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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้หลักหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน เขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาการกระจายอานาจการบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา
เขต 2 กรุงเทพมหานคร และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ หลักธรรมาภิบาลกับการกระจายอานาจการบริหารสถานศึ กษา สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สั งกั ดส านั กงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร จานวน 409 คน ได้มาจากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางและใช้ วิ ธี การสุ่ ม
แบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้หลักธรรมาภิ บาลของสถานศึ กษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 2
กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุ กด้ าน โดยด้ านที่ มี ค่าเฉลี่ ย
จากมากไปน้อย คือ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่ งใส และหลั กการมี ส่ วนร่ วม 2)
การกระจายอานาจการบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มี ค่าเฉลี่ ยโดยภาพรวม อยู่ ในระดั บ
มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านบริ หารงานบุ คคล ด้ านบริ หาร
วิชาการ ด้านบริหารทั่วไป และด้านบริหารงบประมาณ และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลกับการกระจายอ านาจการ
บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุ งเทพมหานคร มี ความสั มพั นธ์ ทางบวกอยู่ ในระดั บสู ง
(r xy = 0.762) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
ค าสาค ัญ : หลักธรรมาภิบาล, กระจายอานาจ, การบริหารสถานศึกษา

Abstract
The purposes of this research were to study 1) the usage of good governance principles of educational
institution administration under Bangkok primary educational service area office 2; 2) the decentralization of educational
institution administration under Bangkok primary education service area 2; 3) the relationship between the usage of
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good governance principles and the decentralization of education institution administration under Bangkok primary
educational service area 2. The samples were 409 of educational institution administrators and teachers under Bangkok
primary educational service area office 2 using simple random sampling. The research instrument was a questionnaire.
The statistics used for data analysis and assumption test were percentage, mean, and standard deviation, Pearson
product-moment correlation coefficient.
The research results were as follows: 1) the usage of good governance principles of educational
institution administration under Bangkok primary educational service area office 2 as a whole and each aspect
was at a high level, ranking by mean scores from high to low: principles of moral, rule of law, worthiness,
responsibility, transparency, and participatory respectively. 2) the decentralization of educational institution
administration under Bangkok primary education service area 2 as a whole and each aspect was at a high level,
ranking by mean scores from high to low: personal administration, academic administration, general
administration, and budget administration respectively. and 3) the relationship between the usage of good
governance principles and decentralization of education institution administration under Bangkok primary
educational service area 2 was highly positive correlation with the statistical significance of .05. (r xy = 0.762).
Keywords: Good governance principles, Decentralization, Educational institution administration

