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บทคดัย่อ 

ในการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิง

สาํรวจ มีวตัถุประสงค(์1) เพ่ือศึกษาการบริการการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล(2) เพ่ือ

เปรียบเทียบการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลโดยจาํแนกตามสถานภาพ  โดย

จาํแนกตามเพศ อายุ กลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี  คือ  ครูใน

โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีมธัยมศึกษาเขต 28 คือ ครูผูส้อนในโรงเรียนกนัทรา

รมณ์ อาํเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีศะเกษ  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2559  จาํนวน  

130  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการ

บริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลโรงเรียนกนัทรารมณ์ อาํเภอกนัทรารมย ์จงัหวดั

ศรีสะเกษ  6  ดา้น  คือ (1) ดา้นหลกันิติธรรม(2) ดา้นหลกัคุณธรรม (3) ดา้นหลกัความ

โปร่งใส (4) ด้านหลกัการมีส่วนร่วม(5) ด้านหลกัความรับผิดชอบ  (6) หลกัความ

คุม้ค่า  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย x̄  

(Arithmetic Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) และสถิติเชิง

อา้งอิงท่ีใชส้าํหรับทดสอบสมมติฐานการวิจยัโดยจาํแนกตามลกัษณะของตวัแปร โดย

ใชส้ถิติการทอดสอบค่าที (t – test) การทอดสอบค่าเอฟ (F – test) โดยวิธีการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ย

วธีิการของเซฟเฟ่ (Scheffe) 

ผลการวจิยัพบวา่ 

1.สถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 100 คน พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย โดยมี เพศชาย มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่อาย ุ

 2.การบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนกนัทรารมณ์ อาํเภอ

กันทรารมย ์จังหวดัศรีสะเกษ ครูผูส้อนโรงเรียนกันทรารมณ์ มีความคิดเห็นโดย

 

 

 

 



  

ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 3.ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกันมี

ความเห็นต่อผูบ้ริหารในโรงเรียนกนัทรารมณ์ สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สพ

ม.28 โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

 4.ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีอายกุารสอนต่างกนัมีความ

คิดเห็นต่อผูบ้ริหารในโรงเรียนกนัทรารมณ์ สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สพม.

28 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งไร และเม่ือพิจารณารายดา้นไม่แตกต่างกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  คือ  การหาค่าเฉล่ีย ( X )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)  ค่ าที  (t-test)  แ ล ะค่ าค ว าม แ ป รป ร ว น ท างเดี ยว  (One-Way Analysis of 

Variance) 

ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล 

ในการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขต สพม.28  โดย

ภาพรวมและรายดา้น  อยูใ่นระดบัมาก 

 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขต 

สพม.28  จาํแนกตามเพศ/อายกุารทาํงานโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 

บทนํา 

ประเทศไทยไดมี้มติโดยคณะรัฐมนตรีเม่ือเดือนพฤษภาคม 2542. ให้ใชค้าํว่า 

“ระบ บ ก ารบ ริห ารแ ล ะก ารจัด ก ารบ้าน เมื อ งท่ี ดี  ห รือ  ธ รรม าภิ บ าล  (Good 

Governance)” : ซ่ึงเดิมเราเคยใช ้คาํว่าธรรมรัฐ ประชารัฐ หรือธรรมรัฐแห่งชาติคาํว่า 

Governance เป็นกระบวนการโดยการตัดสินใจ วิเคราะห์ได้ว่า Governance จะให้

ความสําคญักบัองคก์ารท่ีมีรูปแบบ (Formal) และไม่มีรูปแบบ (Informal) คนท่ีอยูใ่น

องคก์ารเป็นผูต้ดัสินใจ และกระทาํตามโครงสร้างและแนวทางท่ีไดก้าํหนดไวรั้ฐบาล

เป็นผูบ้ริหารและจดัการประเทศ ฉะนั้นในการกาํหนดนโยบายและแผนการบริหาร

กิจการบา้นเมืองท่ีดี จะตอ้งออกมาจากนายกรัฐมนตรีพร้อมดว้ยคณะรัฐมนตรีท่ีดูแล

กระทรวง และ ทบวงต่างๆหลกัการของธรรมาภิบาล หรือ Good Governance ตามท่ี 

UNESCAP กาํหนดไวมี้ 8 หลกัการ คือ การมีส่วนร่วม  การปฏิบติัตามกฎหมาย  ความ



  

