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การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่ม

เครือข่ายที ่28 สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

          ฉตัรแกว้  แจภูเขียว 

 

บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจโดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงาน

ตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 สาํนกังานเขตสาย

ไหม กรุงเทพมหานครจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคลคลไดแ้ก่เพศ อาย ุและประสบการณ์ในการทาํงานกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 สาํนกังานเขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 (ระหวา่งวนัท่ี 2 เมษายน - 10 พฤษภาคม  2560) จาํนวน  108 คนท่ีไดม้า

จากการเลือกสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิอยา่งมีสัดส่วน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม ท่ีผูว้จิยัสร้าง

ข้ึน มีอาํนาจจาํแนกรายขอ้ตั้งแต่0.20-0.97 มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.99 สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่

ความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ

ทิศทางเดียว (One way analysis of variance)  

ผลการวจัิยพบว่า 

 1.การศึกษาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง 

กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 สาํนกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามลาํดบัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นหลกัความคุม้ค่า ดา้นหลกัความ

รับผดิชอบ   ดา้นหลกัคุณธรรม ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกันิติธรรม

ตามลาํดบั  

 2. การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาด

กลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 สาํนกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคลคลสรุปไดด้งัน้ี 

  2.1 การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่ม

เครือข่ายท่ี 28 สํานกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เพศต่างกนัในภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกแต่งกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

  2.2 การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่ม

เครือข่ายท่ี 28 สาํนกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุต่างกนัโดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกแต่ง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 * สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
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  2.3 การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่ม

เครือข่ายท่ี 28 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ท่ีมีประสบการณ์การทาํงานโดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตก

แต่งกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ในปัจจุบนัสถานการณ์ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม มีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงเป็นผล

มาจากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีสามารถส่งผา่นขอ้มูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ จากแห่ง

หน่ึงไปสู่อีกแหล่งหน่ึงอยา่งรวดเร็วทัว่โลกประกอบกบัระยะเวลาท่ีผา่นมานั้นไดเ้กิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศอยา่งรุนแรงทาํใหก้ารแข่งขนัของประเทศไทยมีแนวโนม้ถดถอยลงเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศ

อ่่ืนๆ  ในประชาคมโลก การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสงัคมตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงาน

ภาครัฐ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม ซ่ึงนโยบายของรัฐบาล

ในปัจจุบนัไดมุ้่งเนน้การบริหารราชการแผน่ดินใหส้ามารถบรรลุถึงภารกิจและดาํเนินไปดว้ยดี โดยยดึหลกั

ความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลท่ีเป็นสากล เพื่อใหก้ารใชท้รัพยากรเพื่อการพฒันาประเทศเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอยา่งแทจ้ริง ปรับปรุงและแกไ้ขกฎหมายเพื่อป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจา้หนา้ท่ีรัฐ เสริมสร้างมาตรฐานดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลของบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนปลูกฝังจิตสาํนึกและค่านิยมของสังคมใหย้ดึมัน่ในความ

ซ่ือสัตย ์สุจริตและถูกตอ้งชอบธรรม ตามคาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร 

นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา (สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,2554,หนา้ 6) 

 ซ่ึงการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2545 และ(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553  มาตรา 22 กาํหนดไวว้า่ การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัมากท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษา

ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ การบริหารจดัการสถานศึกษา 

ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน บุคลากรทางการศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จะตอ้งเขา้ใจในอาํนาจหนา้ท่ีในการบริหาร

จดัการ เพื่อใหภ้ารกิจของโรงเรียนบรรลุตามวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษา ทุกฝ่ายจะตอ้งมีส่วนร่วมใน

การบริหารอยา่งจริงจงั โดยมีองคก์รอิสระทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูป้กครองและชุมชนคอย

ตรวจสอบการปฏิบติังานของสถานศึกษา ซ่ึงหมายถึงการตรวจสอบ การทาํงานของผูบ้ริหารและครูผูส้อน

นัน่เอง  

 สถานศึกษาซ่ึงมีหนา้ท่ีบริการการศึกษาและเป็นสถานศึกษาของรัฐ จึงตอ้งนาํหลกัการวา่ดว้ยการ

บริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีหรือหลกัธรรมาภิบาลมาบูรณาการใชใ้นการบริหารจดัการศึกษา เพื่อ

เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัสถานศึกษา ทั้งน้ีเพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันาการบริหารจดัการศึกษาได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การศึกษา การบริหารและการตดัสินใจ มีความถูกตอ้ง ก่อประโยชน์สูงสุดต่อผูม้ารับบริการ                 
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รวมทั้งจะสามารถลดความขดัแยง้ทั้งต่อผูม้ารับบริการและบุคลากรในสถานศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี การรับรู้

หลกัการบริหารจดัการ โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่ในการ

บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 

สาํนกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีการปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎ ระเบียบอยา่งจริงจงั อีกทั้งยงัตอ้ง

ประสานความร่วมมือท่ีดีให้เกิดข้ึนในระบบโรงเรียน ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาถือวา่เป็นตวัจกัรสาํคญัใน

