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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
สตูล จ าแนกตามประเภทของครู วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และรวบรวมปัญหา 
ข้อเสนอแนะในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ครูที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 217 คน แบ่งเป็นครูสอนสามัญ 141 คนและครูสอนศาสนา 76 คน จากนั้นใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
ทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่ (Scheffe´s method) 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ( X = 3.58) 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านหลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักนิติธรรม หลักความมีส่วนร่วม และ
หลักความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.67, 3.65, 3.60, 3.59, และ 3.54 ตามล าดับ ส่วนด้าน
หลักความโปร่งใส อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.43 
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 2. ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จ าแนกตามประเภทของ
ครู วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

2.1 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จ าแนกตามประเภทของครูโดยภาพรวมและ
รายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน  

2.2 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและ
รายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน  

2.3 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ พบว่า ไม่แตกต่างกัน ส าหรับด้านหลักความคุ้มค่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  3. ปัญหาที่พบในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ บุคลากรบางส่วนไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา มีการแบ่งฝ่ายแบ่งพวกในการท างาน และบุคลากรมีงานพิเศษ
นอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป ส่วนข้อเสนอแนะ ได้แก่ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ อย่างเคร่งคัด ควรมีส่วนร่วมและสร้างจิตส านึกที่ดีของการเป็นครู ตลอดจนการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้กับสถานศึกษาได้อย่างเห็นผลจริงในเชิงปฏิบัติ 
ค าส าคัญ: การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 
Abstract  

The objectives of this research were: 1) to study and compare the good 
governance management of islamic private school principals; perception of teachers 
under the office of the private education Satun Province as perceived by teachers, by 
their categories, educational qualification and work experiences; and 2) to collect the 
problems and suggestions regarding good governance management of Islamic private 
schools. The sample for this research was a group of 217 school teachers under the 
office of the private education Satun Province, in the academic year 2558. They were 
evenly divided into two categories: 141 academic and 76 religious teachers. The data in 
this study were collected by 5 scale questionnaire and open-ended questions. The data 
were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test analysis, one-way ANOVA, 
and Scheffe´ method of multiple comparisons. 

  The results of the research were as follows: 
    1. The opinions of the good governance management of Islamic private school 

principals; perception of teachers under the office of the private education Satun 
province, the overall were at high level mean score ( X = 3.58) when considering each 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาต ิและนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

260 | P a g e  

component. The ethic principles, the value for money principles, the rule of law 
principles, the participation principles, the accountability principles were high average 
3.67, 3.65, 3.60, 3.59, and 3.54, respectively. For the principles of transparency were 
moderate average 3.43 

    2. The comparison of the good governance management of Islamic private 
school principals; perception of teachers under the office of the private education Satun 
province. The overall to no difference. When considering each component found that 
the teachers of work experiences have the level of the good governance management of 
Islamic private school principals the value for money principles. Showed that there were 
difference among them with a statistical significance of .05  

    3. Regarding the good governance management of Islamic private school 
principals; some was found that of using good governance management are; some of the 
crew did not respect to the rule and regulations of the school. The crew divided 
themselves into group that make them could not work together. Some crew participate 
in their business more than school activities. Solutions; the management should 
encourage the crew to follow the rule and regulation by buildup a conscious mind and 
good moral. And also should advice the crew to apply their knowledge with community 
knowledge. 
Keywords: Good Governance Management, Islamic private school 
 
