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บทคัดย�อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาตัวบQงชี้การบริหารจัดการที่ดีของผูTบริหารสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน กลุQมตัวอยQางท่ีใชTในการวิจัยครั้งนี้  ไดTแกQผูTบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ 
จํานวน  1,656 คน ที่ไดTมาโดยสุQมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชTในการวิจัย คือแบบสอบถาม
มาตรประมาณคQา 5 ระดับแบบ ลิเคิร�ท (Likert Scale) มีคQาความเชื่อม่ัน 0.9699 สถิติท่ีใชTในการ
วิเคราะห�ขTอมูล ไดTแกQ คQารTอยละ คQาเฉลี่ย คQาสQวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คQาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� 
และคQาสถิติวัดระดับความกลมกลืนจากการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis) ดTวยเทคนิคการวิเคราะห�โครงสรTางเชิงเสTน โดยใชTโปรแกรม LISREL Versions 8.80 
 ผลการวิจัยพบวQา การตรวจสอบคุณภาพโมเดลสมการโครงสรTางตัวบQงชี้การบริหารจัดการที่ดี
ของผูTบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยผูTบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดTตัวบQงชี้การบริหาร
จัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จํานวน 100 ตัว  ครอบคลุมองค�ประกอบ 8 ดTาน การ
ตรวจสอบคุณภาพโมเดลสมการโครงสรTางตัวบQงชี้การบริหารจัดการที่ดีของผูTบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบวQา มีความสอดคลTองกับขTอมูลเชิงประจักษ�อยQางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
น้ําหนักองค�ประกอบขององค�ประกอบหลักจากมากไปนTอย คือ หลักความรับผิดชอบ หลักการ
บริหารจัดการความรูT หลักความคุTมคQา หลักความโปรQงใส หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักการ
มีส Qวนร Qวม และหลักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ ่งแต Qละองค �ประกอบมีความผันแปรร Qวมก ับ
องค�ประกอบตัวบQงชี้การบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานรTอยละ 98, 92, 83, 87, 
84, 68, 78 และ 62 ตามลําดับ และเมื่อนําตัวบQงชี้การบริการจัดการที่ดีของผูTบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปทดสอบกับผูTบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวQา ตัวบQงชี้ทั้ง  8  ดTาน 
มีความสอดคลTองกับการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
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ABSTRACT 
 The objective of this research was to develop the good governance indicators 
of the basic educational institution administrators. The sample used were 1,656 basic 
educational institution administrators all over Thailand by using multi–stage random 
sampling. The instrument used for data collection was a 5 level Likert rating scale 
questionnaire with a reliability of 0.9699. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, correlation coefficient, and Confirmatory 
factor analysis was analyzed by using Linear Structural Relationship: LISREL versions 
8.80. 

The research findings were as follows: 
 The testing of linear structural model of good governance indicators of the 

basic educational institution administrators was found that there was obtained in 
which covered 8 major components; comprised 100 good governance indicators. The 
results of the structural validity test of the model of good governance indicators of 
the basic educational institution administrators with the empirical data by using 
Linear Structural Relationship: LISREL, showed that the goodness of fit index and the 
adjusted goodness of fit index were statistically correlated at the significant level of 
.01. The 8 major components had covariance with each good governance indicators 
of the basic education school administrators. With regard to each component, 
ranging from the highest to lowest percentages were accountability, knowledge 
management, value for money, transparency, ethic, rule of law, participation, and 
information technology. The percentages were 98, 92, 83, 87, 84, 68, 78 and 62 
respectively. As testing the basic educational Institution administrators with the good 
governance indicators of the basic educational Institution administrators, it revealed 
that the 8 major components were consistent with the actual operations in 
educational institutes. 
 
คําสําคัญ   

ตัวบQงชี้  การบริหารจัดการท่ีดี 
 

ความสําคัญของป<ญหา 
จากการพัฒนาประเทศไทยท่ีผQานมาสถานะดTานการบริหารจัดการประเทศไทยไดTเปwด

โอกาสใหTภาคสQวนอ่ืน ๆ เขTามารQวมกับภาครัฐมากข้ึน แตQภาคประชาชนและภาคสาธารณอ่ืน ๆ ยังมี
บทบาทจํากัด ขณะการปฏิรูประบบราชการนําไปสูQความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตQ
กระบวนการบริหารจัดการยังมีลักษณะปwดคQอนขTางมาก และยังขาดกระบวนการมีสQวนรQวมของ
ประชาชน ผลการประเมินการพัฒนาระบบราชการในดTานตQาง ๆ โดยเฉลี่ยอยูQในระดับดีข้ึน และ
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คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทQากับ 3.82 ในป# 2547  การบริหารจัดการภาครัฐดังกลQาวยังไมQตอบสนอง
ตQอการเสริมสรTางธรรมาภิบาล โดยยังมีลักษณะรวมศูนย�อํานาจ ยังไมQเปwดโอกาสใหTมีกระบวนการมี
สQวนรQวมตัดสินใจของประชาชนแมTการดําเนินงานการกระจายอํานาจมีความกTาวหนTามากขึ้น 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหQงชาติ, 2550) 

การศึกษาไทยมีการปรับเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญQ คือมีการปฏิรูปการศึกษา มีกฎหมายการศึกษา
เกิดขึ้นเปyนครั ้งแรก  ไดTแกQ พระราชบัญญัติการศึกษาแหQงชาติ พ.ศ. 2542 สQงผลใหTการจัด
การศึกษาตTองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนครั้งใหญQ ซึ่งครู นักเรียน ผูTปกครองและ
ผูTมีสQวนเกี่ยวขTองกับการศึกษาตTองทําความเขTาใจกับการเปลี่ยนแปลงการบริหารในหนQวยงานทาง
การศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษา มีการปรับปรุงโครงสรTางหนQวยงานราชการเพ่ือรองรับการ
กระจายอํานาจ 4 ดTาน คือ วิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล บริหารท่ัวไป ไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
โดยตรง และตามมาตรา 35 แหQงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 กําหนดใหTสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเฉพาะท่ีเปyนโรงเรียนมีฐานะเปyนนิติบุคคล โดยมี
วัตถุประสงค�เพ่ือใหTสถานศึกษามีความเปyนอิสระ คลQองตัว สามารถบริหารและจัดการไดTสะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอํานาจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)  ผูTบริหารสถานศึกษามีหนTาท่ี
บริหารและบังคับบัญชา ควบคุม กํากับติดตามการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานศึกษารวมท้ังการจัดทํานิติกรรมสัญญาในนามสถานศึกษาและเปyนผูTมีอํานาจใน
การตัดสินใจในการดําเนินกิจการของสถานศึกษาพึงตTองยึดหลักคุณธรรม หลักนิติธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหTผูTรQวมงานเชื่อถือและยอมรับ  จากการท่ีรัฐกําหนดใหTมีมาตรฐานดTานคุณธรรม
จริยธรรมของขTาราชการ มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ วิธีการบริหารงานภาครัฐใหTมีประสิทธิภาพ มี
การนําระบบการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมมาภิบาล (Good Governance) มาเปyนแนวทางในการ
บริหาร ซึ ่งผู Tบร ิหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานก็ยังขาดความรูT  ความเขTาใจ ความตระหนักในการใชT
กระบวนการบริหารจัดการท่ีดี  