การบริหารจดัการศึกษา เป็นผูมี้บทบาทสาํคญัยิง่ต่อความสาํเร็จหรือความลม้เหลวโดยตอ้งดาํเนินการอาํนวย

ความสะดวกและประสานการจดัการศึกษากบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาบรรลุจุดหมายท่ี

กาํหนดไวใ้นการน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนวฒันธรรมการบริหาร ใหส้อดคลอ้งกบัการ

บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดงันั้นหนา้ท่ีอนัสาํคญั คือ การบริหารจดัการ

การศึกษาใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมาย ดว้ยเหตุน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งเป็นบุคลากรท่ีมีวสิัยทศัน์ มีความรู้

ความสามารถ มีทกัษะ เป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง บริหารงานดว้ยความซ่ือสัตย ์เป็นธรรม โปร่งใส ให้

บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม มีความรับผดิชอบและเกิดความคุม้ค่ามากท่ีสุด อนัจะส่งผลใหไ้ดรั้บความศรัทธา

น่าเช่ือถือจากครู นกัเรียน ผูป้กครองและคนในชุมชน ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีสมรรถภาพหรือ

ศกัยภาพ ทั้งดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถในการบริหารจดัการและความรู้ความเขา้ใจแนวทางการ

บริหารงาน ใหมี้ประสิทธิภาพและมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 

 จากความเป็นมาและความสาํคญัดงัท่ีกล่าวมา ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา การบริหารงานตาม

หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 สาํนกังานเขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาและเป็นแนวทางในการดาํเนินงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร

สถานศึกษา อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสถานศึกษาภายในสังกดั อนันาํไปสู่การพฒันาใหมี้ความ

สอดคลอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาการ เพื่อ

เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาตอบสนองความตอ้งการของ

บุคคลสังคมไทยใหน้กัเรียนมีศกัยภาพในการแข่งขนัและร่วมมืออยา่งสร้างสรรคใ์นสังคมโลกได ้
  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง 

กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 สาํนกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาด

กลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 สาํนกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคลคลไดแ้ก่เพศ 

อาย ุและประสบการณ์ในการทาํงาน 
 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. บุคลากรท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นของครูในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง    กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 สาํนกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
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แตกต่างกนั 

 2.. บุคลากรท่ีมีอายตุ่างกนั มีระดบัความคิดเห็นของครูในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง   กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 สาํนกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั 

 3. บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ทาํงานต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นของครูในการบริหารงานตามหลกั

ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 สาํนกังานเขตสายไหม 

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1.ขอบเขตดา้นเน้ือหา เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 สาํนกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

จาํแนกตามเพศ อาย ุและประสบการณ์ในการทาํงาน 

 2. กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  ครูผูส้อน ในโรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มเครือข่าย

ท่ี 28 สาํนกังานเขตสายไหม ประจาํปีการศึกษา 2559  ท่ีไดม้าโดยอา้งอิงในมาจากตาราง Krejcie  และ 

Morgan  ซ่ึงกาํหนดไวจ้าํนวน 108 คน และใชว้ธีิการเลือกสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ  (Stratified  Random 

Sampling) เป็นการสุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการใหไ้ดต้วัอยา่งกระจายไปทัว่ประชากรทาํไดโ้ดยการแบ่งประชากร 

ออกเป็นกลุ่มหรือชั้นภูมิ (Stratum) ลกัษณะการแบ่งชั้นภูมิแบ่งตามจาํนวนประชากรของโรงเรียน 

 

ตัวแปรทีศึ่กษาค้นคว้า 

  2.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

   2.1.1 เพศ 2.1.2 อาย ุ 2.2.3 ประสบการณ์ทาํงาน 

  2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล ประกอบดว้ย 6 หลกั ดงัน้ี 

   2.2.1 หลกันิติธรรม 2.2.2 หลกัคุณธรรม 2.2.3 หลกัความโปร่งใส 

   2.2.4 หลกัการมีส่วนร่วม 2.2.5 หลกัความรับผดิชอบ 2.2.6 หลกัความคุม้ค่า 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษานาํขอ้ความรู้จากผลการวิจยั เป็นขอ้มูลในการพฒันาปรับปรุงตนเองและ

สามารถบริหารจดัการสถานศึกษาเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อพฒันาสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ

มากยิง่ข้ึน 

 2. สถานศึกษาสามารถนาํขอ้ความรู้ท่ีคน้พบไปใชก้าํหนดนโยบาย การวางแผน และกาํหนด

แนวทางในการบริหารสถานศึกษา เพื่อพฒันาสถานศึกษาใหด้าํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 3. เป็นแนวทางในการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาอ่ืนต่อไป  
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วธีิการดาํเนินการวจิัย 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นครู ในโรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 สาํนกังานเขตสาย

ไหม กรุงเทพมหานคร ประจาํปีการศึกษา 2559 มีจาํนวน 150 คน  

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  ครูผูส้อน ในโรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 

28 สาํนกังานเขตสายไหม ประจาํปีการศึกษา 2559  ท่ีไดม้าโดยอา้งอิงในมาจากตาราง Krejcie  และ Morgan  