บทน า 
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลเป็นมิติของกระบวนทัศน์ในการบริหาร 
ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ การเน้นบทบาทของผู้บริหารงานในฐานะเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพสูงใน
การบริหารงานแต่ละระดับมากขึ้น เพ่ือป้องกันเรื่องการทุจริตและประสิทธิภาพในการบริหารงานอย่าง
โปร่งใสและมีคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจถึง
หลักธรรมของการบริหารอย่างมีจุดหมายของหลักธรรมาภิบาล และน ามาบูรณาการในการบริหารและจัด
การศึกษา การปรับเปลี่ยนการบริหารเพ่ือเสริมสร้างสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได ้(ธีระ รุญเจริญ, 2548, น.91-92)   
 ส าหรับการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพในส่วนของการบริหารงานในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ที่ได้บริหารงานตามหลักธรรมา  
ภิบาล เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมาพอสมควรแล้ว แต่ยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย
เท่าท่ีควร ดังจะเห็นได้จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้นของผู้วิจัยโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องพบว่า 
ยังมีปัญหาหลายประการตามการบริหารงานทั้ง 4 ด้านของโรงเรียน ได้แก่ด้านวิชาการ ครูบางส่วนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดท าหลักสูตร การวัดและประเมินผล ขาดความมั่นใจและความพร้อมใน
การเตรียมการสอน โรงเรียนบางแห่งมีครูไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในด้านงบประมาณมีความไม่
โปร่งใสของการเบิกจ่ายงบประมาณ กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการเงินและพัสดุมีความยุ่งยาก ในส่วนของงาน
บุคคล ใช้ระบบอุปถัมภ์คัดเลือกบุคลากรเข้าท างาน การบรรจุครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ตรงกับ
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ความต้องการของโรงเรียนหรือไม่ตรงวุฒิทางการศึกษา และด้านการบริหารทั่วไป ขาดการประสานงาน
และประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เป็นต้น (กูอัน หมันใจดี สุธิรา หมานละงู 
และอาสีด หลีเส็น สัมภาษณ์วันที่ 20 ธันวาคม 2557) สอดคล้องกับการศึกษาของซอหมาด ใบหมาดปัน
จอ (2553, น.114) ได้กล่าวว่า การให้ความตระหนักและเห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมกับชุมชน การ
เปิดโอกาสให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และการเปิด
โอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาอยู่ในระดับที่ไม่ดี
เท่าท่ีควร 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าในการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น มิใช่แค่
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นที่สามารถพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาให้ดีขึ้นได้ 
บุคลากรครูถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการด าเนินการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารในการ
บริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน โดยเฉพาะการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นหลักการบริหาร
ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาในบริบทอ่ืนบ้างแล้ว แต่การศึกษา
ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่แยกตามประเภทของครูนั้นอาจจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ต่างกัน จากเหตุผล
ดังกล่าว การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
สตูล ยังมีปัญหาที่หลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแห่ง ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารโรงเรียน จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูสอนสามัญ 
และครูสอนศาสนาที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล โดยจ าแนกตามประเภทของครู วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างานว่าเป็นอย่างไร เพ่ือน าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ในการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดส่งผลต่อคุณภาพของครูผู้สอน และคุณภาพของผู้เรียน
ตามล าดับ นอกจากนี้งานวิจัยยังเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการบริหารงาน เพ่ือพัฒนาการ
จัดการศึกษาต่อไป    
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  1. ศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 
 2. เปรียบเทียบระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จ าแนกตามประเภทของครู วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 
 3. รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะ
ของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 
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กรอบแนวคิดที่ใช้การวิจัย 
 
    ตัวแปรต้น คือ ลักษณะของครู                        ตัวแปรตาม 
 

                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบันในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2558 จ านวน 16 โรงเรียน รวม 500 คน และได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูที่
ปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบันในสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน 
ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 217 คน แบ่งเป็นครูสอนสามัญ 141 คนและครูสอนศาสนา 76 คน จากนั้นสุ่ม
แบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนจ านวนครูแต่ละโรงเรียน แล้วจึงสุ่มตัวอย่างของครูแต่ละโรงเรียนโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย  
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ประเภทของครู ซึ่งเป็นครูสอนสามัญและครูสอนศาสนา ส่วนวุฒิการศึกษา 
จ าแนกเป็นปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนประสบการณ์ในการท างาน จ าแนกเป็นประสบการณ์ 
น้อยกว่า 5 ปี, ประสบการณ์ 5-10 ปี และประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี   
 ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประกอบด้วยหลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของครู ประกอบด้วย  
1. ประเภทของครู 
- ครูสอนสามัญ 
- ครูสอนศาสนา 
2. วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาตรี 
- สูงกว่าปริญญาตรี 
3. ประสบการณ์ในการท างาน 
- ประสบการณ์ น้อยกว่า 5 ปี 
- ประสบการณ์ 5-10 ปี 
- ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี 
 

