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บทคัดย่อ
การวิจั ย นี้ มีวัตถุป ระสงค์เ พื่อ 1) ศึกษาระดับของการบริห ารตามหลั กธรรมาภิบาลของผู้ บริห าร
สถานศึกษา 2) ศึกษาระดับของสุขภาพองค์การของโรงเรียน 3) วิเคราะห์การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ครู ใ นสถานศึ ก ษาขยายโอกาสของรั ฐ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จานวน 205 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดย
ผู้วิจั ย มีค่าความตรงด้านเนื้ อหา 0.67 และ 1.00 มีค่ าความเที่ยงของแบบสอบถามการบริห ารตามหลั ก
ธรรมาภิบาล เท่ากับ 0.93 และสุขภาพองค์การของโรงเรียน เท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้
ค่านิยมประชาธิปไตย ความรับผิดชอบทางการบริหาร การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และประชารัฐ
2. ระดับสุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2 ทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การมุ่งเน้นวิชาการ การอยู่
ร่วมกันของครู การสนับสนุนทรัพยากร อานาจอิทธิพลของผู้บริหาร ความเข้มแข็งขององค์การ และความเป็น
ผู้นาของผู้บริหาร
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3. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารส่งผลต่อสุขภาพองค์การของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เรียงลาดับอิทธิพลจากมากไปน้อยดังนี้ ความรับผิดชอบ
ทางการบริหาร ค่านิยมประชาธิปไตย การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และประชารัฐเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สุขภาพองค์การโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
สมการวิเคราะห์การถดถอย คือ ̂Ytot = 1.15 + 0.24(X4) + 0.25(X2) + 0.17(X1) + 0.09(X3)
คาสาคัญ : ธรรมาภิบาล สุขภาพองค์การ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ABSTRACT
The purposes of this research to: 1) study the level of school administration according
to good governance of administrator; 2) study the level of organizational health, and 3) analysis
school administration according to good governance affecting organizational health of
opportunity expansion schools under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2.
The research samples were 205 teachers of opportunity expansion schools under Suphanburi
Primary Educational Service Area Office 2. The research instrument was a questionnaire
constructed by the researcher with IOC content 0. 67 and 1. 00. The internal consistency
reliability coefficients of the questionnaire: administration according to good governance was
0.93 and organizational health was 0.95. Data were analyzed with percentage, mean, standard
deviation and stepwise multiple regression.
The research found that 1. Overall and in specific aspects, the administration according
to good governance of administrator was at a high level. They were, ranked from the highest
to the lowest, democratic value, administrative responsibility, new public management, and
participatory state. 2. Overall and in specific aspects, the organizational health was at a high
level. They were, ranked from the highest to the lowest, academic emphasis, teacher
affiliation, resource support, principal influence, institutional integrity, and collegial leadership.
3. The administration according to good governance of administrator in the aspects of
administrative responsibility ( x4) , democratic value ( x2) , new public management( x1) ,
participatory state( x3) , together organizational health of school ( Ytot) , at percentage of 64. 70
with statistical significance at .05. The regression equation was
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̂
Ytot