ซ่ึงกาํหนดไวจ้าํนวน 108 คน และใชว้ธีิการเลือกสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ  (Stratified  Random Sampling) เป็น

การสุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการใหไ้ดต้วัอยา่งกระจายไปทัว่ประชากรทาํไดโ้ดยการแบ่งประชากร ออกเป็นกลุ่ม

หรือชั้นภูมิ (Stratum) ลกัษณะการแบ่งชั้นภูมิแบ่งตามจาํนวนประชากรของโรงเรียน 

ท่ี โรงเรียนขนาดกลางเครือข่ายท่ี 28 ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

1 โรงเรียนวดัราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลสงคราม) 56 40 

2 โรงเรียนออเงิน(อ่อนเหม อนุสรณ์) 50 36 

3 โรงเรียนวดัเกาะสุวรรณาราม 44 32 

 รวม 150 108 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถาม(questionnaire) สาํหรับเก็บขอ้มูลจากครู

จาํนวน 1 ฉบบั โดยแบ่งออกเป็น 2 สองส่วนคือ 

 1. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนตวับุคคลจาํนวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและ

ประสบการณ์การทาํงาน 

  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล จาํนวน 55 ขอ้แยก

เป็นหลกัต่างๆ ดงัน้ี  (1) หลกันิติธรรม จาํนวน 11 ขอ้ (2)หลกัคุณธรรม จาํนวน 10 ขอ้ (3)หลกัความโปร่งใส 

จาํนวน 8 ขอ้ (4)หลกัการมีส่วนร่วม 8 ขอ้  (5)หลกัความรับผดิชอบ 9 ขอ้ (6)หลกัความคุม้ค่า 9 ขอ้  

  มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบัคือ    มากท่ีสุด มาก     

ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยกาํหนดค่าระดบัคะแนนเป็น 5,4,3,2,1 ตามลาํดบั  เพื่อใหท้ราบถึงการ

บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 สาํนกังานเขตสาย

ไหม กรุงเทพมหานคร 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามดาํเนินการวเิคราะห์โดยแบ่งการวเิคราะห์ออกดงัน้ี 

 ตอนที ่1. วเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ประสบการณ์การทาํงาน โดยใชส้ถิติแจกแจงความถ่ี และร้อยละ(percentage) 

 ตอนที ่2. วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยนาํขอ้มูลตอนท่ี 2 มาหาค่าเฉล่ีย (

Χ )  และค่าส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน(standard deviation: SD) 

 ตอนที ่3. เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาด

กลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 เขตสายไหม กรุงเทพมหานครใชส้ติถิดงัน้ี 

      3.1 การวเิคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามเพศต่างกนั 

วเิคราะห์โดยหาค่าที Independent sample  t-test   

  3.2. การวเิคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามอาย ุและ

ประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั วเิคราะห์โดยค่า One-Way Analysis of Variance  
 

ผลการวจัิย 

 ตารางที่ 1 จาํนวนและร้อยละข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากร โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่ม

เครือข่ายท่ี 28  เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน(คน) ร้อยละ 

เพศ 

        ชาย 

 

33 30.6 

     หญิง 

 

75 69.4 

 

รวม 108 100 

อายุ 

   อาย ุ20-30 ปี 16 14 

อาย ุ31-40 ปี 44 40.7 

อาย ุ41-50 ปี 32 29.6 

อาย ุ51-60 ปี 16 14.8 

 

รวม 108 100 
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ประสบการณ์ 

  ตํ่ากวา่ 10 ปี 39 36.1 

10-20 ปี 

 

41 38 

21-30 ปี 

 

25 23.1 

30 ปีข้ึนไป 3 2.8 

  รวม 108 100 
 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 108 คน เป็นเพศชาย จาํนวน   33 คน คิดเป็นร้อย

ละ 30 . 6 เป็นเพศหญิง จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 69 . 4 เป็นครูระหวา่งอายุ 20 - 30 ปี จาํนวน 16 คน คิดเป็น

ร้อยละ14. 8 เป็นครูระหวา่งอายุ 31 - 40 ปี  จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 40 . 7 เป ◌น็ครูระหวา่งอาย ุ41- 50 ปี  

จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 29 . 6  เป็นครูระหวา่งอายุ 51 - 60 ปี จาํนวน  16 คน คิดเป็นร้อยละ 14 . 8 

ประสบการณ์การทาํงานตํ่ากวา่ 10 ปี  จาํนวน  39 คน คิดเป็นร้อยละ 36 . 1 ประสบการณ์การทาํงาน 10 - 20 ปี  

จาํนวน  41 คน คิดเป็นร้อยละ 38 . 0 ประสบการณ์ก ารทาํงาน 21 - 30 ปี  จาํนวน  25 คน คิดเป็นร้อยละ 23 . 1 

ประสบการณ์การทาํงานมากกวา่ 30 ปีข้ึนไป  จาํนวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8  ตามลาํดบั 

ตอนที ่2. วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียน

ขนาดกลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยนาํขอ้มูลตอนท่ี 2 มาหาค่าเฉล่ีย (Χ )  

และค่าส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน(standard deviation: SD) 

 ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  

การบริหารงานตาม          
       x� 
                                  SD 

ระดบัการ 

หลกัธรรมาภิบาล บริหารงาน 

1.ดา้นหลกันิติธรรม 4.4 0.38            มาก 

2.ดา้นหลกัคุณธรรม 4.44 0.41                             มาก 

3.ดา้นหลกัความโปร่งใส 4.42 0.37                             มาก 

4.ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 4.43 0.38                             มาก 

5.ดา้นหลกัความรับผิดชอบ 4.46 0.37                             มาก 

6.ดา้นหลกัความคุม้ค่า 4.49 0.35                             มาก 

         ภาพรวม 4.44 0.34                             มาก 
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 จากตารางท่ี 2 แสดงว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ ผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียน

ขนาดกลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 28ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก(Χ =4.44)  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามลาํดบัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นหลกัความคุม้ค่า(Χ

=4.49 )   ดา้นหลกัความรับผิดชอบ(Χ =4.46 )   ดา้นหลกัคุณธรรม(Χ =4.44 )   ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม(Χ

=4.43 )  ดา้นหลกัความโปร่งใส(Χ =4.42 )  ดา้นหลกันิติธรรม(Χ =4.40 )  ตามลาํดบั 

ตอนที ่3. เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง 

กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 เขตสายไหม กรุงเทพมหานครใชส้ติถิดงัน้ี 

    3.1 การวเิคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามเพศต่างกนั วเิคราะห์โดย

หาค่าที Independent sample  t-test 

 ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาด

กลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามเพศโดยภาพรวมและรายดา้น 

การบริหารบริหารงานตาม 

หลกัธรรมาภิบาล เพศชาย เพศหญิง 

t p   ของผูบ้ริหาร จาํแนกตามเพศ x� SD x� SD 

หลกันิติธรรม 4.46 0.318 4.38 0.415 0.888 0.377 

หลกัคุณธรรม 4.48 0.337 4.42 0.451 0.692 0.490 

หลกัความโปร่งใส 4.42 0.350 4.42 0.393 -0.01 0.992 

หลกัการมีส่วนร่วม 4.42 0.342 4.44 0.401 0.149 0.882 

หลกัความรับผดิชอบ 4.46 0.365 4.46 0.383 0.092 0.927 

หลกัความคุม้ค่า 4.50 0.343 4.48 0.366 0.339 0.735 

ภาพรวม 4.46 0.314 4.43 0.360 0.352 0.726 

 จากตารางท่ี 3พบวา่ การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาด

กลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  ท่ีมีเพศต่างกนั ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกแต่ง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 3.2. การวเิคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามอาย ุและประสบการณ์ใน

การทาํงานต่างกนั วเิคราะห์โดยค่า One-Way Analysis of Variance  

  ตารางท่ี  4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉล่ียการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิ

บาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  จาํแนก
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ตามอายโุดยภาพรวมและรายดา้น 

เน้ือหารายดา้น อาย ุ x� S.D. F p 

หลกันิติธรรม อาย ุ20-30 ปี 4.443 0.283 

  

 

อาย ุ31-40 ปี 4.309 0.408 1.772 0.157 

 

อาย ุ41-50 ปี 4.477 0.404 

  

 

อาย ุ51-60ปี 4.517 0.358 

  หลกัคุณธรรม อาย ุ20-30 ปี 4.562 0.268 

  

 

อาย ุ31-40 ปี 4.363 0.47 1.169 0.325 

 

อาย ุ41-50 ปี 4.45 0.425 

  

 

อาย ุ51-60ปี 4.525 0.369 

  หลกัความโปร่งใส อาย ุ20-30 ปี 4.414 0.321 

  

 

อาย ุ31-40 ปี 4.36 0.407 1.002 0.395 

 

อาย ุ41-50 ปี 4.46 0.362 

  

 

อาย ุ51-60ปี 4.539 0.383 

  หลกัการมีส่วนร่วม อาย ุ20-30 ปี 4.5 0.312 

  

 

อาย ุ31-40 ปี 4.369 0.412 0.823 0.484 

 

อาย ุ41-50 ปี 4.46 0.359 

  

 

อาย ุ51-60ปี 4.507 0.409 

  หลกัความรับผดิชอบ อาย ุ20-30 ปี 4.486 0.268 

  

 

อาย ุ31-40 ปี 4.399 0.389 0.736 0.533 

 

อาย ุ41-50 ปี 4.51 0.378 

  

 

อาย ุ51-60ปี 4.52 0.4288 
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เน้ือหารายดา้น อาย ุ x� S.D. F p 

หลกัความคุม้ค่า อาย ุ20-30 ปี 4.5347 0.266 

  

 

อาย ุ31-40 ปี 4.436 0.379 0.621 0.603 

 

อาย ุ41-50 ปี 4.541 0.332 

  

 

อาย ุ51-60ปี 4.493 0.433 

  ภาพรวม อาย ุ20-30 ปี 4.49 0.229 

  

 

อาย ุ31-40 ปี 4.373 0.366 1.089 0.357 

 

อาย ุ41-50 ปี 4.483 0.347 

  

 