บทน า
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นจุดเปลี่ ยนที่ ส าคั ญใน
การเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุ ทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กาหนดประเด็นการพัฒนาพร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ.2560-2564) ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรี ยมความพร้ อมคน สั งคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกัน ยังได้กาหนดแนวคิดและ
กลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพั ฒนา
เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ตกรรม การพั ฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ การพัฒนามนุษย์ และการปฏิรูปให้การบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ ง ชาติ , 2559, หน้ า 2)
ภายใต้ครรลองของการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ภาครัฐจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนในการน าทรั พยากรของ
รัฐมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในการนาแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่มาประยุกต์ใช้ในประเทศ
ไทย ธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักการที่เกื้อหนุนสังคมประชาธิปไตยและ การบริหารราชการแผ่ นดิ นอย่ าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ศิรินันท์ ทิพย์เจริญและยุวัฒน์ วุฒิเมธี, 2559, หน้า 67) มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(ทีดีอาร์ไอ) ได้ดาเนินการค้นคว้าวิจัยเพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการแก้ไขปั ญหาวิ กฤติ การณ์ ทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประเทศ ให้มีความยั่งยืนถาวรโดยเร็วที่สุด ได้ระดมนักคิดในประเทศหลายสาขามาร่วมทางาน
ได้ข้อสรุปในการส่งเสริมธรรมาภิบาลไทย เสนอต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2542 ต่อมาได้มอบให้ส านั กงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน จัดทาเป็นวาระแห่งชาติว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เสนอต่อคณะรัฐมนตรี พิ จารณา (อานั นท์
ปันยารชุน, 2543, หน้า 31) คณะรัฐมนตรีเห็นแนวทางที่เสนอ จึงกาหนดให้สร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทยเริ่มต้นที่หน่วยงานภาครั ฐ โดย
ให้จัดเป็นร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 โดยนายกรัฐมนตรีได้ลง
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นามในระเบียบ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2542 พร้อมทั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 116 ตอนที่ 63 ง วั นที่ 10
สิงหาคม 2542 ระเบียบนี้จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทาให้การดาเนินการสร้ างระบบบริ หารตาม
หลักธรรมาภิบาลเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง (สานักนายกรัฐมนตรี, 2542, หน้า 26-27) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ราชกิจนุเบกขา เล่มที่ 120 ตอนที่ 100 ก. ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2546 ได้ระบุการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี
ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 1)เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 2)เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 3)มีประสิ ทธิ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 4)ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น 5)มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ ทั นต่ อ
สถานการณ์ 6)ประชาชนได้รับอานวยความสะดวกและได้รับการตอสนองความต้ องการ 7)มี การประเมิ นผลการปฏิ บั ติราชการอย่ าง
สม่าเสมอ (สานักนายกรัฐมนตรี, 2546, หน้า 2)
จากรายงานโครงการวิจัยประเมินผลการดาเนินงานตามบทบาทหน้ าที่ ของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาในการประชุ ม
คณะกรรมการสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2551 วั นที่ 18 กั นยายน 2551 ที่ ประชุ มได้ พิ จารณาข้ อเสนอของคณะอนุ กรรมการสภา
การศึกษาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน : มั ธยมศึ กษา มี
มติเห็นชอบให้จัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สภาการศึ กษา เพื่ อดาเนิ นการศึ กษาวิ เคราะห์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวทางการดาเนินงานและพิจารณาจานวนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ มี ความเหมาะสม ทั้ งนี้
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหารงานบุ คคล การบริ หารวิ ชาการ การบริ หารงบประมาณ และการ
บริหารทั่วไปของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาพบว่า ปัญหาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในปัจจุบันมีภารกิ จในการส่ งเสริ มสนั บสนุ น
สถานศึกษาหลายระดับ ทาให้การดูแลเอาใจใส่ การพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาทางด้ านมั ธยมศึ กษาความคล่ องตั วของการบริ หาร
สถานศึกษาซึ่งกฎหมายและวิธีดาเนินงานที่เกี่ยวข้องไม่เอื้อต่อการเป็นนิติบุคคลการบริ หารจั ดการมุ่ งเน้ น การประสานงาน ส่ งเสริ ม
สนับสนุนสถานศึกษาและกระจายอานาจให้สถานศึกษาเพิ่มความเป็นอิสระและความคล่องตัวของความเป็ นนิ ติบุ คคลของสถานศึ กษา
จากการวิจัยประเมินผลพึงยกฐานะสถานศึกษามัธยมศึกษาประจาจังหวัดให้เป็นโรงเรียนนิติบุคคลอย่างแท้จริ ง โดยสามารถบริ หารได้
อย่างอิสระทั้งระดับเขตพื้นที่และภายในสถานศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรี ยนและคุ ณภาพของสถานศึ กษา
สามารถบริหารงานเป็นระบบตามหลั กธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได้ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึ กษา. 2553, หน้า 19)
สถานศึกษาในฐานะองค์กรของรัฐหรือเอกชนที่เป็นหน่วยงานทางการศึกษาในการพั ฒนาเยาวชนของชาติ ที่ เล็ กที่ สุ ด แต่ มี
ความสาคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญั ติการศึ กษาแห่ งชาติ แนวทางหนึ่ งที่ ควรน ามา
เป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินการด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา คือการใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารโรงเรี ยน ผู้ บริ หารสถานศึ กษา
ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทและเป็นตัวจักรสาคัญยิ่งต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายดั งกล่ าว ก็ คือผู้ บริ หาร
สถานศึกษานั้น ๆ นั่นเอง ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ มี ทั กษะ เป็ นผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง บริหารงานด้วยความซื่อสั ตย์ เป็นธรรม โปร่งใส เป็นแบบอย่างที่ดี (ซารีน่า ลาหนีด, 2559, หน้า 14)
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทาให้ผู้วิจัย มีความสนใจที่จะศึกษาถึง ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลกับ การ
กระจายอานาจการบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยจะศึกษาถึง
ระดับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลกับการกระจายอานาจการบริหารสถานศึกษา ว่าสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเพียงใดที่จะ
ส่งผลให้การบริหารงานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ก ารวิจ ัย
1. เพื่ อ ศึ กษาการใช้ หลั กธรรมาภิ บาลของสถานศึ กษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 2
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อศึ กษาการกระจายอ านาจการบริ หารสถานศึ กษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 2
กรุงเทพมหานคร
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3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลกับการกระจายอานาจการบริ หารสถานศึ กษา สั งกั ดส านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจ ัย
การใช้หลักธรรมาภิบาลกับการกระจายอานาจการบริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ดส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง

