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บทคัดย่อ
การบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของนักเรียนและผู้มาใช้
บริการ โดยใช้วิธีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งต้องคานึงถึงบทบาทหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ การวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนดีประจาตาบลในเขตอาเภอเดชอุดม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5และเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียน จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน
186 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่ า 5 ระดั บ มี ค่ า IOC เท่ า กั บ .98 มี ค่ า อ านาจจ าแนกรายข้ อ และค่ า ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ .97
แล้วนาไปใช้เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบอิสระต่อกัน
ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
1. การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรี ยนดีประจาตาบลในเขตอาเภอเดช
อุดมสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความมีส่วนร่วม และด้านหลักความคุ้มค่า ตามลาดับ
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2. เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน จาแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล; โรงเรียนดีประจาตาบล

Abstract
The School Administration institutions to be efficient. It must be for the benefit of students
and visitors who use the service. By using the method of management according to the principles
of good governance Which must take into account the role and function Follow the convention In
order to achieve the goals set. This article aimed to study the school administration based on the
good governance of sub-district quality schools in Det Udom district under Ubonratchathani Primary
Educational Service Area office 5. and compare the school administration based on the good
governance as classified by school size. The samples used in this study were 186 people by using
the stratified random sampling. The research tools were a questionnaire which was a rating scale
for 5 levels. IOC of .98 a discriminant, and reliability .97 Data analysis were percentage, mean,
standard deviation and t-test for independent samples.
The research finding was as follow:
1. The school administration based on the good governance of sub-district quality schools in
Det Udom district under Ubonratchathani Primary Educational Service Area office 5, in general, and
in various aspects were at a high level. The descending order was including morality, accountability,
responsibility, the rule of law, participation, and cost – effectiveness respectively.
2. Compare the school administration based on the good governance as classified by school
size in overall and aspects were different wish statistical significance.
Keywords: The school administration based on the good governance; Sub-district quality schools

บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ในมาตรา 39 ได้กาหนดให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (2549) ได้กาหนดใน
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในมาตรา 35 ให้สถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเฉพาะที่เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อให้การบริหารงานสถานศึกษามี
ความคล่องตัว มีอิสระ และมีความเข้มแข็ง และสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2559) ได้ศึกษา
แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาไทย สาหรับยุค Thailand 4.0 ที่กล่าวถึง 4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วนของ
การศึ ก ษาไทยและหนึ่ ง ในประเด็ น เหล่ า นั้ น คื อ คุ ณ ภาพและมาตรฐานของนั ก เรี ย นด้ ว ยความมี
ธรรมาภิบาล และนายกรัฐมนตรียังได้มีข้อสั่งการให้ ทุกส่วนราชการดาเนินการให้ปี 2559 เป็นปีแห่ง
ธรรมาภิบาล
สถานศึกษาก็เป็นหน่วยราชการหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้วัฒนธรรมและทั ก ษะที่
จาเป็นต่อการดารงชีพของสมาชิกในสังคมให้สามารถติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและปฏิบัติตนให้มี
คุณค่าแก่สังคมช่วยอบรมสั่งสอนให้สมาชิกในสังคมได้พัฒนาบุคลิกภาพ มีกิริยามารยาท จริยธรรม
คุ ณ ธรรม เคารพในสิ ท ธิ ข องผู้ อื่ น รู้ จั ก ปฏิ บั ติ ต ามหน้ า ที่ ข องตนเอง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจะต้ อ ง
รับผิดชอบควบคุม กากับดูแลการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดกับครูผู้สอนและนักเรียน
มากที่ สุ ด คุ ณ ภาพของนั ก เรี ย นและผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนั กเรีย นขึ้ น อยู่ กับพฤติ กรรมและ
ความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสาคัญ (ปรัชญา เวสารัชช์, 2554) การนา
หลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดมี าบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฐานะที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีเป้าหมายในการทาให้ผู้เรียนเป็น
คนดี เก่ ง และมี ค วามสุ ข (อริ ย์ ธั ช แก้ ว เกาะสะบ้ า , 2548) เพื่ อ ให้ อ ยู่ กั บองค์ การอย่ า งมีค วามสุข
และยาวนาน (โสมวลี ชยามฤต, 2564) ผ่านกระบวนการการร่วมมือ การประนีประนอม การเอาชนะ
การยอมให้ และการหลีกเลี่ยง (สุปราณีย์ พิรักษา, 2563)
สภาวการณ์ในการบริหารในปัจจุบัน มีสาเหตุของปัญหาคือ ความบกพร่อง ความอ่อนแอและ
หย่อนประสิทธิภาพของกลไกด้านการบริหารจัดการในระดับชาติ และระดับองค์กร ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน รวมไปถึงการทุจริตและการกระทาผิดจริยธรรมในวิชาชีพการไม่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม ขาดความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม ส่งผลให้ระบบไม่มปี ระสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็เปิด
โอกาสหรือช่องทางให้เกิดการทุจริตและผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 5 (2562) มี ก ารส ารวจข้ อ คิ ด เห็ น ของบุ ค ลากร และเจ้ า หน้ า ที่ ที่
ปฏิ บั ติ ง านในส านัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษา ผู้ รั บ บริ ก ารหรื อผู้ มีส่ ว นได้ เสี ย ของส านั ก งานเขตพื้นที่
การศึ ก ษา และจากเอกสารหลั ก ฐานการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาเรียงตามลาดับคะแนน คือ ด้านการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อานาจ ผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์ ด้านการใช้งบประมาณ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพ
การดาเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทางาน การเปิดเผยข้อมูล และการ
ป้องกันการทุจริต ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
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จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรี ย นดี ป ระจ าต าบลในเขตอ าเภอเดชอุ ด ม สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต 5 เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อผู้บ ริหารสถานศึ กษาในการวางแผนพั ฒนาให้เ กิด ความ
เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนางานด้าน
บริหารให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนดีประจาตาบลในเขต
อาเภอเดชอุดม สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนดีประจาตาบลใน
เขตอาเภอเดชอุดม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จาแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา

สมมติฐานการวิจัย
การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนดีประจาตาบล ในเขตอาเภอเดชอุดม
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา
มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

การทบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา มีปัญหาที่พบส่วนมากจะเป็นการขาดความร่วมมือจากบุคคลหรือ
ภาคส่วนต่าง ๆ เนื่องจากขาดความตระหนักต่อประโยชน์ของส่วนรวม ขาดความรู้ ความเข้าใจในหลัก
ปฏิบัติ ซึ่งนาไปสู่สภาพปัญหาที่พบ จึงมีก ารศึกษาสภาพปัญหาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีประจาตาบลในเขตอาเภอ
เดชอุดม สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในการวางแผนพัฒนาให้
ความเหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะนาไปสูก่ ารพัฒนางาน
ด้านบริหารให้เกิดประสิท ธิภาพต่อ ไป และยังทาให้ได้ข้อสรุปว่าการบริห ารตามหลั กธรรมาภิ บ าล
มีความสาคัญในการดาเนินงานภายในสถานศึกษา เพราะเป็นแนวปฏิบัติในการจัดระเบียบสังคมที่มี
ความสาคัญครอบคลุมทุกภาคส่วน เป็นกฎเกณฑ์การปกครองที่มีความเป็นธรรมทาให้ไม่เกิดการ
ฉ้อโกง ไม่มีการทุจริต ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เกิดความสันติสุขในสังคมพร้อม
ทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อประชาชนและมากขึ้น นอกจากนี้หลักธรรมาภิบาลยังช่วยกระตุ้นให้
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กระบวนการประชาธิปไตยเกิดความสมบูรณ์ ระบบการบริหารงานของรัฐมีความยุติธรรมน่าเชื่อถือ
ประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารของภาครั ฐ ได้ ม ากขึ้ น และทุ ก คนปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทาให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างสังคมให้เข้มแข็งในทุก
ด้าน เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของประเทศ ลดปัญหาความรุนแรงในสังคมช่วยให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่ง ยื น
เป็นวิธีการสร้างความเป็นธรรมในสังคม ทั้งยังช่วยสร้างคุณธรรมและจิตสานึกทางปัญญา ส่งผลให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และสังคมอยู่ ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นหลักการที่สาคัญในการบริหารงานของทุก
องค์การ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนเป็นหลักการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยประกอบด้วยหลัก 6 ประการ คือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม
3) หลักความโปร่งใส 4) หลักความมีสว่ นร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า

กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยตามแนวคิด/ทฤษฎีของ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542
(สานักนายกรัฐมนตรี, 2542) มีหลักพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ
ประกอบด้วย 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักความมีสว่ นร่วม 5) หลัก
ความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า โดยศึกษาเปรียบเทียบจาแนกตามขนาดของสถานศึกษา
ดังภาพที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตัวแปรอิสระ
กระบวนการ/เครื่องมือ/พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย
ตัวแปรตาม
สถานศึกษา
ขนาดกลาง
แบบสอบถาม
สถานศึกษา
ขนาดใหญ่

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลของโรงเรียนดีประจาตาบลใน
เขตอาเภอเดชอุดม สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่งใส
4. หลักการมีส่วนร่วม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุ้มค่า

ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ พื้นที่การวิจัย คือโรงเรียนดีประจาตาบลในเขตอาเภอเดช
อุดม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ประชากร คือ ครูผู้สอนและ
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บุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จานวน 360 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 186 คน กาหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างด้วยตารางเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie
& Morgan, 1970) ทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยกาหนด
ชั้นภูมิตามโรงเรียนและการเทียบสัดส่วนจานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียนจากนั้นใช้วิธกี ารเลือกสุ่ม
แบบอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนดีประจา
ตาบลในเขตอาเภอเดชอุดม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้ค่า
IOC เท่ากับ .98 มีค่าอานาจจาแนกรายข้อและค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .97 แล้วนาไปใช้เพื่อหาค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบอิสระต่อกัน ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขนาดของสถานศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ข้อคาถามครอบคลุม 6 ด้าน ประกอบด้วย คือ 1) หลักนิติธรรม 2)
หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักความมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลัก
ความคุ้มค่า การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ดังนี้ คือ 1) การวิเคราะห์การบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2) การเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน จาแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา โดยใช้แบบทดสอบค่าที (t - test for Independent Samples)
วิธีการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือ
ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการ
2. สร้างแบบสอบถามตามที่ได้ศึกษาและบอกปัญหาของการวิจัย แล้วนาเสนออาจารย์
ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไ ขแล้วเสนอผู้เชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (Index of item Objective Congruence : IOC) ข้อคาถามที่มคี ่า IOC
≥ 0.5 ผู้วิจัยจึงเลือกไว้ (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2554) ได้ค่า IOC เท่ากับ .98
4. นาแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษา โรงเรี ย นท่ า โพธิ์ ศ รี พิ ท ยา จ านวน 30 ชุ ด เพื่ อ น ามาหาค่ า อ านาจจ าแนกรายข้ อ ( Item
Discrimination) และค่าความเชื่อมั่น โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
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คะแนนรวม (Item total correlation) ใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ส หสั ม พั น ธ์อย่ า งง่ ายของเพี ย ร์ สัน (Pearson
Product Moment Correlation) และหาค่ า สั ม ประ สิ ท ธิ์ แ อ ลฟา ( α- Coefficient) ของครอนบ า ค
(Cronbach) ทั้งฉบับได้เท่ากับ .97 (สมบัติ ท้ายเรือคา, 2553)
5. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดเพื่อ
นาผลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี ถึงผู้อานวยการโรงเรี ย นดี
ประจาตาบลในเขตอาเภอเดชอุดม สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
เพื่อแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
วิจัย
2. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมแบบสอบถามให้โรงเรียนดี
ประจาตาบลในเขตอาเภอเดชอุดม การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนดีประจาตาบลในเขต
อาเภอเดชอุดม สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และกาหนดวันรับ
คืนแบบสอบถาม โดยได้ส่งแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 186 ฉบับ ได้รับคืน 186 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
100
3. นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่อประมวลผลข้อมูลทางสถิติ สถิติที่ใช้ในในการวิเคราะห์ขอ้ มูล แต่ละขัน้ ตอนมี
รายละเอียดดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ขนาดของสถานศึกษา วิเคราะห์
โดยหาค่าร้อยละ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนดีประจาตาบลในเขตอาเภอ
เดชอุดม สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 วิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็น
ช่วงคะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ดีประจาตาบลในเขตอาเภอเดชอุดม สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต
5 เปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์ค่าที (t - test for Independent)
4. นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ผลการวิจัย
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1. ผลการวิเคราะห์การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนดีประจาตาบลใน
เขตอาเภอเดชอุดม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและ
รายด้าน โดยหาค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 1
(n=186)
การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
S.D
ระดับ
x̅
1. ด้านหลักนิติธรรม
4.05
.91
มาก
2. ด้านหลักคุณธรรม
4.10
.90
มาก
3. ด้านหลักความโปร่งใส
4.06
.90
มาก
4. ด้านหลักความมีส่วนร่วม
4.04
.90
มาก
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ
4.05
.90
มาก
6. ด้านหลักความคุ้มค่า
3.94
.87
มาก
รวม
4.04
.90
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนดีประจาตาบล
ในเขตอาเภอเดชอุดม สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและ
รายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลัก
ความโปร่งใส และด้านหลักความรับผิดชอบ และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านหลักความคุ้มค่า
2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึ กษาตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรี ยนดีป ระจ า
ตาบลในเขตอาเภอเดชอุ ดม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาอุบลราชธานี เขต 5
จ าแนกตามขนาดของสถานศึ ก ษา โดยใช้ ก ารทดสอบค่ า ที (t - test for Independent samples)
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนดีประจา
ตาบลในเขตอาเภอเดชอุดม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 5 ภาพรวม จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา
(n=186)