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปyนองค�การแหQงการเรียนรูTองค�การหนึ่งในการบริหารภาครัฐท่ี
จะตTองมีบทบาทและมีสQวนรQวมในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศ จากการศึกษารูปแบบ
การบริหารความเสี่ยงเพ่ือป|องกันคอรัปชั่นในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวQา การคอรัปชั่นยังมีปรากฏ
ในสังคมไทยและในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมีความซับซTอนยากแกQการตรวจสอบ เนื ่องจาก
วัฒนธรรมของคนไทยและของขTาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดโครงสรTาง
สถานศึกษาไมQสอดคลTองตQอภารกิจท่ีเปลี่ยนไปสูQการกระจายอํานาจ (ประกอบ  กุลเกลี้ยง, 2550) จาก
การวิจัย พบวQา สภาพและป}ญหากระบวนการบริหาร ดTานการกําหนดเป|าหมาย  การกําหนด
เป|าหมายไมQชัดเจน และไมQไดTวิเคราะห�ป}ญหา ความตTองการอยQางแทTจริง ดTานการกําหนดนโยบาย
ไมQไดTสะทTอนป}ญหาที่แทTจริงของสถานศึกษา การกําหนดเป|าหมาย ไมQไดTมาจากการวิเคราะห�ป}ญหา 
ความตTองการอยQางแทTจริง และการกําหนดกลยุทธ�ตQาง ๆ ไมQสัมพันธ�กับกลยุทธ�ขององค�กร 
ดTานการวางแผน  มีการวิเคราะห�งานหลักท่ีสําคัญและจําเปyนของสถานศึกษากําหนดผูTรับผิดชอบหลัก
ในทุกข้ันตอนการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารเปyนแบบ ลQางข้ึนบน แตQการวางแผน ไมQเปyนไป
ตามลําดับข้ันตอน ขาดระบบระเบียบวิธีการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน คณะทํางานขาดการทํางานเปyนทีม 
การพิจารณาจํานวนบุคลากรไมQสัมพันธ�กับจํานวนงานในสถานศึกษา ดTานงบประมาณ มีการ
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จัดทําแผนงบประมาณท่ีสอดคลTองกับนโยบายของโรงเรียน แตQมีงบประมาณไมQเพียงพอ และกฎ ระเบียบ
ไมQเอ้ือตQอการใหTอํานาจการตัดสินใจ ดTานการนําแผนไปปฏิบัติ มีการแปลงกลยุทธ�สูQการปฏิบัติ โดย
จัดทําเปyนแผนประจําป# มีการกระจายงานและอํานาจในการตัดสินใจใหTกับผูTบริหารและบุคลากร การ
ขับเคลื่อนกระบวนการบริหารเปyนแบบลQางข้ึนบน แตQการประสานงานในการนําแผนไปปฏิบัติสรTาง
ความสับสน เขTาใจไมQตรงกัน การมอบหมายไมQชัดเจน ดTานการประเมินผล มีการประเมินตนเองทุก
ป#การศึกษา แตQการประเมินผลการปฏิบัติงานไมQครบถTวนตามแผนการปฏิบัติงาน (เชิดศักด์ิ  ศุภโสภณ, 
2553) 

การพัฒนาของการปกครองท่ีดีขององค�การไดTเริ่มเกิดข้ึน แตQยังหารูปแบบหรือวิธีการท่ี
เหมาะสมไมQไดT จําเปyนตTองศึกษาหลักการและวิธีการท่ีใชTในตQางประเทศ รวมท้ังเกณฑ�จารีต ประเพณี
ใหTเขTาใจอยQางถQองแทT บนฐานของทฤษฎีและประสบการณ�  ตลอดจนกรณีศึกษาตQาง ๆ แลTวนํามา
ปรับใชTใหTเหมาะสมกับสภาพของเรา (จรัส  สุวรรณเวลา, 2546) จากงานวิจัยของ ฮอฟฟ#เมอร� 
(Hofheimer, 2006) ไดTทําการวิจัยเรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการพัฒนาระหวQางประเทศ พบวQา 
ในป}จจุบันสถาบันพัฒนาระหวQางประเทศตQาง ๆ (International Development Institutions หรือ IDIs) 
ไดTใหTความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาลหรือการกํากับดูแลท่ีดี และการปฏิรูปประชาธิปไตยและการใหT
ความชQวยเหลือแกQประเทศตQาง ๆ  ท่ีผQานมาท้ังรัฐธรรมนูญแหQงราชอาณาจักร และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหQงชาติฉบับท่ี 8 และ 9 ใหTความสําคัญและยึดหลัก ธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ขึ้นมาเปyนหลักการในการปฏิบัติ  จึงจําเปyนที่จะตTองปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 
ซ่ึงประกอบดTวยหลักสําคัญ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม หลักความโปรQงใส หลักการ
มีสQวนรQวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุTมคQา ซ่ึงเปyนหลักพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล แตQจาก
การศึกษาพบวQาในสังคมยุคปฏิรูปการเรียนรูTโดยเฉพาะในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2561) ยังมีขTอมูล
สารสนเทศที่ตรงและสอดคลTองกับเจตนารมณ�การปฏิรูป 4 ใหมQและหลักแนวทาง 4 ประการ คือ 
ใหมQท่ีหนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมQ ใหมQท่ีสอง คือ การพัฒนาครูยุคใหมQ ใหมQท่ีสาม คือ 
การพัฒนาสถานศึกษาและแหลQงเรียนรูTยุคใหมQ ใหมQที่สี่ คือ การพัฒนาการบริหารจัดการใหมQ 
ที่มุQงเนTนเรื่องการกระจายอํานาจ เพ่ือท่ีใหTการบริหารสถานศึกษามีความคลQองตัวและเปyนอิสระ
มากท่ีสุดควบคูQกับการเนTนธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการยุคใหมQซ่ึงมีความจําเปyน  รวมถึงหลักการ
บริหารจัดการความรูTและหลักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสําคัญตQอการบริหารจัดการที่ดี
ของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงป}จจุบันมีแหลQงเรียนรูTมากเกินกวQาท่ีจะเรียนรูTและใชTไดTหมด 
ผูTบริหารสถานศึกษาจึงจําเปyนตTองบริหารจัดการความรูTใหTเกิดประโยชน�และจําเปyนจะตTองอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บความรูT ถือไดTวQาหลักการบริหารจัดการความรูTและหลักเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความสําคัญมากท่ีสุดในยุคปฏิรูป 