อาย ุ51-60ปี 4.517 0.374 

          

 จากตารางท่ี 4 พบวา่ การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาด

กลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายตุ่างกนัโดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกแต่ง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ตารางท่ี  5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉล่ียการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 เขตสายไ หม กรุงเทพมหานคร จาํแนก

ประสบการณ์การทาํงานโดยภาพรวมและรายดา้น 

เน้ือหารายดา้น ประสบการณ์การทาํงาน x� S.D. F p 

หลกันิติธรรม ตํ่ากวา่ 10 ปี 4.335 0.376 

  

 

10-20 ปี 4.447 0.41 0.982 .4.4 

 

21-30 ปี 4.436 0.383 

  

 

มากกวา่ 30 ปี 4.636 0.181 

  หลกัคุณธรรม ตํ่ากวา่ 10 ปี 4.441 0.397 

  

 

10-20 ปี 4.456 0.471 0.301 0.825 

 

21-30 ปี 4.4 0.379 

  

 

มากกวา่ 30 ปี 4.633 0.404 
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เน้ือหารายดา้น ประสบการณ์การทาํงาน x� S.D. F p 

หลกัความโปร่งใส ตํ่ากวา่ 10 ปี 4.375 0.376 

  

 

10-20 ปี 4.46 0.408 0.511 0.675 

 

21-30 ปี 4.425 0.344 

  

 

มากกวา่ 30 ปี 4.583 0.381 

  หลกัการมีส่วนร่วม ตํ่ากวา่ 10 ปี 4.41 0.379 

  

 

10-20 ปี 4.481 0.394 0.325 0.808 

 

21-30 ปี 4.4 0.375 

  

 

มากกวา่ 30 ปี 4.458 0.473 

  หลกัความรับผดิชอบ ตํ่ากวา่ 10 ปี 4.407 0.365 

   10-20 ปี 4.506 0.371 0.661 0.578 

 21-30 ปี 4.457 0.409   

 มากกวา่ 30 ปี 4.629 0.339   

 

หลกัความคุม้ค่า ตํ่ากวา่ 10 ปี 4.484 0.366 

  

 

10-20 ปี 4.525 0.344 0.374 0.772 

 

21-30 ปี 4.462 0.352 

  

 

มากกวา่ 30 ปี 4.333 0.618 

  ภาพรวม ตํ่ากวา่ 10 ปี 4.408 0.333 

  

 

10-20 ปี 4.479 0.358 0.373 0.773 

 

21-30 ปี 4.43 0.353 

  

 

มากกวา่ 30 ปี 4.545 0.373 

   

 จากตารางท่ี 5 พบวา่ การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาด

กลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  ท่ีมีประสบการณ์การทาํงานโดยภาพรวมและราย

ดา้น ไม่แตกแต่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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อภิปรายผล 

 จากการวจิยัเร่ือง การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาด

กลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 เขตสายไหม กรุงเทพมหานครสรุปประเด็นสาํคญัเพื่อนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี  

 1. ผลการศึกษาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง 

กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 สํานกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน เรียงตามลาํดบัจากมากไปน้อยได้ดงัน้ี ด้านหลกัความคุม้ค่า ด้าน

หลกัความรับผิดชอบ   ดา้นหลกัคุณธรรม ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  ดา้นหลกัความโปร่งใส ด้านหลกันิติ

ธรรมตามลาํดบั อาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญักบัการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารงาน

ตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 สํานกังานเขตสาย

ไหม กรุงเทพมหานคร ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อผูเ้รียนเป็นสําคญัมีการบริหารงานท่ี

เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีส่วนร่วมมีอิสระในการบริหารจดัการท่ีมีการ

ติดตาม รายงานผลการดาํเนินงานท่ีเป็นปัจจุบนัโดยครอบคลุมหลกัธรรมาภิบาลท่ียึดตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ .ศ . 2542 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 

นาวา มาตราช )2554  (ศึกษาเร่ือง การบริหารงบประมาณตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนใน

อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ตามความคิดเห็นของครู พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจาก

รัฐบาลไดมี้การปฏิรูประบบราชการเพื่อให้การบริการประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารภาครัฐมาก

ข้ึน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดงักล่าว สํานกันายกรัฐมนตรีจึงออกระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย

การสร้างระบบการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ .ศ. 2542 เพื่อให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม และ

ส่วนราชการถือปฏิบติั การบริหารจดัการของสถานศึกษา  ซ่ึงมีหนา้ท่ีให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนและ

เป็นสถานศึกษาของรัฐจึงตอ้งนาํหลกัการว่าดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี หรือ "ธรรมาภิ

บาล" มาบูรณาการในการบริหารและจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งใหก้บัโรงเรียนในฐานะท่ีเป็น

นิติบุคคลและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

 ฐิติรัตน์ เอ่ียมสกุล ) 2555  (ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริหารงานตามหลกัธรรมธรรมาภิบาลของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครแหลมฉบงั ผลวิจยัพบวา่  )1  (พฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิ

บาลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครแหลมฉบงั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยคะแนนเฉล่ียเรียงลาํดบัจากมากไปน้อย คือ หลกันิติธรรม หลกั

