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บทค ัดย่อ 
 

  การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้หลักหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาการกระจายอ านาจการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 กรุงเทพมหานคร และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้  หลักธรรมาภิบาลกับการกระจายอ านาจการบริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร จ านวน 409 คน ได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางและใช้วิธีการสุ่ม
แบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อย คือ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วม  2) 
การกระจายอ านาจการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  มีค่าเฉล่ียโดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย  คือ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหาร
วิชาการ ด้านบริหารท่ัวไป และด้านบริหารงบประมาณ  และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลกับการกระจายอ านาจการ
บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง 
(r xy = 0.762) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 
 

ค  าส าค ัญ : หลักธรรมาภิบาล, กระจายอ านาจ, 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). 
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บทน า 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นจุดเปล่ียนท่ีส าคัญใน
การเช่ือมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาพร้อมท้ังแผนงาน/โครงการส าคัญท่ีต้องด าเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก  (พ.ศ.2560-2564) ของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและ
กลไกการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจนเพื่อก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนา
เพื่อประโยชน์สุขท่ีย่ังยืนของสังคมไทย ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้เป็นระบบโครงข่ายท่ีสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ การพัฒนามนุษย์ และการปฏิรูปให้การบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559, หน้า 2) 
ภายใต้ครรลองของการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ภาครัฐจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนในการน าทรัพยากรของ
รัฐมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในการน าแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่มาประยุกต์ใช้ในประเทศ
ไทย ธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดหนึ่งท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักการท่ีเก้ือหนุนสังคมประชาธิปไตยและ   การบริหารราชการแผ่นดินอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ศิรินันท์ ทิพย์เจริญและยุวัฒน์ วุฒิเมธี, 2559, หน้า 67) มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
(ทีดีอาร์ไอ) ได้ด าเนินการค้นคว้าวิจัยเพื่อเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสม ท้ังในระยะส้ันและระยะยาวในการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประเทศ ให้มีความย่ังยืนถาวรโดยเร็วท่ีสุด ได้ระดมนักคิดในประเทศหลายสาขามาร่วมท างาน 
ได้ข้อสรุปในการส่งเสริมธรรมาภิบาลไทย เสนอต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2542 ต่อมาได้มอบให้ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน จัดท าเป็นวาระแห่งชาติว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา (อานันท์ 
ปันยารชุน, 2543, หน้า 31) คณะรัฐมนตรีเห็นแนวทางท่ีเสนอ จึงก าหนดให้สร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทยเร่ิมต้นท่ีหน่วยงานภาครัฐ โดย
ให้จัดเป็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 โดยนายกรัฐมนตรีได้ลง
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นามในระเบียบ เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2542 พร้อมท้ังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม 116 ตอนท่ี 63 ง วันท่ี 10 
สิงหาคม 2542 ระเบียบนี้จึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ท าให้การด าเนินการสร้างระบบบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2542, หน้า 26-27) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ราชกิจนุเบกขา เล่มท่ี 120 ตอนท่ี 100 ก. ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2546 ได้ระบุการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้  1)เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 2)เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 3)มีประสิทธิ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 4)ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 5)มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ
สถานการณ์  6)ประชาชนได้รับอ านวยความสะดวกและได้รับการตอสนองความต้องการ 7)มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่าง
สม่ าเสมอ (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2546, หน้า 2) 
 จากรายงานโครงการวิจัยประเมินผลการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในการประชุม
คณะกรรมการสภาการศึกษา คร้ังท่ี 3/2551 วันท่ี18 กันยายน 2551 ท่ีประชุมได้พิจารณาข้อเสนอของคณะอนุกรรมการสภา
การศึกษาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน : มัธยมศึกษา มี
มติเห็นชอบให้จัดต้ังเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา โดยให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ สภาการศึกษา เพื่อด าเนินการศึกษาวิเคราะห์
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง พร้อมท้ังแนวทางการด าเนินงานและพิจารณาจ านวนเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ีมีความเหมาะสม ท้ังนี้
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ และการ
บริหารท่ัวไปของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาพบว่า ปัญหาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในปัจจุบันมีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาหลายระดับ ท าให้การดูแลเอาใจใส่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางด้านมัธยมศึกษาความคล่องตัวของการบริหาร
สถานศึกษาซ่ึงกฎหมายและวิธีด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องไม่เอ้ือต่อการเป็นนิติบุคคลการบริหารจัดการมุ่งเน้นการประสานงาน ส่งเสริม 
สนับสนุนสถานศึกษาและกระจายอ านาจให้สถานศึกษาเพิ่มความเป็นอิสระและความคล่องตัวของความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา 
จากการวิจัยประเมินผลพึงยกฐานะสถานศึกษามัธยมศึกษาประจ าจังหวัดให้เป็นโรงเรียนนิติบุคคลอย่างแท้จริง โดยสามารถบริหารได้
อย่างอิสระท้ังระดับเขตพื้นท่ีและภายในสถานศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนและคุณภาพของสถานศึกษา 
สามารถบริหารงานเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2553, หน้า 19) 
 สถานศึกษาในฐานะองค์กรของรัฐหรือเอกชนท่ีเป็นหน่วยงานทางการศึกษาในการพัฒนาเยาวชนของชาติท่ีเล็กท่ีสุด แต่มี
ความส าคัญอย่างย่ิงท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แนวทางหนึ่งท่ีควรน ามา
เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการด้านต่าง ๆ  ของสถานศึกษา คือการใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีบทบาทและเป็นตัวจักรส าคัญย่ิงต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว ก็คือผู้บริหาร
สถานศึกษานั้น ๆ  นั่นเอง ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นบุคคลท่ีมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ เป็นผู้น าการ
เปล่ียนแปลง บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส เป็นแบบอย่างท่ีดี (ซารีน่า ลาหนีด, 2559, หน้า 14) 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัย มีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลกับการ
กระจายอ านาจการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยจะศึกษาถึง
ระดับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลท่ีส่งผลกับการกระจายอ านาจการบริหารสถานศึกษา ว่าสัมพันธ์เก่ียวเนื่องกันเพียงใดท่ีจะ
ส่งผลให้การบริหารงานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างย่ังยืน 
 

