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I 

ประกาศคุณูปการ 
 

 การบริหารตามหลักธรรมาภบิาลที่สง่ผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ส าเร็จได้ด้วยความกรุณา        

อย่างสูงจาก ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ และดร.ภญิโญ ทองเหลา กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ค าปรึกษา 

ค าแนะน าต่าง ๆ เกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้ก าลังใจเป็นอย่างดยีิ่ง ผูว้ิจัยขอ

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนีด้้วย 

 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์                   

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล ดร.เทพรังสรรค์ จันทรังษี ดร.เจริญ ราชโสภา          

ดร.ยุทธนา อุทโธ ดร.รัชฎาพร งอยภูธร นางสาวกาญจน์ณภัทร ดาบพิมพ์ศรี          

นางสาวรัชฎาพร ผวิเงนิ นางสุภาพร กิณเรศ ดร.เกวียนทอง ต้นเชือ้ และนายปัญญา  

ถานะลุน ที่ให้ความอนุเคราะหเ์ป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย       

เสนอแนวทางพัฒนา ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ในการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี 

 ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ที่ให้ความอนุเคราะหใ์นการ

ด าเนนิการด้านต่าง ๆ ในการวิจัยครั้งนีด้้วยดี 

 ขอขอบพระคุณ คุณพ่อบุญส่ง ไชยศรี และคุณแม่บัวผัน ไชยศรี ตลอดถึง

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา รุ่นที ่19 ทุกท่าน ที่เป็นผู้ให้ก าลังใจ

ตลอดระยะเวลาการท าวิจัย จนท าให้งานวิจัยครั้งนีส้ าเร็จดว้ยดี 

 คุณประโยชน์อันพึงมจีากการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี ้ผูว้ิจัยขอมอบเป็นกตัญญุตา 

แด่ บิดา มารดา และบูรพาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนจนผูว้ิจัยสามารถด ารงตน  

และบรรลุผลส าเร็จในปัจจุบัน 

 

 

 พรรณิภา ไชยศรี 
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II 

ชื่อเรื่อง    การบริหารตามหลักธรรมาภบิาลที่สง่ผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน 

     สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

ชื่อผู้วิจัย           พรรณิภา ไชยศรี 

กรรมการที่ปรกึษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ 

                           ดร.ภิญโญ ทองเหลา 

ปริญญา           ค.ม. (การบริหารการศกึษา) 

สถาบัน            มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีที่พิมพ์           2563 
 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศกึษาการบริหารงานตามหลัก       

ธรรมาภิบาลโรงเรยีน 2) ศกึษาประสิทธิผลโรงเรยีน 3) เปรียบเทียบการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลโรงเรียน 4) เปรียบเทียบประสิทธิผลโรงเรยีน 5) ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิผลโรงเรียน 6) หาอ านาจ

พยากรณ์ของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน         

7) หาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลที่สง่ผลตอ่ประสิทธิผล

โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี ้ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน            

ปีการศึกษา 2562 จ านวน 366 คน จ าแนกเป็น ผูบ้ริหารโรงเรียนจ านวน 69 คน และ

ครูผูส้อนจ านวน 297 คน เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ มคี่า IOC อยู่ระหว่า 0.80-1.00 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 

0.41-0.93 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล ได้แก่          

ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหค์่าที (T-Test ชนิด 

Independent Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) 

การวิเคราะหส์หสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) 

และการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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III 

  ผลการวิจัยพบว่า  

  1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรยีน โดยรวมและรายด้าน           

อยู่ในระดับมาก  

  2. ประสิทธิผลโรงเรยีน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

  3. การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลโรงเรยีน จ าแนกตามสถานภาพ 

ขนาดของโรงเรียน และประสบการณก์ารปฏิบัติงาน พบว่าสถานภาพการด ารงต าแหนง่

ต่างกัน ไม่แตกต่างกัน ขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน และ ประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานแตกต่างกัน แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

   4. ประสิทธิผลโรงเรียน จ าแนกตามสถานภาพ ขนาดของโรงเรียน              

และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน พบว่า สถานภาพการด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน         

ไม่แตกต่างกัน ขนาดโรงเรยีนแตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน และประสบการณ์การปฏิบัติงาน

แตกต่างกัน แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

  5. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลและ

ประสิทธิผลโรงเรยีน โดยรวมพบว่า มคีวามสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมนีัยส าคัญทาง         

สถิตทิี่ .01  

   สามารถเขียนสมการวเิคราะหก์ารถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

Z’ = 0.210 Z7 + 0.184 Z9 + 0.172 Z10 + 0.159 Z2 + 0.116 Z6 + 0.107 Z5 + 0.094 Z8   

  6. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีอ านาจพยากรณ์ประสิทธิผล

โรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  7. การวิจัยครั้งนีไ้ด้น าเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาล ได้แก่ 1) หลักการกระจายอ านาจ ก าหนดผูร้ับผิดชอบเพื่อให้เกิดความ

คล่องตัว 2) หลักความเสมอภาค ต้องก าหนดกฎ ระเบียบที่ชัดเจน 3) หลักมุ่งเนน้ฉันทามต ิ

ยึดหลักประชาธิปไตย 4) หลักประสิทธิภาพ ต้องมกีารวางแผนยุทธศาสตร์ 5) หลักนิติ

ธรรม น ากฎหมาย กฎ ระเบียบ 6) หลักความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ 7) 

หลักการมสี่วนร่วม เสนอแนวคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

ค าส าคัญ:  หลักธรรมาภิบาล  ประสิทธิผลโรงเรยีน 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to: 1) examine administration in 

accordance with good governance principles, 2) explore school effectiveness, 3) 

compare administration with regard to good governance principles, 4) compare school 

effectiveness, 5) identify the relationship between administration based on good 

governance principles and school effectiveness, 6) determine the predictive power       

of administration based on good governance principles affecting school effectiveness, 

and 7) establish the guidelines for developing administration based on good 

governance principles affecting school effectiveness. The samples consisted of 69 

school administrators and 297 teachers, yielding a total of 366 participants in the 

2019 academic year. The instrument for data collection was a set of 5-level rating 

scale questionnaires with the Item Objective Congruence (IOC) of each item ranging 

from 0.80 to 1.00, the discriminative power ranging from 0.41 to 0.93 and the 

reliability of 0.97. The statistics for data analysis were percentage, mean, standard 

deviation, t – test for Independent Samples, One-Way ANOVA, Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient, and Stepwise Multiple Regression Analysis. 

 The findings were as follows: 

  1. Administration based on good governance principles as a whole and 

each aspect was at a high level. 
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  2. School effectiveness as a whole and each aspect was at a high level. 

  3. Administration based on good governance principles, as perceived by 

participants classified by status, school sizes and work experiences revealed that there 

were no differences among participants with different positions and school sizes. In 

terms of work experiences, there were a statistically significant difference at the .01 

level.    

  4. School effectiveness as perceived by participants classified by status, 

school sizes, and work experiences revealed that there were no differences among 

participants with different positions and school sizes. In terms of work experiences, 

there were a statistically significant difference at the .01 level.   

  5. The relationship between administration with regard to good 

governance principles and school effectiveness as a whole showed a positive 

relationship with a statistical significance at .01 level. The regression analysis equation 

could be written in standard scores as follows: Z’ = 0.210 Z7 + 0.184 Z9 + 0.172 Z10 + 

0.159 Z2 + 0.116 Z6 + 0.107 Z5 + 0.094 Z8. 

  6. Administration based on good governance principles were able to 

predict school effectiveness with a statistical significance at .01 level. 

  7. This research proposed the guidelines for developing administration 

based on good governance principles as follows: 1) Decentralization- stationing 

designated personnel with responsibility in assigned areas or at specified service points 

to provide efficient processes, 2) Equality-establishing clearly defined rules and 

regulations regarding equity and diversity, 3) Consensus Oriented-focusing on 

democratic practices, 4) Efficiency- creating strategic planning, 5) Rule of Law- 

applying legal rules and regulations, 6) Transparency – providing suitable oversight 

and accountability, and 7) Participation- offering opportunities for exchanging ideas.   

 

Keywords : Good Governance, School Effectiveness  
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ตาราง             หน้า 

18 ระดับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

   สกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 
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19 ระดับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

   สกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน  
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   เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็น 

   ของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพแตกต่างกัน....   
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21 เปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล สังกัดส านักงาน 

   เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็นของ 

   ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ที่มขีนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน…………. 
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22 เปรียบเทียบรายคู่การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดส านักงาน 

   เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็น 

   ของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน จ าแนกตามขนาด ของโรงเรียน  

   โดยใช้วธิีของ LSD …………………………………………………………………………………….  
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23 เปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล สังกัดส านักงาน 

   เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็น 

   ของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน มีประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน    

   แตกต่างกัน  .......................................................................................... 
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บัญชีตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง             หน้า 

24 เปรียบเทียบรายคู่การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดส านัก 

   งานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็น 

   ของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน จ าแนกตาม ประสบการณ์ 

   การปฏิบัติงานที่ตา่งกัน โดยใช้วธิีของ LSD  ……………………………………………. 
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25 เปรียบเทียบระดับประสิทธผิลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ 

   การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 

   โรงเรียน และครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพแตกต่างกัน.......................   
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26 เปรียบเทียบระดับประสิทธผิลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

   ประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

   และครูผูส้อน ที่มีขนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน …………………………………….  
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27 เปรียบเทียบรายคู่ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

   ประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  

   และครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยใช้วิธีของ LSD………………   

 

 

104 

28 เปรียบเทียบระดับประสิทธผิลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

   ประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  

   และครูผูส้อน ที่มปีระสบการณใ์นการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  ……………….. 
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29 เปรียบเทียบรายคู่ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

   ประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  

   และครูผูส้อน จ าแนกตามประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

   โดยใช้วธิีของ LSD  …………………………………………………………………………………… 
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30 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

   กับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

   สกลนคร เขต 2  ………………………………………………………………………………………. 
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31 ผลการวิเคราะหอ์ านาจพยากรณ์ของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

   ที่สง่ผลตอ่ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

   ประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 โดยรวม  …………………………………………………… 

 

 

111 

32 ผลการวิเคราะหอ์ านาจพยากรณ์ของอ านาจพยากรณ์ของการบริหารงาน 

   ตามหลักธรรมาภบิาล ที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงาน 
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บทที ่1 

บทน า 

ภูมิหลัง 

 การบริหารจัดการศกึษาไทย ท่ามกลางรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางการศกึษา

ในยุคดิจทิัล โลกดิจทิัลมักไปไวและเคลื่อนที่ไม่มีหยุดองค์กรจงึจ าเปนนตอองปรับตัวใหอทัน

ตามเทรนพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอ่ยอดธุรกิจบนการแข่งขันที่รวดเร็วและรอบดอาน             

เพื่อเสริมสรอางผลประโยชน์ต่อองค์กรของตัวเอง ซึ่งอยู่ภายใตอเงื่อนไขการปรับเปลี่ยนการ

แขง่ขัน เพื่อสรอางขออไดอเปรียบ และความมุง่มั่นของสังคมที่ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง 

และมีความหลากหลายนั้นต่างก็ส่งผลกระทบต่อวงวิชาชีพ โดยเฉพาะดอานการศกึษาซึ่ง

เปนนผลสืบเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนบริบทและโครงสรอางการบริหารของการบริหารจัด

การศกึษาภายใตอสาระแห่งบทบัญญัติของกฎหมายการศกึษาที่เรยีกว่า “พระราชบัญญัติ

การศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542” เปนนการจัดโครงสรอางการบริหารการศกึษาโดยยึดหลัก 

ของการมีเอกภาพเชิงนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติ โดยเนอนระบบการกระจายอ านาจ 

และการยึดหลักการมีส่วนร่วมของทอองถิ่นเปนนส าคัญ สาระส าคัญของพระราชบัญญัติ

การศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 นั้นไดอเสนอแนวคิดและวิธีการจัดการศกึษาที่ทอาทายหลาย

ดอาน จึงเปนนเสมอืนกฎหมายปฏิรูปการศกึษาดังจะเห็นไดอว่าในพระราชบัญญัติการศกึษา

แหง่ชาตินี้ใหอความส าคัญกับการปฏริูปในดอานต่าง ๆ คือปฏิรูประบบการศกึษาใหอสอดรับ  

ซึ่งกันและกันทั้งระบบปฏิรูปแนวการจัดการศกึษาโดยใหอยึดผูอเรยีนเปนนส าคัญ ปฏิรูป

หลักสูตรและเนือ้หาสาระวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูอทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 

ปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศกึษาทั้งหน่วยงานของรัฐ องคก์รปกครองทอองถิ่น 

และเอกชนโดยเนอนเรื่องการกระจายอ านาจและการมสี่วนร่วมปฏิรูประบบครู คณาจารย์

และบุคลากรทางการศกึษามุ่งเนอนใหอมกีารยกระดับสถานภาพของวิชาชีพครู การพัฒนา

และปรับปรุงคุณภาพครู ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษาเพื่อระดม

ทรัพยากรมาใหอเพื่อการศกึษา ปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศกึษาเนอนเรื่องของการ

ประกันคุณภาพภายในและใหอมีการรับรองและประเมินผลมาตรฐานจากองค์กรภายนอก 
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และปฏิรูปสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามุ่งใหอมีการผลติใชอสื่อและเทคโนโลยีในรูปแบบ 

ที่หลากหลายที่มคีุณภาพ( ส านักงานปฏิรูปการศกึษา, 2544,หนอา15-18) 

การปฏิรูปการศกึษามุ่งใหอเกิดคุณภาพทั้งในดอานผลผลิต กระบวนการจัดการ และปัจจัย

ต่าง ๆ โดยมุ่งหวังใหอการจัดการศกึษาพัฒนาทั้งระบบ (Whole School Approach : WSA) 

เพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์

ส่วนรวม” โดยภาครัฐตอองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท 

หนว่ยงานของรัฐที่ท าหนอาที่ในการก ากับหรอืในการใหอบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการ

แขง่ขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานใหอมุ่งผลสัมฤทธิ์

และผลประโยชน์สว่นรวม มีความทันสมัย และพรออมที่จะปรับตัวใหอทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน านวัตกรรม เทคโนโลยีขออมูลขนาดใหญ่ 

ระบบการท างานที่เปนนดิจิทัล เขอามาประยุกต์ใชออย่างคุอมค่า และปฏิบัติงานเทียบไดอกับ

มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกวอาง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสใหอทุกภาคส่วน

เขอามามีสว่นร่วมเพื่อตอบสนองความตอองการของประชาชนไดออย่างสะดวก รวดเร็ว และ

โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมตอองร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจรติ ความ

มัธยัสถ์และสรอางจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจรติประพฤติมิชอบอย่างสิน้เชงิ 

นอกจากนั้นกฎหมายตอองมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ า มคีวามทันสมัย มีความเปนนสากล 

มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลด ความเหลื่อมล้ าและเอือ้ต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ

ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนนธรรม ไมเ่ลือกปฏิบัติและการอ านวยความ

ยุติธรรมตามหลักนิตธิรรมบุคคลที่ม ีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าใหอเกิดการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวไดอก็คือ ผูอบริหารสถานศกึษา เพราะตออง เปนนผูอน าและผูอประสานความรว่มมอืจาก

ทุกฝ่ายที่มคีวามสามารถท าใหอเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรยีน การสอน และการ

เรียนรูอ รวมทั้งระเบียบและ หลักเกณฑ์เกณฑท์ี่ใชอเปนนขออตกลงลงของหน่วยงาน โดยที่

ระเบียบและหลักเกณฑ์ขอองบังคับเหล่านั้น ตอองเปนนที่ยอมรับของสมาชิก และตอองน ามา  

ซึ่งความเสมอภาคของ สมาชิกในหนว่ยงานและผูอรับบริการ รวมทั้งมีสภาพเอื้อตอ่การ

ควบคุมแล และพัฒนาผูอรับบริการดอวยการก าหนดและการปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ก าหนด

ไวออย่างเคร่งครัด (ทินกร อัครศรีชัยโรจน์, 2551, หนอา 9) ผูอบริหารสถานศกึษาจงึเปรียบไดอ

ว่าเปนนจอมทัพส าคัญที่จะน าพาองค์กรใหอกอาวไปในกระแสแห่งการปฏิรูปไดออย่างมเีกียรติ

และศักดิ์ศรี ผูอบริหารสถานศกึษาในยุคแหง่การเปลี่ยนแปลงทางบริบท (Context) 

หลากหลายส่วนนั้น นา่จะเปรียบไดอกับ“ผูอบริหารมอือาชีพ ” จงึจะเหมาะสมกับ
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สภาพการณ์ปัจจุบันที่จะท าหนอาที่ส าคัญใหอไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์โดยการก าหนด         

เปนนยุทธศาสตรก์ารจัดการศกึษาสู่การปฏิบัติที่แสดงใหอเห็นศักยภาพ คุณภาพ                     

เกิดประสทิธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการศกึษาภายในสถานศกึษาแหง่นัน้ 

 ส าหรับส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน เปนนองค์กรหลักที่ส าคัญ

ในการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานไดอมีการปฏิรูปการศกึษาใหอดีขึ้นกว่าเดิม มีการน าหลัก 

ธรรมาภิบาลมาใชอในการบริหารจัดการศกึษา ก าหนดใหอมกีารกระจายอ านาจการบริหาร

และการจัดการศกึษาทั้ง ดอานวิชาการ ดอานงบประมาณ ดอานบุคคล และดอานบริหารทั่วไป

ใหอโรงเรียนโดยตรง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551 ก, หนอา 157)  

ซึ่งตรงกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พันธกิจที่ 3 พัฒนา

ระบบบริหารจัดการการศกึษาตามหลักธรรมาภบิาล ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนา

ระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมใหอทุกภาคส่วนมีสว่นร่วมในการจัดการศกึษา ที่มุ่งหวังใหอ

มีการใชอทรัพยากรทั้งดอานงบประมาณและบุคลากรไดออย่างคุอมค่าไม่เกิดการสูญเปล่าและมี

ความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในดอานประสิทธิภาพ  ตามกลยุทธ์ ขออที่ 1 ปรับปรุง

กลไกการบริหารจัดการการศกึษาใหอเปนนไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยเนอนดอานคุณธรรม 

ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลางและในส่วนพื้นที่ระดับภาค / จังหวัด (แผนพัฒนา

การศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ ฉบับที่ 12, 2559, หนอา ค) 

 ตามกฎกระทรวงซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหาร

และการจัดการศกึษาพ.ศ. 2550 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39  

วรรคสอง แหง่พระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 (ซึ่งแกอไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) รัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวง โดยปลัดกระทรวงศกึษาธิการหรอืเลขาธิการ

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานพจิารณาด าเนินการกระจายอ านาจการบริหารและ

การจัดการศกึษาในดอานวิชาการดอานงบประมาณ ดอานการบริหารงานบุคคล และดอานการ

บริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพืน้ที่การศกึษา ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา หรอื

สถานศกึษาในอ านาจหนอาที่ของตนแลอวแตก่รณี ดังนัน้การบริหารและการจัดการศึกษา       

ในปัจจุบันอยู่ในความรับผดิชอบของหน่วยงานหลัก คือส านักงานคณะกรรมการการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศกึษาธิการ มีหนอาที่ก าหนดนโยบายและมาตรฐาน ก ากับติดตาม 

ส่งเสริมสนับสนุน ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา บริหารโดยส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ก ากับดูแลโดยคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน มีหนอาที่ด าเนินการใหอเปนนไปตามอ านาจ
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หนอาที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศกึษา กระจายอ านาจหนอาที่และบทบาทการด าเนินงาน

ใหอแก่สถานศึกษาซึ่งเปนนนิติบุคคล โดยมีอ านาจอ านวยการสถานศึกษาเปนนผูอบริหารและ

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานเปนนผูอก ากับ สนับสนุนมกีารส่วนรว่มรับผดิชอบใน

การบริหารจัดการ ผูอบริหารศกึษามีบทบาทส าคัญในฐานะผูอมีส่วนรว่มรับผดิชอบอย่าง

ใกลอชิดตอ่การจัดการศกึษาอันเปนนพืน้ฐานการศกึษาทุกระดับ (พระราชบัญญัติการศกึษา

แหงชาติพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่2 ,2545) 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2     

มีความตอองการปฏิรูปการศึกษาโดยน าหลักธรรมาภบิาลมาใชอในการพัฒนา เพื่อใหอการจัด

การศกึษาที่มคีุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยการมสี่วนรว่มจากทุกภาคส่วน และความ

ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนทอองถิ่น เพื่อเสริมสรอางสนับสนุนการจัดการศกึษาใหอ

นักเรียนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไวอในหลักสูตรทั้งดอานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรูอ ดอานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ควบคู่ไปกับการสรอางเสริมคุณธรรม 

จรยิธรรม สุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดรีวมทั้งการบริหารจัดการศกึษาของบุคลากร

ทุกกลุ่ม โดยมีปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานในดอานวิชาการ ดอานบุคลากร             

ดอานงบประมาณ และการบริหารทั่วไป (แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ส านักงานเขตื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2, 2562,หนอา 45) 

 ดอวยเหตุผลดังกล่าว ผูอวิจัยจึงมคีวามสนใจศึกษา การบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ว่ามีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในดอาน

หลักนิตธิรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมสี่วนรว่ม หลักความรับผดิชอบ

หลักความคุอมค่า ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียนที่ตา่งกันอย่างไร เพื่อใชอ

เปนนขออมูลสารสนเทศส าหรับผูอบริหารโรงเรียน ครูผูอสอน และเปนนประโยชน์เปนนแนวทางใน

การยกระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรยีนสังกัดส านักงานการศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ใหอมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารที่ดียิ่งขึ้นไป 
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ค าถามของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูอวิจัยไดอก าหนดค าถามการวิจัย ไวอดังนี้ 

      1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูอบริหารโรงเรียน และ

ครูผูอสอน อยู่ในระดับใด 

      2. ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูอบริหารโรงเรียน และครูผูอสอน อยู่ในระดับใด 

      3. การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูอบริหารโรงเรียน และ

ครูผูอสอน จ าแนกตามการด ารงต าแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานมคีวามแตกต่างกันหรอืไม่อย่างไร  

  4. ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูอบริหารโรงเรียน และครูผูอสอน จ าแนกตามการ

ด ารงต าแหนง่ ขนาดของโรงเรียน และประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน

หรอืไม่อย่างไร 

      5. การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลและประสิทธิผลโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มคีวามสัมพันธ์กันอย่างไร 

          6. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใดบอางที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

  7. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหอเกิด

ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 เปนน

อย่างไร 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูอวิจัยไดอก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไวอดังนี้ 

  1. เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ตามความคิดเห็นของผูอบริหารโรงเรียน 

และครูผูอสอน 
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  2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูอบริหารโรงเรียน และครูผูอสอน 

  3. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลโรงเรยีน  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูอบริหารโรงเรียน และครูผูอสอน จ าแนกการด ารงต าแหนง่ ขนาดของโรงเรียน และ

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน  

  4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธผิลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูอบริหารโรงเรียน และครูผูอสอน 

จ าแนกตามการด ารงต าแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 

  5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

และประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ตามความคิดเห็นของผูอบริหารโรงเรียน และครูผูอสอน     

  6. เพื่อหาอ านาจพยากรณ์ของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่สง่ผล

ต่อประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ตามความคิดเห็นของผูอบริหารโรงเรียน และครูผูอสอน     

  7. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่สง่ผล

ต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 

สมมตฐิานของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูอวิจัยไดอตั้งสมมตฐิานของการวิจัย ไวอดังนี้ 
       1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูอบริหารโรงเรียน และ

ครูผูอสอน อยู่ในระดับมาก 

      2. ประสิทธิผลโรงเรยีน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูอบริหารโรงเรยีน และครูผูอสอน อยู่ในระดับมาก 

      3. การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูอบริหารโรงเรียน และ

ครูผูอสอน จ าแนกตามการด ารงต าแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน แตกต่างกัน 
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  4. ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูอบริหารโรงเรียน และครูผูอสอน จ าแนกตามการ

ด ารงต าแหนง่ ขนาดของโรงเรียน และประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน 

      5. การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลกับประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็นของผูอบริหาร

โรงเรียน และครูผูอสอน มคีวามสัมพันธ์กันในทางบวก 

  6. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามความคิดเห็นของผูอบริหาร

โรงเรียน และครูผูอสอนอย่างนออย 1 องค์ประกอบ มีอ านาจพยากรณ์ต่อประสิทธิผล

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

 

ความส าคัญของการวจิัย 

 ผลของการวิจัยในครั้งนีม้ีความส าคัญต่อผูอบริหารโรงเรียน ครูผูอสอน และ

หนว่ยงานที่เกี่ยวขออง ดังนี้ 
      1. ไดอเปนนสารสนเทศส าหรับผูอบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนครเขต 2 น าไปประกอบกระบวนการบริหารจัดการ

สถานศกึษาและเปนนแนวทางในการปรับปรุงแกอไขพฤติกรรมการบริหารงานของผูอบริหาร

สถานศกึษาใหอสอดคลอองกับสภาพปัญหาและความเหมาะสมกับสภาพความเปนนจริง      

อย่างเพื่อใหอการบริหารงานมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

      2. ไดอเปนนสารสนเทศส าหรับส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนครเขต 2 เพื่อประกอบการพิจารณาใหอมกีารสนับสนุนส่งเสริมการบริหารโรงเรียน 

ใหอมปีระสิทธิภาพที่ดยีิ่งขึ้น 

      3. เปนนแนวทางใหอโรงเรียน ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนครเขต 2 น าผลวิจัยที่ไดอไปพิจารณาประกอบการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการบริหารตอ่ไป 
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ขอบเขตของการวจิัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูอวิจัยไดอก าหนดขอบเขตการวิจัย ไวอดังนี้ 
 

  1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

   การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศกึษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลใน

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผูอวจิัยไดอศกึษา

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขออง 

    1.1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (2552, หนอา 8 - 9) ซึ่งม ี10 องค์ประกอบ คอื           

     1.1.1 หลักประสิทธิผล  

     1.1.2 หลักประสิทธิภาพ  

     1.1.3 หลักการตอบสนอง  

     1.1.4 หลักภาระรับผิดชอบ  

     1.1.5 หลักความโปร่งใส  

     1.1.6 หลักการมีสว่นร่วม  

     1.1.7 หลักการกระจายอ านาจ  

     1.1.8 หลักนิตธิรรม  

     1.1.9 หลักความเสมอภาค  

     1.1.10 หลักมุ่งเนอนฉันทามติ  

      1.2 ประสทิธิผลการบริหารงานในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ผูอวิจัยไดอศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอองกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรยีน ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงศกึษาธิการมาตรา 39 

ก าหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550 

การบริหารการจัดการศกึษา (พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ, 2542, หนอา 29)  

ซึ่งมี 4 ดอาน คอื 

     1.2.1 ดอานการบริหารงานวิชาการ  

     1.2.2 ดอานการบริหารงานงบประมาณ 

     1.2.3 ดอานการบริหารงานบุคคล 

     1.2.4 ดอานการบริหารทั่วไป 
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  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2.1 ประชากร  

    ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดอแก่ ผูอบริหารโรงเรียน และครูผูอสอน 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต2 ปีการศกึษา 2562 จากโรงเรียน 

ใน 7 อ าเภอ จ านวน  3,350 คน จาก 258 โรงเรยีน (ขออมูล 10 มิถุนายน 2562, ส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

     2.1.1 ผูอบริหารโรงเรียน จ านวน  230  คน              

     2.1.2 ครูผูอสอน จ านวน  3,120 คน 

   2.2 กลุ่มตัวอย่าง  

    กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้ไดอแก่ ผูอบริหาร และครูผูอสอน 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปีการศกึษา 2562                

จากโรงเรยีน 258โรงเรียนใน 7 อ าเภอ จ านวน  366 คน  

     2.1.1 ผูอบริหารโรงเรียน จ านวน  69  คน              

     2.1.2 ครูผูอสอน จ านวน 297  คน 

   ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใชอตารางของเครซี่และมอร์แกน ( Krejcie และ 

Morgan ) (บุญชม ศรสีะอาด, 2553, หนอา 43) ใชอวธิีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (stratified 

sampling) โดยใชอขนาดของโรงเรยีนเปนนช้ัน (Strata) มาเทียบเปนนสัดส่วนรออยละ 

  3. ตัวแปรที่ศึกษา 

   การวิจัยครั้งนี้ผูอวิจัยไดอก าหนดขอบเขตของตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้ 

    3.1 ตัวแปรตอน 

     3.1.1 การด ารงต าแหนง่ จ าแนกเปนน 

          3.1.1.1 ผูอบริหาร 

      3.1.1.2 ครูผูอสอน 

     3.1.2 ขนาดของโรงเรียน จ าแนกเปนน 

      3.1.2.1 ขนาดเล็ก  

      3.1.2.2 ขนาดกลาง  

      3.1.2.3 ขนาดใหญ่  

     3.1.3 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จ าแนกเปนน 

      3.1.3.1 นออยกว่า 10 ปี 
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      3.1.3.2 10- 20 ปี 

      3.1.3.3 มากกว่า20 ปี 

    3.2 ตัวแปรตาม 

     3.2.1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียน                  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ประกอบดอวย  

      3.2.1.1 หลักประสิทธิผล  

      3.2.1.2 หลักประสิทธิภาพ  

      3.2.1.3 หลักการตอบสนอง  

      3.2.1.4 หลักภาระรับผิดชอบ  

      3.2.1.5 หลักความโปร่งใส  

      3.2.1.6 หลักการมีสว่นร่วม  

      3.2.1.7 หลักการกระจายอ านาจ  

      3.2.1.8 หลักนิตธิรรม  

      3.2.1.9 หลักความเสมอภาค  

      3.2.1.10 หลักมุ่งเนอนฉันทามติ 

     3.2.2 ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมสกลนคร เขต 2 ซึ่งมี 4 ดอาน คอื 

      3.2.2.1 ดอานการบริหารงานวิชาการ  

      3.2.2.2 ดอานการบริหารงานงบประมาณ 

      3.2.2.3 ดอานการบริหารงานบุคคล 

      3.2.2.4 ดอานการบริหารทั่วไป 

 

กรอบแนวคิดในการวจิยั 

การวิจัยครั้งนี้ มุง่ศกึษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลที่สง่ผลต่อ

ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอองกับการบริหารงานโรงเรียน สามารถที่จะ

บูรณาการเขอากับคู่มอืการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล

ของการบริหารกิจการบอานเมอืงที่ดี (Good Governance Rating) (ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ, 2552, หนอา 8-9) และประสิทธิผลโรงเรียนทั้ง 4 ดอาน กฎกระทรวง
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ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศกึษา พ.ศ.2550 

(พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ, 2542, หนอา 29) ดังภาพประกอบ 1 

ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1. การด ารงต าแหน่ง 

    1.1 ผูอบริหารโรงเรียน 

    1.2 ครูผูอสอน 

2. ขนาดของโรงเรยีน 

    2.1 เล็ก  

    2.2 กลาง 

    2.3 ใหญ่ 

3. ประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน 

    3.1 นออยกว่า 10 ปี 

    3.2 10-20 ปี 

    3.3 มากกว่า 20 ปี 

การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

1. หลักประสิทธิผล    

2. หลักประสิทธิภาพ 

3. หลักการตอบสนอง 

4. หลักภาระรับผดิชอบ 

5. หลักความโปรง่ใส    

6. หลักการมีส่วนร่วม 

7. หลักการกระจายอ านาจ 

8. หลักนิติธรรม 

9. หลักความเสมอภาค   

10. หลักมุ่งเนอนฉันทามต ิ     
 

แนวทางพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2 

ประสิทธิผลโรงเรยีน  

      1. ดอานการบริหารงานวิชาการ 

      2. ดอานการบริหารงานงบประมาณ 

      3. ดอานการบริหารงานบุคคล 

      4. ดอานการบริหารทั่วไป 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ผูอวิจัยไดอนิยามศัพท์เฉพาะ ไวอดังนี้ 

  1. หลักธรรมาภบิาล หมายถึง ระบบกลไกของโรงเรียนที่มคีวามแข็งแกร่ง 

ในการบริหารจัดการใหอเปนนไปตามกฎ ขออบังคับ ระเบียบตามที่ก าหนดไวอ มคีวามถูกตออง

เปนนธรรมอันเปนนแนวทางที่ท าใหอสังคมอยู่รว่มกันไดอ ซึ่งมีองค์ประกอบ 10 ประการ ดังนี้ 

   1.1 หลักประสิทธิผล หมายถึง ระบบกลไกที่โรงเรียนไดอจัดท าแผนพัฒนา

การศกึษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจ าปี จัดด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน จัดใหอมกีารด าเนินการก ากับ ติดตาม 

ปรับปรุงและแกอไข ผลการปฏิบัติงานตามแผนอย่างเปนนระบบและต่อเนื่อง และการก าหนด

โครงสรอางหลักสูตรสถานศึกษาและเวลาเรียนใหอสอดคลอองกับหลักสูตรสถานศกึษาแตล่ะ

ช้ันปี 

   1.2 หลักประสิทธิภาพ หมายถึง ระบบกลไกที่โรงเรียนจัดวางแผนการใชอ

ทรัพยากรทางการศกึษา เหมาะสมกับความตอองการของผูอเรยีน ชุมชน และทอองถิ่น 

ควบคุมการใชอทรัพยากรทางการศึกษาอย่างประหยัด และคุอมค่า จัดท าคู่มอืการปฏิบัติงาน

ส าหรับบุคลากร คู่มือการบริหารงานวิชาการ บริหารงานงบประมาณ บริหารงานบุคคล 

และบริหารงานทั่วไป มีการบริหารงานอย่างมรีะบบ ตรงตามเวลาที่ก าหนด และจัดอบรม

พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการใชอระบบขออมูลสารสนเทศ เพื่อใหอไดอรับความรูอและสะดวกต่อ

การด าเนินงานในโรงเรียน 

   1.3 หลักการตอบสนอง หมายถึง ระบบกลไกที่โรงเรียนส ารวจความ

ตอองการของบุคลากรและชุมชน เพื่อด าเนินการบริหารงานโรงเรียนไดอตามความตอองการ

นั้น มีสวัสดิการ และสทิธิประโยชน์ต่าง ๆ ในการดูแลช่วยเหลอืบุคลากรและชุมชน

บุคลากรในโรงเรียนมีความเปนนกันเองกับผูอมาติดต่องาน โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน 

เพื่อพัฒนาใหอบุคลากรมีความกอาวหนอาในวิชาชีพ โรงเรียนจัดใหอมบีริการขออมูลข่าวสาร  

เพื่อลดขออสงสัยของผูอปกครอง และเปนนการสรอางทัศนคติที่ดี 

   1.4 หลักภาระรับผิดชอบ หมายถึง ระบบกลไกที่โรงเรียนมีค าสั่ง

มอบหมายงานและผูอรับผิดชอบอย่างชัดเจนเปนนลายลักษณ์อักษร ก าหนดหนอาที่ความ

รับผิดชอบในแต่ละหนอาที่ของบุคลากรในโรงเรียน มีจัดท าเอกสารธุรการช้ันในการ

ประเมินผลการเรียน มีการบริการชุมชน อ านวยความสะดวกในการใชอสถานที่จัดกิจกรรม
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ของชุมชน ปฏิบัติงานที่ไดอรับมอบหมาย โดยค านึงถึงประโยชน์ของนักเรียน ครูปฏิบัติงานที่

ไดอรับมอบหมาย โดยค านึงถึงประโยชน์ของนักเรียน 

   1.5 หลักความโปร่งใส หมายถึง ระบบกลไกที่โรงเรียนมีการ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในโรงเรียนใหอกับชุมชน ประชุมคณะกรรมการ

สถานศกึษาในการจัดกิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อใหอชุมชนไดอมีส่วนรว่มในการตัดสินใจ ในเรื่อง 

ต่าง ๆ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความ

ถูกตออง จัดท ารายรับ-รายจ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และมีการชีแ้จงงบประมาณ      

และท าเล่มรายงานคุณภาพการจัดการศกึษาประจ าปี 

   1.6 หลักความมีสว่นร่วม หมายถึง ระบบกลไกที่โรงเรียนจัดใหอมกีาร

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานกับคณะกรรมการสถานศกึษา      

ขั้นพื้นฐาน เปิดโอกาสใหอคณะกรรมการสถานศกึษาเสนอความคดิเห็น เสนอแนวทางการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาและความตอองการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

และการจัดการเรียนรูอ และมีสว่นร่วมในการตัดสินใจแกอปัญหาการด าเนินงานดอานต่าง ๆ 

ของโรงเรียน เปิดโอกาสใหอบุคลากรและผูอมีสว่นเกี่ยวขอองเขอามามีสว่นร่วมจัดท าแผนการใชอ

จา่ยงบประมาณประจ าปี 

   1.7 หลักการกระจายอ านาจ หมายถึง ระบบกลไกที่โรงเรียนเปิดโอกาส

ใหอทุกคนสามารถเขอาถึงโอกาสต่าง ๆ ทางสังคมไดออย่างเท่าเทียมกัน มีการแต่งตั้งบุคลากร

เปนนหัวหนอากลุ่มสาระการเรียนรูอ การกระจายอ านาจบริหารทั้ง 4 ดอาน ก าหนดแผนพัฒนา

การศกึษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจ าปีไดอตามสภาพจริง และสรรหาบุคลากร

ของโรงเรยีนตรงตามความขาดแคลนเปนนไปตามหลักเกณฑ์ของ สพฐ. 

