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ความคดิเห็นของครูที่มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภบิาลของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนธัญรัตน์ จงัหวดัปทุมธานี 

สุวรรณี เสือสมิง* 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมี
ต่อการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนธญัรัตน์ จงัหวดัปทุมธานี  
และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนธญัรัตน์ จงัหวดัปทุมธานีจ าแนกตามสถานภาพ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูป้ฏิบติัการสอนในโรงเรียนธญัรัตน์ จงัหวดัปทุมธานี จ านวน  118  คน วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ได้ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม เท่ากบั  0.932 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการเปรียบเทียบการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนธญัรัตน์ จงัหวดัปทุมธานี จ  าแนกตามวุฒิการศึกษาโดยการ
ทดสอบค่าที (t-test) ส่วนประสบการณ์ในการสอน ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อ
พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 จึงน าคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่  

ผลการวิจยัพบว่า  
1. ครูในโรงเรียนธญัรัตน์ จงัหวดัปทุมธานีมคีวามเห็นต่อการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น โดย 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
ดา้นหลกันิติธรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาอนัดบัสองคือ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม และอนัดบัสาม
คือ ดา้นหลกัความโปร่งใส และดา้นหลกัความคุม้ค่า  

2. ครูท่ีมีวุฒิการศกึษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นหลกันิติธรรม และดา้นหลกัคุณธรรม และครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการสอนต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
 

ค าส าคญั: ความคิดเห็นของครู ,   การบริหาร, หลกัธรรมาภิบาล 
 
* นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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บทน า  
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสสังคมโลก ส่งผลให้สังคมไทยเกิดการ

เปล่ียนแปลง ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิง่กระแสของสงัคมโลกใน
ปัจจุบนัและอนาคตเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ และความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลต่อการ
พฒันาคุณภาพของประชากรในชาติ ดงันั้นการพฒันาการศึกษาดงันั้นระบบการศึกษาจึงตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนทั้งแนวคิด สาระ ตลอดจนแนวทางในการจดัการศึกษา ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือส าคญั
ในการพัฒนาบุคลากรในชาติให้พร้อมรับมือ และปรับตัวให้สอดคล้องเหมาะสมกับการ
เปล่ียนแปลงของกระแสสังคมโลกในทุกรูปแบบ (ปูรณ์ญาดา กาพยตุ์ม้, 2555, หน้า 1) แต่ระบบ
การศึกษามีความส าคัญและขอบเขตของงานท่ีใหญ่เกินกว่าท่ีจะอยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงหรือบุคคลใดได ้ดงันั้นตอ้งใชก้ารผนึกก าลงัและประสานความร่วมกนั
ทุกฝ่ายอย่างจริงจังในการบริหารจัดการศึกษา ดังนั้นผูบ้ริหารการศึกษาและผูท่ี้เก่ียวข้องจึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการพฒันาการศึกษาให้ประสบความส าเร็จ และความส าเร็จของการ
พฒันาการศึกษานั้นจึงข้ึนอยู่ก ับการพฒันาระบบการบริหารการศึกษาเป็นส าคัญ โดยปรัชญา
พ้ืนฐานและกรอบแนวคิดของพระราชบญัญติัศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2545 มีเจตนารมณ์ท่ีตอ้งการให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้ง
ดา้นวิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป ไปยงัสถานศึกษา เพ่ือให้
สถานศึกษามีความคล่องตัว เป็นอิสระ สามารถบริหารจัดการศึกษาได้สะด วกรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารจดัการ โดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐานในการบริหารจดั 
(School Based Management) ซ่ึงนกัการศึกษาบางท่านเช่ือว่า การก าหนดใหส้ถานศึกษาชั้นพ้ืนฐาน
มีฐานะเป็นนิติบุคคล จะเป็นเคร่ืองมือส าคญัใหส้ถานศึกษาขั้นพ้ืนมีความเป็นอิสระ สามารถบริหาร
จัดก ารศึ กษ าในสถานศึกษ าของตน เองได้อย่างสะดวงรวด เร็วและมี ป ระ สิท ธิภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2549, หนา้ 1) ดว้ยเหตุดงักล่าวน้ีเองรัฐบาลถึงไดก้  าหนดในพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 25 ว่าให้สถานศึกษาสังกดัส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคล สถานท่ีศึกษาดงักล่าวจึงจดัเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
มหาชน  มี อ  าน าจหน้ าท่ี ต ามบทบัญญั ติ แห่ งกฎหมายว่ าด้วยระเบี ยบบ ริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎหมายอ่ืนซ่ึงก  าหนดอ านาจและหน้าท่ีไวเ้ป็นกาลเฉพาะ
นอกจากน้ียงัมีประสิทธิภาพและหนา้ท่ีเช่นเดียวกบับุคคลธรรมดาท่ีจะท านิติกรรมสญัญา รวมทั้งมี
การกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นและการกระท ากิจการใด ๆ ท่ีกฎหมายรับรองได  ้ซ่ึงการมีกฎหมาย
ก าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลมีจุดมุ่งหมายส าคัญท่ีจะท าให้สถานศึกษามีอิสระ มีความ
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เข้มแข็งในการบริหารเพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างคล่องตวั รวดเร็ว และสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และประเทศชาติโดยรวม 

การบริหารสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามหลกัธรรมาภิบาล จึงจะเป็นการบริหาร
จัดการท่ีสอดคล้องกับแนวโน้มสภาพปัญหา และความต้องการในยุคโลกาภิว ัฒน์  น าไปสู่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์รหรือหน่วยงาน และเป็นหลกัประกนัความส าเร็จในการ
บริหารจดัการ และเป็นท่ียอมรับโดยทัว่กนัว่าการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชเ้ป็นแนวทางในการ
บริหารจดัการเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น และมีความส าคญัต่อความส าเร็จขององค์กระทุกประเภท ทุกระดบั 
ไม่ว่าจะเป็นองคธุ์รกิจ องคก์รทางการศึกษา องค์กรทางสังคมต่าง ๆ ทั้งน้ีเพราะหลกัธรรมาภิบาล
เป็นการบริหารจดัการท่ีดี เป็นการบริหารจดัการท่ีสร้างประโยชน์และความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งและน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งมวล (ธีระ รุญเจริญ, 2550, หนา้ 22-24) 

จากสภาพการณ์ปัญหา และความตอ้งการในยคุโลกาภิวฒัน์ท่ีเกิดข้ึน ระบบราชการมีขนาด
ใหญ่ เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ ไม่ทันเหตุการณ์และการแข่งขันกับต่างประเทศ การ
บริหารราชการเป็นแบบรวมศูนยอ์  านาจ เป็นระบบอุปถมัภ์และขาดประสิทธิภาพ ระบบกฎหมาย
ล้าสมัย น าไปสู่ปัญหาท่ีเร้ือรังของประเทศ คือการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
ขณะเดียวกนัคุณภาพการศึกษาของไทยยงัไม่กา้วหนา้เท่าท่ีควรจะเป็น ไม่สามารถปรับตวัใหรู้้เท่า
ทนักบัวิทยาการสมยัใหม่ ทั้งดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีไม่เอ้ือต่อการพฒันานวตักรรม ดว้ย
เหตุน้ีระบบราชการจึงตอ้งมีการปฏิรูปทั้งดานโครงสร้าง การปรับวฒันธรรมในการท างาน การ
ปรับค่านิยมและความเช่ือ ตลอดจนสร้างวิสัยทัศน์ร่วม รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2547 ก  าหนดทุกส่วนราชการ และขา้ราชการ ปฏิบติั
ราชการตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี หรือ ธรรมาภิบาล (Good governance) (บวรศกัด์ิ 
อุวรรณโณ, 2553, หนา้ 15) 

จากความเป็นมาและความส าคญัดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าผูบ้ริหาร สถานศึกษาเป็นผูม้ี
ความส าคญัต่อการด าเนินการจดัการศึกษาพฒันากระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของ
บุคคล และสงัคม ตอ้งเป็นผูน้  าและเป็นผูท้  าให้เป็นตวัอย่างแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ครู อาจารย ์และผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสีย เป็นผูท่ี้จะตอ้งแสวงหาวิธีการท่ีดีมาใชใ้นการบริหารสถานศึกษา เพื่อจดัการศึกษา
ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป็นไดด้ว้ยดี คือ การด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.  2542 นั่นคือการบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล  ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารตาม
หลกัธรรมมา   ภิบาลของผูบ้ริหารศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนธัญรัตน์ จังหวดั
ปทุมธานีเพื่อจะได้น าผลการวิจยัเป็นขอ้มูลให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาและเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหาร



4 
 

สถานศึกษาทุกระดบัท่ีรับผิดชอบในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น าไปใชใ้นการพฒันาผูบ้ริหาร
สถานศึกษา โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนธญัรัตน์ จงัหวดัปทุมธานี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมต่ีอการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนธญัรัตน์ จงัหวดัปทุมธานีจ าแนกตามสถานภาพ 

