
 

บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยสรุปวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย  
อภิปรายผล ขอเสนอแนะสําหรับผลการวิจัยไปใช และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  ดังน้ี 

 

 วัตถุประสงคในการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูจํานวน 6 ดาน คือ 
ดานหลักนิติธรรม  ดานหลักคุณธรรม  ดานหลักความโปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลัก
ความรับผิดชอบ  ดานหลักความคุมคา 
  2. เพื่อเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 1  ตามความเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู จําแนก
ตามตําแหนง สถานท่ีตั้ง และขนาดสถานศึกษา 
 

 สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1 จํานวน  6  ดาน   แตกตางกัน 
 2.  ผูบริหารและครูอยูในสถานท่ีตั้งตางกัน มีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  จํานวน  6   
ดาน  แตกตางกัน 
 3. ผูบริหารและครูท่ีมีการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี  เขต  1  จํานวน  6  ดาน  แตกตางกัน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต  1  จํานวน  98  โรงเรียน  จําแนกเปน 
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          โรงเรียนขนาดเล็ก    16  โรงเรียน  ผูบริหารสถานศึกษา  16  คน   ครู     102   คน 
          โรงเรียนขนาดกลาง  40  โรงเรียน  ผูบริหารสถานศึกษา  40  คน   ครู     313   คน 
          โรงเรียนขนาดใหญ  42  โรงเรียน  ผูบริหารสถานศึกษา  42  คน   ครู  1,464   คน 
              รวมประชากร          98  โรงเรียน  ผูบริหารสถานศึกษา  98  คน   ครู  1,879   คน 
 2. กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสุมแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive  Sampling ) จํานวน 
98 คน และครูไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 
1970, p. 608) จากจํานวนครูท้ังหมด เทียบสัดสวนของแตละขนาดและแตละโรงเรียนแลว           
สุมอยางงาย ไดกลุมตัวอยางดังนี้       
          โรงเรียนขนาดเล็ก      ผูบริหารสถานศึกษา   16   คน  ครู     16   คน 
          โรงเรียนขนาดกลาง   ผูบริหารสถานศึกษา   40   คน  ครู     62   คน 
          โรงเรียนขนาดใหญ    ผูบริหารสถานศึกษา   42   คน  ครู   247   คน 
           รวมกลุมตัวอยาง       ผูบริหารสถานศึกษา   98   คน  ครู   325  คน  รวม 423 คน 
(ดูภาคผนวก ข) 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม การใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 แบบสอบถาม
แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามลักษณะแบบสอบถาม
เปนแบบเลือกตอบ  (Check List)  

 ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถาม แบบสอบถาม การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จํานวน 6 ดาน คือ  ดานหลัก
นิติธรรม  ดานหลักคุณธรรม  ดานหลักความโปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความ
รับผิดชอบ  ดานหลักความคุมคา   ลักษะเปนแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scales)  5  ระดับ ลิเคิรท (Likert) (Best & Kahn, 1993,p.246) คือ  

  5   คะแนน  หมายถึง    มีทักษะการบริหารงานอยูในระดับมากท่ีสุด 
  4   คะแนน  หมายถึง    มีทักษะการบริหารงานอยูในระดับมาก 
  3   คะแนน  หมายถึง    มีทักษะการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง 
  2   คะแนน  หมายถึง    มีทักษะการบริหารงานอยูในระดับนอย 
  1   คะแนน  หมายถึง    มีทักษะการบริหารงานอยูในระดับนอยท่ีสุด 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวมรวมขอมูลเพื่อการศึกษาคนควา  ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี ้
 ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหแกโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางและเก็บแบบสอบถามคืนดวย

ตนเอง สงแบบสอบถามไปท้ังหมด 423 ฉบับ  ไดคืนมา  423  ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100 
 การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาดําเนินตามข้ันตอนดังนี ้
 ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  แบบสอบถามตอนท่ี  1  วิเคราะหโดยความถ่ีและคา

รอยละ  แบบสอบถามตอนท่ี  2 วิเคราะหโดยคาเฉล่ีย ( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) การ
เปรียบเทียบใช t- test  และคา ANOVA และ Scheffe’ 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
   ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจําแนกเปนผูบริหาร จํานวน 98 คน  คิดเปนรอยละ 
23.17  ครู จํานวน 325  คน คิดเปนรอยละ 76.83  ปฏิบัติงานอยูในเขตเทศบาล จํานวนท้ังหมด  248  
คน คิดเปนรอยละ 58.63 จําแนกเปนผูบริหาร 39 คน คิดเปนรอยละ 9.22 และครู จํานวน 209 คน 
คิดเปนรอยละ 49.41  ผูตอบแบบสอบถามท่ีอยูนอกเขตเทศบาล จํานวนท้ังหมด 175 คน คิดเปน 
รอยละ 41.37 จําแนกเปนผูบริหาร 59 คน คิดเปนรอยละ 13.95 และครู จํานวน 116 คน คิดเปนรอย
ละ 27.42 สังกัดสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 32 คน  คิดเปนรอยละ 7.56  ขนาดกลาง จํานวน 102 
คน คิดเปนรอยละ 24.12  และ ขนาดใหญ จํานวน  289 คน คิดเปนรอยละ 68.32 
 5.1.2 ความคิดเหน็ของผูบริหารและครูเกี่ยวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา ชลบุรี เขต 1  พบวา 

