
บทที�  5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัครั� งนี� เป็นการศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ซึ+ งผูว้ิจยัไดส้รุปผล อภิปรายผล และ
ใหข้อ้เสนอแนะการวจิยั ดงันี�  
  
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื�อศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
อาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด 
 2. เพื�อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกัดอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน ระดับ
การศึกษา และเขตจงัหวดั  
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 
      ประชากรที+ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ ครูผูส้อน สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี 

และตราด จาํนวนทั2งสิ2น 617 คน 
  2.  กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย  
     กลุ่มตวัอย่างที+ใช้ในการวิจยัครั� งนี�  ได้แก่ ครูผูส้อน สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง 
จนัทบุรี และตราด จาํนวนทั2งสิ2น 234 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางเทียบหากลุ่ม
ตวัอยา่งของเครจซี�และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607-610) และการสุ่มแบบแบ่งชั2นตาม
สัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใช้เขตจงัหวดัเป็นชั2นในการแบ่งได้กลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 234 คน ประกอบดว้ย ครูผูส้อนอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จาํนวน 124 คน ครูผูส้อน
อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 75 คน และครูผูส้อนอาชีวศึกษาจงัหวดัตราด จาํนวน 35 คน  
 3. เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

    เครื+องมือที+ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ แบบสอบถาม จาํนวน            
1 ฉบบั แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี�  
     ตอนที� 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเกี�ยวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
จาํแนกเป็น ประสบการณ์การทาํงาน ระดบัการศึกษา เขตจงัหวดั 
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     ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี�ยวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด เป็นคาํถามแบบวดัประเมิน
ค่า (Rating Scale) โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณา 5 ระดบั (Best and Kahn. 1993 : 247)   
 4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  4.1 ผ◌ู◌้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีถึง
ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัในสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดั ระยอง จนัทบุรี และตราด เพื�อขอความร่วมมือใน
การทาํวจิยั 
  4.2 ผู ้วิจ ัยนําแบบสอบถามพร้อมสําเนาหนังสือขอความร่วมมือในการทําวิจัยส่ง
สถานศึกษา เพื�อขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม  
  4.3 กาํหนดวนัในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามดว้ยตนเอง 

 5. การวเิคราะห์ข้อมูล  

  5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 
  5.2 วเิคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบั ประสบการณ์การทาํงาน ระดบัการศึกษา และเขตจงัหวดั
สถานศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามโดยการหาค่าร้อยละ แลว้นาํเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 
  5.3 วิเคราะห์การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
อาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด โดยการหาค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน แลว้นาํ
ค่าเฉลี�ยไปเปรียบเทียบกบัเกณฑใ์นการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน  
  5.4 วเิคราะห์ขอ้มูล การศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดั ระยอง จนัทบุรี และตราด เปรียบเทียบตามประสบการณ์
การทาํงาน และระดบัการศึกษา โดยการทดสอบค่าที (t-test) 
  5.5 วเิคราะห์ขอ้มูลการศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จันทบุรี และตราด เปรียบเทียบตามเขตจังหวดั         
โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื�อพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญั  
ทางสถิติ จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’) 
 
สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
อาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด สรุปผลการวจิยัได ้ดงันี�  
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 1. ขอ้มูลของครูผูส้อน สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด พบวา่ ส่วนใหญ่
มีประสบการณ์การทาํงานมาก  จาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 55.60 มีประสบการณ์การทาํงานนอ้ย 
จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 44.40 มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.80 และ มีระดบัการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 40.20 อยู่เขตจงัหวดั 
ระยอง จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 อยูเ่ขตจงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 
และอยูเ่ขตจงัหวดัตราด จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 
 2.  สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษา
จงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื+อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ส่วนใหญ่
อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี+ยจากมากไปหานอ้ย 3 ลาํดบั คือ ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกั
ความมีส่วนร่วม และดา้นหลกัความคุม้ค่า  
 3. การเปรียบเทียบการศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด โดยรวมและรายด้าน จาํแนกตาม
ประสบการณ์การทาํงานระดบัการศึกษา และเขตจงัหวดั 
  3.1 สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงานโดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที+ระดบั .05 เมื+อพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นหลกันิติธรรม ดา้นหลกัความ
รับผิดชอบ และดา้นหลกัความคุม้ค่า  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที+ระดบั .05 ส่วนดา้น
หลกัคุณธรรม ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัความมีส่วนร่วม แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญั
ทางสถิติ 
  3.2 สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามระดบัการศึกษาโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติที+ระดับ .05 เมื+อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความ
รับผิดชอบ และดา้นหลกัความคุม้ค่า  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที+ระดบั .05 ส่วนดา้น
หลกัคุณธรรม ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัความมีส่วนร่วม แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญั
ทางสถิติ 
  3.3 สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามเขตจงัหวดั โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติที+ระดบั .05 เมื+อพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นหลกันิติธรรม ดา้นหลกัคุณธรรม 
ดา้นหลกัความรับผดิชอบ ดา้นหลกัความคุม้ค่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที+ระดบั .05 ส่วน
ดา้นหลกัความโปร่งใส และดา้นหลกัความมีส่วนร่วม แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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อภิปรายผล 