โปร่งใส  ความรับผิดชอบ ความสอดคลอ้ง ความเสมอภาค การมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และการมีเหตุผล 

การมีส่วนร่วม (Participatory) การมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งชายหญิงคือการ

ตดัสินใจท่ีสําคญัในสังคมและสร้างความสามคัคีให้เกิดกบัประชาชน การมีส่วนร่วม

สามารถทาํไดโ้ดยอิสระไม่มีการบงัคบั สมาชิกเตม็ใจให้ความร่วมมือดว้ยตนเอง หรือ

มีส่วนร่วมผา่นหน่วยงาน สถาบนัหรือผูแ้ทนตามระบอบประชาธิปไตย 

การปฏิบติัตามกฎ (Rule of Law) ธรรมาภิบาลตอ้งการความถูกตอ้งตามกรอบ

ของกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบติั ไม่ลาํเอียง มีการปฏิบติัอยา่งเสมอภาค และเป็นธรรมกบั

ประชาชนโดยเท่าเทียมกนัทุกคนในสงัคมอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายเดียวกนั 

ความโปร่งใส (Transparency) ความโปร่งใสเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้ง มี

การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งตรงไปตรงมาส่ิงน้ีช่วยแกปั้ญหาการทุจริตและคอรัปชัน่ไดท้ั้ง

ในภาครัฐและเอกชน ส่ือจะเขา้มามีบทบาทอย่างมากในากรตรวจสอบและรายงาน

ผลงานดาํเนินงานโดยการนาํเสนอข่าวสารท่ีถูกตอ้งใหแ้ก่สงัคมไดรั้บทราบ 

ความรับผิดชอบ (Responsiveness) ความรับผิดชอบเป็นการพยายามให้คนทุก

ฝ่ายทาํหน้าท่ีของตนให้ดีท่ีสุดในการปฎิบติังาน กลา้ท่ีจะคิด กลา้ท่ีจะตดัสินใจและ

รับผดิชอบต่อผลการคิดและการตดัสินใจนั้นๆ 

ความสอดคลอ้ง (Consensus Oriented) ความสอดคลอ้งตอ้งกนัเป็นการกาํหนด

และสรุปความตอ้งการของคนในสังคม ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอย่างมาก โดยพยายาม

หาจุดสนใจร่วมกนัและความตอ้งการท่ีสอดคลอ้งตอ้งกนัของสังคมมาเป็นขอ้ปฏิบติั

เพ่ือลดปัญหาความขดัแยง้ในสังคม การจะพฒันาสังคมได ้ตอ้งทราบความตอ้งการท่ี

สอดคลอ้งตอ้งกนัของสงัคมนั้นๆ ดว้ยวธีิการเรียนรู้วฒันธรรมของสงัคมนั้น ๆ ก่อน 

ความเสมอภาค  (Equity and Inclusiveness) ความเสมอภาคเป็น สิทธิขั้ น

พ้ืนฐานท่ีประชาชนทุกคนพึงไดรั้บจากรัฐบาล ทั้งการบริการดา้นสวสัดิการตลอดจน

สาธารณูปโภคดา้นอ่ืนๆ 

หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) เป็นวิธีการ

จดัการทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั โดยการผลิตและจาํหน่ายเพ่ือให้ไดผ้ลตอบแทนท่ี

คุม้ค่ากบัเงินท่ีลงทุนหรือการใชท้รัพยากรให้ไดป้ระโยชน์สูงท่ีสุดต่อมวลมนุษยชาติ 

โดยมีการพฒันากระบวนการเพ่ิมผลผลิตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 



  