 
 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียน 6 ด้าน คือ 
1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปร่งใส 
4. หลักความมีส่วนร่วม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุ้มค่า 
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 เครื่องมือในการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
ได้แก่ ประเภทของครู วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ซึ่งครอบคลุมขอบข่าย
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่อ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 
 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
สตูล ตามขอบข่ายการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน และวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2. ก าหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือก าหนดขอบเขตค าถามเกี่ยวกับการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ตามขอบข่ายการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน 
 3. สร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัย   
 4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ข้อเสนอแนะ เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
 5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้อ านวยการ
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสตูล และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลที่
มีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนมากกว่า 20 ปี เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง 
(Construct Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ ( Index of 
Item Objective Congruence: IOC) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น.64) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อ
ค าถามแต่ละข้อตั้งแต่ .67-1.00  
 6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
 7. น าแบบสอบถามที่ท าการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มครูผู้สอนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ซึ่งมิใช่กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา 
จ านวน 30 คน และน าแบบสอบถามที่ทดลองใช้ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถาม 
(Reliability) โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น.96) และผลจากการทดสอบพบว่าด้านหลักนิติธรรม มีค่าความเชื่อมั่น .929 
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ด้านหลักคุณธรรมมีค่าความเชื่อมั่น .851 ด้านหลักความโปร่งใส มีค่าความเชื่อมั่น .945 ด้านหลักการ 
มีส่วนร่วมมีค่าความเชื่อม่ัน .942 ด้านหลักความรับผิดชอบมีค่าความเชื่อมั่น .917 ด้านหลักความคุ้มค่ามี
ค่าความเชื่อม่ัน .890 และแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเชื่อม่ัน .978  
 8. น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้ท าการแก้ไข ปรับปรุงแบบสอบถาม และเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์อีกครั้ง ก่อนน าไปใช้จริง 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ขอหนังสือแนะน าตัวจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ถึงผู้อ านวยการ
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 
 2. ขอหนังสือจากผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลถึงผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เพ่ือแนะน าตัวและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
 3. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามถึงสถานศึกษาด้วยตนเอง หลังจากส่งแบบสอบถามแล้วผู้วิจัยไปรับ
แบบสอบถามคนืด้วยตนเอง 
 4. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วด าเนินการวิเคราะห์ สรุปผล ตาม
ขั้นตอนของการวิจัย 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้ 
  1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ประเภทของครู 
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ  
  2. แบบสอบถามตอนที่ 2 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล วิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเทียบกับเกณฑ์สัมบูรณ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น.99-100) 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จ าแนกตามตัวแปรได้แก่ ประเภท
ของครู และวุฒิการศึกษา โดยใช้การทดสอบค่าที ( t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระจากกัน 
(Independent Samples) 
 5. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
ตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล โดยการ
วิเคราะห์ประมวลผลและสรุปเรียบเรียงเป็นความเรียง 
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ผลการวิจัย 
   1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของครู พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นครูสอนสามัญ ร้อยละ 65.0 และ
ครูสอนศาสนา ร้อยละ 35.0 ซึ่งมีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 78.3 และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 
21.7 และพบว่าประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี ร้อยละ 37.3 ประสบการณ์ในการท างาน น้อยกว่า 5 
ปี ร้อยละ 35.1 และประสบการณ์ในการท างาน มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 27.6 ตามล าดับ 
 2. ผลการศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  ( X = 
3.58, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลสูงสุด คือ ด้าน
หลักคุณธรรม ( X = 3.67, S.D. = 0.60) รองลงมา คือ ด้านหลักความคุ้มค่า ( X = 3.65, S.D. = 0.57) 
และด้านหลักนิติธรรม ( X = 3.60, S.D. = 0.55) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลต่ าสุดและมีการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านหลักความโปร่งใส ( X = 3.43, S.D. = 0.67)  
 3. ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จ าแนกตามประเภทของ
ครู วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ได้ดังนี้ 