     1) การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ชลบุรี เขต 1  โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ีย 
จากมากไปหานอย  ตามลําดับคือ ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความรับผิดชอบ 
ดานหลักความโปรงใส ดานหลักความคุมคา และดานหลักการมีสวนรวม  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
มีรายละเอียดดังนี้ 
    (1) ดานหลักนิติธรรม ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก และอยูในระดับมากท่ีสุดจํานวน 1 
ขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ีย จากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ผูบริหารมีการบริหารงานโดยยึด
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กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ ผูบริหารมีการดําเนินการใหบุคลากรในโรงเรียนมา
ปฏิบัติงานและเลิกงานตามเวลาท่ีกําหนดและ ผูบริหารมีการใหแนวทางท่ีถูกตองในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับแกบุคลากรในโรงเรียน สวนขอท่ีมีลําดับท่ีต่ําสุด คือ ผูบริหารมี
การแนะนํา  ตักเตือนบุคลากรในโรงเรียนท่ีประพฤติตนไมเหมาะสม  
    (2) ดานหลักคุณธรรม ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ีย จากมากไป
หานอย 3 ลําดับแรก คือ ผูบริหารมีการดําเนินการบริหารความขัดแยงระหวางบุคลากรในโรงเรียน
ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธกับบุคคลไดทุกระดับและทุกอาชีพ ผูบริหารมี
ความซื่อสัตยสุดจริต ผูบริหารมีการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความขยันหม่ันเพียรสวน ขอท่ีมีลําดับ
ท่ีต่ําสุด คือ ผูบริหารมีความอดกล้ัน ไมแสดงอาการโกรธใหเห็น  
    (3) ดานหลักความโปรงใส ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ีย จากมากไป
หานอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลใหแกประชาชนและบุคลากรในโรงเรียน
ทราบตามความเปนจริง ผูบริหารมีมีการแบงหนาท่ีรับผิดชอบงานท่ีสําคัญใหบุคลากรหลายคนเพ่ือ
ลดความเส่ียงจากการผิดพลาดหรือทุจริต และ ผูบริหารมีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจาก
ขาราชการและบุคคลหลายฝาย สวนขอท่ีมีลําดับท่ีต่ําสุด คือ ผูบริหารมีการเปดโอกาสใหประชาชน 
ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และ บุคลากรทุกคนซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน  
    (4) ดานหลักการมีสวนรวม ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ีย จากมากไป
หานอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ผูบริหารมีการเปดรับขอเสนอแนะจากประชาชน ครูและนักเรียนเพื่อ
นําไปปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการปฏิบัติงาน ผูบริหารเปดโอกาสใหครู นักเรียน รวมเปน
คณะกรรมการออกกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับของโรงเรียน และ ผูบริหารเปดโอกาสใหประชาชน  
ผูปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ครูและนักเรียนมีสวนรวมในการตัดสินปญหาท่ีสําคัญของ
โรงเรียน สวนขอท่ีมีลําดับท่ีต่ําสุด คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหประชาชนรวมเปนคณะกรรมการ

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  
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    (5) ดานหลักความรับผิดชอบ ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ีย จากมากไป
หานอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ผูบริหาร ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจกับกิจกรรมตาง ๆ ท่ีทาง
โรงเรียนดําเนินการอยู ผูบริหาร  และครู  มีความมุงม่ันท่ีจะเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ
นักเรียนใหสูงข้ึน และ ผูบริหารมีการแตงตั้งมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผน
อยางชัดเจน สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ผูบริหารยอมรับวาผลงานท่ีสําเร็จหรือลมเหลวของ
ครูและนักเรียนเกิดจากการบริหารงานของตน 
    (6) ดานความคุมคา ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ีย จากมากไปหานอย       
3 ลําดับแรก ดังนี้ ผูบริหารมีการวางแผนการใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพผูบริหาร

ประพฤติตนเพ่ือใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ผูบริหารใหครูปฏิบัติการสอนเต็มหลักสูตร  เต็ม
ความรู เต็มความสามารถ และ ผูบริหารมีการมอบหมายงานแกบุคลากรตามความรูความสามารถ 
สวนขอท่ีมีลําดับท่ีต่ําสุด คือ ผูบริหารมีการนําเอาภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการ
สอน  
 5.1.3 ผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  จําแนกตามตําแหนง พบวา ผูบริหารและครูมีความ
คิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 5.1.4 ผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตาม สถานท่ีตั้ง พบวา ผูบริหารและครูท่ีมีท่ี
อยูในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมและ     
รายดาน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ยกเวน
ดานหลักความคุมคา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 5.1.5 ผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตาม ขนาดสถานศึกษา พบวา การใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 
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จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ในภาพรวม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 
   เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานหลักนิติธรรม  ดานหลักคุณธรรม และดาน
การมีสวนรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดานความโปรงใส ดานความ
รับผิดชอบ และดานความคุมคา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 
   และเม่ือเปรียบเทียบเปนรายคู ปรากฏผล ดังนี ้
   1) ดานหลักความโปรงใส การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ในสถานศึกษาขนาดเล็กกับ
สถานศึกษาขนาดใหญ และสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดกลาง มีการใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหาร ดานความโปรงใสสูงกวาสถานศึกษาขนาดใหญ 
   2) ดานหลักความรับผิดชอบ การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ในสถานศึกษาขนาดเล็กกับ
สถานศึกษาขนาดใหญ และสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดกลาง มีการใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหาร นอยกวาสถานศึกษาขนาดใหญ สวนสถานศึกษาขนาดเล็กกับ
สถานศึกษาขนาดกลางมีการใชหลักธรรมาภิบาลดานความรับผิดชอบแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