จากป}ญหาดังกลQาวผูTวิจัยจึงสนใจและเห็นความจําเปyนท่ีจะศึกษาตัวบQงชี้การบริหารจัดการ
ท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเปyนแนวทางในการแกTป}ญหาสําคัญ คือ หาตัวบQงชี้ใดท่ีมี
อิทธิพลมากท่ีสุดตQอการบริหารจัดการท่ีดีใหTเปyนแนวทางสําหรบับริหารจัดการท่ีดีใหTกับผูTบริหารสถานศึกษา 
เพ่ือเปyนฐานสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาใหTสําเร็จตQอไป  
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โจทย>วิจัย/ ป<ญหาการวิจัย 
 ผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานยังขาดความรูT ความเขTาใจ ความตระหนักในการใชTกระบวนการใน
การบริหารจัดการท่ีดี 
 
วัตถุประสงค>การวิจัย 

เพ่ือพัฒนาตัวบQงชี้การบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปyนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) เรื่อง การพัฒนา
ตัวบQงชี้การบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงมีวิธีการดําเนินการวิจัยตาม
หลักการพัฒนาตัวบQงชี้ 4 ข้ันตอน ดังตQอไปนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันการสรTางตัวบQงชี้ 
1. ผูTวิจัยสังเคราะห�องค�ประกอบการบริหารจัดการท่ีดีจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี 

การบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวQาดTวยการสรTางระบบการ
บริหารกิจการบTานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 และพ.ศ. 2546 คณะกรรมการขTาราชการพลเรือน, 
(2543ก); คณาจารย� มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (2551); ทิพาวดี  เมฆสวรรค�, (2545); 
World Bank, http://www.worldbank.org/governance/wgi/sc_cgart.asp; ประเวศน�  มหารัตน�สกุล, 
(2549); ป}ญญา  ฉายะจินดาวงศ� และรัชนี  ภูQตระกูล, (2544); สถาบันพระปกเกลTา, (2549ง); สุเมธ  แสงนิ่มนวล, 
(2552); อริย�ธัช  แกTวเกาะสะบTา; (2548) เปyนวิธีท่ี 1 โดยพิจารณาองค�ประกอบท่ีมีความสอดคลTองกัน 
รTอยละ 80 ของหนQวยงาน องค�กรระหวQางประเทศและนักวิชาการ จํานวน 11 แหลQง  พบวQา หนQวยงาน 
องค�กรระหวQางประเทศและนักวิชาการที่มีความคิดเห็นสอดคลTองกัน ต้ังแตQ 9 แหลQงข้ึนไป ไดT
หลักการบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 6 องค�ประกอบ ดังนี้ 1) หลักนิติธรรม 
2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรQงใส 4) หลักการมีสQวนรQวม 5) หลักความรับผิดชอบ และ6) หลัก
ความคุTมคQา 

สังเคราะห�องค�ประกอบการบริหารจัดการท่ีดีจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีจากกีรติ  
ยศยิ่งยง, (2250); ดารณี  พิมพ�ชQางทอง, (2552); ปฐมพงศ�  ศุภเลิศ; (2550); พรธิดา  วิเชียรป}ญญา, 
(2547);  ยุทธนา  แซQเตียว, (2548);  ศรีไพร  ศักด์ิรุQงพงศากุล และเจษฎาพร  ยุทธนวิบูลย�ชัย; (2549); 
สํานักงานคณะกรรมการขTาราชการพลเรือน, (2552ค); สุวรรณ  เหรียญเสาวภาคย�และคนอ่ืน ๆ, (2548) 
เปyนวิธีท่ี 2 พิจารณาจากความสําคัญและความจําเปyนในการบริหารจัดการท่ีดีในยุคปฏิรูปการศึกษา 
ไดTหลักการบริหารจัดการที่ดีของผูTบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 องค�ประกอบ ดังนี้ 1) หลัก
บริหารจัดการความรูT และ2) หลักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ตรวจสอบความเหมาะสมขององค�ประกอบการบริหารจัดการท่ีดีท่ีไดTจากการ
สังเคราะห�ในขTอท่ี 1 โดยใหTผูTทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน พิจารณาความสมบูรณ�และความสอดคลTองของ
องค�ประกอบตQาง ๆ ของโมเดล  
      สรTางแบบสอบถาม โดยนํา 8 องค�ประกอบ คือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความ
โปรQงใส 4) หลักการมีสQวนรQวม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุTมคQา 7) หลักการบริหารจัดการความรูT
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และ 8) หลักเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสังเคราะห�จากขTอท่ี 1 มาสรTางแบบสอบถามมาตรประมาณคQา 5 ระดับ
แบบลิเคิร�ท (Likert Scale) 
 3. กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational Definition) ของตัวแปรเก่ียวกับการบริหารจัดการ  
ท่ีดี  

4. คัดเลือกตัวบQงชี้ที่เปyนองค�ประกอบของตัวแปรการบริหารจัดการที่ดีใหTสอดคลTอง
กับการบริหารและการจัดการศึกษาของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

5. สรTางเครื่องมือเก็บขTอมูลของตัวแปรตามองค�ประกอบของการบริหารจัดการท่ีดี มีลักษณะ
เปyนแบบสอบถามท่ีจําแนกตามการบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษา 8 องค�ประกอบ 
คือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรQงใส 4) หลักการมีสQวนรQวม 5) หลักความ
รับผิดชอบ 6) หลักความคุTมคQา 7) หลักการบริหารจัดการความรูT และ8) หลักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยมีผูTทรงคุณวุฒิเปyนผูTพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและความเปyนปรนัยของขTอคําถามท่ี
สรTางข้ึน 