ความคุ้มค่า หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักคุณธรรม และหลักมีส่วนร่วม )2  (พฤติ

กรรมการบริหารงานตามหลกัธรรมธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครแหลมฉบงั ตาม

ความคิดเห็นขิงครู จาํแนกตามตาํแหน่ง สถานภาพและประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญั

ทางสถิติ และ ) 3  (ความตอ้งก ารพฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดั

เทศบาลนครแหลมฉบงั ตามความคิดเห็นของครู เรียงลาํดบัความตอ้งการจากมากไปน้อยปรากฏผลดงัน้ี 

หลกัคุณธรรม หลกันิติธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความรับผิดชอบ หลกัการมีส่วนร่วม และหลกัความ
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คุม้ค่า เม่ือพิจารณารายดา้นมีประเด็นท่ีจะนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 

 1.1ดา้นหลกันิติธรรม จากการศึกษาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 สํานกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ดา้นหลกันิติธรรมในภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงโดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

3 อนัดับแรก ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาออกกฎ ระเบียบ ข้อตกลงในสถานศึกษาถูกต้องตามระเบียบ 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหารสถานศึกษาพิจารณาตดัสินใจเร่ืองต่างๆโดยยึดระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

หรือขอ้ตกลงของสถานศึกษาเป็นหลกั  ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัให้มีการแบ่งแยกงาน  ช้ีแจงขอบข่ายภาระ

งาน และมอบหมายบุคลากรเข้าทํางานชัดเจน  ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ ได้แก่  ผู ้บริหาร

สถานศึกษาตกัเตือน หรือลงโทษบุคลากรท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ หรือขอ้ตกลง ของสถานศึกษา ซ่ึง

สอดคล้องกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,คณะครุศาสตร์ )2553, หน้า 82) ได้กล่าวว่า หลักนิติธรรมคือ 

หลักการท่ีมีความมุ่งหมายท่ีจะคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูป้ฏิบติังานภายในโรงเรียนโยมีกฎหมาย

ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆท่ีเป็นธรรมมีการบงัคบัใชก้ฎหมายขอ้บงัคบัต่างๆอยา่งเสมอภาคไม่มีการเลือกปฏิบติั

ไม่มีมาตรการเชิงซ้อนมีการดูแลการปฏิบติัให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายไม่ใช้กฎหมายไปแสวงหา

ผลประโยชน์โดยมิชอบปรับปรุงกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของยุคสมยัและเป็น

ธรรมเป็นท่ียอมรับของสังคมคาํนึงถึงสิทธิเสรีภาพความยติุธรรมของบุคคลในโรงเรียน 

 1.2 ด้านหลักคุณธรรม จากการศึกษาพบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 สาํนกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ดา้นคุณธรรม

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และมาก โดย

เรียงโดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานท่ี

กฎหมายกาํหนด ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัต่อบุคลากรในสถานศึกษาดว้ยความเสมอภาค และเป็นธรรม 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความขยนัหมัน่เพียร  ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอาใจใส่ ดูแล สร้างขวญั

กําลังใจบุคลากรในสถานศึกษาอย่างเป็นธรรม  ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ ได้แก่ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาเป็นผูมี้ความอดทน อดกลั้น และมีอารมณ์หนักแน่น มัน่คง ซ่ึงสอดคล้องกบัพระธรรมปิฎก        

( 2549, หน้าท่ี 18) ไดใ้ห้ความมายว่า คุณธรรมคือ คุณสมบติัท่ีเสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม ให้เป็นจิตใจท่ีสูง

ประณีตและประเสริฐ เช่น ความรัก ความเมตตา ความสงสาร อยากให้ผูอ่ื้นพน้ทุกข์ ความยินดี การวางตวั

เป็นกลาง ความมีนํ้ าใจ เสียสละ  ความกตญั�ูกตเวที คือ ผูท่ี้มีคุณความดี ความเคารพนบนอบ และความ

สุภาพอ่อนโยน 

 1.3 ดา้นหลกัความโปร่งใส พบว่า การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 สํานกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ดา้นคุณธรรมในภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และมาก โดยเรียงโดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
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สูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ขอ งสถานศึกษา มีการทาํงานในรูปคณะกรรมการ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัใหมี้การส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ เปิดเผยขอ้มูลดา้นต่างๆ สู่ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา

ดว้ยวธีิการต่าง ๆ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัใหมี้การจดัทาํรายงานผลการจดัการศึกษาประจาํปี เสนอผูเ้ก่ียวขอ้ง

และสาธารณชน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ขอ้อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาบริหารงานดา้นต่างๆ อยา่ง

เปิดเผยและโปร่งใส ซ่ึงสอดคล้องกบัสํานักงาน ก .พ.ร) . 2555,หน้า 21-22) ไดใ้ห้ความหมายว่า เปิดเผย/

โปรงใส หมายถึงในการปฏิบติัราชการตอ้งปฏิบติังานดว้ยความซ้ือสัตยสุ์จริตตรงไปตรงมาร่วมทั้งตอ้งมี