การมีเหตุผล (Accountability) การมีเหตุผลเป็นความต้องการในทุกสังคม 

ประชาชนทุกคน ต้องตัดสินใจและรับผิดชอบต่อการกระทําของตนด้วยผลท่ี

สมเหตุสมผล การมีเหตุผลไม่สามารถกระทาํไดถ้า้ปราศจากการปฏิบติัตามกฎหมาย 

ความโปร่งใส และตรวจสอบได ้

พอจะกล่าวสรุปไดว้า่ ธรรมาภิบาล (Good Governance) แมจ้ะดีเลิศสักเพียงใด

ก็ตาม แต่ก็ยากท่ีจะกระทาํให้สําเร็จให้ครบทุกหลกัการ ฉะนั้นก่อนท่ีจะมาให้ความ

สนใจการพฒันาดา้นการบริหารและการจดัการนั้น ควรให้ความสําคญักบัการศึกษา

ก่อนเป็นอนัดบัแรก เพราะว่าการศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัต่อการพฒันาทรัพยากร

มนุษย์ก่อนท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาด้านอ่ืน  ๆ การพัฒนางานใด  ๆ ต้องพัฒนาท่ี

อุดมการณ์ของคนใหไ้ปสู่จุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริง 

หลกัธรรมาภิบาลกับการศึกษา(Good Governance) การกระจายอาํนาจการมี

ส่วนร่วม ทางการศึกษา นับเป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด ในการปฏิรูปการศึกษาตาม

เจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาฯ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545เพราะ

จะช่วยให้มีคณะบุคคลเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา 

และบริหารจดัการโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ อาทิการสร้างหลกัสูตรอนัเหมาะสมของ

ท้องถ่ินท่ีทนัสมยั ทนัโลก ผสมผสานกับภูมิปัญญาของท้องถ่ิน สอคลอ้งกับความ

ตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชน  ทาํให้เกิดการประหยดัการใชท้รัพยากร ในดา้นต่างๆ 

อาทิ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เพราะทุกภาคส่วนร่วมพฒันาโดยเขา้มามีส่วนร่วม 

ในความรับผิดชอบ เพ่ือยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา ผลจากการเขา้มามีส่วนร่วม

ในการติดตามตรวจสอบ มีผลทาํให้การจดัการศึกษาในทอ้งถ่ินดีข้ึน สอดคลอ้งกบั

ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคม

ท่ีดี พ.ศ.2542 ไวใ้น ขอ้ 4 หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี ท่ีระบุไวใ้น

ขอ้ย่อย 4.2 ว่าในการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี ควรจดัหรือส่งเสริมให้

สังคมไทยอยูบ่นพ้ืนฐานของหลกัสําคญัอยา่งน้อย 6 ประการ คือ หลกันิติธรรม หลกั

คุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผดิชอบ และหลกัความ

คุม้ค่าคุม้ทุน  โดยเฉพาะหลกัการมีส่วนร่วมเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

รับรู้ และเสนอความเห็นในการตดัสินใจปัญหาสําคญัของประเทศ ไม่ว่าดว้ยการแจง้

ความเห็น การไต่ส่วนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรือ อ่ืนๆ 



  

และขอ้ 6 แนวทางปฏิบติัในขอ้ย่อย 6.3 เร่งรัดให้เกิดการปฏิรูปและเปล่ียนแปลงใน

การบริหารภาครัฐอยา่งเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปฏิรูประบบราชการ และ

การปฏิรูปการศึกษาสําเริง กลอนโพธ์ิ (มปป.) “หลักธรรมาภิบาลกับการบริหาร

โรงเรียน” 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาความเป็นมาละความสําคัญของ

สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งหน่ึงได้ให้ความสําคัญในการพัฒนา

โครงสร้างทางสังคมให้แขง็ขนันัน่คือการพฒันาการศึกษาให้ประชาชนอยา่งทัว่ถึง จึง

ได้ริเร่ิมจัดให้มีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เร่ิมมาจากโครงการนําร่อง

การศึกษาภาคบงัคบั 9 ปีซ่ึงดาํเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2533 เพ่ือทดลองจดัการศึกษา

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เป็นการจดัการศึกษาเพ่ือรองรับการศึกษาภาคบงัคบั9 ปี 

ตามหลกัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2540 และตามพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 ซ่ึงกาํหนดใหมี้การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี 

