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การศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชน  
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

A Study of Good Governance Principles Administration of Private Vocational Colleges 
under Vocational Roi-Et Province 

วิรัช เจริญเชื้อ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 2) เปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของครูจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การ
สอน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูระดับอาชีวศึกษา จ านวน 162 คน จ านวน 9 สถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างใช้ t-test และ F test 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชน สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.67, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านหลักความคุ้มค่า (�̅� = 3.75, S.D. = 0.62), ด้านหลักนิติธรรม (�̅� = 
3.73, S.D. = 0.81), ด้านหลักการมีส่วนร่วม (�̅� = 3.66, S.D. = 0.76), ด้านหลักความรับผิดชอบ (�̅� = 3.64, S.D. = 0.73), ด้าน
หลักความโปร่งใส (�̅� = 3.62, S.D. = 0.75) และ ด้านหลักคุณธรรม (�̅� = 3.59, S.D. = 0.72) 2) การเปรียบเทียบระดับการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ตามความ
คิดเห็นของครูจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การสอน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์สอนแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าไม่แตกต่าง
กัน ครูที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล , ผู้บริหารสถานศึกษา , ระดับอาชีวศึกษาเอกชน 
 
Abstract 
 The purposes of the research were to:1) study of good governance principles administration of 
private vocational colleges under vocational Roi-et province, 2) compare the good governance principles 
administration of private vocational colleges under vocational Roi-et province accountability as perceived 
by qualification teaching experience. The samples consisted of representatives teachers totally 162 teachers 
in 9 college under vocational Roi-et province. The tools for collecting data was a rating scale questionnaire. 
Statistics used in data analysis composed of percentage, mean, Standard Deviation, t-test, and One-way ANOVA. 
 The results of the research were as follows; 1) study of good governance principles administration 
of private vocational colleges under vocational Roi-et province was at a high level in every aspect (�̅� = 3.67, 
S.D. = 0.73). When considering in each aspect from high to low leve in orderly; Value for Money (�̅� = 3.75, 
S.D. = 0.62), The Rule of Law (�̅� = 3.73, S.D. = 0.81), Participation (�̅� = 3.66, S.D. = 0.76), Responsibility (�̅� = 
3.64, S.D. = 0.73), Accountability (�̅� = 3.62, S.D. = 0.75) and Morality (�̅� = 3.59, S.D. = 0.72). 2) The comparison 
results : the good governance principles administration of private vocational colleges under vocational Roi-et 
province; Teachers with different teaching experience have not different opinions and was not different in 
all aspects. The different on working experiences and opinions was not different in all aspects. 
Keywords:  good governance principles administration, Administrators, private vocational colleges 
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บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบันยัง
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน ทั้งด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สิ่งแวดล้อม รวมไป
ถึงด้านการศึกษา ดังน้ันในการบริหารงานท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงน้ัน ผู้บริหารจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่าง
มากในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร  เมื่อเป็นเช่นน้ี
รัฐบาลจึงต้องมีการปรับปรุงระบบการบริหารราชการ 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานน ารูปแบบการบริหารมาใช้ในการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการศึกษาก็ได้มีการน าหลัก
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา
โดยนับต้ังแต่ประเทศไทยได้มีการปฏิรูปการศึกษา เน่ืองจาก
ตระหนักดีว่าความเข้มแข็งและความมั่นคงของประเทศมา
จากการพัฒนาศักยภาพของคนในชาติ โดยอาศัยระบบ
การศึกษาที่ครอบคลุม เข้มแข็ง มีคุณภาพและประชาชนมี
ส่วนร่วม การบริหารงานในสถานศึกษาเพ่ือให้บรรลุตาม
เป้ าหมาย  และประสบความส า เร็จสู งสุด  ข้ึนอ ยู่กับ
องค์ประกอบหลายประการ เช่น กระบวนการบริหาร หรือ 
การน าทฤษฏีการบริหารมาประยุกต์ใช้ การจัดการศึกษา
ของชาติที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2545 ออกตามความใน
มาตรา  81 ของรั ฐธรรมนูญแห่ ง ร าชอาณาจักร ไทย 
พุทธศักราช 2540 หมวดที่ 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา 
มาตรา 10 ความว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้ทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่
คุณธรรมโดยให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและเอกชน 
 ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารจ าเป็นที่
จะต้องยึดการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรม มีความโปร่งใสได้รับการยอมรับและเชื่อถือ ดังน้ัน 
ผู้บริหารในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง จะต้องมี
การน าหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมายึดในการ
บริหารงานทุกด้านอยู่เสมอ เพ่ือ 
การท างานที่มีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วย
เหตุน้ีผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
เอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์การสอน โดยจะศึกษาใน
ลักษณะการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด้านคือ 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมี
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า เพ่ือที่จะ
น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัด

การศึกษาของผู้บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานมากข้ึน  
 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชน สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชน สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของครูจ าแนก
ตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอน  
 3.เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศของอาชีวศึกษา
เอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 
 ความหมายของธรรมาภิบาลตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ ดี พ .ศ . 2542 หมายถึง  การบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบ
ให้สั งคมทั้งภาครัฐ  ภาคธุรกิจและภาคประชาชน  ซึ่ ง
ครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายราชการและ
ฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีความรู้จักสามัคคี 
และร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน และ
ส่งเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพ่ือ
บรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่
หากจะมีในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม 
ความโปร่งใสและความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส าคัญ
ของศัก ด์ิศรี ความ เป็นม นุษ ย์และการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรง เป็นประมุ ข
สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญและกระแสโลกยุค
ปัจจุบันองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ 
1) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 2) หลักคุณธรรม (Ethics) 
3) หลักความโปร่งใส (Transparency) 4) หลักการมีส่วน
ร่ ว ม  (Participation) 5)  ห ลั ก ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 
(Accountability) 6) หลักความคุ้มค่า (Value for Money) 
หลักธรรมาภิบาลน้ันได้มีการพัฒนาการมาอย่างต่อเน่ืองใน
สังคมไทย มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ  และ
กฎหมายล าดับรอง รวมทั้งการน ามาปรับใช้ในสังคมทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนเป็นระยะเวลาพอสมควร รัฐบาลที่
เ ข้ามาบริหารประเทศและองค์กรภาค เอกชนไ ด้ให้
ความส าคัญมาก เพราะหลักธรรมาภิบาลได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นหลักการสากลที่สนับสนุนสังคมที่ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เมื่อประเทศไทยใช้หลักปกครองในระบอบ 
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ประชาธิปไตยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติตาม
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าหลักธรรมาภิบาล
เป็นหลักการส าคัญในการขับเคลื่อนหน่วยงานในภาครั ฐ 
และภาคเอกชนควบคู่กับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันในเรื่องความหมายหรือค านิยาม
ของหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและ
องค์กรต่างๆ มีการเรียกชื่อหรืออธิบายความหมายเพ่ือการ
น าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมน้ันๆ 
 หลักธรรมาภิบาลอาจบูรณาการเข้ากับการ
ด าเนินงานต่างๆ ของสถานศึกษาซึ่งได้แก่การด าเนินงาน
ด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารทั่วไป 
และเป้าหมายในการจัดการศึกษาคือท าให้ผู้เรียนเป็นคนดี  
เก่ง และมีความสุข สถาบันการศึกษาหรือองค์การทุก
ประเภทไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ผู้ที่มีบทบาท
และมีความส าคัญอย่างย่ิงต่อการด าเนินงานก็คือ ผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาหรือองค์การเหล่าน้ัน เพราะผู้บริหารฯ เป็น
ผู้ด าเนินกิจการต่างๆ ในองค์การ รวมทั้งควบคุมบังคับบัญชา
ริเริ่มกิจกรรมต่างๆ การบริหารกิจการที่ดีหรือเรียกว่าธรร
มาภิบาลหรือธรรมรัฐของสถาบันหรือองค์การในประเทศ 
นอกจากครู ผู้เรียน และประชาชนโดยทั่วไปแล้ว ผู้บริหาร
สถานศึกษายังเป็นอีกกลุ่มบุคคลหน่ึงที่ส าคัญ  และต้อง
ก าหนดบทบาทเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เกิดข้ึน
ในการปฏิรูปการศึกษา ต้องบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นหลักธรรมาภิบาลแบบวัฒนธรรมอย่าง
แท้จริง มิใช่การร่างด้วยกฎหมายและต้องเกิดประโยชน์ต่อ
ทุกคนที่มีส่วนเก่ียวข้อง มิใช่บริหารเพ่ือประโยชน์ต่อบุคคล
หรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหน่ึงโดยเฉพาะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2549: 30) 
 การบริหารที่ ดี  มีประสิท ธิภาพ และ เกิ ด
ประสิทธิผลน้ันจะขาดเสียมิได้คือการบริหารโดยใช้หลักธรร
มาภิบาล คือ คุณธรรมของนักปกครองนักบริหารที่ดี (Good 
Governance) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องมีวิธีการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลที่เป็น
กฏหมายเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้บรรลุ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในการ
บริหารสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ ผู้ที่มีบทบาทมาก
ที่สุดคือ ผู้บริหาร  ซึ่ง นับได้ ว่าเป็นบุคคลส าคัญในการ
จัดระบบบริหารทั้งในงานวิชาการ งบประมาณ บริหาร งาน
บุคคลและบริหารงานทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพโดยยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ ดี  หรือ 
หลักธรรมาภิบาลที่ยึดหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการ 
 

มีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส และ
หลักความคุ้มค่า เป็นเครื่องมือในการน าวิสัยทัศน์และ
นโยบายสู่การปฏิบัติ  ผู้บริหารสถานศึกษาที่จะประสบ
ความส าเร็จได้ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจสั่งการ ซึ่งเป็นเครื่องชี้
หรือก าหนดทิศทางในการท างานของบุคลากรในการท างาน 
ดังน้ัน การตัดสินใจใดๆ ย่อมมีผลกระทบต่อหน่วยงานซึ่ง
อาจท าให้ เกิดประสิทธิภาพหรือเกิดความล้มเหลวใน
หน่วยงานได้ หลักธรรมาภิบาล หรือ Good governance 
จึงเป็นหลักการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือเป็นหลักประกันว่า  
ในองค์กรไม่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง ไม่ด้อยประสิทธิภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) 
 
วิธีด าเนินการ 
 ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังน้ี  
  1. วิเคราะห์ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยพร้อมทั้งศึกษาความหมาย องค์ประกอบ การ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาเอกชนโดยการประมวลผลจากการวิเคราะห์
เน้ือหาความส าคัญเพ่ือน าไปสร้างแบบสอบถาม 
  2. สร้างแบบสอบถามการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
เอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
  3. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) 
ครูอาชีวศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการน าไปวิเคราะห์หา
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) โดยแบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาเท่ากับ 0.97 เพ่ือให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
  4. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม น ามา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
  5. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง  
   5.1 ประชากร คือ บุคลากร 9 สถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 289 คน ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ปีการศึกษา 2561 
   5.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูระดับอาชีวศึกษา 
จ านวน 162 คน ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ปีการศึกษา 2561 โดยใช้
ตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; &Morgan. 1970: 
608) แบ่งตามสัดส่วนระดับการศึกษาและประสบการณ์
สอน จากน้ันใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random 
sampling) 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  แบบสอบถามการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชน สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
(Try Out) เ พ่ื อ ห า ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น  (Reliability) ข อ ง
แบบสอบถาม โดยการน าไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
(Cronbach, L.J. ,1951) โดยแบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาเท่ากับ 0.97  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน าแบบประเมินไป
ยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จ านวน 9 สถานศึกษา ด้วย
ตนเองโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเก็บข้อมูลได้ 100% 

แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป 
 
ผลการศึกษา 
 สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  จ านวนและร้อยละสถานภาพทั่วไปของครู
ผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งตาม วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ที่
สอน พบว่า ครูที่ปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาเอกชนสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษาพบว่า ครูส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรีจ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 76.54 สูง
กว่าปริญญาตรีจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 23.46 ครูส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 5 - 10 ปีจ านวน 65 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.12 

 
ตารางที ่1 ผลการปฏิบัติการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชนสงักัดอาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ค่าสถิติ 

ระดับการปฏิบัติ 
x̅ S.D. 