   1.8 หลักนิตธิรรม  หมายถึง ระบบกลไกที่การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ขออบังคับต่าง ๆ โดยถือวา่เปนนการปกครองภายใตอกฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ หรอื

อ านาจของตัวบุคคล จะตอองค านึงถึงความเปนนธรรมและความยุติธรรมสรอางกฎกติกา

ร่วมกัน ยอมรับ มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนและ

ยอมรับผลการประเมินการปฏิบัติงานการเลื่อนเงนิเดือน 

   1.9 หลักความเสมอภาค หมายถึง ระบบกลไกที่โรงเรียนจัดการส่งเสริม 

ภาคประชาชน ใหอมีบทบาทมากขึ้นในการตรวจสอบการท างานของภาครัฐ มีระเบียบ 

ขออบังคับ และค าสั่งที่มีความเปนนธรรมเสมอภาค จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อ านวย

ความสะดวกใหอบริการ และมีเกณฑ์ประเมนิการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนอย่าง 
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ยุติธรรม 

     1.10 หลักมุ่งเนอนฉันทามต ิหมายถึง บุคลากรทุกคนมคีวามรูอความเขอาใจ

และปฏิบัติงานตามการจัดโครงสรอางการบริหารงานในโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียนยอมรับ

และเขอาใจหลักเกณฑก์ารพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อเลื่อนขั้น

เงินเดอืนประจ าปีโรงเรียนจัดท าประชาพิจารณ์จากคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ครู ผูอปกครองและชุมชนในการวางแผนการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน 

  2. ประสิทธิผลโรงเรยีน หมายถึง สภาพความส าเร็จที่ปรากฏจริงในโรงเรยีน 

ซึ่งเปนนผลมาจากการบริหารงานของผูอบริหารและครูผูอสอนในโรงเรยีน ท างานร่วมกัน จน

สามารถท าใหอนักเรียนมีความใฝรู่อ รักการอ่าน รูอจักการแสวงหาความรูอดอวยตนเอง รวมทั้ง

ดอานการบริหารและการเรียนการสอน จนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่โรงเรียน

ก าหนดไวอ ตลอดจนการอ านวยการตามโครงการขอบข่ายงาน 4 ดอานเพื่อใหอบรรลุ

วัตถุประสงค์  

   2.1 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินงานการบริหารกิจกรรม

ทุกชนิดในสถานศกึษา มีการวิเคราะห์ ก าหนดนโยบาย การวางแผนจ าท าหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานตามความตอองการของสังคม ชุมชน และทอองถิ่น สามารถ

น าไปจัดการเรยีนการสอนและจัดท าแผนการสอนและก าหนดเกณฑ์การประเมินผลสรอาง

เครื่องมือ ระบบสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศกึษาที่มคีวามทันสมัย มีการนเิทศ 

ติดตาม ประเมนิผล น าผลที่ไดอไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหอไดอผลดี และมี

ประสิทธิภาพที่สุด จัดใหอมกีารสนับสนุนส่งเสริมใหอชุมชน บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หนว่ยงานและสถาบันอื่นเขอามามีสว่นร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ ใหอครูใชอแหล่งเรียนรูอ        

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรูอ โดยครอบคลุมภูมิปัญญา

ทอองถิ่น ครูศึกษาวิเคราะห์ วิจัย แสวงหา และพัฒนามาตรฐานการศึกษาและนวัตกรรม

การบริหารใหอทันการเปลี่ยนแปลง ใหอการแนะแนวการศกึษาโดยความร่วมมอืของครูทุกคน

ในโรงเรยีน และจัดใหอมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูอในการจัดการศกึษาของบุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา เพื่อรับการประเมินผลคุณภาพ

ภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

   2.2 การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การด าเนินงานโรงเรียนจัดท า

รายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงานโครงการของโรงเรียน ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน

แสดงโครงการด าเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่ง รวมถึงการประมาณการบริหารกิจกรรม 
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โครงการและค่าใชอจ่าย ตลอดจนทรัพยากรที่จ าเปนนในการสนับสนุนตอองมกีารอนุมัตใิชอ

งบประมาณรายจา่ยใหอสอดคลอองกับแผนปฏิบัติการ การด าเนินงานใหอบรรลุตามแผน 

จัดระบบการใชอทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน 

ระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงานภายในโรงเรียนการ

บริหารงานการเงินเปนนไปตามขั้นตอน และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนดการจัดท า

เอกสารทางการเงินอย่างถูกตออง โปร่งใส เปนนปัจจุบันตรวจสอบ ติดตาม ประเมนิผล และ

รายงานผลการใชอเงินงบประมาณอย่างถูกตอองเปนนปัจจุบันจัดท าทะเบียนคุมพัสดุจัดท า

แผนเพื่อจัดหาพัสดุ บ ารุงรักษาโดยการจัดซื้อจัดจอางอีกทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ

ส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ ์ที่ดิน อาคาร เพื่อจัดท าระบบฐานขออมูล และทะเบียนคุมทรัพย์สินน า

เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบการเงินการคลัง ไดออย่างมปีระสิทธิภาพ บริหารเงนินอก

งบประมาณอย่างถูกตอองโปร่งใสและสถานศกึษาด าเนินการเบิกจ่าย และน าส่งเงินตามวิธี

ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

   2.3 การบริหารงานบุคคล หมายถึง การด าเนินงานเกี่ยวกับบุคคลในการ

ท างานในหนว่ยงานหรอื องค์การเพื่อใหอบุคคลมาปฏิบัติงานตามที่ตอองการ และใหอบุคคลไดอ

ปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพ โรงเรียนการก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล และ

วางแผนก าหนดอัตราก าลังขอาราชการครูและบุคลากร สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ยอาย และโอน

ก าหนดมาตรฐานคุณภาพงาน ภาระงานขั้นต่ า และก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลงาน

ส าหรับขอาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาตรงตามกฎหมาย ระเบียบ เพื่อพิจารณา

การเลื่อนเงนิเดือน บุคลากรมคีวามประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ

จรรยาบรรณวิชาชีพที่ดีเพื่อความกอาวหนอาในวิชาชีพ มีความรูอ ความสามารถทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง จัดตั้งคณะกรรมการพจิารณาความดีความชอบมีความโปร่งใสและเที่ยง

ธรรม และมีการอุทธรณ์ รอองทุกข์ รอองเรียนของขอาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

เมื่อไม่ไดอรับความเปนนธรรม 

   2.4 การบริหารงานทั่วไป หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับการ

บริหารงานธุรการและงานสารบรรณไดอน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอในการบริหารงาน

ธุรการมมีาตรฐานวางแผนการประชาสัมพันธ์งานของโรงเรยีนมีความเหมาะสมกับโอกาส 

การจัดการศกึษาไดอรับสนับสนุนจากการสรอางความรว่มมอืกับหนว่ยงานภายนอก 

การเผยแพรข่่าวสารเกี่ยวกับการศกึษาโดยใชอสื่ออย่างหลากหลาย จัดการระบบการ

บริหารงานและพัฒนาโรงเรียนมีความเหมาะสมการศกึษา วเิคราะหโ์ครงสรอางนโยบาย
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และแผนงานใหอสอดคลอองกับความจ าเปนนของสถานศกึษา การบริหารงานบุคคล

ด าเนนิงานโครงการเปนนไปตามนโยบายของหนว่ยงาน บังคับบัญชา และหนว่ยงานที่

เกี่ยวขอองสง่เสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลกรใหอมีความรูอความสามารถในการใชอ

เทคโนโลยีอย่างมปีระสิทธิภาพ การบริหารงานงบประมาณ  การเงิน การบัญชี งานพัสดุ 

และระบบควบคุมภายใน ที่ด าเนนิการถูกตอองตามระเบียบและแลอวเสร็จภายในระยะเวลาที่

ก าหนด จัดการสิ่งอ านวยความสะดวก ครุภัณฑ ์และสภาพแวดลออมใหอเอื้อตอ่การ

ปฏิบัติงาน การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศกึษาในระบบ นอกระบบ และตาม 

อัธยาศัยของสถานศกึษา มีการวางแผน การประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบ โดยยึดหลักการ

มีสว่นร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประสานงานกับชุมชนและทอองถิ่น เพื่อระดม

ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน 

  3. การด ารงต าแหนง่ หมายถึง ต าแหน่งของบุคคลในโรงเรียน ส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 แบ่งออกเปนน 2 ต าแหนง่ ไดอแก่ 

   3.1 ผูอบริหาร หมายถึง บุคคลที่เปนนขอาราชการครูที่ไดอรับการแต่งตั้งใหอ

ด ารงต าแหนง่ ผูออ านวยการโรงเรียน รองผูออ านวยการโรงเรยีนหรอืผูอรักษาการในต าแหน่ง

ผูออ านวยการโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

   3.2 ครูผูอสอน หมายถึง บุคคลที่เปนนขอาราชการครูที่ปฏิบัติหนอาที่เปนนครู

ประจ าชั้น หรือครูที่ท าหนอาที่ปฏิบัติการสอนประจ าวิชาในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

  4. ขนาดของโรงเรียน หมายถึง ลักษณะของโรงเรียน โดยจ าแนกตาม

จ านวนนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีจ านวน

ทั้งสิน้ 258 โรงเรียน เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศกึษา จนถึง

ระดับมัธยมศกึษาปีที่ 3 แบ่งออกเปนน 3 ขนาด ดังนี้ 

   4.1 โรงเรยีนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มจี านวนนักเรียน 1-120 คน 

   4.2 โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน  

121-300 คน 

   4.3 โรงเรียนใหญ่ หมายถึง โรงเรียนที่มจี านวนนักเรียน 301 คนขึน้ไป 

  5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติหนอาที่

ของผูอบริหารโรงเรียน และครูผูอสอนตามค าสั่งผูอมีอ านาจบรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่การเขอาสู่

ต าแหน่งจนถึงปัจจุบัน ซึ่งก าหนด 3 กลุ่ม ไดอแก่ 
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   5.1 นออยกว่า 10 ปี 

   5.2 10-20 ป ี

   5.3 มากกว่า 20 ปี 

  6. แนวทางพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลที่สง่ผลต่อ

ประสิทธิผลโรงเรยีน หมายถึง การน าผลการศกึษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลของผูอบริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ซึ่งผูอวจิัยไดอพัฒนาจากการน าผลวิจัยการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 แลอวผูอวจิัยจัดท าแบบสัมภาษณ์ผูอเช่ียวชาญ จ านวน 10 คน 

และใหอผูอเชี่ยวชาญพิจารณา แนวทางพัฒนาประสิทธิผลโรงเรียน ใหอขออเสนอแนะปรับปรุง

ตามขออเสนอแนะของผูอเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอเปนนแนวทางที่เหมาะสมตอ่ไป 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผู้วจิัยได้ศกึษา 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  1. การบริหารสถานศกึษา 

   1.1 ความหมายของการบริหารสถานศกึษา 

      1.2 บทบาทอ านาจหนา้ที่ของการบริหารสถานศกึษา 

  2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

   2.1 ความหมายของหลักธรรมาภบิาล 

      2.2 หลักธรรมาภบิาลในการบริหารงานโรงเรียน 

  3. ประสทิธิผลโรงเรียน 

   3.1 ความหมายของการบริหารงานโรงเรียน 

   3.2 ประสทิธิผลโรงเรียน 

  4. บริบทส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

   4.1 ขอ้มูลทั่วไป 

   4.2 โครงสรา้งการบริหาร 

     5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

      5.1 งานวิจัยภายในประเทศ 

      5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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การบริหารสถานศกึษา 

 1. ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 

  การบริหาร คือ กระบวนการท างานร่วมกับผูอ้ื่นเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมายอย่างมปีระสิทธิภาพ (Sergiovanni) การบริหาร คอื การท างานของคณะบุคคล

ตั้งแต ่2 คนขึน้ไป ที่รวมปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Barnard) 

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

(2547:23)ค าวา่ “สถานศกึษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน             

ศูนย์การศกึษาพิเศษ ศูนย์การศกึษานอกระบบและตามอัธยาศัย ศูนย์การเรียน วทิยาลัย 

วิทยาลัยชุมชน สถาบันหรอืสถานศกึษาที่เรยีกชื่ออย่างอื่นของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่หรอืมี

วัตถุประสงค์ในการจัดการศกึษาตามกฎหมายว่าดว้ยการศกึษาแหง่ชาติและตามประกาศ

กระทรวง 

  ถวิล  เกษสุพรรณ์ (2552,หนา้ 32) ได้กล่าวว่า การบริหารการศกึษา 

หมายถึงกระบวนการท างาน หรอืกิจกรรมต่าง ๆ ทางการศกึษาที่บุคคลผูท้ี่สว่นเกี่ยวข้อง

ได้รว่มมอืกันเพื่อด าเนินงานต่าง ๆ โดยน าทรัพยากรมาใช้ในการบริหารเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นสมาชิกที่ดมีีคุณภาพของสังคมตามวัตถุประสงคที่ได้ก าหนดไว้ 

  นพพาพร  ตรีพิษจักร  (2553, หนา้ 40) ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง  

เป็นการท างานของคณะบุคคล ตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป ซึ่งมีส่วนรว่มในการปฏิบัติงานใหบ้รรลุ

ตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน โดยการใชท้รัพยากรต่าง ๆ ที่มอียู่อย่างเป็นระบบ ซึ่งการ

บริหารงานนี้จะใชใ้นการก ากับหรอืแสดงให้เห็นลักษณะของการบริหารงานแตล่ะประเภท

เป็นกรณีไป  

  สมเดช สาวันดี (2553, หน้า32) ได้กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง 

การน าทั้งศาสตรแ์ละศลิปะมาใช้ในการท างานรว่มกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ

กระบวนการเรียนรู้ที่ก าหนด และเสริมสร้างความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมแห่ง

การเรียนรูอ้ย่างตอ่เนื่องตลอดชวีิต 

  ชิตสิรรค์  คุ้มสุภา ( 2554, หน้า 6) กล่าวว่า “การบริหาร” หมายถึง   

ความรับผดิชอบต่อการใชท้รัพยากรหรอืการที่น าทรัพยากรมาบริหารจัดการให้เป็นระบบ 

ได้แก่คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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  เนาวรัตน์  เกตุสุวรรณ์ (2556, หน้า 11) ได้กล่าวว่า การบริหารสถานศกึษา 

หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่มบุคคลเพื่อพัฒนาคนให้มคีุณภาพ ทั้งความรู้ ความคิด 

ความสามารถ และความเป็นคนดีในตัวบุคคลนั้น 

           จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศลิป์ การบริหารเป็น

สาขาวิชาที่มกีารจัดการระเบียบอย่างเป็นระบบ คอืจะต้องมีหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่พึง

เชื่อถือได้ ซึ่งเกิดจาการค้นคว้าเชงิวิทยาศาสตร ์เพื่อน ามาใช้ประโยชนใ์นการบริหาร โดย

ลักษณะนีจ้งึกล่าวได้ว่า การบริหารจงึเป็นศาสตร์ (Science) เป็นศาสตร์สังคม ซึ่งอยู่กลุ่ม

เดียวกับวิชาจติวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของ 

การปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู ้ความสามารถ ประสบการณแ์ละทักษะของผูบ้ริหารแตล่ะ

คน ที่จะ ท างานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไป

รับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อม การบริหารก็จะมี

ลักษณะเป็นศลิป์ (Arts)  

 2. บทบาทอ านาจหน้าที่ของการบริหารสถานศึกษา 

  การบริหารจัดการสถานศกึษาแบ่งบทบาทอ านาจหน้าหนา้ที่ ดังตอ่ไปนี้ 

   2.1 บทบาทหนา้ที่ของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

    ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม

อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

     2.1.1 จัดท า นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศกึษาของเขต

พืน้ที่การศกึษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศกึษา แผนการศกึษา แผนพัฒนา

การศกึษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

     2.1.2 วเิคราะหก์ารจัดตั้งงบประมาณเงนิอุดหนุนทั่วไปของ

สถานศกึษา และหนว่ยงานในเขตพืน้ที่การศกึษา และแจง้การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้

หนว่ยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ

หนว่ยงานดังกล่าว 

     2.1.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ

สถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 

     2.1.4 ก ากับ ดูแล ตดิตาม และประเมินผลสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน

และในเขตพืน้ที่การศกึษา 
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     2.1.5 ศกึษา วเิคราะห ์วจิัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้าน

การศกึษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 

     2.1.6 ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากร

บุคคล เพื่อสง่เสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 

     2.1.7 จัดระบบประกันคุณภาพการศกึษา และประเมินผล

สถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 

         2.1.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศกึษาของ

สถานศกึษาเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ 

สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศกึษารูปแบบที่หลากหลายใน

เขตพื้นที่การศกึษา 

          2.1.9 ด าเนินการและประสาน สง่เสริม สนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนาการศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 

          2.1.10 ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศกึษา 

          2.1.11 ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรอืหนว่ยงาน

ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

          2.1.12 ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

   2.2 บทบาทหนา้ที่ของสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

    2.2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

     2.2.1.1 พรบ. การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 

ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 

     2.2.1.2  พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ 

มาตรา 38 (กรรมการสถานศกึษา) มาตรา 39 (อ านาจหน้าที่ผูบ้ริหารถานศกึษา)           

             2.2.1.3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศกึษาขั้น

พืน้ฐานในส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา พ.ศ.  

     2.2.1.4 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ

การบริหารและจัดการศกึษา (ออกตาม ม.39 วรรคสอง พรบ.กศ แหง่ชาติ 2542)                                                               
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     2.2.1.5 ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการ

ปฏิบัติหน้าที่ของสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  

พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35พรบ.บริหาร ศธ.)                                                       

    2.2.1.6 กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์

วิธีการสรรหากรรมการสถานศกึษา 

     2.2.1.7 ระเบียบ กฎหมายอื่นๆ 

   2.3 บทบาทหนา้ที่ของสถานศกึษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศกึษา

แหง่ชาติ 

    2.3.1  จัดท านโยบายแผนพัฒนาการศกึษาด้านวิชาการ บุคคล 

งบประมาณ บริหารทั่วไป 

    2.3.2 จัดตัง้/รับผดิชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

    2.3.3 พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน 

    2.3.4 ออกระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ 

    2.3.5 ก ากับ ตดิตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ 

    2.3.6 ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ 

    2.3.7 จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

    2.3.8 ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์ 

 3. บทบาท หน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

           มาตรา 37 วรรค 2 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของผูอ้ านวยการส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษา ดังนี้ 

   3.1  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในเขตพืน้ที่การศกึษา 

   3.2 รับผดิชอบ ในการปฏิบัติราชการของส านักงานให้เป็นไปตาม

นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 

   3.3 ปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมายอื่น ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นก าหนด

อ านาจหน้าที่ของผูอ้ านวยการไว้เป็นการเฉพาะการ ใช้อ านาจ และการปฏิบัติหน้าที่ตาม

กฎหมายดังกล่าวใหค้ านึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรกี าหนดหรืออนุมัตแินวทาง และ

แผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงด้วย 
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 4. บทบาทหน้าที่ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

                มาตรา 24 ของ พรบ.ระเบียบ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ก าหนดให้ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาเป็นผู้บริหารราชการในส านัก งานเขต

พืน้ที่การศกึษาและเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศกึษาใน  

เขตพื้นที่การศกึษา และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   4.1 รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เป็นอ านาจและหน้าที่ของ  

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศกึษาและตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศกึษามอบหมาย 

   4.2 เสนอแนะการบรรจุและแตง่ตัง้ และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่น

ที่อยู่ในอ านาจและหนา้ที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศกึษา 

   4.3 พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศกึษา ผู้บริหาร

การศกึษาในหน่วยงานการศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา และข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

   4.4 จัดท าแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในหน่วยงานการศกึษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 

   4.5 จัด Advertisement 

 สรุปได้วา่ องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ได้ให้ครูและบุคลากรทางการศกึษาทั้งของหน่วยงานการศกึษาในระดับ

สถานศกึษาของรัฐและระดับเขตพื้นที่การศกึษา เป็นข้าราชการในสังกัดองค์กรกลาง

บริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา    

 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 1. ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 

  ความหมายของหลักธรรมาภบิาล นักวิชาการและนักการศกึษาให้

ความหมายของหลักธรรมาภบิาลไว้หลายท่านดังนี้ 

   สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงานข้าราชการพลเรือน (2546, 

หนา้ 11)ธรรมาภบิาล หรอืภาษาอังกฤษเรียกว่า Good Governance ซึ่งความหมายของ 

Governance เพียงค าเดียว หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคมของประเทศทั้ง

ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่
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ในความถูกต้องเป็นธรรม ตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ถ้าน าไปใช้

ในทางราชการก็จะเรียกว่า Public Governance ซึ่งกรอบการบริหารจัดการนี้ย่อมมีทั้งข้อดี

และข้อเสีย แตส่ าหรับสิ่งที่ดีเรียกว่า Good Governance ซึ่งส าหรับสิ่งที่ไม่ดีเรยีกว่า Bad 

Governance  

   สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ (2550, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาล 

ไว้วา่ กระบวนการตัดสินใจที่จะปฏิบัติหรอืไม่ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ธรรมาภบิาล 

(Governance) มคีวามส าคัญกับองค์กรที่มีรูปแบบ (Formal) และไม่มีรูปแบบ (Informal) 

โดยมีคนที่อยู่ในองค์กรจะต้องเป็นผู้ตัดสนิใจการด าเนินงานตามโครงสร้างและแนวทาง      

ที่ได้ก าหนดไว้ 

   เจริญ เจษฎาวัลย์ (2552, หนา้ 15) ได้กล่าวว่า ธรรมาภิบาล (Good 

Governance) หมายถึง โครงสรา้งการจัดการองคก์าร นโยบาย กระบวนการปฏิบัติ และ 

ระบบการควบคุมภายในขององค์การ ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ในการช้ีน าการปฏิบัติงาน

ทั้งหมด ในลักษณะต่อเนื่อง และสามารถควบคุมกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจรติและความเอาใจใส่เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย

ทั้งหมด และส่งผลตอ่ผูร้ับผลประโยชน์ โดยการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ

ข้อบังคับที่ก าหนดเพื่อจะได้รายงานถึงการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของตนเองได้ 

   ฐิติรัตน์ เอี่ยมสกุล (2555, หน้า 20) ได้กล่าวว่า ธรรมาภบิาลเป็นกลไกที่

ท าหนา้ที่ในการขับเคลื่อนเป็นเป็นแนวทางในการด าเนินงานที่มีพื้นฐานระบบประชาธิปไตย

ทีเ่ข้มแข็ง ซึ่งมีโครงสร้างและกระบวนการบริหารที่มคีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

น าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างส่ าเสมอ 

 สรุปได้วา่ หลักธรรมาภบิาล (Good Governance) หมายถึง การบริหารจัดการ

บ้านเมืองและสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ดี ใหเ้กิดประสทิธิภาพและ

ประสิทธิผล ใช้หลักประชาธิปไตย และเคารพในสิทธิมนุษยชน มุ่งใช้กฎระเบียบด้วยความ

เป็นธรรม โปร่งใสในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

ส่งผลใหส้ังคมด ารงอยู่อย่างสันติ ตลอดจนมกีารใชอ้ านาจในการพัฒนาประเทศใหเ้ป็นไป

อย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ 
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 2. หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานโรงเรยีน 

  การบริหารจัดการของโรงเรียน ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการการศกึษา แก่ประชาชน

และเป็นโรงเรียนของรัฐ จงึต้องน าหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่

ดีซึ่งเรียก กันโดยทั่วไปว่า “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา 

เพื่อเสริมสรา้ง ความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฐานะที่เป็นนิติบุคคล หลักการดังกล่าวได้แก่

หลักนิตธิรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมสี่วนรว่ม หลักความรับผดิชอบ 

หลักความคุ้มค่า หลักธรรมาภบิาล อาจบูรณาการเข้ากับการด าเนินงานด้านต่างๆ ของ

โรงเรียน 

   2.1 องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

    องค์ประกอบของธรรมาภบิาล เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรอบเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ แนวทางหรอืวิธีปฏิบัติ ซึ่งหลักธรรมาภิบาลในแตล่ะหลักประกอบด้วย  

หลักย่อย ๆ หลายหลัก ตามแนวคิดของแตล่ะบุคคล หน่วยงาน และองค์กร ซึ่งมีแนวคิด

แตกต่างกันดังนี้ 

     ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2544, หน้า 13) 

กล่าวว่า หลักธรรมาภิบาล ที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ มี 6 ประการ คอื 

      1. หลักนิตธิรรม คอื หลักการปกครองภายใต้กฎหมายที่

ครอบคลุมไปถึงเรื่อง การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ และกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัย

และเป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและ

ถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม กล่าวโดยสรุปคือ สถาปนาการปกครอง

ภายใต้กฎหมายมิใชก่ระท ากันตามอ าเภอใจ หรอือ านาจบุคคล 

      2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้อง       

ดีงาม โดยการรณรงค์ เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงามให้ผูป้ฏิบัติงานในองค์กรหรอืสมาชิกของ

สังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความช่ือสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความ

มีระเบียบวินัย เป็นต้น 

      3. หลักความโปร่งใส คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่

เปิดเผยข้อมูลขา่วสาร อย่างตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการ

ปรับปรุงระบบและกลไก การท างานขององค์กรให้มคีวามโปร่งใส มกีารเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารหรอืเปิดให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงขอ้มูลข่างสารได้สะดวก ตลอดจนทีระบบหรือ

กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจ
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ซึ่งกันและกันและช่วยใหก้ารท างานของภาครัฐ และภาคเอกชนปลอดจากการทุจริต

คอรัปช่ัน 

      4. หลักความมสี่วนร่วม คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่

ประชาชนมีสว่นร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจส าคัญ ๆ ของสังคมโดย

เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีช่องทาง ในการเข้ามามีสว่นรว่ม ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่

สวน สาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรอือื่น ๆ และขจัดการผูกขาดทั้ง

โดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างความสามัคคีและความร่วมมือกัน

ท างานในเรื่องส าคัญของภาครัฐและภาคธุรกิจ เอกชน 

      5. หลักความรับผดิชอบ คอื การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่

ทุกคนทุกฝา่ยตระหนัก ในสิทธิหน้าที่ มีส านึกในความรับผดิชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตน

และการใส่ใจในปัญหา สาธารณะ รวมทั้งมีความกระตือรอืร้นในการแก้ไขปัญหา ตลอดจน

เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยพยายามหาทางออกที่ทุกฝา่ยสามารถยอมรับร่วมกัน

ได้กล้ารับผลจากการกระท า ของตน 

    6. หลักความคุ้มค่า คอื การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มอียู่

จ ากัดเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด โดยการท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่รู้คุณค่าของ

ทรัพยากรของชาติและบริหารงาน ดว้ยความประหยัดมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐซึ่งต้องให้บริการที่มี คุณภาพแค่ประชาชน 

    การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในโรงเรยีน เป็นการบริหารที่

ท าให้เกิดความสมดุลในองค์กร และท าให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความมั่นใจที่จะพัฒนาคุณภาพการศกึษาของโรงเรียน จึงถือได้ว่าหลัก 

ธรรมาภิบาล เป็นแนวคิดที่สามารถผลักดันใหโ้รงเรียนสามารถบรรลุเป้าประสงค์ ทั้งใน

ระดับโรงเรียน และระดับประเทศ 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา้ 30 - 36) การด าเนินงานด้าน

วิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป และเป้าหมายในการจัด

การศกึษา คอื ท าให้ผู้เรยีนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข การบริหารจัดการ ของ

สถานศกึษาซึ่งมีหนา้ที่ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนและเป็นสถานศกึษาของรัฐ จงึตอ้ง

น าหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปวา่         

“ธรรมาภบิาล” มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศกึษา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับโรงเรียน ในฐานะที่เป็นนิติบุคคลด้วย หลักการดังกล่าว ได้แก่ หลักนิติธรรม หลัก
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คุณธรรม หลักความ โปร่งใส หลักการมสี่วนร่วม หลักความรับผดิชอบ และหลักความ

คุ้มค่าหลักธรรมาภบิาลอาจ บูรณาการเข้ากับการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศกึษา

ซึ่งได้แก่การด าเนินงานด้านวิชาการ งบประมาณบริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไป และ

เป้าหมายในการจัดการศกึษาคือท าให้ผู้เรยีนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ดังมีรายละเอียด

แนวคิดของธรรมาภบิาลในแตล่ะด้านดังนี้ 

    1. การบริหารงานด้านวิชาการ งานวิชาการเป็นงานหลัก หรอืเป็น

ภารกิจหลักของสถานศกึษาที่พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุง่ให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศกึษา

ให้มากที่สุด ดว้ยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศกึษาด าเนินการได้โดยอิสระคล่องตัวรวดเร็ว

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรยีนสถานศกึษา ชุมชนท้องถิ่นและการมสี่วนร่วมจาก         

ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศกึษามีความเข้มแข็งในการ

บริหารและจัดการ สามารถพัฒนา หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล

ประเมินผลรวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมี

คุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

    2. การบริหารงบประมาณ การบริหารงานงบประมาณของ

สถานศกึษามุ่งเน้นความ เป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมคีวามคล่องตัว โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น

ผลงาน ใหม้ีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของสถานศกึษา รวมทั้งจัดหารายได้จาก

บริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลใหเ้กิดคุณภาพที่ดขีึน้ต่อ

ผูเ้รียน  

    3. การบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลในสถานศกึษา        

เป็นภารกิจส าคัญที่มุง่ ส่งเสริมใหส้ถานศกึษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของ

สถานศกึษาเพื่อด าเนินการ ด้านการบริหารงานบุคคลใหเ้กิดความคล่องตัว อสิระภายใต้

กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลัก ธรรมาภบิาลข้าราชการครูและนักศึกษาทางการศกึษา

ได้รับการพัฒนามีความรู้ความสามารถมี ขวัญก าลังใจได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมี 

ความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพซึ่งจะส่งผลต่อการ พัฒนาคุณภาพการศกึษาของผู้เรยีน

เป็นส าคัญ  

    4. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดระบบ บริหารองคก์รให้บริการบริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและ
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เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความ

สะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการ 

   ธีระ รุญเจริญ (2550, หนา้ 29-30) ไดกล่าวเกี่ยวกับธรรมาภิบาลใน

การบริหารจัดการ ฐานโรงเรียนว่า ปัจจุบันนีก้ระทรวงศกึษาธิการ ได้พยายามน าหลัก 

ธรรมาภิบาลมาใช้ โดยมีโครงการพัฒนาการน าการบริหารฐานโรงเรียน มาใชในโรงเรียน

ขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการบริหารจัดการเรียนรูตามแนวทางที่ก าหนดไวใน พระราชบัญญัติ

การศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และไดจัด

โครงการสรรหาผู้บริหารสถานศกึษาต้นแบบ ที่ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรูมาแลว 2 รุน 

คือ รุ่นปีการศึกษา 2544 และรุ่นปีการศกึษา 2545 เพื่อเป็นการพิสูจนประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการบริหารฐานโรงเรียน 

   ปาริชาต ิเทพอารักษ์ (2550,หน้า 50) กล่าวว่า หลักธรรมาภบิาล 

ประกอบด้วยหลักส าคัญ 6 ประการดังนี้ 

    1. หลักนิตธิรรม คอื หลักส าคัญที่ถือเป็นกฎกติกาในสังคม ดังนั้นการ

ตรากฎหมายที่ถูกต้องเป็นธรรม และกระบวนการยุติธรรมตอ้งมคีวามเป็นธรรมและชัดเจน 

    2. หลักคุณธรรม คือ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหย้ึดมั่นในความ

ถูกต้องดีงาม เป็นการบริหาที่ให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพและยึดถือระบบคุณธรรม 

    3. หลักความโปรงใส คือ ระบบการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส

และเปิดเผยให้ประชาชนได้มีสว่นรับรู้ เข้ามาตรวจสอบการท างานของรัฐบาลเพื่อใหก้าร

ทุจรติประพฤติมิชอบของข้าราชการลดลง 

    4. หลักการมีสว่นร่วม คอื การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีสว่น

ร่วมเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจการด าเนินโครงการ รวมถึงการการตัดสินใจในเรื่อง

ต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรัฐกับประชาชน 

    5. หลักความคุ้มคา่ คอื การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องบริหารจัดการ

ทรัพยากรที่มอียู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ค านึงถึงความประหยัด คุ้มค่า และ

ได้ผลผลติที่มีคุณภาพโดยยึดประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด 

    6. หลักความส านกึรับผดิชอบ คอื ความส านกึรับผดิชอบต่อการ

ปฏิบัติงาน มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีแผนส ารองในการด าเนินงาน มกีารตดิตามประเมินผล 

   อรทัย แสงทอง (2551, หน้า 4) กล่าวว่า หลักธรรมาภิบาล ประกอบ 

ด้วยหลักการส าคัญ 6 ประการ ดังนี้ 
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    1. หลักนิตธิรรม คอื ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นข้อตกลงของ

หนว่ยงาน โดยที่ระเบียบ และหลักเกณฑก์ารบังคับใช้นั้นต้องเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับจาก

สมาชิก ระเบียบและ หลักเกณฑ์เหล่านั้นต้องน ามาซึ่งความเสมอภาคของสมาชิกใน

หนว่ยงาน และผู้รับบริการ รวมทั้ง เอือ้อ านวยต่อการควบคุม และพัฒนาผูร้ับบริการด้วย

การก าหนด และปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ตกลง กันไว้อย่างเคร่งครัด 

    2. หลักคุณธรรม คือ หลักปฏิบัติในการท าในสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยความ

ซื่อสัตย์จริงใจ ยึดมั่นในความถูกต้อง ดงีาม บนพื้นฐานของศีลธรรม จริยธรรม ภายใต้

ระเบียบและข้อบังคับของ ผู้รับบริการ และยังประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

    3. หลักความโปร่งใส คอื การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของ

หนว่ยงาน และผู้รับบริการ โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส

ตรวจสอบได้ 

    4. หลักความรับผดิชอบ คอื ความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติงาน

อย่างเต็ม ความสามารถให้บรรลุความส าเร็จ สอดคล้องตามกฎระเบียบของทางราชการที่

เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงาน อย่างมีส านกึต่อหนา้ที่ สังคม ประชาชน และประเทศ โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของผูร้ับบริการและ ส่วนรวมเป็นส าคัญ รวมทั้งยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏิบัติงานดังกล่าว ทั้งที่เป็นผลดีและผลเสีย ตลอดจนพร้อมแสดงข้อเท็จจริงในการ

ประกอบภารกิจต่อสาธารณชน สามารถชี้แจงเหตุผลได้ และพร้อมตอ่การตรวจสอบจาก

สาธารณะ 

    5. หลักการมีสว่นร่วม คอื การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรในหนว่ยงาน

และผู้รับบริการ ซึ่งเป็นผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องหรอืได้รับผลกระทบจากการบริหารงาน หรือการ

ด าเนนิการต่าง ๆ ของหน่วยงานได้ร่วมรับรู้ รว่มแสดงความคิดเห็น รว่มตัดสินใจ รวมทั้ง

ร่วมสนับสนุน ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองได้ร่วมตัดสินใจ 

    6. หลักความคุ้มค่า คือ การบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรที่มอียู่

อย่างจ ากัดด้วย ความประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสว่นรวม ท าให้งานมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลภายนอก 

   สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ (2552,หนา้ 1-3) กล่าวว่า หลักส าคัญของหลัก

ธรรมาภิบาล ก าหนดไว้มี 8 ประการ ดังนี้ 
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    1. การมีสว่นรว่ม คือ การมีส่วนรว่มในการตัดสินใจของสมาชิกทั้ง

ชายและหญิง การตัดสินใจมีความส าคัญและสร้างความสามัคคีให้เกิดกับประชาชน           

การมสี่วนรว่มสามารถท าได้โดยอิสระไม่มกีารบังคับ 

    2. การปฏิบัติตามกฎ คอื การต้องการความถูกต้องตามกรอบของ

กฎหมาย มีการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและมีความเป็นธรรม ทุกคนในสังคมอยู่ภายใต้

ข้อก าหนดของกฎหมายเดียวดัน 

    3. ความโปร่งใส คอื การตรวจสอบความถูกต้องและมีการเปิดเผย

ข้อมูลอยา่งตรงไปตรงมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาการทุจริตและคอรัปชั่นได้ทั้งในภาครัฐและ

เอกชน 

    4. ความรับผดิชอบ คอื การที่ทุกฝา่ยท าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

ส าหรับการปฏิบัติงานที่กล้าคิดกล้าที่จะตัดสินใจและรับผดิชอบต่อผลการคิดและการ

ตัดสินใจนัน้ 

    5. ความสอดคล้อง คอื ความสอดคล้องตอ้งกันเป็นการก าหนดและ

สรุปความตอ้งการของคนในสังคม โดยพยายามหาจุดสนใจร่วมกันเพื่อลดปัญหาความ

ขัดแย้งในสังคม 

    6. ความเสมอภาค คือ เป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานที่ประชาชนทุกคนพึงได้รับ

จากรัฐบาลทั้งการบริการและสวัสดิการตลอดจนสาธารณูปโภคด้านอื่น ๆ 

    7. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล คอื วธิีการจัดการทรัพยากรที่

มีอยู่อย่างจ ากัดโดยการผลิตและจ าหน่าย เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับทุนที่ใช้ไป 

พัฒนากระบวนการผลติและให้เกิดความยั่งยืน 

    8.หลักการมเีหตุผล คอื การตัดสินใจและรับผิดชอบต่อการกระท า

ด้วยผลที่สมเหตุสมผล การมีเหตุผลไม่สามารถกระท าได้โดยปราศจากการปฏิบัติตาม

กฎหมายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553, หนา้ 76) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ

การน าหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล ไปใช้ในสถานศกึษาว่าหลักการ

ดังกล่าวจะท าให้บุคลากรและสถานศกึษามีประสิทธิภาพดังนี้ 

    1. เพื่อประโยชน์สว่นรวม ได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึง 

    2. กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง 

    3. ไม่ถูกชีน้ าในการตัดสินใจและการท างาน 
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    4. เป็นความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ 

    5. เกิดความโปร่งใสในการท างาน และไม่เลือกปฏิบัติ 

    6. เป็นการสร้างหลักประกันคุณภาพการบริหารจัดการศกึษาของ

สถานศกึษา 

   หลักการของการบริหารโรงเรียน เป็นหลักการบริหารฐานโรงเรียน  

เป็นหลักการที่สอดคลองกับหลักธรรมาภบิาลทั้งหมด ซึ่งอาจถือไดว่าเป็นเรื่องเดียวกัน      

ในเรื่องนี้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา ไดสรุปหลักการทั่วไป เพื่อประโยชนต่อการ

บริหารจัดการ ดังนี้  

    หลักที่ 1 การกระจายอ านาจ คือ อ านาจการจัดการศกึษาให้กับ

ประชาชน ส าหรับประเทศไทยจะมีการกระจายอ านาจส่วนกลางและเขตพื้นที่การศกึษาไป

ยังสถานศกึษา  

    หลักที่ 2 การบริหารตนเอง สถานศึกษามีอสิระในการตัดสินใจด้วย

ตนเองมากขึ้น ภายใต้การบริหารในรูปขององค์คณะบุคคล  

    หลักที่ 3 การบริหารแบบมีสว่นร่วม ผูท้ี่เกี่ยวข้องสามารถมีส่วนรว่ม 

ก าหนด นโยบายและแผนตัดสินใจก าหนดหลักสูตรทองถิ่นรว่มคิด รว่มท า ร่วมพัฒนา  

    หลักที่ 4 ภาวะผูน้ าแบบเกือ้หนุน เป็นภาวะผูน้ าที่เน้นการสนับสนุน

และอ านวยความสะดวก  

    หลักที่ 5 การพัฒนาทั้งระบบ ปรับทั้งเรื่องโครงสรา้งและวัฒนธรรม

องค์กร โดยการเปลี่ยนแปลงตอ้งให้ระบบทั้งหมดเห็นด้วยและสนับสนุน  

    หลักที่ 6 ความรับผิดชอบตรวจสอบได โรงเรียนต้องพร้อมให้มกีาร

ตรวจสอบ เพื่อให้การบริหารและจัดการศกึษาเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว 

   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( 2552, หนา้ 8 - 9) 

หมายถึงหลักในการปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจกรรมต่าง ๆ       

ให้เป็นไปตามครรลองครองธรรม แบ่งออกเป็น 10 หลัก ประกอบด้วย 

    1. หลักประสิทธิผล คอื ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ โดยการ

ปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร ์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ

ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน มีการตดิตาม ประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุงใหเ้ป็นระบบ

อย่างตอ่เนื่อง  
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    2. หลักประสิทธิภาพ คอื การบริหารตามแนวทางการก ากับติดตามที่

ดี ที่มกีารออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใชเ้ทคนิคและเครื่องมอืบริหารจัดการ

อย่างเหมาะสม องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ                  

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

    3. หลักการตอบสนอง คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตาม

ความคาดหวังความตอ้งการของประชาชนผูร้ับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มคีวาม

หลากหลายและมีความแตกต่าง 

    4. หลักภาระรับผิดชอบ คอื การแสดงถึงความรับผดิชอบในการ

ปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยความรับผดิชอบนั้นควรอยู่ในระดับ        

ที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะรวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบ

ต่อปัญหาสาธารณะ 

    5. หลักความโปร่งใส คอื กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา

ชีแ้จงได้เมื่อมีขอ้สงสัยและสามารถเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารอันไม่ตอ้งห้ามตามกฎหมายได้

อย่างเสรีโดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรอืกระบวนการต่างๆ

และสามารถตรวจสอบได้ 

    6. หลักการมีส่วนรว่ม คอื กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและ     

ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู ้ท าความเข้าใจ ร่วมแสดง

ทัศนะร่วมเสนอปัญหาประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง รว่มคิดร่วมหาทางแก้ปัญหาร่วมใน

กระบวนการตัดสินใจและร่วมพัฒนาในฐานะหุน้ส่วนการพัฒนา 

    7. หลักการกระจายอ านาจ คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ

ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หนว่ยงานการปกครองอื่นและ          

ภาคประชาชน ด าเนินการแทนโดยมีอสิระตามสมควรรวมถึงการมอบอ านาจและความ

รับผิดชอบในการตัดสินใจ และการด าเนนิการให้แก่บุคลากรโดยมุ่งเน้นการสร้างความ      

พึงพอใจในการให้บริการตอ่ผูร้ับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ

และเพิ่มผลติภาพ เพื่อผลการด าเนินงานที่ดขีองสว่นราชการ 
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    8. หลักนิตธิรรม คอื การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิ

เสรีภาพของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

    9. หลักความเสมอภาค คือ การได้รับการปฏิบัติและการได้รับบริการ

อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ

ความพิการทางกายหรอืสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อ

ทางศาสนา การศกึษา และการฝึกอบรมและอื่นๆ 

    10. หลักมุ่งเนน้ฉันทามต ิคือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใชก้ระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็น

จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์หรอืเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ

โดยตรง ซึ่งต้องไม่มีขอ้คัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามตไิม่จ าเป็นต้อง

หมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

   ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา (อ้างถึงใน คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2553, หนา้ 33-34) ได้ให้องค์ประกอบของหลักธรรมาภบิาลว่า  

ธรรมาภิบาล เป็นตัวร่วมของแนวคิดต่าง ๆ ประกอบด้วยอย่างนอ้ย 5 ประการ คอื 

    1. หลักความเป็นธรรม (Equitability) ซึ่งหมายความรวมถึง 

ความเป็นธรรมตามหลักมนุษยธรรม คุณธรรม และนิติธรรม 

    2. หลักความคุ้มค่า (Value for money) ซึ่งหมายความรวมถึง 

หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    3. หลักความโปร่งใส (Transparency) เปิดโอกาสใหต้รวจสอบได้ 

    4. หลักความรับผดิรับชอบ (Accountability) ที่ท าให้สามารถระบุว่า

ใครรับผดิชอบการกระท าใด ๆ ได้อย่างชัดเจน 

    5. หลักการมีสว่นร่วม (Participation) การบริหารจัดการจะมีความ

เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ “การตัดสินใจ” 

   โดยหลักสองประการหลัก คือ ความเป็นธรรม และความคุ้มค่านั้นถอื

เป็นเป้าหมาย (Ends) คือ จะท าอะไรต้องดูใหคุ้้มค่าและเป็นธรรมอย่างมีดุลยภาพ ส่วนหลัก

ที่เหลอือีกสามหลักนั้นถือเป็นวิธีการ (Means) ที่จะน าไปสู่เป้าหมายคือถ้าจะให้แนใ่จว่าการ

กระท าใดเป็นธรรม และคุ้มค่าหรอืไม่ก็ต้องท าให้การกระท านัน้ ๆ เป็นไปโดยโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้มกีารก าหนดตัวผูร้ับผิดชอบอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสใหผู้้มีส่วน 
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เกี่ยวข้องได้เข้ามามีสว่นร่วมรับรู้รว่มคิดร่วมท าให้มากที่สุด 

   วิชิต บุญสนอง (2554, หนา้ 5) กล่าวว่า หลักธรรมาภบิาล 

ประกอบด้วยหลัก 10 ประการดังนี้ 

    1. หลักนิตธิรรม (The rule of law) คือ การบังคับใช้กฎหมายอย่าง

เป็นธรรม โดยการค านึงถึงสิทธิ เสริภาพและความยุติธรรมของประชาชน 

    2. หลักคุณธรรม (Morality) คือ การค านึงถึงความถูกต้องดงีาม 

ตลอดจนการส่งเสริมให้ บุคลากรพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมคีวามชือ้สัตย์

จรงิใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจรติ 

    3. หลักความโปร่งใส (Accountability) คือ การด าเนินงานที่ใสสะอาด 

โดยปราศจาก การทุจริตคอร์รัปช่ัน สามารถตรวจสอบการท างานไดในทุกมุมมอง 

    4. หลักการมสี่วนรว่ม (Participation) คือ การให้โอกาสประชาชนใน

ท้องถิ่นได้เข้ามา มสี่วนรว่มในการตัดสินใจและบริหารจัดการชุมชน การแสดงความคิดเห็น

ในการวางแผนและ รว่มปฏิบัติงาน ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน 

    5. หลักความรับผดิชอบ (Responsibility) คือ การส านึกในความ

รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ท้องถิ่น การใส่ใจบัญหาและการกระตือรอืร้นในการแก้ไข

บัญหาสาธารณะ การเคารพ ในความคิดเห็นที่แตกต่างและกล้าที่จะยอมรับผลดีและ

ผลเสียจากการกระท าของตนเอง 

    6. หลักความคุ้มค่า (Cost-effectiveness or economy) คือ การใช้

ทรัพยากรที่มอียู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจน

การรักษาและพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติใหม้ีความสมบูรณ์ยั่งยืน 

    7. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาส 

ต่าง ๆ ทางสังคมได้ อย่างเท่าเทียมกัน 

    8. หลักความสอดคล้อง (Consensus orientation) คือ ความสอด 

คล้องกับความตอ้งการ ทางสังคมหรอืประชาชนในท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อลด

ความขัดแย้ง 

    9. การมีวสิัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic vision) คือ การวางแผน

หรอืการก าหนด นโยบายโดยค านึงถึงประโยชน์สว่นรวมเป็นหลักส าคัญ 

    10. การควบคุม การคอรัปช่ัน (Control of corruption) คือ                   

การส่งเสริม ภาคประชาชน ให้มบีทบาทมากขึ้นในการตรวจสอบการท างานของภาครัฐ 
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 สรุปได้วา่ องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลตามแนวคิดของแต่ละบุคคล  

แตล่ะหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ มคีวามแตกต่างกันไปบ้าง แตส่่วนใหญ่นโยบายหลัก

และหลักเกณฑ์การปฏิบัติจะคล้ายกัน และอยู่ในกรอบของหลักธรรมาภบิาลตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการสรา้งระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

 

ประสิทธิผลโรงเรียน 

 1. ความหมายของการบริหารงานในโรงเรียน 

  การศกึษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้องค์กรต่าง ๆ สามารถที่จะเรียนรู้ 

พัฒนาไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งการศกึษาเป็นการพัฒนาทรัพยากรทุกด้านให้มคีุณภาพและ

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ได้น าความรูไ้ปใช้ในการประกอบอาชีพ โรงเรยีน

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนในการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งการผลติทรัพยากร