บงัคบั 9 ปี สําหรับสําหรับเด็กไทยทุกคนซ่ึงมีอายยุา่งเขา้สู่ปีท่ี 7 จนถึงอายยุา่งเขา้ปีท่ี 

16 อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่ต้องเสียค่าใช่จ่าย ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่ปี

การศึกษา2546  

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการศึกษาอยู่ด้วยกันถึง 3 ระดับ คือ 

ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซ่ึง

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งบริหารการศึกษาถึง 3 ระดบัในสถานท่ีเดียวกนั รวมทั้งการ

บริหารงานทั้ง 4 งานของโรงเรียน 

ปัญหาการบริหารการศึกษาท่ีสาํคญัคือ มีการร้องเรียนกล่าวหาการบริหารงาน

ของผูบ้ริหารโรงเรียน เก่ียวกับการปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบหลายประการ เช่น การ

เล่ือนขั้นเงินเดือนการเลือกปฏิบติัต่อบุคคลอย่างไม่เป็นธรรม การสร้างเอกสารกลัน่

แกลง้ขา้ราชการครู มีพฤติกรรมชอบขอบริจาคและใชเ้งินของสถานศึกษาไม่ถูกตอ้ง

ตามระเบียบของราชการ และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายประการ โดยไดมี้การ

ร้องเรียนไปยงัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสํานักงานผูต้รวจการ

แผ่นดินของรัฐสภาและหน่วยงานต่างๆ เป็นจาํนวนมาก 3 แนวทางการส่งเสริมและ

พฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาให้มีหลกัคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารการศึกษา

อย่างโปร่งใสมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงานซ่ึงสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของ



  

สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้กําหนด

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) โดยไดก้าํหนด

เป็นยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศไว ้5 ยทุธศาสตร์ ซ่ึงในยทุธศาสตร์ ขอ้ท่ี 5 เป็นเร่ือง

ของการบริหารการจดัการประเทศ ไดก้าํหนดไวว้า่ ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิ

บาลในการบริหารจัดการมุ่งเน้นสร้างความเป็นธรรมในสังคมอย่างย ัง่ยืน โดยให้

ความสาํคญักบัการเสริมสร้างการพฒันาวฒันธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาลให้

เป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินชีวิตในสังคมไทยพระสุธิศักด์ิ (2554) “การบริหาร

การศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล โรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษาอาํเภอเลาขวญั 

จงัหวดักาญจนบุรี” 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

2.1 เพ่ือศึกษาการบริการการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลโดยจาํแนกตาม

สถานภาพ 

3. สมมตฐิานของการวจิยั 

 3.1 ครูในโรงเรียนกนัทรารมณ์ มีความคิดเห็นต่างกนั สถานะภาพต่างกนั  

อายตุ่างกนั เพศต่างกนั 

4. ขอบเขตการวจิยั 

 4.1 ประชากรท่ีใช้ศึกษาวิจัย คือ ครูผูส้อนในโรงเรียนกันทรารมณ์ อาํเภอ

กนัทรารมณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ โดยสุ่มในแต่ละหมวดรายวิชา จาํนวนหมวดละ 20 คน 

รวมทั้งส้ิน 100 คน โดนใชต้ารางเครซ่ีและมอร์แกน 

4.2 ตวัแปรตน้ ครูในโรงเรียนกนัทรารมณ์ ( เพศ อาย ุ) ตวัแปรตาม การบริการ

ศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 5.1 การบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล หมายถึงการดาํเนินการจัด

การศึกษาโดยอาศยัหลกัคุณธรรมและจริยธรรมเป็นพ้ืนฐานในการบริหารโรงเรียน

กนัทรารมณ์ อาํเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ 

 5.2 ครู หมายถึง ผูส้อนนกัเรียนในโรงเรียนกนัทรารมณ์ 



  