= 1.15 + 0.24 (X4) + 0.25 (X2) + 0.17 (X1) + 0.09 (X3)
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1. บทนา
ในช่วงปัจจุบันสภาวการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในภาคธุรกิจการบริการ และ
การศึกษา เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่เข้ามามีบทบาทขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันให้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยามากขึ้น ดังนั้นองค์การทาง
การศึกษาของไทยในฐานะที่เป็นผู้สร้างบุคลากรคุณภาพสู่สังคม จึงจาเป็นจะต้องมีการพัฒนาการศึกษาที่สร้าง
บุคลากรให้ ตอบสนองกับความต้องการขององค์การภายนอก ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) ที่ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาที่ต้อง
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรมใน
การดารงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3), 2545: 5) ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นในการพั ฒนาของการพัฒนาประเทศ โดย มุ่ง
ความสาคัญไปที่การสร้างคนคุณภาพขึ้น
สังคมในปั จ จุ บั น เป็ นสั งคมองค์การ จ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาและข้อจากัดของมนุษย์
การจัดระบบองค์การให้ทางานได้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลนั้น องค์การต้องมีการดาเนินการที่ดี
ใส่ใจในกระบวนการบริหารเพื่อทาให้โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด มี
ความสามารถในการปรับตัวท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ดี องค์การที่มีประสิทธิผลดีขึ้นกับ
สุขภาพองค์การ และองค์การสุขภาพดีนั้นขึ้นกับบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางานเป็นตัวชี้วัดในองค์การ ที่ต้อง
อาศัยความร่วมมือของบุคลากร ในองค์การในการแก้ปัญหาและพัฒนาองค์การให้อยู่อย่างยั่งยืน (ชุตินันท์
แตงก่า, 2556: 16) ถ้าโรงเรียนได้รับการดูแลให้มีสุขภาพองค์การที่ดี จะทาให้เกิดความร่วมมือกันทางานให้
เกิดประสิทธิผลที่ดีบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมีความสาคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้ประสบผลสาเร็จ และบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ ธรรมาภิบาลเป็นวัฒนธรรมองค์การในการทางานที่ถูกต้องและเป็นธรรม เกิดความ
โปร่ ง ใสและเท่ า เที ย ม โดยเน้ น การบริ ห ารงานภาครั ฐ แนวใหม่ มุ่ ง การท างานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผลกับองค์การทางการศึกษา ซี่งกระบวนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลนี้เอง ทาให้ครูเกิดความ
ร่วมมือที่ดีในการทางาน ทางานร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อน
องค์การให้บรรลุตามเป้าหมายในระบบราชการ หรือองค์การเอกชนอื่น แม้กระทั้งโรงเรียนต่างมีต้องการ
18

Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University Vol.7 No.1 January-June 2020