กรอบแนวคิดในการวิจ ัย
1. หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 1) หลักนิติธรรม 2) หลั กคุ ณธรรม 3) หลั กความโปร่ งใส 4) หลั กการมี ส่ วนร่ วม 5)
หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า (สานักนายกรัฐมนตรี, 2542, หน้า 26–27)
2. การกระจายอานาจการบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึ กษา เขต 2 กรุ งเทพมหานคร ทั้ ง
4 ด้าน คือ 1) ด้านบริหารวิชาการ 2) ด้านบริหารงบประมาณ 3) ด้านบริหารงานบุ คคล 4) ด้ านบริ หารทั่ วไป (กระทรวงศึ กษาธิ การ,
2550, หน้า 29-33)
ตัว แปรต้น
การใช้หลักธรรมาภิบาล
ของสถานศึกษา
1) หลักนิติธรรม
2) หลักคุณธรรม
3) หลักความโปร่งใส
4) หลักการมีส่วนร่วม
5) หลักความรับผิดชอบ
6) หลักความคุ้มค่า

ตัว แปรตาม
การกระจายอานาจ
การบริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร
1) ด้านบริหารวิชาการ
2) ด้านบริหารงบประมาณ
3) ด้านบริหารงานบุคคล
4) ด้านบริหารทั่วไป
ภาพที่ 1 กรอบแนวค ิด การวิจัย