1. ด้านหลักนิติธรรม 3.73 0.81 มาก 
2. ด้านหลักคุณธรรม 3.59 0.72 มาก 
3. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 3.66 0.76 มาก 
4. ด้านหลักความโปร่งใส 3.62 0.75 มาก 
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ 3.64 0.73 มาก 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า 3.75 0.62 มาก 

รวม 3.67 0.73 มาก 

 จากตารางที่  1 พบว่า ระดับการปฏิบั ติการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาเอกชนสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( x̅ = 3.67, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียง 
ล า ดับจากมากไปหาน้อย  ดัง น้ี  ด้านหลักความคุ้มค่า  
(x̅ = 3.75, S.D. = 0.62) , ด้านหลักนิติธรรม  ( x̅ = 3.73, 
S.D.=0.81), ด้านหลักการมีส่วนร่วม (x̅=3.66, S.D.=0.76), 
ด้านหลักความรับผิดชอบ ( x̅ = 3.64, S.D. = 0.73) ด้าน
หลักความโปร่งใส ( x̅ = 3.62, S.D. = 0.75) และ ด้านหลัก
คุณธรรม ( x̅ = 3.59, S.D. = 0.72) 
 ผลการเปรี ยบเที ยบการบริ หารตามหลั ก 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
เอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็น
ของครูจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอน 

พบว่า ครูที่มีประสบการณ์สอนแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหาร ตามหลั กธรรมาภิ บาลของผู้ บริหา ร
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมไม่แตกต่างกัน ครูระดับอาชีวศึกษา
เอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีประสบการณ์
การท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
เอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า โดยรวมไม่
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านไม่
แตกต่างกัน 
 
การอภิปรายผล 
 1. ระดับการปฏิบัติการบริหารตามหลักธรรมา 
ภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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ทั้ง น้ีอาจเน่ืองมาจากทั้ง น้ีอาจเน่ืองมาจากการปฏิรูป
การศึกษาไทยได้ด าเนินการมาอย่างเข้มข้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 
เป็นต้นมาโดยเรียกร้องให้เป็นนิติบุคคล โดยมีแนวคิดของ
การใช้หลักธรรมาภิบาล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 มาตรา 35 
ท าให้ เกิดตัวบ่งชี้ ถึงสมรรถภาพที่ ว่าเป็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ต้องมี และต้องบริหารตามแนวคิดดังกล่าว 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จอมพร จันทร์เสนะ. 2556 
(บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขตอ าเภอเมือง 
จังห วัดสงขลา  สั งกั ดส า นักงานเขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ใน 5 ด้าน คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้าน
หลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วน
ร่วมและด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า การบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน 
อยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบระดับการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตามความคิดเห็นของครู
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีหรือปริญญาตรี
กับวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นโดยรวมต่อการ
บริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านหลักคุณธรรมและด้านหลัก
ความรับผิดชอบ ครูมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับด้านหลักนิติธรรม 
ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักการมีส่วนร่วม ครูมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 2. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของครูจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์การสอน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เป็น
แนวทางการบริหารที่ผู้บริหารต้องน ามาใช้ในการบริหารงาน 
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน หากไม่
เว้นแม้แต่ทางด้านการศึกษา ที่ผู้บริหารต้องมีการน าหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณการบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานที่สูงสุด สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ รัตนาภรณ์ ส่งเสริม และคณะ.2559 
(บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมา 
ภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4พบว่า ครูมีความ

คิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกดาน โดย
หลักคุณธรรมอยู่ในล าดับแรกรองลงมาคือ หลักนิติธรรม 
หลักความรับผิดชอบหลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม 
ส่ วนหลั กค วามคุ้ มค่ า  อ ยู่ ในล า ดับสุดท้ า ย  ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารโรงเรียนตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียนและวุฒิการศึกษา พบวา ในภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 ควรน าผลการวิจัยในครั้งน้ีไปร่วม
ก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารสถานศึกษาท้ัง
ภาครัฐและเอกชน ในทุกระดับการศึกษาให้เกิดความเข้าใจ
ร่วมกัน 
  1.2 ควรน าผลการวิจัยน้ีไปท าการพัฒนา
ปรับปรุงการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ควรจัดท าสถิติ
ข้อมูลและรายงานสรุปผลการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือเป็นการพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
  2.1 ควรศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ในการศึกษาระดับอื่น หรือหน่วยงานต่างๆ 
  2.2 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ การบริหาร
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือเป็น
การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
ให้สอดคล้องกันทุกระดับการศึกษา 
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