พัฒนาองค์การให้มีกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผ ล โดยมีการมุ่งเน้นไปที่การให้
ความสาคัญของ การพัฒนาครู บุคลากรและระบบการบริหาร สุขภาพองค์การ เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
ดังนั้ น ในการบริ ห ารตามหลั กธรรมภิบ าลก็เ ป็น ส่ ว นส าคั ญในการสร้ างความน่า เชื่ อถือ และไว้ว างใจจาก
หน่ ว ยงานภายนอกทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น คงขององค์ ก ารท่ า มกลางกระแสสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง (อธิจิต อาภรพงษ์ , 2559: 21) อีกทั้งหลักธรรมาภิบาลยังก่อให้เกิดสุขภาพ
องค์การที่ดี องค์การที่เข้มแข็ง ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข นาไปสู่ประสิทธิผลที่ดีขององค์การ ดังเห็นได้จาก
จุดเน้น ที่เน้นการสร้างให้ครูมีขวัญกาลังใจในการทางาน การมีส่วนร่วม มุ่งพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่าง
ครูและผู้บริหาร กระจายอานาจแบ่งงานตามความสามารถ และส่งเสริมความรับผิดชอบ เพื่อทาให้การทางาน
ร่วมกันให้บรรลุภารกิจไปด้วยดี เกิดสุขภาพองค์การที่ดี จนในที่สุดก่อให้เกิดประสิทธิผลในโรงเรียน
ในปัจจุบันในส่วนของกระบวนการทางานภายในโรงเรียน ยังไม่ตอบโจทย์กับการพัฒนาองค์การ ครูมี
ภาระงานด้านเอกสารมาก มีเวลาในการจัดการเรียนการสอนน้อยลง การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการข้อมูล
ใหม่ ๆ มีการโยกย้ายตาแหน่งหรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ทาให้การทางานล่าช้าและขาดคุณภาพ อีกทั้งผู้บริหาร
ขาดประสบการณ์ ทาให้องค์การขาดความน่าเชื่อถือ เกิดการเปลี่ยนแปลงสุขภาพองค์การและการร่วมกันของ
สมาชิกภายในองค์ การ ทางส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรีเขต 2 มีสถานศึกษาใน
ความรับผิดชอบจานวน 134 แห่ง มีภารกิจสาคัญในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพโดยการส่งเสริม สนับสนุน
สถานศึกษา โดยทางานโดยยึดหลักบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยประกาศนโยบายการสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานเขตสุจริตว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลตั้งมั่นบนพื้นฐาน ความเที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ใส่ใจ
การมีส่ว นร่ วม (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2, 2561) ซึ่งพันธกิจในการจัด
การศึกษาเหล่านี้ ซึ่งต้องมีกระบวนการบริหารที่ดีเพื่อพัฒนาโรงเรียน ครู และนักเรียนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะ
การบริหารที่ดี การให้ความสาคัญกับสุขภาพองค์การจึงมีความสาคัญที่จะต้องสร้างให้เกิดในโรงเรียน เพื่อ
มุ่งพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่ างครูและผู้บริหาร กระจายอานาจแบ่งงานตามความสามารถ และส่งเสริม
ความรับ ผิดชอบ เพื่อทาให้การทางานร่ว มกันให้ บรรลุภารกิจไปด้วยดี เกิดสุขภาพองค์การที่ดี จนในที่สุ ด
ก่อให้เกิดประสิทธิผลในโรงเรียน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
2. เพื่อศึกษาระดับของสุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2
3. เพื่อวิเคราะห์การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การ
ของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งจะแบ่งสาระ
ของการทบทวนวรรณกรรมได้ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2553: 28) ได้สรุปความหมายว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง
การน าวิธีการที่ดีที่น ามาใช้ในการบริห ารจัดการองค์การหรือประเทศให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภ าพ มี
คุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาของสังคม นามาซึ่งความเจริญ
ในด้านต่าง ๆ เพื่ออานวยประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เนื่องจากธรรมาภิบาลครอบคลุมถึงทุก ๆ ด้าน
ของกระบวนการปฏิบัติทางสังคม ทั้งในด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน การดาเนินการทางธุรกิจ
ระบบการศึกษา รวมทั้งภาคประชาชนและ ประชาสังคม คาจากัดความและเนื้อหาสาระของธรรมาภิบาล จึงมี
ความแตกต่างกันออกไปในแต่ละองค์การและสถาบัน
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555: 15) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่
ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น
แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงปฏิบัติ อาทิ
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น
ดารินทร์ สงมะเริง (2559: 36) ได้สรุปว่า การบริหารหลักธรรมาภิบาล หมายถึง การดาเนินงาน
และแนวทางในการจัดระเบียบโรงเรียน เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างภูมิคุ้มกัน สามารถบรรลุผลได้
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยเน้นการบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่องด้วยความโปร่งใส ความเป็น
ธรรม และการมีส่วนร่วม
วิไลรัตน์ ฝ่ายดี (2559: 23) ได้กล่าวว่า การบริห ารตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง หลักการ
บริหารจัดการที่ยึดหลักความรับผิดชอบ หลักการกระจายอานาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักประสิทธิภาพ หลัก
ความโปร่งใส หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หรือความเสมอภาค หลักคุณธรรม และหลักนิติธรรม อัน
จะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในอนาคต
อธิจิต อาภรพงษ์ (2559: 20) ได้สรุปว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหาร
จัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศโดยมีการเชื่อมโยงองค์ประกอบ 3 ส่วนเข้า
ด้วยกันคือ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม และมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ทาให้
เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจสังคมและการเมือง อย่างสมดุลซึ่งส่งผลให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อีกทั้ง
มีการใช้อานาจในการบริหารแผ่นดีที่ มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีความโปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้ ซึ่ง
จะส่งผลถึงการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคง มีเสถียรภาพ
อังคนา พิมพ์ดี (2559: 15) ได้กล่าวว่า การบริหารตามหลักธรรมภิบาล คือการบริหารการจัดการ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศโดยมี การเชื่อมโยงองค์ประกอบ 3 ส่วนของสังคมเข้า