การดาเนิน การวิจ ัย
การวิจัยเรื่อง ความสั มพั นธ์ ระหว่ างการใช้ หลั กธรรมาภิ บาลกั บการกระจายอ านาจการบริ หารสถานศึ กษา สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นการวิ จั ยเชิ งส ารวจ (Survey Research) กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จานวน 409 คน ซึ่ งได้ มาจากการก าหนดขนาดกลุ่ มตั วอย่ างจากตารางเครจซี่ และ
มอร์แกน ตามแนวคิ ดของ (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) และใช้ วิ ธี การสุ่ มตั วอย่ างแบบง่ าย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็ บรวบรวมข้ อมู ลเป็ นแบบสอบถามเป็ น มาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating Scale) 5 ระดั บ ตามเกณฑ์ ของ
ลิเคร์ต (Likert’s Five Reting Scale) (Likert, Rensis, 1967) และตามแนวความคิดของ เบส (Best, 1993, p. 246)
ผู้วิจัยได้นาร่างแบบสอบถามดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน เพื่ อหาค่ าความเที่ ยงตรง (Validity) และ ทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างที่ความคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างในการวิ จั ย จ านวน 30 คน ซึ่ งมี ความคล้ ายกั บกลุ่ มตั วอย่ างจริ ง เพื่ อน าข้ อมู ลมา
วิ เคราะห์ หาค่ า ความเชื่ อมั่ น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้ สั มประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach, 1990, pp. 202-204) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการบริ หารตามหลั กธรรมาภิ บาลทั้ งฉบั บที่ 0.946 และค่ า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการกระจายอานาจการบริหารสถานศึกษาทั้งฉบับที่ 0.987 แล้ วจั ดท าแบบสอบถามฉบั บสมบู รณ์ เพื่ อ
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ใช้ในการเก็บข้อมูลจริงต่อไป ปรากฏว่าแบบสอบถามฉบับนี้มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.984 แล้ วจึ งน าไปใช้ กั บกลุ่ มตั วอย่ างในการ
วิจัย ตามแนวคิดของ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2552, หน้า 316)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่ าร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และค่ าสั มประสิ ทธิ์ สหสั มพั นธ์ แบบเพี ยร์ สั น (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลกับการกระจายอานาจการบริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ เนื่ องจากการ
หาค่าตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรและตัวแปรทั้งสองกลุ่มเป็นข้อมูลอยู่ในมาตราอั ตราส่ วน (Interval
Scale) สาหรับการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่กาหนดได้นามาแปลผลโดย ใช้เกณฑ์การเทียบระดับความสั มพั นธ์ โดยใช้ เกณฑ์ ตาม
แนวคิดของแบบเพียร์สัน ดังนี้
1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน
2) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง +1 และ -1 ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ กั นโดยที่ มี ทิ ศทางของความสั มพั นธ์
พิจารณาจากเครื่ องหมายของสั มประสิ ทธิ์ สหสั มพั นธ์ ที่ คานวณได้ คื อ ถ้ าเป็ นไปในทิ ศทางบวก แสดงว่ า ตั วแปรทั้ งสองมี
ความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน แต่ถ้าในทางลบแสดงว่ า ตั วแปรทั้ งสองมี ความสั มพั นธ์ ในทางตรงกั นข้ ามหรื อผกผั นกั น
สาหรับการพิจารณาระดับความสัมพันธ์ สามารถพิ จารณาได้ ดั งนี้ 0.91-1.00 หมายถึ ง มี ความสั มพั นธ์ ระดั บสู งมาก 0.71-.090
หมายถึง มีความสัมพันธ์ ระดับสูง 0.31-0.70 หมายถึง มีความสัมพันธ์ ระดับปานกลาง 0.01-0.30 หมายถึ ง มี ความสั มพั นธ์ ระดั บ
ต่า 0.00 หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กัน ตามแนวคิดของ (สมบัติ ท้ายเรือคา, 2547, หน้า 93)
เพื่อให้เข้าใจถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแปรต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงกาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรในการน าเสนอผลการวิ จั ย
ดังนี้ x แทน การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึ กษา x1 แทน หลั กนิ ติธรรม x2 แทน หลั กคุ ณธรรม
x3 แทน หลักความโปร่งใส x4 แทน หลักการมีส่วนร่วม x5 แทน หลักความรับผิดชอบ x6 แทน หลั กความคุ้ มค่ า และ y แทน การ
กระจายอานาจการบริหารสถานศึกษา

ผลการวิจ ัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึ ก ษา สั ง กั ดส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร
การใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
x

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

4.17
4.27
4.09
4.07
4.11
4.11
4.14

S.D.
0.54
0.53
0.54
0.63
0.65
0.61
0.58

ระดับความคิดเห็น
ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อัน ดับที่
2
1
5
6
4
3

จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึ กษาและครู ต่ อการใช้ หลั กธรรมาภิ บาล ของสถานศึ กษา สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดั บมาก ( x = 4.14) เมื่ อพิ จารณา
เป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้ านที่ มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ หลั กคุ ณธรรม ( x = 4.27) รองลงมา คื อ หลั กนิ ติธรรม
( x = 4.17) และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ หลักการมีส่วนร่วม ( x = 4.07)
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการกระจายอานาจการบริหารสถานศึกษา สัง กั ดส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร
การกระจายอานาจการบริหารสถานศึกษา
x

1.ด้านบริหารวิชาการ
2.ด้านบริหารงบประมาณ
3.ด้านบริหารงานบุคคล
4.ด้านบริหารทั่วไป
เฉลี่ยรวม