   3) ดานหลักความคุมคา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ในสถานศึกษาขนาดเล็กกับ
สถานศึกษาขนาดใหญ  และสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดกลาง มีการใชหลัก
ธรรมาภิบาลดานความคุมคาในการบริหาร นอยกวาสถานศึกษาขนาดใหญ 
 

5.2  อภิปรายผล 
 

  ผลการวิจัย การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต  ผูวิจัยมีประเดน็สําคัญ ท่ีนํามาอภิปราย ดังตอไปนี ้

 5.2.1 การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัยโดยรวมพบวา อยูในระดับมาก สอดคลองกับ สุวรรณ   
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ทองคํา (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดสิงหบุรี พบวา สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
โรงเรียน  สังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดสิงหบุรี ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล อยูในระดับมาก สอดคลองกับ เฉลิมชัย  สมทา (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง 
การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา  ตามความเห็นของครูปฏิบัติการสอน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก สอดคลองกับ บัญชา  เจริญชัย (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางคุณธรรมและประสิทธิภาพในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร พบวา คุณธรรมในการครองตน ครองคน 
ครองงานของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับสูง ท้ังนี้เพราะ ในการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษามีการใชหลักธรรมาภิบาล มาชวยในการบริหารงานมากข้ึน โดยเฉพาะดานหลักนิติ
ธรรม คือ การยึดกฎระเบียบขอบังคับของทางราชการ มาใชกับผูรวมงาน เพื่อเปนแนวทางที่ถูกตอง
ในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบขอบังคับแกบุคลากรในโรงเรียน ในการประพฤติปฏิบัติตนท่ี
เหมาะสมในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

  1) ดานหลักนิติธรรม ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวม อยูในระดับมาก 
สอดคลองกับเฉลิมชัย  สมทา (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความเห็นของครูปฏิบัติการสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเลย  พบวา ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมา ภิบาลในการบริหารสถานศึกษา ดานหลัก
นิติธรรมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับ ชัยภูมิ  สีชมภู (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง รูปแบบการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลก พบวา ผูมีสวนไดสวนเสียมีความ
ตองการการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมากทุกดานท้ังนี้

เนื่องจาก สภาพในปจจุบันสถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการท่ีเปนนิติบุคคล 
การดําเนินการในการบริหารสถานศึกษาจึงตองคํานึงถึง กฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ มากข้ึน 
เนื่องจากตองรับผิดชอบตอผลที่เกิดจากการบริหารจัดการมากกวาในอดีตที่ผานมา  
   เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมากและมากท่ีสุด ขอท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุดคือ ผูบริหารมีการบริหารงานโดยยึดกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับของทางราชการ ท้ังนี้
เนื่องจาก ในการบริหารงานในปจจุบันนั้น ผูบริหารจะตองรับผิดชอบตอการบริหารงานของตนเอง
มากข้ึนเนื่องจากมีการยกฐานะของสถานศึกษาใหเปนนิติบุคคล ผูบริหารจึงตองมีแนวทางท่ีถูกตอง
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ในการปฏิบัติงาน โดยยึดกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณวิชาชีพ มาเปนแนวทางที่ถูกตองในการ
ปฏิบัติของบุคลากรในสถานศึกษา  
   ขอท่ีมีคาเฉล่ียลําดับตํ่าสุด คือ ผูบริหารมีการแนะนํา ตักเตือนบุคลากรในโรงเรียนท่ี
ประพฤติตนไมเหมาะสม ท้ังนี้เนื่องจาก ผูบริหารจะไมคอยเขาไปยุงเกี่ยวกับสิทธิสวนบุคคลมากนกั 
เม่ือบุคลกรในโรงเรียนประพฤติตนไมเหมาะสมจึงไมมีการแนะนําตักเตือนกัน ซ่ึง สุดจิต   นิมิตกุล 
(2543, หนา 13 – 24) กลาววา การทํางานตองมีความโปรงใส ขอมูลตาง ๆ ตองตรงกับขอเท็จจริง
ของการดําเนินการและความสามารถตรวจสอบได มีการดําเนินการท่ีเปดเผยชัดเจนและเปนไป
ตามท่ีกําหนดไว สงเสริมความเปนธรรม และความเสมอภาค มีการกระจายการพัฒนาอยางท่ัวถึง
เทาเทียมกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติ และมีระบบรับเร่ืองราวรองทุกขท่ีชัดเจน 

