ขอ้มลูและตรวจสอบการท างาน หลกัการมีสว่น
ร่วม ไดจ้ัดระบบใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ และน าความคิดเห็นของผู้ที่ มี
ส่วนเก่ียวข้องมาใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจในการด าเนินงานของโรงเรียนหลัก
ความรับผิดชอบ มีการท าข้อตกลงกับครู  
บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองในการที่จะ
รับผิดชอบร่วมกัน มีการกระจายอ านาจการ
ตดัสินใจลงสู่ระดบัล่าง เพื่อใหค้วามรบัผิดชอบ
ใน ทุกระดับมีความชัดเจน และมีรายงาน
ประจ าปี หลักความคุ้มค่า ได้ก าหนดให้มี
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วิสัยทัศน ์พันธกิจ และแผนงานที่ชัดเจน เพื่อ
วางแผนการใชง้บประมาณและทรพัยากรอย่าง
คุม้ค่า ซึง่ผลผลิตท่ีเกิดขึน้จากการบรหิารจดัการ
มีมาตรฐาน  และ มีคุณภาพ เ ป็น ไปตาม
มาตรฐานการศึกษาและงานวิจัยของ Malone 
and Tranter (2003) ไดศ้ึกษาเรื่องบรรยากาศ
สภาพแวดลอ้มการเรียนรูข้องนักเรียนต่อการ
จัดการและการออกแบบของบริเวณโรงเรียน
พบว่าความแตกต่างที่หลากหลายระหว่าง
โรงเรียนโดยเฉพาะประเภทของการเล่นและ
สภาพแวดล้อมมีผลต่อการ เ รี ยน รู ้และ มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพทางกายภาพของ
โรงเรียน และยังพบว่าเก่ียวขอ้งกับการใชแ้ละ
การบริหารจัดการสิ่ ง แวดล้อมภายนอก
หอ้งเรยีนเช่นเดียวกนั 

3. หลกัคณุธรรม ความคิดเห็นเก่ียวกบั
การบริหารงานอาคารสถานที่ตามหลักธรรมา 
ภิบาลโรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอกระทุ่ม
แบน สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร  หลักคุณธรรม 
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า
โรงเรียนขยายโอกาสไดมี้การบริหารจดัการโดย
ใชห้ลกัธรรมมาภิบาลในดา้นคณุธรรมโดยมีการ
บ ารุงรกัษาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้มใน
โรงเรียนโดยค านึงถึงความปลอดภัยของ
นกัเรียนเป็นหลกั เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ตรวจสภาพความ
มั่ นคงปลอดภัย ของอาคารสถานที่ภายใน
โ ร ง เ รี ย นอย่ า ง สม ่ า เ สมอ  รอ งล งมาคื อ 
บ า รุงรักษาอาคารสถานที่ ในโรงเรียนโดย
ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง นั ก เ รี ย น  

ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนารากร  พลหาญ 
(2552) ไดท้  าการวิเคราะหก์ารบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผลการวิจัย พบว่า 1) การบริหารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยมีการ
ปฏิบัติ ง านตามหลักความคุ้มค่ าสูงที่ สุด 
ร อ งลงมาคื อกา รปฏิ บัติ ต ามหลักความ
รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักคุณธรรม 
หลักการ มีส่วนร่วม และการปฏิบัติงานตาม
หลักนิติธรรม ตามล าดับ 2) ความตระหนัก
มุ่งมั่นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อสรา้งธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับสูง  
3) ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักธรรมา 
ภิบาลของบคุลากรในสว่นต่าง ๆ โดยรวม อยู่ใน
ระดับสูง 4) ปัญหาและอุปสรรค พบว่า การ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยยังมีกรอบของ
ระเบียบต่าง ๆ ที่เคร่งครดัมากจนเกินไป ขาด
ความยืดหยุ่นในบางสถานการณ์ ในส่วนของ
การมีส่วนร่วมในการร่วมติดตาม ตรวจสอบผล
การปฏิบตัิงาน ส่วนงานต่าง ๆ ยงัมีช่องทางใน
การให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวค่อนข้าง
นอ้ย และงานวิจยัของ Seager (1974) ไดศ้กึษา
เ ก่ียวกับสถานศึกษาว่าควรประกอบด้วย
ลักษณะทางสภาพแวดลอ้ม คือ ต้องมีขนาด
กวา้งพอเหมาะกับโครงการปัจจุบัน และตอ้ง
ขยายไดใ้นอนาคต ตอ้งอยู่ในสถานที่ปลอดภยั 
สวยงาม และสามารถ ใชป้ระโยชนเ์พื่อกิจกรรม
กลางแจ้งและสันทนาการได้มากที่สุด การ
วางแผนยังใหส้ามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้
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เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
อนาคต จดัสว่นที่อกึทกึและสงบออกจากกนั 