4.12
3.99
4.18
4.07
4.09

0.54
0.58
0.58
0.56
0.56

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อัน ดับที่
2
4
1
3

จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ต่ อการกระจายอ านาจการบริ หารสถานศึ กษา สั งกั ดส านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้ านมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บมาก ( x = 4.09) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ านบริ หารงานบุ คคล ( x = 4.18) รองลงมา คื อ ด้ าน
บริหารวิชาการ ( x = 4.12) และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านบริหารงบประมาณ ( x = 3.99)
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลกับการกระจายอานาจการบริ ห ารสถานศึ ก ษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้าน
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
ตัวแปร
x1

x1

x2
x3
x4
x5

x6
y
*P ≤ 0.05

x2

x3

x4

x5

x6

1
0.746*
0.735*
0.619*
0.640*
0.575*

1
0.765*
0.633*
0.662*
0.630*

1
0.647*
0.695*
0.695*

1
0.676*
0.603*

1
0.801*

1

0.540*

0.593*

0.687*

0.613*

0.703*

0.745*

x

0.762*

จากตารางที่ 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลกั บการกระจายอ านาจการบริ หารสถานศึ กษา สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดั บสู ง (rxy = 0.762) อย่ างมี นั ยส าคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ที่ว่าการใช้ หลั กธรรมาภิ บาลกั บการกระจายอ านาจการบริ หารสถานศึ กษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ ในระดั บสู ง และเมื่ อพิ จารณาการ
ใช้หลักธรรมาภิบาลจาแนกรายด้านพบว่า ด้านหลักความคุ้มค่า (rx 6 y = 0.745) มีค่าความสัมพันธ์สูงสุด รองลงมา คื อ ด้ านหลั กความ
รับผิดชอบ (rx 5 y = 0.703) และมีค่าความสัมพันธ์ต่าที่สุด คือ ด้านหลักนิติธรรม (rx1 y = 0.540)