3.1 การเปรียบเทียบระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จ าแนกตามประเภทของ
ครู พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน โดยครูมีทัศนะต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งสองประเภท ( X = 
3.61, S.D. = 0.55) และ ( X = 3.53, S.D. = 0.50)    

3.2 การเปรียบเทียบระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน โดยครูมีทัศนะต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารโรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งสองกลุ่ม ( X = 3.59, S.D. = 0.48) และ ( X = 
3.58, S.D. = 0.55)    

3.3 การเปรียบเทียบระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างาน พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน โดยมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก 
( X = 3.68, S.D. = 0.53) , ( X = 3.54, S.D. = 0.52) และ ( X = 3.51, S.D. = 0.54) ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความมี
ส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า ไม่แตกต่างกัน ส าหรับด้านหลักความคุ้มค่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3.3.1 ผู้วิจัยจึงได้เปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของ
ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล โดยจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ในด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า ครูที่มีประสบการณ์
ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี กับครูที่มีประสบการณในการท างานมากกวา 10 ปี มีทัศนะต่อการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน  
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 4. ผลการประมวลปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตาม
ทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  มี
รายละเอียดดังนี้ 

4.1 ปัญหาในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พบว่า บุคลากรบางส่วนไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา สถานศึกษาขาดการส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนต่อชุมชน บุคลากรบางส่วนมีการแบ่งฝ่ายแบ่งพวกในการท างาน อีกทั้งมีงานพิเศษ
นอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป 