มนุษย์ให้มีความรูคู้่คุณธรรม สิ่งเหล่านีย้่อมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและประสิทธิภาพใน

การบริหารโรงเรยีนนั้น ดังนั้นการประยุกต์หลักการบริหารโรงเรียน ซึ่งจะส่งผลใหโ้รงเรียน

มีระบบการบริหารอย่างมปีระสิทธิภาพ ท าให้ผลผลิตทางการศกึษาเหล่านั้น คือ นักเรียน

สามารถอยู่ในสังคมอย่าง เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข การบริหารงานโรงเรยีนเป็นการ

ด าเนนิงานรว่มกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียน ครู และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องในการใชท้รัพยากร

ทางการบริหารอย่างคุ้มค่าและเกิดประสทิธิภาพสูงสุด ซึ่งมผีูใ้ห้ความหมายของการ

บริหารงานโรงเรียน ดังนี้ 

   ทรงวทิย์ ชูวงศ์ (2550, หนา้ 11) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารโรงเรียน 

หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่มบุคคลในด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหาร

ทั่วไป โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ การมสี่วนรว่ม การคืนอ านาจ จัดการศกึษาใหแ้ก่

ประชาชน การบริหารตนเอง การตรวจสอบถ่วงดุล เพื่อพัฒนาองค์กร เพื่อใหพ้ัฒนามนุษย์

ให้มคีุณภาพ และสามารถใช้ชีวติในสังคมอย่างมีความสุข 

   ธีระ รุญเจริญ (2550, หนา้ 9) ได้ให้ความหมายว่า การบริหาร หมายถึง

การรว่มกันด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคลในองค์กร เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วาง

ไว้อย่างมปีระสิทธิภาพมากที่สุด 

 สรุปได้วา่ การบริหารงานโรงเรียน เป็นการบริหารงานภายใต้การด าเนินงาน

ของกลุ่มบุคคล ทั้ง 4 ด้านในโรงเรยีน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
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งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ประสิทธิผลโรงเรยีน 

  ประสิทธิผล แปลมาจาก effective ซึ่งเป็นศัพท์บัญญัติทางการบริหาร

จัดการ ให้เกิดผลส าเร็จตามที่ได้ก าหนดความมุง่หวังไว้ในวัตถุประสงค์ ดังนัน้ ประสิทธิผล

จงึเป็นการมุ่งเน้นถึงการพิจารณาจุดสิน้สุดของกิจกรรมหรอืการด าเนนิงานว่าเป็นไปตาม

ตามที่ตั้งไว้หรอืไม่ ได้มนีักวิชาการและนักวิจัยหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 

   พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ (2542, หนา้ 14) ได้ให้ความหมาย 

ประสิทธิผล หมายถึง สภาพความส าเร็จที่ปรากฏจริงในโรงเรียน ซึ่งเป็นผลมาจากการ

บริหารงานของผู้บริหารและครูผูส้อนในโรงเรยีน ท างานรว่มกัน จนสามารถท าให้นักเรียน

มีความใฝ่รู้ รักการอ่าน รูจ้ักการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง รวมทั้งด้านการบริหารและ

การเรียนการสอน จนสามรถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่โรงเรียนก าหนดไว้ 

ตลอดจนการ เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ขอบข่ายงานทั้ง 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ การบริหารงาน

วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ซึ่งมี

ขอบข่ายการบริหารงานในโรงเรยีน ดังนี้ 

    1. การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  การบริหารกิจกรรมทุกชนิดใน

สถานศกึษา หรอืโรงเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี  และมี

ประสิทธิภาพที่สุด ตามกฎกระทรวงซึ่งก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการกระจายอ านาจการ

บริหารและการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 

39 วรรคสองแหง่พระราชบัญญัติการศกึษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) ให้กระจายอ านาจในการบริหาร

จัดการไปยังโรงเรียนใหม้ากที่สุด ดว้ยเจตนารมณ์ที่จะท าให้โรงเรียนด าเนินการได้โดยเป็น

อิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความตอ้งการของผู้เรยีน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น 

และการมีสว่นร่วมจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝา่ย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูต้ลอดจนการวัดผลประเมินผลได้อย่างมคีุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ โดยมีขอบข่ายงานดังนี้ 

     1.1 การพัฒนาหรอืการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ

พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  

     1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ  
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     1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา  

     1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  

     1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

     1.6 การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

     1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา  

     1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหลง่เรียนรู ้ 

     1.9 การนเิทศการศกึษา  

     1.10 การแนะแนว  

     1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศกึษา  

     1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  

     1.13 การประสานความรว่มมอืในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศกึษาและองค์กรอื่น  

     1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว  

องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา  

     1.15 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

ของสถานศกึษา  

     1.16 การคัดเลือกหนังสอืแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา  

     1.17 การพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  

    2. การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การมุง่เน้นความเป็นอิสระ

ในการจัดการ มคีวามคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักการบริหารมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ และการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ใหม้ีการจัดหาผลประโยชน์  

จากทรัพย์สนิของโรงเรียน รวมทั้งจัดหารายได้จากการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ทาง

การศกึษา ส่งผลใหเ้กิดคุณภาพที่ดขีึน้ต่อผูเ้รียน โดยมีขอบข่ายงานดังนี้ 

     2.1 การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอ

ต่อปลัดกระทรวงศกึษาธิการ หรอื เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน แล้วแต่

กรณี  

     2.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการใชจ้่ายเงนิตามที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ การศกึษาขั้นพืน้ฐานโดยตรง  
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     2.3 การอนุมัติการใช้จา่ยงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

     2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

     2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

     2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชง้บประมาณ  

     2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจาก

งบประมาณ  

     2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา  

     2.9 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุน

เพื่อการศกึษา  

     2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

     2.11 การวางแผนพัสดุ  

     2.12 การก าหนดรูปแบบรายการ หรอืคุณลักษณะเฉพาะของ 

ครุภัณฑ ์หรอืสิ่งก่อสรา้งที่ใช้เงิน งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศกึษาธิการหรอื

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่ กรณี  

     2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและ

จัดหาพัสดุ  

     2.14 การจัดหาพัสดุ  

     2.15 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ  

     2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  

     2.17 การเบิกเงินจากคลัง  

     2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจา่ยเงิน  

     2.19 การน าเงนิส่งคลัง  

     2.20 การจัดท าบัญชกีารเงิน  

     2.21 การจัดท ารายงานทางการเงนิและงบการเงิน  

     2.22 การจัดท าหรอืจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

    3. การบริหารงานบุคคล หมายถึง เป็นภารกิจมุ่งส่งเสริมให้ศกึษา 

สามารถปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศกึษา เพื่อด าเนินการด้านการ

บริหารงานบุคคลใหเ้กิดความคล่องตัว อสิระภายใต้กฎหมายระเบียบ เป็นไปตามหลัก 

ธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มคีวามรู ้ 
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ความสามารถ มขีวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรต ิมคีวามมั่นคงและก้าวหนา้ใน

วิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลตอ่การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของผู้เรยีนเป็นส าคัญ โดยมีขอบข่าย

งานดังนี้ 

     3.1 การวางแผนอัตราก าลัง  

     3.2 การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศกึษา  

     3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  

     3.4 การเปลี่ยนต าแหนง่ให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา  

     3.5  การด าเนนิการเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้เงินเดือน  

     3.6 การลาทุกประเภท  

     3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

     3.8 การด าเนินการทางวนิัยและการลงโทษ  

     3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน  

     3.10 การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  

     3.11  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  

     3.12  การออกจากราชการ  

     3.13  การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  

     3.14  การจัดท า บัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอ

ขอพระราชทาน เครื่องราชอิสรยิาภรณ์  

     3.15  การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา  

     3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  

     3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

     3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจรยิธรรมส าหรับข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศกึษา  

     3.19 การรเิริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  

     3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา        

การด าเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้น 
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    4. การบริหารงานทั่วไป หมายถึง เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบ

บริหารองคก์รใหบ้ริการบริหารงานอื่น ๆ บรรลุตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่

ก าหนดไว้โดยมีบทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวก

ต่าง ๆ ในการให้บริการการศกึษา มุง่พัฒนาสถานศกึษาให้ใชน้วัตกรรมและเทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้การบริหารและการจัดการศกึษาของสถานศกึษาตามหลักการ

บริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผดิชอบที่

ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีสว่นร่วมของบุคคลชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ

จัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีขอบข่ายงานดังนี้ 

     4.1 การพัฒนาระบบและเครอืข่ายข้อมูลสารสนเทศ  

     4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศกึษา  

     4.3 การวางแผนการบริหารงานการศกึษา  

     4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  

     4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  

     4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  

     4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  

     4.8 การด าเนินงานธุรการ  

     4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  

     4.10 การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  

     4.11 การรับนักเรียน  

     4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตัง้ ยุบ รวมหรอืเลิก

สถานศกึษา  

     4.13 การประสานการจัดการศกึษาในระบบ นอกระบบและตาม

อัธยาศัย   

     4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา  

     4.15 การทัศนศกึษา  

     4.16 งานกิจการนักเรียน  

     4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  

     4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศกึษาของ

บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา  
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     4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท)  

การรายงานผลการปฏิบัติงาน  

     4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  

     4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ

ลงโทษนักเรียน 

     ดวงพร ค าภูแสน (2551, หน้า 4) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผล 

หมายถึง การที่โรงเรยีนสามารถด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียนได้ สามารถ

พัฒนานักเรียนให้มีเจตคติที่ดีในเชิงบวก สามารถแก้ไขปัญหาภายในและบุคลากรมีความ

พอใจในการกระท า 

   สายสมร พุทธิไสย (2551, หนา้ 20) ได้ให้ความหมายของประสทิธิผล 

หมายถึง ผลส าเร็จจากการบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรอืระยะ

ยาวก็ตาม การบริหารเป็นการใชท้รัพยากรที่มีอยู่ เชน่ คน เงนิ วัสดุ อุปกรณ์ ด้วยความ

สมดุลของเหตุผล 

   อนุสิทธิ์ นามโยธา (2555, หนา้ 53) ได้ให้ความหมายของประสทิธิผล 

หมายถึง ความส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และสามารถชว่ยในการ

ปรับตัว เพื่อใช้ในการพัฒนาให้ประสบผลส าเร็จยิ่งขึน้ไป 

   ดังนัน้สรุปได้ว่า งานในโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน ผูบ้ริหารจะต้องใช้ความรู้

ความสามารถ เทคนิควิธีการต่าง ๆ และประสบการณ์ในการท างานมาเป็นองค์ประกอบ 

ซึ่งการบริหารงานจะให้มปีระสิทธิภาพได้นั้น ผู้บริหารต้องมคีวามเข้าใจในบทบาทหน้าที่

ของตนเอง งานบริหารในโรงเรียนเป็นงานที่ต้องรับผดิชอบหลายด้าน ทุก ๆ งาน ซึ่งเป็น

งานที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนา เพื่อใหง้านมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
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บริบทส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

 

 1. ข้อมูลทั่วไป 

  ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นหนว่ยงาน

ราชการส่วนกลางที่อยู่ในส่วนภูมภิาค สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่อ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ 

พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งสว่นราชการ

ภายในส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

   1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศกึษาของเขตพืน้ที่

การศกึษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศกึษา แผนการศกึษา แผนพัฒนา

การศกึษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น  

   2. วิเคราะห์การจัดตัง้งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศกึษาและ

หนว่ยงานในเขตพืน้ที่ การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับใหห้นว่ยงานข้างตน้

รับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม การใชจ้่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  

   3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศกึษา

ในเขตพืน้ที่การศกึษา  

   4. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศกึษาขั้นพื้นฐานและ           

ในเขตพืน้ที่การศกึษา  

   5. ศกึษา วเิคราะห ์วจิัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศกึษา   

ในเขตพืน้ที่การศกึษา  

   6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อ

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษา  

   7. จัดระบบประกันคุณภาพการศกึษา และประเมินผลสถานศกึษาในเขต

พืน้ที่การศกึษา  

   8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศกึษาของสถานศกึษาเอกชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 

สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

   9. ด าเนนิการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนา 
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การศกึษาในเขตพืน้ที่การศึกษา  

   10. ประสาน สง่เสริมการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศกึษา  

   11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรอืหน่วยงานต่าง ๆ  

ทั้งภาครัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผูแ้ทน

กระทรวงศึกษาธิการในเขตพืน้ที่การศกึษา  

   12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพืน้ที่การศกึษาที่มไิด้ระบุ

ให้เป็นหนา้ที่ของหนว่ยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 2. โครงสร้างการบรหิาร 

  ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นหนว่ยงาน 

ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน มหีน้าที่

ด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งสว่นราชการ

ภายในส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 โดยแบ่งส่วนราชการภายใน

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา แบ่งเป็น 7 กลุ่มงาน และ 1 หนว่ย ดังนี้ 

   1. กลุ่มอ านวยการ  

   2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์  

   3. กลุ่มบริหารงานบุคคล  

   4. กลุ่มนโยบายและแผน  

   5. กลุ่มสง่เสริมการจัดการศกึษา  

   6. กลุ่มนเิทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา  

   7. กลุ่มสง่เสริมสถานศกึษาเอกชน  

   8. หน่วยตรวจสอบภายใน 

  สรุปได้วา่ ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาท าหน้าที่บริหารและจัดการศกึษาใน 

เขตพื้นที่การศกึษาตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศกึษาให้บังเกิดผล

ในทางปฏิบัติโดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็นกลุ่มตามงานที่ปฏิบัติในลักษณะ

ก ากับดูแลประสาน  ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษาตาม

อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน  

 ของคณะกรรมการและสถานศกึษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
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งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  1.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานตามหลักธรรมภบิาล 

   ดารินทร์ สงมะเริง (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารงานตาม 

หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1 พบว่า 1) การบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ

มาก 2) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอ าเภอ

เมือง จังหวัดจันทบุรี สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

จ าแนกตามเพศโดยรวมและ รายด้านแตกต่างลันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ยกเว้น ดา้นหลักการมสี่วนร่วม ด้านหลักมุ่งเน้น ฉันทามตแิละหลักประสิทธิผลแตกต่างกัน

อย่างไม่มนีัยส าคัญทางสถิติ 3) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน

เอกชนในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดจันทบุรี สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

จันทบุรี เขต 1 จ าแนกตามอายุ โดยรวมและ รายด้านแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 ยกเว้นหลักความรับผดิชอบ หลักการกระจายอ านาจ หลักการมสี่วนร่วม  

ด้านหลักการตอบสนอง หลักความเสมอภาค หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิหลักประสิทธิผล และ

หลักประสิทธิภาพ แตกต่างกันอย่างไม่มนีัยส าคัญทางสถิติ 4) การบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดจันทบุรี สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ การ

ท างาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้าน

หลักการตอบสนอง หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามตแิตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติ 

   พิษณุ ยงดี (2559, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาธรรมาภบิาลของโรงเรียนรัต

นราษฎรบ์ ารุง พบว่า 1) ธรรมาภบิาลของโรงเรียนรัตนราษฎรบ์ ารุง โดยภาพรวมและราย

ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ หลัก

ความเสมอภาค หลักการมีส่วนรว่ม  หลักการตอบสนอง  หลักความโปร่งใส หลักภาระ

รับผิดชอบ และหลักนิตธิรรม  ตามล าดับ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อธรรมาภิ

บาลของโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุงเมื่อจ าแนกตามต าแหนง่ พบว่า กลุ่มผูบ้ริหาร ครูผู้สอน 
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 และกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ไม่แตกต่าง กันทั้งภาพรวมและรายด้าน 

   ภัทรวดี อุทัยกรณ์ (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารงานตามหลัก  

ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศกึษาในกลุ่มอ าเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า 1) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาในกลุ่มอ าเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การบริหารงานตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศกึษาในกลุ่มอ าเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาจันทบุรี เขต 2 ตามความคดิเห็นของครู จ าแนกตามเพศ โดยรวม

และรายด้านแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ยกเว้น ดา้นหลักความ

รับผิดชอบ ด้านหลักการมสี่วนร่วม ด้านหลักความเสมอภาคและด้านหลักประสิทธิภาพ 

แตกต่างกันอย่างไม่มี นัยส าคัญทางสถิติ 3) บริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลของผู้บริหาร

สถานศกึษาในกลุ่มอ าเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

จันทบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตาม วุฒิการศกึษา โดยรวมและรายด้าน

ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

   รัตนาภรณ์  สง่เสริม (2559, บทคดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารโรงเรียน

ตามหลักธรรมาภบิาลของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พบว่า 1) ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนตาม

หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศกึษาใน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยหลักคุณธรรมอยู่ในล าดับแรก รองลงมาคือ 

หลักนิตธิรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักความมสี่วนรว่ม สว่นหลัก 

ความคุ้มค่า อยู่ในล าดับสุดท้าย 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารโรงเรียน

ตามหลักธรรมาภบิาลของผู้บริหาร สถานศกึษา  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนและวุฒิ

การศกึษา พบวา ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) ข้าราชการครูได้เสนอปัญหา

และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้  3.1 ดา้นหลักนิตธิรรม 

บุคลากรยังไม่ทราบข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับ การบริหารงานเท่าที่ควร 

ผูบ้ริหารควรอบรมให้บุคลากรได้ทราบในข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งตา่ง ๆ เกี่ยวกับ               

การบริหารงานเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3.2 ด้านหลักคุณธรรม 

บุคลากรบางสว่นยังเห็นแก่ประโยชน์สว่นตนมากกว่าประโยชน์ ส่วนรวม ผูบ้ริหารควร

สร้างทัศนคติดา้นคุณธรรมและจรยิธรรมให้เกิดขึน้แก่บุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นแก่ 
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ประโยชน์สว่นรวมมากกว่าประโยชน์สว่นตน มีจิตสาธารณะ 3.3 ด้านหลักความโปร่งใส  

การบริหารงานไม่มคีวามชัดเจนในเรื่องของงบประมาณที่ น าไปใช้ การเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารน้อย ผูบ้ริหารควรเปิดเผยการใชจ้่ายงบประมาณให้มคีวามชัดเจนและ 

กระบวนการบริหารงานนั้นพร้อมที่จะตรวจสอบได้ 3.4 ด้านหลักการมสี่วนร่วม การ

ท างานในบางเรื่องไม่ค่อยเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีสว่นร่วม ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ทุก

ภาคส่วนเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารงานเพื่อให้การบริหารงานมีความชัดเจน และมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 3.5 ด้านหลักความรับผดิชอบ  บุคลากรบางสว่นปฏิบัติงานตาม

ความรูส้ึกของตนเองโดยไม่มี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การปฏิบัติงานล่าช้าขาดความ

รับผิดชอบต่อหนว่ยงาน ผูบ้ริหารควรสนับสนุน การปฏิบัติงานของบุคลากรใหม้ีความ

รับผิดชอบและเอาใส่ต่อการท างานอย่างเต็มที่ 3.6 ด้านหลักความคุ้มค่า  บุคลากร

บางสว่นขาดจิตส านึกต่อการใชว้ัสดุอุปกรณ์อย่าง ประหยัดและคุม้ค่า ผูบ้ริหารควรจัดสรร

งบประมาณและส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์มากที่สุด  

   นันทิชา  ปูเวหา (2560, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาการใชห้ลักธรรมมาภบิาล 

ในการบริหารโรงเรียนศูนย์เครือขา่ยพัฒนาคุณภาพการบริหารการศกึษาหนองกุงศรี 1 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า 1) การใชห้ลัก         

ธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรยีนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการ บริหารการศึกษา

หนองกุงศรี 1 ตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ พิจารณาเป็น 

รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้านและอยู่ในระดับมาก 3 ด้านโดย เรยีงล าดับจาก

ค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุดได้ดังนี้ ด้านหลักความรับผดิชอบ ดา้นหลักความมี สว่นร่วม  

ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักนิตธิรรม ด้านหลักคุณธรรม และด้านหลักความ โปร่งใส 

ตามล าดับ 2) เปรียบเทียบการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารโรงเรยีนศูนย์เครือขา่ย 

พัฒนาคุณภาพการบริหารการศกึษาหนองกุงศรี 1 ตามความคดิเห็นของครูที่มเีพศ อายุ 

และ ประสบการณก์ารท างานต่างกันโดยรวม และรายด้านมคีวามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  

3) ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับการใชห้ลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนศูนย์ เครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการบริหารการศกึษาหนองกุงศรี 1 ดังนีก้ารบริหารโรงเรียนให้เกิด 

ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต้องยึดระเบียบตัดสินปัญหาอย่างใหเ้กิดความชอบธรรม

ต้อง มอบหมายภาระงานให้ครูทุกคนรับผิดชอบผูบ้ริหารต้องมคีุณธรรมในการบริหาร  

เพื่อสร้าง ศรัทธาต่อครูในโรงเรยีนเช่นสร้างความเท่าเทียมกันมีศีลธรรมจริยธรรมเป็นต้น 

ต้องบริหารให้ มีความชัดเจนถูกต้องตามระเบียบโปร่งใส่และสามารถตรวจสอบได้        
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ต้องสร้างองค์กรให้มี ความสามัคคีมีสว่นร่วมในการตัดสินใจในการบริหารยึดเสียงส่วน

ใหญ่ตามหลกัประชาธิปไตย ตอ้งปลูกจติส านึกชว่ยดูแลรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ

อย่างเต็มที่ในการท างานของครู และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 

   ขจรศักดิ์ ว่องไว (2562, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร พบว่า 1) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และ

ประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

มุกดาหาร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก  

2) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จ าแนกตาม

สถานภาพ ขนาดของโรงเรียน และประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน พบว่า 2.1 สถานภาพ

แตกการด ารงต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลัก            

ธรรมาภิบาล ไม่แตกต่างกัน 2.2 ขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล ไม่แตกต่างกัน 2.3 ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน

แตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไม่แตกต่างกัน  

3) ประสทิธิผลการบริหารงานในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

มุกดาหาร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพ 

ขนาดของโรงเรียน และประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน พบว่า 3.1 สถานภาพแตกต่างกัน  

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน 3.2 ขนาด

โรงเรียนแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรยีน            

ไม่แตกต่างกัน 3.3 ประสบการณใ์นการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรยีน ไม่แตกต่างกัน  4) การบริหารงานตามหลัก         

ธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษามุกดาหาร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน มี

ความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) การบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลประกอบด้วย หลักการกระจายอ านาจ หลักภาระรับผิดชอบ หลักความ

เสมอภาค หลักการมีสว่นร่วม หลักการตอบสนอง หลักมุ่งเน้นฉันทามติ หลักประสิทธิผล 

หลักนิตธิรรม และหลักความโปร่งใส มอี านาจพยากรณ์ประสทิธิผลการบริหารงานใน

โรงเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 - .01 6) การวิจัยครั้งนีไ้ด้น าเสนอแนว
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ทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล หลักการกระจายอ านาจ หลักภาระ

รับผิดชอบ หลักความเสมอภาค หลักการมสี่วนรว่ม หลักการตอบสนอง หลักมุ่งเน้นฉันทา

มต ิหลักประสิทธิผล หลักนิติธรรม และหลักความโปร่งใส ไว้ด้วย 

  1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลโรงเรยีน 

   น าศลิป์ วิเศษ (2555, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผูน้ าของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 

เปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรู้ของ

ผูบ้ริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่มปีระสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป รับรู้ประสิทธิผลของ 

โรงเรียนสูงกว่ากลุ่มที่มปีระสบการณต์่ ากว่า 10 ปี 

   ยุกตนันท์ หวานฉ่ า (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารสถานศกึษา

กับประสิทธิผลของโรงเรียนในอ าเภอดงหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า 1) การบริหารสถานศกึษา และ 2) ประสิทธิผลของ

โรงเรียนอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวม และรายด้าน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร

สถานศกึษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในอ าเภอคลองหลวงสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาปทุมธานเีขต 1 พบว่าโดยภาพรวมมคีวามสัมพันธ์กันในระดับสูง

อย่างมนีัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับจุด .01 

   สุชาติ เอกปัชชา (2557, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาประสิทธิผลการบริหาร

จัดการโรงเรียนดีประจ าต าบล ในประเทศไทย พบว่า 1) องค์ประกอบและปัจจัยที่ใชใ้น

การศกึษาทุกตัว มปีระสิทธิผลอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกบัเกณฑท์ีต่ั้งไว้ 

2) องค์ประกอบเกือบทุกตัวของ แต่ละปัจจัยตามแบบจ าลองสมการโครงสร้างการบริหาร

จัดการโรงเรียนดีประจ าต าบลในประเทศไทย  (น้ าหนักองค์ประกอบ> 0.70 และ p< .05) 

เป็นองค์ประกอบส าคัญเชิงยืนยัน ยกเว้นองค์ประกอบของปัจจัย ประสิทธิผลการบริหาร

จัดการโรงเรียนใน มติิด้านนักเรียน และ มติิด้านครูและบุคลากร ไม่เป็นองค์ประกอบ

ส าคัญ เชิงยืนยัน และ 3) แบบจ าลองสมการโครงสร้างเป็นไปตามข้อตกลงทางสถิติคอื 

Chi-square = 68.12, df = 67, p-value = 0.43896, และ RMSEA = 0.013 ดังนั้นจงึสรุป

ได้วา่ แบบจ าลองที่พัฒนาขึ้นมามีความเหมาะสมและมี ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ สามารถที่จะอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้คอื การบริหารจัดการโรงเรียนดี 

ประจ าต าบลที่มปีระสิทธิผลสูง จะได้รับอิทธิพลหรอืผลทางตรงเชิงบวกมาจาก 3 ปัจจัย
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ต่อไปนีอ้ยู่ในระดับสูงด้วยคือ ปัจจัย ด้านการบริหารจัดการ ด้านนโยบายและโครงสร้าง 

และ ด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ในท านองเดียวกันได้รับ อทิธิพลทางออ้มเชิงบวกมาจาก

ปัจจัยด้านการมสี่วนรว่ม โดยส่งผา่นตัวแปรด้านการบริหารจัดการ และพบว่าปัจจัย 

ทั้งหมดดังกล่าวสามารถท านายตัวแปรตามคือ ประสทิธิผลการบริหารจัดการโรงเรียนดี

ประจ าต าบลทั้งทางตรงและ ทางอ้อม ได้ร้อยละ 89.90 อย่างมนีัยส าคัญที่ระดับ .05 

 

 2. งานวจิัยต่างประเทศ 

  2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานตามหลักธรรมภบิาล 

   kimmet (2005, Abstract)ได้ศกึษาได้ศึกษาเรื่องการน าหลักธรรมาภิบาล

มาใช้ในระบบการเมอืงการปกครองในอาเซียน 10 ประเทศ พบว่าในประเทศที่พัฒนาแล้ว

หลักธรรมาภบิาลได้ถูกน าไปใช้ในเชงิของกลยุทธ์ทางการเมอืงมากกว่าการน าเนือ้หาสาระ

ไปประยุกต์ใชใ้นเชิงนโยบายในประเทศเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ 4 ประเทศนีไ้ด้แก่ฟิลิปปินส์ 

ไทย มาเลเซีย และอนิโดนีเซีย โดยพิจารณาเป็นประเทศไปและเปรียบเทียบกับกรณีศึกษา

โดยศึกษาว่าประเทศเหล่านี้มีการน าหลักธรรมาภบิาลไปใช้อย่างไรรวมไปถึงการมีส่วนรว่ม

ของหลักธรรมาภบิาลในการเลือกตั้งปี ค. ศ. 2004 ซึ่งพบว่าหลักธรรมาภิบาลได้ถูก

น าไปใช้อย่างกว้างขวางและเป็นความส าคัญในการปฏิรูปรูปแบบการปกครองนอกจากนั้น

ยังได้เริ่มเรียนรูก้ารน าหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาการเมืองการปกครองโดยเน้นการน า

หลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่บ้านเมืองมีความไม่

แนน่อนของเศรษฐกิจ เพื่อเป็นรูปแบบและเป็นหนทางในการบริหารประเทศใหม่ ๆ

เนื่องจากธรรมาภบิาลชว่ยสนับสนุนการเมอืงการปกครองซึ่งแนวคิดของหลักธรรมาภบิาล

ที่มาจากชาติตะวันตกซึ่งก่อใหเ้กิดรูปแบบการบริหารใหม่ ๆ และก่อใหเ้กิดการพัฒนาทาง

ประชาธิปไตยซึ่งนั่นก็คือหนึ่งในจุดประสงค์ส าคัญของหลักธรรมาภิบาล 

   Tennekes (2005, Abstract) ได้ท าการวจิัย เรื่อง การสังคมสงเคราะห์

และหลักธรรมาภบิาล มาใช้วิเคราะห์แนวนโยบายในประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศ

เยอรมน ีพบว่า หลังจากสงครามเย็น ผา่นไปแล้วประเทศทั้งสองได้ก าหนดนโยบายในการ

ดูแลประเทศในโลกที่สาม โดยนักสังคมสงเคราะห ์ได้น าเอาหลักธรรมาภบิาลมาใช้ในการ

ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของประเทศทั้งสองแต่ยังขาดความเข้าใจ 

ในการก าหนดรูปแบบการประเมนิเพราะการก าหนดยุทธศาสตรใ์นกระบวนการจัดท า 

นโยบายมีการแยกย่อยออกเป็นส่วน ๆ มากเกินไปและยังขาดความเข้าใจในความหมาย 
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ของธรรมาภบิาล 

   Asri.A (2019, Abstract) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการ

ชีน้ าเด็กนอกโรงเรียนที่ส านักงานบริการสังคมจังหวัดเซาวาลซาเวซี พบว่าการประยุกต์ใช้

หลักธรรมาภิบาลในความพยายามในการพัฒนาสถานศกึษาที่ส านักงานบริการสังคม

จังหวัดเซาวาลซาเวซี แสดงให้เห็นว่าธรรมาภบิาลของส านักงานบริการสังคมอยู่ในระดับดี  

  2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลโรงเรยีน 

   Patrick, O. N., Samuel N. W., &Felicita W. N. (2013, pp. 174 - 184)  

ได้ศึกษาปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาโรงเรยีนมัธยมศึกษาของรัฐ 

ของโรงเรียนในเขตเคนยาตอนกลาง ผลการศกึษาพบว่า ปัจจัยด้านงบประมาณส่งผล 

ต่อการบรรลุประสิทธิผลของโรงเรียน 

   Niaz.A and Sailesh.S  (2016, Abstract) ได้ศกึษาวัฒนธรรมโรงเรยีน

และประสิทธิผลของโรงเรียน: โรงเรียนระดับมัธยมศกึษาในปากีสถาน พบว่าระดับของ

วัฒนธรรมโรงเรยีนในปัจจุบันโรงเรยีนดังกล่าวอยู่ในระดับต่ า และมีความสัมพันธ์ที่ส าคัญ

ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียนที่อยู่ในระดับสูงวัฒนธรรม

โรงเรียนจะช่วยใหโ้รงเรียนประสบความส าเร็จในระดับสูง 

   Samuel.S (2017, Abstract) ได้ศกึษาการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ

ประสิทธิผลในโรงเรียนฐานะเศรษฐกิจและสังคมระดับกลางและระดับต่ า พบว่า

ประสิทธิผลของโรงเรียนหลุยเซียน่าคือการค้นหาลักษณะของการศกึษาที่เป็นแบบอย่าง 

ในบริบททางเศรษฐกิจที่หลากหลายในโรงเรียน มีผลต่อประสิทธิผลในโรงเรียนที่เป็น

แบบอย่างและไม่มปีระสิทธิภาพในละแวกใกล้เคียงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่อง ปัจจัยการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภบิาลที่สง่ผลตอ่ประสิทธิผลโรงเรยีน สรุปได้วา่ ธรรมาภบิาล (Good 

Governance) หมายถึง การบริหารจัดการบ้านเมอืงและสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคประชาชนที่ดี ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้หลักประชาธิปไตย และเคารพใน

สิทธิมนุษยชน มุ่งใช้กฎระเบียบด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสในการปฏิบัติงาน สามารถ

ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลขา่วสาร ส่งผลใหส้ังคมด ารงอยู่อย่างสันติ ตลอดจนมี

การใชอ้ านาจในการพัฒนาประเทศให้เป็นไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ ซึ่งหลัก

ธรรมาภิบาล มคีวามส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่งกล่าวคือ ธรรมาภบิาลเป็นส่วนส าคัญ

ในการช่วยก าหนดนโยบาย ใช้ปรับโครงสรา้งและกระบวนการ รวมทั้งเป็นกลไก เครื่องมอื 
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และแนวทางการด าเนินงานที่เช่ือมโยงกันของภาคเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืง โดยเน้น

การสรา้งความรว่มมอือย่างจรงิจังและต่อเนื่อง มุง่ให้การกระจายอ านาจในการบริหาร

จัดการ เพื่อให้สังคมด ารงอยู่ร่วมกัน อย่างสันตมิั่นคงยั่งยืนและมีเสถียรภาพ สรุปว่า

องค์ประกอบของหลักธรรมาภบิาลตามแนวคิดของแต่ละบุคคล แตล่ะหนว่ยงาน และ

องค์กรตา่ง ๆ มีความแตกต่างกันไปบ้าง แตส่่วนใหญ่นโยบายหลักและหลักเกณฑ์การ

ปฏิบัติจะคล้ายกัน และอยู่ในกรอบของหลักธรรมาภบิาลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมอืงและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และต่อมา

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2552 ได้จัดท าคูม่อืการจัดระดับการก ากับ

ดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภบิาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้

สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปราชการโดยก าหนดให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติ

ราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีหรอืธรรมาภิบาลซึ่งมอีงค์ประกอบของ

ธรรมาภิบาล (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,2544, หนา้ 13)ด้วยหลักการ 6 

ประการได้แก่ หลักนิตธิรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนรว่ม หลัก

ความรับผดิชอบ หลักความคุ้มค่าและงานในโรงเรยีนทั้ง 4 ด้าน ผูบ้ริหารจะต้องใช้ความรู้

ความสามารถ เทคนิควิธีการต่าง ๆ และประสบการณ์ในการท างานมาเป็นองค์ประกอบ 

ซึ่งการบริหารงานจะให้มปีระสิทธิภาพได้นัน้ ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่

ของตนเอง งานบริหารในโรงเรียนเป็นงานที่ต้องรับผดิชอบหลายด้าน ทุก ๆ งาน ซึ่งเป็น

งานที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนา เพื่อใหง้านมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
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บทที ่3 

วิธีด าเนินการวจิัย 

 การบริหารตามหลักธรรมาภบิาลที่สง่ผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  ผูว้ิจัยได้ด าเนินการวิจัย 

2 ขัน้ตอน ต่อไปนี้ 

  ตอนที่ 1 การบริหารตามหลักธรรมาภบิาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

   1. ประชากร 

   2. กลุ่มตัวอย่าง  

   3. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย  

   4. การสรา้งเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย  

   5. การเก็บรวมรวมขอ้มูล  

   6. การวิเคราะหข์้อมูล  

   7. สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล  

  ตอนที่ 2 การหาแนวทางพัฒนาประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

 

ตอนที่ 1 การบริหารตามตามหลักธรรมาภิบาลท่ีส่งผลต่อประสทิธิผล

โรงเรียน สังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 1. ประชากร 

  ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน  

ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ปีการศึกษา 2562

จ านวน 7 อ าเภอ จ านวน 258 โรงเรียน รวมทั้งสิน้ 3,350 คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562, 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2) โดยจ าแนกตามรายละเอียด

ดังนี้ 
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   1.1 ขนาดโรงเรียน จ านวน 258 โรงเรียน จ าแนกได้ดังนี้ 

    1.1.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 140 โรงเรียน 

    1.1.2 โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 94 โรงเรียน 

    1.1.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 24 โรงเรียน 

   1.2 ผูบ้ริหารโรงเรียน  จ านวน 230 คน จ าแนกตามขนาดโรงเรยีนได้ 

ดังนี้ 

    1.2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 115 คน 

    1.2.2 โรงเรยีนขนาดกลาง จ านวน 91 คน 

    1.2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 24 คน 

   1.3 ครูผูส้อน จ านวน  3,120 คน จ าแนกตามขนาดโรงเรียนได้ ดังนี้ 

    1.3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 1,069 คน 

    1.3.2 โรงเรยีนขนาดกลาง จ านวน 1,329 คน 

    1.3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 722 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครั้งนีเ้ป็นผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนครเขต 2 ปีการศกึษา 2562 ก าหนดกลุ่ม

ตัวอย่างโดยตารางการก าหนดข้อมูลขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (บุญชม 

ศรสีะอาด, 2556, หน้า 43) โดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Stage sampling) 

จ านวน 341 คน ทั้งนี้ผูว้ิจัยขอเก็บกลุ่มตัวอย่างจ านวน 366 คน เป็นผู้บริหารโรงเรียน 

จ านวน  69 คน และครูผูส้อน จ านวน  297 คน ซึ่งวิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่างใช้วธิีการ

ดังนี้ 

   2.1 การเลอืกโรงเรยีนโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 

Sampling) ใช้ขนาดโรงเรยีนเป็นช้ันในการสุ่ม ได้โรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 20 โรงเรียน

ขนาดกลาง ร้อยละ 30 และโรงเรียนขนาดใหญ่ร้อยละ 50 ได้โรงเรียนขนาดเล็ก           

28 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง  29 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่ 12 โรงเรียน 

   2.2 เลือกบุคลากรในโรงเรียนดังนี้ 

    2.2.1 เจาะจงเลือกผูอ้ านวยการที่ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนกลุ่ม

ตัวอย่างตามข้อ 2.1 ได้ผู้บริหารสถานศกึษาจ านวน 69 คน 
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    2.2.2 สุม่อย่างง่ายเพื่อให้ได้ครูผู้สอนในโรงเรยีนที่ได้รับเป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง โรงเรียนขนาดเล็ก 2 คน โรงเรียนขนาดกลาง 5 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่             

8 คน 

 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan       

(บุญชม ศรสีะอาด, 2553, หน้า 43) ที่ได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 

(Multistage Random Sampling) ดังตาราง 1 

ตาราง 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามขนาดโรงเรียนในสังกัดส านักงาน  

             เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 
 

 

ขนาดโรงเรียน 

จ านวนโรงเรียนในสังกัดแยกตามขนาดโรงเรียน 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

โร
งเ
รีย

น(
โร
ง)

 

ผู้บ
ริห

าร
(ค
น)

 

คร
ูผู้ส

อน
(ค
น)

 

โร
งเ
รีย

น(
โร
ง)

 

ผู้บ
ริห

าร
(ค
น)

 

คร
ูผู้ส

อน
(ค
น)

 

โรงเรียนขนาดเล็ก  140 115 1,069 28 28 56 

โรงเรียนขนาดกลาง 94 91 1,329 29 29 145 

โรงเรียนขนาดใหญ ่  24 24 772 12 12 96 

รวม 258  230 3,170 69 69 297 
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ตาราง 2 กลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานภาพ และขนาดของโรงเรียน 

 

ขนาด

โรงเรียน 
รายชื่อโรงเรียน 

จ านวนบุคลากร 

ในโรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่ม 

ตัวอย่าง รวมกลุ่ม 

ตัวอย่าง 

 

ผู้บ
ริห

าร
 

คร
ูผู้ส

อน
 

ผู้บ
ริห

าร
 

คร
ูผู้ส

อน
 

 

 

ขนาด

เล็ก 

1. บา้นดอนม่วย 1 4 1 2 3 

2. บา้นหนองเดิ่นดอนขาว 1 6 1 2 3 

3. บ้านช้างมิ่ง 1 8 1 2 3 

4. บ้านอุ่มไผไ่ผ่ทอง 1 9 1 2 3 

5. บ้านทิดไทย 1 9 1 2 3 

6. บา้นหนิแตก 1 6 1 2 3 

7.บ้านนาด ี 1 7 1 2 3 

8.บ้านหนองจาน 1 5 1 2 3 

9. บา้นนาเลา 1 6 1 2 3 

10. บ้านหนองผอื-นาใน 1 8 1 2 3 

11.บ้านทุ่งค า 1 9 1 2 3 

12.บา้นโนนอดุม 1 10 1 2 3 

13. บา้นม่วงไข่บา้นเม็ก 1 5 1 2 3 

14.บ้านหนองน้อย 1 9 1 2 3 

15.บ้านหนองแสง 1 8 1 2 3 

16.บ้านทุ่งแก 1 4 1 2 3 

17.บ้านแกด า 1 5 1 2 3 

18.บ้านหนองฮงัเหลว 1 9 1 2 3 

19.บ้านหนองหวาย 1 9 1 2 3 

20.บ้านสรา้งฟาก 1 4 1 2 3 

21.บ้านโสกวังออ้ยหน ู 1 10 1 2 3 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

ขนาด

โรงเรียน 
รายชื่อโรงเรียน 

จ านวน

บุคลากร 

ในโรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่ม 

ตัวอย่าง รวมกลุ่ม 

ตัวอย่าง 

 

ผู้บ
ริห

าร
 

คร
ูผู้ส

อน
 

ผู้บ
ริห

าร
 

คร
ูผู้ส

อน
 

 

 

ขนาด

เล็ก 

22.บ้านค าบอน 1 4 1 2 3 

23.บ้านหนองบัวแพ 1 9 1 2 3 

24.บ้านพันนา 1 9 1 2 3 

25.บ้านทุ่งปลากัด 1 7 1 2 3 

26.บ้านคันชา 1 8 1 2 3 

27.บ้านชุมพลศึกษา 1 3 1 2 3 

28.บ้านกุดจิกนาสมบรูณ ์ 1 5 1 2 3 

รวม 28 195 28 56 84 

 

 

 

ขนาด

กลาง 

1.บ้านค าแหว 1 17 1 5 6 

2.บ้านตาลเลยีน 1 15 1 5 6 

3.วัดสุทธิมงคล 1 11 1 5 6 

4.บ้านไร่บ้านไฮ ่ 1 17 1 5 6 

5.บ้านห้วยบุน่นาทนั 1 10 1 5 6 

6.บ้านค าขา่ 1 15 1 5 6 

7.บ้านโคก 1 11 1 5 6 

8.บ้านดอนชัยวิทยา 1 17 1 5 6 

9.บ้านทุง่มนธาตุวิทยา 1 5 1 5 6 

10.บ้านกุดนาขาม 

 (เชิดชูวทิยา) 

1 14 1 5 6 

11.บ้านหนองทุม่หนองโจด 1 17 1 5 6 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

ขนาด

โรงเรียน 
รายชื่อโรงเรียน 

จ านวนบุคลากร 

ในโรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่ม 

ตัวอย่าง รวมกลุ่ม 

ตัวอย่าง 

 

