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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนตามความคิดเห็นของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา และเพ่ือเปรียบเทียบการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนตามความคิดเห็นของครูสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ปฏิบัติงานและขนาด
สถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นครูในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 201 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการ
จับสลาก เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 50 ข้อ มีค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .968 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way.ANOVA) 
และ LSD 
  ผลการศึกษาพบว่า ครูในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบพบว่าครูในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาเอกชน
จังหวัดสงขลา ที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่
มีขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพคร,ู มาตรฐานของครู 
 
 
 
 



 
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Hatyai National and International Conference 

1224 

 

Abstract 
The aims of studying are to study and to compare the performance according to 

the teaching professional standard of the teachers under the Satun Primary Educational 
Service Area Office. The samples used in the research were 327 teachers under the 
Satun Primary Educational Service Area Office in the academic year 2017. The research 
instrument was a questionnaire. The statistics used to analysis data for frequency, 
percentage, mean ( ), standard deviation (S.D.), t-test, F-test. 

 The results of the study showed that 1) the performance of the teachers in the 
schools under study was overall at a high level. The results of comparing the 
performance according to the professional criterion showed the teachers who had 
different gender and who had different Age and who had different working experience 
and  who had different graduate and who worked at different sized schools held not 
different. 
Keywords: Teachers Performance, Standard of the Teachers 
 

บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ด้าน 
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงด้านการศึกษา ดังนั้น ในการ
บริหารงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนั้น ผู้บริหารจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างมากในการพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กร เมื่อเป็นเช่นนี้รัฐบาลจึงต้องมีการปรับปรุงระบบการบริหารราชการ เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานน ารูปแบบการบริหารมาใช้ในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดการพัฒนาคือการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศเพ่ือให้ประเทศชาติได้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงได้มีเจตนารมณ์ให้ทุกคนน าหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีไปใช้บริหาร โดยบัญญัติไว้ในหมวด 5 มาตรา 78 ในวรรค 4 และวรรค 5 ว่า “พัฒนา
ระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงรูปแบบวิธีการท างานเพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการพัฒนาปฏิบัติราชการ 
โดยได้มีการจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพ่ือให้การจัดท าและการให้บริการสารธารณะ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน” 
(ส านักนายกรัฐมนตรี, 2550) เพ่ือให้สอดรับกับบทบัญญัติดังกล่าว ทั้งภาครัฐ และหน่วยงานทุกแห่งจึงได้
มีการน าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหารราชการ กิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดี พ.ศ.2542 ซึ่งได้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2542 อันหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีนี้ เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้ มุ่งเน้นให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการบริหารงาน ตรวจสอบการท างาน โดยการปฏิบัติงานทั้งหลายทั้ง
ปวงได้มุ่งเน้นที่การก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ 
 โรงเรียนในฐานะองค์การของรัฐและเอกชนซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาในการพัฒนาเยาวชน
ของชาติที่ เล็กที่สุด แต่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ



 
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Hatyai National and International Conference 