4.2 ข้อเสนอแนะในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พบว่า ผู้บริหารควรจัดให้มีระบบ
การตรวจสอบผลการด าเนินงานในทุกขั้นตอน ถูกต้อง และโปร่งใส ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนและนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนเพ่ือสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น ควรก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของครูโดย
พิจารณาจากความถนัดของแต่ละบุคคลให้มากข้ึน ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
อย่างเคร่งคัด ควรมีส่วนร่วมและสร้างจิตส านึกที่ดีของการเป็นครู ตลอดจนการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
กับสถานศึกษาได้อย่างเห็นผลจริงในเชิงปฏิบัติ 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พบว่าผู้บริหารโรงเรียนมีการบริหารตามหลัก      
ธรรมาภิบาลโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2546 (กระทรวงศึกษาธิการ 2547, น.32) ที่ได้
ก าหนดการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลว่า หลักธรรมาภิบาลกับการศึกษา  (Good 
Governance) การกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมทางการศึกษา นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด ในการปฏิรูป
การศึกษาตามเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.การศึกษา ฯ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 จะช่วย
ให้มีคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา และบริหารจัดการโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพ อาทิ การสร้างหลักสูตรอันเหมาะสมของท้องถิ่นที่ทันสมัย ทันโลก ผสมผสานกับภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ท าให้เกิดการประหยัดการใช้
ทรัพยากร ในด้านต่าง ๆ ประกอบกับสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นสถานศึกษาที่เน้นการสอน
ศาสนาควบคู่กับสามัญ เน้นคุณธรรมจริยธรรม คุณงามความดี ทุกพฤติกรรมจะมีผลในทางศาสนาทั้งโลกนี้
และโลกหน้า คุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้บริหาร ซึ่งจะเป็นกุญแจส าคัญที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาบนรากฐานที่มั่นคง สอดคล้องกับการศึกษาของทักษิณา เหลืองทวีผล 
(2551, น.117) เรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โดยพบว่าการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับการศึกษาของชลทิชา ลิ้มสกุลศิริรัตน์ (2551, น.59) เรื่องการ
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี    
เขต 1 โดยพบว่าการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
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 จากผลการวิจัยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เมื่อจ าแนกในส่วนของรายละเอียดแต่ละ
ด้าน สามารถน าเสนอได้ ดังต่อไปนี้  
 1.1 ด้านหลักนิติธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มีการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักนิติธรรม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะ บุคลากรในสถานศึกษายอมรับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  ข้อตกลงต่าง  ๆ  ของผู้บริหารสถานศึกษา 
การสนับสนุนให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และมีความเป็นธรรม  เสมอภาค  ไม่เลือกปฏิบัติ 
สอดคล้องกับการศึกษาของปาริชาติ เทพอารักษ์ (2550) ได้กล่าวว่า หลักนิติธรรม เป็นหลักที่ถือเป็นกฎ 
กติกาในสังคมที่ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง จะช่วยคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ถูกละเมิด 
รวมทั้งการศึกษาของสุจิตรา มีจ ารัส (2550) ที่ได้ข้อมูลว่า การจะพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องระดมความคิดเห็นและ
ร่วมกันวางกรอบแนวปฏิบัติ ข้อบังคับให้เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย และสอดคล้องกับการศึกษาของ    
ปูรณ์ญาดา กาพย์ตุ้ม (2555, น.47) เรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 โดย
พบว่า การใช้ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ได้น าหลักนิติธรรมไปปฏิบัติ ร้อยละ 100 โดย
ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคลากร ตลอดจนมีการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติ
ตนตามกฎ ระเบียบ  
 1.2 ด้านหลักคุณธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มีการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักคุณธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 
สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่   โดยยึดมั่นในความถูกต้อง  ดีงาม ขยัน  อดทน และมี
ระเบียบวินัย เน้นคุณธรรมจริยธรรม คุณงามความดีทั้งหลาย ทุกพฤติกรรมจะมีผลในทางศาสนาทั้งสิ้น 
คุณธรรมจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้บริหาร ซึ่งจะเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนา
สถานศึกษา ตลอดจนผู้บริหารมีความอดทน  อดกลั้น วาจาสุภาพเหมาะสม  และมีอารมณ์หนักแน่น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของซอหมาด ใบหมาดปันจอ (2553, น.98) เรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
โรงเรียนในด้านหลักคุณธรรม โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับสูง โดยผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของกวี เจ๊ะหมัด (2558, น.27) เรื่องพฤติ
กรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยพบว่าการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนในด้านหลักคุณธรรม โดยรวม
และรายข้ออยู่ในระดับมาก  
 1.3 ด้านหลักความโปร่งใส ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มี
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความโปร่งใส ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัย
ปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน  และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
สถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ ผู้บริหารสามารถอธิบายให้คณะกรรมการสถานศึกษา  ครู  ผู้ปกครอง  รู้และ