ผู้บ
ริห

าร
 

คร
ูผู้ส

อน
 

ผู้บ
ริห

าร
 

คร
ูผู้ส

อน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาด

กลาง 

12.บา้นโคกส ี(จตุรภูมิพทิยา) 1 13 1 5 6 

13.บ้านตาล 1 12 1 5 6 

14.บ้านโคกสี (จตุรภมูิพิทยา) 1 13 1 5 6 

15.บ้านโคกค่อนดอนม่วย 1 6 1 5 6 

16.บ้านเตาไหสร้างแกว้ 1 11 1 5 6 

17.ชุมชนบ้านฝั่งแดง 1 12 1 5 6 

18.บ้านขาม  

(ขามเขตวิทยาคาร) 

1 17 1 5 6 

19.บ้านเลา่ (ประชานุเคราะห์) 1 14 1 5 6 

20.บ้านหินโงมโนนสรา้งไพ 1 20 1 5 6 

21.บา้นบงใต้โนนรังพัฒนา 1 19 1 5 6 

22.บา้นนาดอกไมห้้วยไร่

สามัคค ี

1 14 1 5 6 

23.ชุมชนบ้านบงเหนือ 1 9 1 5 6 

24.บ้านจ าปานาถอ่น 1 10 1 5 6 

25.บ้านชุมชนบ้านส้างดู่ 

ดอนเขอืง 

1 10 1 5 6 

26.บา้นหนองแคหนองโข่ย

(อ านวยศิลป์) 

1 9 1 5 6 

27.บ้านปทมุวาป ี 1 9 1 5 6 

 

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



59 

ตาราง 2  (ต่อ) 
 

ขนาด

โรงเรียน 
รายชื่อโรงเรียน 

จ านวน

บุคลากร 

ในโรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่ม 

ตัวอย่าง รวมกลุ่ม 

ตัวอย่าง 

ผู้บ
ริห

าร
 

คร
ูผู้ส

อน
 

ผู้บ
ริห

าร
 

คร
ูผู้ส

อน
 

ขนาด

กลาง 

28.บ้านหนองชาด 1 10 1 5 6 

29.บา้นสรา้งแป้น 1 11 1 5 6 

รวม 29 358 29 145 174 

 

ขนาดใหญ ่

1.บ้านพงัโคน(จ าปาสามัคคี) 1 39 1 8 9 

2.บ้านไฮหย่อง 

(ภูเงินประชานุกลู) 

1 24 1 8 9 

3.บ้านหนองแวงนอ้ย 1 19 1 8 9 

4.บ้านบึงโน 1 22 1 8 9 

5.ทรายมูลหนองกุงทรายศรี

พิทยา 

1 22 1 8 9 

6.บ้านถอ่น 1 11 1 8 9 

7.บ้านหนองทุม่(พุทธานุ

เคราะห์) 

1 24 1 8 9 

8.บ้านเปอืยทานตะวันพิทยา

สรรพ์ 

1 23 1 8 9 

9.อนุบาลสว่างแดนดิน 1 43 1 8 9 

10.บ้านเหล่าบา้นถอ่น 1 25 1 8 9 

11.อนุบาลเจริญศิลป์ 1 41 1 8 9 

12.บา้นงอ่นหนองพะเนาว์ 

(มิตรภาพที ่121) 

1 70 1 8 9 

รวม 12 363 12 96 108 

รวมท้ังสิ้น 69 916 69 297 366 
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 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

  เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนีเ้ป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของเรนซิสไล เคอร์ท (Rensis Likert 

Method) ใช้ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบ

การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลที่สง่ผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ดังนี้ 

   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่ง ขนาด

โรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ของผูต้อบแบบสอบถามมลีักษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) 

   ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

จ านวน 10 หลัก ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มรีะดับความ

คิดเห็น 5 ระดับ จาก มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และนอ้ยที่สุด ประกอบด้วย 

    1. หลักนิตธิรรม  

    2. หลักคุณธรรม  

    3. หลักความโปร่งใส  

    4. หลักการมสี่วนรว่ม  

    5. หลักความรับผดิชอบ  

    6. หลักความคุ้มค่า  

    7. หลักความเสมอภาค  

    8. หลักความสอดคล้อง  

    9. การมีวสิัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์  

    10. การควบคุม การคอรัปช่ัน 

   ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับประสิทธิผลโรงเรยีน ซึ่งมีลักษณะเป็นมา

ตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มรีะดับความคิดเห็น 5 ระดับ ตัง้แตม่ากที่สุด มาก 

ปานกลาง นอ้ย น้อยที่สุด ส าหรับเกณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้  (บุญชม 

ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 121) 

    ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับการบริหารงาน 

ตามหลักธรรมาภบิาล/ระดับประสิทธิผลโรงเรยีนมากที่สุด 
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    ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับการบริหารงาน 

ตามหลักธรรมาภบิาล/ระดับประสิทธิผลโรงเรยีนมาก 

    ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับการบริหารงาน 

ตามหลักธรรมาภบิาล/ระดับประสิทธิผลโรงเรยีนปานกลาง 

    ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับการบริหารงาน 

ตามหลักธรรมาภบิาล/ระดับประสิทธิผลโรงเรียนนอ้ย 

    ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับการบริหารงาน 

ตามหลักธรรมาภบิาล/ระดับประสิทธิผลโรงเรยีนน้อยที่สุด 

 4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  ผูว้ิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัยตาม

ขั้นตอน ต่อไปนี ้

   1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม  น าข้อมูลที่ได้จากการศกึษามาสร้าง

แบบสอบถามด้วยตนเอง โดยอาศัยข้อมูลจากการศกึษาตามข้อ 1. ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม

ขอบข่ายการด าเนินตามการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลในโรงเรียน ทั้ง 10 หลัก และ

ประสิทธิผลโรงเรยีน ตามกระทรวงศกึษาธิการได้ก าหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหาร

และจัดการสถานศกึษา ประกอบด้วยงาน 4 ด้าน แล้วก าหนดค าถามเพื่อมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของเรนซิส ไลเคอร์ท (Rensis Likert 

Method) 

   3. น าร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา

ของแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและให้

ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขสอดคล้องกับจุดมุง่หมายการวิจัย โดยวิธีหาค่าดัชนีความ

สอดคล้องของค าถามกับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม ( IOC: Index of item Objective 

Congruence)  

   4. ปรับปรุงแก้ไขร่างแบบสอบถามตามค าแนะน าของคณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

     5. น าร่างแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ

ความถูกต้องทั้งความเที่ยงตรงดา้นโครงสร้าง (Construct Validity) และด้านเนื้อหา 

(Content Validity) ด้านรูปแบบของแบบสอบถาม (Format) ด้านการใชภ้าษา (Wording) 
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และด้านอื่น ของขอ้ค าถามแตล่ะขอ้ที่เห็นสมควรใหป้รับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ 

ผูเ้ชยีวชาญโดยใช้เกณฑ์ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 2 คน 

ศกึษานิเทศก์ เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จ านวน 1 คน และ

ผูอ้ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

จ านวน 2 คน ประกอบด้วย 

    5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา  ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์

และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    5.2 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ กรรมการบริหาร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

    5.3 นางสาวกาญจน์ภัทร  ดาบพิมพ์ศรี ศกึษานิเทศก์ ส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

    5.4 นายยุทธนา  อุทโธ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

    5.5 นายปัญญา  ถานะลุน ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านอูนดง สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.50-1.00 

   6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลองใช้ (Try – out)  

กับผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ านวนทั้งสิ้น 51 ชุด ได้แก่ 

       6.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 3 โรงเรยีน ทดลองใช้เครื่องมอื

โรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน  จ านวน 1 คน และครูผูส้อน 3 คน  

รวม 12 คน 

       6.2 โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 3 โรงเรียน ทดลองใช้เครื่องมอื

โรงเรียนละ 6 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน  จ านวน 1 คน และครูผูส้อน 5 คน  

รวม 18 คน 

       6.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 3 โรงเรียน ทดลองใช้เครื่องมอื

โรงเรียนละ 7 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 1 คน และครูผู้สอน 6 คน  
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รวม 21 คน 

   7. น าแบบสอบถามที่ทดลองใชไ้ปค านวณหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 

โดยการหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total 

Correlation) ตามวิธีการของเพียร์สัน โดยคัดเลือกข้อที่มคี่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 

0.23 ขึ้นไป  

    7.1 แบบสอบถามการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

มีคา่อ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.41 – 0.93 

    7.2 แบบสอบถามประสทิธิผลโรงเรียนมีค่าอ านาจจ าแนก (r)          

อยู่ระหว่าง 0.60 – 0.87 

   8. น าค าถามที่ใช้ได้ มาหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 

ทั้งฉบับโดยใช้สัมประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s α- Coefficient) มีคา่เท่ากับ 

0.97 

    8.1 แบบสอบถามการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

มีคา่ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 

    8.2 แบบสอบถามประสทิธิผลโรงเรยีนมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 

   9. น าร่างแบบสอบถามที่ได้เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

อีกครั้ง 

   10. จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้ในการเก็บข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่างตอ่ไป 

 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ิจัยมวีิธีการเก็บรวบรวม ดังนี้ 

   1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเสนอค ารอ้งตอ่ส านักงานบัณฑิต

วทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยออกหนังสือขอความรว่มมอืไปยังโรงเรียน     

เพื่อขอความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม 

   2. ผู้วจิัยแจกแบบสอบถาม จ านวน 366 ฉบับ และเก็บข้อมูลดว้ยตนเอง 
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 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจัยได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 

   1. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดตรวจสอบความถูกต้อง       

ความสมบูรณ์ ในการตอบแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกเอาเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ 

   2. น าเอาแบบสอบถามที่คัดเอาไว้ไปตรวจคะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์

ที่ก าหนด 

   3. น าคะแนนที่ได้จากข้อที่ 2 ไปวิเคราะหห์าค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ได้วิเคราะหต์ามสมมติฐาน   

การวิจัย 

   4. การวิเคราะหแ์บบสอบถามปลายเปิดเป็นการวิเคราะหเ์นือ้หา 

(Content Analysis) โดยสุ่มความคิดเห็นรายด้านและหาค่าความถี่แตล่ะด้าน 

 7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

  7.1 สถติิพื้นฐาน 

   7.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 

   7.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

   7.1.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  7.2 สถติิท่ีใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 

   7.2.1 การหาอ านาจจ าแนก ค่าสหสัมพันธ์อย่างงา่ย (Item total 

Correlation) ของเพียร์สัน (Pearson) 

   7.2.2 การหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา 

ของครอนบาค (Cronbach’s) 

  7.3 สถติิท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

   7.3.1 การวิเคราะหข์้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ

แบบทดสอบใช้คา่ร้อยละ  

   7.3.2 การวเิคราะหป์ระสิทธิภาพของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ของผู้บริหารสถานศกึษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ใช้สถิตกิารทดสอบค่าที (t-test) ชนิด (Independent Samples) ในกรณีประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน และสถิตทิดสอบค่าเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One 

way ANOVA) ในกรณีพบว่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบรายคู่โดยใช้วธิี 
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ของ LSD วิเคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสมใน 

กรณีการเปรียบเทียบสถานภาพ ขนาดโรงเรียน และประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 

   7.3.3 การหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภบิาลกับ

ประสิทธิผลโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2            

ใช้การหาค่าความสัมพันธ์พหูคูณ (Multiple Correlation) 

   7.3.4 การหาอ านาจมีอ านาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงาน 

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2   

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน” ใช้สถิตกิารวิเคราะหก์ารถดถอย

พหุคูณแตล่ะขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 

 

ตอนที่ 2 การหาแนวทางพัฒนาประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

 1. ผู้วจิัยน าผลการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลที่สง่ผลต่อ

ประสิทธิผลโรงเรยีน สรุปเป็นรายด้าน เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล ถ้าผลการวิจัยพบว่า  

การด าเนินการตามการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลในด้านที่ส่งผลตอ่ประสิทธิ

โรงเรียน จะน าข้อมูลในข้อนั้นมาเป็นแนวทางพัฒนา 

 2. น าประเด็นและข้อสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่สง่ผล

ต่อประสิทธิผลโรงเรียน มาร่างเป็นแบบสัมภาษณ์ แล้วเสนอผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 10 คน 

อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 3 คน ผูอ้ านวยการเขตพืน้ที่การศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 จ านวน 1 คน 

ศกึษานิเทศก์ เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จ านวน 1 คน ผูอ้ านวยการ

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จ านวน 3 คน 

และครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร จ านวน 2 คนเพื่อให้ผู้เช่ียวชาญน าเสนอแนวทางพัฒนาประสิทธิผลโรงเรียน  

โดยมีผู้เช่ียวชาญมีรายชื่อดังนี้ 

  2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์และ 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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  2.2 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  2.3 ดร.เทพรังสรรค์  จันทรังษี อาจารย์พิเศษหลักสูตรการบริหารหลักสูตร         

ครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  2.4 ดร.เจรญิ ราชโสภา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

  2.5 นางสาวกาญจนณ์ภัทร ดาบพิมพ์ศรี ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

  2.6 นางสาวรัชฎาพร  ผิวเงิน ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝัง่แดง 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

  2.7 นางสุภาพร  กิณเรศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังยาง (วังยางวิทยานุ

กุล) ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

  2.8 นายยุทธนา  อุทโธ ผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

  2.9 ดร.เกวียนทอง  ต้นเชื้อ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  

โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

  2.10 ดร.รัชฎาพร  งอยภูธร ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 

 การศกึษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่สง่ผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ผูว้ิจัยได้ด าเนินการเก็บ

รวบรวมโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและน าเสนอข้อมูลในประเด็นส าคัญ

ดังนี้ 

  1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล 

  2. ขัน้ตอนการวิเคราะหข์้อมูล 

  3. ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

   3.1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   3.2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานการวิจัย 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การน าเสนอผลการวิจัยในครั้งนีเ้พื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผูว้ิจัย 

ได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล ดังนี้ 

  N  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

   ̅  แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 

  S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  F  แทน ค่าที่ใชใ้นการพิจารณาการแจกแจงแบบเอฟ (F - distribution) 

  t   แทน ค่าที่ใชใ้นการพิจารณาการแจกแจงแบบที (t - distribution) 

  f  แทน ความถี่ 

  SS  แทน ผลรวมก าลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 

  MS แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกก าลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 

  df   แทน ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 

  %  แทน ร้อยละ 
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  *  แทน ความมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  **  แทน ความมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  rxy  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

  X  แทน การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

  X1  แทน หลักประสิทธิผล    

  X2  แทน หลักประสิทธิภาพ 

  X3  แทน หลักการตอบสนอง 

  X4  แทน หลักภาระรับผิดชอบ 

  X5  แทน หลักความโปร่งใส    

  X6  แทน หลักการมสี่วนร่วม 

  X7  แทน หลักการกระจายอ านาจ 

  X8  แทน หลักนิตธิรรม 

  X9  แทน หลักความเสมอภาค 

  X10  แทน หลักมุ่งเนน้ฉันทามต ิ 

  Y  แทน ประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรยีน 

  Y1  แทน การบริหารงานวิชาการ 

      Y2  แทน การบริหารงานงบประมาณ 

  Y3  แทน การบริหารงานบุคคล 

  Y4  แทน การบริหารงานทั่วไป 

  R  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 

  R2  แทน ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์หรอืประสิทธิภาพ 

ในอ านาจพยากรณ์ 

  a  แทน ค่าคงที่ของพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 

  B  แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

    แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  S.E.b แทน ค่าความคลาดเคลื่อนคะแนนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ 

ตัวแปรพยากรณ์ 

  S.E.est แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวเิคราะหข์้อมูลและแปลความหมาย 

การวิเคราะหต์ามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 วเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพ ขนาดของโรงเรียน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) 

  ตอนที่ 2 วิเคราะหร์ะดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน ทั้งโดยรวมและรายด้าน โดยใช้สถิต ิค่าเฉลี่ย (  ̅ )  

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  ตอนที่ 3 วิเคราะหร์ะดับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน ทั้งโดยรวมและรายด้าน โดยใช้สถิต ิค่าเฉลี่ย (  ̅ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

  ตอนที่ 4 เปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพ ขนาดของโรงเรียน และ

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็นดังนี้ 

   4.1 เปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มสีถานภาพแตกต่างกัน โดยใช้การทดสอบที (t-test) 

   4.2 เปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มขีนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน โดยใช้การทดสอบเอฟ 

(F-test) แบบการวิเคราะหแ์ปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีพบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบรายคู่โดยใช้วธิีของ LSD วิเคราะหค์วามแตกต่างเป็น

รายคู่ตามความเหมาะสม 

   4.3 เปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยใช้การ

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



70 

ทดสอบเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณี

พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe-

Method) วเิคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 

  ตอนที่ 5 เปรียบเทียบระดับประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพ ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน แบ่งออกดังนี้ 

   5.1 เปรียบเทียบระดับประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน โดยใช้การทดสอบที (t-test) แบบ Independent 

Samples t-test 

   5.2 เปรียบเทียบระดับประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน ที่มีขนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน โดยใช้การทดสอบเอฟ (F-test) แบบการ

วิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่าง 

ของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบรายคู่โดยใช้วธิีของ LSD วิเคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่

ตามความเหมาะสม 

   5.3 เปรียบเทียบระดับประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยใช้การทดสอบเอฟ (F-test) 

แบบการวิเคราะหแ์ปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีพบ 

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบรายคู่โดยใช้วธิีของ LSD วิเคราะหค์วาม

แตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 

  ตอนที่ 6 หาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและ

ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน โดยใช้สถิตสิหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์

สัน (Pearson’s Product Moment Correlation)  

  ตอนที่ 7 หาอ านาจพยากรณ์ของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  
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เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน โดยใช้สถิตกิารวิเคราะห์      

การถดถอยพหุคูณแตล่ะขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

  ตอนที่ 8 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล จ านวน 366 ฉบับ       

จากโรงเรยีนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 69 โรงเรียน ได้แบบสอบถามกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์ จ านวน 366 

ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากนั้นได้ตรวจความสมบูรณ์และความถูกต้องตามเกณฑก์ารให้

คะแนนของแบบสอบถามที่ก าหนดไว้ แล้วด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลและแปลความหมาย

การวิเคราะหต์ามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็น

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 2 ปรากฏดังตาราง 3 
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ตาราง 3  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ  

 ขนาดของโรงเรียน และประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 
 

ท่ี ข้อมูลท่ัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน ร้อยละ 

1 สถานภาพ 

   ผู้บริหารโรงเรยีน 

   ครูผู้สอน 

 

69 

297 

 

18.9 

81.1 

 รวม 366 100 

2 ขนาดของโรงเรียน 

    เล็ก  

   กลาง 

   ใหญ ่

 

84 

175 

107 

 

23.0 

47.8 

29.2 

 รวม 366 100 

3 ประสบการณใ์นการปฏิบตัิงาน 

     น้อยกวา่ 10 ป ี

    10 – 20 ป ี

    มากกว่า 20 ป ี

 

123 

121 

122 

 

33.6 

33.1 

33.3 

 รวม 366 100 
 

 จากตาราง 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวน 366 คน       

จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่งพบว่า เป็นครูผู้สอน จ านวน 297 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 81.1เป็นผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 69 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.9 

  เมื่อจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 175 คน คิดเป็นรอ้ยละ 47.8 รองลงมา 

อยู่ในโรงเรยีนขนาดใหญ่ จ านวน 107 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.2 และโรงเรียนขนาดเล็ก 

จ านวน 84 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.0 

  เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 

33.6 รองลงมาคือมากกว่า 20 ปี จ านวน 122 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.3 และระหว่าง          

10-20 ปี จ านวน 121 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.1 
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  ตอนที่ 2 วิเคราะหร์ะดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน ทั้งโดยรวมและรายด้าน รายละเอียดดังตาราง 4-14  
 

ตาราง 4  ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน โดยรวม 
 

หลัก การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ̅ S.D. แปลความหมาย 

1 หลักประสิทธิผล (X1)    4.48 0.51 มาก 

2 หลักประสิทธิภาพ (X2)    4.26 0.54 มาก 

3 หลักการตอบสนอง (X3)    4.34 0.54 มาก 

4 หลักภาระรับผดิชอบ (X4)    4.48 0.51 มาก 

5 หลักความโปรง่ใส (X5)       4.42 0.53 มาก 

6 หลักการมีส่วนรว่ม (X6)    4.34 0.55 มาก 

7 หลักการกระจายอ านาจ (X7)    4.38 0.54 มาก 

8 หลักนิตธิรรม (X8)    4.44 0.53 มาก 

9 หลักความเสมอภาค (X9)    4.45 0.54 มาก 

10 หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ(X10)          4.38 0.54 มาก 

โดยเฉลี่ย (X)    4.40 0.47 มาก 

 

 จากตาราง 4 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล สังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (  ̅ = 4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า        

อยู่ในระดับมาก จ านวน 10 หลัก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้  

หลักประสิทธิผล (X1) (  ̅ = 4.48) หลักภาระรับผดิชอบ (X4) (  ̅ = 4.48) โดยอันดับหนึ่งมี

ค่าเท่ากัน รองลงมาคือหลักความเสมอภาค (X9) (  ̅ = 4.45) และหลักนิติธรรม (X8)   

(  ̅ = 4.44)   
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ตาราง 5 ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

 และครูผูส้อน ด้านหลักประสิทธิผล 

 

ข้อ ด้านหลักประสิทธผิล  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 

 
โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

และแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
4.59 0.54 มากที่สุด 

2 

 

โรงเรียนได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขัน้

พืน้ฐานและแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
4.43 0.61 มาก 

3 

 

โรงเรียนได้ด าเนินการก ากับ ติดตาม ปรับปรุงและ

แกไ้ข ผลการปฏิบตัิงานตามแผนอยา่งเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง 

4.36 0.66 มาก 

4 โรงเรียนมีการก าหนดโครงสรา้งหลักสูตร

สถานศึกษาและเวลาเรียนสอดคล้องกับหลักสตูร

แกนกลาง 
4.51 0.57 มากที่สุด 

โดยเฉลี่ย 4.48 0.51 มาก 

 

 จากตาราง 5 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล สังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน ด้านหลักประสิทธิผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.48) เมื่อพิจารณา 

เป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดจ านวน 2 ข้อ ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับมาก เรียงจาก

ระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี ้โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

และแผนปฏิบัติการประจ าปี (  ̅ = 4.59) โรงเรียนมีการก าหนดโครงสร้างหลักสูตร

สถานศกึษาและเวลาเรียนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง (  ̅ = 4.51) และโรงเรียนได้

ด าเนนิงานตามแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน   

(  ̅ = 4.43) 
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ตาราง 6 ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

 และครูผูส้อน ด้านหลักประสิทธิภาพ 
 

ข้อ ด้านหลักประสิทธภิาพ  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 

 

 

โรงเรียนวางแผนการใชท้รัพยากรทางการศึกษา 

เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรยีน ชุมชน และ

ท้องถิ่น 

4.35 0.66 มาก 

2 

 

โรงเรียนจัดด าเนินการจัดการควบคุมการใช้

ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างประหยดั และคุม้ค่า 
4.29 0.67 มาก 

3 

 

 

โรงเรียนจัดท าคูม่ือการปฏิบตังิานส าหรับบุคลากร  

มือการบรหิารงานวิชาการ บรหิารงานงบประมาณ 

บรหิารงานบุคคล และบรหิารงานทั่วไป 

4.18 0.76 มาก 

4 

 

โรงเรียนมีการบรหิารงานอยา่งมีระบบ ตรงตามเวลา

ที่ก าหนด 
4.28 0.64 มาก 

5 โรงเรียนมีการจดัอบรมพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการ

ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ให้ได้รับความรู้และ

สะดวกตอ่การด าเนินงานในโรงเรยีน 
4.22 0.69 มาก 

โดยเฉลี่ย 4.26 0.54 มาก 
 

 จากตาราง 6 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล สังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน ด้านหลักประสิทธิภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.26) เมื่อพิจารณา 

เป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ คือ โรงเรียน

วางแผนการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา เหมาะสมกับความตอ้งการของผู้เรยีน ชุมชน และ

ท้องถิ่นและคุ้มค่า (  ̅ = 4.35) โรงเรียนจัดด าเนินการจัดการควบคุมการใชท้รัพยากรทาง

การศกึษาอย่างประหยัด และคุม้ค่า (  ̅ = 4.29) และโรงเรียนมีการบริหารงานอย่างมี

ระบบ ตรงตามเวลาที่ก าหนด (  ̅ = 4.28) 

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



76 

ตาราง 7 ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

 และครูผูส้อน ด้านหลักการตอบสนอง 
 

ข้อ ด้านหลักการตอบสนอง  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 โรงเรียนส ารวจความตอ้งการของบุคลากรและชุมชน 

เพื่อด าเนนิการบรหิารงานโรงเรียนไดต้ามความ

ต้องการนัน้ 
4.26 0.69 มาก 

2 โรงเรียนมสีวัสดิการ และสิทธปิระโยชน์ตา่ง ๆ              

ในการดูแลช่วยเหลอืบุคลากรและชุมชน 
4.19 0.70 มาก 

3 บุคลากรในโรงเรียนมีความเปน็กันเองและให้บริการ

ด้วยอธัยาศัยไมตรกีับผูม้าตดิต่องาน 
4.46 0.65 มาก 

4 โรงเรียนมีการส่งเสรมิ สนับสนุน เพื่อพัฒนาให้

บุคลากรมีความกา้วหน้าในวชิาชีพ 
4.45 0.66 มาก 

5 โรงเรียนจัดใหม้ีบรกิารข้อมูลข่าวสาร เพือ่ลดข้อ

สงสยัของผู้ปกครอง และเป็นการสรา้งทัศนคติทีด่ี 4.36 0.68 มาก 

โดยเฉลี่ย 4.34 0.54 มาก 
 

 จากตาราง 7 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล สังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน ด้านหลักการตอบสนอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.34) เมื่อพิจารณา 

เป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ บุคลากร

ของโรงเรียนมคีวามเป็นกันเองกับผูม้าติดตอ่ (  ̅ = 4.60) โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน  

การพัฒนาให้บุคลากรมคีวามก้าวหน้าในวิชาชีพ (  ̅ = 4.59) และโรงเรียนสร้างทัศนคติที่

ดีในการให้บริการขอ้มูลข่าวสารและข้อสงสัยของผูป้กครอง (  ̅ = 4.35) 
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ตาราง 8 ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

 และครูผูส้อน ด้านหลักภาระรับผิดชอบ 
 

ข้อ ด้านหลักภาระรับผิดชอบ  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 โรงเรียนมีค าสั่งมอบหมายงานและผู้รับผิดชอบอยา่ง

ชัดเจนเป็นลายลักษณอ์ักษร 
4.51 0.64 มากที่สุด 

2 โรงเรียนก าหนดหน้าที่ความรบัผิดชอบในแตล่ะหน้าที่

ของบุคลากรในโรงเรยีน 
4.51 0.63 มากที่สุด 

3 โรงเรียนมอบหมายให้บุคลากรจัดท าเอกสารธุรการ

ช้ันในการประเมินผลการเรียน 
4.51 0.60 มากที่สุด 

4 

 

โรงเรียนจัดใหม้ีการบรกิารชุมชน อ านวยความ

สะดวกในการใช้สถานที่จัดกิจกรรมของชุมชน 
4.43 0.65 มาก 

5 บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัตงิานที่ได้รับมอบหมาย โดย

ค านึงถึงประโยชน์ของนักเรยีน 
4.45 0.64 มาก 

โดยเฉลี่ย 4.48 0.51 มาก 
 

 จากตาราง 8 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล สังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน ด้านหลักภาระรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.48) เมื่อพิจารณา 

เป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 3 ข้อ ส่วนขอ้ที่เหลอือยู่ในระดับมาก เรียงจาก

ระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี ้โรงเรียนมอบหมายใหบุ้คลากรจัดท าเอกสารธุรการ

ช้ันในการประเมินผลการเรียน (  ̅ = 4.51) โรงเรียนก าหนดหนา้ที่ความรับผดิชอบ                    

ในแต่ละหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรยีน(  ̅ = 4.51) และโรงเรยีนมีค าสั่งมอบหมายงานและ

ผูร้ับผิดชอบอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร (  ̅ = 4.51)  
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ตาราง 9 ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

 และครูผูส้อน ด้านหลักความโปร่งใส 
 

ข้อ ด้านหลักความโปรง่ใส  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 

 

โรงเรียนประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการจัดกิจกรรมใน

โรงเรียนให้กับชุมชน 
4.36 0.70 มาก 

2 

 

โรงเรียนมีการจดัประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาในการจัดกจิกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชน

ได้มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ 

4.43 0.65 มาก 

3 

 

โรงเรียนแตง่ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผล

การด าเนินงานกจิกรรมตา่ง ๆ เพื่อความถูกต้อง 
4.38 0.64 มาก 

4 

 

โรงเรียนจัดท ารายรับ-รายจ่ายในการจดักจิกรรม

ต่างๆ และมีการชี้แจงงบประมาณในที่ประชุมทราบ 
4.43 0.65 มาก 

5 

 

โรงเรียนจัดท ารายงานคุณภาพการจัดการศึกษาใน

รอบปีการศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
4.48 0.60 มาก 

โดยเฉลี่ย 4.42 0.53 มาก 
 

 จากตาราง 9 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล สังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน ด้านหลักความโปร่งใส โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.42) เมื่อพิจารณา 

เป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ โรงเรียน

จัดท ารายงานคุณภาพการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

(  ̅ = 4.48) รองลงมาคือโรงเรียนมกีารจัดประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาในการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนได้มีสว่นร่วมในการตัดสินใจ (  ̅ = 4.43) โรงเรียนจัดท า

รายรับ-รายจ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และมีการชีแ้จงงบประมาณในที่ประชุมทราบ         

(  ̅ = 4.43) ซึ่งมีคา่เฉลี่ยเท่ากัน และโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการ

ด าเนินงานกจิกรรมต่าง ๆ เพื่อความถูกต้อง (  ̅ = 4.38) 
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ตาราง 10 ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

 และครูผูส้อน ด้านหลักการมีสว่นร่วม 
 

ข้อ ด้านหลักการมีส่วนร่วม  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 โรงเรียนมีการประชุมแลกเปลีย่นความคิดเห็นเก่ียวกับ

การบรหิารงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
4.46 0.65 มาก 

2 

 

โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้า

มามสี่วนร่วมในการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
4.39 0.66 มาก 

3 

 

 

โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้า

มามสี่วนร่วมในการจัดท าและเป็นคณะกรรมการจัดท า

หลักสูตรสถานศึกษา 

4.32 0.68 มาก 

4 

 

โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้า

มามสี่วนร่วมจดัท าแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี 
4.26 0.73 มาก 

5 

 

 

โรงเรียนเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอ

ความคิดเห็น และความต้องการในการพัฒนาหลักสตูร

สถานศึกษาและการจัดการเรยีนรู้ 

4.32 0.69 มาก 

6 โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้องมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาการด าเนินงานด้าน

ต่าง ๆ ของโรงเรียน 
4.31 0.48 มาก 

โดยเฉลี่ย 4.34 0.55 มาก 
 

 จากตาราง 10 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน ด้านหลักการมีสว่นร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.34) เมื่อพิจารณา 

เป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ โรงเรียนมี

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานกับคณะกรรมการสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน (  ̅ = 4.46) โรงเรียนเปิดโอกาสใหบุ้คลากรและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องเขา้มามีส่วน

ร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา (  ̅ = 4.39) โรงเรียนเปิดโอกาสให้

คณะกรรมการสถานศกึษาเสนอความคิดเห็น (  ̅ = 4.32) โรงเรียนเปิดโอกาสใหบุ้คลากร
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และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีสว่นร่วมในการจัดท าและเป็นคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร

สถานศกึษาและความตอ้งการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและการจัดการเรียนรู้    

(  ̅ = 4.32) ซึ่งมีคา่เฉลี่ยเท่ากัน 
 

ตาราง 11 ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

 และครูผูส้อน ด้านหลักการกระจายอ านาจ 
 

ข้อ ด้านหลักการกระจายอ านาจ  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 

 

โรงเรียนแตง่ตั้งบุคลากรในแตล่ะกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ี่

มีความถนัดเปน็หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู ้
4.42 0.67 มาก 

2 

 

โรงเรียนได้มีการกระจายอ านาจบรหิารทัง้ 4 ดา้น ได้แก่ 

ด้านงานวิชาการ ดา้นงานงบประมาณ ด้านงานบุคคล 

และดา้นงานบรหิารงานทั่วไป 

4.48 0.62 มาก 

3 

 

โรงเรียนก าหนดเกณฑก์ารประเมินและเทียบโอนผลการ

เรียนของโรงเรียนได ้
4.33 0.70 มาก 

4 

 

โรงเรียนก าหนดแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐานและ

แผนปฏิบัติการประจ าปไีดต้ามสภาพจรงิ 
4.35 0.65 มาก 

5 

 

โรงเรียนสรรหาบุคลากรของโรงเรยีนตรงตามความขาด

แคลนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ สพฐ. 
4.35 0.64 มาก 

โดยเฉลี่ย 4.38 0.54 มาก 
  

 จากตาราง 11 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน ด้านหลักการกระจายอ านาจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.38) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 

โรงเรียนได้มกีารกระจายอ านาจบริหารทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ดา้นงานวิชาการ ด้านงาน

งบประมาณ ด้านงานบุคคล และด้านงานบริหารงานทั่วไป (  ̅ = 4.48) โรงเรียนแตง่ตั้ง

บุคลากรในแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรูท้ี่มคีวามถนัดเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้       

(  ̅ = 4.42) โรงเรียนสรรหาบุคลากรของโรงเรียนตรงตามความขาดแคลนเป็นไปตาม
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หลักเกณฑ์ของ สพฐ. (  ̅ = 4.35) และโรงเรียนก าหนดแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน

และแผนปฏิบัติการประจ าปีได้ตามสภาพจริง (  ̅ = 4.35) ซึ่งมีคา่เฉลี่ยเท่ากัน 
 

ตาราง 12 ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

 และครูผูส้อน ด้านหลักนิตธิรรม 
 

ข้อ ด้านหลักนิติธรรม  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 โรงเรียนมีแนวปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับ

ของทางราชการในการปฏิบัตงิาน 
4.50 0.61 มาก 

2 โรงเรียนควบคุมดูแลปฏิบัติบคุลากรในโรงเรียนให้

ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ 
4.51 0.59 มากที่สุด 

3 บุคลากรในโรงเรียนสรา้งกฎกติการว่มกัน ยอมรับและ

ปฏิบัติตามอย่างถูกตอ้ง 
4.43 0.64 มาก 

4 โรงเรียนแตง่ตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน

เลื่อนเงนิเดือน 
4.42 0.66 มาก 

5 บุคลากรในโรงเรียนยอมรับผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน 
4.35 0.72 มาก 

โดยเฉลี่ย 4.44 0.53 มาก 
 

 จากตาราง 12 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน ด้านหลักนิตธิรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.44) เมื่อพิจารณา 

เป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก มีเพียงขอ้เดียวที่มอียู่ในระดับมากที่สุด ส่วนที่เหลืออยู่ในระดับ

มาก เรียงจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ โรงเรียนควบคุมดูแลปฏิบัติบุคลากรใน

โรงเรียนใหถู้กต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับของทางราชการ (  ̅ = 4.51) โรงเรียน 

มีแนวปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับของทางราชการในการปฏิบัติงาน (  ̅ = 4.50) 

และบุคลากรในโรงเรียนสร้างกฎกติการว่มกัน ยอมรับและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง          

(  ̅ = 4.43) 
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ตาราง 13 ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

 และครูผูส้อน ด้านหลักความเสมอภาค 
 

ข้อ ด้านหลักความเสมอภาค  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 โรงเรียนจัดใหม้ีระเบียบ ข้อบงัคับ และค าสั่งที่มีความ

เป็นธรรมเสมอภาคกับบุคลากรในโรงเรียน 
4.45 0.62 มาก 

2 โรงเรียนบรหิารจดัการการศกึษาแบบมีส่วนร่วม 4.42 0.69 มาก 

3 โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนทุกคน 4.50 0.64 มาก 

4 โรงเรียนมีการอ านวยความสะดวกให้บริการแก่ทุกคน 4.46 0.63 มาก 

5 โรงเรียนมีเกณฑ์ประเมนิการปฏิบัติงานของบุคลากร

ในโรงเรียนอย่างยุตธิรรม 
4.42 0.63 มาก 

โดยเฉลี่ย 4.45 0.54 มาก 
 

 จากตาราง 13 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน ด้านหลักความเสมอภาค โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.45) เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดเกือบทุกข้อ มเีพียงข้อเดียวที่มอียู่ในระดับมาก เรียงจาก

ระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี ้โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคน           

(  ̅ = 4.50) โรงเรียนมีการอ านวยความสะดวกให้บริการแก่ทุกคน (  ̅ = 4.46)  

และโรงเรียนจัดให้มรีะเบียบ ขอ้บังคับ และค าสั่งที่มีความเป็นธรรมเสมอภาคกับบุคลากร

ในโรงเรยีน (  ̅ = 4.45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



83 

ตาราง 14 ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

 และครูผูส้อน ด้านหลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
 

ข้อ ด้านหลักมุ่งเนน้ฉันทามต ิ  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 บุคลากรทุกคนมีความรูค้วามเข้าใจและปฏิบัติงานตาม

การจัดโครงสรา้งการบริหารงานในโรงเรยีน 
4.39 0.63 มาก 

2 บุคลากรในโรงเรียนยอมรับและเข้าใจหลักเกณฑ์การ

พิจารณาการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

เพื่อเลื่อนเงินเดอืนประจ าปี 

4.36 0.64 มาก 

3 โรงเรียนจัดท าประชาพิจารณจ์ากคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ครู ผู้ปกครองและชุมชนในการ

วางแผนการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน  

4.30 0.73 มาก 

4 บุคลากรทุกคนมีการเสนอความคิดเห็นและรว่มกัน

ตัดสนิใจในการจัดกจิกรรมโรงเรียน 
4.40 0.67 มาก 

5 โรงเรียนจัดใหม้ีการประชุมประจ าเดือนเพื่อร่วมกัน

และเปลีย่นปัญหาและรว่มกันหาทางแกไ้ข 
4.47 0.61 มาก 

โดยเฉลี่ย 4.38 0.54 มาก 
  

 จากตาราง 14 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

และรายข้ออยู่ในระดับมาก และเรียงจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ โรงเรียนจัด 

ให้มกีารประชุมประจ าเดือนเพื่อร่วมกันและเปลี่ยนปัญหาและร่วมกันหาทางแก้ไข               

(  ̅ = 4.47)บุคลากรทุกคนมีการเสนอความคิดเห็นและร่วมกันตัดสินใจในการจัดกิจกรรม

โรงเรียน (  ̅ = 4.40) และบุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานตามการจัด

โครงสรา้งการบริหารงานในโรงเรียน (  ̅ = 4.39) 

  ตอนที่ 3 วิเคราะหร์ะดับประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน ทั้งโดยรวมและรายด้าน ดังตาราง 15-19 
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ตาราง 15  ระดับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน โดยรวม 
 

ด้าน ประสิทธิผลการบรหิารงานในโรงเรียน  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 ด้านการบรหิารงานวิชาการ (Y1) 4.32 0.51 มาก 

2 ด้านการบรหิารงานงบประมาณ (Y2) 4.41 0.55 มาก 

3 ด้านการบรหิารงานบุคคล (Y3) 4.39 0.53 มาก 

4 ด้านการบรหิารทั่วไป (Y4) 4.35 0.55 มาก 

โดยเฉลี่ย (Y)    4.37 0.50 มาก 
 

 จากตาราง 15 พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ            

เรียงจากระดับมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการบริหารงานงบประมาณ (Y2) (  ̅ = 4.41)         

ด้านการบริหารงานบุคคล (Y3) (  ̅ = 4.39) และด้านการบริหารงานทั่วไป (Y4) (  ̅ = 4.43) 

และด้านการบรหิารงานวิชาการ (Y1) (  ̅ = 4.42) 

ตาราง 16  ระดับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ด้านการ

บริหารงานวิชาการ 
 

ข้อ ด้านการบริหารงานวชิาการ  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 โรงเรียนวิเคราะหห์ลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน สาระแกนกลางของหลักสูตร ตรงตามปัญหา

และความตอ้งการของสงัคม ชุมชน และทอ้งถิ่น 

4.42 0.61 มาก 

2 โรงเรียนก าหนดนโยบาย การวางแผน จ าท าหลักสตูร

สถานศึกษาตามความตอ้งการของสังคม ชุมชน และ

ท้องถิ่น  

4.36 0.66 มาก 
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ตาราง 16 (ต่อ) 
 

ข้อ ด้านการบริหารงานวชิาการ  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

3 โรงเรียนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูร 4.43 0.60 มาก 

4 ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงการใช้

หลักสูตร อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 
4.35 0.66 มาก 

5 ส่งเสรมิครูให้จดัท าแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยเนน้ผู้เรยีน

เป็นส าคัญ 
4.40 0.64 มาก 

6 โรงเรียนก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลการเรยีนของ

นักเรยีนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.38 0.67 มาก 

7 มีการจัดท าเครื่องมอืวัดและประเมินผลทีไ่ด้มาตรฐาน 4.28 0.67 มาก 

8 ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ครูน าภูมปิัญญาท้องถิ่นในการจดั

กระบวนการเรียนรู้ 
4.28 0.71 มาก 

9 ศึกษา วิเคราะห ์วิจัยในกลุม่สาระการเรียนรูท้ี่ได้รับ

มอบหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
4.19 0.67 มาก 

10 น าความรู้ที่ได้มาพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและคุณภาพ

ชีวติของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น 
4.25 0.68 มาก 

11 ก าหนดรูปแบบและด าเนินการนิเทศ ตดิตาม ประเมินผล

ภายในโรงเรียนอย่างเปน็ระบบ และมีประสิทธิภาพ 
4.29 0.67 มาก 

12 ส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและ

นวัตกรรมการบริหารเพื่อให้ทนัการเปลี่ยนแปลง 
4.33 0.68 มาก 

13 จัดใหม้ีชั่วโมงแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือของครู

ทุกคนในโรงเรียน 
4.27 0.68 มาก 

14 การแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นการจัดการศึกษาของบุคคล 

ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัสงัคมอื่นที่จดั

การศึกษา 

4.25 0.72 มาก 

15 จัดท าการพัฒนางานตามแผน ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลคุณภาพภายในเพือ่ปรับปรุงพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

4.34 0.62 มาก 
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ตาราง 16 (ต่อ) 
 

ข้อ ด้านการบริหารงานวชิาการ  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

16 ส่งเสรมิให้ชุมชน บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน

และสถาบนัอื่นเขา้มามีส่วนรว่มในกจิกรรมทางวิชาการ

อย่างสม่ าเสมอ 

4.26 0.71 มาก 

17 พัฒนาระบบสือ่ นวตักรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 

แหล่งเรยีนรูแ้ละเครอืข่ายการเรียนรูอ้ย่างตอ่เนื่อง 
4.29 0.69 มาก 

โดยเฉลี่ย 4.32 0.51 มาก 
 

 จากตาราง 16 พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ด้าน

การบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่

ในระดับมากทุกข้อ เรียงจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี ้โรงเรียนการจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตร (  ̅ = 4.43)  โรงเรียนวิเคราะหห์ลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้น