  2) ดานหลักคุณธรรม ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวม อยูในระดับมาก 
สอดคลองกับ  เฉลิมชัย  สมทา (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารสถานศึกษา  ตามความเห็นของครูปฏิบัติการสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเลย  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา อยูใน
ระดับมาก เรียงตามลําดับ  คือ หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการมีสวน
รวม หลักความคุมคา และหลักความโปรงใส สอดคลองกับเสงี่ยม   ทาวพิมพ  (2546, บทคัดยอ) ได
ทําการวิจัยเร่ืองอิทธิพลของคุณธรรมพื้นฐานของผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีตอประสิทธิภาพในการ

บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร 
พบวา คุณธรรมพื้นฐานของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน โดยรวมอยูในระดับสูง สอดคลองกับ
สุวรรณ   ทองคํา (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดสิงหบุรี พบวาภาพการบริหารงานตามหลักธรรมา   
ภิบาลในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดสิงหบุรี ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยูในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจาก ผูบริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมท้ังการจัดโครงสรางองคกร ขอบขายภารกิจของหนวยงาน โดย
ยึดหลักความรู ความสามารถ ความถนัด ของบุคลากร มีวิธีการที่เหมาะสมในการแกปญหาความ
ขัดแยงภายในมีความอดทน  อดกล้ัน เสียสละ ทําใหเปนท่ียอมรับและศรัทธาของผูรวมงาน 

   เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ 
ผูบริหารมีการดําเนินการบริหารความขัดแยงระหวางบุคลากรในโรงเรียนดวยวิธีการท่ีเหมาะสม 
ท้ังนี้เนื่องจาก ในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษามีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ
บริหารงานอยางตอเนื่อง มีการปฏิบัติตนเปนมิตรกับทุกคน วางตัวไดถูกกาลเทศะ สามารถสราง
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ความเช่ือมั่นและความนาเช่ือถือกับบุคคลอ่ืน ยอมรับฟงและยอมรับความสามารถซ่ึงกันและกัน
เนนการทํางานเปนทีมโดยมีความรูสึกตอภารกิจรวมกัน ใหกําลังใจเม่ือบุคคลประสบปญหา พรอม
ท้ังสรางความเขาใจระหวางกันของบุคคลภายในสถานศึกษา ทําใหครูเกิดความพึงพอใจในและ
ยอมรับในตัวผูบริหาร ซ่ึง ทาฟฟ (Taff, 1998, p.4286-A) ไดศึกษาเกี่ยวกับบทบาทพฤติกรรมของ
ผูบริหารและความสําเร็จของโรงเรียน โดยศึกษาเพื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางบทบาทของ
ผูบริหารโรงเรียนกับครู พบวา บทบาทพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน มีผลตอการประสบ
ความสําเร็จของโรงเรียน 
   ขอท่ีมีคาเฉล่ียลําดับตํ่าสุดคือผูบริหารมีความอดกล้ัน ไมแสดงอาการโกรธใหเห็น 
ท้ังนี้เนื่องจากวา บางคร้ังผูบริหารอาจเก็บอารมณ ความรูสึกไมได เพราะผูบริหารก็คือมนุษยคน
หนึ่งท่ีมีอารมณ มีความรูสึก ดังนั้นผูบริหารจะตองมีความระมัดระวังตอความรูสึกและอารมณของ
ตนเอง เพราะในการทํางานรวมกัน ยอมอาจมีความขัดแยงเกิดข้ึนเปนของธรรมดา แตละคนมีความ
แตกตางกันท้ังดานอารมณและพฤติกรรม ถาสามารถเขาใจตนเองไดยอมจะทําใหสามารถเขาใจ
ผูอ่ืนไดดวย  

  3) ดานหลักความโปรงใส ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวม อยูในระดับมาก 
สอดคลองกับ สุวรรณ   ทองคํา (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง สภาพการบริหารงานตามหลัก   
ธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดสิงหบุรี พบวาภาพการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดสิงหบุรี ผูบริหารโรงเรียน
สวนใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยูในระดับมาก สอดคลองกับ เฉลิมชัย  สมทา (2547, 
บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตาม
ความเห็นของครูปฏิบัติการสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย พบวา ผูบริหาร
สถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ  คือ 
หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการมีสวนรวม หลักความคุมคา และหลัก
ความโปรงใส ท้ังนี้เนื่องจากวาสถานศึกษา มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป เพื่อ
เผยแพรตอสาธารณชนและรายงานหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ ตาม มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษามาตรา 48 หมวด 6 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ท่ีผูบริหารตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ทําใหมองเห็นการ
บริหารงานภายในสถานศึกษาไดอยางชัดเจน มีความโปรงใสตามหลักการบริหาร 
   เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ 
ผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลใหแกประชาชนและบุคลากรในโรงเรียนทราบตามความเปนจริง ท้ังนี้
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เนื่องจากวา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ซ่ึงจะตองมี
การจัดทํารายงานประจําปเพื่อเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของและเปดเผยตอ
สาธารณชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
   ขอท่ีมีคาเฉล่ียลําดับต่ําสุดคือ ผูบริหารมีการเปดโอกาสใหประชาชน ผูปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรทุกคนซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโรงเรียน ท้ังนี้
เนื่องจากวา สถานศึกษาเม่ือมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน มักจะเสนอ
ปญหาท่ีจะพัฒนาภายในโรงเรียนใหทราบ เพื่อขอรับบริจาค ทําใหผูปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษาไมกลาท่ีจะซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนเทาท่ีควรจะทราบ ซ่ึง บราวน 
(Brown, 1976, p. 2563-A) ไดสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปล่ียนแปลงบทบาทของครูใหญใน
โรงเรียนประถมศึกษาในมลรัฐทางภาคเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา ครูใหญ
ควรชวยเหลือใหครูไดมีสวนรวมในการดําเนินการงานของโรงเรียนและการพัฒนาเด็กในทุกดาน 
ครูใหญควรเปดโอกาสใหชุมชนและบุคลากร ไดรับรูเห็น รับทราบการปฏิบัติงานของครูใหญ และ
ครูใหญควรมีสวนรวมโดยตรงในกระบวนการเรียนการสอน โดยการปฏิบัติรวมกับครูและนักเรียน
ในช้ันเรียน 