วัตถุประสงค ์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาการกระจายอ านาจการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
กรุงเทพมหานคร 
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 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลกับการกระจายอ านาจการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 การใช้หลักธรรมาภิบาลกับการกระจายอ านาจการบริหารสถานศึกษา สัง กัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง  
 

กรอบแนวค ิดในการวิจัย 
 1. หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) 
หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2542, หน้า 26–27)  
 2. การกระจายอ านาจการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ท้ัง 
4 ด้าน คือ 1) ด้านบริหารวิชาการ 2) ด้านบริหารงบประมาณ 3) ด้านบริหารงานบุคคล 4) ด้านบริหารท่ัวไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2550, หน้า 29-33)    
 

   ต ัวแปรต ้น                                         ต ัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวค ิดการวิจัย

การด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลกับการกระจายอ านาจการบริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จ านวน 409 คน ซ่ึงได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครจซ่ีและ
มอร์แกน ตามแนวคิดของ (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์ของ 
ลิเคร์ต (Likert’s Five Reting Scale) (Likert, Rensis, 1967) และตามแนวความคิดของ เบส (Best, 1993, p. 246) 
 ผู้วิจัยได้น าร่างแบบสอบถามดังกล่าวไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน เพื่อหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) และ ทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างท่ีความคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 30 คน ซ่ึงมีความคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจริง เพื่อน าข้อมูลมา
วิเคราะห์หาค่า ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach, 1990, pp. 202-204) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลท้ังฉบับท่ี 0.946 และค่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามการกระจายอ านาจการบริหารสถานศึกษาท้ังฉบับท่ี 0.987 แล้วจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อ

การใช้หลักธรรมาภิบาล 
ของสถานศึกษา 

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

การกระจายอ านาจ                   
การบริหารสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 
1) ด้านบริหารวิชาการ 
2) ด้านบริหารงบประมาณ 
3) ด้านบริหารงานบุคคล  
4) ด้านบริหารท่ัวไป 



104  Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University 

Vol 13 NO 1  January - April  2019  

ใช้ในการเก็บข้อมูลจริงต่อไป ปรากฏว่าแบบสอบถามฉบับนี้มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.984 แล้วจึงน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย ตามแนวคิดของ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2552, หน้า 316)  
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลกับการกระจายอ านาจการบริหารสถานศึกษา ท้ังนี้ เนื่องจากการ
หาค่าตัวแปรต้ังแต่ 2 ตัวข้ึนไป ว่ามีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันอย่างไรและตัวแปรท้ังสองกลุ่มเป็นข้อมูลอยู่ในมาตราอัตราส่วน ( Interval 
Scale) ส าหรับการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ท่ีก าหนดได้น ามาแปลผลโดย ใช้เกณฑ์การเทียบระดับความสัมพันธ์ โดยใช้เกณฑ์ตาม
แนวคิดของแบบเพียร์สัน ดังนี้  
 1) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เป็น 0 หมายถึง ตัวแปรท้ังสองไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 2) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง +1 และ -1 ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์กันโดยท่ีมีทิศทางของความสัมพันธ์ 
พิจารณาจากเคร่ืองหมายของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ท่ีค านวณได้ คือ ถ้าเป็นไปในทิศทางบวก แสดงว่า ตัวแปรท้ังสองมี
ความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน แต่ถ้าในทางลบแสดงว่า ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามหรือผกผันกัน 
ส าหรับการพิจารณาระดับความสัมพันธ์สามารถพิจารณาได้ ดังนี้ 0.91-1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์ ระดับสูงมาก 0.71-.090 
หมายถึง มีความสัมพันธ์ ระดับสูง 0.31-0.70 หมายถึง มีความสัมพันธ์ ระดับปานกลาง 0.01-0.30 หมายถึง มีความสัมพันธ์ ระดับ
ต่ า 0.00 หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กัน ตามแนวคิดของ (สมบัติ ท้ายเรือค า, 2547, หน้า 93) 
 เพื่อให้เข้าใจถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแปรต่าง ๆ  ผู้วิจัยจึงก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้แทนตัวแปรในการน าเสนอผลการวิจัย 
ดังนี ้ x แทน การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา

1x แทน หลักนิติธรรม 
2x แทน หลักคุณธรรม 

3x แทน หลักความโปร่งใส 
4x แทน หลักการมีส่วนร่วม 5x แทน หลักความรับผิดชอบ 6x แทน หลักความคุ้มค่า และ y แทน การ

กระจายอ านาจการบริหารสถานศึกษา 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สัง กัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร  

การใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น  

        x  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. หลักนิติธรรม  4.17 0.54 มาก 2 
2. หลักคุณธรรม  4.27 0.53 มาก 1 
3. หลักความโปร่งใส 
4. หลักการมีส่วนร่วม 

5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุ้มค่า 

 4.09 
4.07 

4.11 
4.11 

0.54 
0.63 

0.65 
0.61 

มาก 
มาก 

มาก 
มาก 

5 
6 

4 
3 

เฉลี่ยรวม  4.14 0.58 มาก  
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ต่อการใช้หลักธรรมาภิบาล ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.14) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ หลักคุณธรรม  ( x  = 4.27) รองลงมา คือ หลักนิติธรรม  
( x  = 4.17) และค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ หลักการมีส่วนร่วม ( x  = 4.07) 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการกระจายอ านาจการบริหารสถานศึกษา สัง กัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 

การกระจายอ านาจการบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น  

x  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1.ด้านบริหารวิชาการ 4.12 0.54 มาก 2 
2.ด้านบริหารงบประมาณ 3.99 0.58 มาก 4 

3.ด้านบริหารงานบุคคล 4.18 0.58 มาก 1 
4.ด้านบริหารทั่วไป 4.07 0.56 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.09 0.56 มาก  
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ต่อการกระจายอ านาจการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( x = 4.09) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านบริหารงานบุคคล ( x  = 4.18) รองลงมา คือ ด้าน
บริหารวิชาการ ( x  = 4.12) และค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ ด้านบริหารงบประมาณ  ( x  = 3.99) 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลกับการกระจายอ านาจการบริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้าน   
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) 

ตัวแปร x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x  

x 1 1       

x 2 0.746* 1      

x 3 0.735* 0.765* 1     

x 4 0.619* 0.633* 0.647* 1    

x 5 0.640* 0.662* 0.695* 0.676* 1   

x 6 0.575* 0.630* 0.695* 0.603* 0.801* 1  

y  0.540* 0.593* 0.687* 0.613* 0.703* 0.745* 0.762* 

*P ≤ 0.05 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลกับการกระจายอ านาจการบริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับสูง (rxy = 0.762) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ท่ีว่าการใช้หลักธรรมาภิบาลกับการกระจายอ านาจการบริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง และเมื่อพิจารณาการ
ใช้หลักธรรมาภิบาลจ าแนกรายด้านพบว่า ด้านหลักความคุ้มค่า (rx 6 y = 0.745) มีค่าความสัมพันธ์สูงสุด รองลงมา คือ ด้านหลักความ
รับผิดชอบ (rx 5 y = 0.703) และมีค่าความสัมพันธ์ต่ าท่ีสุด คือ ด้านหลักนิติธรรม (rx1 y = 0.540) 
 