เข้าใจเป้าหมาย ทิศทางการด าเนินงาน โครงการ แผนงาน ส่วนการปฏิบัติงานในเรื่อง ผู้บริหารจัดให้มีการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานในทุกขั้นตอน มีเกณฑ์ มีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม และเปิดเผย
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ต่อสาธารณะ อยู่ในล าดับต่ าสุดและมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง เป็นเพราะว่า
ความโปร่งใสมีความละเอียดอ่อน มีความซับซ้อนมากกว่าด้านอ่ืน ๆ ความโปร่งใสถือเป็นหัวใจส าคัญของ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะผลการด าเนินงาน
งบประมาณและรายงานทางการเงินที่สถานศึกษาเปิดเผยจะต้องโปร่งใส อาจเป็นไปได้ว่าครูสอนศาสนา 
และครูสอนสามัญได้รับข้อมูลด้านนี้ไม่เท่ากัน สอดคล้องกับงานวิจัยของซอหมาด ใบหมาดปันจอ (2553, 
น.99) พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนในด้านหลักความโปร่งใส โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยเฉพาะ สถานศึกษามีการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ถึงความก้าวหน้าในการด าเนินการ
ตามภารกิจต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ชุมชนได้ทราบเป็นระยะ โดยมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดในด้านหลักความ
โปร่งใส ในขณะที่มสิตา มะอักษร (2550) ได้ศึกษาพบว่า การบริหารงานของสถานศึกษา ถ้าการ
ปฏิบัติงานโดยไม่ด าเนินการตามกระบวนการให้ครบถ้วน จะท าให้เกิดการไม่โปร่งใส และงานวิจัยของ     
รินทร์รดี พิทักษ์ (2553, น.62) ให้ความเห็นว่า ความโปร่งใส ถือได้ว่าเป็นบันไดก้าวแรกสู่การร่วมมือกัน
ของบุคลากร 
 1.4 ด้านหลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มี
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักการมีส่วนร่วม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏ
เช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสตูล เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบกับชุมชนกับสถานศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น การละหมาด 5 เวลา ละหมาดวันศุกร์ การร่วมฟังบรรยายศาสนธรรม และการซ่อมแซมมัสยิด 
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยสอดคล้อง
กับกระทรวงศึกษาธิการ (2546, น.1) ที่ได้ก าหนดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลว่า
ต้องมีการวางแผนและด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ การวางแผนมีส่วนร่วมให้ผู้บริหารมีทิศทางในการ
บริหาร ดังนั้นผู้บริหารต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการบริหาร เช่นเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง และการวิจัยของปูรณ์ญาดา 
กาพย์ตุ้ม (2554, น.47) พบว่าการใช้ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ส่วนใหญ่ได้น าหลักความมีส่วนร่วมไป
ปฏิบัติ โดยผู้บริหารสถานศึกษาให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายของสถานศึกษา ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา รวมทั้งให้มี
การจัดการส่งเสริมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน  
 1.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 
มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความรับผิดชอบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัย
ปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารกล้าที่จะยอมรับผลที่เกิดจากการตัดสินใจและการกระท าของตนเอง 
อีกทั้งยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ ตลอดจนผู้บริหารมีความส านึกในการท างานให้
ประสบความส าเร็จโดยไม่ละทิ้งงาน สอดคล้องกับปาริชาติ เทพอารักษ์  (2550) ที่ให้ความเห็นว่า หลัก
ความส านึกรับผิดชอบ เป็นกระบวนการท างานที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของรินทร์รดี พิทักษ์ (2553, น.40) พบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาล ด้านหลักความรับผิดชอบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะการเข้าใจปัญหาในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
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ตลอดจนกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของตนเองและบุคลากรในสถานศึกษา 
และแสดงความรับผิดชอบเมื่อเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของชลทิชา ลิ้มสกุลศิริรัตน์ 
(2551, น.66) พบว่าการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดับมาก    
 1.6 ด้านหลักความคุ้มค่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 
มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความคุ้มค่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏ
เช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ร่วมกันประหยัดพลังงานเพ่ือรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกท้ังบุคลากรร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ตลอดจนมีการบริหารจัดการ วางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  และเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้อง
กับงานวิจัยของรินทร์รดี พิทักษ์ (2553, น.41) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ
บาลด้านหลักความคุ้มค่าภาพรวม อยู่ในระดับค่อนข้างบ่อย โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษารณรงค์ให้ครู
นักศึกษาและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้น้ า ไฟฟ้า ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด รวมทั้งรูจักน าวัสดุ
กลับมาใช้ใหม่ การน าทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการ หนว่ยงานภายในสถานศึกษาให้มีระบบและมีความรวดเร็วในการ
ติดต่อประสานงาน รวมทั้งส่งเสริม ให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพ่ือลดค่าใช้จ่ายใน
สถานศึกษา และการวิจัยของปูรณ์ญาดา กาพย์ตุ้ม (2555, น.47) พบว่าการใช้ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
ส่วนใหญ่ได้น าหลักความคุ้มค่าไปปฏิบัติ  
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จ าแนกตามประเภทของ
ครู วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