1225 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แนวทางหนึ่งที่ควรน ามาถือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการด้านต่างๆ
ของโรงเรียน คือการใช้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนซึ่งมีบทบาทและเป็น  
ตัวจักรส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้บรรลุตามจัดประสงค์ดังกล่าว  
ก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษานั้น ๆ นั่นเอง ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องเป็นบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์  
มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส  
เป็นแบบอย่างที่ดี จะส่งผลให้ได้รับความศรัทธาน่าเชื่อถือจากครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน  
(วิวน  ตะนะ, 2554)  
  ดังนั้นสถานศึกษาจึงเป็นสถาบันทางสังคมที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือถ่ายทอดความรู้ วัฒนธรรม และทักษะ 
ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพของสมาชิกในสังคมให้สามารถติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและปฏิบัติให้มีคุณค่าแก่
สังคม ช่วยอบรมสั่งสอนให้สมาชิกในสังคมได้พัฒนาบุคลิกภาพ มีกิริยามารยาท จริยธรรมคุณธรรม เคารพ
ในสิทธิของผู้อื่น รู้จักปฏิบัติตามตามหน้าที่ของตนเอง อีกทั้งยังส่งเสริมหน้าที่การงานให้แก่บุคคลได้เรียนรู้
ในอาชีพที่เหมาะสม ซึ่งจะน าไปสู่การเลื่อนชั้นทางสังคม การที่สมาชิกในสังคมจะเป็นทรัพยากรที่มี
คุณภาพต่อส่วนรวม ได้รับต าแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นมีเกียรติและได้รับการยกย่องขึ้นอยู่กับการเอาใจ
ใส่อย่างจริงจังของสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรับผิดชอบ ควบคุม ก ากับ ดูแลการจัด
การศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดกับครูผู้สอนและนักเรียนมากที่สุด คุณภาพของนักเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นส าคัญ (ปรัชญา  เวสารัชช์, 2554) 
 ผู้บริหารสถานศึกษานับว่าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญที่สุดในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้
ประสบความส าเร็จทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการน าวิสัยทัศน์และนโยบายสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ความรู้
ความสามารถในการบริหารงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และการบริหารงานที่ประสบความส าเร็จได้ขึ้นอยู่
กับการตัดสินใจสั่งการ ดังนั้น การตัดสินใจใด ๆย่อมมีผลกระทบต่อหน่วยงานทั้งด้านดีและเสีย อาจท าให้
ประสบความส าเร็จหรือเกิดความล้มเหลวได้ หลักธรรมาภิบาลจึงเป็นหลักการบริหารจัดการที่ดีที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรน ามาใช้ในการจัดการสถานศึกษา (สมศักดิ์  สุภิรักษ์, 2550)   
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่าการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล ของ
ผู้บริหารข้างต้น พบว่าได้ศึกษากันในหลายๆ พ้ืนที่ บางพ้ืนที่ศึกษาในโรงเรียนเอกชน ในขณะที่บริบทของ
แต่ละสถานที่ตลอดจนปัจจัยต่างๆของผู้ตอบแบบสอบถามมีความแตกต่างกัน ซึ่งท าให้ผลการวิจัย  
มีความแตกต่างกันด้วย ซึ่งการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษาเอกชน ยังมีปัญหาที่หลากหลายขึ้นอยู่กับ
บริบทของแต่ละแห่ง ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับการบริหาจัดการของผู้บริหารโรงเรียน จึงท าให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารตาม
หลักธรรมมาภิบาลในอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา โดยจ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา เพ่ือน าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ส่งผลต่อคุณภาพของครูผู้สอน และผู้เรียน
ตามล าดับ นอกจากนี้งานวิจัยยังเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
โรงเรียน และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารงาน เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา.อาชีวศึกษาเอกชน 

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา

เอกชน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม 
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา แตกต่างกัน 
 2. ครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม 
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา แตกต่างกัน 
 3. ครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
แตกต่างกัน 
 4. ครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีว ศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษา 
จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน 

5. ครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษา 
จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน 

 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
1. แนวคิดหลักธรรมาภิบาล 
 สัมมา  รธนิธย์ (2553) ได้กล่าวว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการดูแลประโยชน์ซึ่งกัน
และกันระหว่างภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปทุก ๆ ด้านและทุกระดับ เพ่ือให้มีการ
วางกรอบการท างานอย่างเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์ วิธีการมีเครื่องมือที่ก่อให้เกิดระบบการบริหาร
จัดการที่ดี ด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิอย่างเสมอกัน มีระบบการใช้กฎหมายที่ยุติธรรม มีความ
รับผิดชอบ เปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส มีความคงเส้นคงวาสามารถตรวจสอบได้ 
รับรู้ได้ เมื่อตัดสินใจแล้วเปิดเผยเหตุผลได้ การใช้อ านาจมีที่มาที่ไปอย่างเปิดเผย ชัดเจน และสามารถสั่ง
การได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด 
 ปูรณ์ญาดา  กาพย์ตุ้ม (2555) ได้กล่าวว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการที่ดีสร้างความ
เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เกิดประสิทธิภาพเน้นการเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ของสังคมให้มีการสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน มีความเป็นธรรมทั้งในด้านความคิด และด้านการปฏิบัติงาน มีจุดมุ่งหมายเดียวกันมีความ
เสมอภาค รับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก อันเป็นหลักในการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จมีความมั่นคงมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
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 สรุปว่า  ธรรมาภิบาล หมายถึง หลักการบริหารแนวคิดใหม่ที่ใช้ในการบริหารจัดการบ้านเมือง 
เพ่ือดูแลทรัพยากร เศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้น สามารถดูแลผลประโยชน์ซึ่งกันและกันได้ ระหว่างภาครัฐ
ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปในทุกๆด้านและทุกระดับ โดยยึดความถูกต้องเป็นธรรมกับ  
ทุกฝ่าย สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนการใช้อ านาจในการบริหารพัฒนาให้เป็นไปอย่างมั่นคงยั่งยืน
ตลอดไป 
2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
 วิภาส  ทองสุทธิ์ (2551) ได้กล่าวไว้ว่า หลักพ้ืนฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
ประกอบด้วยหลักพ้ืนฐาน 6 ประการ ดังนี้ 
  1. หลักนิติธรรม การตรากฎหมายถูกต้อง เป็นธรรม การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ก าหนดกฎกติกาและการปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ  
ความยุติธรรมของสมาชิก 
  2. หลักคุณธรรม การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง
ไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัย
ประจ าชาติ 
  3. หลักความโปร่งใส การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ 
  4. หลักความมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็นใน 
การตัดใจในปัญหาส าคัญของประเทศ เช่น การประชาพิจารณ์การแสดงประชามติ 
 5. หลักความพร้อมรับผิดชอบ ความตระหนักสิทธิหน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม 
การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนเคารพใน 
ความคิดเห็นที่แตกต่าง และมีความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระท าของตน 
 6. หลักความคุ้มค่า  การบริหารจดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
แก่ส่วนร่วม เช่น รณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการ  
ทีม่ีคุณภาพ  
3. การจัดการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
  สถานศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา มีจ านวนทั้งสิ้น 10 สถานศึกษา แบ่งตาม
ขนาดของสถานศึกษา ดังนี้ 
  1) สถานศึกษาขนาดเล็ก 
 - วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ 
 - วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลาเทคโนโลยี 
 - วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 
 - วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ 
 - วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจวิทยา 
 - วิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโยลีวชิราโปลีเทคนิค 

2) สถานศึกษาขนาดลาง 
 - วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ 

3) สถานศกึษาขนาดใหญ ่
 - วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อ านวยวิทย์ 
 - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 



 
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Hatyai National and International Conference 

1228 

 

 - วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 
 (สืบค้นเมื่อ 29 กรกฎาคม 2560  จาก http://www.vec.go.th/) 
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กิจเกื้อ  ส่งกลิ่น (2554) ศึกษาการบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มค่ายพระเจ้าตาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า การบริหารโรงเรียน
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนกลุ่มค่ายพระเจ้าตาก ส านักง านเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและขนาดสถานศึกษา พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนโดยใช้หลั กธรรมาภิบาล  
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 สุไรยา  สะมะลาเต๊ะ (2554) ศึกษาพฤติกรรมการบริหารธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนตาม
วามคิดเห็นของบุคลากรทางด้านการสอนในอ าเภอจะนะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา เขต 3  
พบว่า ระดับพฤติกรรมการบริหารธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของบุคลากร
ทางด้านการสอนในอ าเภอจะนะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา เขต 3 โดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ระดับมาก 
 นฤพชร  อินทรวิเชียร (2555) ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาระดับประถมศึกษาในเขตอ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาใน เขต
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก เมื่อเปรียบเทียบตาม
ประสบการณ์การท างาน พบว่า ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในในเขตอ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

 อรพิน  ปุญวัฒโฑ (2556) ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18  พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยม ศึกษาในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบตามประสบการณ์สอน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์สอนต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Hatyai National and International Conference 

1229 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

ข้อมูลทั่วไป 
การบริหารสถานศึกษา 

ตามหลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. วุฒิการศึกษา 
4. ประสบการณ์การปฏิบัติงาน 
5. ขนาดของสถานศึกษา 
 

1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปร่งใส 
4. หลักความมีส่วนร่วม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุ้มค่า 

 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมา  
ภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด
สงขลา ดังนี้  

1. ประชากร ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา  
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 10 สถานศึกษา รวม 426 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา 
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 10 สถานศึกษา รวม 201 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากตาราง
ส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morga, 1970) สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random  
Sampling) ตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา จากนั้นใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  
โดยวิธีการจับสลากครูในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย  ตอนที่ 1 แบบ 
สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check.List) 
ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ขนาดของสถานศึกษา และตอนที่ 2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนตามความคิดเห็นของครู สังกัดอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา มีข้อค าถาม 
จ านวน.50.ข้อ.6.ด้าน.ได้แก่.หลักนิติธรรม.หลักคุณธรรม.หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า และน าแบบสอบถามที่ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบ
จากความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วน าผลมาการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์
หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา 
และคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 – 1.00 เพ่ือน ามาสร้างแบบสอบถาม 
ส าหรับข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีคามสอดคล้องต่ ากว่า 0.67 น าไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปตามขั้นตอน ดังนี้ (1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และขนาดสถาน 
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ศึกษา โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage).(2).วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของ
ครูต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษา 
จังหวัดสงขลา โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard.Deviation)”ในภาพรวม
และรายข้อทั้ง 6 ด้าน.(3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา จ าแนกตามเพศและวุฒิ
การศึกษา โดยใช้สถิติทดสอบที แบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test.Independent). (4) เปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัด
อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา จ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานและขนาดสถานศึกษา โดยใช้สถิติ
ทดสอบเอฟ (F-test) แบบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  
 