6. นําแบบสอบถามท่ีปรับแกTตามขTอเสนอแนะของผูTทรงคุณวุฒิไปใชTกับผูTบริหาร
สถานศึกษาท่ีไมQใชQกลุQมตัวอยQางจํานวน  30  คน เพ่ือนําขTอมูลมาวิเคราะห�คQาความเชื่อม่ันตามวิธี
คํานวณคQาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α Coefficient หรือ Alpha Coefficient) และคQา
อํานาจจําแนกของตัวบQงชี้ดTวยการทดสอบ t-test 

ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพตัวบQงชี้เชิงประมาณ  
เปyนการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ดTวยเทคนิค

การวิเคราะห�โครงสรTางเชิงเสTน (Linear Structural Relationship) โดยใชTโปรแกรม LISREL 
Versions 8.80 

1. ประชากร 
     ประชากรท่ีใชTในการศึกษา เรื่องการพัฒนาตัวบQงชี้การบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  คือผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน  31,522  คน 

2. กลุQมตัวอยQาง 
       เปyนผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ัวประเทศจํานวน 1,656 คน ตามหลักการ

วิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ดTวยเทคนิคการวิเคราะห�
โครงสรTางเชิงเสTน (Linear Structural Relationship) ใชTกฎ Rule of Thump คือ ตัวแทนประชากร 
จํานวน 10 ตQอ ตัวแปร หรือตัวแทนประชากร 20 ตQอ 1 ตัวแปร (Schumacker & Lomax, 2004) เลือก
กลุQมตัวอยQางโดยอาศัยความนQาจะเปyน (Probability Sampling) โดยใชTวิธีการสุQมหลายข้ันตอน 
(Multi-Stage Random Sampling) 

3. เครื่องมือท่ีใชTในการเก็บรวบรวมขTอมูล  แบบสอบถามท่ีพัฒนาจากข้ันตอนท่ี 1 
4. การเก็บรวบรวมขTอมูล  นําเครื่องมือท่ีหาคุณภาพแลTวไปดําเนินการเก็บรวบรวมขTอมูล 

โดยจัดสQงแบบสอบถามทางไปรษณีย�ไปยังกลุQมเป|าหมาย  
5. การวิเคราะห�ขTอมูล 
   5.1 วิเคราะห�คQาสถิติพ้ืนฐานในรูปของคQาเฉลี่ย คQาสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะ

ท่ัวไปของกลุQมตัวอยQาง ของตัวบQงชี้แตQละตัว 
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   5.2 วิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันโดยการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis) ดTวยเทคนิคการวิเคราะห�โครงสรTางเชิงเสTน (Linear Structural Relationship)  
ดTวยโปรแกรม LISREL Versions 8.80   

ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพตัวบQงชี้เชิงคุณภาพ 
จัดสนทนากลุQม (Focus Group Discussion) จํานวน 10 คน โดยใชTวิธีเจาะจง 

(Purposive  Sampling) คือ ผูTบริหารท่ีมีวิสัยทัศน�และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารสถานศึกษา
และเปyนโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียง เปyนโรงเรียนตTนแบบในการพัฒนาใหTกับโรงเรียนอ่ืน โดยคัดเลือก
ผูTบริหารจากโรงเรียนขนาดใหญQพิเศษ ขนาดใหญQ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ท่ีไมQใชQกลุQมตัวอยQางจาก
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 และโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 เพ่ือหาความสอดคลTองของโมเดลและตัวบQงชี้ท่ีไดTจากการศึกษากับการปฏิบัติงาน  โดย
ทดลองใชTแบบสอบถามเชิงประเมินการปฏิบัติงานและแบบสอบถามเชิงประเมินการปฏิบัติงานเปyน
กรอบในการสนทนากลุQม 

ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันการจัดเขTาบริบทและนําเสนอรายงาน  
จัดทําเปyนรายงานการพัฒนาตัวบQงชี้การบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษา        

ข้ันพ้ืนฐาน 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการสรTางตัวบQงชี้การบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     ผลการวิเคราะห�ขTอมูลท่ีรวบรวมไดTจากผูTบริหารทั่วประเทศ จํานวน 1,656 คน ไดTตัว
บQงชี้การบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานรวมท้ังหมด 100 ตัว ใน 34  องค�ประกอบ
ยQอย และ 8 องค�ประกอบหลัก   

2. ผลการตรวจสอบคุณภาพตัวบQงชี้เชิงปริมาณ  ใชTการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน
เพ่ือตรวจสอบความสอดคลTองของตัวบQงชี้ที่ไดTกับขTอมูลเชิงประจักษ� ผลการวิเคราะห�พบวQาตัวบQงชี้
ทุกตัวในแตQละองค�ประกอบมีนัยสําคัญทางสถิติทุกคQา แสดงวQาตัวบQงชี้ทุกตัวเปyนตัวบQงชี้ท่ีสําคัญของแตQละ
องค�ประกอบสรุปไดTวQาตัวบQงชี้การบริหารจัดการที่ดีของผูTบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตรง
เชิงโครงสรTาง โดยแตQละองค�ประกอบมีคQาน้ําหนักเรียงลําดับความสําคัญ ไดTแกQ องค�ประกอบหลัก
ความรับผิดชอบ (RE) องค�ประกอบหลักการบริหารจัดการความรูT (KM) องค�ประกอบหลัก
ความคุTมคQา (VA) องค�ประกอบหลักความโปรQงใส (TR) องค�ประกอบหลักคุณธรรม (ET)  องค�ประกอบ
หลักนิติธรรม (RL) องค�ประกอบหลักการมีสQวนรQวม (PA) และองค�ประกอบหลักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT)  ซ่ึงมีคQาน้ําหนักองค�ประกอบ 1.00, 0.95, 0.94, 0.93, 0.90, 0.90, 0.84 และ 0.82  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสองเพ่ือพัฒนาตัวบQงชี้การบริหารจัดการ 
ท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ตัวบ�งช้ี 
น้ําหนัก

องค>ประกอบ
สัมประสิทธิ์ 

SE 
สัมประสิทธิ์ 
การพยากรณ> 

(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค>ประกอบ 
การวิเคราะห>องค>ประกอบอันดับหนึ่ง     
องค>ประกอบหลักนิติธรรม (RL)     
หลักการแบQงขอบขQายของงาน (RL1) 0.50**  0.48 0.33 
หลักการคุTมครองสิทธิและเสรีภาพ (RL2) 0.73** 0.03 0.44 0.13 
หลักความชอบดTวยกฎ ระเบียบ ขTอบังคับ
ของฝ�ายบริหาร (RL3) 