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ด้วยกั นคื อภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสั งคม ให้ มี การสนับสนุ นซึ่ งกั นและกั นอย่ า งสร้ า งสรรค์ ท าให้ เ กิ ด
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอย่างสมดุลซึ่งจะส่งผลให้สังคมดารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ตลอดจนมีการใช้อานาจในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพมีคุณภาพมีความ
โปร่งใสยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศชาติเป็นไปอย่างมั่นคงยั่งยืนและมี
เสถียรภาพ
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพองค์การ
ชุตินันท์ แตงก่า (2556: 16) ได้สรุปว่าสุขภาพองค์การ หมายถึง สภาพหรือภาวะแห่งความ
สมบูรณ์ขององค์การที่สามารถดาเนินกิจการอยู่ได้อย่างมั่นคง มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจ และ
ความรับผิดชอบของสถานศึกษา มีศักยภาพในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และสามารถจัดการกับปัญหา
ต่าง ๆ ที่มาคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกในองค์การปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิผล
ลาวัณย์ เพิ่มสุขรุ่งเรือง (2559: 56) ได้กล่าวว่า สุขภาพองค์การ หมายถึง การที่องค์การสามารถดาเนินงาน
ของกิจการให้มีความก้าวหน้าและมั่นคง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดปัญหาในองค์การสามารถแก้ปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ มีการบริห ารภายในที่ราบรื่น ไม่ตึงเครียด ผู้บริห ารเข้าใจเจตคติ
ความรู้ สึ ก ความคิ ด ของสมาชิ ก ในองค์ ก าร มี ค วามมั่ น คงของสถาบั น มี ศั ก ยภาพในการปรั บ ตั ว เข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงใด ๆ สามารถดารงอยู่ได้ตลอดไป
วิสันต์ เกตุคง (2559: 14-15) ได้ส รุปว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียน หมายถึง สภาวะการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ และความรับผิดชอบของโรงเรียนที่ตอบสนองหน้าที่ของระบบสังคม ซึ่งถูกระบุเป็นแบบ
แผนระบบของโรงเรียน โดยมีการบูรณาการ ปรับปรุงโรงเรียนให้คงอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมและสภาวะต่าง ๆ
ในสังคมอย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นระบบยั่งยืน
มยุ รี แสนสุ ข (2560: 51) ได้ส รุ ปไว้ว่ าสุ ขภาพองค์ การ หมายถึ ง การที่อ งค์ก ารสามารถ
ดาเนิ น งานให้ ป ระสบผลส าเร็ จ ตามวั ตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยอาศัยความร่ว มมือ ร่ว มใจในการทางานโดย
การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสุขภาพองค์การ
ของโรงเรียนในการศึกษานี้ หมายถึง สภาพของสถานศึกษาที่มีความสมบูรณ์และความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและความรับผิดชอบ มีศักยภาพในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และความเปลี่ยนแปลงใด
ๆ สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีความมั่นคงในหน่วยงาน มีความสามารถที่จะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลานาน จึงกล่าวได้ว่า องค์การที่มีสุขภาพดีนั้น คือการที่องค์การสามารถดาเนินกิจการได้เป็นอย่าง
ดี ในขณะที่สมาชิกในองค์การสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิผลด้วยการดาเนินการได้ทั้ง
สองประเด็นนี้ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารนั่นเอง เพราะหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหาร คือการรับผิดชอบต่อ
สุขภาพองค์การ
Hoy & Sabo (1997) อ้างถึง ใน เพี ยงหทัย นิ รมล (2557: 18) ได้ ส รุ ปว่า สุ ขภาพองค์ การ
หมายถึง การที่จะทาให้เกิดบรรยากาศในสถานศึกษา ความคิดในเรื่องสุขภาพองค์การ ที่เป็นไปได้มิใช่เรื่องใหม่
แต่เป็นเงื่อนไขที่ต้องการให้เกิดความเจริญงอกงาม และพัฒนาสิ่งกีดขวางพลวัตสุขภาพองค์การ
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ดังนั้นว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง หลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อควบคุม
การดาเนินกิจการภายในโรงเรียน ให้เป็นไปด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส จนทาให้โรงเรียนเกิดประสิทธิผล
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง ผู้บริหารสามารถบริหารควบคุมกิจการต่าง ๆ
ภายในโรงเรียน ให้เป็นไปในครรลองธรรม และหมายรวมถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ ทุก
ภาคส่วน บริหารงานด้วยหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมในการอยู่ร่วมกัน ซึ่ง
มนุ ษย์ ทุก คนพึ งปฏิบั ติ เพื่ อ ทาให้ องค์ก ารเกิด ประสิ ท ธิผ ล ตามหลั กการบริ ห ารกิจ การบ้ านเมือ งที่ ดีข อง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555: 19) ประกอบด้วย
1.การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (new public management)
2.ค่านิยมประชาธิปไตย (democratic value)
3.ประชารัฐ (participatory state)
4.ความรับผิดชอบทางการบริหาร (administrative responsibility)
การบริหารจัดการขององค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบไปด้วยหลักการทางานร่วมกัน แนว
ทางการด าเนิ น งานที่ เ ป็ น ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น มี ค วามยุ ติ ธ รรมเสมอภาค การมุ่ ง กระบวนการท างานที่ มี
ประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิผลที่ดีต่อองค์การ เป็ นผลสาเร็จของกระบวนการทางาน ทาให้องค์การการความ
เข้มแข็ง มีความมั่นคง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้ มีการทางานร่วมกันที่ดีเกิดสุขภาพองค์การที่ดี ในงานวิจัย
นี้ ใ ช้ ก ารบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล (good governance) ประกอบด้ ว ย 4 หลั ก การส าคั ญ และ 10
องค์ประกอบย่อย ซึ่งเป็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555: 19) และสุขภาพองค์การ
(organizational health) มี 6 ประการ เป็นแนวคิดของ Hoy & Sabo (1997 อ้างถึงใน เพียงหทัย นิรมล
2557)
จากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยจึงได้กาหนดกรอบแนวความคิดดังนี้
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
(good governance)
1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
แผนภาพที
่ 1 กรอบแนวคิ
2. ค่านิยมประชาธิ
ปไตย ดในการทาวิจัย
3. ประชารัฐ
4. ความรับผิดชอบทางการบริหาร