 5.3 ดา้นหลกันิติธรรม หมายถึงผูบ้ริหารนาํหลกัความยติุธรรม ความเสมอภาค

ยดึถือมติของส่วนรวมมาเป็นระเบียบปฏิบติัและเป็นท่ียอมรับของครูในโรงเรียน 

5.4 ดา้นหลกัคุณธรรม หมายถึง ผูบ้ริหารมีความซ่ือสัตยสุ์จริต เสียสละอดทน 

อดกลั้นยิม้แยม้แจ่มใส  

5.5 ดา้นหลกัความโปร่งใส หมายถึง ผูบ้ริหารมีความซ่ือตรง น่าเช่ือถือยอมรับ

ผลการประเมิน มีความโปร่งใสตรวจสอบได ้

5.6 ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม หมายถึงผูบ้ริหารสร้างความสามคัคีทาํงานเป็นทีม 

ยอมรับฟังความคิดเห็น ร่วมมือกันจัดการศึกษาร่วมวางแผนพัฒนาและร่วม

ประเมินผล 

5.7 ดา้นหลกัความรับผิดชอบ หมายถึง ผูบ้ริหารมีการปฏิบติัหนา้ท่ีทาํงานอยา่ง

มุ่งมัน่แกไ้ขปัญหา พร้อมรับการตรวจสอบ เพ่ือประโยชน์ของโรงเรียนเป็นสาํคญั 

5.8 หลักความคุ้มค่า หมายถึง ผูบ้ริหารปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงใช้งบประมาณซ้ือวสัดุอุปกรณ์อย่างคุม้ค่า รณรงค์ให้มีความประหยดั มอบ

ภาระงานตามความรู้ความสามารถและดูแลทรัพยส์มบติัของโรงเรียนอยา่งดี 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

 เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัภาวะผูน้าํทางวิชาการ

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกัด

สํานกังานเขตบางขนุเทียน  กรุงเทพมหานคร  โดยจาํแนกตามเพศและประสบการณ์

การทาํงาน 
 

4.ขอบเขตการวจิยั 

 ประชากรท่ีใชศึ้กษาวิจยั คือ ครูผูส้อนในโรงเรียนกนัทรารมณ์ อาํเภอกนัทรา

รมณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ โดยสุ่มในแต่ละหมวดรายวิชา จาํนวนหมวดละ 20 คน รวม

ทั้งส้ิน 100 คน โดนใชต้ารางเครซ่ีและมอร์แกน 

 ตวัแปรต้น ครูในโรงเรียนกันทรารมณ์( เพศ อายุ ) ตวัแปรตาม การบริการ

ศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบความเท่ียงตรงเชิง



  

เน้ือหาโดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IndexofCongruence (IOC) และค่าความ

เช่ือมัน่โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (AlphaCoefficient) ตามวิธีของครอนบาค 

(Cronbach) ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

1.ขอ้มูลส่วนบุคคล 2.เน้ือหาท่ีจะทาํวจิยั 3.ขอ้เสนอแนะ(คาํถามปลายเปิด) 

 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ

แจกแจงความถ่ีหาค่าร้อยละ 

 2.ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน

กันทรารมณ์ อาํเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การหา

ค่าเฉล่ีย (X) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

 3.การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียน

กนัทรารมณ์ อาํเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ จาํนวนเพศ โดยใช ้t – test 

 4.เปรียบเทียบการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนกนัทรา

รมณ์ อาํเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวทางเดียว

(One-WayAnglysisofVariance) หากมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมี 

นั ยสํ าคัญ ท างส ถิ ติ จะ เป รียบ เที ยบ ค่ าค ะแ น น เป็ น ราย คู่  ต าม วิ ธี ข อ งเช ฟ เฟ่ 

(Scheffe’sPosthocComparison) 

สรุปผลการวจิยั 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปเป็นขอ้ๆไดด้งัน้ี 

 1.สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่ง 100 คน พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย โดยมี มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่อาย ุ

 2.การบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนกนัทรารมณ์ อาํเภอ

กันทรารมย ์จังหวดัศรีสะเกษ ครูผูส้อนโรงเรียนกันทรารมณ์ มีความคิดเห็นโดย

ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 3.ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกันมี

ความเห็นต่อผูบ้ริหารในโรงเรียนกนัทรารมณ์ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  



  