2.1 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จ าแนกตามประเภทของครูโดยภาพรวมและ
รายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูสอนสามัญหรือครูสอนศาสนามีการปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบของสถานศึกษาอย่างเท่าเทียม
กัน อีกทั่งผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมากขึ้นหรือมีการเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
มากมายท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากขึ้น สอดคล้องกับ
การศึกษาของปาริชาติ เทพอารักษ์ (2550) ได้กล่าวว่า หลักนิติธรรม เป็นหลักที่ถือเป็นกฎ กติกาในสังคม
ที่ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง จะช่วยคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ถูกละเมิด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของกวี เจ๊ะหมัด (2558, น.27) พบว่า ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล ตามความคิดเห็นจ าแนกตามบทบาทหน้าที่ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  

2.2 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและ
รายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้
อาจเป็นเพราะเนื่องจากปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรมีความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ มี
ความส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม งานวิจัยของรินทร์รดี พิทักษ์ (2553, น.40) พบว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาเข้าใจปัญหาในการปฏิบัติงาน และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรที่เกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของซอหมาด ใบหมาดปันจอ (2553, น.107) พบว่า การใช้หลักธรรมา 
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ภิบาลในการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จ าแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของชรินรัตน์ แผงดี  (2550) พบว่าบุคลากรที่มีวุฒิ
แตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

2.3 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านหลักความคุ้มค่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ส าหรับด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความมี
ส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า ไม่แตกต่างกัน และครูที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 
ปี มีความคิดเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลทุกด้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี มีความ
กระตือรือร้น มีความตั้งใจสูงในการเริ่มงานใหม่ที่ได้รับ มุ่งงาน อีกทั้งประสบการณ์ของครูจึงเป็นปัจจัยที่
ช่วยในการหล่อหลอมความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิควิธีต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ได้พบเห็น
การปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา พบปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ มาไม่เท่ากัน ซึ่งครูที่มีประสบการณ์ในการท างานมานานจะมีความคิดเห็นว่าการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลที่จะให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการบริหารจัดการที่ดี เป็นสิ่งที่ยังท าได้ไม่สมบูรณ์ 
ไม่เป็นไปตามรูปแบบมากนักจึงท าให้มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน และแตกต่างกันในบางข้อ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของพรรณนา ม่วงคร้าม (2550, น.107) ให้ความเห็นว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานน้อยกว่า 10 ปี เป็นวัยที่มุ่งงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของซอหมาด ใบหมาดปันจอ (2553, 
น.107) พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานสูงสุด 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัย  
 1. จากการวิจัย พบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ในด้านหลักความโปร่งใสมี
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษในเรื่อง
ความโปร่งใสให้มากที่สุด ควรรายงานผลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้น ได้ทราบปัญหาต่าง ๆ 
ของสถานศึกษา และให้การสนับสนุนสถานศึกษาที่ยังขาดความพร้อมในด้านปัจจัยต่าง ๆ ต่อการพัฒนา
สถานศึกษา และอ านวยความสะดวก ในด้านการประสานงานขอความช่วยเหลือจากเครือข่ายผู้อุปถัมภ์
ต่าง ๆ ให้มากข้ึน ตลอดจนควรมีการวางแผน การตรวจสอบการด าเนินงานในทุกขั้นตอน มีเกณฑ์ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม และสามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ อีกทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลของแต่ละสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. จากการวิจัย พบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ที่มีประสบการณ์ในการท างาน
ต่างกัน มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความคุ้มค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาตนเอง โดยปรับเปลี่ยนแนวทางของการบริหาร ต้องรู้จักคน และ
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การใช้คนให้เหมาะกับงาน  โดยการพัฒนาคน  ฝึกอบรมทักษะเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ให้แก่บุคลากร เนื่อง
ด้วยประสบการณ์เป็นปัจจัยที่ช่วยในการหล่อหลอมความรู้ สติปัญญาและเทคนิควิธีต่าง ๆ ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา พบปัญหา การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มาไม่เท่ากัน ซึ่งบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานมานานจะมีประสบการณ์ด้านการท างานมากกว่า ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือน าผลการศึกษามาเปรียบเทียบ 
ปรับปรุง และน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาต่อไป  
 2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของการบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ ในสถานศึกษา 
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