ขนาดกลาง
การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ( 98 คน )
x̅ S.D
1. ด้านหลักนิติธรรม
3.89 .55
2. ด้านหลักคุณธรรม
3.97 .48
3. ด้านหลักความโปร่งใส
3.96 .51
4. ด้านหลักความมีส่วนร่วม
3.95 .51
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ
3.91 .49

ขนาดใหญ่
( 88 คน )
x̅ S.D
4.23 .46
4.24 .48
4.18 .43
4.15 .47
4.20 .46

t
-3.457
-2.718
-2.187
-2.064
-2.866

p
.001*
.008*
.004*
.004*
.005*
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ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ( 98 คน ) ( 88 คน )
t
p
x̅ S.D x̅ S.D
6. ด้านหลักความคุ้มค่า
3.93 .52 3.96 .54 -2.719 .008*
รวม
3.94 .51 4.16 .47 -2.669 .005*
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่ า การเปรี ย บเทีย บการบริ หารสถานศึ ก ษาตามหลั กธรรมาภิ บ าลของ
โรงเรี ย นดี ป ระจ าต าบลในเขตอ าเภอเดชอุ ด ม สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต 5 มีค่า t-test เท่ากับ -2.669 มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ .005 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .05
(Sig.<.05) แสดงว่าค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 นั่นคือกลุ่มตัวอย่างทั้ง
สองกลุ่มมีค่าแตกต่างกัน โดยโรงเรียนขนาดกลาง (Mean=3.94) มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าโรงเรียนขนาดใหญ่
(Mean=4.16)

อภิปรายผลการวิจัย
1. การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรี ยนดีประจาตาบลในเขตอาเภอเดช
อุดม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงสาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ รายด้านอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ด้านหลัก
คุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความมีส่วน
ร่วม และด้านหลักความคุ้มค่า ตามลาดับ ทั้งนีเ้ นื่องจากผู้บริหารถือการปฏิบัติโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า ผู้ บ ริ ห ารของโรงเรี ย นดี ป ระจ าต าบล ได้ บ ริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
คือ ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้อง บริหารงานตามแบบแผนที่กาหนดอย่างเป็นระบบ
และตรวจสอบได้ ไม่ทอดทิ้งหรือละทิ้งงาน ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาสถานศึกษา
จั ด สรรทรั พ ยากรอย่ า งคุ้ ม ค่ า และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ บุ ค ลากรและการจั ด การเรี ย นการสอน
สอดคล้องกับ จานงค์ นาหนองตูม (2550) ได้ศึกษาการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของ
ผู้อานวยการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่าข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ขนาดต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อานวยการสถานศึกษา โดยภาพรวมทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึ กษาตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรี ยนดีป ระจ า
ตาบลในเขตอาเภอเดชอุ ดม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาอุบลราชธานี เขต 5
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จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาพบว่า สถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคั ญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยสถานศึกษาขนาดกลาง มีการปฏิบัตงิ านตามหลักธรรมาภิบาลต่ากว่าสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารงานของสถานศึกษานั้นต้องยึดนโยบายจากส่วนกลางใน
การปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรต่างๆที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาดของสถานศึกษาส่งผลให้การได้มาซึ่งทรัพยากรทางการศึกษาและ
การปฏิบัติงานที่ต่างกันประกอบกับผู้บริหารในสถานศึกษาขนาดกลางต้องปฏิบัติหน้าที่หลายอย่างใน
เวลา เดียวกันทาให้การบริหารสถานศึกษาที่รับผลกระทบอย่างมากอีกทั้งคุณภาพของผู้เรี ยนก็ ไ ม่
เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึ กษาแห่งชาติ ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรหมเมศว์ คาผาบ
(2549) ได้ศึกษาการใช้หลักธรรมาถิบาลในการบริหารงานของโรงเรี ย น สังกัดสานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา ขอนแก่นเขต 1 พบว่า ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และ สอดคล้องกับงานวิจัยของไพฑูรย์ บัวชิด (2550) ได้ศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามาหาสารคาม เขต 2 พบว่า การใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ทั้งภาพรวมและรายต้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย
จากการวิจัยทาให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียน ในรูปแบบ ETARPV model ดังภาพ
Ethics