สพม.28 โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

 4.ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่ออายุการสอนต่างกนัมี

ความคิดเห็นต่อผูบ้ริหารในโรงเรียนกนัทรารมณ์ สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.28 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งไร และเม่ือพิจารณารายดา้นไม่แตกต่างกนั 

อภปิรายผล 

 จากการวิจยัเร่ืองการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล พบว่า ประเด็นท่ี

น่าสนใจควรนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี  

 1.การแสดงความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบั มีการตอ้งการในการพฒันาการสอนระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาราย

ดา้นมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระสุธิ

ศกัด์ิ สุภกิจฺโจ (2555) “การบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล โรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา อาํเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี” การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์

เพ่ือศึกษาการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา อาํเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อการ

บริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อาํเภอเลา

ขวญั  

และเพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา อาํเภอเลาขวญั กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ครูจาํนวน 

๑๖๐ คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าร้อย

ละค่าเฉล่ียค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ One-Way ANOVA ผลการวิจยัพบว่า 

ซ่ึงอภิปรายในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี  

  ดา้นท่ี 1 ดา้นหลกันิติธรรมโดยภาพรวมและรายขอ้มีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุดแสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบั 

มากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงตามลาํดบั 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร

ปฏิบัติงานโดยไม่ยึดพวกพ้อง ผูบ้ริหารตัดสินใจตามมติท่ีประชุมเป็นหลัก และ

ผูบ้ริหารบริหารงานเป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไป 

  ดา้นท่ี 2 ดา้นหลกัคุณธรรมโดยภาพรวมและรายขอ้มีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัมากท่ีสุดแสดงวา่ครูมีความคิดเห็นต่อหลกัคุณธรรมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั 



  

มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงตามลาํดบั 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารเสียสละ

และอุทิศตนเพ่ือโรงเรียนผูบ้ริหารมีค่านิยมท่ีดีงามในการปฏิบติังาน และผูบ้ริหาร

ควบคุมอารมณ์โกรธได ้

  ด้านท่ี 3 ด้านหลักความโปร่งใส แสดงว่าครูมีความคิดเห็นต่อหลัก

ความโปร่งใสโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียง

ตามลาํดบั 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเป็นผูท่ี้น่าเช่ือถือผูบ้ริหารยอมรับผล

การประเมินตนเองและผูบ้ริหารจดัใหมี้การเผยแพร่การดาํเนินงานของผูบ้ริหาร 

  ดา้นท่ี  4 ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม แสดงวา่ครูมีความคิดเห็นต่อหลกัการ

มีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงตามลาํดบั 

3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ผูป้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียนผูบ้ริหาร

รับฟังความคิดเหนของครูและผู ้เก่ียวข้องและผู ้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลงานของโรงเรียน 

  ดา้นท่ี 5 ดา้นหลกัความรับผิดชอบ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล จากตารางท่ี 

6 แสดงวา่ครูมีความคิดเห็นต่อหลกัความรับผดิชอบโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงตามลาํดบั 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ผูบ้ริหารสามารถแก้ไข

ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนไดโ้ดยไม่มีผลกระทบต่อการงานผูบ้ริหารมีความกระตือรือร้นท่ี

จะช่วยเหลือครูท่ีประสบปัญหาต่างๆและผูบ้ริหารปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปตามกฏระเบียบ

ท่ีวางไวอ้ยา่งยติุธรรม 

  ดา้นท่ี  6 ดา้นหลกัความคุม้ค่า แสดงว่าครูมีความคิดเห็นต่อหลกัความ

คุม้ค่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบั มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงตามลาํดบั 3 

ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ผูบ้ริหารน้อมนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นการ

จดัการศึกษาในโรงเรียนผูบ้ริหารใชง้บประมาณอยา่งคุม้ค่าต่อภาระงานท่ีมอบหมาย

และผูบ้ริหารตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใชท้รัพยากรของโรงเรียนอยา่งคุม้ค่า 

2.ผลการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล ความคิดเห็น

ของกลุ่มตวัอย่างครูผูส้อนในโรงเรียนกนัทรารมณ์ท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาตาม

หลกัธรรมาภิบาลจาํแนกตาม เพศ อายุ พบว่า โดยภาพรวมพบว่าแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพราะผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลแต่ละรายดา้นอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุดทุกดา้นไม่แตกต่างกนัอย่างไรอาจสืบเน่ืองมาจากครูผูส้อนไม่ว่าเพศ



  

หรืออายุต่างมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ บุญฤทธ์ิ เกตุ

จานงค ์(2550) “การนาํหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : ศึกษา

กรณีเทศบาลนครนนทบุรี” ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงการบริหารงานตาม

หลกัธรรมาภิบาล โดยศึกษาเฉพาะกรณีการบริหารงานของเทศบาลนครนนทบุรีซ่ึง

ศึกษามุ่งเน้นการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์กรเป็นเป้าหมายหลัก ดังนั้ น

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจะมีขอบเขตการนาํเสนอในส่ีประเดน็ 

คือ ประเด็นแรกเป็นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล ประเด็นท่ีสองคือการศึกษาข้อมูลหน่วยงาน ประเด็นท่ีสามคือ

การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและประเด็นท่ีเป็นส่วนท่ีกําหนดกรอบแนวคิดใน

การศึกษาการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. แนวคิดการบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 

2. แนวคิดหลกัธรรมาภิบาล 

3. แนวคิดการกระจายอาํนาจตามรัฐธรรมนูญ 

4. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการจูงใจและความพอใจในงานของผลงาน 

5. การบริหารงานของเทศบาลนครนนทบุรี 

6. งานวจิยัท่ี เก่ียวขอ้ง 

7. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิหมายถึงการบริหารโดยใชร้ะบบการประเมินผลงาน

ท่ีอาศยัตวัช้ีวดัเป็นตวัสะทอ้นผลงานใหอ้อกมาเป็นรูปธรรม ซ่ึงผลการประเมินน้ีจะนา

มาใช ้ในการตอบ คาํถามถึงความคุม้ค่าในการทาํงานใชแ้สดงผลงานต่อสาธารณะและ

เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ดียงข้ึน (สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

สาํนกังาน ก.พ., 2545, หนา้ 25 - 30) ในอดีตการบริหารงานของรัฐจะเนน้ท่ีการบริหาร

ปัจจยันาํเขา้ (input) ซ่ึงไดแก่ทรัพยากรต่างๆ ท่ีรัฐจะนาํมาใชใ้นการปฏิบติังาน คือ เงิน 

คน วสัดุครุภัณฑ์ ต่างๆโดยเน้นการทาํงานตามกฎ ระเบียบ และความถูกต้องตาม

กฎหมายและมาตรฐาน แต่การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิจะเน้นท่ีผลลพัธ์ (outcomes) 

ของงาน โดยจะให้ความสําคญัท่ีการกาํหนดพนัธกิจและผลลพัธ์ 7 ท่ีตอ้งการของทุก

โครงการในองค์กรนั้นให้สอดคลอ้งเป็นไปในทางเดียวกบัภารกิจและวตัถุประสงค์

ขององค์การ มีการกาํหนดตวัช้ีวดัผลการทาํงานหลกั (Key Performance Indicator - 



  

KPI) ไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นท่ีเขาใจของทุกคนในองค ์การ  การวดัความกาวหน้าของการ

ปฏิบติังานโดยใชต้วัช้ีวดัดงักล่าวการยืดหยุ่นในการบริหารและสนับสนุนทรัพยากร 

แก่ผูบ้ริหารระดบัล่างอย่างเหมาะสม การประเมินผลการปฏิบติังานและให้คาํตอบ

แทนตามผลงาน ตลอดจนถึงการปรับปรุงพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน และตรง

ตามความตอ้งการของลูกคา้คือประชาชน ปัจจยัหลกัพ้ืนฐานท่ีทาํให้ การบริหารมุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิประสบความสําเร็จ คือการมีระบบขอ้มูลท่ีเท่ียงตรงเช่ือถือไม่ว่าจะเป็น

ระบบขอ้มูลตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน เพ่ือให้ทราบความคืบหนาของการปฏิบติังาน 