อภิปรายผล
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลกับการกระจายอานาจการบริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยพบประเด็นสาคัญควรนามาอภิปราย ดังนี้
1) ผลการวิจัย การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึ กษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 2
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริหารและครูมีความเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริ หารสถานศึ กษามี ค่าเฉลี่ ยรวมอยู่ ในระดั บ
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มาก ทั้งนี้อาจเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเห็นความส าคั ญและประโยชน์ ของการน าหลั กธรรมาภิ บาลมาใช้ ในการบริ หาร
สถานศึกษา สอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552, หน้ า 3) อ้ างถึ งรายงานของธนาคารโลก (World
Bank) เมื่ อ ปี ค.ศ. 1989 เรื่ อง “Sub – Sahara Africa from Crisis to Sustainable Growth” กล่ าวถึ ง ความส าคั ญของการมี
Governance และการฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมถึงได้อธิบายเกี่ยวกั บการก ากั บดู แลที่ ดีหรื อธรรมาภิ บาล ว่ าเป็ น “ลั กษณะและวิ ถี ทาง
ของการใช้อานาจในการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและทางสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนาอย่ างยั่ งยื น ซึ่ งครอบคลุ มการมี ส่ วนร่ วม
ของทุกภาคส่วนต่าง ๆ การบริหารจัดการภาครัฐ ภาระรับผิดชอบ กรอบตั วบทกฎหมายเกี่ ยวกั บการพั ฒนาความโปร่ งใสและข้ อมู ล
ข่าวสาร” ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ พินิจ ลิขิตวัฒนกิจ (2556, หน้า 100-101) ศึกษาเรื่ อง ความสั มพั นธ์ ระหว่ างการปฏิ บั ติตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึ กษากั บประสิ ทธิ ผลของสถานศึ กษาในสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ บาล โดยรวมในระดั บมากเมื่ อพิ จารณาเป็ น
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่ าเฉลี่ ยจากมากไปน้ อย คื อ หลั กคุ ณธรรม หลั กความรั บผิ ดชอบ หลั กนิ ติ
ธรรม หลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่า และหลักความมีส่วนร่วม และสอดคล้องกั บการวิ จั ยของ ไพฑู รย์ รตนิ โก (ศรี วชา) (2556,
หน้า 92) ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลั กธรรมาภิ บาลขององค์ การบริ หารส่ วนตาบลบ้ านแดง อ าเภอพิ บู ลย์ รั กษ์ จั งหวั ด
อุดรธานี ผลการวิจัย พบว่า การใช้หลักธรรมมาภิบาลทาให้องค์การสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานได้ อี กทั้ งยั งเป็ นกลไก
ในการควบคุมติดตามและตรวจสอบ โดยมีประชาชนหรือองค์กรภายนอกมีส่วนร่ วม
2) ผลการวิจัย การกระจายอานาจการบริ หารสถานศึ กษา พบว่ า ในภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บมากทั้ งนี้ อาจเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ความสาคัญและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเสียสละ ทุ่ มเท อย่ างต่ อเนื่ องและสม่ าเสมอ ท า
ให้เกิดการบริหารที่อิสระ คล่องตัวและรวดเร็ว ปฏิบัติงานด้วยความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ครู และบุ คลากรมี ความมุ่ งมั่ นท างาน
เป็นทีม ชุมชน องค์กรภายนอก มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นการพัฒนาสถานศึ กษา ท าให้ สถานศึ กษาเกิ ดความคล่ องตั ว ส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติงานของบุ คลากร ซึ่ งสอดคล้ องกั บการวิ จั ยของ ประภั ศ สามทอง (2556, หน้ า 99) ศึ กษาเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาตามหลักธรรมาภิบาลกับการบริ หารงานของผู้ บริ หารโรงเรี ยนมั ธยมศึ กษา จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ ในระดั บมาก โดย
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ด้านบริ หารงานบุ คคล ด้ านบริ หารงบประมาณ ด้ านบริ หารทั่ วไป ด้ านบริ หารวิ ชาการ และ
สอดคล้องกับการวิจัยของ ราชัญ สมทบ (2556, หน้า 121-122) ผลการศึกษาประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานในโรงเรี ยน สั งกั ดเทศบาล
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีระดับประสิทธิผลของการบริหารงานในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้ านมี ประสิ ทธิ ผลอยู่ ใน
ระดับมากทุกด้านเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คื อ ด้ านการบริ หารงานวิ ชาการ ด้ านการบริ หารงานบุ คคล ด้ านการ
บริหารงานทั่วไป และด้านการบริหารงบประมาณ แสดงว่าการบริหารงานในโรงเรี ยน โดยใช้ หลั กธรรมาภิ บาลน ามาปฏิ บั ติจึ งมี ผล
ถึงระดับประสิทธิผลการบริ หารงานในโรงเรี ยน
3) ผลการวิจัย ความสั มพั นธ์ ระหว่ างการใช้ หลั กธรรมาภิ บาลกั บการกระจายอ านาจการบริ หารสถานศึ กษา สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บมาก ทั้ งในภาพรวมและ
รายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยู่ ในระดั บสู ง ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ตั้ งไว้ จากการ
ศึกษาวิจัยทาให้สามารถหาค่าเฉลี่ยการใช้หลักธรรมาภิบาลและค่าเฉลี่ ยการกระจายอ านาจการบริ หารสถานศึ กษา ทั้ งในภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้หลั กธรรมาภิ บาลมาเป็ นเครื่ องมื อในการบริ หารงานมาก
ขึ้น และสัมพันธ์กับการกระจายอานาจการบริหารสถานศึ กษา ที่ มี ความเป็ นอิ สระ (Autonomy) และการตั ดสิ นใจแบบมี ส่ วนร่ วม
(Participatory Decision Making) ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง ที่ เป็ นเช่ นนี้ เนื่ องมาจากผู้ บริ หารสถานศึ กษาได้ มี การใช้
หลักธรรมาภิบาลมาใช้อย่างต่อเนื่อง โดยการกระจายอานาจกลุ่มบริหารให้สถานศึ กษาเพิ่ มความเป็ นอิ สระและความคล่ องตั วอย่ าง
แท้จริงโดยสามารถบริ หารได้ อย่ างอิ สระ ส่ งผลต่ อคุ ณภาพผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผู้ เรี ยนและคุ ณภาพของสถานศึ กษา
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สอดคล้องกับการวิจัยของ วิไลพร จันเสงี่ยม (2555, หน้า 98) ศึกษาเรื่อง ความสั มพั นธ์ ระหว่ างการบริ หารโดยใช้ หลั กธรรมาภิ บาล
กับประสิทธิผลของการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึ กษาในจั งหวั ดชลบุ รี สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา
เขต 18 ผลการวิจัย พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติที่ ระดั บ 0.05 โดยรวมความสั มพั นธ์ อยู่ ในระดั บสู ง
แสดงว่าการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริ หารของผู้ บริ หารโรงเรี ยนมั ธยมศึ กษาในจั งหวั ดชลบุ รี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึ กษา เขต 18 และสอดคล้ องกั บการวิ จั ยของ พิ นิ จ ลิ ขิ ตวั ฒนกิ จ (2556, หน้ า 99)
ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิ บั ติตามหลั กธรรมาภิ บาลของผู้ บริ หารสถานศึ กษากั บประสิ ทธิ ผลของสถานศึ กษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่า ในภาพรวมมีความสั มพั นธ์ ทางบวกอยู่ ในระดั บสู ง อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01