  4) ดานหลักการมีสวนรวม ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวม อยูในระดับมาก 
สอดคลองกับ เฉลิมชัย  สมทา (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารสถานศึกษา  ตามความเห็นของครูปฏิบัติการสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเลย  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา อยูใน
ระดับมาก เรียงตามลําดับ  คือ หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการมีสวน
รวม หลักความคุมคา และหลักความโปรงใส สอดคลองกับสุวรรณ   ทองคํา (2545, บทคัดยอ) ได
ศึกษาเร่ือง สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานประถมศึกษา 
จังหวัดสิงหบุรี พบวาภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
ประถมศึกษา จังหวัดสิงหบุรี ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับ บราวน (Brown, 1976, p. 2563-A) ไดสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เปล่ียนแปลงบทบาทของครูใหญในโรงเรียนประถมศึกษาในมลรัฐทางภาคเหนือของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา ครูใหญควรชวยเหลือใหครูไดมีสวนรวมในการดําเนินการงาน
ของโรงเรียนและการพัฒนาเด็กในทุกดาน ครูใหญควรเปดโอกาสใหชุมชนและบุคลากรายในได
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รับรูเห็น รับทราบการปฏิบัติงานของครูใหญ และครูใหญควรมีสวนรวมโดยตรงในกระบวนการ
เรียนการสอน โดยการปฏิบัติรวมกับครูและนักเรียนในช้ันเรียน สอดคลองกับ มารเซลลา 
(Marcella, 2005, Online) ไดศึกษาการบริหารปกครองดานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ของ 
โมรอนโก มลรัฐแคลิฟอรเนีย การวิจัยพบวา การรับรูการมีสวนรวมซ่ึงมีความสัมพันธตอ
ประสิทธิผลของการปกครองทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโมรอนโก ขอมูลท่ีไดรับมีการ
เปรียบเทียบกับวรรณกรรมท่ีทําการศึกษาเอกสาร ไดจัดหัวขอท่ีสอดคลองเขาดวยกันและเชื่อมโยง
ส่ิงเหลานี้ไปสูการเปนตัวบงช้ีพฤติกรรมของผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะดานการมี
สวนรวมของคณะกรรมการบริหารเหลานี้จะนําไปสูความสําเร็จในการบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา

จนบรรลุเปาหมาย  อีกท้ังการวิจัยคร้ังนี้ยังไดสนับสนุนการศึกษาคนควาบทบาทของผูนําในการ
เปนผูบริหารสถานศึกษา ความทุมเทเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนและระดับความสําเร็จ
ท่ีสูงข้ึนนําไปสูการปรับโครงสรางและปรับเปล่ียนในส่ิงท่ีควรจะเปน เพื่อนําไปสูการบริหารจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  ท้ังนี้เนื่องจากวา ในปจจุบันมีการกําหนดใหทุกองคกรมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาในหลายๆดาน ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม(ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (5) ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆมาใชในการจัดการศึกษา 
และ(6) ไดกําหนดไววา การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืนๆ ดังนั้นการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารในดานหลักการมีสวนรวมจึง
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

   เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ 
ผูบริหารมีการเปดรับขอเสนอแนะจากประชาชนครูและนักเรียนเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข

ขอบกพรองในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เนื่องจาก ในปจจุบันการบริหารงานของผูบริหารมีการเปดใจให
กวางยอมรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แนวคิดตางๆ  เพื่อมาปรับปรุงแกไขในการบริหารงาน
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึง ทาฟฟ (Taff, 1998, p.4286-A) ไดศึกษาเกี่ยวกับบทบาทพฤติกรรม
ของผูบริหารและความสําเร็จของโรงเรียน โดยศึกษาเพื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางบทบาท
ของผูบริหารโรงเรียนกับครู พบวา บทบาทพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน มีผลตอการประสบ
ความสําเร็จของโรงเรียน 
   ขอท่ีมีคาเฉล่ียลําดับต่ําสุด คือผูบริหารเปดโอกาสใหประชาชนรวมเปนกรรมการ
จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน ท้ังนี้เนื่องจากวา ในการวางแผนงานนั้น สถานศึกษาสวน
ใหญผูบริหารจะมีการประชุมครูเพื่อวางแผนงานตามกําลังความสามารถและความจําเปนของงาน 
ภายในสถานศึกษา ถาใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงานแลว 
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บุคลากรภายในสถานศึกษาอาจจะคิดวาผูท่ีเขามารวมไมมีศักยภาพในการกําหนดนโยบายและ

