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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยศึกษาจากประชากร
จ�ำนวน 68 คน ประกอบด้วย ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคือเแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยที่หลักกฎหมายนิติธรรม หลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วน
ร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนหลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม และหลักความคุ้มค่า มีประโยชน์ อยู่ในระดับมาก
ส�ำหรับความคิดเห็นของข้าราชการครู ครูอตั ราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา ทีม่ เี พศ อายุ ระดับการศึกษาและต�ำแหน่ง
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยรูปแบบ UTTPAO Model ของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่แตกต่างกัน
ค�ำส�ำคัญ: การบริหารสถานศึกษา, หลักธรรมาภิบาล

Abstract

The purpose of this research were to study and compare the opinions of the teachers and
education personnel on the school administration, according to the principles of good governance
with UTTPAO Model of Uttaradit Provincial Administrative Organization School. The study population
was 68, consisted of teachers, employees, and education personnel. Questionnaire with Likert Rating
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Scales were used as data collection instruments.
The results found that the overall was at high level; the principles of Ordinance, Transparency
and Participation were at highest level. The principles of Accountability, True Morality and Usefulness
were at high level. The differences of sexes, ages, educational levels and positions of the teachers,
employees, and education personnel were not the factors that make the opinions different.
Keyword: The School Administration, Good governance

บทน�ำ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มาตรา 76 บัญญัตวิ า่ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ทัง้ ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าคส่วนท้องถิน่
และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและ
ช่วยเหลือกันในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้การบริหารราชการ
แผ่นดิน การจัดท�ำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายงบ
ประมาณมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของ
ประชาชน รวมทัง้ พัฒนาเจ้าหน้าทีข่ องรัฐให้มคี วามซือ่ สัตย์
สุจริต และมีทัศนคติที่ดี เป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบตั แิ ละปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่าง
มีประสิทธิภาพ (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,
2560, น.19) หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance) หรือเรียกว่า “หลักธรรมาภิบาล” ซึ่งเป็น
หลั ก การบริ ห ารจั ด การองค์ ก รให้ บ รรลุ ผ ลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบส�ำคัญ 6 ประการ คือ หลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมี
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ หลักความคุ้มค่า
(บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2544, น.10) ซึ่งสอดคล้องกับ
Eni Eja (2014, pp.19-38) ทีม่ องว่าหลักธรรมาภิบาล เป็น
แนวทางหนึง่ ในการปรับปรุงระบบราชการ ให้ความส�ำคัญ
กับประสิทธิภาพและความรับผิดชอบของทุกองค์กร หลัก
ธรรมาภิบาล จึงเป็นมิติของกระบวนทัศน์ใหม่ ในการ
บริหารงานภาครัฐ ทีเ่ น้นบทบาทของผูบ้ ริหารงานในฐานะ
ที่เป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพสูง ในการบริหารงานแต่ละ
ระดับมากขึ้น เพื่อประกันเรื่องฉ้อราษฎร์บังหลวงและ