4. หลกัความรบัผิดชอบ ความคิดเห็น
เก่ียวกบัการบริหารงานอาคารสถานที่ตามหลกั
ธรรมาภิบาลโรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอ
กระทุ่มแบน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศึกษาสมทุรสาคร หลกัความรบัผิดชอบ 
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า
โรงเรียนขยายโอกาสไดมี้การบริหารจดัการโดย
ใชห้ลักธรรมมาภิบาลในดา้นความรบัผิดชอบ 
โดยมีการจัดแบ่งหนา้ที่ใหบุ้คลากรรบัผิดชอบ
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ได้แก่ จัด
นักการภารโรงและมีแม่บา้น ดูแลเรื่อง อาคาร 
ความสะอาด โดยนักการให้รับผิดชอบเป็น
อาคารแต่ละอาคาร และแม่บา้นใหด้แูลภายใน
อาคารตามชั้นต่าง ๆ รวมทั้งหอ้งเรียนหอ้งน า้
และรอบ ๆ บริเวณอาคาร ส่วนนักเรียนให้
รบัผิดชอบความสะอาด เป็นบริเวณตามคณะสี 
เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ วางแผนการควบคุมดูแลอาคาร
สถานที่อย่างรัดกุม ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัย
ของ เบญจวรรณ  วันดีศรี (2556) ได้ศึกษา
ความเป็นธรรมาภิบาลของนายกองค์การ
บรหิารสว่นต าบลในจงัหวดัรอ้ยเอ็ด ผลการวิจยั 
พบว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดรอ้ยเอ็ด มีธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยู่
ในระดับสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นความมีประสิทธิภาพ ดา้นความรบัผิดชอบ 
ด้านคุณธรรม ด้านนิติธรรม มีธรรมาภิบาล
ระดบัสงู ส่วนดา้นความโปรง่ใส ดา้นการมีส่วน
ร่วม มีธรรมาภิบาลระดับต ่า ส  าหรับปัจจัย 

ต่าง ๆ ซึ่งไดแ้ก่ความรูค้วามเขา้ใจในบทบาท
หนา้ที่ และความรูค้วามเขา้ใจในการปกครอง
ด้วยหลักธรรมาภิบาล ผลการวิจัยพบว่า มี
ความสัมพันธ์กับธรรมาภิบาลของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ขณะที่อายุ ระดับ
การศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับธรรมาภิบาล
ของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในจงัหวดั
นครปฐม 

5. หลักการมีส่วนร่วม ความคิดเห็น
เก่ียวกบัการบริหารงานอาคารสถานที่ตามหลกั
ธรรมาภิบาลโรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอ
กระทุ่มแบน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร หลักการมีส่วนร่วม
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า
โรงเรยีนขยายโอกาส ไดมี้การบรหิารจดัการโดย
ใชห้ลกัธรรมมาภิบาลในดา้นการมีสว่นรว่ม โดย
มีการใหบ้ริการอาคารสถานที่แก่ชุมชน ไดแ้ก่ 
ให้ชุมชนเข้ามาเล่นกีฬา จัดงานพิ ธีต่าง ๆ 
ใหบ้ริการสถานที่กบัหน่วยงานราชการอื่น เม่ือ
แยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ค่าเฉลี่ยสงูสดุ 
คือ บคุลากรในโรงเรียนและชมุชนมีส่วนรว่มใน
การจัดสร้างอาคารสถานที่ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นงลกัษณ ์ ยุทธสทุธิพงศ ์(2550) 
ได้ศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมา 
ภิบาลของสถานศกึษาในเขตตรวจราชการที่ 13 
ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพการบรหิารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในเขตตรวจ
ราชการ 13 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีสภาพการ
บริหารอยู่ ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งด้านที่ มี
ค่าเฉลี่ยสงูสดุคือ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ส่วน
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ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุคือ ดา้นหลกัความคุม้ค่า 
2) การเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามหลกั
ธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในเขตตรวจ
ราชการที่  13 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาทั้ง
โดยรวมและรายด้านทั้ง  6 ด้าน  พบว่าไม่
แตกต่างกันที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  .05  
3) การเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามหลกั
ธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในเขตตรวจ
ราชการที่ 13 จ าแนกตามระดบัของสถานศกึษา 
ทัง้โดยภาพรวมและรายดา้นทัง้ 6 ดา้น พบว่า 
ไม่แตกตา่งกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