ข้อ เสนอแนะจากผลการวิจ ัย
1) ด้านการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา ผู้ บริ หารควรตระหนั กและปฏิ บั ติอย่ างต่ อเนื่ องในการก าหนด
แนวทางในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักนิติธรรมให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในสถานศึ กษาและชุ มชน รณรงค์ ให้ บุ คลากรยึ ดถื อ
หลักการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม บริหารด้วยแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน โปร่ งใส ท าให้ การปฏิ บั ติงานไม่ เกิ ดปั ญหา
เปิดโอกาสให้มีการประชาพิจารณ์และแสดงมติร่วมกัน ตระหนักในความรั บผิ ดชอบต่ อปั ญหาสาธารณะของสั งคม มี การปรั บปรุ ง
ระบบการปฏิบัติงานภายในสถานศึ กษา เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิ ภาพและประสิ ทธิผล
2) ด้านการกระจายอานาจการบริหารสถานศึกษา เพื่ อให้ การบริ หารงานในสถานศึ กษามี ประสิ ทธิ ภาพ บริ หารงานได้
รวดเร็ว ผู้บริหารจาเป็นต้องกระจายอานาจการตัดสินใจในด้ านการจั ดให้ มี การวิ จั ยและพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษา วางแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณคุ้มค่าและโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ มุ่ งส่ งเสริ มพั ฒนาครู และบุ คลากรให้ มี
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนในการจัดทาแผนปฏิบัติการและอนุมัติแผนปฏิ บั ติการ เพื่ อประโยชน์ สู งสุ ด
ต่อสถานศึกษา บุคลากรและผู้เรียน

ข้อ เสนอแนะในการท าวิจ ัย ครั้งต่อ ไป
1) ควรศึกษาการบริหารสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิ บาลส่ งผลต่ อการการมี ส่ วนร่ วมของครู เพื่ อสร้ างความร่ วมมื อใน
การบริหารสถานศึ กษาให้มีประสิทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างยั่งยื น
2) ควรศึกษาการบริหารสถานศึ กษาด้ วยหลั กธรรมาภิ บาลส่ งผลต่ อการการบริ หารงบประมาณของสถานศึ กษา เพื่ อ
ส่งเสริมบริ หารจั ดการทรั พยากรได้ อย่ างเพี ยงพอและมี ประสิ ทธิ ภาพ คุ้ มทุ น โปร่ งใส ตรวจสอบได้ จนเกิ ดความมั่ นใจโดย
กระบวนการติดตามผลการใช้งบประมาณที่ชั ดเจน
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