ผลการวิจัย 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ครูในสถานศึกษาเป็นเพศหญิง  
คิดเป็นร้อยละ 50.75 เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 49.25 ในด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31.–.40 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.24 อายุ 41.–.50 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.92 และ
อายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 6.47 ในด้านวุฒิการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 84.58 และมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
15.42 ในด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานระหว่าง  5.–.10 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.26  รองลงมาคือ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 
5 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.79 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน สูงกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.95               
ในด้านขนาดสถานศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง คิด
เป็นร้อยละ 55.22 รองลงมาคือ ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 30.35 และปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 14.43 ตามล าดับ 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาพบว่า ครูในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
( .=.4.1218) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ ดังนี้ หลักคุณธรรมอยู่ใน
ระดับมาก ( .=.4.2002) หลักการมีส่วนร่วมอยู่ ในระดับมาก ( .=.4.1206) หลักนิติธรรมอยู่ ใน 
ระดับมาก  ( .=.4.1182) หลักความคุ้มค่าอยู่ในระดับมาก ( .=.4.1172) หลักความรับผิดชอบอยู่ใน
ระดับมาก  ( .=.4.0995) และหลักความโป่รงใส ( .=.4.0752)   
 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างาน และขนาดสถานศึกษา พบว่า ครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
ที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
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สรุปและอภิปรายผล 
  สรุปผล 
  1. ผลการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีว 
ศึกษาเอกชน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับดี
มาก โดยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักคุณธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และด้านหลักความโป่รง
ใส มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
  2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนตามความคิดเห็นของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ได้สรุปดังนี้  

2.1 จ าแนกตามตัวแปรเพศ พบว่า ครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนตามความคิดเห็นของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 

2.2 จ าแนกตามตัวแปรอายุ พบว่า ครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีว ศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

2.3 จ าแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบว่า ครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดอา
ชีว ศึกษาจังหวัดสงขลา ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 

2.4 จ าแนกตามตัวแปรประสบการณ์การปฏิบัติงาน พบว่า ครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

2.5 จ าแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา พบว่า ครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษามีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
  1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ดัสกรณ์  เพชรดี (2551) ศึกษาการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ทัศนะของผู้บริหาร ครูผู้สอนและประธาน คณะกรรมาการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ลพบุรี พบว่า การบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  ตามทัศนะของผู้บริหาร 
ครูผู้สอนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  
  2. การเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา จ าแนกตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์
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การปฏิบัติงาน และขนาดสถานศึกษา พบว่า ครูมีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และ
ขนาดสถานศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
การที่ผลวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก ครูที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และ
ขนาดสถานศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาไป
ในทางเดียวกัน คือ ผู้บริหารมีแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยน าหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 
หลัก มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในองค์กรของตนเอง โดยผู้บริหารปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัย  
เสียสละและอุทิศตนเพ่ือโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่น่าเชื่อถืออยู่เสมอ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูและ
บุคลากรได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ใช้หลัก
ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการตัดสินใจ ซึ่งท าให้บุคลากรทุกคนได้รับความเสมอภาค 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
  1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1.1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาและ
ตระหนักถึงด้านหลักความโปร่งใส โดยผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการเผยแพร่การด าเนินงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1.2 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาและ
ตระหนักถึงด้านหลักความรับผิดชอบ โดยผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานจนบรรลุผล
ส าเร็จ 
  2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 

2.1 ควรศึกษาวิจัยการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารในทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือเปรียบเทียบความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลในแต่ละหน่วยงานมาประยุกต์ใช้ได้ 

2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา โดยใช้แนวทางวิเคราะห์ข้อมูลที่สูงขึ้น 
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