ความไม่มีประสิทธิภาพ การบริหารงานอย่างโปร่งใส ให้มี
คุณภาพ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญกับการใช้มาตรการ
เชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้
ก�ำหนดเป็นนโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย
ได้เน้นย�ำ้ หลักการท�ำงานของกระทรวงมหาดไทย โดย
ให้หน่วยงานต่างๆทัง้ ในระดับกระทรวง กรม ภูมภิ าค และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล เพือ่
แก้ปญ
ั หาการทุจริตและประพฤติมชิ อบ โดยมุง่ เน้นเรือ่ งการ
บริหารงบประมาณให้มีความโปร่งใส และเป็นไปตาม
ขัน้ ตอนและระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ บรรลุภารกิจ
มหาดไทยใสสะอาด (คลังข่าวมหาดไทย, 2562)
หลักธรรมาภิบาล จึงเป็นหัวใจส�ำคัญยิ่งของทุก
องค์กร โดยเฉพาะระบบการศึกษาต้องมีกระบวนการ
บริหาร การเรียนการสอนทีโ่ ปร่งใส คือการตรวจสอบและ
อธิบายได้ทกุ ขัน้ ตอนต้องมีผรู้ บั ผิดชอบ การบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาทุกสังกัด ทุกกระทรวง ที่ให้บริการการ
ศึ ก ษาแก่ นั ก เรี ย น จึ ง ต้ อ งน� ำ หลั ก ธรรมาภิ บ าล มา
บูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ โ รงเรี ย นในฐานะที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล
สามารถ บูรณาการเข้ากับการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
ทัง้ 4 ด้าน คือการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ซึ่งเป้าหมาย
ในการจัดการศึกษา คือท�ำให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง มีความ
สุข ต่อสังคมสืบต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, น.31)
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โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย โรงเรียนได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและความ
จ�ำเป็น ที่น�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
ศึกษา ผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์องค์ประกอบของการบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานต่างๆ จากผลงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องหลายเรื่อง แล้วพิจารณาองค์ประกอบที่
สอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียนร่วมกับคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้น�ำ
องค์ประกอบของ หลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารโรงเรียน โดยก�ำหนดแนวทางตามหลักธรรมาภิบาล
6 หลัก ตามชื่อย่อภาษาอังกฤษของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (Uttaradit Provincial
Administrative Organization School : UTTPAO
School) ในรูปแบบ UTTPAO Model ประกอบด้วย
U = Usefulness : หลั ก ความคุ ้ ม ค่ า มี ป ระโยชน์ ,
T = Transparency : หลักความโปร่งใส, T = True
Morality : หลักคุณธรรม, P = Participation : หลักการ
มีส่วนร่วม, A = Accountability : หลักความรับผิดชอบ
และ O = Ordinance : หลักกฎหมาย นิติธรรม
ผูว้ จิ ยั ในฐานะทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารสถานศึกษา จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาเรื่องการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาล ด้วยรูปแบบ UTTPAO Model ของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อน�ำข้อมูลมาเป็น
แนวทางในการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ
บังเกิดประโยชน์ต่อราชการและนักเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษา ต่ อ การบริ ห ารสถานศึ ก ษาตามหลั ก
ธรรมาภิบาล ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์

2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์

ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตด้านประชากร คือข้าราชการครู ครูอตั ราจ้าง
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โรงเรี ย นองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562
ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา มุ ่ ง ศึ ก ษาการบริ ห าร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยรูปแบบ UTTPAO Model
มี 6 ประการ ได้แก่ หลักความคุ้มค่า มีประโยชน์ หลัก
ความโปร่งใส หลักคุณธรรม หลักการมีสว่ นร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักกฎหมาย นิติธรรม

สมมุติฐานของการวิจัย

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลัก ธรรมาภิบาล
ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ แตกต่างกัน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ แตกต่างกัน
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ รี ะดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ แตกต่างกัน
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ ตี ำ� แหน่งต่างกัน
มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การบริ ห ารสถานศึ ก ษาตามหลั ก
ธรรมาภิบาล ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ แตกต่างกัน
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กรอบแนวคิดของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดย
ก�ำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ประกอบด้วยตัวแปรต้น (Independent Variable) และตัวแปรตาม (Dependent
Variable) ดังภาพที่ 1
			
ตัวแปรต้น 					
ตัวแปรตาม
(Dependent Variable) 		
(Independent Variable)
สถานภาพของประชากร
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ต�ำแหน่ง
4.1 ข้าราชการครู
4.2 ครูอัตราจ้าง
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดประชากร เครื่องมือ
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ประชากร
ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครู ครูอัตราจ้างและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โรงเรี ย นองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 68 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ ใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารสถานศึกษา
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ของโรงเรี ย นองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยวางแผนตามประเด็นในกรอบแนวคิดที่ศึกษา
และตามข้ อ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ซึ่ ง แบ่ ง แบบสอบถาม
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

การบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาล ด้วยรูปแบบ UTTPAO Model
1. U = Usefulness : หลักความคุ้มค่า
มีประโยชน์
2. T = Transparency : หลักความโปร่งใส
3. T = True Morality : หลักคุณธรรม
4. P = Participation : หลักการมีส่วนร่วม
5. A = Accountability : หลักความรับผิดชอบ
6. O = Ordinance : หลักกฎหมาย นิติธรรม

ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลสถานภาพของประชากร
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�ำแหน่ง ลักษณะค�ำถาม
เป็นแบบปลายปิด (close ended questionnaire) ชนิด
ของค�ำถาม เป็นแบบส�ำรวจรายการ (check list)
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชนิดของค�ำถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของ
ลิเคิร์ท (Likert, 1976, น.247)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยผู้วิจัยได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
แบบสอบถามและวิ ธี เ ก็ บ ข้ อ มู ล ก่ อ นลงมื อ แจก
แบบสอบถาม
3.2 ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถามตรวจดูความสมบูรณ์
ในแต่ละข้อให้ครบสมบูรณ์ หากปรากฏว่าแบบสอบถาม
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ชุดใดผู้ตอบไม่ครบทุกข้อต้องท�ำการเก็บเพิ่มเติม
3.3 ได้ แ บบสอบถามที่ คื น มาครบทุ ก ฉบั บ
จ�ำนวน 68 ชุด แล้วน�ำมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
แล้วน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
ด�ำเนินการ ดังนี้