แผนงานตามความตองการของบุคลากรภายในไดและอาจเปนปญหาทําใหเกิดความขัดแยงภายใน

ได แตผูบริหารก็มักนําแนวคิดและขอเสนอแนะตางๆมาเสนอใหทราบและนํามาปรับใหเขากับ
นโยบายและแผนงานภายในดวย สอดคลองกับ บราวน (Brown, 1976, p. 2563-A) ไดสํารวจความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเปล่ียนแปลงบทบาทของครูใหญในโรงเรียนประถมศึกษาในมลรัฐทาง

ภาคเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา ครูใหญควรชวยเหลือใหครูไดมีสวนรวม
ในการดําเนินการงานของโรงเรียนและการพัฒนาเด็กในทุกดาน ครูใหญควรเปดโอกาสใหชุมชน
และบุคลากรไดรับรูเห็น รับทราบการปฏิบัติงานของครูใหญ และครูใหญควรมีสวนรวมโดยตรงใน
กระบวนการเรียนการสอน โดยการปฏิบัติรวมกับครูและนักเรียนในช้ันเรียน 

  5) ดานหลักความรับผิดชอบ ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวม อยูในระดับมาก 
สอดคลองกับ เฉลิมชัย  สมทา (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารสถานศึกษา  ตามความเห็นของครูปฏิบัติการสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเลย  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา อยูใน
ระดับมาก เรียงตามลําดับ  คือ หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการมีสวน
รวม หลักความคุมคา และหลักความโปรงใส ท้ังนี้เนื่องจาก ผูบริหารสามารถดําเนินการบริหารงาน
ในโรงเรียนโดยใชหลักการรับผิดชอบงานท่ีชัดเจนตามแผนการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา 
ยอมรับขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนและนํามาแกไขปรับปรุงอยูเสมอ ทําใหบุคคลทุกสวน ไมวาจะเปน 
ผูบริหาร ครู  นักเรียน และผูปกครองนักเรียน เกิดความพึงพอใจกับผลงาน กิจกรรมตางๆท่ีทาง
สถานศึกษาดําเนินการ และใหความรวมมือดวยดี 
   เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ 
ผูบริหาร ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจกับกิจกรรมตางๆ ท่ีทางโรงเรียนดําเนินการอยู ท้ังนี้
เนื่องจาก ผูบริหารไดสนับสนุนใหผูรวมงานไดมีการพัฒนาตนเอง สนับสนุนการทํางานตามกําลัง
ความรูความสามารถของแตละบุคคล สงเสริมความกาวหนาของผูรวมงานดวยความจริงใจและ
เสมอภาค ผูบริหารมีความใสใจตอผูรวมงาน เพื่อใหคลายกังวลในเร่ืองตางๆ ทําใหเกิดความรวมมือ
รวมใจในการทํางานเพ่ือใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายท่ีคาดหวัง 
   ขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ ผูบริหารยอมรับวาผลงานท่ีสําเร็จหรือลมเหลวของครูและ
นักเรียนเกิดจากการบริหารของตน ท้ังนี้เนื่องจากวา ในการทํางานของผูบริหารเม่ือมีการมอบหมาย
งานตอผูปฎิบัติแลว มักจะใหครูดําเนินการตามแนวคิดของตนเอง ผูบริหารจึงคิดวาตัวเองไมมีสวน
รวมในการตัดสินใจนั้นๆ ท้ังท่ีตัวเองเปนคนส่ังการในการปฏิบัติงาน  
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  6) ดานหลักความคุมคา ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้
สอดคลองกับ สุวรรณ   ทองคํา (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง สภาพการบริหารงานตามหลัก   
ธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดสิงหบุรี พบวาภาพการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดสิงหบุรี ผูบริหารโรงเรียน
สวนใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยูในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจาก การใชหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารของผูบริหารในการบริหารจัดการศึกษาในปจจุบันมุงกระจายอํานาจการบริหาร

จัดการ แบงงานกันทําใหกับบุคลากรทุกฝาย ยึดหลักความรู ความสามารถ ความเสมอภาค และ
ความมั่นคงของบุคลากร ผูบริหารสามารถนําศักยภาพของบุคลากรท่ีมีอยูนํามาใชไดอยางเต็มท่ี 
ตามความรูความสามารถของแตละบุคคล ทําใหเกิดการยอมรับความสามารถซ่ึงกันและกันสราง
ความพึงพอใจใหกับผูรวมงาน ผลการวิจัยจึงอยูในระดับมาก 
   เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ 
ผูบริหารมีการวางแผนการใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะในการบริหารของ
ผูบริหารมีการจัดทําขอมูลการคํานวณตนทุนผลผลิตของสถานศึกษา มีการนําขอบกพรองท่ีผานมา 
นํามาปรับปรุง แกไข และวางแผนงาน ทําใหมีการใชงบประมาณไดอยางคุมคา  

   ขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับตํ่าสุด คือ ผูบริหารมีการนําเอาภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน ท้ังนี้เพราะ ภูมิปญญาในทองถ่ินนั้นไมคอยมีเวลามาใหความรูนักเรียน 
เนื่องจาก ตัวเองมีงานท่ีตองทําเพื่อเล้ียงชีพ ถึงแม ภาครัฐจะมีงบประมาณสนับสนุนในสวนการใช
ภูมิปญญาทองถ่ินก็ตาม จึงทําใหการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยาง
ไมคุมคา สอดคลองกับ มารเซลลา (Marcella, 2005, Online) ไดศึกษาการบริหารปกครองดาน
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ของ โมรอนโก มลรัฐแคลิฟอรเนีย การวิจัยพบวา การรับรูการมี
สวนรวมซ่ึงมีความสัมพันธตอประสิทธิผลของการปกครองทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโม

รอนโก เช่ือมโยงส่ิงเหลานี้ไปสูการเปนตัวบงช้ีพฤติกรรมของผูบริหารตามหลัก ธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะดานการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารเหลานี้จะนําไปสูความสําเร็จในการบริหาร

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจนบรรลุเปาหมาย   
 5.2.2 เปรียบเทียบ การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตาม ตําแหนง โดยรวมและรายดาน แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับ สุวรรณ  ทองคํา (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษา
เร่ือง สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัด
สิงหบุรี พบวาภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานประถมศึกษา 
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จังหวัดสิงหบุรี ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยูในระดับมาก  
จําแนกตามวัยวุฒิ  คุณวุฒิทางการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังนี้เนื่องจาก ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนครู คิดเปนรอยละ 76.83 ทําใหผลท่ีออกมามีความแตกตางกัน ซ่ึง
ผูบริหารบางคร้ังอาจไมสามารถสรางความเช่ือม่ันและความไววางใจใหกับครูในโรงเรียน การ
ประพฤติปฏิบัติตนการอุทิศเวลาใหกับสวนรวมไมสามารถเปนแบบอยางท่ีดีได ซ่ึงในการจัด
การศึกษาในปจจุบันไดมีการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงผูท่ีเปนผูบริหารมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองพัฒนา
ตนเองอยูเสมอ มีการปรับปรุงวิธีการบริหารงานของตนเอง พยายามโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาให
ความรวมมือในการทํางาน มีการเสริมแรงและใหกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน สรางความเชื่อม่ันและ

ความไววางใจใหกับครูในโรงเรียน เปนแบบอยางท่ีดีในการประพฤติปฏิบัติตนของผูบริหาร มีการ
อุทิศเวลา เสียสละ มีจิตสาธารณะ สามารถโนมนาวจิตใจของครูใหเกิดความยอมรับ และศรัทธาใน
ตัวผูบริหาร 

 5.2.3 เปรียบเทียบ การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตาม สถานท่ีตั้งโดยรวม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับ บุญเสริม  มงคลดาว (2543, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง คุณธรรม
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 ผลการวิจัยพบวา 
ผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาด และสถานท่ีแตกตางกัน มีความเห็นตอการปฏิบัติ
ตามคุณธรรม ของผูบริหารโรงเรียนไมแตกตางกัน ท้ังนี้เพราะผูท่ีอยูในเขตเทศบาล จะเปนการ
บริหารงานแบบชุมชนเมืองซ่ึงมีความหลากหลายในการบริหารเพราะในชุมชนเมืองครูสวนมากจะ

มีอายุการทํางานท่ีมาก และมีภารกิจสวนตัวท่ีมากข้ึนดวย ในการบริหารงานของผูบริหารจึงมีความ
เกรงใจสูงซ่ึงตางกับ ผูท่ีอยูนอกเขตเทศบาล สวนมากแลวจะเปนครูท่ีมีอายุราชการนอย อายุตัวนอย
ตามไปดวยการบริหารงานสามารถใชหลักธรรมาภิบาลมาใชไดอยางเต็มท่ี 
   เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความโปรงใส ดาน
หลักการมีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลักความคุมคา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ สวนดานหลักนิติธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังนี้เนื่องจากวา ใน
ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความโปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ และ
ดานหลักความคุมคา นั้น ผูอยูในเขตเทศบาล กับผูท่ีอยูนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นท่ีแตกตาง
กัน มีมุมมองท่ีไมเหมือนกัน เพราะแตละคนยอมผานการบริหารงานของผูบริหารไมเหมือนกัน ใน
เขตเทศบาลจะเปนการบริหารแบบชุมชนเมืองประสบการณของแตละคนจึงแตกตางกัน สวนดาน
หลักนิติธรรมไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะวาผูบริหารทุกคนมีความยุติธรรมในตัวและมีกฎ 
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ระเบียบขอบังคับเปนบรรทัดฐานอยูแลวสถานท่ีตั้งไมสามารถทําใหความคิดเห็นดานหลักนิติธรรม