สุขภาพองค์การ
(organizational health)
1. ความเข้มแข็งขององค์การ
2. ความเป็นผู้นาของผู้บริหาร
3. อานาจอิทธิพลของผู้บริหาร
4. การสนับสนุนทรัพยากร
5. การอยู่ร่วมกันของครู
6. การมุ่งเน้นวิชาการ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
22
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้ แ ก่ ครู ใ นโรงเรี ย นขยายโอกาสของรั ฐ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วยครูจานวน 432 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนขยายโอกาสของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุ พรรณบุ รี เขต 2 โดยใช้ตารางกาหนดขนาดของกลุ่ มตัว อย่ าง ของ Krejcie and Morgan
(1970: 607-610 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์ , 2551: 178-179) การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (proportional stratified random sampling) กระจายตัวตามอาเภอ
ได้ครูจานวน 205 คน
ตารางที่ 1 การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ตั้งสถานศึกษา
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
อาเภอสองพี่น้อง
233
110
อาเภออู่ทอง
124
59
อาเภอดอนเจดีย์
75
43
รวม
432
205
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจั ย ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิด หลั กการ ทฤษฎี และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง มี 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2
สอบถามระดั บ ของการบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจ าแนกตามตั ว แปรตาม
องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ตอนที่ 3 สอบถามระดับสุขภาพองค์การของโรงเรียนจาแนกตามตัวแปรตาม
องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ
3.3 การใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ได้นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผล โดยใช้วิธีในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
การวิ เ คราะห์ ส ถานภาพส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถามใช้ ค่ า ความถี่ ( frequency) และ
ค่าร้อยละ (percentage) การวิเคราะห์ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและสุขภาพองค์การ โดยใช้
การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
และสุขภาพองค์การ ใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Pearson และการวิเคราะห์ การบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลส่งผลต่อสุขภาพองค์การของโรงเรียนเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
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4. ผลการวิจัย