4.1 ข้อมูลสถานภาพของประชากร ใช้คา่ ความถี่
และร้อยละ (%)
4.2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มประชากร (μ)
และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากร (σ)
การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test)
โดยก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05

ผลการวิจัย

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นข้าราชการครู ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา
จ�ำนวน 68 คน
ข้าราชการครู
(n = 20)
σ
μ
U = Usefulness : หลักความคุ้มค่า มีประโยชน์ 4.19 0.66
T = Transparency : หลักความโปร่งใส
4.58 0.48
T = True Morality : หลักคุณธรรม
4.41 0.36
P = Participation : หลักการมีส่วนร่วม
4.62 0.59
A = Accountability : หลักความรับผิดชอบ
4.38 0.55
O = Ordinance : หลักกฎหมาย นิติธรรม
4.52 0.61
รวม / เฉลี่ย
4.45 0.54
หลักธรรมาภิบาล
ตามรูปแบบ UTTPAO Model

ครูอัตราจ้าง
(n = 25)
σ
μ
4.05 0.71
4.44 0.58
4.22 0.49
4.59 0.55
4.28 0.38
4.55 0.66
4.36 0.56

บุคลากรฯ
(n = 23)
σ
μ
4.16 0.45
4.51 0.57
4.44 0.53
4.32 0.49
4.53 0.48
4.57 0.52
4.42 0.51

เฉลี่ย
μ
4.13
4.51
4.36
4.51
4.40
4.55
4.41

σ
0.61
0.54
0.46
0.54
0.47
0.60
0.54

จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (μ=4.41, σ=0.54) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ หลักกฎหมาย นิติธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.55, σ=0.60) รองลง
มาคือ หลักความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.51, σ=0.54) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด
คือ หลักความคุ้มค่า มีประโยชน์ อยู่ในระดับมาก (μ=4.13, σ=0.61)
เมือ่ พิจารณาความคิดเห็นเป็นรายกลุม่ ประชากร พบว่า
ข้าราชการครู มีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษา
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ของโรงเรี ย นองค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ในภาพรวม อยู ่ ใ นระดั บ มาก

(μ=4.45, σ=0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตาม
ล�ำดับค่าเฉลีย่ คือ หลักการมีสว่ นร่วม (μ=4.62, σ=0.59)
หลักความโปร่งใส (μ=4.58, σ=0.48) หลักกฎหมาย
นิติธรรม (μ=4.52, σ=0.61) หลักคุณธรรม (μ=4.41,
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σ=0.36) หลักความรับผิดชอบ (μ=4.38, σ=0.55) และ
หลักความคุ้มค่า มีประโยชน์ (μ=4.19, σ=0.66)
ครู อั ต ราจ้ า ง มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การบริ ห าร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
(μ=4.36, σ=0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตาม
ล�ำดับค่าเฉลีย่ คือ หลักการมีสว่ นร่วม (μ=4.59, σ=0.55)
หลักกฎหมาย นิติธรรม (μ=4.55, σ=0.66) หลักความ
โปร่ ง ใส (μ=4.44, σ=0.58) หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ
(μ=4.28, σ=0.38) หลักคุณธรรม (μ=4.22, σ=0.49)
และหลักความคุ้มค่า มีประโยชน์ (μ=4.05, σ=0.71)

บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การ
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก (μ=4.42, σ=0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรี ย งตามล� ำ ดั บ ค่ า เฉลี่ ย คื อ หลั ก กฎหมาย นิ ติ ธ รรม
(μ=4.57, σ=0.52) หลักความรับผิดชอบ (μ=4.53,
σ=0.48) หลักความโปร่งใส (μ=4.51, σ=0.57) หลัก
คุ ณ ธรรม (μ=4.44, σ=0.53) หลั ก การมี ส ่ ว นร่ ว ม
(μ=4.32, σ=0.49) และหลักความคุ้มค่า มีประโยชน์
(μ=4.16, σ=0.45)