0.80** 0.03 0.53 0.71 

หลักความเปyนอิสระในการบริหาร (RL4) 0.60** 0.03 0.45 0.22 
บังคับใชTอยQางเปyนธรรมเสมอภาค (RL5) 0.97** 0.04 0.81 0.17 
องค>ประกอบหลักคุณธรรม (ET)     
หลักความรูT  (ET1) 0.37**  0.50 0.30 
หลักความสามารถ (ET2) 0.70** 0.02 0.64 0.29 
หลักความม่ันคง (ET3) 0.94** 0.04 0.50 0.14 
หลักความเปyนกลางทางการเมือง (ET4) 0.68** 0.04 0.32 0.11 
องค>ประกอบหลักความโปร�งใส (TR)     
ความโปรQงใสดTานโครงสรTางของ
ระบบงาน (TR1) 

0.78**  0.60 0.21 

ความโปรQงใสของระบบการใหTคุณ (TR2) 1.00**  0.55 0.11 
ความโปรQงใสของระบบการใหTโทษ (TR3) 0.74** 0.03 0.42 0.08 
ความโปรQงใสดTานการเปwดเผยของ
ระบบงาน (TR4) 

1.00** 0.03 0.66 0.30 

องค>ประกอบหลักการมีส�วนร�วม (PA)     
การมีสQวนรQวมดTานการวางแผน (PA1) 0.91**  0.56 0.19 
การมีสQวนรQวมในการปฏิบัติ (PA2) 0.89** 0.03 0.51 0.11 
การมีสQวนรQวมในการจัดสรรผลประโยชน� 
(PA3) 

0.83** 0.03 0.59 0.23 

การมีสQวนรQวมในการติดตามประเมินผล 
(PA4) 

0.95** 0.03 0.65 0.25 
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ตารางท่ี 1 (ต�อ) 
 

ตัวบ�งช้ี 
น้ําหนัก

องค>ประกอบ
สัมประสิทธิ์ 

SE 
สัมประสิทธิ์
การพยากรณ> 

(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค>ประกอบ 
องค>ประกอบหลักความรับผิดชอบ (RE)     
มีวัตถุประสงค�ชัดเจน (RE1) 0.51**  0.57 0.15 
บุคลากรในองค�กรมีความรูTสึกเปyน
เจTาของรQวมกัน (RE2) 

1.00**  0.49 0.06 

มีวิธีการทํางานและใหTโอกาสบุคลากรไดT
พัฒนาปรับปรุงตัว (RE3) 

0.57** 0.01 0.64 0.13 

มีแผนสํารอง (RE4) 0.78** 0.02 0.56 0.09 
ตTองมีการนําวิธีการวัด ประเมินผลลัพธ�
แบบใหมQมาใชTประเมิน (RE5) 

0.80** 0.02 0.60 0.06 

มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (RE6) 0.79** 0.02 0.55 0.04 
มีการประกันคุณภาพผลการปฏิบัติงาน 
(RE7) 

0.92** 0.03 0.55 0.04 

องค>ประกอบหลักความคุ�มค�า (VA)     
การประหยัด (VA1) 0.90**  0.58 0.18 
การใชTทรัพยากรใหTเกิดประโยชน�สูงสุด 
(VA2) 

0.77** 0.02 0.73 0.27 

ความสามารถในการแขQงขัน (VA3) 0.92** 0.03 0.69 0.24 
องค>ประกอบหลักการบริหารจัดการ
ความรู� (KM) 

    

การแสวงหาความรูT (KM1) 0.87**  0.68 0.20 
การสรTางความรูT (KM2) 0.81** 0.02 0.67 0.16 
การจัดเก็บความรูT (KM3) 0.91** 0.03 0.57 0.07 
การถQายทอดความรูTและใชTประโยชน� (KM4) 0.89** 0.03 0.59 0.11 
องค�ประกอบหลักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)     
มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี 
(IT1) 

0.96**  0.81 0.58 

การรักษาความปลอดภัยขTอมูลและระบบ
คอมพิวเตอร� (IT2) 

0.79** 0.02 0.62 0.23 

การควบคุมการพัฒนา การแกTไขหรือ
เปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร� (IT3) 

0.72** 0.02 0.66 0.28 
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ตารางท่ี 1 (ต�อ) 
 

ตัวบ�งช้ี 
น้ําหนัก

องค>ประกอบ
สัมประสิทธิ์ 

SE 
สัมประสิทธิ์
การพยากรณ> 

(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค>ประกอบ 
การวิเคราะห>องค>ประกอบอันดับสอง     
องค>ประกอบการบริหารจัดการท่ีดีของ
ผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (GG) 

    

หลักนิติธรรม (RL) 0.90** 0.04 0.68  
หลักคุณธรรม (ET) 0.90** 0.03 0.84  
หลักความโปรQงใส (TR) 0.93** 0.03 0.87  
หลักการมีสQวนรQวม (PA) 0.84** 0.03 0.78  
หลักความรับผิดชอบ (RE) 1.00** 0.03 0.98  
หลักความคุTมคQา (VA) 0.94** 0.03 0.83  
หลักบริหารจัดการความรูT (KM) 0.95** 0.03 0.92  
หลักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 0.82** 0.03 0.62  

2
χ  =  669.57          df = 335          df/2

χ = 1.99872           P =  0.00000 
  GFI = 0.98         AGFI = 0.96            RMR =  0.0034     RMSEA =  0.025 
**P<.01 
 

จากตารางที่ 1 พบวQา การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองดTวยโปรแกรม  
ลิสเรลเพ่ือพัฒนาตัวบQงชี้การบริหารจัดการท่ีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พบวQา โมเดลมีความ
สอดคลTองกับขTอมูลเชิงประจักษ�  โดยมีคQา df/2