24

ประชารัฐ (X3)

ความรับผิดชอบทางการ
บริหาร (X4)

สุขภาพองค์การของโรงเรียน
(Ytot)

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (X1)
ค่านิยมประชาธิปไตย (X2)
ประชารัฐ (X3)
ความรับผิดชอบทางการบริหาร (X4)
สุขภาพองค์การของโรงเรียน (Ytot)
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค่านิยมประชาธิปไตย (X2)

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร

การบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ (X1)

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ73.20) มีอายุน้อยกว่า 35 ปี (ร้อยละ
35.10) มี ร ะดับ การศึ กษาขั้ น สู งสุ ดระดับ ปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 62.90) และมีประสบการณ์การทางานใน
สถานศึกษา 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 34.60)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยค่านิยมประชาธิปไตย อยู่ในลาดับสูงที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ความรับผิดชอบทางการ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และประชารัฐ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับสุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
สุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การมุ่งเน้นวิชาการ ลาดับสูงที่สุด รองลงมา
ได้แก่ การอยู่ร่วมกันของครู การสนับสนุนทรัพยากร อานาจอิทธิพลของผู้บริหาร ความเข้มแข็งขององค์การ
และความเป็นผู้นาของผู้บริหาร ตามลาดับ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารส่งผลต่อสุขภาพองค์การ
ของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อสุขภาพ
องค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

1.00
0.73*
0.59*
0.72*
0.71*

1.00
0.52*
0.65*
0.70*

1.00
0.65*
0.60*

1.00
0.73*

1.00

Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University Vol.7 No.1 January-June 2020