ตารางที่ 2 สรุ ป ผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ านและวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า ง การบริ ห ารสถานศึ ก ษาตามหลั ก
ธรรมาภิบาล ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จ�ำแนกตามสถานะภาพของประชากร โดยเฉลีย่ และรายด้าน
หลักธรรมาภิบาล
ตามรูปแบบ UTTPAO Model
U = Usefulness : หลักความคุ้มค่า มีประโยชน์
T = Transparency : หลักความโปร่งใส
T = True Morality : หลักคุณธรรม
P = Participation : หลักการมีส่วนร่วม
A = Accountability : หลักความรับผิดชอบ
O = Ordinance : หลักกฎหมาย นิติธรรม
รวม / เฉลี่ย
* มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05

เพศ
0.76
0.81
0.49
0.36
0.67
0.84
0.75

สถานภาพของประชากร
อายุ
ระดับการศึกษา
0.428
0.195
0.033*
0.208
0.191
0.217
0.021*
0.115
0.440
0.456
0.077
0.334
0.281
0.136

ต�ำแหน่ง
0.442
0.158
0.532
0.018*
0.403
0.229
0.034

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเฉลี่ยและรายด้าน จ�ำแนกตามสถานภาพของประชากร สรุปได้ดังนี้ เพศ พบว่า
โดยเฉลี่ยและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ อายุ พบว่า โดยเฉลี่ย ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ แต่เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
2 ด้านคือหลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระดับการศึกษา พบว่า โดยเฉลี่ยและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ และ
ต�ำแหน่ง พบว่า โดยเฉลี่ย ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ แต่เมื่อเปรียบเทียบเป็น
รายด้านพบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 1 ด้านคือหลักการมีส่วนร่วม มีความแตกต่างกัน
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สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัย
1. การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ด้วยรูปแบบ UTTPAO Model ของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในภาพรวมพบว่าอยูใ่ นระดับ
มาก และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่
สูงสุด คือ หลักกฎหมาย นิติธรรม (Ordinance : O)
รองลงมา คือหลักความโปร่งใส (Transparency : T)
หลักการมีสว่ นร่วม (Participation : P) หลักความรับผิดชอบ
(Accountability : A) และหลักคุณธรรม (True Morality
: T) ตามล�ำดับ ส่วนด้านที่อยู่ในระดับต�่ำสุดคือหลักความ
คุ้มค่า มีประโยชน์ (Usefulness : U)
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารสถาน
ศึ ก ษาตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ด้ ว ยรู ป แบบ UTTPAO
Model ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
พบว่าข้าราชการครู ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และต�ำแหน่ง ต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตาม หลักธรรมาภิบาล
ไม่แตกต่างกันและไม่สอดคล้องกับสมมุตฐิ านของการวิจยั
ที่ได้ตั้งไว้
อภิปรายผลการวิจัย
1. การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 ระบุให้
รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐ
อย่างอืน่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี หรือหลักธรรมาภิบาล รวมทัง้ พัฒนาเจ้าหน้าทีข่ องรัฐให้
มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และมี ทั ศ นคติ เ ป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบตั แิ ละ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ (ส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร, 2560, น.19) อีกทั้ง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย�้ำให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งใน