χ เทQากับ 1.99872 คQาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) เทQากับ 0.98  คQาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกTแลTว (AGFI)  เทQากับ  0.96  และ รากกําลังสอง
เฉลี่ยของเศษ (RMR) เทQากับ 0.0034  และคQารากท่ีสองของคQาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของ
การประมาณคQา (RMSEA) เทQากับ  0.025 
 เมื่อพิจารณาน้ําหนักองค�ประกอบขององค�ประกอบยQอยทั้ง 34 องค�ประกอบ พบวQา 
น้ําหนักองค�ประกอบท้ังหมดมีคQาเปyนบวก มีขนาดต้ังแตQ  0.37 ถึง 1.00  และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01  ทุกตัว  แสดงวQาองค�ประกอบยQอยท้ัง 34  องค�ประกอบเปyนตัวบQงชี้ท่ีสําคัญของการบริหารจัดการ
ท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยตัวบQงชี้ท่ีสําคัญท่ีสุดอยูQในองค�ประกอบหลักความโปรQงใส
คือ ความโปรQงใสดTานการเปwดเผยของระบบงาน (TR4) ความโปรQงใสของระบบการใหTคุณ (TR2) มี
น้ําหนักองค�ประกอบเทQากับ 1.00 และมีความผันแปรรQวมกับหลักความโปรQงใส (TR) รTอยละ 66 และ 
55 ตามลําดับ และอยูQในองค�ประกอบหลักความรับผิดชอบคือ บุคลากรในองค�กรมีความรูTสึกเปyน
เจTาของรQวมกัน (RE2) มีน้ําหนักองค�ประกอบเทQากับ 1.00  และมีความผันแปรรQวมกับหลักความรับผิดชอบ 
(RE) รTอยละ 49 
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3. การตรวจสอบคุณภาพตัวบQงชี้เชิงคุณภาพ จัดสนทนากลุQม (Focus Group Discussion) 
จากการสนทนากลุQม ขTอคําถามท้ังหมดเปyนขTอคําถามท่ีสอดคลTองกับการบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตัวบQงชี้ปฏิบัติไดTทุกขTอ ตัวบQงชี้ท่ีปฏิบัติไดTนTอย คือ การแบQงงานของแตQละฝ�าย
อยQางชัดเจน แตQโรงเรียนเล็กครูตTองปฏิบัติหลายหนTาท่ี การกําหนดใหTกระจายอํานาจใหTอิสระเปyนนิติบุคคล
แตQไมQไดTกระจายอํานาจจริง การแตQงต้ังผูTท่ีมีความรูTความสามารถซ่ึงโรงเรียนไมQมีอํานาจในการแตQงต้ัง 
การจัดตําแหนQงตามโครงสรTางแบQงไปตามความรูTความสามารถ แตQบางครั้งตTองคํานึงถึงภาระหนTาท่ีเปyนหลัก 
การปฏิบัติงานสอดคลTองท้ัง 8 หลัก เพียงแตQวQาบางเรื่องอาจมีป}ญหามากนTอยตQางกัน การใหTพรรค
การเมืองเขTามามีสQวนรQวมถTาใชTคําวQาการมีสQวนรQวมในการสนับสนุนจะเบากวQา ถTาใหTโอกาสพรรคการเมือง
เขTามามีสQวนรQวมในการบริหารสถานศึกษาเหมือนกับวQาจะไมQปลอดอิทธิพล ไดTเปwดโอกาสใหTคณะกรรมการ
สถานศึกษาเขTามามีสQวนรQวมดTานการวางแผนงานโครงการ แตQไมQคQอยเขTามารQวม หลักเกณฑ�การพิจารณา
ความดีความชอบตามผลงานท่ีเกิดจากความสามารถคนมีความสามารถจะไดTความดีความชอบทุกป# คนท่ีมี
ความสามารถรองลงมาจะไมQมีโอกาสไดT เพราะฉะนั้นควรพิจารณาผลงานสะสมดTวยนั่นคือโรงเรียนใหญQ 
สQวนโรงเรียนเล็กถูกกําหนดดTวยรTอยละจะทําความดีแคQไหนไมQมีโอกาสไดT กฎ ระเบียบยังไมQเอ้ือ โรงเรียน
เล็กเสียเปรียบมาก ตTองหาความกTาวหนTาไปอยูQโรงเรียนใหญQ ๆ จึงเปyนท่ีฝ�กครูเปyนทางผQาน โรงเรียนเล็ก
ความกTาวหนTา ความม่ันคงนTอยถTามองในเรื่องวิทยาฐานะ บทลงโทษผูTบริหารใชTชัดเจนไมQไดTมีผลตQอ
ผูTบริหาร ทําผิดชัดเจนตTองใหTหนQวยเหนือมีสQวนรQวม การบริหารจัดการความรูTและเทคโนโลยีมีการใหTขTอมูล
หลากหลายมีรักษาไวTบางเรื่อง การแสวงหาความรูTเปyนเรื่องดี แตQเรื่องการจัดเก็บความรูTเปyนเรื่องลําบากมาก 
การสรุปรวบรวมเปyนเรื่องยากเพราะภาระงานอ่ืนโดยเฉพาะโรงเรียนเล็ก บางตัวบQงชี้ปฏิบัติไดTนTอย 
ถามวQามีความเปyนไปไดTในการปฏิบัติ ผูTบริหารก็ตTองทําหนTาท่ีบางครั้งอยากทําแตQทําไมQไดTดTวยวQามีขTอจํากัด
คQอนขTางมาก ป}ญหาท่ีปฏิบัติไดTนTอยเกิดจากขTอจํากัดคQอนขTางมากในดTานบุคลากร สิ่งแวดลTอม และ
บริบทของโรงเรียนท่ีแตกตQางกัน หลักการปฏิบัติงานสอดคลTองกับโมเดลและตัวบQงชี้ท่ีผูTวิจัยศึกษา 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย มีประเด็นอภิปรายผล ดังนี้ 
1. องค�ประกอบของการบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ัง 8 องค�ประกอบ 

คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรQงใส หลักการมีสQวนรQวม หลักความรับผิดชอบ หลัก
ความคุTมคQา หลักการบริหารจัดการความรูT หลักเทคโนโลยีสารสนเทศ เปyนองค�ประกอบท่ีสําคัญของ
การบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. ผลการตรวจสอบตัวบQงชี้ท่ีสรTางข้ึนโดยการตรวจสอบความสอดคลTองกับขTอมูลเชิงประจักษ� 
พบวQา ตัวบQงชี้การบริหารจัดการที่ดีของผูTบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดTมีความสอดคลTองกับ
ขTอมูลเชิงประจักษ�และน้ําหนักองค�ประกอบของตัวบQงชี้มีนัยสําคัญทางสถิติทุกคQา  แสดงวQา ตัวบQงชี้
การบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ัง 100 ตัว เปyนตัวบQงชี้ท่ีสําคัญของการบริหาร
จัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยจากผลการวิจัยพบวQา  เม่ือพิจารณาจากคQาน้ําหนัก
องค�ประกอบการบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ัง 8 องค�ประกอบพบวQา องค�ประกอบ
ท่ีมีคQาน้ําหนักสูงสุดเรียงลําดับจากคQาน้ําหนักองค�ประกอบมากไปนTอย คือ องค�ประกอบหลักความรับผิดชอบ 
(1.00) หลักบริหารจัดการความรูT (0.95) หลักความคุTมคQา (0.94) หลักความโปรQงใส (0.93) หลักคุณธรรม 
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(0.90) หลักนิติธรรม (0.90) หลักการมีสQวนรQวม (0.84) และหลักเทคโนโลยีสารสนเทศ (0.82) ผลการ
ทดสอบความสอดคลTองของโมเดลการบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับขTอมูล
เชิงประจักษ� สรุปไดTวQา องค�ประกอบทุกองค�ประกอบเปyนองค�ประกอบท่ีสําคัญของการบริหารจัดการ
ท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตัวบQงชี้ในแตQละองค�ประกอบมีคQาน้ําหนักคะแนนความสําคัญ
ท่ีสูงและมีคQาใกลTเคียงกัน แสดงใหTเห็นวQาตัวบQงชี้ท่ีไดTเปyนตัวบQงชี้ท่ีมีความสําคัญท่ีจะบQงชี้ถึงการบริหาร
จัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดTเปyนอยQางดีและตัวบQงชี้ท่ีไดTมีความสอดคลTองกับแนวคิด
เก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของนักวิชาการและนักวิจัยท่ีไดT
ทําการศึกษาไวT ซ่ึงจะเห็นไดTวQาผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหTนําหนักคะแนนความสําคัญกับหลัก
ความรับผิดชอบมากท่ีสุด สอดคลTองกับงานวิจัยของทวีศิลป�  กุลนภาดล (2547)  โดยองค�ประกอบท่ี
มีคQาน้ําหนักสูงสุดคือ องค�ประกอบทางดTานความรับผิดชอบตรวจสอบไดTในการบริหารกิจการ โดยผล
การทดสอบของโมเดลโครงสรTางตัวบQงชี้การบริหารกิจการท่ีดีสําหรับการเปyนมหาวิทยาลัยราชภัฏกับ
ขTอมูลเชิงประจักษ� ตัวบQงชี้การบริหารกิจการที่ดีสําหรับการเปyนมหาวิทยาลัยราชภัฏกับขTอมูล
เชิงประจักษ�มีความสอดคลTองกัน  สอดคลTองกับงานวิจัยของศรีพัชรา สิทธิกําจร  แกTวพิจิตร (2551) 
องค�ประกอบการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เรียงลําดับความสําคัญโดยพิจารณา
จากคQาน้ําหนักองค�ประกอบมากไปหานTอย ไดTแกQ หลักความรับผิดชอบ  สอดคลTองกับงานวิจัยของ 
อภิสิทธิ์  หนุนภักดี (2552) ธรรมาภิบาลในองค�การภาคประชาสังคม พบวQา ความสําคัญท่ีเรียงลําดับ
แรก คือ ความรับผิดชอบ สอดคลTองกับงานวิจัยของกาญจน�  เรืองมนตรี (2547) องค�ประกอบภาวะ
ผูTนําของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจะนําไปสูQประสิทธิผล การบริหารและการจัดการศึกษาตาม
แนวปฏิรูปการศึกษา ดTานบุคลิกภาพสQวนตัวผูTบริหารตTองมีความรับผิดชอบ  

โดยสรุป ตัวบQงชี้การบริหารจัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีไดTจาการศึกษา
ท้ัง 8 องค�ประกอบ เปyนตัวบQงชี้ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดตQอการบริหารจัดการท่ีดี เม่ือผูTบริหารสถานศึกษา
นําตัวบQงชี้การบริหารจัดการท่ีดีไปใชTในการพัฒนาผูTบริหาร จะทําใหTเ พ่ิมสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเปyนแนวทางในการปฏิรูป
การศึกษาใหTสําเร็จตามเป|าหมาย 

3. การสนทนากลุQม (Focus Group Discussion)  นําตัวบQงชี้การบริการจัดการท่ีดีของ
ผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปทดสอบกับผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวQา ตัวบQงชี้ท้ัง 8 ดTาน 
มีความสอดคลTองกับการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา สอดคลTองกับงานวิจัยของศรีพัชรา  สิทธิกําจร  
แกTวพิจิตร โดยสัมมนาอิงผูTเชี่ยวชาญในเรื่องการใชTหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกอบดTวย
องค�ประกอบท่ีสําคัญ 8 องค�ประกอบ มีความเหมาะสม เปyนไปไดTและสามารถนําไปใชTประโยชน�ไดT
สอดคลTองกับขอบขQายการวิจัย หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีสอดคลTองการบริหาร
จัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษา คือ หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความโปรQงใส หลัก
ความคุTมคQา หลักการมีสQวนรQวม หลักคุณธรรม สQวนท่ีตQางจากหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนคือ หลักบริหารจัดการความรูTและหลักเทคโนโลยีสารสนเทศ สQวนท่ีตQางจากหลักการบริหาร
จัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ หลักความม่ันคงและหลักการใชTอํานาจหนTาท่ี ซ่ึง
หลักความม่ันคงของธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะเปyนองค�ประกอบยQอยของหลัก
คุณธรรมของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ข�อเสนอแนะ 
ขTอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชT 