ไม่พบขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่มีค่าสูงกว่า 0.80 จนเกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ
(multicollinearity) นอกจากนี้พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางถึงระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 0.52 - 0.73 และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลกับสุขภาพองค์การของโรงเรียน พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางถึงระดับสูง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 0.60 - 0.73
ตารางที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอนการบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
(n = 205)
แหล่งความแปรปรวน
df
SS
MS
F
Sig.
Regression
4
22.94
5.73
91.70*
.00
Residual
200
12.51
0.06
Total
204
35.44
ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ
b
Beta
SEb
t
Sig.
ค่าคงที่
1.15
0.17
6.87*
.00
ความรับผิดชอบทางการบริหาร (X4)
0.24
0.32
0.05
4.65*
.00
ค่านิยมประชาธิปไตย (X2)
0.25
0.29
0.05
4.53*
.00
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (X1)
0.17
0.20
0.06
2.80*
.00
ประชารัฐ (X3)
0.09
0.12
0.04
2.16*
.03
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
R = 0.804
R2 = 0.647 SEE. = 0.250
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (X1) ค่านิยมประชาธิปไตย (X2) ประชารัฐ (X3)
ความรับผิดชอบทางการบริหาร (X4) เป็นตัวแปรที่ได้รับเลือกเข้าสมการถดถอย และสามารถอภิปรายความ
ผันแปรของสุขภาพองค์การของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ได้
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าประสิทธิภาพในการทานาย (R2) เท่ากับ 0.647 ซึ่งแสดงว่า
ความรับผิดชอบทางการบริหาร ค่านิยมประชาธิปไตย การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และประชารัฐ ส่งผล
ต่อสุขภาพองค์การของโรงเรียนได้ร้อยละ 64.70 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้ สมการวิเคราะห์
การถดถอยในรูปของคะแนนดิบ
คือ ̂Ytot= 1.15 + 0.24(X4) + 0.25(X2) + 0.17(X1) + 0.09(X3)
และสมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน
คือ Ẑ tot = 0.32(Z4) + 0.29(Z2) + 0.20(Z1) + 0.12(Z3)
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5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุป อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัย พบว่า ระดับของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกด้านโดยเรีย งลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านค่านิยมประชาธิปไตย ด้านความรับผิดชอบ
ทางการบริหาร ด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และด้านประชารัฐ ทั้งนี้เพราะการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลมีส่วนช่วยให้องค์การต่าง ๆ ที่นาหลักการบริหารนี้มาใช้มีการยอมรับ เชื่อ ถือ มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ โดยเฉพาะการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารเป็นหลักการบริหารที่หน่วยงานของรัฐ นามา
บริหารงานโรงเรียนเพื่อทาให้มีความถูกต้อง สุจริต เป็นธรรม และอยู่ภายใต้การทางานแบบประชาธิปไตย
ส่งผลที่ดีถึงองค์การและการอยู่ร่วมกันภายในองค์การโดยเฉพาะการบริหารปัจจุบัน ที่เน้นการทางานเป็นทีม
ความร่วมมือ โปร่งใสตรวจสอบได้ ทาให้การบริหารงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารีวรรณ์ ปักกาเวสูง (2555: 162) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิ บ าลส าหรั บ สถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครราชสี ม า เขต 1
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ด้านการบริหารงานวิชาการมีค่ามากที่สุด ดังนี้ผู้บริหารควร ให้ความสาคัญกับการบริหารงานวิชาการเพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเป็นการแสดงถึงศักยภาพของโรงเรียน ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ความร่วมมือกันของบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีขององค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิไลรัตน์ ฝ่ายดี (2559: 122-138) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดกลางในอาเภอพระยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2.ได้สรุปว่าสภาพที่
เป็นจริงในปัจจุบันของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางในอาเภอตาพระ
ยา อยู่ในระดับมาก มีความต้องการพัฒนาในการปฏิบัติกับครูอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยก และเลือก
ปฏิบัติ ควรมอบอานาจให้ครูอย่างเหมาะสม และควรใช้เทคนิคและเครื่องมือบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อ
ลดภารกิจที่ล้าสมัยไม่มีความจาเป็น เปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วม และควรปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของผู้บริหาร จะเห็นได้ว่าเมื่อผู้บริหารเห็นถึงความสาคัญของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลนามาใช้ใน
การบริหารงานโรงเรียนก็จะเป็นการบริหารที่มีความถูกต้อง ครูในโรงเรียนทางานร่วมกันอย่างมีความสุ ข
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลที่ดี เกิดความเสมอภาค และเน้นประสิ ทธิภาพประสิทธิผลทาให้
โรงเรียนมีความสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดี
2. สุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
2 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สุขภาพองค์การ ของโรงเรียนมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ การอยู่ร่วมกัน
ของครู การสนับสนุนทรัพยากร อานาจอิทธิพลของผู้บริหาร ความเข้มแข็งขององค์การ และความเป็นผู้นา