 
ขอบเขตของการวจิยั   

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนธญัรัตน์ จงัหวดัปทุมธานี โดยด าเนินการตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ี
ดี ซ่ึงประกอบด้วยหลกัพ้ืนฐาน 6 ประการ ได้แก่ 1) ด้านหลักนิติธรรม 2) ด้านหลกัคุณธรรม         
3) ดา้นหลกัความโปร่งใส 4) ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 5) ด้านหลกัความรับผิดชอบ และ 6) ด้าน
หลกัความคุม้ค่า 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั  
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูผูป้ฏิบัติการสอนในโรงเรียนธัญรัตน์ จังหวดั
ปทุมธานี โดยในปีการศึกษา 2561 มีจ  านวนครูผูป้ฏิบติัการสอนทั้งหมด 165 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ครูผูป้ฏิบัติการสอนในโรงเรียนธัญรัตน์ 
จงัหวดัปทุมธานี โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามเกณฑก์ารก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ เครจ
ซี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, p.608) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 118 คน ผูว้ิจยัท า
การสุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

ระยะเวลาในการท าวจิยั 
 การศึกษาการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูในโรงเรียนธญัรัตน์ จงัหวดัปทุมธานี  ใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 – 
เดือนกนัยายน 2561        
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบหาค่าความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา หาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of Item objective Congruence : IOC) และหาค่าความ
เช่ือมัน่โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค(Cronbach’s Alpha coefficient) ไดค่้าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.932  โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นตรวจสอบ
รายการ (Check list) ประกอบดว้ย วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน  
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารตามหลกัธรรมาภิ
บาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนธญัรัตน์ จงัหวดัปทุมธานี  แบ่งเป็น 6 ดา้น จ านวน 48 ขอ้ 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ ความคิดเห็น มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็นมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด คือ 
5,4,3,2,1  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
 1. วิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชก้ารหาค่าความถ่ี  (frequency) และ 
ร้อยละ (percentage) 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนธัญรัตน์  จังหวัดปทุมธานี โดยใช้การหาค่าเฉล่ีย ( �̅�) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 3. การเปรียบเทียบการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูในโรงเรียนธญัรัตน์ จงัหวดัปทุมธานี จ  าแนกตามวุฒิการศึกษาโดยการทดสอบค่าที 
(t-test) และประสบการณ์ในการสอน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 จึงน าคะแนนเฉล่ียเป็น
รายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
 
ผลการวจิยั 
 1. ครูในโรงเรียนธญัรัตน์ จงัหวดัปทุมธานีมีความเห็นต่อการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น โดย 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
ดา้นหลกันิติธรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาอนัดบัสองคือ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม และอนัดบัสาม
คือ ดา้นหลกัความโปร่งใส และดา้นหลกัความคุม้ค่า 
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 2. ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นหลกันิติธรรม และดา้นหลกัคุณธรรม โดยครูท่ีมีวุฒิ
การศึกษาในระดบัปริญญาโท หรือสูงกว่ามีความเห็นมากกว่าครูท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญา
ตรี และครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

  
อภิปรายผล 
 จากการวิจยัเร่ืองความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนธญัรัตน์ จงัหวดัปทุมธานี พบประเด็นท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนธญัรัตน์ จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได้
ก  าหนดใหก้ารบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานถือเป็นนิติบุคคล ดงันั้นการน าเอาหลกัธรรมาภิบาลกบั
การศึกษา (Good Governance) เขา้มาใชใ้นการบริหารงานจึงถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดในการปฏิรูป
การศึกษาตามเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ทั้งน้ี
เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ซ่ึงจะเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะน าไปสู่การพฒันา
สถานศึกษาบนรากฐานท่ีมัน่คง ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของซารีล่า ลาหมีด (2559) 
ศึกษาเร่ืองการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร ตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สงักดัส านกัเอกชนจงัหวดัสตูล พบว่า การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
ตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สงักดัส านกัเอกชนจงัหวดัสตูลโดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
 จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัไดน้ าประเด็นท่ีส าคญัมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
  1.1 ดา้นหลกันิติธรรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองมาจากครูมีความเห็นว่า ผูบ้ริหาร
มีการก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อตกลงต่าง ๆ ของสถานศึกษาอย่างมีเหตุผล ถูกต้อง 
ชดัเจน และทนัสมยั นอกจากน้ีผูบ้ริหารสนับสนุนให้บุคลากรถือปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
และข้อตกลงต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ รวมถึงผูบ้ริหารมีการก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ขอ้ตกลงต่าง ๆ ของสถานศึกษาอยา่งเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของพระปลดัไพรวลัย ์ชาคโร (ศรีเมือง) (2558) ศึกษาเร่ืองการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิ
บาลของผู ้บ ริหาร โรงเรียนประถมศึ กษา สังกัดส านักการศึกษาส านักงานเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานครพบว่า ดา้นหลกันิติธรรมทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก  
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1.2 ดา้นหลกัคุณธรรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองมาจากครูมีความเห็นว่าผูบ้ริหาร
เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา นอกจากน้ีผูบ้ริหารมีการใช้
อ  านาจในการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม รวมถึงผูบ้ริหารมีความอดทน อดกลั้น และมีอารมณ์หนัก
แน่น มัน่คง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจุฑามาส นาคปฐม (2559) ศึกษาเร่ืองการบริหารการศึกษา
ตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วดัใหญ่อินทาราม  เทศบาลเมือง
ชลบุรี พบว่า การใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารตามหลกัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน
เทศบาล อินทปัญญา วดัใหญ่อินทาราม  เทศบาลเมืองชลบุรี พบว่า ด้านหลกัคุณธรรมโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก 