แตกตางกัน 
 5.2.4 เปรียบเทียบ การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตาม ขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยในโรงเรียนขนาดใหญ มี
การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สูงกวา โรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดเล็ก สอดคลองกับ สุวรรณ  ทองคํา (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง สภาพการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดสิงหบุรี พบวาภาพการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดสิงหบุรี จําแนก
ตามขนาดโรงเรียน ท่ีผูบริหารโรงเรียนดํารงตําแหนงอยูมีสภาพการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิ
บาลในโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท้ังนี้เพราะ โรงเรียนขนาดใหญ จะมีบุคลากร
ในการปฏิบัติงานจํานวนมากกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก หลักการทํางาน และความ
คิดเห็นตางๆ มีการทํางานที่เปนระบบ การจัดการท่ีมีแบบแผน มีการแบงงานรับผิดชอบท่ีชัดเจน จึง
มีความคิดเห็นที่สูงกวา โรงเรียนขนาดกลาง 

   เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานการมี
สวนรวม ไมแตกตางกัน ท้ังนี้เพราะวา ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม และดานการมีสวน
รวม นั้น จะมีแบบแผนในการปฏิบัติท่ีสมบูรณ ไมวาจะเปนกฎ ระเบียบ ขอบังคับ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ จึงทําใหความคิดของผูบริหารและครูท่ีมีขนาดโรงเรียนตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตาง
กัน 
     ดานหลักความโปรงใส ดานความรับผิดชอบ ดานความคุมคา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยดานหลักความโปรงใส โรงเรียนขนาดเล็กมีความโปรงใสสูงกวาโรงเรียน
ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ ท้ังนี้ เพราะวา โรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณในการ

บริหารงานนอย และบุคลากรท่ีนอย จึงมีความโปรงใส สูงกวา โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียน
ขนาดใหญ ซ่ึงภิญโญ  สาธร (2526, หนา 339) กลาววา การบริหารสถานศึกษามีความยุงยาก
ซับซอนเพียงใดข้ึนอยูกับขนาดของสถานศึกษา ถาเปนสถานศึกษาขนาดใหญการบริหารงานก็
คอนขางซับซอนเพราะมีจํานวนนักเรียนมาก ครูผูสอนมาก บุคลากรอื่น ๆ ก็มาก เคร่ืองมือเคร่ืองใช
ในการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน การเงินก็มีการใชจายมาก  และพนัส              
หันนาคินทร.(2529, หนา 174) มีความเห็นวา สถานศึกษาขนาดใหญประเภทของงานจะมีมากกวา
สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดใหญมีทรัพยากรในการบริหารงานมาก ครูผูสอนมีความรู
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ความสามารถในการปฏิบัติงานจํานวนมากกวามีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจน
วัสดุอุปกรณและอาคารสถานท่ีจํานวนมากกวา  

   ดานความรับผิดชอบ และดานความคุมคา โรงเรียนขนาดใหญมีความรับผิดชอบ
มากกวาโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก ท้ังนี้อาจเปนเพราะในโรงเรียนขนาดใหญมี
บุคลากรเปนจํานวนมาก มีหนาท่ีในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน รวมท้ังความรับผิดชอบตอหนาท่ี ใน
การปฏิบัติงานท่ีเปนแบบหนาท่ีของใครคนน้ันเปนคนทํา จึงทําใหเกิดความรับผิดชอบและมีการใช
งานในทุกดานท่ีคุมคากวาโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
   จากผลการวิจัย การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  พบวา ดานหลักการมีสวนรวมมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 
รองลงมาไดแก ดานหลักความคุมคา ดานหลักความโปรงใส ดานหลักความรับผิดชอบ ตามลําดับ 
จึงขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชตามลําดับดังนี้ 
   1) ดานหลักการมีสวนรวม ผูบริหารควรเปดโอกาสใหประชาชน ผูปกครอง 
นักเรียน มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา มีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการของโรงเรียน  
   2) ดานหลักความคุมคา ผูบริหารควรมีการนําเอาภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน มีมาตรการการประหยัดน้ํา ไฟฟา และสาธารณูปโภคท่ีเปนรูปธรรมในการ
ปฏิบัติท่ีชัดเจน 
   3) ดานหลักความโปรงใส ผูบริหารควรมีเปดโอกาสให ผูปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา และบุคลากรทุกคนซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในโรงเรียน มีการจัดทําแผนปฏิบัติ
งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา และควรรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตอสาธารณชน
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกปการศึกษา 
   4) ดานความรับผิดชอบ  ผูบริหารควรมีการจัดองคกรท่ีชัดเจนโดยครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวม และยอมรับผลงานท่ีสําเร็จหรือลมเหลวของคณะครูและ
นักเรียน เกิดจากการบริหารของตนเอง แตไมเอาผลงานของคนอ่ืนมาเปนของตนเอง มีการสราง
ความพึงพอใจกับการใหบริการของโรงเรียนกับผูมาติดตองาน 
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 5.3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
   1) ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 1 
   2) ควรมีการศึกษาปญหาเกี่ยวกับการใชหลักธรรมภิบาลในการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 1 
   3) ควรศึกษาความพึงพอใจของครูและชุมชน ตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
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