หรือระบบการเงินและท่ีสามารถให้ข้อมูลแยกรายโครงการ เพ่ือให้ทราบต้นทน

ค่าใชจ่้ายในแต่ละงาน การไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งจะช่วยให้ผูบ้ริหารทุกระดบัตดัสินใจ

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.ผลจากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูส้อนในโรงเรียนกนัทรารมณ์ท่ี

มีต่อการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลจาํแนกตาม เพศ อายุ  พบว่า โดย

ภาพรวมพบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 เพราะเพราะผลจากการ

วิเคราะห์ขอ้มูลแต่ละรายดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งไรอาจ

สืบเน่ืองมาจากครูผูส้อนไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชายต่างมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั

สอดคล้องกับงานวิจัยของ นางรินทร์รดี พิทักษ์ (2553) “พฤติกรรมการบริหาร

สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของบริหารในทัศนะของครูสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จงัหวดัสงขลา” การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา

พฤติกรรม ระดบัความคิดเห็น และเปรียบเทียบพฤติกรรม การบริหารสถานศึกษาตาม

หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารในทัศนะของครูตามตัวแปรเพศและข้อเสนอแนะ

เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร สังกดั

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่าง เป็นครูผู ้ปฏิบัติงานใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในจงัหวดัสงขลา ประจาํปี

การศึกษา 2551 จํานวน254 คน  เค ร่ืองมือท่ีใช้ใน การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ยความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t - test) การทดสอบเอฟ (F - test) และทดสอบ

ความแตกต่างระหวา่งคู่ดว้ยสถิติเชฟเฟ ผลการศึกษาพบวา่ 

 1. ครูสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความคิดเห็นวา่ผูบ้ริหาร



  

มีพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษา ตามหลกัธรรมาภิบาลในภาพรวมอยู่ในระดับ

ค่อนขา้งบ่อย 

 2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของ

ผูบ้ริหารสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัสงขลา ในความคิดเห็น

ของครูพบวา่ 

2.1 ครูเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหาร

สถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

 2.2 ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีมีความคิดเห็นว่าพฤติกรรม การ

บริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลโดยภาพรวมและตามหลกันิติธรรม หลกั

คุณธรรม หลกัการมีส่วนรวมและหลกัความรับผิดชอบสูงกวา่ครูท่ีท่ีมีวฒิุการศึกษาสูง

กวา่ปริญญาตรีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (4)  

2.3 ครูสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จงัหวดัสงขลาท่ีมี

ประสบการณ์  1 -5 ปี  6 -1 0 ปีและมากกว่า 10 ปี  มีความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติ

กรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารตามหลกัธรรมาภิบาล โดยภาพรวมและราย

ดา้นแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั .01 

 ธวชัชัย นิลประดบั และคณะ (2557) “การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของ

ผู ้บ ริหารในทัศนะของครู สั งกัดสํานักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร” การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหาร

สถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารในทศันะของครู สังกดัสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ใน 6 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นนิติธรรม ดา้น

คุณธรรม ดา้นความโปร่งใส ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความ

คุม้ค่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2557 จํานวน 312 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ท่ีมี

ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .89 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ความถ่ี ร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียวและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาเชฟเฟ่ 

(Scheffe’) 



  

ข้อเสนอแนะ 

 1.ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 

1.1 ควรนาํผลการศึกษาน้ีเป็นขอ้มูลเพ่ือประกอบการวานแผนการปฏิบติังาน

พฒันาการบริหารการศึกษาใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

1.2 ควรนําผลการศึกษาเป็นข้อมูลสารสนเทศแก้ผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องกับ

สถานศึกษาไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน ผูป้กครอง ชุมชน และบุคลากร

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในสถานศึกษา เพ่ือเป็นขอ้มูลในการวางแผนใหส้อดคลอ้งรับกบัแนวคิด

การบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล 

2.ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

2.1 ควรศึกษาการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาท่ี

ส่งผลต่อการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

2.2 ควรศึกษาการมีส่วนรวมของครูในการประเมินผลงานของผูบ้ริหารและ

โรงเรียน 
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