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีจาํเป็นและเช่ือถือไดใ้ห้ประชาชนไดรั้บทราบอยา่งสมํ่าเสมอตลอดจนวางระบบ

ใหก้ารเข◌้าถึงขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวเป็นไปโดยง่าย 

 1.4 ดา้นหลกัการมีส่วนรวม พบว่าการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ดา้นคุณธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงโดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก 

ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรและผูท่ี้เก่ียวข้องมี ส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย 

ยทุธศาสตร์ วสิัยทศัน์และวางแผนการจดัการศึกษา 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรและ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง คดัเลือก หรือเสนอช่ือคณะกรรมการ

ดาํเนินงานดา้นต่างๆ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ  ในปัญหาสาํคญัของสถานศึกษาส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ขอ้อ่ืนๆไดแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิด

โอกาสให้มีการตั้ งคณะทาํงานสรุปผลการประเมิน และกาํหนด ซ่ึงสอดคล้องกับ อานันท์ ปันยารชุน 

)2542,หน้า 10-12) อธิบายวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเคร่ืองมือต่อตา้นการทุจริตท่ีทรงพลงั ทาํให้

สังคมมีความสุจริตโปร่งใสแนวคิดการมีส่วนร่วม กล่าวโดยสรุปคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

รับรู้และเสนอความเห็นในการติดสินใจปัญหาสําคัญของประเทศด้วยการแจ้งความเห็นในการไต่

สวนสาธารณะการประชาพิจารณ์การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ 

 1.5 ดา้นหลกัความรับผิดชอบ พบวา่การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ดา้นคุณธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดและมาก โดยเรียงโดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 

อนัดบัแรก ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาทาํงานเป็นทีม ผูบ้ริหารสถานศึกษาทาํ

ความเขา้ใจและให้ความเห็นชอบต่อวตัถุประสงค ์เป้าหมายของสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัใหมี้การ

ดาํเนินการแก้ไขปรับปรุงขอ้บกพร่อง ส่วนขอ้คะแนนท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยกว่าขอ้อ่ืนๆ ได้แก่ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาจดัให้สถานศึกษามีนโยบาย วิสัยทศัน์ และแผนงานท่ีชดัเจน ผูบ้ริหารสถานศึกษายอมรับผลท่ี

เกิดจากการตดัสินใจและการกระทาํทั้งผลดีและผลเสีย      และสามารถอธิบายเหตุผลในการกระทาํนั้นได้

สอดคลอ้งกบัปัญญา ฉายะจินดาวงศ ์และรัชนี ภูตระกลู  )2549,หนา้ 9) ไดอ้ธิบายถึงหลกัความรับผดิชอบวา่

หมายถึง การตระหนกัในสิทธิและหนา้ท่ีความสาํนกัในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะ

ของบา้นเมือง และกระตือรือร้นในการกระทาํของตน  
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 1.6 ด้านหลักความคุม้ค่า พบว่า การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ดา้นคุณธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาท่ีสุดและมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและมาก โดยเรียงโดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด 3 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการปฏิบติังานแบบมุ่งเน้นผลงาน 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาควบคุมกาํกับให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานเต็มความรู้เต็มความสามารถและเต็มเวลา 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การใชท้รัพยากรท่ี มีอยู ่ในทอ้งถ่ิน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่

ข้ออ่ืนๆ ได้แก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัให้มีการพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องครบถ้วนเป็น

ปัจจุบนั สะดวกต่อการใชง้านและตรงตามความตอ้งการ สอดคลอ้งกบัสํานกังาน ก .พ.ร) . 2555,หนา้ 21-22) 

ไดใ้ห้ความหมายวา่ ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการตอ้งใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดัเกิดความคุม้ค่าต่อ

การลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้ งน้ี ต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ

ปฏิบติังานเพื่ออาํนวยความสะดวกและลดภาระค่าใชจ่้ายตลอดจนยกเลิกภารกิจท่ีลา้สมยัและไม่จาํเป็น 

 2. การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาด

กลาง กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคลคล สรุปไดด้งัน้ี 

  2. 1 การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ ผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง 

กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  ท่ีมีเพศต่างกนั ในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น ได้แก่ 

หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความ

คุม้ค่า ไม่แตกแต่งกนัซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการบริหารงานตามหลกัธรร

มาภิบาลของผูบ้ริหารนั้ นเป็นหลักการบริหารงานท่ีเก่ียวกับหลกัความถูกต้องดีงาม ตามระเบียบ แบบ

แผนการปฏิบติังาน มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

และต้องทํางานทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใส สอดคล้องกับวิจัยของ กันสุข )2554  (ศึกษาเร่ือง การ

บริหารงานตามหลกัธรรมภิบาลของเทศบาลตาํบลท่าแร่ อาํเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร ผลการวิจยัพบวา่ เพศ 

แตกต่างกนั โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

  2. 2 การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง 

กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุต่างกนั ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ได้แก่ 

หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความ

คุม้ค่าไม่แตกแต่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  

  2. 3 การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง 

กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ท่ีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกนั ในภาพรวมและราย