 การอภิปรายผลการวิจยัครั� งนี�  มีประเด็นสําคญัเกี+ยวกบัสภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ดงัต่อไปนี�  
 1. สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษา
จงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทั�งนี� เป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตระหนกัและเห็นความสําคญัในการนาํหลกัธรรมาภิบาล ซึ+ งประกอบดว้ย หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม 
หลกัความโปร่งใส หลกัความมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า มาประยุกตใ์ชใ้น
การบริหารงานสถานศึกษาของตนตามบริบทของแต่ละสถานศึกษาซึ+ งมีความแตกต่างกันหลาย
ดา้น เช่น ประสบการณ์การทาํงานและระดบัการศึกษาของบุคลากร เขตที+ตั�งของสถานศึกษา รวมถึง
ทรัพยากรต่าง ๆ ที+ใชใ้นการบริหารงานในสถานศึกษา ตามที+เกรียงศกัดิB  เจริญวงศศ์กัดิB  (2551 : 36) ได้
กล่าวไวว้่าธรรมาภิบาลถูกนาํไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการทั2งในระดบัประเทศและระดบั
องค์กร ทั2งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร ไม่แสวงหากาํไรต่าง ๆ แนวคิดนี2 ได้รับการ
สนบัสนุนและผลกัดนัโดยองค์กรระหว่างประเทศจาํนวนมากในช่วงเกือบ 2 ทศวรรษที�ผ่านมาและ
ไดรั้บการตอบรับอยา่งดีในหลายประเทศรวมทั2งประเทศไทยดว้ย แนวคิดนี2 ยงัสามารถนาํมาปรับใชก้บั
การบริหารเมืองไดด้ว้ย ซึ� งไม่ไดห้มายความเพียงการทาํให้เกิดการจดัการปกครองที�ดีในระดบัภายใน
หน่วยงานปกครองทอ้งถิ�นระดบัองค์กรแต่ละแห่งเท่านั2น หากยงัหมายถึง การบริหารจดัการเมืองใน
ขอบเขตพื2นที�ของเมือง ซึ� งมีความเกี�ยวข้องกับหน่วยงานหลากหลาย กวา้งขวาง เกินกว่าเพียง
หน่วยงานราชการหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น แต่รวมถึงบทบาทของธุรกิจ ร้านคา้ สถานศึกษา 
สถานประกอบการของเอกชน และองคก์รการกุศล มูลนิธิ สมาคมต่าง ๆ และสถาบนัป๋วย อึ�งภากรณ์ 
(2548 : 1) ไดก้าํหนดว่าธรรมาภิบาลเป็นเรื+องสําคญัมากสมควรไดรั้บการส่งเสริมจากทุกภาคส่วน
ของสังคม เพราะถือเป็นพื�นฐานที+สําคญัยิ+งในการสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพแก่สังคมไทย
ในทุก ๆ ดา้น จึงส่งผลให้สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
อาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด อยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของมณีรัตน์ 
ภิญโญภาพสกุล (2549 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเรื+องการบริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานโดยใช้หลกั
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที+การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวา่ 
สภาพการบริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานโดยใช้หล ักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังก ัด
สํานักงานเขตพื�นที+การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยภาพรวมมีการบริหารตามหลกัธรร
มาภิบาล อยู่ในระดบัมากทุกดา้น และสอดคลอ้งกบัพรมเมศร์ คาํผาบ (2549 : 71) ไดท้าํการวิจยั 
เรื+องการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานในสถานศึกษา สังก ัดสําน ักงานเขตพื�นที+
การศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็น
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เกี+ยวกบัการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก  
 2. สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษา
จงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงานโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที+ระดบั .05 ทั�งนี�อาจเป็นเพราะครูผูส้อนที+มีประสบการณ์การทาํงานมากมีโอกาส
ไดป้ฏิบติังานร่วมกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาในการพฒันาผูเ้รียนมากกว่าครูผูส้อนที+มีประสบการณ์
การทาํงานน้อย จึงทาํให้ความคิดเห็นของครูผูส้อนต่อสภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกนัตามที+หวน พินธุพนัธ์ (2548 : 50) ได้กล่าวว่าการบริหาร
การศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที�บุคคลหลายคนร่วมมือกันดาํเนินการ เพื�อพฒันาเด็กเยาวชน 
ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดา้นเช่น ความสามารถ ทศันคติ พฤติกรรม ค่านิยม หรือ
คุณธรรม ทั2งในดา้นการสังคม การเมือง และเศรษฐกิจเพื�อให้บุคคลดงักล่าวเป็นสมาชิกที�ดีและมี
ประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ทั2งที�เป็นระเบียบแบบแผน และไม่เป็นระเบียบ
แบบแผน ในการบริหารสถานศึกษาเพื�อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบทบาทของผู ้บริหาร
สถานศึกษานั2น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งทาํงานดว้ยจิตใจที�แน่วแน่ มั�นคงโดยฝึกอุดมคติและไม่
ย่อทอ้ต่ออุปสรรคและปัญหานานปัการที�จะตอ้งเผชิญและตอ้งหาทางแกไ้ขให้สําเร็จ ดงันั2นการ
แสดงบทบาทที�เหมาะสมกบัสถานภาพของผูบ้ริหารและแสดงให้เหมาะสมกบัตาํแหน่งของผูน้าํ
สูงสุดในสถานศึกษาจึงเป็นสิ�งจาํเป็น อีกทั2งจะตอ้งเป็นบทบาทที�ครูผูส้อน ผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน 
และสังคมคาดหวงัวา่ผูบ้ริหารควรจะเป็น (วนัทนา  เมืองจนัทร์. ออนไลน์. 2556) โดยใชก้ระบวนการ
จดักิจกรรมการทาํงานอย่างเป็นระเบียบ ดว้ยเทคนิคและวิธีปฏิบติังานอย่างเหมาะสม โดยการใช้
ทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource) เงินทุน (Money) วสัดุอุปกรณ์ (Material) และระยะเวลา
ในการดาํเนินงาน (Critical Moment) ร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบตัิงานด้วยจิตรับผิดชอบเพื�อให้
บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ (ทองทิพภา วิริยะพนัธุ์. 2549 : 3) สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของวิชยั โนนทิง (2550 : บทคดัย่อ) ได้วิจยัเรื� อง สภาพการบริหารงานตามหลกัธรร
มาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื2นที�การศึกษาหนองคาย เขต 3 พบวา่ สภาพการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื2นที�การศึกษาหนองคาย 
เขต 3 ผลการศึกษา พบวา่ ขา้ราชการครูที�มีประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื2นที�การศึกษาหนองคาย เขต 3 