พืน้ฐาน สาระแกนกลางของหลักสูตร ตรงตามปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชน 

และท้องถิ่น (  ̅ = 4.42) และส่งเสริมครูให้จัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็น

ส าคัญ (  ̅ = 4.40) 

 

ตาราง 17  ระดับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ด้านการ

บริหารงานงบประมาณ 
 

ข้อ ด้านการบริหารงานงบประมาณ  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงานโครงการ

ของโรงเรียนอย่างชัดเจน 
4.43 0.66 มาก 

2 จัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปงีบประมาณ ในการใชแ้ละ

การเบกิงบประมาณต่าง ๆ เปน็ไปตามแผน 
4.46 0.58 มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

ข้อ ด้านการบริหารงานงบประมาณ  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

3 การอนุมัตใิช้งบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติการ 
4.38 0.65 มาก 

4 จัดท ารายงานการขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงการใช้เงิน

งบประมาณ 
4.48 0.73 มาก 

5 มีการใช้ทรัพยากรอยา่งมีระบบและประสิทธิภาพ เปิด

โอกาสให้หน่วยงานอื่นทัง้ภาครัฐและเอกชนมสี่วนร่วม 
4.30 0.70 มาก 

6 ได้รับความร่วมมอืจากหน่วยงานภายนอกในการพัฒนา

โรงเรียน 
4.36 0.65 มาก 

7 การบริหารงานการเงินด าเนินการตามวิธีการที่

กระทรวงการคลังก าหนด 
4.41 0.63 มาก 

8 การจัดท าเอกสารทางการเงนิอย่างถูกต้อง โปร่งใส 

เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้ 
4.45 0.63 มาก 

9 มีการรายงานผลการใชเ้งินงบประมาณตอ่หน่วยงานตน้

สังกัดอย่างถูกต้องเปน็ปัจจุบนั 
4.42 0.64 มาก 

10 จัดท าทะเบยีนคุมพัสด ุ 4.44 0.65 มาก 

11 จัดท าแผนเพื่อจดัหาพัสดุ บ ารุงรักษาโดยการจดัซื้อจัดจา้ง 4.40 0.66 มาก 

12 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพือ่ส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ทีด่ิน 

อาคาร เพื่อจดัท าระบบฐานขอ้มูล และทะเบยีนคุม

ทรัพย์สิน 

4.43 0.64 มาก 

13 สถานศึกษาด าเนนิการเบกิจา่ย และน าส่งเงินตามวธิีที่

กระทรวงการคลังก าหนด 
4.46 0.63 มาก 

14 บรหิารเงินรายได้แผน่ดินได้ถูกต้องตามระเบยีบกระทรวง 4.45 0.64 มาก 

15 น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการท าระบบการเงนิ การ

คลังได ้
4.31 0.71 มาก 

16 บรหิารเงินนอกงบประมาณอย่างถูกต้องโปรง่ใส 4.44 0.68 มาก 

โดยเฉลี่ย 4.41 0.55 มาก 
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 จากตาราง 17 พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ด้าน

การบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.41) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ

อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ จัดท ารายงานการขอ

โอนหรือเปลี่ยนแปลงการใช้เงินงบประมาณ (  ̅ = 4.48) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ ในการใช้และการเบิกงบประมาณต่าง ๆ เป็นไปตามแผน (  ̅ = 4.46) และ

สถานศกึษาด าเนินการเบิกจา่ย และน าส่งเงินตามวิธีที่กระทรวงการคลังก าหนด             

(  ̅ = 4.46)  
 

ตาราง 18  ระดับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ด้านการ

บริหารงานบุคคล 
 

ข้อ ด้านการบริหารงานบคุคล  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 การก าหนดนโยบายการบรหิารงานบุคคล มีความ

เหมาะสมกับปรมิาณงานของโรงเรียน 
4.39 0.66 มาก 

2 สรรหา บรรจุ แตง่ตัง้ ย้าย และโอนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามความขาดแคลน 
4.30 0.66 มาก 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดอืน 4.46 0.64 มาก 

4 ก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลงานส าหรับข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตรงตามกฎหมาย ระเบยีบ 
4.44 0.62 มาก 

5 การส่งเสรมิให้บุคลากรมีความประพฤติปฏิบัตติาม

จรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี 
4.43 0.68 มาก 

6 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาให้

เกิดความกา้วหนา้ในวิชาชีพ 
4.45 0.65 มาก 

7 จัดการประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรได้ตรงตาม

สภาพจรงิ 
4.38 0.67 มาก 

8 การพิจารณาความดีความชอบมีความโปร่งใสและ

เที่ยงธรรม 

 

4.32 0.67 มาก 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

 

ข้อ ด้านการบริหารงานบุคคล  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

9 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาความสามารถของ

บุคลากรใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
4.39 0.53 มาก 

10 ยกย่อง เชดิชูข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาที่สรา้งความดีอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็น

แบบอย่างที่ดี 

4.39 0.68 มาก 

11 สร้างช่องทางการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ รอ้งเรียน

ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อ

ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

4.42 0.67 มาก 

โดยเฉลี่ย   4.39 0.53 มาก 

 

 จากตาราง 18 พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ด้าน

การบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ เรียงจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี ้แต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาการเลื่อนเงินเดือน (  ̅ = 4.46) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ

พัฒนาใหเ้กิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ(  ̅ = 4.45) และก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาตรงตามกฎหมาย ระเบียบ (  ̅ = 4.44) 
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ตาราง 19 ระดับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ การศกึษาประถมศกึษา

 สกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน  

               ด้านการบริหารทั่วไป 
 

ข้อ ด้านการบริหารทั่วไป  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 

 

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน

ธุรการเพื่อให้งานรวดเร็ว มีคุณภาพตามก าหนดเวลา 
4.39 0.68 มาก 

2 ด าเนนิงานโครงการเป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน

ที่ก าหนดไว้ตามแผน 
4.33 0.67 มาก 

3 จัดการระบบการบรหิารงานและพัฒนาโรงเรียน 

มีความเหมาะสมตามนโยบายและแผนปฏิบตัิการ 
4.43 0.66 มาก 

4 การวิเคราะห์โครงสรา้งนโยบายและแผนงานให้

สอดคลอ้งกับความต้องการของสถานศึกษา 
4.39 0.67 มาก 

5 ส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาบุคลกรให้มีความรู้

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยอียา่งมีประสิทธภิาพ 
4.41 0.63 มาก 

6 จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกให้เอื้อตอ่การปฏิบัตงิาน

ในดา้นตา่ง ๆ ตามความเหมาะสม 
4.38 0.67 มาก 

7 จัดบรกิารด้านขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ ใหม้ีความสะดวกต่อ

บุคลากรและชุมชนอย่างมีประสิทธภิาพ 
4.30 0.66 มาก 

8 การประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียนให้ชุมชนได้รับรู้

เก่ียวกับการด าเนินกจิกรรมในโรงเรียน 
4.37 0.68 มาก 

9 หน่วยงานจากภายนอกให้การสนับสนนุในการจัด

การศึกษา 
4.26 0.73 มาก 

10 มีการใช้สื่อที่หลากหลายการเผยแพร่ขา่วสารเกี่ยวกับ

การศึกษา 
4.30 0.70 มาก 

11 

 

จัดการระบบบรหิารงานมีการกระจายอ านาจไปยังด้าน

การบรหิารงานวิชาการ การบรหิารงานงบประมาณ 

การบรหิารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 

4.41 0.65 มาก 

โดยเฉลี่ย 4.35 0.55 มาก 
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 จากตาราง 19 พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน  

ด้านการบริหารทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ เรียงจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี ้จัดการระบบการบริหารงาน

และพัฒนาโรงเรียนมีความเหมาะสมตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ(  ̅ = 4.43) ส่งเสริม 

สนับสนุน และพัฒนาบุคลกรให้มคีวามรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมี

ประสิทธิภาพ(  ̅ = 4.41) และจัดการระบบบริหารงานมีการกระจายอ านาจไปยังด้านการ

บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน

ทั่วไป (  ̅ = 4.41)  

  ตอนที่ 4 เปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพ ขนาดของโรงเรียน และ

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็นดังนี้ 

   4.1 เปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มสีถานภาพแตกต่างกัน โดยใช้การทดสอบที (t-test) 

แบบ Independent Samples t-test ดังตาราง 20 

 

ตาราง 20  เปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล สังกัดส านักงานเขต 

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพแตกต่างกัน 
 

การบรหิารงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

สถานภาพ 

t Sig. 

ผู้อ านวยการ

โรงเรียน 

(N = 69 ) 

ครูผู้สอน 

(N = 297) 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

1. หลักประสิทธิผล (X1)    4.51 0.47 4.47 0.52 0.61 .542 

2. หลักประสิทธิภาพ (X2)    4.27 0.52 4.26 0.54 0.10 .919 

3. หลักการตอบสนอง (X3)    4.43 0.48 4.33 0.56 1.39 .165 
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

การบรหิารงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

สถานภาพ 

t Sig. 

ผู้อ านวยการ

โรงเรียน 

(N = 69 ) 

ครูผู้สอน 

(N = 297) 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

4. หลักภาระรับผดิชอบ (X4)    4.63 0.45 4.45 0.52 2.61** .009 

5. หลักความโปรง่ใส (X5)      4.51 0.49 4.40 0.54 1.51 .130 

6. หลักการมสี่วนร่วม (X6)      4.42 0.54 4.33 0.55 1.31 .198 

7. หลักการกระจายอ านาจ (X7)     4.44 0.56 4.39 0.51 1.03 .304 

8. หลักนิตธิรรม (X8)      4.56 0.51 4.41 0.53 2.08* .038 

9. หลักความเสมอภาค (X9)      4.51 0.53 4.43 0.54 1.11 .265 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ(X10)      4.49 0.47 4.36 0.55 1.77 .077 

โดยเฉลีย่ (X) 4.48 0.43 4.38 0.47 1.53 .125 

  *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  **  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

 จากตาราง 20 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า หลักภาระรับผิดชอบ (X4) มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 และหลักนิตธิรรม (X8) มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 โดยผูอ้ านวยการโรงเรียนมีความคิดเห็นสูงกว่าครูผูส้อน ส่วนด้านที่เหลือไม่มี

ความแตกต่างกัน 

   4.2 เปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน ที่มีขนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน โดยใช้การทดสอบเอฟ (F-test) 

แบบการวิเคราะหแ์ปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่าง 

ของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบรายคู่โดยใช้วธิีของ LSD วิเคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตาราง 21  เปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล สังกัดส านักงาน 

 เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ 

 ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มขีนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน 
 

การบรหิารงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

1. หลักประสิทธิผล (X1)    ระหว่างกลุม่ 1.126 2 .56 2.108 .123 

ภายในกลุ่ม 96.918 363 .267   

รวม 98.044 365    

2. หลักประสิทธิภาพ 

(X2)    

ระหว่างกลุม่ .921 2 .461 1.583 .207 

ภายในกลุ่ม 105.596 363 .291   

รวม 106.517 365    

3. หลักการตอบสนอง 

(X3)    

ระหว่างกลุม่ 1.218 2 .609 2.031 .133 

ภายในกลุ่ม 108.837 363 .300   

รวม 110.055 365    

4. หลักภาระรับผดิชอบ 

(X4)    

ระหว่างกลุม่ .949 2 .474 1.769 .172 

ภายในกลุ่ม 97.357 363 .268   

รวม 98.306 365    

5. หลักความโปรง่ใส 

(X5)      

 

ระหว่างกลุม่ .884 2 .442 1.556 .212 

ภายในกลุ่ม 103.053 363 .284   

รวม 103.936 365    

6. หลักการมสี่วนร่วม 

(X6)      

ระหว่างกลุม่ 1.052 2 .526 1.735 .178 

ภายในกลุ่ม 110.027 363 .303   

รวม 111.079 365    

7. หลักการกระจาย

อ านาจ (X7)       

ระหว่างกลุม่ 2.368 2 1.184 4.067* .018 

ภายในกลุ่ม 86.374 298 .290   

รวม 88.471 300    

8. หลักนิตธิรรม (X8)      ระหว่างกลุม่ 1.102 2 .551 1.924 .147 

ภายในกลุ่ม 103.951 363 .286   

รวม 105.053 365    
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ตาราง 21 (ต่อ) 
 

การบรหิารงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

9. หลักความ 

เสมอภาค (X9)      

ระหว่างกลุม่ 2.695 2 1.348 4.650** .010 

ภายในกลุ่ม 71.337 298 .239   

รวม 71.972 300    

10. หลักมุ่งเน้น 

ฉันทามต ิ(X10)         

ระหว่างกลุม่ 1.797 2 .899 3.074* .047 

ภายในกลุ่ม 106.115 363 .292   

รวม 107.912 365    

รวม 

ระหว่างกลุม่ 1.220 2 .610 2.756 .065 

ภายในกลุ่ม 80.315 363 .221   

รวม 81.535 365    

     *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

     **  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

 จากตาราง 21 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน ที่มีขนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาราย

ด้าน พบว่า หลักความเสมอภาค (X9) มคีวามคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01  หลักการกระจายอ านาจ (X7) และหลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ(X10) มีความคิดเห็น

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูว้ิจัยท าการทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยท าการทดสอบรายคู่ โดยใช้วธิีของ LSD วิเคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ ดัง

ตาราง 22 
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ตาราง 22 เปรียบเทียบรายคู่การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดส านักงานเขต  

 พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร   

โรงเรียน และครูผู้สอน จ าแนกตามขนาด ของโรงเรียน โดยใช้วธิีของ LSD 
 

การบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล 
ขนาดโรงเรยีน  ̅ 

ขนาดโรงเรยีน 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ขนาด

ใหญ่ 

หลักความเสมอ

ภาค (X9)      

 

  ̅ 4.20 4.38 4.23 

ขนาดเล็ก 4.20 - 0.18** 0.03 

ขนาดกลาง 4.38  - -0.15* 

ขนาดใหญ่ 4.23   - 

หลักการกระจาย

อ านาจ (X7) 

  ̅ 4.20 4.40 4.35 

ขนาดเล็ก 4.20 - 0.20 0.15* 

ขนาดกลาง 4.40  - -0.04 

ขนาดใหญ่ 4.35   - 

หลักมุ่งเน้น 

ฉันทามต ิ(X10)         

  ̅ 4.18 4.32 4.18 

ขนาดเล็ก 4.18 - 0.14* 0.00 

ขนาดกลาง 4.32  - -0.13* 

ขนาดใหญ่ 4.18   - 

    *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

    **  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

 จากตาราง 22 พบว่า การเปรียบเทียบรายคู่การบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มขีนาดโรงเรียน

ต่างกัน ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล ด้านหลักความเสมอภาค (X9)      

พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ในโรงเรียนขนาดกลางกับขนาดเล็กมีความคิดเห็น

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน

โรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอนโรงเรียนขนาด

เล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ่กับขนาดกลาง มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .05 โดยผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นสูง
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กว่าผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอนโรงเรียนขนาดใหญ่ ส่วนผู้บริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อนที่อยู่โรงเรียนขนาดอื่น มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 หลักการกระจายอ านาจ (X7) พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ใน

โรงเรียนขนาดใหญ่กับขนาดเล็กมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 โดยผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อนโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นสูงกว่า

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก สว่นผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อนที่

อยู่โรงเรียนขนาดอื่น มคีวามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

              และหลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ(X10) พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ใน

โรงเรียนขนาดกลางกับขนาดเล็กมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 โดยผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อนโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นสูงกว่า

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ่กับขนาดกลาง  

มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบ้ริหารโรงเรียน  

และครูผูส้อนโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน

โรงเรียนขนาดใหญ่ สว่นผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อนที่อยู่โรงเรยีนขนาดอื่น มีความ

คิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

   4.3 เปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยใช้การ

ทดสอบเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณี

พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบรายคู่โดยใช้วธิีของ LSD วิเคราะห์ความ

แตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตาราง 23  เปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล สังกัด ส านักงานเขต

 พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน มปีระสบการณใ์นการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

 

การบรหิารงาน 

ตามหลักธรรมาภิ

บาล 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

1. หลักประสิทธิผล 

(X1)    

ระหว่างกลุม่ 1.531 2 .765 2.879 .057 

ภายในกลุ่ม 96.513 363 .266   

รวม 98.044 365    

2. หลัก

ประสิทธิภาพ (X2)    

ระหว่างกลุม่ 1.097 2 .549 1.889 .153 

ภายในกลุ่ม 105.420 363 .290   

รวม 106.517 365    

3. หลักการ

ตอบสนอง (X3)    

ระหว่างกลุม่ .472 2 .236 .782 .458 

ภายในกลุ่ม 109.582 363 .302   

รวม 110.055 365    

4. หลักภาระ

รับผดิชอบ (X4)    

ระหว่างกลุม่ 3.504 2 1.752 6.708** .001 

ภายในกลุ่ม 94.802 363 .261   

รวม 98.306 365    

5. หลักความ

โปรง่ใส (X5)      

ระหว่างกลุม่ 2.440 2 1.220 4.363* .013 

ภายในกลุ่ม 101.496 363 .280   

รวม 103.936 365    

6. หลักการมสี่วน

รว่ม (X6)      

 

ระหว่างกลุม่ 2.585 2 1.292 4.324* .014 

ภายในกลุ่ม 108.494 363 .299   

รวม 111.079 365    

7. หลักการ

กระจายอ านาจ 

(X7)         

 

ระหว่างกลุม่ 1.570 2 .785 2.676 .070 

ภายในกลุ่ม 106.502 363 .293   

รวม 108.072 365 
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ตาราง 23 (ต่อ)   

 

การบรหิารงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

8. หลักนิตธิรรม (X8)      

 

ระหว่างกลุม่ 2.058 2 1.029 3.627* .028 

ภายในกลุ่ม 102.995 363 .284   

รวม 105.053 365    

9. หลักความ 

เสมอภาค (X9)      

 

ระหว่างกลุม่ 2.645 2 1.323 4.562* .011 

ภายในกลุ่ม 105.247 363 .290   

รวม 107.892 365    

10. หลักมุ่งเน้น 

ฉันทามต ิ(X10)         

 

ระหว่างกลุม่ 1.397 2 .699 2.381 .094 

ภายในกลุ่ม 106.514 363 .293   

รวม 107.912 365    

รวม 

ระหว่างกลุม่ 1.795 2 .897 4.085* .018 

ภายในกลุ่ม 79.740 363 .220   

รวม 81.535 365    

    *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

    **  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

  จากตาราง 23 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน ที่มีประสบการณต์่างกัน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .05 เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า หลักภาระรับผดิชอบ (X4) มีความคิดเห็น

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  หลักความโปร่งใส (X5) หลักการมสี่วน

ร่วม (X6) หลักนิตธิรรม (X8) และหลักความเสมอภาค (X9)  มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ผูว้ิจัยท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยท า

การทดสอบรายคู่ โดยใช้วธิีของ LSD วิเคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตาราง 24 เปรียบเทียบรายคู่การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดส านักงานเขต  

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน จ าแนกตามประสบการณก์ารปฏิบัติงานที่ต่างกัน โดย

ใช้วธิีของ LSD 
 

การบรหิารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล 

ประสบการณ์

การปฏิบัติงาน  ̅ 

ประสบการณก์ารปฏิบัติงาน 

น้อยกวา่ 10 

ป ี
10 – 20 ป ี

มากกว่า 

20 ป ี

4.67 4.51 4.74 

หลักภาระรับผดิชอบ 

(X4)   

น้อยกวา่ 10 ป ี 4.67 - -0.16* 0.06 

10 – 20 ป ี 4.51  - 0.23** 

มากกว่า 20 ป ี 4.74   - 

หลักความโปรง่ใส 

(X5) 

  ̅ 4.55 4.43 4.62 

น้อยกวา่ 10 ป ี 4.55 - -0.12 0.07 

10 – 20 ป ี 4.43  - 0.19** 

มากกว่า 20 ป ี 4.62   - 

หลักการมีส่วนรว่ม 

(X6) 

  ̅ 4.46 4.35 4.54 

น้อยกวา่ 10 ป ี 4.46 - -0.11 0.08 

10 – 20 ป ี 4.35  - 0.20** 

มากกว่า 20 ป ี 4.47   - 

หลักนิตธิรรม (X8) 

  ̅ 4.54 4.45 4.62 

น้อยกวา่ 10 ป ี 4.54 - -0.09 0.08 

10 – 20 ป ี 4.45  - 0.18** 

มากกว่า 20 ป ี 4.62   - 

หลักความเสมอภาค 

(X9)      

  ̅ 4.55 4.45 4.65 

น้อยกวา่ 10 ป ี 4.34 - -0.10 0.10 

10 – 20 ป ี 4.45  - 0.20** 

มากกว่า 20 ป ี 4.55   - 
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ตาราง 24 (ต่อ) 
 

การบรหิารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล 

ประสบการณ์

การปฏิบัติงาน  ̅ 

ประสบการณก์ารปฏิบัติงาน 

น้อยกวา่ 10 

ป ี
10 – 20 ป ี

มากกว่า 

20 ป ี

4.53 4.43 4.60 

รวม 

น้อยกวา่ 10 ป ี 4.53 - -0.10 0.06 

10 – 20 ป ี 4.43  - 0.17* 

มากกว่า 20 ป ี 4.60   - 

   *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

   **  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 จากตาราง 24 พบว่า การเปรียบเทียบรายคู่การบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์การ

ปฏิบัติงานที่ต่างกัน โดยในการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลโดยรวม พบว่า ผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน ที่มีประสบการณก์ารปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี กับ 10 – 20 ปี       

มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อนประสบการณก์ารปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน10 – 20 ปี เมื่อพิจารณารายคู่ 

ได้แก่ หลักภาระรับผดิชอบ (X4)  พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์

การปฏิบัติงาน10 – 20 ปีกับน้อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .05 โดยผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนประสบการณก์ารปฏิบัติงานน้อยกว่า 

10 ปี มีความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์การ

ปฏิบัติงาน10 – 20 ปี และผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์การปฏิบัติงาน

มากกว่า 20 ปีกับ10 – 20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 โดยผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์การปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี มี

ความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ที่มีประสบการณก์ารปฏิบัติงาน 10 – 

20 ปี ส่วนผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อนที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานอื่นๆ มีความ

คิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 หลักความโปร่งใส (X5) พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มี

ประสบการณก์ารปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปีกับ10 – 20 ปี มคีวามคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง 
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มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์การ

ปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปีมีความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ที่มี

ประสบการณก์ารปฏิบัติงาน 10 – 20 ปี สว่นผูบ้ริหารโรงเรยีน และครูผูส้อนที่มี

ประสบการณก์ารปฏิบัติงานอื่นๆ มคีวามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 หลักการมสี่วนร่วม (X6) พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มี

ประสบการณก์ารปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปีกับ10 – 20 ปี มคีวามคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์การ

ปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปีมีความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ที่มี

ประสบการณก์ารปฏิบัติงาน 10 – 20 ปี สว่นผูบ้ริหารโรงเรยีน และครูผูส้อนที่มี

ประสบการณก์ารปฏิบัติงานอื่นๆ มคีวามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 หลักนิตธิรรม (X8) พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์การ

ปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปีกับ10 – 20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 โดยผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มีประสบการณก์ารปฏิบัติงาน

มากกว่า 20 ปีมีความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์การ

ปฏิบัติงาน 10 – 20 ปี สว่นผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน

อื่นๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 และหลักความเสมอภาค (X9) พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ที่มี

ประสบการณก์ารปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปีกับ10 – 20 ปี มคีวามคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์การ

ปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปีมีความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ที่มี

ประสบการณก์ารปฏิบัติงาน 10 – 20 ปี สว่นผูบ้ริหารโรงเรยีน และครูผูส้อนที่มี

ประสบการณก์ารปฏิบัติงานอื่นๆ มคีวามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

  ตอนที่ 5 เปรียบเทียบระดับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพ ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

แบ่งออกดังนี้ 

   5.1 เปรียบเทียบระดับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน โดยใช้การทดสอบที (t-test) แบบ Independent  
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Samples t-test ดังตาราง 25 
 

ตาราง 25 เปรียบเทียบระดับประสิทธผิลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพแตกต่างกัน 
 

ประสิทธิผลการบรหิารงาน 

ในโรงเรียน 

สถานภาพ 

t Sig. 

ผู้อ านวยการ

โรงเรียน 

(N = 69 ) 

ครูผู้สอน 

(N = 297 ) 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ (Y1)    4.33 0.51 4.31 0.52 1.99 .842 

2. ด้านการบรหิารงานงบประมาณ (Y2)    4.55 0.63 4.38 0.52 2.278* .023 

3. ด้านการบรหิารงานบุคคล (Y3)    4.45 0.47 4.36 0.54 2.558* .011 

4. ด้านการบรหิารทั่วไป (Y4)    4.47 0.52 4.33 0.55 1.908 .057 

รวม (Y) 4.48 0.43 4.38 0.47 1.882 .061 

    *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 จากตาราง 25 พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ที่มี

สถานภาพต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  

ด้านการบริหารงานงบประมาณ (Y2)และด้านการบริหารงานบุคคล (Y3) มีความคิดเห็น

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูอ้ านวยการโรงเรียนมีความคิดเห็น

สูงกว่าครูผู้สอน 

    5.2 เปรียบเทียบระดับประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน ที่มีขนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน โดยใช้การทดสอบเอฟ (F-test) แบบการ

วิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่าง 

ของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบรายคู่โดยใช้วธิีของ LSD วิเคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ 

ดังตาราง 26 
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 ตาราง 26 เปรียบเทียบระดับประสิทธผิลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร โรงเรียน และ

ครูผูส้อน ที่มีขนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน 
 

ประสิทธิผล 

การบรหิารงาน 

ในโรงเรียน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

1. ด้านการบริหาร 

งานวิชาการ (Y1)    

ระหว่างกลุม่ 1.859 2 .929 3.507* .031 

ภายในกลุ่ม 96.200 363 .256   

รวม 98.059 365    

2. ด้านการบรหิาร 

งานงบประมาณ (Y2)    

ระหว่างกลุม่ .569 2 285 .934 .394 

ภายในกลุ่ม 110.677 363 .305   

รวม 111.246 365    

3. ด้านการบรหิาร 

งานบุคคล (Y3)    

ระหว่างกลุม่ 1.048 2 .542 1.902 .151 

ภายในกลุ่ม 103.446 363 .285   

รวม 104.550 365    

4. ด้านการบรหิาร 

ทั่วไป (Y4)    

ระหว่างกลุม่ 3.187 2 1.594 5.280** .005 

ภายในกลุ่ม 109.571 363 .302   

รวม 112.759 365    

รวม ระหว่างกลุม่ 1.403 2 .701 2.807 .062 

ภายในกลุ่ม 90.719 363 .250   

รวม 92.122 365    

     

     *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

     **  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

 จากตาราง 26 พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ที่มี

ขนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ดา้น

การบริหารงานวิชาการ (Y1) มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05  และด้านการบริหารงานทั่วไป (Y4)  มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิตทิี่ระดับ .01 ผูว้ิจัยท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยท าการทดสอบรายคู่ โดย

ใช้วธิีของ LSD วิเคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ ดังตาราง 27 
 

ตาราง 27 เปรียบเทียบรายคู่ประสทิธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

              ประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ     

              ครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยใช้วิธีของ LSD 
 

ประสิทธิผลการ

บรหิารงานในโรงเรียน 

ขนาด

โรงเรียน  ̅ 

ขนาดโรงเรียน 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

4.12 4.28 4.17 

ด้านการบรหิารงาน

วิชาการ (Y1)    

ขนาดเล็ก 4.12 - 0.16* 0.05 

ขนาดกลาง 4.28  - -0.10 

ขนาดใหญ ่ 4.17   - 

ด้านการบรหิาร 

ทั่วไป (Y4)    

  ̅ 4.11 4.28 4.09 

ขนาดเล็ก 4.11 - 0.17* -0.02 

ขนาดกลาง 4.28  - -0.19** 

ขนาดใหญ ่ 4.09   - 

   *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
    

 จากตาราง 27 พบว่า การเปรียบเทียบรายคู่ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน ที่อยู่ในขนาดโรงเรยีนต่างกัน ด้านการบริหารงานวิชาการ (Y1)  

พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ในโรงเรียนขนาดกลางกับขนาดเล็กมีความคิดเห็น

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอนที่อยู่

ในโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อนที่อยู่ในโรงเรียน

ขนาดเล็ก 

  ดา้นการบริหารงานทั่วไป (Y4) พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน             

ในโรงเรยีนขนาดกลางกับขนาดเล็กมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 โดยผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็น

มากกว่าผูบ้ริหารโรงเรยีน และครูผู้สอนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก และผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน ในโรงเรียนขนาดใหญ่กับขนาดกลางมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอนที่อยู่ในโรงเรียนขนาด

กลางมคีวามคิดเห็นสูงกว่าผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ 

   5.3 เปรียบเทียบระดับประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยใช้การทดสอบเอฟ (F-test) 

แบบการวิเคราะหแ์ปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบรายคู่โดยใช้วธิีของLSD วิเคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่            

ดังตาราง 28 
 

ตาราง 28 เปรียบเทียบระดับประสิทธผิลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร โรงเรียน และ

ครูผูส้อน ทีม่ีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 

ประสิทธิผล 

การบรหิารงานใน

โรงเรียน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

1. ด้านการบริหาร 

งานวิชาการ (Y1)    

ระหว่างกลุม่ 1.222 2 .611 2.290 .103 

ภายในกลุ่ม 96.837 363 .267   

รวม 98.059 365    

2. ด้านการบรหิาร 

งานงบประมาณ (Y2)    

ระหว่างกลุม่ 3.137 2 1.568 5.266** .006 

ภายในกลุ่ม 108.109 363 .298   

รวม 111.246 365    

3. ด้านการบรหิาร 

งานบุคคล (Y3)    

ระหว่างกลุม่ 1.423 2 .712 2.505 .083 

ภายในกลุ่ม 103.127 363 .284   

รวม 104.550 365    

4. ด้านการบรหิาร 

ทั่วไป (Y4)    

ระหว่างกลุม่ 2.367 2 1.183 3.892* .021 

ภายในกลุ่ม 110.392 363 .304   

รวม 112.759 365    
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ตาราง 28 (ต่อ)    

ประสิทธิผล 

การบรหิารงานใน

โรงเรียน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

รวม ระหว่างกลุม่ 1.930 2 .965 3.884* .021 

ภายในกลุ่ม 1.222 2 .611   

รวม 96.837 363    

     *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

     **  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

 จากตาราง 28 พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ที่มี

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ดา้นการบริหารงานงบประมาณ (Y2) มีความคิดเห็น

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดา้นการบริหารทั่วไป (Y4) มีความ

คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูว้ิจัยท าการทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยท าการทดสอบรายคู่ โดยใช้วธิีของ LSD วิเคราะหค์วามแตกต่างเป็น

รายคู่ ดังตาราง 29 
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ตาราง 29 เปรียบเทียบรายคู่ประสทิธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

              ประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ       

              ครูผูส้อน จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยใช้วธิีของ    

              LSD 

ประสิทธิผลการ

บรหิารงานในโรงเรียน 

ประสบการณ์

การปฏิบัติงาน  ̅ 

ประสบการณก์ารปฏิบัติงาน 

น้อยกวา่ 10 

ป ี
10 – 20 ป ี

มากกว่า 

20 ป ี

4.51 4.41 4.63 

ด้านการบรหิารงาน

งบประมาณ (Y2) 

น้อยกวา่ 10 ป ี 4.51 - -0.10 0.12 

10 – 20 ป ี 4.41  - 0.22** 

มากกว่า 20 ป ี 4.63   - 

ด้านการบรหิาร 

ทั่วไป (Y4)    

  ̅ 4.41 4.34 4.52 

น้อยกวา่ 10 ป ี 4.41 - -0.07 0.11 

10 – 20 ป ี 4.34  - 0.19** 

มากกว่า 20 ป ี 4.52   - 

รวม 

  ̅ 4.46 4.37 4.54 

น้อยกวา่ 10 ป ี 4.46  -0.09 0.08 

10 – 20 ป ี 4.37    0.17* 

มากกว่า 20 ป ี 4.54    

     *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

     **  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

 จากตาราง 29 พบว่า การเปรียบเทียบรายคู่ประสทิธิผลโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน ที่มีประสบการณใ์นการปฏิบัติงานแตกต่างกันโดยรวม พบว่า 

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์การปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี กับ         

10 – 20 ปี มคีวามคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอนประสบการณก์ารปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นสูงกว่า

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์การปฏิบัติงาน10 – 20 ปี เมื่อพิจารณา

รายคู่ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ (Y2) พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ที่มี
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ประสบการณปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปีกับ 10-20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอนที่ประสบการณ์การ

ปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปีมีความคิดเห็นสูงกว่าผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อนที่มี

ประสบการณก์ารปฏิบัติงาน 10-20 ปี 

 ดา้นการบริหารทั่วไป (Y4)   พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ที่มปีระสบ

การณปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปีกับ 10-20 ปี มคีวามคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนที่ประสบการณก์ารปฏิบัติงาน

มากกว่า 20 ปีมีความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรยีน และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การ

ปฏิบัติงาน 10-20 ปี 

  ตอนที่ 6 หาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

และประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน โดยใช้สถิตสิหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบ

เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ดังตาราง 30  
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ตาราง 30 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา     

              ประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
 

ตัวแปร X X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Y Y1 Y2 Y3 Y4 

X 1.00                

X1 .807* 1.00               

X2 .855** .703** 1.00              

X3 .881** .643** .783** 1.00             

X4 .889** .688** .705** .763** 1.00            

X5 .890** .680** .780** .783** .828** 1.00           

X6 .960** .709** .774** .787** .762** .779** 1.00          

X7 .889** .678** .705** .742** .771** .771** .807** 1.00         

X8 .889** .655** .720** .731** .791** .776** .771** .778** 1.00        

X9 .894** .688** .708** .752** .786** .770** .775** .764** .821** 1.00       

X10 .881** .652** .733** .749** .720** .725** .815** .780** .768** .784** 1.00      

Y .928** .716** .794** .811** .890** .812** .843** .847** .828** .842** .842** 1.00     

Y1 .884**. .727** .797** .780** .741** .754** .826** .790** .759** .776** .810** .915** 1.00    

Y2 .832** .630** .675** .728** .747** .749** .724** .776** .754** .772** .784** .922** .782** 1.00   

Y3 .867** .645** .738** .755** .763** .773** .786** .784** .794** 796** .780** .940** .805** .829** 1.00  

Y4 .869** .662** .748** .754** .758** .746** .804** .800** .774** .789** .795** .941** .823** .812** .862** 1.00 
 

             *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

             **  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0 
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 จากตาราง 30  พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาล (X) กับประสิทธิผลโรงเรยีน (Y) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมพบว่า มคีวามสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญ 

ทางสถิติที่ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) .928 ส่วนการบริหารงานตามหลัก     

ธรรมาภิบาลทั้ง 10 หลัก และประสิทธิผลโรงเรียน 4 ด้าน มีความสัมพันธ์กันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  เมื่อพจิารณาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ด้วยกันเอง พบว่า ทุกคู่มคีวามสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

โดยตัวแปรการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล (X) ได้แก่ หลักภาระรับผิดชอบ (X4)        

กับหลักความโปร่งใส (X5) มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 

.828 หลกันิติธรรม (X8) กับหลักความเสมอภาค (X9) มีความสัมพันธ์อันดับสอง  

คือ มีคา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .821 หลักการมีสว่นร่วม (X6)  กับหลักการกระจาย

อ านาจ (X7) มีความสัมพันธ์อันดับสาม คือมีคา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .807 ส่วน

หลักที่มคี่าความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด ได้แก่ หลักประสิทธิผล (X1) กับหลักมุ่งเนน้ฉันทามต ิ

(X10) มีคา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .652 

  เมื่อพจิารณาความสัมพันธ์ระหว่างประสทิธิผลโรงเรยีนด้วยกันเอง พบว่า 

ทุกคู่มคีวามสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรประสิทธิผล

การบริหารงานโรงเรียน (Y) ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล (Y3) กับด้านการบริหารทั่วไป 

(Y4) มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือมีคา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .862 ด้านการ

บริหารงานงบประมาณ (Y2) กับด้านการบริหารงานบุคคล (Y3) มีความสัมพันธ์อันดับสอง 

คือมคี่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .829 ด้านการบริหารงานวิชาการ (Y1) กับด้านการ

บริหารงานทั่วไป (Y4)  มีความสัมพันธ์อันดับสาม คือมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 

.823 ส่วนด้านที่มีค่าความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ (Y1)  

กับด้านการบริหารงานงบประมาณ (Y2) มีคา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .782           

  ตอนที่ 7 หาอ านาจพยากรณ์ของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน โดยใช้สถิตกิารวิเคราะหก์าร

ถดถอยพหุคูณแตล่ะขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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ตาราง 31 ผลการวิเคราะหอ์ านาจพยากรณ์ของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ การศกึษา  

              ประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 โดยรวม 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E.b  t Sig. 

หลักการกระจาย

อ านาจ (X7)      
0.847 0.717 0.717 0.194 0.035 0.210 5.523** 0.000 

หลักความ 

เสมอภาค (X9)      
0.899 0.809 0.808 0.170 0.036 0.184 4.707** 0.000 

หลักมุ่งเนน้ 

ฉันทามต ิ(X10)      
0.925 0.856 0.854 0.159 0.036 0.172 4.461** 0.000 

หลักประสิทธิ 

ภาพ (X2)      
0.917 0.841 0.840 0.148 0.030 0.159 4.977** 0.000 

หลักการ 

มสี่วนร่วม (X6)      
0.930 0.866 0.863 0.106 0.037 0.116 2.834** 0.000 

หลักความ 

โปร่งใส (X5)      
0.929 0.862 0.860 0.101 0.034 0.107 2.961** 0.000 

หลักนติธิรรม 

(X8)      
0.931 0.868 0.865 

0.08

8 
0.037 

0.09

4 
2.398** 0.017 

   **  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

R = 0.931  R2 = 0.868 Adjusted R2 = 0.865  a = 0.136  S.E.est = 0.089 

 จากตาราง 31 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ที่น ามาวิเคราะห์ 

จ านวน 10 หลัก พบว่า จ านวน 7 หลัก ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้ คือหลักการกระจายอ านาจ 

(X7) หลักความเสมอภาค (X9) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (X10) หลักประสิทธิภาพ (X2) หลักการ

มีสว่นร่วม (X6) หลักความโปร่งใส (X5) และหลักนิติธรรม (X8) โดยมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่

ระดับ .01   

 ตัวแปรที่มอี านาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื หลักการกระจายอ านาจ (X7) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.210 รองลงมา คือ หลักความเสมอภาค (X9) 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.184 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (X10)  
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โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.172 หลักประสิทธิภาพ (X2)  

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.159 หลักการมีส่วนรว่ม (X6)  

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.116 หลักความโปร่งใส (X5)  

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.107 หลักนิตธิรรม (X8) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.094  ซึ่งตัวแปรทั้ง 7 หลักนี้ สามารถร่วมกัน

พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียนได้ร้อยละ 86.50 และมีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของการพยากรณ์    0.089  

 สามารถเขียนสมการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  Y’ = 0.136 + 0.194 X7  + 0.170 X9 + 0.159 X10  + 0.148 X2 + 0.106 X6 + 

0.101 X5 + 0.088 X8   

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

  Z’ = 0.210 Z7 + 0.184 Z9 + 0.172 Z10 + 0.159 Z2 + 0.116 Z6 +  

0.107 Z5 + 0.094 Z8   

ตาราง 32 ผลการวิเคราะหอ์ านาจพยากรณ์ของอ านาจพยากรณ์ของการบริหารงาน 

 ตามหลักธรรมาภบิาล ที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขต 

              พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ด้านบริหารงานวิชาการ (Y1) 

ตัวแปร

พยากรณ ์
R R2 

Adjusted 

R2 
B S.E.b  t Sig. 

หลักประสิทธิ 

ภาพ (X2)      

0.870 0.756 0.755 0.239 0.039 0.249 6.201** 0.000 

หลักการมสี่วน

ร่วม (X6) 

0.826 0.682 0.681 0.206 0.047 0.219 4.405** 0.000 

หลักมุ่งเนน้ 

ฉันทามต ิ(X10)      

0.883 0.780 0.778 0.185 0.045 0.194 4.113** 0.000 

หลักการกระ 

จายอ านาจ (X7)      

0.889 0.790 0.788 0.129 0.043 0.135 2.996** 0.003 

 หลักประสิทธิ 

ผล (X1)      

0.893 0.797 0.794 0.109 0.037 0.109 2.909* 0.004 

หลักความ 

เสมอภาค (X9)      

0.894 0.799 0.796 0.094 0.042 0.099 2.252* 0.025 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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R = 0.894  R2 = 0.799  Adjusted R2 = 0.796  a = 0.119 S.E.est = 0.116 
 

 จากตาราง 32 พบว่า ตัวแปรการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่น ามา

วิเคราะห์ จ านวน 10 หลัก พบว่ามี จ านวน 6 หลัก ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ด้านการ

บริหารงานวิชาการ (Y1) ได้ จ านวน 4 หลัก คือ หลักประสิทธิภาพ (X2) หลักการมีส่วนร่วม 

(X6) หลักมุ่งเนน้ฉันทามต ิ(X10)  หลักการกระจายอ านาจ (X7) โดยมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่

ระดับ .01 และจ านวน 2 หลัก คือ หลักประสิทธิผล (X1) หลักความเสมอภาค (X9) และมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

 ตัวแปรที่มอี านาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื หลักประสิทธิภาพ (X2) โดยมีคา่

สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.249  รองลงมา คือ หลักการมสี่วนร่วม (X6)   

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.219 หลักมุ่งเนน้ฉันทามติ (X10) โดยมี

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.194 หลักการกระจายอ านาจ (X7)  โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.135 หลักประสิทธิผล (X1) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.109 หลักความเสมอภาค (X9) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.099 ซึ่งตัวแปรทั้ง 6 หลักนี้ สามารถร่วมกัน

พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียนได้ร้อยละ 79.60 และความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานพยากรณ์    0.116 

 สามารถเขียนสมการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

             Y’ = 0.119 + 0.239 X2 + 0.206 X6 + 0.185 X10  + 0.129 X7 + 

0.109 X1 + 0.094 X9  

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

  Z’ = 0.249 Z2 + 0.219 Z6 + 0.194 Z10 + 0.135 Z7 + 0.109 Z1  

+ 0.099 Z9  
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ตาราง 33 ผลการวิเคราะหอ์ านาจพยากรณ์ของอ านาจพยากรณ์ของการบริหารงาน 

 ตามหลักธรรมาภบิาล ที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขต    

              พืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ  

               (Y2) 
 

ตัวแปร

พยากรณ ์
R R2 

Adjusted 

R2 
B S.E.b  t Sig. 