ของผู้บริหาร สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ฐิตารี ย์ ตรีเหรา (2556: 45) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สุขภาพองค์การที่
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ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า สุขภาพองค์การสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซี่งสามารถบ่งชี้ได้ว่าสุขภาพองค์การของ
สถานศึกษามีความสมบูรณ์ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างพอเพียง รวมไปถึงด้านการให้
ความร่ ว มมือ ของครู และการเน้ น วิ ช าการซึ่ง เป็น เกณฑ์ ชี้ วัด สุ ข ภาพองค์ก ารอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ทาให้
สถานศึกษาขับเคลื่อนและพัฒนาต่อไปได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของลาวัณย์ เพิ่มสุขรุ่งเรือง (2559: 140-143)
เรื่อง การบริห ารงานบุคคลที่ส่ งผลต่อสุขภาพองค์การของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สุขภาพองค์การของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน ด้านขวัญ
ในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด การสนับสนุนทรัพยากร การมุ่งเน้นวิชาการ ภาวะผู้นาแบบมิตรสัมพันธ์
และบูรณภาพของสถาบันตามลาดับ จึงเห็นได้ว่าสุขภาพองค์การมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ ทาให้เห็น
ถึงประสิทธิผลขององค์การชัดเจนมากขึ้น จะเห็นถึงการมุ่งเน้นวิชาการ ความร่วมมือ และการจัดทรัพยากร
อย่างทั่วถึงในสถานศึกษาก็เพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีของสถานศึกษา ทาให้ให้สถานศึกษามีสุขภาพองค์การที่ดี
3. การบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลต่ อ สุ ข ภาพองค์ ก าร
ของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 เรียงตามลาดับอิทธิพลจากมาก
ไปหาน้อยดังนี้ ด้านความรับผิดชอบทางการบริหาร ค่านิยมประชาธิปไตย การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
และประชารัฐ ส่งผลต่อระดับสุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรีเขต 2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถร่ว มทานายสุขภาพองค์การของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ได้ร้อยละ 64.70 ทั้งนี้เนื่องจากการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นระบบการบริหารที่ทาให้หน่วยงาน เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย บุคลากรที่ได้อยู่
ร่ ว มกัน จะเกิด ความรู้ สึ กเท่ าเทีย มเสมอภาค เกิดความตั้งใจ เต็ม ใจในการทางานเพื่ อส่ ว นรวมตามภาระ
รับ ผิ ดชอบตามหน้ าที่ของตน ซึ่งความรับผิ ดชอบนี้เองเป็นคุณธรรมสาคัญของหลั กธรรมาภิบาล ที่ทาให้
องค์ ก ารบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ เกิ ด ผลส าเร็ จ ที่ ดี เพราะทุ ก คนต่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง จะส่ ง ผลถึ ง
ความเข้มแข็งขององค์การ การอยู่ร่วมกันของครู ซึ่งคือสุขภาพขององค์การที่ดีได้ เพื่อเป็นหลักการพื้นฐาน
เบื้องต้นในการปฏิบัติงานเป็นทีมเพื่อนาพาองค์การไปสู่ผลสาเร็จ สอดคล้องกับสอดคล้องกับงานวิจัยของ
คณพงศ์ ดาเลิศ (2555: 77-79) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทาให้เห็นว่าปัจจัยด้านการบริหารมีผลต่อสุขภาพองค์การที่ดีขึ้น ผล
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า 1) มีความเชื่อมโยงระหว่างหลักการบริหารที่เน้นด้านโครงสร้างองค์การ
ทาให้สุขภาพองค์การพัฒนาขึ้น 2) แรงจูงใจในการทางานของผู้บริหาร ความเป็นธรรมทาให้การทางานร่วมกัน
ของคนในองค์การดีขึ้น 3) ระบบสังคมที่ดีทาให้บรรยากาศการทางานเป็นไปอย่างมีความสุข ทุกคนร่วมกัน
ทางานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ และ 4) สภาพแวดล้อมภายนอกทั้งนโยบาย ระบบการจัดการศึกษา
สภาพสังคมที่ดีจะมีการเชื่อมโยงไปถึงการทางาน และการแก้ไขปัญหาที่ดี ส่งผลถึงสุขภาพองค์การที่มั่นคง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเรวัตร งะบุรงค์ (2558: 89-93) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก พบว่ า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ
เชิงสร้างสรรค์ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านโครงสร้างเชิงทางการ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การซึ่ง
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ผู้บริหารต้องมีการเลือกใช้หลักการบริหารที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ทั้งหลักการและหลักความเป็นธรรมเพื่อ
พัฒนาองค์การให้เกิดการอยู่ร่ วมกันในองค์การได้อย่างมีความสุข และขับเคลื่อนองค์การให้เกิดประสิทธิผล
ต่อไป
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและให้ความสาคัญกับการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลในด้านประชารัฐให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทางานร่วมกัน
2. ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมพัฒนาสุขภาพองค์การด้านความเป็น
ผู้นาของผู้บริหาร ที่เป็นส่วนสาคัญในการนาพาองค์การไปสู่เป้าหมาย และมีการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
3. ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้มีการนาหลักการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ ค่านิยมประชาธิปไตย ประชารัฐ และความรับผิดชอบทางการบริหารมาปรับใช้ในสถานศึกษา
เพื่อให้องค์การมีสุขภาพองค์การที่ดี เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึก ษารู ป แบบการบริ ห ารตามหลั ก ธรรมภิบ าลด้ า นค่ า นิย มประชาธิ ปไตยที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา
2. ควรศึกษาแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
3. ควรศึก ษาหลั กการบริ ห ารสถานศึก ษาในปัจ จุบั นเพิ่ม เติ มที่ส่ งผลต่ อสุ ขภาพองค์ก ารของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
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