ด้านทุกด้าน ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความ

รับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่าไม่แตกแต่งกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0. 05 ซ่ึงไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
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ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

 การวิจยัเร่ือง การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง 

กลุ่มเครือข่ายท่ี 28 สาํนกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้ดงัน้ี 

 1  .ควรมีหลกันิติธรรมในการบริหาร กาํกบั ดูแล หลกัในการใช้คาํสั่ง กฎ ระเบียบ ขอ้ตกลง โดย

อา้งอิงขอ้กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้ง เป็นธรรม และเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย ยึดหลัก

ความเสมอภาค ยึดระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นหลัก ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรปฏิบติัตามกฎ 

ระเบียบ หรือขอ้ตกลง รวมทั้งตอ้งตกัเตือน หรือลงโทษผูไ้ม่ปฏิบติัตาม เม่ือมีการแบ่งแยกงาน ตอ้งกาํหนด

ขอบข่ายภาระงาน และช้ีแจงแนะนาํแนวทางการปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีวางไวใ้ห้เขา้ใจ

ตรงกนั 

 2. ควรมีหลกัคุณธรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และไม่แสวงหาผลประโยชน์

โดยมิชอบ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความขยนัหมัน่เพียร เป็นไปตามกฎหมาย  มีความเสมอภาคและเป็นธรรม โดย

วางตนใหเ้หมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ี มีเหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีความอดทนอดกลั้น 

สุภาพอ่อนโยน เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเอาใจใส่สร้างขวญักาํลงัใจในหมู่คณะ 

 3. ควรมีหลกัความโปร่งใส ในการปฏิบติังานอยา่งเปิดเผยและโปร่งใส โดยในการทาํงานต่างๆมี

การดาํเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ มีระบบ ติดตาม ตรวจสอบ มีการส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์เปิดเผย

ขอ้มูลดา้นต่างๆสู่ผูเ้ก่ียวขอ้ง มีการปรับปรุงขอ้มูลสารสนเทศใหมี้ความถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั ตรงกบัความ

เป็นจริง สามารถเปิดเผยแก่บุคคลทัว่ไปได ้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมรับรู้ในการดาํเนินการดา้นต่างๆ มีการ

รายงานผลการรับ -จ่ายเงินในสถานศึกษา รวมทั้งจดัทาํรายงานผลการศึกษาประจาํปี เสนอผูเ้ก่ียวขอ้งและ

สาธารณชน  

 4. ควรมีหลกัการมีส่วนร่วม ในการปฏิบติังานโดยเปิดโอกาสใหบุ้คลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วน

ร่วมในการกาํหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ วสิัยทศัน์และวางแผน อยา่งเตม็ความรู้ความสามารถและเป็นอิสระ 

โดยผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถคดัเลือก หรือเสนอช่ือคณะกรรมการดาํเนินงานดา้นต่างๆ มีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลการดาํเนินงาน การตดัสินใจในปัญหาสาํคญัของหน่วยงาน การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหบุ้คคลท่ี

เก่ียวขอ้งไดท้ราบ และมีการตั้งคณะทาํงานเพื่อสรุปผลการประเมิน และกาํหนดแนวทางการปรับปรุงพฒันา 

อีกทั้งตอ้งรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก 

 5 .ควรมี หลกัความรับผิดชอบ ในการปฏิบติังานโดยกาํหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ และแผนงานท่ี

ชัดเจน มีความเข้าใจและเห็นชอบในวตัถุประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยงาน มีคาํสั่ง หรือบันทึก

มอบหมายงานด้านต่างๆ มีปฏิทินการปฏิบัติงานและควบคุมให้มีการดําเนินการตามท่ีกําหนด มีการ

สนบัสนุนให้บุคลากรพฒันางานใหท้นักบัความเปล่ียนแปลง และเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่งเสริมงานทาํงานเป็น

ทีม มีระบบการติดตามและประเมินผล และต้องดาํเนินการแก้ไขปรับปรุง ตามรายงานการตรวจสอบ 

ยอมรับผลการดาํเนินการทั้งผลดีและผลเสียโดยสามารถอธิบายเหตุผลได ้

 6.  ควรมีหลกัความคุม้ค่า ในการปฏิบติังานโดยมีการวางแผนและควบคุมการใชท้รัพยากรและ



17 
 

งบประมาณอยา่งประหยดั คุม้ค่า บุคลากรปฏิบติังานอยา่งเตม็ความรู้ เตม็ความสามารถและเตม็เวลา โดย

สัมพนัธ์กบัเวลาท่ีกาํหนด มีการพฒันาสารสนเทศใหถู้กตอ้งครบถว้น สะดวกต่อการใชง้าน สนบัสนุนการ

ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการทาํการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1 .ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีประสบผล

สาํเสร็จในการบริหารจดัการทาํใหโ้รงเรียนกา้วสู่องคก์ารท่ีมีการบริหารจดัการเป็นเลิศ 

 2  .ควรมีการศึกษาวจิยัในเชิงคุณภาพ เพื่อเจาะลึกถึงความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานตามหลกั

ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 3. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง

ในการพฒันาประสิทธิภาพของการบริหารงานของผูบ้ริหาร 
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