กระจาย 

อ านาจ (X7)      

0.776 0.603 0.602 0.266 0.055 0.262 4.831** 0.000 

ความ 

เสมอภาค 

(X9)      

0.824 0.679 0.678 0.235 0.056 0.231 4.178** 0.000 

หลักมุ่งเนน้ 

ฉันทามต ิ

(X10)      

0.840 0.705 0.702 0.173 0.053 0.171 3.284** 0.001 

 

หลักความ 

โปร่งใส (X5)      

0.834 0.696 0.693 0.153 0.058 0.148 2.627** 0.009 

หลักภาระ

รับผิดชอบ 

(X4)      

0.842 0.708 0.704 0.125 0.061 0.117 2.039* 0.042 

 

     *  มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05  

     **  มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01  

R = 0.842    R2 = 0.708  Adjusted R2 = 0.704  a = 0.208     S.E.est = 0.145  

 จากตาราง 33 พบว่า ตัวแปรการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่น ามา

วิเคราะห์ จ านวน 10 หลัก พบว่า มีจ านวน 5 หลัก ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ด้านการ

บริหารงานงบประมาณ (Y2) ได้ จ านวน 4 หลัก หลักการกระจายอ านาจ (X7) หลักความ 

เสมอภาค (X9) หลักมุ่งเนน้ฉันทามต ิ(X10) หลักความโปร่งใส (X5) โดยมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 และจ านวน 1 หลัก คือ หลักภาระรับผิดชอบ (X4) มนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05    
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 ตัวแปรที่มอี านาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื หลักการกระจายอ านาจ (X7) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.262 รองลงมา คือ หลักความเสมอภาค (X9) 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.231 หลักมุ่งเนน้ฉันทามติ (X10) โดยมี

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.171 หลักความโปร่งใส (X5)  โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.148 หลักภาระรับผดิชอบ (X4) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.117 ซึ่งตัวแปรทั้ง 5 หลักนี ้สามารถร่วมกัน

พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียนได้ร้อยละ 70.40 และมีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของการพยากรณ์    0.145 

 สามารถเขียนสมการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  Y’ = 0.208 + 0.266 X7 + 0.235 X9 + 0.173 X10  + 0.153 X5 + 0.125 X4  

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

      Z’ = 0.262 Z7 + 0.231 Z9 + 0.171 Z10 + 0.148 Z5 + 0.117 Z4  

 

ตาราง 34 ผลการวิเคราะหอ์ านาจพยากรณ์ของอ านาจพยากรณ์ของการบริหารงาน 

 ตามหลักธรรมาภบิาล ที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขต 

               พืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ด้านการบริหารงานบุคคล (Y3) 
 

ตัวแปร

พยากรณ ์
R R2 

Adjusted 

R2 
B S.E.b  t Sig. 

หลักความ 

เสมอภาค (X9)      

0.796 0.633 0.632 0.185 0.051 0.188 3.599** 0.000 

หลักการ 

กระจาย

อ านาจ (X7) 

0.841 0.708 0.706 0.169 0.049 0.172 3.474** 0.001 

หลักนติธิรรม 

(X8)         

0.864 0.764 0.743 0.162 0.053 0.163 3.090** 0.002 

หลักมุ่งเนน้ 

ฉันทามต ิ(X10)      

0.872 0.761 0.757 0.154 0.049 0.159 3.221** 0.001 

หลักความ 

โปร่งใส (X5)  

     

0.868 0.754 0.750 0.157 0.048 0.154 3.227** 0.001 
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ตาราง 34 (ต่อ)    

ตัวแปร

พยากรณ ์
R R2 

Adjusted 

R2 
B S.E.b  t Sig. 

หลักประสิทธิ 

ภาพ (X2)      

0.856 0.733 0.731 0.140 0.042 0.141 3.326** 0.001 

  **  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

R = 0.856  R2 = 0.733  Adjusted R2 = 0.731  a =  0.144    S.E.est = 0.127 
 

 จากตาราง 34 พบว่า ตัวแปรการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่น ามา

วิเคราะห์ จ านวน 10 หลัก พบว่ามี จ านวน 6 หลัก ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ด้านการ

บริหารงานบุคคล (Y3) ได้ คือ หลักความเสมอภาค (X9) หลักการกระจายอ านาจ (X7)  

หลักนิตธิรรม (X8) หลักมุ่งเนน้ฉันทามต ิ(X10) หลักความโปร่งใส (X5) หลักประสิทธิภาพ 

(X2) โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ตัวแปรที่มอี านาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื หลักความเสมอภาค (X9) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.188 รองลงมา คือ หลักการกระจายอ านาจ 

(X7) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.172 หลักนิตธิรรม (X8) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.163 หลักมุ่งเนน้ฉันทามติ (X10) โดยมีคา่

สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.159 หลักความโปร่งใส (X5) โดยมีค่า

สัมประสทิธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.154 หลักประสิทธิภาพ (X2) โดยมีคา่

สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.141 ซึ่งตัวแปรทั้ง 6 หลักนี้ สามารถร่วมกัน

พยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียนได้รอ้ยละ 73.10 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ

พยากรณ์    0.127 

 สามารถเขียนสมการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  Y’ = 0.144 + 0.185 X9 + 0.169 X7 + 0.162 X8 + 0.157 X10+ 0.154 X5 + 

0.140 X2 

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

  Z’ = 0.188 Z9 + 0.172 Z7 + 0.163 Z8 ++ 0.159 Z10+ 0.154 Z5 + 0.141 Z2 
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ตาราง 35 ผลการวิเคราะหอ์ านาจพยากรณ์ของอ านาจพยากรณ์ของการบริหารงาน 

 ตามหลักธรรมาภบิาล ที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัด ส านักงานเขต 

              พืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ด้านการบริหารงานทั่วไป (Y4) 
 

ตัวแปร

พยากรณ ์
R R2 

Adjusted 

R2 
B S.E.b  t Sig. 

หลักการ

กระจาย

อ านาจ (X7)         

0.863 0.744 0.742 0.244 0.049 0.239 4.957** 0.000 

หลักความ 

เสมอภาค (X9)      

0.846 0.716 0.714 0.218 0.048 0.213 4.583** 0.000 

หลักการมี

ส่วนร่วม (X6)      

0.804 0.646 0.646 0.185 0.053 0.184 3.487** 0.001 

หลัก

ประสิทธิภาพ 

(X2)      

0.871 0.759 0.757 0.173 0.043 0.168 4.041** 0.000 

หลักมุ่งเนน้ 

ฉันทามต ิ(X10)      

0.875 0.766 0.763 0.172 0.052 0.168 3.302** 0.001 

    **  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

R = 0.875  R2 = 0.766  Adjusted R2 = 0.763  a =   0.019   S.E.est = 

0.128 
 

 จากตาราง 35 พบว่า ตัวแปรการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่น ามา

วิเคราะห์ จ านวน 10 หลัก พบว่ามี จ านวน 5 หลัก ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ด้านการ

บริหารงานทั่วไป (Y4) ได้ คือ หลักการกระจายอ านาจ (X7) หลักความเสมอภาค (X9) 

หลักการมสี่วนร่วม (X6) หลักประสิทธิภาพ (X2) หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ(X10) โดยมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01  

 ตัวแปรที่มอี านาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื หลักการกระจายอ านาจ (X7) โดยมีคา่

สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.239 รองลงมา คือ คอื หลักความเสมอภาค 

(X9) โดยมีคา่สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.213 หลักการมสี่วนร่วม (X6)  

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.184 หลักประสิทธิภาพ (X2) โดยมีค่า
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สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.168 หลักมุ่งเนน้ฉันทามติ (X10) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.168 ซึ่งตัวแปรทั้ง 5 หลักนี ้สามารถร่วมกัน

พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียนได้ร้อยละ 76.30 และมีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของการพยากรณ์    0.128 

 สามารถเขียนสมการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  Y’ = 0.019+ 0.224 X7 + 0.218 X9 + 0.185 X6 + 0.173 X2 + 0.172 X10  

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

  Z’ = 0.239 Z7  + 0.213 Z9 + 0.184 Z6 + + 0.168 Z2 + 0.168 Z10  

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



119 

ตาราง 36  สรุปการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลที่มีอ านาจพยากรณ์ประสทิธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

 

ตัวแปรพยากรณ์ Y1 Y2 Y3 Y4 Y สรุป 

X1 √ X X X X X 

X2 √ X √ √ √ √ 

X3 X X X X X X 

X4 X √ X X X X 

X5 X √ √ X √ √ 

X6 X X X √ √ √ 

X7 √ √ √ √ √ √ 

X8 √ X √ X √ √ 

X9 √ √ √ √ √ √ 

X10 √ √ √ √ √ √ 

 

 √ หมายถึง มีอ านาจพยากรณ์   X หมายถึง ไม่มอี านาจพยากรณ์ 
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 จากตาราง 36 พบว่า ตัวแปรการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มอี านาจ

พยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 2 โดยรวมมีจ านวน 7 หลัก คือ หลักการกระจายอ านาจ (X7) หลักความเสมอภาค 

(X9) หลักมุ่งเนน้ฉันทามต ิ(X10) หลักประสิทธิผล (X2) หลักนิตธิรรม (X8) หลักความโปร่งใส 

(X5) และหลักการมีสว่นร่วม (X6)  

  ตอนที่ 8 เพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลที่

ส่งผลตอ่ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 2 

   จากการหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่สง่ผล

ต่อประสิทธิผลโรงเรยีน พบว่า หลักที่สง่ผลโดยรวมมีจ านวน 7 หลัก ได้แก่ หลักการ

กระจายอ านาจ (X7) หลักความเสมอภาค (X9) หลักประสิทธิภาพ (X2) หลักมุ่งเน้นฉันทา

มต ิ(X10) หลักความโปร่งใส (X5) หลักการมสี่วนรว่ม (X6) และหลักนิตธิรรม (X8) ซึ่งผูว้ิจัย

จะได้น าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 7 หลัก ไปสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญน าเสนอ

วิธีการ แนวทางพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลที่สง่ผลต่อประสิทธิผล

โรงเรียนดังกล่าว จากนั้นผู้วิจัยสรุปรวมจัดกลุ่มแล้วน าเสนอเป็นรายข้อ ดังนี้ 

    1. หลักการกระจายอ านาจ สรุปได้วา่ในการด าเนินงานต้องมีการ

ก าหนดแผนการปฏิบัติการที่ชัดเจน ก าหนดผูร้ับผิดชอบตามความสามารถหรอืความ

เหมาะสม มอบอ านาจการตัดสินใจให้บุคคลนั้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร

จัดการ ดังตัวอย่างค าสัมภาษณ์ ดังนี้ 

 

      “…มอบงาน ให้อ านาจ ไม่ต้องก ากับ ควบคุม แค่ให้ค าชี้แนะ

และติดตามผล งานก็จะส าเร็จตามวัตถุประสงค์…” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2563) 

 

      “…มอบหมายหน้าที่ ความรับผดิชอบใหบุ้คลากรได้ปฏิบัติงาน

ตามความตอ้งการ และความถนัด…” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2563) 

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



121 

       “…การให้อ านาจตอ่คนในองค์กร จัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้อ

ต่อการปฏิบัติงานของคนตามความเหมาะสม…” 

        (เทพรังสรรค์  จันทรังษี, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2563) 

 

      “…การมอบหน้าที่ และอ านาจการตัดสินใจเพื่อให้งานที่ได้รับ

มอบหมายบรรจุตามวัตถุประสงค์…”  

(เจริญ ราชโสภา, สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2563) 

 

      “…จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ด าเนนิงานโดยใช้

กระบวนการ PDCA เน้นความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน…” 

(กาญจน์ณภัทร ดาบพิมพ์ศรี, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2563) 

 

      “…ก าหนดเป้าหมาย มอบหมายงานตามความถนัดและ

เหมาะสม ติดตามให้ค าแนะน าเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ…” 

(สุภาพร  กิณเรศ, สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2563) 

 

      “…การก าหนดผู้รับผดิชอบงาน โดยสร้างความเข้าใจว่าทุกคน

เป็นเจ้าของงค์กร รับผดิชอบร่วมกันเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ…” 

(รัชฎาพร  ผวิเงิน, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2563) 

 

      “…มอบหมายหัวหน้างาน 4 ฝา่ย 4 คน หัวน้าสายช้ัน 7 คน 

ด าเนนิการกระจายงานสู่คนในองค์กร คอยก ากับติดตามผล…” 

(ยุทธนา  อุทโธ, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2563) 

 

      “…มีการก าหนดขอบข่ายงาน การสื่อสารระหว่างผูบ้ริหารและ

บุคคลที่ได้รับมอบหมายงานชัดเจน มอบหมายงานให้กับทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน …” 

(เกวียนทอง  ตน้เชื้อ, สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2563) 
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      “..ควรมีการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ และ ภารกิจใหแ้ก่  

รองผู้อ านวยการ  หรอืหัวหน้ากลุ่มงาน  หรอืหัวหน้าสายชัน้  เพื่อด าเนินการแทน โดยมี

อิสระตามสมควร  ตามภารกิจหรอืกิจกรรม  เช่น  การนิเทศ  และอื่นๆ เพื่อใหเ้กิดความ 

คล่องตัวในการบริหารจัดการและมีประสิทธิผลที่ดตี่อสถานศกึษา..”                                                                                                   

                                                 (รัชฎาพร  งอยภูธร, สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2563) 

    จะเห็นได้ว่า หลักการกระจายอ านาจต้องมกีารก าหนดแผนการ

ปฏิบัติการที่ชัดเจน ก าหนดผูร้ับผิดชอบตามความสามารถหรอืความเหมาะสม มอบ

อ านาจการตัดสินใจให้บุคคลนั้นเพื่อใหเ้กิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

 

    2. หลักความเสมอภาค สรุปได้วา่การสรา้งความเสมอภาคในองค์กร

นั้น ต้องก าหนดกฎ ระเบียบที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ให้เกิดความเท่าเทียมในการ

ปฏิบัติงาน  ดังตัวอย่างค าสัมภาษณ์ ดังนี้ 

 

     “…ทุกคนต่างชอบความเท่าเทียม ดังนั้นจึงตอ้งสร้างความ

ตระหนักถึงความเท่าเทียม เพื่อสร้างความพึงพอใจในการท างานให้เกิดประสิทธิผล…” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2563) 

 

      “…มีการสนันสนุน และส่งเสริมใหม้ีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรยีน เพื่อให้เกิดความยุติธรรม…” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2563) 

 

       “…สร้างความตระหนักใหค้นในองค์กรเข้าใจว่ามิทธิคอือ

อะไร หน้าที่คอือะไร ถ้าเข้าใจถึงสิทธิปฏิบัติตาบทบาทหนา้ที่ ทุกคนจะมีความส าคัญ…” 

(เทพรังสรรค์  จันทรังษี, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2563) 

 

      “…ในการปฏิบัติงาน ทุกคนมีสทิธิแสดงความคิดเห็น และมี

ส่วนรว่มในการตัดสินใจ…”  

(เจริญ ราชโสภา, สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2563) 
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      “…ทุก ๆ คนสามารถเสนอความคิดและการปฏิบัติได้ โดยที่

เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดหาแนวทางปฏิบัติรว่มกัน …” 

(กาญจน์ณภัทร ดาบพิมพ์ศรี, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2563) 

 

      “…ผูบ้ริหารตอ้งมคีวามเที่ยงธรรม และให้ความเป็นธรรมแก่

คนในองค์กร เพื่อให้ทุกคนได้รับความเท่าเทียม…” 

(สุภาพร  กิณเรศ, สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2563) 

 

      “…มีค าสั่งปฏิบัติงาน มีการสร้างขวัญและก าลังใจ มีการ

พิจารณาความดีความชอบ สร้างส านึกรักในองค์กร…” 

(รัชฎาพร  ผวิเงิน, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2563) 

 

      “…มีการประเมินอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักความเป็นธรรม

และการอยู่ร่วมกัน โดยมีเครื่องมอืที่ชัดเจนและยอมรับได้…” 

(ยุทธนา  อุทโธ, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2563) 

 

      “…ก าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน แนน่อน ให้ทุกคนมีสิทธิ

แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความเท่าเทียมในองค์กร…” 

(เกวียนทอง  ตน้เชื้อ, สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2563) 

 

      “...ควรปฏิบัติและให้บริการแก่ผู้มารับบริการ อย่างเท่าเทียม

กัน  โดยไม่แบ่งชนชัน้วรรณะ ลูกหลานใคร  มีสิทธิเท่าเทียมกัน...”  

                                                 (รัชฎาพร  งอยภูธร, สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2563) 

    จะเห็นได้ว่า หลักความเสมอภาคจะต้องสรา้งความเสมอภาคใน

องค์กรนัน้ ต้องก าหนดกฎ ระเบียบที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ให้เกิดความเท่าเทียมใน

การปฏิบัติงาน   
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    3. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ สรุปได้วา่การท างานในองค์กรเพื่อให้การ

ท างานบรรลุผลอย่างมปีระสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานจ าเป็นต้องยึดหลักประชาธิปไตย     

ในการตัดสินใจ รับฟังเสียงข้างมาก และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดความขัดแย้ง     

ดังตัวอย่างค าสัมภาษณ์ ดังนี้ 

 

      “…มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ ตอ้งยอมรับเสียงข้างมาก            

และรับฟังแนวคิดของทุกฝา่ย เพื่อให้เกิดความสอดคล้องไปด้วยกันน าไปสู่ประสทิธิภาพ…” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2563) 

 

      “…ใช้หลักธรรมาภบิาล สร้างความเข้าใจใหบุ้คลากรทุกคน 

ยอมรับในผลการปฏิบัติงาน…” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2563) 

 

       “…การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ องค์กรมีความเชื่อวา่ทุก

คนส าคัญ และมีความสามารถ ก าหนดเป้าหมายวิธีปฏิบัติให้ทุกคนมีสว่นร่วมในการวาง

แผนการปฏิบัติ มกีารก ากับ ตดิตาม ประเมินผล…” 

(เทพรังสรรค์  จันทรังษี, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2563) 

 

      “…ขอความเห็นชอบมติในการด าเนินงานต่าง ๆ ยอมรับเสียง

ส่วนมาก และสร้างความเข้าใจที่เป็นเอกฉันท์…”  

(เจริญ ราชโสภา, สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2563) 

 

      “…ส ารวจความต้องการทั้งด้านชุมชนและบุคลากร ร่วมกัน

วางแผนและวิธีปฏิบัติ เพื่อหาแนวทางด าเนินการเพื่อสนองตอ่ความตอ้งการ…” 

(กาญจน์ณภัทร ดาบพิมพ์ศรี, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2563) 

 

      “…เมื่อเกิดปัญหาต้องมกีารร่วมหารอื เพื่อหาแนวทาง

แก้ปัญหาร่วมกัน โดยการรับฟังความคดิเห็นของทุกฝ่าย และมีมตทิี่เป็นที่ยอมรับ…” 

(สุภาพร  กิณเรศ, สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2563) 
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      “…ใช้การพูดคุย ประชุมเพื่อท าความเข้าใจในทุกเรื่อง เช่น 

พิจารณาเลื่อนเงินเดือน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ…” 

(รัชฎาพร  ผวิเงิน, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2563) 

 

      “…มีการประชุมและชีแ้จง ใหค้วามเข้าใจและยอมรับตรงกันใน

แนวปฏิบัติต่างๆของโรงเรยีน…” 

(ยุทธนา  อุทโธ, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2563) 

 

      “…รับฟังความคิดเห็นของเสียงส่วนมาก ไม่เอาความคิดตนเป็น

หลัก ร่วมกันเสนอความคิดเห็น…” 

(เกวียนทอง  ตน้เชื้อ, สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2563) 

 

      “...ควรใช้กระบวนการที่เป็นเหตุ  เป็นผล  และมีความยุติธรรม  

โดยการลงฉันทามตทิี่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  ภายใต้การบริหารงานแบบคณะกรรมการ”  

         (รัชฎาพร  งอยภูธร, สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2563) 

    จะเห็นได้ว่า หลักมุ่งเน้นฉันทามตคิือการท างานในองค์กรเพื่อให้การ

ท างานบรรลุผลอย่างมปีระสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานจ าเป็นต้องยึดหลักประชาธิปไตยใน

การตัดสินใจ รับฟังเสียงข้างมาก และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดความขัดแย้ง  

     

    4. หลักประสิทธิภาพ สรุปได้ว่าการที่องค์กรจะประสบความส าเร็จได้

นั้นจะต้องมกีารวางแผนยุทธศาสตร ์มีเป้าหมายชัดเจน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติตามขั้นตอนที่

วางไว้ จัดให้มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ วัดผลประเมินผล ดังตัวอย่างค าสัมภาษณ์ 

ดังนี้ 

      “…การท างานให้ประสบความส าเร็จโดย ลดคน ลด

งบประมาณ ลดเวลา ให้ส าเร็จเร็วขึ้น น ามาซึ่งประสิทธิภาพ…” 

                                 (ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2563) 

      “…ก ากับ ตดิตาม และตรวจสอบ การน าวัสดุอุปกรณ์ รวมถึง

ทรัพยากรทางการศกึษาอื่น ๆ มาใช้ในการพัฒนาการศึกษาอย่างคุ้มค่าและหระหยัด…” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2563) 
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       “…มีความเข้าใจชัดเจน มีเป้าหมายการแสวงหาคือ          

การวางแผนการจัดท าแผนกลยุทธ์น าไปสู่การปฏิบัติตามหลักการ PDCA …” 

(เทพรังสรรค์  จันทรังษี, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2563) 

 

       “…การปฏิบัติงานให้ส าเร็จนั้น จะต้องได้รับความรว่มมือ

จากทุกฝ่ายมีการประสานงาน วางแผน ปฏิบัติงานตามขั้นตอน และวัดผลประเมินผล

ร่วมกัน…”  

(เจริญ ราชโสภา, สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2563) 

 

        “…ส ารวจความต้องการ ปัญหา วาแผนเพื่อหาแนว

ทางแก้ไข ด าเนินการตามกลยุทธ์ สะท้อนผลน าไปพัฒนา…” 

(กาญจน์ณภัทร ดาบพิมพ์ศรี, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2563) 

 

       “…ต้องมีการวางแผนกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการ

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ ได้รับความรว่มมอืจากทกคนในองค์กร…” 

(สุภาพร  กิณเรศ, สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2563) 

 

       “…การมสี่วมร่วมจากทุกภาคส่วน มีการปรึกษาหารือทั้งที่

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางด าเนนิงานให้เกิดผลดี…” 

(รัชฎาพร  ผวิเงิน, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2563) 

 

       “…มีการวางแผนในการใชท้รัพยากรใหคุ้้มค่า โดยเกิดจาก

กระบวนการมสี่วนรว่ม มีการมอบหมายงานโดยการกระจายอ านาจ…” 

(ยุทธนา  อุทโธ, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2563) 

 

       “…ก าหนดกรอบในการด าเนินงาน และด าเนินตามกรอบ

ของงานให้ครอบคลุม จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกให้พร้อม…” 

(เกวียนทอง  ตน้เชื้อ, สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2563) 
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      “...ควรมีการท างานเป็นทีม  โดยทีมงานต้องมสี่วนร่วมคิดร่วม

ท าร่วมวางแผนทุกกระบวนการระหว่างบุคลากรในโรงเรียน ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  

ของโรงเรียนตอ้งอยู่ภายใต้หลักการใชง้บประมาณน้อย  ใช้เวลาน้อย  ใช้บุคลากรลดลง  

แตไ่ด้ผลิตผลที่ดีมีประสทิธิภาพ...”  

                                                (รัชฎาพร  งอยภูธร, สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2563) 

    จะเห็นได้ว่า หลักประสิทธิภาพนั้นการที่องค์กรจะประสบความส าเร็จ

ได้นัน้จะต้องมกีารวางแผนยุทธศาสตร ์มเีป้าหมายชัดเจน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติตามขั้นตอนที่

วางไว้ จัดให้มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ วัดผลประเมินผล 

 

    5. หลักนิตธิรรม สรุปได้วา่การปฏิบัติงานในองค์กรตอ้งการน า

กฎหมาย กฎ ระเบียบ มาใช้ในการปฏิบัติงาน และทุกคนต้องยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

เพื่อให้องคก์รมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย บุคลากรในองค์กรมคีวามสุขในการท างาน  

ดังตัวอย่างค าสัมภาษณ์ ดังตัวอย่างค าสัมภาษณ์ ดังนี้ 

 

     “…นิตธิรรม เป็นธรรมกับทุกคน ท าใหเ้กิดความเป็นธรรม น าไปสู่

ความเป็นระเบียบ…” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2563) 

 

      “…จัดท าส าเนาคู่มือเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่างๆ ให้บุคลากรได้ศกึษาหาความรู้…” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2563) 

 

       “…ส ารวจบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายมาก

เพียงใด จัดการประชุม สัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในกฎหมายมากยิ่งขึน้…” 

(เทพรังสรรค์  จันทรังษี, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2563) 

 

      “…มีค าสั่งแตง่ตั้งการปฏิบัติงานทุกงาน เพื่อใหเ้ป็นค าสั่งที่

ถูกต้อง เช่ือถอืได้…”  

(เจริญ ราชโสภา, สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2563) 
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       “…ยึดแผนปฏิการ ยึดกฎระเบียบ ขอ้บังคับ ในการ

ด าเนนิงานในองค์กร…” 

(กาญจน์ณภัทร ดาบพิมพ์ศรี, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2563) 

 

       “…มีการก าหนดกฎระเบียบ ขอ้บังคับ ในองค์กร เพื่อให้เป็น

แนวปฏิบัติที่เหมือนกัน ลดความขัดแย้ง…” 

(สุภาพร  กิณเรศ, สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2563) 

 

       “…การด าเนินการ ยึดกฎระเบียบอย่างเคร่งคัด ปฏิบัติตาม

นโยบายของทางราชการ…” 

(รัชฎาพร  ผวิเงิน, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2563) 

 

       “…มีการยึดคามกฎระเบียบอย่งเคร่งคัด ท าตามค าสั่งที่

ได้รับมอบหมาย…” 

(ยุทธนา  อุทโธ, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2563) 

 

       “…มีค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการในการท างาน เช่น ประเมิน

การปฏิบัติงาน ประเมินเลื่อนเงินเดือน…” 

(เกวียนทอง  ตน้เชื้อ, สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2563) 

 

       “...ผูบ้ริหารควรใชอ้ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิ

เสรีภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย...”  

         (รัชฎาพร  งอยภูธร, สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2563) 

 

    จะเห็นได้ว่า หลักนิติธรรม การปฏิบัติงานในองค์กรตอ้งการน า

กฎหมาย กฎ ระเบียบ มาใช้ในการปฏิบัติงาน และทุกคนต้องยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

เพื่อให้องคก์รมีความเป็นระเบียบ เรยีบร้อย บุคลากรในองค์กรมคีวามสุขในการท างาน 
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    6. หลักความโปร่งใส สรุปได้วา่การท างานที่จะประสบความส าเร็จ 

ต้องท าตามระเบียบแบบแผนปฏิบัติ ด าเนินงานตามแผนอย่างเคร่งครัด มคีวามชัดเจนใน

แนวทางปฏิบัติ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ดังตัวอย่างค าสัมภาษณ์ ดังนี้ 

     

      “…เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ไม่หมกเม็ด งานต้องเคลียร์ และ

เกิดประโยชน์ต่อองค์กร…” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2563) 

 

      “…โรงเรียนแจ้งผลการปฏิบัติงานทุกงาน ตามเป้าหมาย 

ผลส าเร็จ รายรับ-รายจ่าย ให้บุคลากรทราบ…” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2563) 

 

       “…ผูบ้ริหารตอ้งทบทวนว่าแนวปฏิบัติขัดกับกฎหมาย 

คุณธรรม เพื่อให้การด าเนินงานถูกต้องและโปร่งใส…” 

(เทพรังสรรค์  จันทรังษี, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2563) 

 

      “…ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ โดยยึดความถูกต้อง โปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้เมื่อเกิดความขอ้งใจ…”  

(เจริญ ราชโสภา, สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2563) 

 

      “…มีการเปิดเผยการด าเนินงานต่อทั้งบุคลกร ชุมชน หรอื

หนว่ยงานอื่น ๆ ในการด าเนินงานตามแผน…” 

(กาญจน์ณภัทร ดาบพิมพ์ศรี, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2563) 

 

 

      “…มีการประชาสัมพันธ์การด าเนนิงานของโรงเรียนทางเพจ 

หรอือื่น ๆ เพื่อใหท้ราบถึงผลที่เกิดจากการด าเนินงานของโรงเรียน…” 

(สุภาพร  กิณเรศ, สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2563) 
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      “…มีการประชุมชีแ้จง ท าความเข้าใจเกี่ยวกับกาปฏิบัติงาน 

และก ากับ ตดิตาม ประเมินผล เมื่อเสร็จสิน้กิจกรรมอย่างตอ่เนื่อง…” 

(รัชฎาพร  ผวิเงิน, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2563) 

 

      “…มีการประชุมชีแ้จงต่อคณะประชุม เช่น บุคลากร 

คณะกรรมการสถานศกึษา และผูป้กครอง มีการแจง้ประชาสัมพันธ์ทางผู้น าชุมชน…” 

(ยุทธนา  อุทโธ, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2563) 

 

      “…มีการแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการการท างาน ติดตามผล 

รายงานผลทุกครั้ง…” 

(เกวียนทอง  ตน้เชื้อ, สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2563) 

 

      “...ควรจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน   อย่างเป็น

ระบบ  มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  และน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศกึษา

ทราบในการประชุมคณะกรรมการสถานศกึษา...”  

         (รัชฎาพร  งอยภูธร, สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2563) 

    จะเห็นได้ว่า หลักความโปร่งใส การท างานที่จะประสบความส าเร็จ 

ต้องท าตามระเบียบแบบแผนปฏิบัติ ด าเนินงานตามแผนอย่างเคร่งครัด มคีวามชัดเจนใน

แนวทางปฏิบัติ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

 

   7. หลักการมสี่วนรว่ม สรุปได้วา่ในการด าเนินงานต้องเปิดโอกาสให้

บุคลากรมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน เสนอแนวคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกัน

วางแผน หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ดังตัวอย่างค าสัมภาษณ์ ดังนี้ 

 

     “…หลายมือดีกว่ามอืเดียว หลายหัวดีกว่าหัวเดียว ในการท างาน

ในองค์กรทุกคนต้องร่วมมอืกัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตอ่กันเพื่อน าองค์กรสู่ความส าเร็จ…” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2563) 

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



131 

      “…มีการประชุมทุกสัปดาห ์เพื่อปรึกษาหารอื หรอืวางแผน 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศกึษา…” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2563) 

 

       “…ร่วมคดิ วางแผน สร้างสรรค์ ผูบ้ริหารจะต้องมทีักษะใน

การฟังและการถ่ายทอดค าสั่ง เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติให้ทุกคนได้มีสว่นร่วมในการท างาน…” 

(เทพรังสรรค์  จันทรังษี, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2563) 

 

      “…การตดิต่อประสานงานและใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 

เชน่ ทีว่่าการอ าเภอ สาธารณสุข สถานีต ารวจ…”  

(เจริญ ราชโสภา, สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2563) 

 

      “…การให้ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย ได้เข้ามามีสว่นร่วมในการ

ตัดสินใจ ยอมรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่าย…” 

(กาญจน์ณภัทร ดาบพิมพ์ศรี, สัมภาษณ์ 27 มีนาคม 2563) 

 

      “…ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแกไขปัญหา ในการด าเนนิงานต้อง

อาศัยความรว่มมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การเดินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์…” 

(สุภาพร  กิณเรศ, สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2563) 

 

      “…มีการประชุมชีแ้จง หาแนวทางรว่มกัน ยอมรับฟังความ

คิดเห็นของคณะกรรมการสถานศกึษาและบุคลากรในโรงเรยีน…” 

(รัชฎาพร  ผวิเงิน, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2563) 

 

      “…มีการปฏิบัติงานโดยการมีสว่นร่วมของคณะกรรมการ

สถานศกึษา การให้และรับความรว่มมอืกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…” 

(ยุทธนา  อุทโธ, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2563) 
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      “…รับฟังความคิดเห็นของคนในองค์กร ทุกคนสามารถแสดง

ความคิดเห็นได้ เพื่อที่จะเกิดความรูส้ึกถึงคุณค่าในตนเอง และมีความเต็มใจใจงานที่ได้รับ

มอบหมาย…” 

(เกวียนทอง  ตน้เชื้อ, สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2563) 

 

      “....การด าเนินงานทุกกิจกรรมเพื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพและ

ประสิทธิผลนั้น  การบริหารจัดการแบบมีสว่นร่วมเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการขับเคลื่อน

องค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกันเ นื่องจากบุคลากรในโรงเรียนได้มีสว่นร่วมคดิร่วมท าร่วม

วางแผนทุกกระบวนการเพื่อให้บรรลุเป้าร่วมกัน...”  

         (รัชฎาพร  งอยภูธร, สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2563) 

    จะเห็นได้ว่า หลักการมสี่วนร่วม ในการด าเนินงานต้องเปิดโอกาสให้

บุคลากรมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน เสนอแนวคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกัน

วางแผน หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 
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บทที่ 5 
 

สรุปผล อภปิรายและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัย เรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภบิาลที่สง่ผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ผูว้ิจัยได้เสนอผลการวิจัย

ดังต่อไปนี ้

  1. ความมุ่งหมายของการวจิัย 

  2. สมมตฐิานการวิจัย 

  3. วิธีด าเนนิการวิจัย 

  4. สรุปผลการวิจัย 

  5. อภปิรายผลการวิจัย 

  6. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลโรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  ตามความคิดเห็นของ 

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

  2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน 

  3. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลโรงเรยีน  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จ าแนกการด ารงต าแหนง่ ขนาดของโรงเรียน และ

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน  
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  4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธผิลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน 

จ าแนกตามการด ารงต าแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 

  5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

และประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน     

  6. เพื่อหาอ านาจพยากรณ์ของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่สง่ผล

ต่อประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน     

  7. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 

สมมตฐิานการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

       1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 

      2. ประสิทธิผลโรงเรยีน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก 

      3. การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน จ าแนกตามการด ารงต าแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน แตกต่างกัน 

  4. ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จ าแนกตามการ

ด ารงต าแหนง่ ขนาดของโรงเรียน และประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน 

      5. การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลกับประสิทธิผลโรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน มีความสัมพันธ์กันในทางบวก 
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  6. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อย่างนอ้ย 1 องค์ประกอบ  

มีอ านาจพยากรณ์ตอ่ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน 

 

วธิีด าเนินการวจิัย 

 การวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ 

  ตอนที่  1  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่สง่ผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต2 ปีการศกึษา 2562 จากโรงเรียน 

ใน 7 อ าเภอ จ านวน  3,350 คน จาก 258 โรงเรียน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562, ส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

     1.1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน  230  คน              

     1.1.2 ครูผู้สอน จ านวน  3,120 คน 

    1.2 กลุ่มตัวอย่าง  

     กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ผูบ้ริหาร และครูผู้สอน 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปีการศกึษา 2562 จาก

โรงเรียน 258โรงเรยีนใน 7 อ าเภอ จ านวน  366 คน  

      1.2.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน  69  คน              

      1.2.2 ครูผูส้อน จ านวน 297  คน 

     ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie 

และ Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา้ 43) ใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน 

(stratified sampling) โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็นช้ัน (Strata) มาเทียบเป็นสัดส่วน 

   2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

    เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนีเ้ป็นแบบสอบถามมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของเรนซิสไล เคอร์ท (Rensis Likert 

Method) ใชส้ าหรับผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
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การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลที่สง่ผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ดังนี้ 

     ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่ง ขนาด

โรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ของผูต้อบแบบสอบถามมลีักษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) 

     ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารงานตาม           

หลักธรรมาภิบาลในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 2 จ านวน 10 หลัก ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีระดับ

ความคิดเห็น 5 ระดับ จาก มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด มีค่าอ านาจ

จ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.41 – 0.93  ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.97 

        ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานใน

โรงเรียน ซึ่งมลีักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีระดับความคิดเห็น 5 

ระดับ ตัง้แตม่ากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย น้อยที่สุด ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 

0.60 – 0.87 ค่าความเชื่อมั่น 0.97   

   3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

    การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ิจัยมวีิธีการเก็บรวบรวม ดังนี้ 

     3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจัยเสนอค าร้องต่อส านักงานบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยออกหนังสือขอความรว่มมอืไปยังโรงเรียน 

เพื่อขอความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม 

     3.2 ผูว้ิจัยแจกแบบสอบถาม จ านวน 366 ฉบับ และเก็บข้อมูล

ด้วยตนเอง 

     3.3 การเก็บข้อมูลผูว้ิจัยได้ด าเนนิการในช่วง เดือนมกราคม        

พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยผูว้ิจัยได้เก็บรวบรวมทั้งหมด 69 โรงเรยีน 

   4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

    การวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและแปลความหมายการวิเคราะห์ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

     4.1 วิเคราะหข์้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพ ขนาดของโรงเรียน 

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) 
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     4.2 วิเคราะหร์ะดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน ทั้งโดยรวมและรายด้าน โดยใช้สถิต ิค่าเฉลี่ย (  ̅ ) และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

     4.3 วิเคราะหร์ะดับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน ทั้งโดยรวมและรายด้าน โดยใช้สถิต ิค่าเฉลี่ย (  ̅ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

     4.4 เปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพ ขนาดของโรงเรียน และ

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็นดังนี้ 

      4.4.1 เปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มสีถานภาพแตกต่างกัน โดยใช้การทดสอบที (t-test) 

      4.4.2 เปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มขีนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน โดยใช้การทดสอบเอฟ 

(F-test) แบบการวิเคราะหแ์ปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีพบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบรายคู่โดยใช้วธิีของ LSD วิเคราะหค์วามแตกต่างเป็น

รายคู่ 

      4.4.3 เปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยใช้การ

ทดสอบเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณี

พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบรายคู่โดยใช้วธิีของ LSD วิเคราะห์ความ

แตกต่างเป็นรายคู่ 

     5. เปรียบเทียบระดับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ
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ครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพ ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน 

แบ่งออกดังนี้ 

      5.1 เปรียบเทียบระดับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน โดยใช้การทดสอบที (t-test)  

      5.2 เปรียบเทียบระดับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน ที่มีขนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน โดยใช้การทดสอบเอฟ (F-test) แบบการ

วิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่าง 

ของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบรายคู่โดยใช้วธิีของ LSD วิเคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ 

      5.3 เปรียบเทียบระดับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยใช้การทดสอบเอฟ (F-

test) แบบการวิเคราะหแ์ปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบรายคู่โดยใช้วธิีของ LSD วิเคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ 

     6. หาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล

และประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน โดยใช้สถิตสิหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบ

เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation)  

     7. หาอ านาจพยากรณ์ของการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลที่

ส่งผลตอ่ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน โดยใช้สถิตกิารวิเคราะหก์าร

ถดถอยพหุคูณแตล่ะขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

   ตอนที่ 2 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลัก             

ธรรมาภิบาลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
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สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลที่สง่ผลตอ่ประสิทธิผล

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า 

  1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรยีน สังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  

และครูผูส้อน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

  2. ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน โดยรวมและราย

ด้านอยู่ในระดับมาก  

  3. การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพ ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

พบว่า 

   3.1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพที่ตา่งกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า หลักภาระรับผิดชอบ (X4) มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 โดยสถานภาพของผูอ้ านวยการโรงเรียนมีความคิดเห็นมากกว่าครูผูส้อน และ

หลักนิตธิรรม (X8) มคีวามคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05         

โดยผู้อ านวยการโรงเรียนมีความคิดเห็นมากกว่าครูผูส้อน สว่นด้านที่เหลือไม่มี               

ความแตกต่างกัน 

   3.2 การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน ที่มีขนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่

การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน ที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน ในการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล ด้านหลัก

ความเสมอภาค (X9) พบว่า ผู้บริหารโรงเรยีน และครูผู้สอน ในโรงเรียนขนาดกลางกับ

ขนาดเล็กมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบ้ริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอนโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นสูงกว่าผู้บริหารโรงเรียน และ

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



140 

ครูผูส้อนโรงเรียนขนาดเล็ก หลักการกระจายอ านาจ (X7) มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ในโรงเรียนขนาดใหญ่กับ

ขนาดเล็กมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลักหลัก

มุ่งเน้นฉันทามติ (X10) ) มคีวามคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดสูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน

โรงเรียนขนาดเล็ก  

   3.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อนที่มปีระสบการณใ์นการปฏิบัติงานแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมและรายด้าน

แตกต่างกัน เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า หลักภาระรับผดิชอบ (X4) มคีวามคิดเห็น

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  หลักความโปร่งใส (X5) หลักการมสี่วน

ร่วม (X6) หลักนิตธิรรม (X8) และหลักความเสมอภาค(X9) มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ ได้ดังนี้ 

  ด้านหลักหลักภาระรับผิดชอบ (X4) พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน  

ที่มปีระสบการณก์ารปฏิบัติงาน10 – 20 ปีกับน้อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 โดยผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อนประสบการณ์

การปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ที่มี

ประสบการณก์ารปฏิบัติงาน10 – 20 ปี  

  หลักความโปร่งใส (X5) พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มี

ประสบการณก์ารปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปีกับ10 – 20 ปี มคีวามคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์การ

ปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปีมีความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ที่มี

ประสบการณก์ารปฏิบัติงาน 10 – 20 ปี 

  หลักการมสี่วนร่วม (X6) พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มี

ประสบการณก์ารปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปีกับ10 – 20 ปี มคีวามคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์การ

ปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปีมีความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ที่มี

ประสบการณก์ารปฏิบัติงาน 10 – 20 ปี 
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  หลักนิตธิรรม (X8) พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์

การปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปีกับ10 – 20 ปี มคีวามคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์การปฏิบัติงาน

มากกว่า 20 ปีมีความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์การ

ปฏิบัติงาน 10 – 20 ปี 

  หลักความเสมอภาค (X9) พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ที่มี

ประสบการณก์ารปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปีกับ10 – 20 ปี มคีวามคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์การ

ปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปีมีความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ที่มี

ประสบการณก์ารปฏิบัติงาน 10 – 20 ปี 

  4. ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จ าแนกตาม

สถานภาพ ขนาดของโรงเรียน และประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน พบว่า 

   4.1 ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน 

จ าแนกตามสถานภาพแตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า  

ด้านการบริหารงานงบประมาณ (Y2)และด้านการบริหารงานบุคคล (Y3) มคีวามคิดเห็น

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูอ้ านวยการโรงเรียนมีความคิดเห็น

มากกว่าครูผูส้อน 

   4.2 ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน  

ที่มขีนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า 

ดา้นการบริหารงานวิชาการ (Y1) มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่