1.3 ด้านหลกัความโปร่งใส โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เน่ืองมาจากครูมีความเห็นว่า
ผูบ้ริหารมีการปรับปรุงขอ้มูลสารสนเทศให้มีความถูกตอ้งเป็นปัจจุบัน ตรงกบัความเป็นจริงอยู่
เสมอ นอกจากน้ีผูบ้ริหารมีการบริหารงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ท าให้ทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งไวว้างใจ และผูบ้ริหารมีการรายงานผลการปฏิบัติงานดา้นวิชาการตามแผนการบริหาร
สถานศึกษาเม่ือส้ินสุดแผนงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทวีวฒัน์ อินทรประเสริฐ (2559) ศึกษา
เร่ืองการปฏิบัติงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 พบว่า ดา้นหลกัความโปร่งใส ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก  

1.4 ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เน่ืองมาจากครูมีความเห็นว่า
ผูบ้ริหารมีการจดัการประชุมการจดัซ้ือ จดัจา้ง และการควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการ
ใชจ่้ายเงินงบประมาณ มี รวมถึงผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
ทางดา้นการกุศลของโรงเรียน และผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูป้กครอง 
และชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของพระปลดัไพรวลัย ์ ชาคโร  (ศรีเมือง) (2558) ศึกษาเร่ืองการบริหารสถานศึกษาตาม
หลกัธรรมา    ภิบาลของผูบ้ริหาร โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกัการศึกษาส านักงานเขตสาย
ไหม กรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ทุกขอ้ อยูใ่นระดบัมาก  

1.5 ดา้นหลกัความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เน่ืองมาจากครูมีความเห็นว่า
ผูบ้ริหารกลา้ท่ีจะยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการตดัสินใจและการกระท าของตนเอง รวมถึงผูบ้ริหาร
บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ให้ทุกฝ่ายมีขวญัก าลงัใจในการท างาน  และผูบ้ริหารมีความ
ตระหนักในหน้าท่ีท่ีมีต่อสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ซารีล่า ลาหมีด (2559) ศึกษา
เร่ืองการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร ตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกดัส านักเอกชนจงัหวดัสตูล พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สงักดั
ส านกัเอกชนจงัหวดัสตูลมีการบริหารตามหลกัความรับผดิชอบในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
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1.6 ด้านหลกัความคุ้มค่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เน่ืองมาจากครูมีความเห็นว่า
ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ร่วมกันประหยดัพลงังานเพื่อรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ี ผูบ้ริหารใช้งบประมาณมีความคุม้ค่า เมื่อเปรียบเทียบกบังบประมาณท่ี
โรงเรียนไดรั้บ และผูบ้ริหารมีการบริหารจดัการและวางแผนการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั และ
เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพระสกล ฐานธมฺโม (อนิทร์คลา้ย) (2556) ศึกษา
เร่ืองการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในจงัหวดันครสวรรค์ 
พบว่า การใช ้   ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารในดา้นความคุม้ค่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

2.  ผลการเปรียบเทียบการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูในโรงเรียนธญัรัตน์ จงัหวดัปทุมธานี จ  าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ความคิดเห็น
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เน่ืองมาจากการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งยึดถือปฏิบติัตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 ทั้งน้ีหากพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ครูมีความเห็นแตกต่างกนัในดา้นหลกันิติธรรม และ
ดา้นหลกัคุณธรรม โดยครูท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญาโท หรือสูงกว่ามีความเห็นมากกว่าครูท่ี
มีวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญาตรี เน่ืองมาจากครูมีวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญาโท หรือสูงกว่ามี
ความเห็นมากกว่าครูท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีอาจจะมีการรับรู้และเข้าใจในการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีตลอดจนการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดัในการปฏิบติังานใหบ้รรลุ
เป้าหมายไดม้ากกว่าครูท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ซารีล่า 
ลาหมีด (2559) ศึกษาเร่ืองการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร ตามทศันะของครูโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สงักดัส านกัเอกชนจงัหวดัสตูล พบว่า การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล
ของผูบ้ริหาร ตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกัเอกชนจงัหวดัสตูล 
จ  าแนกตามวุฒิการศึกษา ไม่แตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบัจุฑามาส  นาคปฐม (2559) ศึกษาเร่ือง
การบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วดัใหญ่อินทา
ราม  เทศบาลเมืองชลบุรี พบว่า การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน เทศบาลอินทปัญญา วดัใหญ่อินทาราม เทศบาลเมืองชลบุรี จ  าแนกตามวุฒิ
การศึกษา ดา้นหลกัคุณธรรม และดา้นหลกันิติธรรมแตกต่างกนัระดบัมาก 

3. ผลการเปรียบเทียบการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูในโรงเรียนธญัรัตน์ จงัหวดัปทุมธานี จ  าแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบว่า ครู
ท่ีมปีระสบการณ์ในการสอนต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไม่แตกต่างกัน  เน่ืองจากว่าผูบ้ริหารมีบริหารงาน และการดูแลเอาใจใส่ การให้
ความส าคัญ รวมถึงการปฏิบัติต่อครูในสถานศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่จ  ากัดว่าจะเป็น
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ผูป้ฏิบติังานมาเป็นระยะเวลานานเพียงใด จึงท าให้ครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีความเห็นต่อการ
บริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
พระปลดัไพรวลัย ์ ชาคโร  (ศรีเมือง) (2558) ศึกษาเร่ืองการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิ
บาลของผู ้บ ริหาร โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักการศึกษาส านักงานเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความคิดเห็นครูท่ีมีความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรร
มาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักการศึกษา ส านักงานเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามประสบการณ์ท างาน ไม่แตกต่างกนั  

 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ดา้นหลกันิติธรรม ผูบ้ริหารมีการก าหนดกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลงต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาโดยค านึงถึงสิทธิ และเสรีภาพของบุคลากร และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง รวมถึงผูบ้ริหารควรมี
การสนบัสนุน ส่งเสริมบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลงต่าง ๆ 
อยา่งต่อเน่ือง 
 2. ดา้นหลกัคุณธรรม ผูบ้ริหารควรสนับสนุนใหบุ้คลากรในสถานศึกษาปฏิบติัหน้าท่ี โดย
ยดึมัน่ในความถูกตอ้ง ดีงาม รวมถึงผูบ้ริหารตอ้งมีการสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถานศึกษามีความ
ซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนั มีระเบียบวินัย และผูบ้ริหารควรให้ก  าลงัใจแก่บุคลากรในสถานศึกษาอย่าง
สม ่าเสมอ 
 3. ดา้นหลกัความโปร่งใส ควรมีการตรวจสอบการท างานของงานบญัชี ทะเบียน การเงิน 
และพสัดุอยา่งถูกตอ้ง รวมถึงใหผู้ม้ีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งเสรี 
 4. ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ผูบ้ริหารควรมีการส่งเสริมให้ครูพฒันาเคร่ืองมือการวดัผลให้
ไดม้าตรฐาน และด าเนินการวดัประเมินผล โดยเนน้การประเมินตามจริง รวมถึงเปิดโอกาสบุคลากร
มีส่วนร่วมในการรับรู้การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 5. ด้านหลักความรับผิดชอบ  ผูบ้ ริหารควรมีความส านึกในการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จโดยไม่ละท้ิงงาน และควรให้ความสนใจเก่ียวกับปัญหาของสถานศึกษาและชุมชน 
อยา่งสม ่าเสมอ 
 6. ดา้นหลกัความคุม้ค่า ผูบ้ริหารควรมีการจดัสรรต าแหน่งบุคลากรมีความเหมาะสมและ
ความช านาญเฉพาะดา้นในการปฏิบติัหนา้ท่ี รวมถึงการระดมทรัพยากรในทอ้งถ่ินมาสร้างสรรคใ์ห้
เกิดประโยชน์ในการจดัการศึกษาสูงสุดท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบัสถานศึกษา และประสบความส าเร็จ
ในวิชาชีพ  
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