6. ด้านความโปร่งใส ความคิดเห็น
เก่ียวกบัการบริหารงานอาคารสถานที่ตามหลกั
ธรรมาภิบาลโรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอ
กระทุ่มแบน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร หลักความโปร่งใส
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า
โรงเรยีนขยายโอกาส ในอ าเภอกระทุ่มแบน ไดมี้
การบริหารจัดการโดยใชห้ลกัธรรมมาภิบาลใน
ดา้นความโปร่งใส โดยมีการใหบุ้คลากรมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานอาคาร
สถานที่และสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ใหค้รูประเมิน
การท างานของแม่บา้น นักเรียนประเมินสภาพ
ทั่ วไปของโรงอาหารและโรงเรียน เม่ือแยก
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ด าเนินงานอาคารสถานที่  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อรพินท์ สพโชคชัย และคณะ 
(2543) ไดว้ิจยัแนวทางการน าหลกัธรรมาภิบาล
มาประยุกต์ใช้ส  าหรับการบริหารงานส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเสนอรูปแบบและแนวทางในการ

สรา้งธรรมาภิบาลในระดับต าบลและหมู่บา้น 
ผลการวิจัยแสดงใหเ้ห็นว่า การสรา้ง อบต.ที่มี
ธรรมาภิบาลในภาคปฏิบัติเป็นสิ่งที่สามารถ
ด า เนิ น ง าน ได้อย่ า ง เ ป็น รูปธร รม  แม้ว่ า
ผลการวิจยัในพืน้ที่ทดลองยงัไม่สมบรูณน์กัแต่ก็
มีข้อมูลบางส่วนที่จะเป็นประโยชน์ในการ
เผยแพรแ่นวความคิดและขัน้ตอนการปฏิบตัิใน
ก า ร ส ร้ า ง  อ บ ต . ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ต่ อ ไ ป 
กระบวนการพัฒนาธรรมาภิบาลระดับ อบต. 
เ ริ่ มตั้งแต่กระบวนการสร้างความเข้า ใจ  
การก าหนดแนวทางและรูปแบบ การทดลอง
ปฏิบัติ สิน้สุดที่การทบทวนและสรุปบทเรียน 
อบต.ชมภูเลือกใช้หลักธรรมาภิบาล 4 หลัก 
ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลัก
ความคุม้ค่าและหลกัความมีสว่นรว่ม สว่นอีก 2 
หลัก  คื อ  หลักความรับผิดชอบและหลัก
คณุธรรมยงัไม่ไดด้  าเนินการ เนื่องจาก 2 หลกันี ้
เป็นเรื่องนามธรรมท่ีตอ้งใชก้ารรณรงคแ์ละสรา้ง
จิตส านกึส าหรบัการศกึษา 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใช ้
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรน า

หลักธ ร รมาภิบาลมาประยุกต์ใ ช้ในการ
บรหิารงานดา้นต่าง ๆ ใหค้รบทกุดา้น 

1.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูท้ี่มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนควรน าขอ้มลูที่ไดจ้าก
การศึกษามาปรบัประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาการ
บรหิารงานโรงเรียนใหมี้คณุภาพยิ่งขึน้ 

1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรปรับ
โครงสรา้งการบริหารงานอาคารสถานที่และ
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สภาพแวดลอ้มโดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม
และรบัรูก้ารบรหิารงานของโรงเรียนมากขึน้ 

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
2 . 1  ค ว ร ท า ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร

บริหารงานดา้นอื่นๆ โดยใชร้ะบบบริหารจดัการ
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

2.2  ควรมีการศึกษาโดยขยาย
ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตัวอย่างและ
โรงเรียนอื่นๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงปริมาณมาก
ขึน้ 

2 .3  ควรท าการศึกษากับกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ เ ป็นชุมชน และคณะกรรมการ
สถานศกึษาเพื่อจะไดข้อ้มลูเชิงประจกัษม์ากขึน้ 
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