ระดับ .05  และดา้นการบริหารงานทั่วไป (Y4)  มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ ด้านการบริหารงานทั่วไป (Y1) พบว่า 

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ในโรงเรียนขนาดกลางกับขนาดเล็กมีความคิดเห็นแตกต่าง

กันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 โดยผู้บริหารโรงเรยีน และครูผูส้อนที่อยู่ใน

โรงเรียนขนาดกลางมคีวามคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอนที่อยู่ในโรงเรียน

ขนาดเล็ก  ดา้นการบริหารงานทั่วไป (Y4) พบว่า ผู้บริหารโรงเรยีน และครูผูส้อน ในโรงเรียน
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ขนาดกลางกับขนาดเล็กมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนที่อยู่ในโรงเรยีนขนาดกลางมีความคิดเห็นมากกว่า

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก  

   4.3 ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน  

ที่มปีระสบการณใ์นการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันเมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานงบประมาณ (Y2) มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  และดา้นการบริหารงานทั่วไป (Y4) มีความคิดเห็น

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพจิารณาเป็นรายคู่ ดา้นการ

บริหารงานงบประมาณ (Y2) พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ

ปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปีกับ 10-20 ปี มคีวามคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 โดยผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอนที่ประสบการณก์ารปฏิบัติงาน

มากกว่า 20 ปีมีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์การ

ปฏิบัติงาน 10-20 ปี และด้านการบริหารงานทั่วไป (Y4) พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน ที่มปีระสบการณปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปีกับ 10-20 ปี มคีวามคิดเห็นแตกต่าง

กันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยผูบ้ริหารโรงเรยีน และครูผูส้อนที่

ประสบการณก์ารปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปีมีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อนที่มปีระสบการณก์ารปฏิบัติงาน 10-20 ปี 

  5. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลและ

ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

โดยรวมพบว่า มคีวามสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 โดยมีคา่

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) .928 ส่วนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 หลัก 

และประสิทธิผลโรงเรยีน 4 ด้าน มีความสัมพันธ์กันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  6. อ านาจพยากรณ์ของการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลที่สง่ผลต่อ

ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ที่น ามาวิเคราะห์ จ านวน 10 หลัก พบว่า 

จ านวน 7 หลัก ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ได้ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 7 หลัก 

ได้แก่ หลักการกระจายอ านาจ (X7) หลักความเสมอภาค (X9) หลักประสิทธิภาพ (X2)  
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หลักมุ่งเนน้ฉันทามต ิ(X10) หลักความโปร่งใส (X5) หลักการมสี่วนรว่ม (X6) และ         

หลักนิตธิรรม (X8) 

   ซึ่งตัวแปรทั้ง 7 หลักนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรยีน      

ได้รอ้ยละ 86.50 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์    0.089  

  7. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรยีนสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เพื่อให้เกิดประสทิธิผลโรงเรยีน 

มีดังนี้ 

   7.1 ควรมีการพัฒนาหลักการกระจายอ านาจ ในการด าเนินงานต้องมี

การก าหนดแผนการปฏิบัติการที่ชัดเจน ก าหนดผูร้ับผิดชอบตามความสามารถหรือ       

ความเหมาะสม มอบอ านาจการตัดสินใจใหบุ้คคลนั้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ

บริหารจัดการ 

   7.2 ควรมีการพัฒนาหลักความเสมอภาค การสร้างความเสมอภาค      

ในองค์กรนั้น ต้องก าหนดกฎ ระเบียบที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ให้เกิดความเท่าเทียม 

ในการปฏิบัติงาน   

   7.3 ควรมีการพัฒนาหลักมุ่งเน้นฉันทามติ การท างานในองค์กรเพื่อ        

ให้การท างานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานจ าเป็นต้องยึดหลัก

ประชาธิปไตยในการตัดสินใจ รับฟังเสียงข้างมาก และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อ   

เกิดความขัดแย้ง  

   7.4 ควรมีการพัฒนาหลักประสิทธิภาพ  การที่องค์กรจะประสบ

ความส าเร็จได้นั้นจะต้องมกีารวางแผนยุทธศาสตร์ มเีป้าหมายชัดเจน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ

ตามขั้นตอนที่วางไว้ จัดใหม้ีการก ากับ ตดิตาม ตรวจสอบ วัดผลประเมินผล 

   7.5 ควรมีการพัฒนาหลักนิติธรรม การปฏิบัติงานในองค์กรต้องีการน า

กฎหมาย กฎ ระเบียบ มาใช้ในการปฏิบัติงาน และทุกคนต้องยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

เพื่อให้องคก์รมีความเป็นระเบียบ เรยีบร้อย บุคลากรในองค์กรมคีวามสุขในการท างาน 

   7.6 ควรมีการพัฒนาหลักความโปร่งใส การท างานที่จะประสบ

ความส าเร็จ ต้องท าตามระเบียบแบบแผนปฏิบัติ ด าเนินงานตามแผนอย่างเคร่งครัด              

มีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
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   7.7 ควรมีการพัฒนาหลักการมสี่วนรว่ม ในการด าเนินงานต้องเปิด

โอกาสใหบุ้คลากรมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน เสนอแนวคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ร่วมกันวางแผน หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน    

     

อภิปรายผลการวจิัย 

 จากการวิเคราะหข์้อมูล การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ผูว้ิจัยอภปิรายผลตามผลการวิจัยดังนี้ 

  1. การบริหารตามหลักธรรมาภบิาลโรงเรียน สังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ หลัก

ประสิทธิผล หลักภาระรับผิดชอบ และหลักความเสมอภาค  ทั้งนีอ้าจเนื่องจากว่าผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

ให้ความส าคัญกับการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใชเ้ทคนิคและเครื่องมอื

บริหารจัดการอย่างเหมาะสม องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และ

ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม

ภารกิจ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม การจัด

วางแผนการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา เหมาะสมกับความตอ้งการของผู้เรยีน ชุมชน       

และท้องถิ่น ซึ่งเป็นการควบคุมการใชท้รัพยากรทางการศกึษาอย่างประหยัด และคุ้มค่า            

ในการด าเนินงานนั้นมีการแต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงานและผู้รับผดิชอบอย่างชัดเจน ทุกคน

รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ท าหนา้ที่ของตนอย่างเต็มศักยภาพ 

โดยค านึงถึงประโยชน์ของนักเรียน โดยที่ทุกคนยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกัน     

อย่างเสมอภาค และค าสั่งนั้นต้องน ามาซึ่งความเสมอภาคของสมาชิกในหนว่ยงาน ทุกคน

สามารถเข้าถึงโอกาสต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้เพื่อเอือ้ต่อการควบคุม และพัฒนา

ผูร้ับบริการด้วยการก าหนด และปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ตกลง กันไว้อย่างเคร่งครัด ส่งผล

ให้ผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์ มกีารติดตาม ประเมนิผล พัฒนา และ

ปรับปรุงเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นันทิชา  ปูเวหา       

(2560, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาการใชห้ลักธรรมมาภบิาลในการบริหารโรงเรียนศูนย์เครือขา่ย

พัฒนาคุณภาพการบริหารการศกึษาหนองกุงศรี 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
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ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า การใช้หลักธรรมมาภบิาลในการบริหารโรงเรียนศูนย์

เครือขา่ยพัฒนาคุณภาพการบริหารการศกึษาหนองกุงศร ี1 ตามความคิดเห็นครูโดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ดา้น และอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน โยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหา

ค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้ดังนี้ ดา้นหลักความรับผดิชอบ ด้านหลักการมสี่วนรว่ม ดา้นหลักความ

คุ้มค่า ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม และด้านหลักความโปร่งใส ตามล าดับ 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รัตนาภรณ์  ส่งเสริม (2559, บทคดย่อ) ได้ศึกษาการบริหาร

โรงเรียนตามหลักธรรมาภบิาลของผูบ้ริหารสถานศกึษา  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 4 พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหาร

โรงเรียนตามหลักธรรมาภบิาลของผูบ้ริหารสถานศกึษาใน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยหลักคุณธรรมอยู่ในล าดับแรก 

รองลงมาคือ หลักนิตธิรรม หลักความรับผดิชอบ หลักความโปร่งใส หลักความมสี่วนร่วม 

ส่วนหลัก ความคุ้มคา่ อยู่ในล าดับสุดท้าย 

  2. ประสิทธิผลโรงเรยีน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก  

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้       

ด้านการบริหารงานงบประมาณ  ดา้นการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 

ทั้งนีอ้าจเนื่องจากว่า โรงเรียนมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบจัดท ารายละเอียดแผน

งบประมาณ แผนงานโครงการของโรงเรยีน ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงนิแสดงโครงการ

ด าเนนิงานทั้งหมดในระยะหนึ่ง รวมถึงการประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการและ

ค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุนต้องมีการอนุมัตใิช้งบประมาณ

รายจ่ายใหส้อดคล้องกับแผนปฏิบัติการ การด าเนินงานให้บรรลุตามแผน จัดระบบการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับหนว่ยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ระดมทรัพยากร

จากหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงานภายในโรงเรียนการบริหารงานการเงนิเป็นไป

ตามขั้นตอน และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนดการจัดท าเอกสารทางการเงินอย่าง

ถูกต้อง โปร่งใส เป็นปัจจุบันตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน

งบประมาณอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมทั้งจัดหารายได้จากการบริหารจัดการ เพื่อ

ประโยชน์ทางการศกึษา สง่ผลใหเ้กิดคุณภาพที่ดขีึน้ต่อผูเ้รียน การบริหารงานบุคคล

โรงเรียนได้มกีารการก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลเพื่อให้บุคคลมาปฏิบัติงาน

ตามที่ต้องการ และให้บุคคลได้ปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพและก าหนดเกณฑก์าร
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ประเมินผลงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาตรงตามกฎหมาย ระเบียบ 

เพื่อพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน บุคลากรมีความประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

และจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดีเพื่อความก้าวหนา้ในวิชาชีพ มคีวามรู้ ความสามารถทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง และการบริหารงานทั่วไป ได้รับสนับสนุนจากการสร้างความรว่มมอืกับ

หนว่ยงานภายนอก การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาโดยใช้สื่ออย่างหลากหลาย 

จัดการระบบการบริหารงานและพัฒนาโรงเรียนมคีวามเหมาะสมการศกึษา วเิคราะห์

โครงสรา้งนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของสถานศกึษา มีการ

วางแผน การประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมสี่วนรว่มของเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่น เพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการเรียน

การสอนเพื่อให้การจัดการศกึษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ ยุกตนันท์ หวานฉ่ า (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารสถานศกึษากับประสิทธิผล

ของโรงเรียนในอ าเภอดงหลวง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปทุมธาน ี

เขต 1 พบว่า การบริหารสถานศกึษา และประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมากทั้ง

โดยรวม และรายด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศกึษากับประสิทธิผลของ

โรงเรียนในอ าเภอคลองหลวงสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปทุมธานเีขต 

1 พบว่าโดยภาพรวมมคีวามสัมพันธ์กันในระดับสูงอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ

จุด .01 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อมรา ไชยค า (2559, บทคัดย่อ) ได้ศกึษา

ประสิทธิผลของสถานศกึษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 27 

พบว่า ประสทิธิผลของสถานศกึษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา          

เขต 27  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อนที่มีต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา        

ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 27 พบว่า ไม่แตกต่างกัน  

      3. การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลโรงเรยีน สังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพ ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า 

   3.1 ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพ มคีวาม

คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน  
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ที่มสีถานภาพแตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงกับสมมตฐิานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจ

เนื่องจากว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ได้มสี่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา

การศกึษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจ าปี จัดด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแผน

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทุกคนต่างมสี่วนร่วมเมื่อเกิดความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันก็ได้

ช่วยกันหาแนวทางแก้ไขจึงท าให้ความคดิเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ พิษณุ ยงดี (2559, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาธรรมาภบิาลของโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 

พบว่า ) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อธรรมาภบิาลของโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 

เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า กลุ่มผู้บริหาร ครูผู้สอน และกรรมการสถานศกึษาขั้น

พืน้ฐาน ไม่แตกต่าง กันทั้งภาพรวมและรายด้าน สอดคล้องกับผลการวิจัยของธีธัช บัวศรี 

(2560, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลในสถานศกึษา            

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 2 การเปรียบเทียบสภาพการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลในสถานศกึษาที่มตี าแหน่งหนา้ที่แตกต่างกัน พบว่า

เปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล ในสถานศกึษา ที่มตี าแหน่งหน้าที่

ต่างกัน ไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน 

   3.2 ผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน ที่มีขนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงกับสมมตฐิาน 

ทั้งนีอ้าจเนื่องจากว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน มองว่าการบริหารงานตาม         

หลักธรรมาภิบาลโรงเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรียน เพราะในการบริหารงาน         

ตามหลักธรรมาภบิาลไม่ว่าจะในโรงเรยีนหรอืองค์กรต่างๆ นั้นจะต้องด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติการมกีารตั้งกฎ ระเบียบ เพื่อเป็นกรอบในการท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ทั้งนีจ้งึท าให้ความคิดเห็นระหว่างผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ รัตนาภรณ์  สง่เสริม (2559, บทคดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารโรงเรยีน

ตามหลักธรรมาภบิาลของผู้บริหารสถานศกึษา  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหาร

โรงเรียนตามหลักธรรมาภบิาลของผูบ้ริหาร สถานศกึษา  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน

และวุฒิการศกึษา พบวา ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจัย
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ของ ขจรศักดิ์ วอ่งไว (2562, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล    

ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษามุกดาหาร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จ าแนกตาม

ขนาดของโรงเรียนพบว่า ขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภบิาล ไม่แตกต่างกัน 

   3.3 ผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน จ าแนกตามประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยรวมแตกต่างกัน               

ซึ่งตรงกับสมมตฐิานที่ตั้งไว้ โดยผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน 10-20 ปี มคีวามคิดเห็นต่ ากว่ากลุ่มอื่น ทั้งนีอ้าจเนื่องจากว่า ประสบการณใ์น

การท างานไม่มีผลตอ่การปฏิบัติการ ซึ่งการที่งานจะออกมาดีขึ้นอยู่กับความตัง้ใจท างานที่

ได้รับมอบหมาย และผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มีประสบการณท์ างานที่ตา่งกัน      

ท าให้ทักษะที่ใชใ้นการปฏิบัติงานแตกต่างกันด้วยซึ่งประสบการณท์ี่ได้นัน้สามารถชว่ย

ตรวจสอบและตัดสินใจในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์การในอนาคตที่ตอ้งหาแนว

ทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมีศักยภาพ ดังนั้น 

ความคิดเห็นจงึแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธีธัช บัวศรี (2560, บทคัดย่อ)        

ได้ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 2 พบว่าการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลในสถานศกึษา ที่มปีระสบการณก์ารท างานต่างกัน ทั้งในภาพรวมและราย

ด้าน ที่มปีระสบการณก์ารท างานต่างกัน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  ปิยะกาญจน์ คะระออม (2560, บทคัดย่อ)   

ได้ศึกษาการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศกึษา โรงเรียนธรรมศาสตร์

คลองหลวงวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 4 พบว่าครูที่มี

ประสบการณใ์นการท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารโดย ใช้หลักธรรมาภบิาล

ของผู้บริหารสถานศกึษา โดยภาพรวม ดา้นหลักนิตธิรรม ด้านหลักคุณธรรม และด้านหลัก

ความโปร่งใส แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญที่ .05  
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  4. ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จ าแนกตาม

สถานภาพ ขนาดของโรงเรียน และประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า 

   4.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพแตกต่างกัน  

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน  

ที่มสีถานภาพต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงกับสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ ทั้งนีอ้าจ

เนื่องจากว่า ในการปฏิบัติงานในโรงเรยีน จ าเป็นต้องอาศัยความรว่มมอืจากทั้งผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน ท าใหทุ้กคนมคีวามเข้าใจในหลักปฏิบัติเหมอืนกัน รวมถึงการรับรู้

เกี่ยวกับศักยภาพการบริหารงานของสถานศกึษาของตนเอง ส่งผลให้ผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อมรา ไชยค า 

(2559, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาประสิทธิผลของสถานศกึษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 27 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศกึษาในสังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 27  ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อนที่

มีต่อประสทิธิผลของสถานศกึษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 27 

ที่มสีถานภาพแตกต่างกันพบว่า ไม่แตกต่างกัน  

   4.2 ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จ าแนกตามขนาดโรงเรียนแตกต่าง

กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน  

ที่ขนาดโรงเรยีนแตกต่างกัน โดยรวมและรายได้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐานที่ตัง้

ไว้ ทั้งนีอ้าจเนื่องจากว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน มองว่าประสิทธิผลโรงเรียนไม่ได้

ขึน้อยู่กับขนาดของโรงเรียน เพราะในการบริหารงานให้เกิดประสทิธิผลนัน้ไม่ว่าจะใน

โรงเรียนหรอืองค์กรตา่ง ๆ จะต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมีการตั้งกฎ ระเบียบ  

เพื่อเป็นกรอบในการท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งนีจ้งึท าให้ความคิดเห็นระหว่าง

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อมรา ไชยค า 

(2559, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาประสิทธิผลของสถานศกึษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 27 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศกึษาในสังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 27 ที่มขีนาดของโรงเรียนต่างกัน  โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

เมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายด้าน โรงเรยีนขนาดเล็กมีประสิทธิผลการบริหารงานด้าน หลักสูตร
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และการสอนแตกต่างกับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยโรงเรยีนขนาดเล็กมี ประสิทธิผลการบริหารงานด้านหลักสูตรและการสอนมากกว่า

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  

   4.3 ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน จ าแนกตามประสบการณใ์นการ

ปฏิบัติงานแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน 

ซึ่งตรงกับสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน 10-20 ปี มคีวามคิดเห็นต่ ากว่ากลุ่มอื่น ทั้งนีอ้าจเนื่องจากว่า ประสบการณใ์น

การท างานไม่มีผลตอ่การปฏิบัติการ ซึ่งการที่งานจะออกมาดีขึ้นอยู่กับความตัง้ใจท างานที่

ได้รับมอบหมาย และผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มีประสบการณท์ างานที่ตา่งกัน   

ท าให้ทักษะที่ใชใ้นการปฏิบัติงานแตกต่างกันด้วยซึ่งประสบการณท์ี่ได้นัน้สามารถชว่ย

ตรวจสอบและตัดสินใจในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์การในอนาคตที่ตอ้งหาแนว

ทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสทิธิผลโรงเรียน ดังนัน้ความคิดเห็นจึงแตกต่างกัน 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ น าศลิป์ วิเศษ (2555, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

นครพนม เปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรู้

ของผู้บริหารและครูผูส้อนที่มีประสบการณใ์นการปฏิบัติงานแตกต่างกัน แตกต่างกันอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่มปีระสบการณ์ 10 ปีขึน้ไป รับรู้ประสทิธิผลของ 

โรงเรียนสูงกว่ากลุ่มที่มปีระสบการณต์่ ากว่า 10 ปี 

      5. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลกับ

ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

โดยรวมพบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 โดยมีคา่

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) .928 ส่วนการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลทั้ง 10 หลัก 

และประสิทธิผลโรงเรยีน 4 ด้าน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ทั้งนีอ้าจเนื่องจากว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 หลัก โรงเรียนได้น ามา

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทุกคนให้ความร่วมมอื ย่อมส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียนทั้ง 4 

ด้าน และเกิดประสทิธิผลโรงเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เทพศักดิ์ ใครอุบล   

(2561, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาการศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลัก     
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ธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศกึษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่าความสัมพันธ์

ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศกึษากับความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเลย 

เขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมี

ความสัมพันธ์ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กมลพรรณ พึ่งด้วง (2560, 

บทคัดย่อ) ได้ศกึษาการบริหารตามหลักธรรมาภบิาลกับประสิทธิผลของสถานศกึษา 

สังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่าการบริหารตาม            

หลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศกึษา โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทศพร หงษาชาติ        

(2560, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานงานตามตามหลัก                

ธรรมาภิบาลกับความผูกพันต่อองค์กร : กรณีศกึษา สถานศกึษาภาครัฐ สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาชลบุรึ เขต 1 พบว่า ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง

การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลในสถานศกึษาภาครัฐกับความผูกพันต่อองค์กรของ

บุคลากรสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 พบว่ามีความสัมพันธ์

กันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงและมีทิศ

ทางบวก (r=0.81*) 

  6. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน อย่างนอ้ย 1 ตัว   

มีอ านาจพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน พบว่า การ

บริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล ที่น ามาวิเคราะห ์จ านวน 10 หลัก พบว่า จ านวน 7 หลัก 

ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 2 ได้โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวนทั้ง 7 หลัก คือ       

หลักการกระจายอ านาจ (X7) หลักความเสมอภาค (X9) หลักประสิทธิผล (X2)            

หลักมุ่งเนน้ฉันทามต ิ(X10) หลักความโปร่งใส (X5) หลักการมสี่วนรว่ม (X6) และหลักนิติ

ธรรม (X8) ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตั้งไว้ ทั้งนีอ้าจเนื่องจากว่า หลักธรรมาภิบาลทั้ง 7 

หลัก ต่างก็มีความส าคัญต่อประสิทธิผลโรงเรยีน ซึ่งหลักธรรมาภิบาลที่น ามาใช้ในการ

บริหารมคีวามส าคัญคือ เพื่อให้การบริหารงานโรงเรียนหรอืองค์กรอื่น ๆ ที่น ามาใช้ให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้หลักประชาธิปไตย และเคารพในสิทธิมนุษยชน มุ่งใช้
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กฎระเบียบด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้ มีการ

เปิดเผยข้อมูลขา่วสาร ส่งผลให้สังคมด ารงอยู่อย่างสันติ ตลอดจนมกีารใช้อ านาจในการ

พัฒนาประสิทธิผลโรงเรยีน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุทัย จันทรรัตนกานต์ 

(2560, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาหลักธรรมาภบิาลกับประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอ าเภอ

เมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่าหลักธรรมาภบิาลส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลของเทศบาล 

ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลักความ

โปร่งใสส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิผล ของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีสูงสุด 

และหลักนิติธรรม ส่งผลเชิงบวกต่อ ประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัด

ปทุมธานตี่ าสุด โดยที่สามารถพยากรณ์ ประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดปทุมธานไีด้รอ้ยละ 68.20 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปณิธาน กมลเศษ    

(2560, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของ 

ผูบ้ริหารสถานศกึษาเอกชนในจังหวัดรอ้ยเอ็ด พบว่าการสร้างสมการพยากรณ์การ

บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศกึษาเอกชน ในจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า หลักมุ่งฉันทา

มต ิ(X10) เป็นตัวแปรพยากรณ์การบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศกึษาเอกชน           

ในจังหวัดรอ้ยเอ็ดได้ดีที่สุด อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีสัมประสทิธิ์

สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .85 และมีอ านาจการพยากรณ์เท่ากับ ร้อยละ 71.50 เมื่อ

เพิ่มตัวแปรพยากรณ์ หลักนิตธิรรม (X8) หลักการตอบสนอง (X3) หลักความโปร่งใส (X5) 

หลักภาระ รับผิดชอบ (X4) หลักการมสี่วนร่วม (X6) หลักความเสมอภาค (X9) และหลักการ

กระจายออ านาจ (X7) โดยตัวแปรพยากรณ์ ดังกล่าวสามารถร่วมกันอธิบายความ

แปรปรวนของการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศกึษาเอกชน ในจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลที่สง่ผลต่อ

ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ดังนี้ 

  1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

   1.1 จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมภบิาล  สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น

ควรมีการก าหนดให้มีระบบ การนิเทศ ก ากับ ตดิตาม ส่งเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับการ 
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บริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลใหอ้ยู่ในระดับมากที่สุด 

   1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนัน้ควรมกีาร

ก าหนดให้มีระบบ การนิเทศ ก ากับ ตดิตาม ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิผลโรงเรียนให้อยู่

ในระดับดีมากที่สุด 

   1.3 จากผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานกับ

ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มี

ความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นควรมีการก าหนดให้มีระบบ การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม

และพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลใหอ้ยู่ในสภาพการณ์ที่ดีกว่าเดิม 

   1.4 จากผลการวิจัยพบว่า อ านาจพยากรณ์ของการบริหารงานตาม 

หลักธรรมาภิบาลที่สง่ผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยหลักธรรมาภิบาลที่สง่ผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีนมา

วิเคราะหพ์บว่า มี 7 หลัก หลักการกระจายอ านาจ หลักความเสมอภาค หลักประสิทธิผล 

หลักมุ่งเนน้ฉันทามต ิหลักความโปร่งใส หลักการมสี่วนร่วม และหลักนิตธิรรม ดังนั้น

ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการส่งเสริมหลักธรรมาภบิาลดังกล่าวเพื่อช่วยสนับสนุน และ

ส่งเสริม เพื่อให้เกิดประสิทธิผลโรงเรยีนอย่างมีคุณภาพคุณภาพ และบรรลุตามเป้าหมาย 

ที่ก าหนด 

  2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังในต่อไป 

   จากผลการศกึษาเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลที่สง่ผล

ต่อประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

มีขอ้เสนอแนะในการศกึษา ดังนี้ 

    2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีสว่นร่วมในการบริหารงานโดยใช้

หลักธรรมาภิบาล ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาใกล้เคียง 

    2.2 ควรศึกษาประสิทธิผลโรงเรยีนขององค์กรอื่น ๆ เช่น โรงเรยีน

สังกัดเทศบาล โรงเรียนเอกชน โรงเรยีนสังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เป็นต้น 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ และ 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

 3. นางสาวกาญจน์ณภัทร ดาบพิมพ์ศรี ศกึษานิเทศก์ ส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

 4. ดร.ยุทธนา  อุทโธ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  

 5. นายปัญญา  ถานะลุน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอูนดง ส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางพัฒนา 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ และ 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 3. ดร.เทพรังสรรค์  จันทรังษี อาจารย์พิเศษหลักสูตรการบริหารหลักสูตร         

ครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 4. ดร.เจริญ ราชโสภา ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 2 

 5. นางสาวกาญจน์ณภัทร ดาบพิมพ์ศรี ศกึษานิเทศก์ ส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

 6. นางสาวรัชฎาพร  ผิวเงิน ผูอ้ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝ่ังแดง 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 7. นางสุภาพร  กิณเรศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังยาง (วังยางวัทยานุกุล) 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
 8. ดร.ยุทธนา  อุทโธ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
 9. ดร.เกวียนทอง  ตน้เชื้อ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  

โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 10. ดร.รัชฎาพร  งอยภูธร ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 
 

 

 

 
 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

หนังสือขอความอนุเคราะห์   
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เครื่องมือการวิจัย   
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แบบประเมินแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลโรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

ผูป้ระเมิน....................................................................ต าแหน่ง....................................... 

สถานที่ท างาน................................................................................................................. 

 

ค าช้ีแจง 

 ขอให้ท่านในฐานะผูเ้ชี่ยวชาญโปรดอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือวจิัย ซึ่งเป็น

แบบสอบถามความคิดเห็นระดับการบริหารตามหลักธรรมาภบิาลที่สง่ผลต่อประสิทธิผล

โรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ขอให้พิจารณา 

แบบสอบถาม โดยท าเครื่องหมาย ลงในชอ่งความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ ซึ่งผูว้ิจัยจะน า

จากการประเมินของท่านมาพิจารณาปรับปรุงแบบสอบถามให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึน้  

 ตัวเลขแต่ละช่องประเมินมีความหมายดังนี้  

  + 1  หมายถึง  ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่าเครื่องมอื “ใช้ได้”  

    0  หมายถึง  ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่าเครื่องมอื “ไม่แนใ่จว่าใช้ได้” 

  -1   หมายถึง ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่าเครื่องมอื “ใช้ไม่ได้” 
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ข้อ รายการ 
ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 การด ารงต าแหน่ง     

2 ขนาดโรงเรียน     

3 ประสบการณใ์นการท างาน     

 ตอนที่ 2 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรยีน 

 1. หลักประสิทธิผล 

1 
โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

    

2 
โรงเรียนได้ด าเนนิงานตามแผนพัฒนาการศกึษาขั้น

พืน้ฐานและแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
    

3 
โรงเรียนได้ด าเนินการก ากับ ตดิตาม ปรับปรุงและแก้ไข 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

    

4 

โรงเรียนมีการก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศกึษาและ

เวลาเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศกึษาแตล่ะช้ัน

ปี 

    

 2. หลักประสิทธิภาพ 

5 
โรงเรียนวางแผนการใชท้รัพยากรทางการศกึษา 

เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรยีน ชุมชน และท้องถิ่น 

    

6 
โรงเรียนจัดด าเนินการจัดการควบคุมการใช้ทรัพยากร

ทางการศึกษาอย่างประหยัด และคุ้มค่า 

    

7 

โรงเรียนจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร  

คู่มอืการบริหารงานวิชาการ บริหารงานงบประมาณ  

บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป 

    

8 โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างมรีะบบ ตรงตามเวลาที่

ก าหนด 
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ข้อ รายการ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

 2. หลักประสิทธิภาพ (ต่อ) 

9 โรงเรียนมีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการใช้

ระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ได้รับความรู้และสะดวกต่อ

การด าเนินงานในโรงเรียน 

    

 3. หลักการตอบสนอง 

10 โรงเรียนส ารวจความต้องการของบุคลากรและชุมชน เพื่อ

ด าเนนิการบริหารงานโรงเรียนได้ตามความตอ้งการนัน้ 

    

11 โรงเรียนมีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ตา่งๆในการดูแล

ช่วยเหลือบุคลากรและชุมชน 

    

12 บุคลากรในโรงเรียนมีความเป็นกันเองกับผูม้าติดต่องาน     

13 โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนาให้บุคลากร 

มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

    

14 โรงเรียนจัดให้มบีริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อลดข้อสงสัยของ

ผูป้กครอง และเป็นการสร้างทัศนคตทิี่ดี 

    

 4. หลักภาระรับผิดชอบ 

15 โรงเรียนมีค าสั่งมอบหมายงานและผูร้ับผดิชอบอย่าง

ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 

    

16 โรงเรียนก าหนดหนา้ทีค่วามรับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ของ

บุคลากรในโรงเรียน 

    

17 โรงเรียนมอบหมายใหบุ้คลากรจัดท าเอกสารธุรการช้ันใน

การประเมนิผลการเรียน 

    

18 

 

โรงเรียนจัดให้มีการบริการชุมชน อ านวยความสะดวกใน

การใชส้ถานที่จัดกิจกรรมของชุมชน 

    

19 บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย โดย

ค านงึถึงประโยชน์ของนักเรียน 
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ข้อ รายการ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

 5. หลักความโปร่งใส 

20 โรงเรียนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมใน

โรงเรียนใหก้ับชุมชน 

    

21 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัด

กิจกรรมต่างๆเพื่อให้ชุมชนได้มสี่วนรว่มในการตัดสินใจ 

    

22 โรงเรียนแตง่ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการ

ด าเนนิงานกิจกรรมตา่งๆเพื่อความถูกต้อง 

    

23 โรงเรียนจัดท ารายรับ-รายจา่ยในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

และมีการช้ีแจงงบประมาณในที่ประชุมทราบ 

    

24 โรงเรียนจดัท าเล่มรายงานคุณภาพการจัดการศกึษา 

ในรอบปีการศึกษาต่อส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

    

 6. หลักความมีส่วนร่วม 

25 โรงเรียนประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การบริหารงานกับคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  

    

26 โรงเรียนเปิดโอกาสใหบุ้คลากรและผู้มีสว่นเกี่ยวข้องเข้า

มามีสว่นร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

    

27 

 

โรงเรียนเปิดโอกาสใหบุ้คลากรและผู้มีสว่นเกี่ยวข้องเข้า

มามีสว่นร่วมในการจัดท าและเป็นคณะกรรมการจัดท า

หลักสูตรสถานศกึษา 

    

28 โรงเรียนเปิดโอกาสใหบุ้คลากรและผู้มีสว่นเกี่ยวข้องเข้า

มามีสว่นร่วมจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

    

29 โรงเรียนเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศกึษาเสนอ

ความคิดเห็น และความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษาและการจัดการเรียนรู้ 

    

30 โรงเรียนเปิดโอกาสใหบุ้คลากรและผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง 

มีสว่นร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาการด าเนินงาน 

ด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน 
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ข้อ รายการ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

 7. หลักการกระจายอ านาจ 

31 โรงเรียนแตง่ตั้งบุคลากรในแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี

ความถนัดเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    

32 โรงเรียนได้รับการกระจายอ านาจบริหารทั้ง 4 ดา้น ได้แก่ 

ด้านงานวิชาการ ดา้นงานงบประมาณ ดา้นงานบุคคล 

และด้านงานบริหารงานทั่วไป 

    

33 

 

โรงเรียนก าหนดเกณฑ์การประเมินและเทียบโอนผลการ

เรียนของโรงเรียนได้ 

    

34 โรงเรียนก าหนดแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐานและ

แผนปฏิบัติการประจ าปีได้ตามสภาพจริง 

    

35 โรงเรียนสรรหาบุคลากรของโรงเรียนตรงตามความขาด

แคลนเป็นไปตามหลักเกณฑข์อง สพฐ. 

    

 8. หลักนิติธรรม   

36 โรงเรียนมีแนวปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับของ

ทางราชการในการปฏิบัติงาน 

    

37 โรงเรียนควบคุมดูแลปฏิบัติบุคลากรในโรงเรียนให้ถูกต้อง

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับของทางราชการ 

    

38 บุคลากรในโรงเรียนสร้างกฎกติการว่มกัน ยอมรับและ

ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง 

    

39 โรงเรียนแตง่ตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน

เลื่อนเงนิเดือน 

    

40 

 

บุคลากรในโรงเรียนยอมรับผลการประเมินการปฏิบัติงาน

การเลื่อนเงนิเดือน 

    

 9. หลักความเสมอภาค 

41 โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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ข้อ รายการ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

 9. หลักความเสมอภาค (ต่อ) 

42 โรงเรียนบริหารจัดการการศกึษาแบบมีสว่นร่วม     

43 โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนทุกคน     

44 โรงเรียนมีการอ านวยความสะดวกใหบ้ริการแก่ทุกคน     

45 โรงเรียนมีเกณฑ์ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

โรงเรียนอย่างยุติธรรม 

    

 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

46 บุคลากรทุกคนมคีวามรูค้วามเข้าใจและปฏิบัติงาน 

ตามการจัดโครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียน 

    

47 บุคลากรในโรงเรียนยอมรับและเข้าใจหลักเกณฑก์าร

พิจารณาการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

เพื่อเลื่อนขัน้เงินเดือนประจ าปี 

    

48 โรงเรียนจัดท าประชาพิจารณ์จากคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ครู ผูป้กครองและชุมชนในการวาง

แผนการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน  
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ข้อ รายการ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

 ตอนที่ 3 ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรยีน 

 1. ด้านการบริหารงานวชิาการ 

1 โรงเรียนวิเคราะหห์ลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

สาระแกนกลางของหลักสูตร ตรงตามปัญหาและความ

ต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

    

2 โรงเรียนก าหนดนโยบาย การวางแผน จ าท าหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานตามความตอ้งการของ

สังคม ชุมชน และท้องถิ่น  

    

3 โรงเรียนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร     

4 ด าเนนิการนิเทศ ตดิตาม ประเมนิผล ปรับปรุงการใช้

หลักสูตร อย่างเหมาะสมและตอ่เนื่อง 

    

5 ส่งเสริมครใูห้จัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้โดยเน้นผูเ้รียน

เป็นส าคัญ 

    

6 โรงเรียนก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลการเรียนของ

นักเรียนอย่างมปีระสิทธิภาพ 

    

7 มีการจัดท าเครื่องมอืวัดและประเมินผลที่ได้มาตรฐาน     

8 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูน าภูมปิัญญาท้องถิ่นในการจัด

กระบวนการเรียนรู้  

    

9 ศกึษา วิเคราะห์ วิจัยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับ

มอบหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 

    

10 น าความรูท้ี่ได้มาพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและคุณภาพชีวติ

ของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น 

    

11 ก าหนดรูปแบบและด าเนินการนเิทศ ติดตาม ประเมินผล

ภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

    

12 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการศกึษาและ

นวัตกรรมการบริหารเพื่อใหท้ันการเปลี่ยนแปลง 
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ข้อ รายการ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

 1. ด้านการบริหารงานวชิาการ (ต่อ) 

13 เพิ่มช่ัวโมงแนะแนวการศกึษาโดยความร่วมมอืของครูทุก

คนในโรงเรียน 

    

14 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล 

ครอบครัว องคก์ร หนว่ยงานและสถาบันสังคมอื่น 

ที่จัดการศกึษา 

    

15 จัดท าการพัฒนางานตามแผน ตดิตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

    

16 ส่งเสริมให้ชุมชน บุคคล ครอบครัว องคก์ร หนว่ยงาน 

และสถาบันอื่นเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ 

อย่างสม่ าเสมอ 

    

17 พัฒนาระบบสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศกึษา  

แหลง่เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้อย่างตอ่เนื่อง 

    

 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

18 จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงานโครงการ 

ของโรงเรียนอย่างชัดเจน 

    

19 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ในการใช้และ

การเบิกงบประมาณต่าง ๆ เป็นไปแผน 

    

20 การอนุมัตใิช้งบประมาณรายจ่ายใหส้อดคล้องกับ

แผนปฏิบัติการ 

    

21 จัดท ารายงานการขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงการใชเ้งิน

งบประมาณ 

    

22 มกีารใชท้รัพยากรอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ เปิด

โอกาสให้หนว่ยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนรว่ม 
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ข้อ รายการ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ (ต่อ) 

23 ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอกใน

การพัฒนาโรงเรียน 

    

24 การบริหารงานการเงินด าเนินการตามวิธีการที่

กระทรวงการคลังก าหนด 

    

25 การจัดท าเอกสารทางการเงนิอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็น

ปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้ 

    

26 มีการรายงานผลการใชเ้งินงบประมาณต่อหน่วยงานต้น

สังกัดอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

    

27 จัดท าทะเบียนคุมพัสดุ     

28 จัดท าแผนเพื่อจัดหาพัสดุ บ ารุงรักษาโดยการจัดซื้อจัดจา้ง     

29 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ ์ที่ดิน 

อาคาร เพื่อจัดท าระบบฐานข้อมูล และทะเบียนคุม

ทรัพย์สิน 

    

30 สถานศกึษาด าเนินการเบิกจา่ย และน าส่งเงินตามวิธีที่

กระทรวงการคลังก าหนด 

    

31 บริหารเงินรายได้แผน่ดินได้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวง     

32 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท าระบบการเงนิ  

การคลังได้ 

    

33 บริหารเงินนอกงบประมาณอย่างถูกต้องโปร่งใส     

 3. ด้านการบรหิารงานบุคคล 

34 การก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล มีความ

เหมาะสมกับปริมาณงานของโรงเรียน 

    

35 สรรหา บรรจุ แตง่ตั้ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาตามความขาดแคลน 

    

36 แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดอืน     

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



208 

 

ข้อ รายการ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

 3. ด้านการบรหิารงานบุคคล (ต่อ) 

37 ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงานส าหรับข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษาตรงตามกฎหมาย ระเบียบ 

    

38 การส่งเสริมให้บุคลากรมีความประพฤติปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี 

    

39 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาให้

เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

    

40 จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ตรงตาม

สภาพจริง 

    

41 การน าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในปีต่อไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

    

42 การพิจารณาความดีความชอบมีความโปร่งใสและเที่ยง

ธรรม 

    

43 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

    

44 ยกย่อง เชญิชูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาที่

สร้างความดีอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี 

    

45 สร้างช่องทางการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียนของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม 

    

 4. ด้านการบรหิารงานทั่วไป 

46 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานธุรการ

เพื่อให้งานรวดเร็ว มีคุณภาพตามก าหนดเวลา 

    

47 ด าเนนิงานโครงการเป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนที่

ก าหนดไว้ตามแผน 

    

48 จัดการระบบการบริหารงานและพัฒนาโรงเรียน 

มีความเหมาะสมตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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ข้อ รายการ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

 4. ด้านการบรหิารงานทั่วไป (ต่อ) 

49 การวิเคราะหโ์ครงสร้างนโยบายและแผนงานให้สอดคล้อง

กับความตอ้งการของสถานศกึษา 

    

50 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลกรให้มคีวามรู้

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

    

51 จัดการสิ่งอ านวยใหเ้อือ้ต่อการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ

ตามความเหมาะสม 

    

52 จัดบริการดา้นข้อมูลข่าวสารตา่ง ๆ ให้มคีวามสะดวกต่อ

บุคลากรและชุมชนอย่างมปีระสิทธิภาพ 

    

53 การประชาสัมพันธ์งานของโรงเรยีนใหชุ้มชนได้รับรู้

เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมในโรงเรยีน 

    

54 หนว่ยงานจากภายนอกให้การสนับสนุนในการจัด

การศกึษา 

    

55 มีการใชส้ื่อที่หลากหลายการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับ

การศกึษา 

    

56 จัดการระบบบริหารงานมีการกระจายอ านาจไปยัง 

ด้านอื่น ๆ 

    

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
          ลงช่ือ          ผูป้ระเมิน 
            (................................................................) 
.     ต าแหน่ง............................................................................ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่สง่ผลต่อประสิทธผิลโรงเรยีน  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

ค าชี้แจง 

 1. แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภบิาล 

ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 2 

 2. ขอ้มูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้ ผูว้ิจัยจะน าไปวิเคราะหโ์ดยภาพรวม  

ไม่มผีลกระทบต่อหนา้ที่การงานของท่านแต่อย่างใด จึงใหท้่านโปรดพิจารณา 

ตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริง เพื่อจะเป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนา 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลในโรงเรียนในโอกาสต่อไป 

 3. แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่ง ขนาดโรงเรียน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

  ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จ านวน 10 

หลัก ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีระดับความคิดเห็น 5 

ระดับ 

  ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน  

จ านวน 4 ด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

มีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ 

 ผูว้ิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความอนุเคราะหจ์ากท่านเป็นอย่างดี            

จงึขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ 

 

                นางสาวพรรณภิา  ไชยศรี  

        นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตอนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน (   ) หนา้ของความตามสภาพที่เป็นจริง 

เกี่ยวกับตัวท่าน 

 

 1. การด ารงต าแหน่ง 

      (   ) ผูบ้ริหารโรงเรียน 

      (   ) ครูผูส้อน 

 2. ขนาดของโรงเรยีน 

      (   ) เล็ก  (นักเรียน 1 - 120 คน) 

      (   ) กลาง (นักเรียน 121 - 300 คน) 

      (   ) ใหญ่  (นักเรียน 301 คนขึน้ไป) 

 3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

      (   ) น้อยกว่า 10 ปี 

      (   ) 10 – 20 ปี 

      (   ) มากกว่า 20 ปี 
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ตอนที่ 2 

การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรยีน 

ค าชี้แจง โปรดอ่านแบบสอบถามในแตล่ะข้ออย่างชัดเจน แล้วท าเครื่องหมาย √ ลงใน

ช่องว่างทางขวามือช่องใดช่องหนึ่งที่ตรงกับความเป็นจริง / ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

เพียงข้อละ 1 เครื่องหมายตามเกณฑด์ังนี้ 

 5 หมายถึง  การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลในโรงเรยีนมากที่สุด 

 4 หมายถึง  การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลในโรงเรียนมาก  

 3 หมายถึง  การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลในโรงเรียนปานกลาง 

 2 หมายถึง  การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลในโรงเรียนน้อย 

 1 หมายถึง  การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลในโรงเรียนน้อยที่สุด 
 

ข้อ 

 

การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรยีน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1. หลักประสิทธิผล 

1 โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

     

2 

 

โรงเรียนได้ด าเนนิงานตามแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 

     

3 โรงเรียนได้ด าเนินการก ากับ ตดิตาม ปรับปรุงและแก้ไข ผล

การปฏิบัติงานตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

     

4 โรงเรียนมีการก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศกึษาและ

เวลาเรียนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 

     

2. หลักประสิทธิภาพ 

5 โรงเรียนวางแผนการใชท้รัพยากรทางการศกึษา เหมาะสม

กับความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และท้องถิ่น 

     

6 โรงเรียนจัดด าเนินการจัดการควบคุมการใช้ทรัพยากรทาง

การศกึษาอย่างประหยัด และคุม้ค่า 
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ข้อ 

 

การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรยีน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

2. หลักประสิทธิภาพ (ต่อ) 

7 โรงเรียนจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร  

คู่มอืการบริหารงานวิชาการ บริหารงานงบประมาณ  

บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป 

     

8 โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างมรีะบบ ตรงตามเวลาที่

ก าหนด 

     

9 โรงเรียนมีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการใช้

ระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ได้รับความรู้และสะดวกต่อ

การด าเนินงานในโรงเรียน 

     

3. หลักการตอบสนอง 

10 โรงเรียนส ารวจความต้องการของบุคลากรและชุมชน เพื่อ

ด าเนนิการบริหารงานโรงเรียนได้ตามความตอ้งการนัน้ 

     

11 โรงเรียนมีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ตา่งๆในการดูแล

ช่วยเหลือบุคลากรและชุมชน 

     

12 บุคลากรในโรงเรียนมีความเป็นกันเองและให้บริการด้วย

อัธยาศัยไมตรีกับผูม้าติดตอ่งาน 

     

13 โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนาให้บุคลากร 

มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

     

14 โรงเรียนจัดให้มบีริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อลดข้อสงสัยของ

ผูป้กครอง และเป็นการสร้างทัศนคตทิี่ดี 

     

4. หลักภาระรับผิดชอบ 

15 โรงเรียนมีค าสั่งมอบหมายงานและผูร้ับผดิชอบอย่างชัดเจน 

เป็นลายลักษณ์อักษร 

     

16 โรงเรียนก าหนดหนา้ทีค่วามรับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ของ

บุคลากรในโรงเรียน 

     

17 โรงเรียนมอบหมายใหบุ้คลากรจัดท าเอกสารธุรการช้ันใน

การประเมนิผลการเรียน 
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ข้อ 

 

การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรยีน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (ต่อ) 

18 

 

โรงเรียนจัดให้มกีารบริการชุมชน อ านวยความสะดวกใน

การใชส้ถานที่จัดกิจกรรมของชุมชน 

     

19 บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย โดย

ค านงึถึงประโยชน์ของนักเรียน 

     

5. หลักความโปร่งใส 

20 โรงเรียนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในโรงเรียน

ให้กับชุมชน 

     

21 โรงเรียนมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาในการ

จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนได้มีสว่นร่วมในการ

ตัดสินใจ 

     

22 โรงเรียนแตง่ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการ

ด าเนนิงานกิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อความถูกต้อง 

     

23 โรงเรียนจัดท ารายรับ-รายจา่ยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

และมีการช้ีแจงงบประมาณในที่ประชุมทราบ 

     

24 โรงเรียนจดัท ารายงานคุณภาพการจัดการศกึษา 

ในรอบปีการศึกษาต่อส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

     

6. หลักความมีส่วนร่วม 

25 โรงเรียนมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การบริหารงานกับคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  

     

26 โรงเรียนเปิดโอกาสใหบุ้คลากรและผู้มีสว่นเกี่ยวข้องเข้ามา 

มีสว่นร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

     

27 

 

โรงเรียนเปิดโอกาสใหบุ้คลากรและผู้มีสว่นเกี่ยวข้องเข้ามา 

มีสว่นร่วมในการจัดท าและเป็นคณะกรรมการจัดท า

หลักสูตรสถานศกึษา 
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ข้อ 

 

การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรยีน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

6. หลักความมีส่วนร่วม(ต่อ) 

28 โรงเรียนเปิดโอกาสใหบุ้คลากรและผู้มีสว่นเกี่ยวข้องเข้ามา 

มีสว่นร่วมจัดท าแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี 

     

29 โรงเรียนเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศกึษาเสนอ

ความคิดเห็น และความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษาและการจัดการเรียนรู้ 

     

30 โรงเรียนเปิดโอกาสใหบุ้คลากรและผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง 

มีสว่นร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาการด าเนินงาน 

ด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน 

     

7. หลักการกระจายอ านาจ 

31 โรงเรียนแตง่ตั้งบุคลากรในแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี

ความถนัดเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     

32 โรงเรียนได้มกีารกระจายอ านาจบริหารทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านงานวิชาการ ดา้นงานงบประมาณ ดา้นงานบุคคล และ

ด้านงานบริหารงานทั่วไป 

     

33 

 

โรงเรียนก าหนดเกณฑ์การประเมินและเทียบโอนผลการ

เรียนของโรงเรียนได้ 

     

34 โรงเรียนก าหนดแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐานและ

แผนปฏิบัติการประจ าปีได้ตามสภาพจริง 

     

35 โรงเรียนสรรหาบุคลากรของโรงเรียนตรงตามความขาด

แคลนเป็นไปตามหลักเกณฑข์อง สพฐ. 