อภิปรายผล 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลกับการกระจายอ านาจการบริหารสถานศึกษาสังกัดส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยพบประเด็นส าคัญควรน ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1) ผลการวิจัย การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริหารและครูมีความเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารสถานศึกษามีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับ
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มาก ท้ังนี้อาจเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
สถานศึกษา สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552, หน้า 3) อ้างถึงรายงานของธนาคารโลก (World 
Bank) เมื่อ ปี ค.ศ. 1989 เร่ือง “Sub – Sahara Africa from Crisis to Sustainable Growth” กล่าวถึง ความส าคัญของการมี 
Governance และการฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมถึงได้อธิบายเก่ียวกับการก ากับดูแลท่ีดีหรือธรรมาภิบาล ว่าเป็น “ลักษณะและวิถีทาง
ของการใช้อ านาจในการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและทางสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซ่ึงครอบคลุมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนต่าง ๆ  การบริหารจัดการภาครัฐ ภาระรับผิดชอบ กรอบตัวบทกฎหมายเก่ียวกับการพัฒนาความโปร่งใสและข้อมูล
ข่าวสาร” ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของ พินิจ ลิขิตวัฒนกิจ (2556, หน้า 100-101) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักนิติ
ธรรม หลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่า และหลักความมีส่วนร่วม และสอดคล้องกับการวิจัยของ ไพฑูรย์ รตนิโก (ศรีวชา) (2556, 
หน้า 92) ศึกษาเร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัด
อุดรธานี ผลการวิจัย พบว่า การใช้หลักธรรมมาภิบาลท าให้องค์การสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานได้ อีกท้ังยังเป็นกลไก
ในการควบคุมติดตามและตรวจสอบ โดยมีประชาชนหรือองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม 
 2) ผลการวิจัย การกระจายอ านาจการบริหารสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท้ังนี้อาจเพราะ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ความส าคัญและปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเสียสละ ทุ่มเท อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ท า
ให้เกิดการบริหารท่ีอิสระ คล่องตัวและรวดเร็ว ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ครูและบุคลากรมีความมุ่งมั่นท างาน
เป็นทีม ชุมชน องค์กรภายนอก มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นการพัฒนาสถานศึกษา ท าให้สถานศึกษาเกิดความคล่องตัว ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของ ประภัศ สามทอง (2556, หน้า 99) ศึกษาเร่ือง 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าตามหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารท่ัวไป ด้านบริหารวิชาการ และ
สอดคล้องกับการวิจัยของ ราชัญ สมทบ (2556, หน้า 121-122) ผลการศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน สังกัดเทศบาล
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีระดับประสิทธิผลของการบริหารงานในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านมีประสิทธิผลอยู่ใน
ระดับมากทุกด้านเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการ
บริหารงานท่ัวไป และด้านการบริหารงบประมาณ แสดงว่าการบริหารงานในโรงเรียน โดยใช้หลักธรรมาภิบาลน ามาปฏิบัติจึงมีผล 
ถึงระดับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน  
 3) ผลการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลกับการกระจายอ านาจการบริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ท้ังในภาพรวมและ
รายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อยู่ในระดับสูง ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ จากการ
ศึกษาวิจัยท าให้สามารถหาค่าเฉล่ียการใช้หลักธรรมาภิบาลและค่าเฉล่ียการกระจายอ านาจการบริหารสถานศึกษา ท้ังในภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้หลักธรรมาภิบาลมาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานมาก
ข้ึน และสัมพันธ์กับการกระจายอ านาจการบริหารสถานศึกษา ท่ีมีความเป็นอิสระ (Autonomy) และการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Decision Making) ซ่ึงมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง ท่ีเป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการใช้
หลักธรรมาภิบาลมาใช้อย่างต่อเนื่อง โดยการกระจายอ านาจกลุ่มบริหารให้สถานศึกษาเพิ่มความเป็นอิสระและความคล่องตัวอย่าง
แท้จริงโดยสามารถบริหารได้อย่างอิสระ ส่งผลต่อคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนและคุณภาพของสถานศึกษา 
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สอดคล้องกับการวิจัยของ วิไลพร จันเสงี่ยม (2555, หน้า 98) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
กับประสิทธิผลของการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชลบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 ผลการวิจัย พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยรวมความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 
แสดงว่าการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชลบุรี 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  และสอดคล้องกับการวิจัยของ พินิจ ลิขิตวัฒนกิจ (2556, หน้า 99) 
ศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่า ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย    
         1) ด้านการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารควรตระหนักและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการก าหนด
แนวทางในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักนิติธรรมให้เป็นท่ียอมรับของบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน รณรงค์ให้บุคลากรยึดถือ
หลักการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สังคม บริหารด้วยแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจน โปร่งใส ท าให้การปฏิบัติงานไม่เกิดปัญหา 
เปิดโอกาสให้มีการประชาพิจารณ์และแสดงมติร่วมกัน ตระหนักในความรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะของสังคม มีการปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2) ด้านการกระจายอ านาจการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้การบริหารงานในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ บริหารงานได้
รวดเร็ว ผู้บริหารจ าเป็นต้องกระจายอ านาจการตัดสินใจในด้านการจัดให้มีการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา วางแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณคุ้มค่าและโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ    มุ่งส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนในการจัดท าแผนปฏิบัติการและอนุมัติแผนปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ต่อสถานศึกษา บุคลากรและผู้เรียน 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร ั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาการบริหารสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อการการมีส่วนร่วมของครู เพื่อสร้างความร่วมมือใน
การบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างย่ังยืน 
 2) ควรศึกษาการบริหารสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อการการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ คุ้มทุน โปร่งใส ตรวจสอบได้จนเกิดความมั่นใจโดย
กระบวนการติดตามผลการใช้งบประมาณท่ีชัดเจน 
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