Value for
Money

Transparency

Good
Governance
Participation

Accountability

Rule of
Laws

สามารถอธิบายได้ดังนี้
การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนดีประจาตาบล ในเขตอาเภอเดชอุดม
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สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 กาหนดตามหลักธรรมาภิบาล
ทั้ง 6 ด้าน คือ 1) หลักคุณธรรม (Ethics) 2) หลักความโปร่งใส (Transparency) 3) หลักความรับผิดชอบ
(Accountability) 4) หลักนิติธรรม (Rule of Laws) 5) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 6) หลักความ
คุ้มค่า (Value for Money) หรือที่เรียกว่า ETARPV model ในส่วนของการบริหารสถานศึกษาตามหลั ก
ธรรมาภิบาลที่จะทาให้การบริหารมีความสาเร็จ ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้อง
บริหารงานตามแบบแผนที่กาหนดอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ ไม่ทอดทิ้งหรือละทิ้งงาน ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารและประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาสถานศึกษา จัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บุคลากรและการจัดการเรียนการสอน โดยนานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อลดต้นทุนสื่อ และใช้
ทรัพยากรร่วมกันกับโรงเรียนอื่น

สรุป
บทความนี้ได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาลของโรงเรี ย น ตัวแปรที่ใช้ในการศึ กษา คือ ขนาดของสถานศึก ษา 2 ขนาด ประกอบด้ ว ย
1) ขนาดกลาง 2) ขนาดใหญ่ และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) หลักนิติ
ธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลัก
ความคุ้มค่า ซึ่งการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลจะช่วยให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไป

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผลจาการวิจัยวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 พบว่า การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรี ย นดี ป ระจ าต าบลในเขตอ าเภอเดชอุ ด มสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้นควรนาเสนองานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
สานักงานเขตฯ เพื่อให้มีการส่งเสริมทักษะกระบวนการการบริหารสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ที่จะต้อง
คานึงถึงหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการต่อไป
ผลจาการวิจัยวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลของโรงเรี ย นดีประจาตาบลในเขตอาเภอเดชอุด มสัง กัด สานั กงานเขตพื้น ที่การศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมจาแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่าโรงเรียนในสังกัดมี
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ระดับากรบริหารงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดกลางมีการ
ปฏิบัตงิ านตามหลักธรรมาภิบาลต่ากว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ ในด้านหลักความคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยน้อย
กว่าด้านอื่น ๆ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรควรให้ความสาคัญในเรื่องความคุ้มค่า นาเสนอ
ผลให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ได้ ท ราบปั ญ หาต่ า ง ๆ ของสถานศึ ก ษา และให้ ก าร
สนับสนุนสถานศึกษาที่ยังขาดความพร้อมในด้านปัจจัยต่าง ๆ ต่อการพัฒนาสถานศึกษา และอานวย
ความสะดวก ในด้านการประสานงานขอความช่วยเหลือจากเครือ ข่า ยผู้อุปถัม ภ์ต่ าง ๆ ให้มากขึ้ น
ตลอดจนควรมี ก ารวางแผน การตรวจสอบการด าเนิ น งานในทุ ก ขั้ น ตอน มี เ กณฑ์ ตั ว ชี้ วั ด ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น รู ป ธรรม และรณรงค์ ใ ห้ ค รู แ ละนั ก เรี ย นประหยั ด ทรั พ ยากรในโรงเรี ย น การใช้
งบประมาณอย่างมีความคุ้มค่า
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ
ประสิทธิผลของการบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ ในสถานศึกษา
2. ควรมีการทาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิ บาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เพื่อนามาเปรียบเทียบ ปรับปรุง และ
นาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาต่อไป
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