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 3. สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษา
จงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามระดบัการศึกษาโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง
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สถิติที�ระดบั .05 ทั2งนี2 อาจเป็นเพราะครูผูส้อนที�มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีไดรั้บมอบหมายจาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้เป็นครูผูป้ฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มากกว่าครูผูส้อนที�มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี จึงทาํ
ให้ความเห็นของครูผูส้อนต่อสภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา
แตกต่างกนัตามที�ศูนยพ์ฒันา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนกัศึกษาและกิจการพิเศษ (ออนไลน์ : 
2557) ซึ+ งเป็นหน่วยงานในสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จดัทาํโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประกอบดว้ยภารกิจและการดาํเนินการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาหลายดา้นในดา้นการบริหารชั�นเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผูส้อน
ใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารชั�นเรียน ซึ+ งครูผูส้อนมีระดบัการศึกษาต่างกนัผูบ้ริหารอาจ
ส่งเสริมให้ครูผูส้อนใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารชั�นเรียนต่างกนั ทาํให้ครูผูส้อนมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารแตกต่างกนั  และการบริหารสถานศึกษา
นั�นผูบ้ริหารสถานศึกษาใชก้ารวินิจฉัย สั�งการ การควบคุม และการจดัการเกี�ยวกบังานหรือกิจการ
สถานศึกษา ทั2งการบริหารธุรกิจในสถานศึกษาและการดาํเนินการที�เกี�ยวกบับุคลากรทั2งหมดใน
สถานศึกษา ตลอดจนกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบันกัเรียนโดยตรง เช่น การเรียนการสอน การแนะแนว 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ซึ+ งครูผูส้อนที+มีระดบัการศึกษาต่างกนัผูบ้ริหารอาจใชก้ารสั+งการ การควบคุม
ที+ต่างกนั ทาํให้ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารแตกต่าง
กนั (Good. 1973 : 14) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนงลกัษณ์ ยุทธสุทธิพงศ ์ (2550 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยั
เรื�อง การศึกษาสภาพการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที� 13 
พบวา่ สภาพการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที� 13 โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก การเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในเขตตรวจ
ราชการที� 13 จาํแนกตามวุฒิการศึกษาทั2งโดยรวมและรายดา้นพบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติที�ระดบั .05 
 4. สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษา
จงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามเขตจงัหวดัโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ที�ระดบั .05 ทั�งนี�อาจเป็นเพราะเขตจงัหวดัระยองเป็นจงัหวดัขนาดใหญ่มีสถานศึกษาและครูผูส้อน
จาํนวนมากกว่าเขตจงัหวดัจนัทบุรีและเขตจงัหวดัตราด ทาํให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งกระจาย
อาํนาจในการบริหารงานมากกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาในเขตจงัหวดัจนัทบุรีและเขตจงัหวดัตราด 
ซึ+ งมีจาํนวนสถานศึกษาและครูผูส้อนน้อยสามารถบริหารงานโดยไม่จาํเป็นตอ้งกระจายอาํนาจสู่
ครูผูส้อนมากนกั จึงทาํใหค้วามคิดเห็นของครูผูส้อนต่อสภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกนั ตามที+กระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 69) ไดใ้ห้ความหมายของ
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การบริหารสถานศึกษาวา่หมายถึง   การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 ยึดหลกัการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดั
การศึกษาจากส่วนกลางไปยงัสถานศึกษา เปิดโอกาสใหป้ระชาชน องคก์รและหน่วยงานในทอ้งถิ�น
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจดําเนินการโดย
คณะกรรมการสถานศึกษา เพื�อทาํหน้าที�กาํกบั ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา และจดัทาํ
หลกัสูตรในส่วนที�เกี�ยวกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม อาํนาจหนา้ที�ในการบริหารจดัการ 4 ดา้น 
คือ ดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั�วไป การจดัการศึกษายุคใหม่มี
ความจาํเป็นที�ชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ทาํให้เกิดความรู้สึกมีอาํนาจ และมี
ความรู้สึกรับผิดชอบต่อชุมชน นาํไปสู่การดาํเนินงานดา้นการศึกษามีประสิทธิภาพ และช่วยให้มี
การใช้ทรัพยากรทอ้งถิ�น เพื�อประโยชน์ทางการศึกษา อีกทั2งแต่ละสถานศึกษาเป็นนิติบุคคล การ
บริหารสถานศึกษาในรูปแบบการกระจายอาํนาจโดยตรงสู่สถานศึกษา เป็นรูปแบบการบริหารจดั
การศึกษาที�เกิดขึ2นใหม่ตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบบัปัจจุบนั (วิทยากร เชียงกูล. 2551 : 19) จึง
ส่งผลให้สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดั
ระยอง จนัทบุรี และตราด ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนแตกต่างกนั ซึ+ งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
สมคิด มาวงศ ์(2554 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเรื�อง การศึกษาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูสังกดัโรงเรียนเทศบาล ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี 
และตราด พบว่า การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู 
สังกดัโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก การเปรียบเทียบ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดโรงเรียน
เทศบาลในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราดจาํแนกตามเขตจงัหวดั พบวา่ โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
อาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี�  
 ข้อเสนอแนะทั�วไป 