ระดับกระทรวง กรม ภูมภิ าคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ โดยมุง่ เน้นเรือ่ งการบริหารงบประมาณให้
มีความโปร่งใส (คลังข่าวมหาดไทย, 2562) สถานศึกษาจึง
น� ำ หลั ก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ เ ป็ น แนวทางในการบริ ห าร
สถานศึกษาด้วย และจากการพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
หลักกฎหมาย นิติธรรม (Ordinance : O) หลักความ
โปร่งใส (Transparency : T) และหลักการมีส่วนร่วม
(Participation : P) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเนือ่ งจาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการ
ศึกษานั้นนอกจากจะยึดระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องของกระทรวงมหาดไทยแล้ว ต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
ฐานะทีเ่ ป็นกระทรวงหลักในการจัดการศึกษา ทีก่ ำ� หนดให้
สถานศึกษาในสังกัดและในก�ำกับถือปฏิบตั ิ ซึง่ การบริหาร
สถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
อุตรดิตถ์ ต้องยึดระเบียบกฎหมาย เน้นความโปร่งใส โดย
การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ซึง่ สอดคลองกับผลวิจยั ของ
กมลพรรณ พึ่งด้วง (2560, น.171) ที่ได้วิจัยเรื่องการ
บริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจยั พบว่าหลักความเปิดเผยและ
โปร่งใส หลักการกระจายอ�ำนาจ และหลักนิติธรรม อยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภาพรรณ
ผิวอ่อน (2559, น.99-100) ที่ได้วิจัยเรื่องการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร ส่วนต�ำบล
กุยเหนือ อ�ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ผลการวิจยั
พบว่า การบริหารงานตามหลักการมีส่วนร่วม และหลัก
นิติธรรม มีผลการด�ำเนินงานอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับวรลักษณ์ วรรณกูล (2559, น.62- 65) ที่
วิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความ
ความคิ ด เห็ น ต่ อ การใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลขององค์ ก าร
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บริหารส่วนต�ำบล อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยด้านความ
รับผิดชอบเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านการมีสว่ นร่วม
ด้านความโปร่งใส ด้านความคุม้ ค่า ด้านนิตธิ รรม และด้าน
คุ ณ ธรรม และยั ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของอรทั ย
ทวีระวงษ์ (2559, น.87) ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ งการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ�ำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า
หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส่ หลักประสิทธิภาพ หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักการกระจายอ�ำนาจ อยูใ่ นระดับ
มาก ส�ำหรับด้านทีอ่ ยูใ่ นระดับต�ำ่ สุดคือหลักความคุม้ ค่า มี
ประโยชน์ (Usefulness : U) ทัง้ นีเ้ พราะระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ก�ำหนดให้
สถานศึกษาในสังกัดมีหน้าทีจ่ ดั การเรียนการสอนและการ
พัฒนาผู้เรียน มีอ�ำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนและการพัฒนาผูเ้ รียนเท่านัน้ ดังนัน้ การ
จัดซื้อครุภัณฑ์ การก่อสร้าง การปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ เ ป็ น อ� ำ นาจขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ต้นสังกัด (คลังข่าวมหาดไทย, 2562) ในการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์
และสือ่ การเรียนการสอนทีห่ น่วยงานต้นสังกัดจัดซือ้ ให้แก่
โรงเรียนในบางรายการไม่ตรงกับความจ�ำเป็นและความ
ต้องการของโรงเรียน ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวไม่มคี วาม
คุ้มค่า และไม่มีประโยชน์ต่อนักเรียน
2. ความคิดเห็นของข้าราชการครู ครูอัตราจ้างและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ต�ำแหน่ง ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยรูปแบบ UTTPAO Model ของ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานของการวิจัยที่ได้ตั้งไว้
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้บริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามกระบวนการ
PDCA โดยยึดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิน่ (School-based Management for Local
Development : SBMLD) ของกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย ทีใ่ ห้ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยรูปแบบ
UTTPAO Model ส่งผลให้บคุ ลากรทุกกลุม่ ตระหนัก เข้าใจ
และรั บ รู ้ ก ารด� ำ เนิ น งาน (โรงเรี ย นองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์, 2561, น.19) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ทรงชัย นกขมิ้น (2556) ที่ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนต�ำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต�ำบลใน
จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่มีอายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เขตพื้นที่อาศัยและระยะ
เวลาพ�ำนักอาศัยในชุมชนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับ
ความเป็นธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ อรทัย ทวีระวงษ์ (2559,
น.87) ที่ได้วิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ�ำเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรภายใน
องค์กรที่มีเพศ และระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนคติต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ�ำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วรลักษณ์ วรรณกูล (2559, น.62-65) ที่วิจัยเรื่องการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนทีม่ ี เพศ สถานภาพ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นใน
ภาพรวมการบริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการศึ ก ษาการบริ ห ารสถานศึ ก ษาตามหลั ก
ธรรมาภิบาลของโรงเรี ยนองค์ การบริห ารส่ว นจั งหวั ด
อุตรดิตถ์ พบว่า ครูและบุคลากรส่วนใหญ่ มีความคิดเห็น
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เกี่ยวกับประเด็นความคุ้มค่า มีประโยชน์ อยู่ในระดับ
ต�ำ่ ทีส่ ดุ ดังนัน้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ ป็นหน่วยงาน
ต้นสังกัด ควรจะส�ำรวจความต้องการและความจ�ำเป็นของ
โรงเรียนในสังกัดก่อนทีจ่ ะมีการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ มอบให้แก่
โรงเรียน เพือ่ ให้เกิดความคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่
นักเรียนต่อไป
ข้อเสนอแนะการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ควรท� ำ การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารสถาน
ศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิผลและประสิทธิภาพอันเกิดจากการน�ำ
หลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้เป็นการบริหารสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
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