     

8. หลักนิติธรรม   

36 โรงเรียนมีแนวปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับของ

ทางราชการในการปฏิบัติงาน 
     

37 โรงเรียนควบคุมดูแลปฏิบัติบุคลากรในโรงเรียนให้ถูกต้อง

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับของทางราชการ 
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ข้อ 

 

การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรยีน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

38 บุคลากรในโรงเรียนสร้างกฎกติการว่มกัน ยอมรับและ

ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง 

     

39 โรงเรียนแตง่ตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานเลื่อน

เงินเดอืน 

     

40 

 

บุคลากรในโรงเรียนยอมรับผลการประเมินการปฏิบัติงาน

การเลื่อนเงนิเดือน 

     

9. หลักความเสมอภาค 

41 โรงเรียนจัดให้มรีะเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งที่มี 

ความเป็นธรรมเสมอภาคกับบุคลากรในโรงเรียน 

     

42 โรงเรียนบริหารจัดการการศกึษาแบบมีสว่นร่วม      

43 โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนทุกคน      

44 โรงเรียนมีการอ านวยความสะดวกใหบ้ริการแก่ทุกคน      

45 โรงเรียนมีเกณฑ์ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

โรงเรียนอย่างยุติธรรม 

     

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

46 บุคลากรทุกคนมคีวามรูค้วามเข้าใจและปฏิบัติงาน 

ตามการจัดโครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียน 

     

47 บุคลากรในโรงเรียนยอมรับและเข้าใจหลักเกณฑก์าร

พิจารณาการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

เพื่อเลื่อนขัน้เงินเดือนประจ าปี 

     

48 โรงเรียนจัดท าประชาพิจารณ์จากคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ครู ผูป้กครองและชุมชนในการวาง

แผนการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน  

     

49 บุคลากรทุกคนมกีารเสนอความคิดเห็นและร่วมกัน

ตัดสินใจในการจัดกิจกรรมโรงเรยีน 

     

50 โรงเรียนจัดให้มกีารประชุมประจ าเดือนเพื่อรว่มกันและ

เปลี่ยนปัญหาและร่วมกันหาทางแก้ไข 
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ตอนที่ 3 

ประสิทธิผลการบรหิารงานโรงเรยีน 

ค าชี้แจง โปรดอ่านแบบสอบถามในแตล่ะข้ออย่างชัดเจน แล้วท าเครื่องหมาย √ ลงใน

ช่องว่างทางขวามือช่องใดช่องหนึ่งที่ตรงกับความเป็นจริง / ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

เพียงข้อละ 1 เครื่องหมายตามเกณฑด์ังนี้ 

 5 หมายถึง  ประสิทธิผลโรงเรียนมากที่สุด 

 4 หมายถึง  ประสิทธิผลโรงเรียนมาก  

 3 หมายถึง  ประสิทธิผลโรงเรียนปานกลาง 

 2 หมายถึง  ประสิทธิผลโรงเรียนน้อย 

 1 หมายถึง  ประสิทธิผลโรงเรียนน้อยที่สุด 

 
 

ข้อ 

 

ประสิทธิผลการบรหิารงานในโรงเรยีน 
ระดับประสิทธิผล 

5 4 3 2 1 

1. ด้านการบริหารงานวชิาการ 

1 โรงเรียนวิเคราะหห์ลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

สาระแกนกลางของหลักสูตร ตรงตามปัญหาและความ

ต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

     

2 โรงเรียนก าหนดนโยบาย การวางแผน จ าท าหลักสูตร

สถานศกึษาตามความตอ้งการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น  

     

3 โรงเรียนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร      

4 ด าเนนิการนิเทศ ตดิตาม ประเมนิผล ปรับปรุงการใช้

หลักสูตร อย่างเหมาะสมและตอ่เนื่อง 

     

5 ส่งเสริมครใูห้จัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็น

ส าคัญ 

     

6 โรงเรียนก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลการเรียนของนักเรียน

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

     

7 มีการจัดท าเครื่องมอืวัดและประเมินผลที่ได้มาตรฐาน      
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ข้อ 

 

ประสิทธิผลการบรหิารงานในโรงเรยีน 
ระดับประสิทธิผล 

5 4 3 2 1 

8 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูน าภูมปิัญญาท้องถิ่นในการจัด

กระบวนการเรียนรู้  

     

9 ศกึษา วเิคราะห์ วจิัยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับ

มอบหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 

     

10 น าความรูท้ี่ได้มาพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและคุณภาพชีวติ

ของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น 

     

11 ก าหนดรูปแบบและด าเนินการนเิทศ ติดตาม ประเมินผล

ภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

     

12 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการศกึษาและ

นวัตกรรมการบริหารเพื่อใหท้ันการเปลี่ยนแปลง 

     

13 จัดให้มช่ัีวโมงแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือของครูทุก

คนในโรงเรียน 

     

14 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล 

ครอบครัว องคก์ร หนว่ยงานและสถาบันสังคมอื่น 

ที่จัดการศกึษา 

     

15 จัดท าการพัฒนางานตามแผน ตดิตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

     

16 ส่งเสริมให้ชุมชน บุคคล ครอบครัว องคก์ร หนว่ยงาน 

และสถาบันอื่นเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ 

อย่างสม่ าเสมอ 

     

17 พัฒนาระบบสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศกึษา  

แหลง่เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้อย่างตอ่เนื่อง 

     

2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

18 จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงานโครงการ 

ของโรงเรียนอย่างชัดเจน 
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ข้อ 

 

ประสิทธิผลการบรหิารงานในโรงเรยีน 
ระดับประสิทธิผล 

5 4 3 2 1 

2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ (ต่อ) 

19 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ในการใช้และการ

เบิกงบประมาณต่าง ๆ เป็นไปแผน 

     

20 การอนุมัตใิช้งบประมาณรายจ่ายใหส้อดคล้องกับ    

แผนปฏิบัติการ 

     

21 จัดท ารายงานการขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงการใชเ้งิน

งบประมาณ 

     

22 มกีารใชท้รัพยากรอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ เปิดโอกาส

ให้หนว่ยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนมีสว่นรว่ม 

     

23 ได้รับความรว่มมอืจากหน่วยงานภายนอกในการพัฒนา

โรงเรียน 

     

24 การบริหารงานการเงินด าเนินการตามวิธีการที่

กระทรวงการคลังก าหนด 

     

25 การจัดท าเอกสารทางการเงนิอย่างถูกต้อง โปร่งใส              

เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้ 

     

26 มีการรายงานผลการใชเ้งินงบประมาณต่อหน่วยงาน             

ต้นสังกัด อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

     

27 จัดท าทะเบียนคุมพัสดุ      

28 จัดท าแผนเพื่อจัดหาพัสดุ บ ารุงรักษาโดยการจัดซื้อจัดจา้ง      

29 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ ์ที่ดิน 

อาคาร เพื่อจัดท าระบบฐานข้อมูล และทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

     

30 สถานศกึษาด าเนินการเบิกจา่ย และน าส่งเงินตามวิธีที่

กระทรวงการคลังก าหนด 

     

31 บริหารเงินรายได้แผน่ดินได้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวง      

32 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท าระบบการเงนิ  

การคลังได้ 

     

33 บริหารเงินนอกงบประมาณอย่างถูกต้องโปร่งใส      
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ข้อ 

 

ประสิทธิผลการบรหิารงานในโรงเรยีน 
ระดับประสิทธิผล 

5 4 3 2 1 

3. ด้านการบรหิารงานบุคคล 

34 การก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล มีความ

เหมาะสมกับปริมาณงานของโรงเรียน 

     

35 สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาตามความขาดแคลน 

     

36 แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน      

37 ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงานส าหรับข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษาตรงตามกฎหมาย ระเบียบ 

     

38 การส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความประพฤติปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี 

     

39 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนา           

ให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

     

40 จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ตรงตาม

สภาพจริง 

     

41 การน าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในปีต่อไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

     

42 การพิจารณาความดีความชอบมีความโปร่งใสและเที่ยง

ธรรม 

     

43 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

     

44 ยกย่อง เชดิชขู้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาที่

สร้างความดีอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี 

     

45 สร้างช่องทางการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ รอ้งเรียนของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อไม่ได้รับความ

เป็นธรรม 
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ข้อ 

 

ประสิทธิผลการบรหิารงานในโรงเรยีน 
ระดับประสิทธิผล 

5 4 3 2 1 

4. ด้านการบรหิารงานทั่วไป 

46 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานธุรการ

เพื่อให้งานรวดเร็ว มคีุณภาพตามก าหนดเวลา 

     

47 ด าเนนิงานโครงการเป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนที่

ก าหนดไว้ตามแผน 

     

48 จัดการระบบการบริหารงานและพัฒนาโรงเรียน 

มีความเหมาะสมตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

     

49 การวิเคราะหโ์ครงสร้างนโยบายและแผนงานให้สอดคล้อง

กับความตอ้งการของสถานศกึษา 

     

50 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลกรให้มคีวามรู้

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

51 จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกให้เอือ้ต่อการปฏิบัติงานใน

ด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

     

52 จัดบริการด้านข้อมูลข่าวสารตา่ง ๆ ให้มคีวามสะดวกต่อ

บุคลากรและชุมชนอย่างมปีระสิทธิภาพ 

     

53 การประชาสัมพันธ์งานของโรงเรยีนใหชุ้มชนได้รับรู้เกี่ยวกับ

การด าเนินกิจกรรมในโรงเรียน 

     

54 หนว่ยงานจากภายนอกให้การสนับสนุนในการจัด

การศกึษา 

     

55 มีการใชส้ื่อที่หลากหลายการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับ

การศกึษา 

     

56 จัดการระบบบริหารงานมีการกระจายอ านาจไปยังด้านการ

บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การ

บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 

     

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 

เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนวทางพัฒนา 

การบริหารตามหลักธรรมาภบิาลที่สง่ผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

_______________________________________ 

ชื่อผู้วิจัย นางสาวพรรณิภา ไชยศรี นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

ประธานที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์  ผศ.ดร.เพลินพิศ   ธรรมรัตน์ 

กรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์  ดร.ภญิโญ  ทองเหลา 

 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................................... 

สถานที่ท างาน................................................................................................................... 

วันเดือนปีสัมภาษณ์........................................................................................................... 

เริม่การสัมภาษณ์เวลา..................................จบการสัมภาษณ์เวลา................................... 

 

ประเด็นค าถาม แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 1. หลักการกระจายอ านาจ (X7) 

  1.1 การพัฒนาหลักการกระจายอ านาจ ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหเ้กิดผลที่ดี

และยั่งยืนในโรงเรียนหรือหน่วยงานของท่าน ท่านมีแนวทาง วิธีการอย่างไร 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 2. หลักความเสมอภาค (X9) 

  2.1 การพัฒนาหลักความเสมอภาค ตามหลักธรรมาภบิาลเพื่อใหเ้กิดผลที่ดี

และยั่งยืนในโรงเรียนหรือหน่วยงานของท่าน ท่านมีแนวทาง วิธีการอย่างไร 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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 3. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (X10) 

  3.1 การพัฒนาหลักมุ่งเน้นฉันทามติ ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหเ้กิดผลที่ดี

และยั่งยืนในโรงเรียนหรือหน่วยงานของท่าน ท่านมีแนวทาง วิธีการอย่างไร 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 4. หลักประสิทธิภาพ (X2)      
  4.1 การพัฒนาหลักประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภบิาลเพื่อใหเ้กิดผลที่ดแีละ

ยั่งยืนในโรงเรยีนหรอืหนว่ยงานของท่าน ท่านมีแนวทาง วธิีการอย่างไร 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 5. หลักนิติธรรม (X8) 

  5.1 การพัฒนาหลักนิตธิรรมหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดผลที่ดแีละยั่งยืนในโรงเรียน

หรอืหนว่ยงานของท่าน ท่านมแีนวทาง วิธีการอย่างไร 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 6. หลักความโปร่งใส (X5) 

  6.1 การพัฒนาหลักความโปร่งใสตามหลักธรรมาภบิาลเพื่อใหเ้กิดผลที่ดแีละ

ยั่งยืนในโรงเรยีนหรือหนว่ยงานของท่าน ท่านมีแนวทาง วธิีการอย่างไร 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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 7. หลักการมีส่วนร่วม (X6) 

  7.1 การพัฒนาหลักการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหเ้กิดผลที่ดแีละ

ยั่งยืนในโรงเรยีนหรอืหนว่ยงานของท่าน ท่านมีแนวทาง วธิีการอย่างไร 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

  

  

  

 ผูว้ิจัย ขอขอบพระคุณผูเ้ชี่ยวชาญทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้เสียสละเวลาอันมี

ค่า ให้ความอนุเคราะหเ์สนอแนวทางพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภบิาลที่สง่ผลตอ่

ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2          

ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่การวิจัยในครั้งนี้ 

 

          นางสาวพรรณิภา  ไชยศรี 

          นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ภาคผนวก ง  

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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ตาราง 37 การหาค่า IOC ของผู้เช่ียวชาญการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล         

               โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

1. หลักประสิทธผิล         

1 
โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา

ขั้นพืน้ฐานและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2 โรงเรียนได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนา

การศึกษาขั้นพืน้ฐานและแผนปฏิบัติ  

การประจ าปีของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

3 โรงเรียนได้ด าเนินการก ากับ ติดตาม 

ปรับปรุงและแกไ้ข ผลการปฏบิัติงาน

ตามแผนอยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

4 โรงเรียนมีการก าหนดโครงสรา้ง

หลักสูตรสถานศึกษาและเวลาเรียน

สอดคลอ้งกับหลักสูตรแกนกลาง 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได ้

2. หลักประสิทธภิาพ         

5 โรงเรียนวางแผนการใชท้รัพยากรทาง

การศึกษา เหมาะสมกับความต้องการ

ของผู้เรยีน ชุมชน และท้องถิ่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

6 โรงเรียนจัดด าเนินการจัดการควบคุม

การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอยา่ง

ประหยัด และคุม้ค่า 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

7 โรงเรียนจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน

ส าหรับบุคลากร คู่มือการ

บริหารงานวิชาการ บริหารงาน

งบประมาณ บริหารงานบุคคล และ

บริหารงานทั่วไป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้
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ตาราง 37 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

8 โรงเรียนมีการบรหิารงานอยา่งมีระบบ 

ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

9 โรงเรียนมีการจดัอบรมพัฒนาบุคลากร

เก่ียวกับการใชร้ะบบข้อมูลสารสนเทศ 

เพื่อให้ได้รับความรู้และสะดวกต่อการ

ด าเนินงานในโรงเรยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

3. หลักการตอบสนอง         

10 โรงเรียนส ารวจความต้องการของ

บุคลากรและชุมชน เพื่อด าเนนิการ

บริหารงานโรงเรียนได้ตามความต้องการ

นัน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

11 โรงเรียนมสีวัสดกิาร และสิทธิประโยชน์

ตา่งๆในการดูแลช่วยเหลอืบุคลากรและ

ชุมชน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได ้

12 บุคลากรในโรงเรียนมคีวามเป็นกันเองและ

ให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีกับผู้มา 

ตดิตอ่งาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

13 โรงเรียนมกีารส่งเสริม สนับสนุน เพื่อ

พัฒนาให้บุคลากรมคีวามก้าวหนา้ใน

วชิาชีพ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได ้

14 โรงเรียนจัดให้มีบริการขอ้มูลข่าวสาร เพื่อ

ลดขอ้สงสัยของผู้ปกครอง และเป็นการ

สร้างทัศนคติท่ีด ี

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้
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ตาราง 37 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

4. หลักภาระรับผิดชอบ         

15 โรงเรียนมีค าสั่งมอบหมายงานและ

ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนเป็นลาย

ลักษณอ์ักษร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

16 โรงเรียนก าหนดหน้าที่ความรบัผิดชอบ

ในแต่ละหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

17 โรงเรียนมอบหมายให้บุคลากรจัดท า

เอกสารธุรการช้ันในการประเมินผล

การเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได ้

18 โรงเรียนจัดใหม้ีการบรกิารชุมชน 

อ านวยความสะดวกในการใชส้ถานที่

จัดกจิกรรมของชุมชน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได ้

19 บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัตงิานที่ได้รับ

มอบหมาย โดยค านึงถึงประโยชน์ของ

นักเรยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

            5. หลักความโปรง่ใส         

20 โรงเรียนประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการจัด

กจิกรรมในโรงเรียนให้กับชุมชน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

21 โรงเรียนมีการจดัประชุมคณะกรรม 

การสถานศึกษาในการจัดกจิกรรม

ต่างๆเพื่อให้ชุมชนไดม้ีส่วนรว่มในการ

ตัดสนิใจ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได ้

22 โรงเรียนแตง่ตั้งคณะกรรมการเพื่อ

ตรวจสอบผลการด าเนนิงานกจิกรรม

ต่างๆเพื่อความถูกต้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้
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ตาราง 37 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

            5. หลักความโปรง่ใส (ต่อ)         

23 โรงเรียนจัดท ารายรับ-รายจ่ายในการ

จัดกจิกรรมต่างๆ และมีการชีแ้จง

งบประมาณในที่ประชุมทราบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

24 โรงเรียนจัดท ารายงานคุณภาพการจัด

การศึกษาในรอบปีการศึกษาต่อ

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

             6. หลักการมีส่วนร่วม         

25 โรงเรียนมีการประชุมแลกเปลีย่นความ

คดิเห็นเก่ียวกับการบริหารงานกับ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได ้

26 โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามสี่วนร่วมในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

27 โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามสี่วนร่วมในการ

จัดท าและเป็นคณะกรรมการจัดท า

หลักสูตรสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

28 โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามสี่วนร่วมจัดท า

แผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

29 โรงเรียนเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ

สถานศึกษาเสนอความคิดเหน็ และ

ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาและการจัดการเรยีนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้
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ตาราง 37 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

            6. หลักการมีส่วนร่วม (ตอ่)         

30 โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรและ           

ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งมสี่วนร่วมในการ

ตัดสนิใจแก้ปัญหาการด าเนินงาน 

ด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

           7. หลักการกระจายอ านาจ         

31 โรงเรียนแตง่ตั้งบุคลากรในแตล่ะกลุ่ม

สาระการเรียนรูท้ี่มีความถนัดเป็น

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

32 โรงเรียนได้มีการกระจายอ านาจ

บรหิารทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน

วิชาการ ด้านงานงบประมาณ ด้านงาน

บุคคล และดา้นงานบรหิารงานทั่วไป 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได ้

33 โรงเรียนก าหนดเกณฑ์การประเมิน

และเทยีบโอนผลการเรียนของ 

โรงเรียนได ้

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได ้

34 โรงเรียนก าหนดแผนพัฒนาการศึกษา

ขั้นพืน้ฐานและแผนปฏิบัติการประจ าปี

ได้ตามสภาพจรงิ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได ้

35 โรงเรียนสรรหาบุคลากรของโรงเรยีน

ตรงตามความขาดแคลนเป็นไปตาม

หลักเกณฑข์อง สพฐ. 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

            8. หลักนิติธรรม         

36 โรงเรียนมีแนวปฏิบัตติามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบงัคับของทางราชการใน

การปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้
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ตาราง 37 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

            8. หลักนิติธรรม (ต่อ)         

37 โรงเรียนควบคุมดูแลปฏิบัติบคุลากรใน

โรงเรียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบงัคับของทางราชการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

38 บุคลากรในโรงเรียนสรา้งกฎกติกา

รว่มกัน ยอมรับและปฏิบัตติามอยา่ง

ถูกต้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

39 โรงเรียนแตง่ตั้งคณะกรรมการประเมิน

การปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

40 บุคลากรในโรงเรียนยอมรับผลการ

ประเมินการปฏิบัตงิานการเลือ่น

เงินเดือน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

              9. หลักความเสมอภาค         

41 โรงเรียนจัดใหม้ีระเบียบ ข้อบงัคับ และ

ค าสั่งที่มีความเป็นธรรมเสมอภาคกับ

บุคลากรในโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได ้

42 โรงเรียนบรหิารจดัการการศกึษาแบบมี

ส่วนร่วม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

43 โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรยีนทุกคน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

44 โรงเรียนมีการอ านวยความสะดวก

ให้บริการแก่ทุกคน 
+1 +1 + +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

45 โรงเรียนมีเกณฑ์ประเมนิการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในโรงเรยีนอยา่งยุติธรรม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้
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ตาราง 37 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ         

46 บุคลากรทุกคนมีความรูค้วามเข้าใจ

และปฏิบัตงิานตามการจัดโครงสรา้ง

การบรหิารงานในโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได ้

47 บุคลากรในโรงเรียนยอมรับและเข้าใจ

หลักเกณฑ์การพจิารณาการประเมิน

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

เพื่อเลื่อนขัน้เงินเดือนประจ าปี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

48 โรงเรียนจัดท าประชาพิจารณจ์าก

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

ครู ผู้ปกครองและชุมชนในการวาง

แผนการด าเนนิงานต่าง ๆ ของ

โรงเรียน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

49 บุคลากรทุกคนมีการเสนอความ

คดิเห็นและรว่มกันตดัสินใจในการจัด

กจิกรรมโรงเรยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

50 โรงเรียนจัดใหม้ีการประชุม

ประจ าเดือนเพื่อร่วมกันและเปลี่ยน

ปัญหาและรว่มกันหาทางแกไ้ข 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้
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ตาราง 38  การหาค่า IOC ของผู้เช่ียวชาญประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่           

               การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ         

1 โรงเรียนวิเคราะหห์ลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน สาระแกนกลาง

ของหลักสูตร ตรงตามปัญหาและ

ความต้องการของสังคม ชุมชน และ

ท้องถิ่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2 โรงเรียนก าหนดนโยบาย การวางแผน 

จ าท าหลักสูตรสถานศึกษาตามความ

ต้องการของสงัคม ชุมชน และท้องถิ่น  

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได ้

3 โรงเรียนการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสตูร 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

4 ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

ปรับปรุงการใช้หลักสูตร อยา่ง

เหมาะสมและตอ่เนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

5 ส่งเสรมิครูให้จดัท าแผนการจัดการ

เรียนรูโ้ดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

6 โรงเรียนก าหนดเกณฑก์าร

ประเมินผลการเรียนของนักเรยีน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

7 มีการจัดท าเครื่องมอืวัดและ

ประเมินผลทีไ่ด้มาตรฐาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

8 ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ครูน าภูมปิัญญา

ท้องถิ่นในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้
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ตาราง 38 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

9 

ศึกษา วิเคราะห ์วิจัยในกลุม่สาระการ

เรียนรูท้ี่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนา

คุณภาพการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

10 

น าความรู้ที่ได้มาพัฒนาทักษะทาง

วิชาชีพและคุณภาพชวีิตของประชาชน

ในชุมชนและทอ้งถิ่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

11 ก าหนดรูปแบบและด าเนินการนิเทศ 

ติดตาม ประเมินผลภายในโรงเรียน

อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

12 ส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาและนวตักรรมการ

บรหิารเพื่อให้ทนัการเปลี่ยนแปลง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

13 จัดใหม้ีชั่วโมงแนะแนวการศึกษาโดย

ความร่วมมือของครูทุกคนในโรงเรยีน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

14 การแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นการจัด

การศึกษาของบุคคล ครอบครัว 

องคก์ร หน่วยงานและสถาบันสังคม

อื่นที่จัดการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

15 จัดท าการพัฒนางานตามแผน ติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลคณุภาพ

ภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอยา่ง

ต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

16 ส่งเสรมิให้ชุมชน บุคคล ครอบครัว 

องคก์ร หน่วยงานและสถาบันอื่นเข้า

มามสี่วนร่วมในกจิกรรมทางวชิาการ 

อย่างสม่ าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้
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ตาราง 38 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

17 

พัฒนาระบบสือ่ นวตักรรม เทคโนโลยี

ทางการศึกษา แหลง่เรียนรูแ้ละ

เครอืข่ายการเรียนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

       2. ด้านการบรหิารงานงบประมาณ         

18 จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ 

แผนงานโครงการของโรงเรียนอยา่ง

ชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

19 จัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี

งบประมาณ ในการใชแ้ละการเบิก

งบประมาณต่าง ๆ เป็นไปแผน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

20 การอนุมัตใิช้งบประมาณรายจ่ายให้

สอดคลอ้งกับแผนปฏิบัติการ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

21 จัดท ารายงานการขอโอนหรือ

เปลี่ยนแปลงการใช้เงินงบประมาณ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

22 มีการใช้ทรัพยากรอยา่งมีระบบและ

ประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้หน่วยงาน

อื่นทั้งภาครัฐและเอกชนมสี่วนรว่ม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

23 ได้รับความร่วมมอืจากหน่วยงาน

ภายนอกในการพัฒนาโรงเรียน 
+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได ้

24 การบรหิารงานการเงนิด าเนินการตาม

วิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

25 การจัดท าเอกสารทางการเงนิอย่าง

ถูกต้อง โปรง่ใส เป็นปัจจุบนั และ

สามารถตรวจสอบได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้
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ตาราง 38 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

26 มีการรายงานผลการใชเ้งิน

งบประมาณต่อหน่วยงานต้นสังกัด

อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบนั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

27 จัดท าทะเบยีนคุมพัสด ุ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

28 จัดท าแผนเพื่อจดัหาพัสดุ บ ารุงรักษา

โดยการจดัซื้อจัดจา้ง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

29 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพือ่ส ารวจ

วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีด่ิน อาคาร เพื่อจัดท า

ระบบฐานข้อมูล และทะเบียนคุม

ทรัพย์สิน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

30 สถานศึกษาด าเนนิการเบกิจา่ย และ

น าสง่เงินตามวธิีที่กระทรวงการคลัง

ก าหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

31 บรหิารเงินรายได้แผน่ดินได้ถูกต้อง

ตามระเบยีบกระทรวง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

32 น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการ

ท าระบบการเงิน การคลังได้ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

33 บรหิารเงินนอกงบประมาณอย่าง

ถูกต้องโปรง่ใส 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

        3. ด้านการบริหารงานบุคคล         

34 การก าหนดนโยบายการบรหิารงาน

บุคคล มีความเหมาะสมกับปรมิาณ

งานของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

35 สรรหา บรรจุ แตง่ตัง้ ย้าย และโอน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามความขาดแคลน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช้ได ้
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ตาราง 38 (ตอ่) 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

36 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการ

เลื่อนเงนิเดือน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

37 ก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลงาน

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตรงตามกฎหมาย 

ระเบียบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

38 การส่งเสรมิให้บุคลากรมีความ

ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพที่ดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

39 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีการพัฒนาให้เกดิ

ความก้าวหนา้ในวิชาชีพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

40 จัดการประเมินผลการปฏิบัตงิานของ

บุคลากรได้ตรงตามสภาพจรงิ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

41 การน าผลการประเมนิไปใช้ในการ

วางแผนพัฒนาการปฏิบัตงิานของ

บุคลากรในปีต่อไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

42 การพิจารณาความดีความชอบมี

ความโปรง่ใสและเทีย่งธรรม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

43 สนับสนุนกจิกรรมพัฒนา

ความสามารถของบุคลากรใหท้ันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

44 ยกย่อง เชิดชูข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่สรา้งความดี

อย่างสม่ าเสมอ เพือ่เป็นแบบอย่างที่ดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้
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ตาราง 38 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

45 สรา้งช่องทางการอุทธรณ ์รอ้งทุกข ์

รอ้งเรียนของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเมือ่ไมไ่ด้รับ

ความเป็นธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

        4. ด้านการบริหารงานทั่วไป         

46 น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการ

บรหิารงานธุรการเพื่อใหง้านรวดเร็ว  

มีคุณภาพตามก าหนดเวลา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

47 ด าเนินงานโครงการเป็นไปตาม

นโยบายของโรงเรียนที่ก าหนดไว้     

ตามแผน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

48 จัดการระบบการบรหิารงานและ

พัฒนาโรงเรียนมีความเหมาะสมตาม

นโยบายและแผนปฏิบตัิการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

49 การวิเคราะห์โครงสรา้งนโยบายและ

แผนงานใหส้อดคล้องกับความ

ต้องการของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

50 ส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาบุคลกร

ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

51 จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกให้เอื้อ

ต่อการปฏิบัตงิานในด้านต่าง ๆ            

ตามความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

52 จัดบรกิารด้านขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ  

ให้มีความสะดวกต่อบุคลากรและ

ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้
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ตาราง 38 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

53 การประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียนให้

ชุมชนได้รับรูเ้ก่ียวกับการด าเนิน

กจิกรรมในโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

54 หน่วยงานจากภายนอกให้การ

สนับสนุนในการจัดการศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

55 มีการใช้สื่อที่หลากหลายการเผยแพร่

ข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

56 จัดการระบบบรหิารงานมีการกระจาย

อ านาจไปยงัดา้นการบรหิารงาน

วิชาการ การบรหิารงานงบประมาณ 

การบรหิารงานบุคคล และการ

บรหิารงานทั่วไป 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได ้
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ภาคผนวก จ  

ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  
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ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลท่ีส่งผลต่อประสทิธิผลโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

 

ตาราง 39 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของการบริหารงานตาม 

              หลักธรรมาภบิาลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา    

              สกลนคร เขต 2 
 

 

ด้านการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล ข้อที ่ ค่าอ านาจจ าแนก 

1. หลักประสิทธิผล    

ค่าความเชื่อม่ัน 0.86  

 

 

1 0.78 

2 0.63 

3 0.70 

4 0.75 

2. ประสิทธิภาพ 

ค่าความเชื่อม่ัน 0.91   

 

 

 

5 0.76 

6 0.66 

7 0.78 

8 0.79 

9 0.86 

3. หลักการตอบสนอง 

ค่าความเชื่อม่ัน 0.88 

10 0.77 

11 0.68 

12 0.71 

13 0.60 

14 0.80 

4. หลักภาระรับผิดชอบ 

ค่าความเชื่อม่ัน 0.89 

 

 

 

15 0.79 

16 0.66 

17 0.73 

18 0.75 

19 0.74 
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ตาราง 39 (ต่อ) 

ด้านการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล ข้อที ่ ค่าอ านาจจ าแนก 

5. หลักความโปร่งใส    

ค่าความเชื่อม่ัน 0.93 

20 0.80 

21 0.88 

22 0.85 

23 0.84 

24 0.72 

6. หลักการมีส่วนรว่ม 

ค่าความเชื่อม่ัน 0.88 

25 0.62 

26 0.60 

27 0.75 

28 0.67 

29 0.83 

30 0.76 

7. หลักการกระจายอ านาจ 

ค่าความเชื่อม่ัน 0.88   

31 0.60 

32 0.73 

33 0.75 

34 0.75 

35 0.71 

8. หลักนิตธิรรม 

ค่าความเชื่อม่ัน 0.87  

 

36 0.59 

37 0.66 

38 0.68 

39 0.75 

40 0.80 

9. หลักความเสมอภาค 

ค่าความเชื่อม่ัน 0.94 

41 0.88 

42 0.93 

43 0.79 

44 0.87 

45 0.41 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ     

ค่าความเชื่อม่ัน 0.88  

 

46 0.70 

47 0.75 

48 0.73 

49 0.78 
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ตาราง 39 (ต่อ) 

ด้านการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล ข้อที ่ ค่าอ านาจจ าแนก 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ     

ค่าความเชื่อม่ัน 0.88  

50 
0.67 

ด้านประสทิธิผลโรงเรียน ข้อที ่ ค่าอ านาจจ าแนก 

1. ด้านการบริหารงานวชิาการ 

ค่าความเชื่อม่ัน 0.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0.74 

2 0.70 

3 0.74 

4 0.77 

5 0.76 

6 0.83 

7 0.82 

8 0.78 

9 0.74 

10 0.78 

11 0.82 

12 0.81 

13 0.79 

14 0.70 

15 0.76 

16 0.78 

17 0.70 

2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

ค่าความเชื่อม่ัน 0.97  

 

18 0.72 

19 0.79 

20 0.81 

21 0.85 

22 0.81 

23 0.82 

24 0.86 

25 0.80 

26 0.79 

27 0.86 
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ตาราง 39 (ต่อ) 

 

 

ด้านประสทิธิผลโรงเรียน ข้อที ่ ค่าอ านาจจ าแนก 

2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ (ตอ่) 

ค่าความเชื่อม่ัน 0.97  

  

 

 

28 0.84 

29 0.79 

30 0.81 

31 0.86 

32 0.77 

33 0.78 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 

ค่าความเชื่อม่ัน 0.94 

34 0.71 

36 0.60 

37 0.85 

38 0.87 

39 0.79 

40 0.74 

41 0.69 

42 0.71 

43 0.77 

44 0.75 

45 0.65 

4. ด้านการบริหารงานท่ัวไป 

ค่าความเชื่อม่ัน 0.94  

 

46 0.70 

47 0.75 

48 0.72 

49 0.72 

50 0.68 

51 0.81 

52 0.77 

53 0.76 

54 0.66 

55 0.82 

56 0.71 
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ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.41 – 0.93 

 ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

เท่ากับ 0.97 

  - หลักประสิทธิผล        มีความเชื่อมั่น  เท่ากับ  0.78 

  - หลักประสิทธิภาพ       มีความเชื่อมั่น  เท่ากับ  0.86 

  - หลักการตอบสนอง       มีความเชื่อมั่น  เท่ากับ  0.86 

  - หลักภาระรับผิดชอบ      มีความเชื่อมั่น  เท่ากับ  0.85 

  - หลักความโปร่งใส       มีความเชื่อมั่น  เท่ากับ  0.82 

  - หลักการมสี่วนรว่ม       มีความเชื่อมั่น  เท่ากับ  0.84 

  - หลักการกระจายอ านาจ     มีความเชื่อมั่น  เท่ากับ  0.90 

  - หลักนิตธิรรม         มีความเชื่อมั่น  เท่ากับ  0.91 

  - หลักความเสมอภาค       มีความเชื่อมั่น  เท่ากับ  0.88 

  - หลักมุ่งเน้นฉันทามติ       มีความเชื่อมั่น  เท่ากับ  0.85 

ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.60 – 0.87 

 ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลโรงเรียน เท่ากับ 0.97 

  - ด้านการบริหารงานวิชาการ    มีความเชื่อมั่น  เท่ากับ  0.85 

  - ด้านการบริหารงานงบประมาณ   มีความเชื่อมั่น  เท่ากับ  0.77 

  - ด้านการบริหารงานบุคคล     มีความเชื่อมั่น  เท่ากับ  0.87 

  - ด้านการบริหารงานทั่วไป     มีความเชื่อมั่น  เท่ากับ  0.86 
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ภาคผนวก ฉ  

ภาพประกอบการวิจัย  
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การประกอบการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

 

 ผลการวิจัย การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลประกอบด้วย หลักการ

กระจายอ านาจ หลักความเสมอภาค หลักประสิทธิภาพ หลักมุ่งเนน้ฉันทามติ หลักความ

โปร่งใส หลักการมสี่วนร่วม และ หลักนิติธรรม มีอ านาจพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน   

จึงได้น าไปสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเพื่อหาแนวทางพัฒนา 10 ท่าน ดังภาพ 

 

 

  
  

 ภาพประกอบ 2 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดี 

      คณะครุศาสตร์ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

      ครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ภาพประกอบ 3 สัมภาษณ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล  

      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   

      สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
ภาพประกอบ 4  สัมภาษณ์ ดร.รัชฎาพร  งอยภูธร ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

       โรงเรียนอนุบาลเต่างอย ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

    ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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ภาพประกอบ 5 สัมภาษณ์ดร.ยุทธนา  อุทโธ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 

                      ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 

 
 

 ภาพประกอบ 6  สัมภาษณ์ นางสาวรัชฎาพร  ผวิเงิน ผู้อ านวยการ  

       โรงเรียนชุมชนบ้านฝัง่แดง ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

       ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
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ประวัติย่อผู้วจิัย 
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ประวัตยิ่อผู้วจิัย 
 

ช่ือ - สกุล   นางสาวพรรณิภา  ไชยศรี 

วัน เดือน ปีเกิด   วันที่ 18 มกราคม 2536 

สถานที่เกิด   บ้านเลขที่ 106 หมู ่5 บ้านหนองแสง 

   ต าบลทุ่งแก อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 106 หมู ่5 บ้านหนองแสง 

   ต าบลทุ่งแก อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

ต าแหน่งหน้าที่การงาน ครู โรงเรียนบ้านทิดไทย  ต าบลไร่ 

   อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

ประวัติการศกึษา   

 พ.ศ. 2548 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองแสง 

   อ าเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2551 มัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนสว่างแดนดิน 

   อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2554 มัธยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษา ภาค   

                               ตะวันออกเฉียงเหนอื  อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2560 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาสังคมศกึษา  

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 พ.ศ. 2563 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหาการศกึษา 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

ประวัติการท างาน   

              พ.ศ. 2560 ครูผูช่้วย โรงเรียนบ้านทิดไทย  ต าบลไร่ 

   อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

              พ.ศ. 2562 ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านทิดไทย  ต าบลไร่ 

   อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
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