 1. สQงเสริมใหTผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานนําองค�ประกอบและตัวบQงชี้ไปใชTบางสQวนอาจยัง
ไมQนําไปใชTท้ังหมด โดยศึกษารายละเอียดของแตQละองค�ประกอบและพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือก
การบริหารจัดการท่ีดีของสถานศึกษาวQาสามารถนําไปใชT ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษาไดTจริง สําหรับ
ขTอเสนอแนะการนําองค�ประกอบแตQละดTานและตัวบQงชี้ไปใชT 
    1.1 หลักความรับผิดชอบ ผูTบริหารสถานศึกษาควรจัดทําแผนและมีเป|าหมายท่ีชัดเจน
เพ่ือใหTเกิดการปฏิบัติไปสูQเป|าหมายรQวมกัน สําหรับบุคลากรท่ีขาดความรับผิดชอบควรกระตุTนเรQงเรTา 
ใหTสนใจต้ังใจทํางานอยQางเต็มความสามารถ เพ่ือใหTบุคลากรในสถานศึกษาบรรลุเป|าหมายเดียวกัน 
    1.2 หลักการบริหารจัดการความรูT การนําไปใชTควรมีการเตรียมความพรTอมของขTอมูล 
รวบรวมความรูTของแตQละบุคคล พัฒนาใหTสถานศึกษาเปyนองค�การแหQงการเรียนรูT มีการถQายทอดวิธี
ปฏิบัติท่ีเปyนเลิศ (Best Practice) อยQางเปyนระบบ ชัดเจน มีการประเมินผลการถQายทอดความรูTวQา
บรรลุวัตถุประสงค�หรือไมQ มีวิธีการถQายทอดความรูTอยQางหลากหลาย สนับสนุนและกระตุTนใหTบุคลากร
ทุกคนมีสQวนรQวมในการแสวงหาความรูT ความคิดและวิธีการใหมQ ๆ เพ่ือใหTเกิดนวัตกรรมใหมQ ๆ และ
บริหารจัดการความรูTใหTเปyนกลยุทธ�สําคัญของสถานศึกษา 
    1.3 หลักความคุTมคQา ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพใหTเกิดความคุTมคQาตQอการศึกษา สังคม 
และสิ่งแวดลTอมเพ่ือใหTเกิดประโยชน�สูงสุด ลดข้ันตอนและระยะเวลาใหTสั้นท่ีสุด มีวิธีการปฏิบัติใหTเห็น
ผลผลิตตQอสาธารณชน รวมท้ังการกระตุTนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาใหTปฏิบัติงานอยQางเต็ม
กําลังความสามารถและคํานึ่งถึงประโยชน�ตQอสQวนรวม 
    1.4 หลักความโปรQงใส ผูTบริหารควรใหTความสําคัญของความโปรQงใสใหTเปyนมาตรการสําคัญ
ของสถานศึกษา เชQน ควรมีการชี้แจงเหตุผลในการลงโทษ และการเปwดเผยขTอมูลเพ่ือการสรTางความ
ไวTวางใจซึ่งกันและกันในสถานศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาตTองเปwดใจยอมรับจะทําใหTการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    1.5 หลักคุณธรรม ผูTบริหารสถานศึกษาควรสQงเสริมความกTาวหนTาม่ันคงในวิชาชีพดTวย
ความยุติธรรมถือเปyนเรื่องสําคัญของหลักคุณธรรมในดTานความม่ันคงในอาชีพ  สQวนหลักความเปyน
กลางทางการเมืองนั้นคงตTองหารูปแบบท่ีเหมาะสมกับสถานศึกษาท่ีจะตTองกํากับดูแลบุคลากรใหT
สามารถใชTสิทธิทางการเมืองและปลอดจากอิทธิพลทางการเมือง และการใหTโอกาสกับทุกพรรค
การเมืองเขTามามีสQวนรQวมในการบริหารสถานศึกษา จากการสนทนากลุQมผูTเชี่ยวชาญไดTเสนอรูปแบบ
การมีสQวนรQวมของพรรคการเมืองนั้นควรเปyนในรูปแบบในการสนับสนุนมากกวQาการมีอิทธิพลตQอ
สถานศึกษา 
    1.6 หลักนิติธรรม ผูTบริหารสถานศึกษาควรใหTความเสมอภาคในเรื่องของการโยกยTาย และ
การพิจารณาคQาตอบแทนหรือในเรื่องของความดีความชอบเพ่ือเปyนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
สQวนเรื่องกฎ ระเบียบท่ีสรTางข้ึนควรไดTรับการสนับสนุนจากบุคลากร และทุกคนไดTมีสQวนรQวมในการ
นําเสนอ สQวนการใชTกฎ ระเบียบ ขTอบังคับควรชี้แจงทําความเขTาใจใหTผูTเก่ียวขTองไดTทราบใหTเปyนท่ี
ยอมรับของทุกฝ�ายทุกคน และบังคับใชTอยQางเปyนธรรม เสมอภาค 
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    1.7 หลักการมีสQวนรQวม จากการปฏิรูปของไทย จึงกําหนดเรื่องการกระจายอํานาจการ
บริหารใหTสถานศึกษาในมาตราท่ี 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหQงชาติและภายหลังวุฒิสภาไดT
แกTไขสถานภาพของสถานศึกษาใหTมีความเปyนนิติบุคคล  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผูTบริหาร
สถานศึกษา และครู ท้ังโรงเรียนเปyนหุTนสQวนกัน ตTองชQวยกันยกระดับคุณภาพมาตรฐานของ
สถานศึกษา ดังนั้นตTองเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีความรูTความเขTาใจบทบาทหนTาท่ี จะมีสQวน
ผลักดันใหTการมีสQวนรQวมอยQางมีประสิทธิภาพ 
    1.8 หลักเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรจัดหนTาท่ีรักษาความปลอดภัย และควบคุมการใชT
ขTอมูลและระบบการรักษาความปลอดภัยเปyนสําคัญสําหรับสถานศึกษาขนาดใหญQ สําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กท่ีมีบุคลากรนTอยบุคลากรมีไมQเพียงพอ การจัดเจTาหนTาท่ีรักษาความปลอดภัยเปyนเรื่องท่ีทํา
ไดTยาก ควรหาวิธีการท่ีเหมาะสมกับสถานศึกษาของตน เชQน การจัดอบรมบุคลากรท่ีมีอยูQใหTมีความรูT
ความสามารถทําหนTาท่ีรักษาความปลอดภัย หรือขอความรQวมมือกับหนQวยงานอ่ืนชQวยวางระบบดูแล
อยQางไรใหTขTอมูลท่ีสําคัญมีความปลอดภัย 
 2. ใหTผู TมีสQวนเกี่ยวขTองของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดTแกQ คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สามารถนําตัวบQงชี้ไปใชTในการติดตามประเมินผลการบริหารของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหTไดTเกณฑ�มาตรฐาน 
 3. อาจนําตัวบQงชี้จากองค�ประกอบหลักการบริหารจัดการความรูTและหลักเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ไดTจากการศึกษาวิจัยไปประยุกต�ใชTเปyนแนวทางในการพัฒนาในหนQวยงานอ่ืน 
 4. ควรทบทวนตัวบQงชี้  โดยตรวจสอบความทันสมัยและคงความเปyนไปไดTอยQางสมํ่าเสมอ  
เพ่ือปรับเกณฑ�ในการวัดท่ีเหมาะสมกับเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ขTอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตQอไป 
 1. ควรนําองค�ประกอบการบริหารจัดการที่ไดTจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปวิจัยเพิ่มเติมใหT
ครอบคลุมการบริหารของสถานศึกษามากข้ึน 
 2. ควรนําตัวบQงชี้จากหลักการบริหารจัดการความรูTและหลักเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดT
จากการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมขยายแนวคิดหรือปรับใหTเหมาะสมกับสถานศึกษาท่ีใชT 
 3. สถานศึกษาควรนําผลท่ีไดTจากการศึกษาวิจัยไปจัดทํารายงานการพัฒนาตัวบQงชี้การบริหาร
จัดการท่ีดีของผูTบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประเมินการปฏิบัติงานและวางแผนในการบริหารใน
ป#ตQอไป 
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