 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมสนบัสนุน ดา้นหลกัความรับผิดชอบโดยมีการดาํเนินงาน
แกไ้ขขอ้บกพร่องที+เกิดจากการบริหารงานอยา่งจริงจงั มีความมุ่งมั+นในการบริหารงานให้สําเร็จลุล่วง 
มีการกาํหนดปฏิทินปฏิบติังานของสถานศึกษาเพื+อให้บุคลากรปฏิบติังานอย่างเป็นระบบ และ
ยอมรับผลที+เกิดจากการบริหารงานทั�งผลดีและผลเสีย 
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 2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุน ด้านหลักนิติธรรม โดยมีระเบียบ
การบริหารงานในสถานศึกษาเอื�อต่อการควบคุม มีการปรับปรุงระเบียบในการบริหารงานให้เกิด
ความรัดกุม และระเบียบที+ใชบ้ริหารสถานศึกษามีความชดัเจนในการปฏิบติั 
 3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมสนบัสนุน ดา้นหลกัความคุม้ค่า โดยควบคุมให้ใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ที+มีในสถานศึกษาอย่างประหยดั จดัสรรทรัพยากรที+มีอยู่ในสถานศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และมีการสาํรวจความตอ้งการในการใชว้สัดุอุปกรณ์ 
 ข้อเสนอแนะเพื�อการวจัิยครั3งต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจยัที+ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารเพื+อใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพของผูบ้ริหาร 
 2. ควรศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที+เหมาะสมในการ
บริหารงานในปัจจุบนั และมีการเปรียบเทียบกบัการบริหารงานดงักล่าว 
 




