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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 2) ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรร
มาภิบาลของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ใช้สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
จ านวน 113 โรง เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน ซึ่งใช้อ าเภอเป็นชั้นภูมิ
ในการแบ่ง จากนั้นใช้วิธีการจับฉลากให้ได้จ านวนตัวอย่างที่ต้องการในแต่ละชั้นภูมิ ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ครูในโรงเรียน 
โรงเรียนละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 452 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ การหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สัมพัทธ์ของเพียร์สัน (Person’s 
Product Moment Correlation Coefficient)  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การไว้วางใจกัน ความผูกพันที่จะปฏิบัติ การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ร่วมกัน และความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน ตามล าดับ  2) ระดับธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงมากไปหาน้อย ดังนี้ หลักคุณธรรม หลักคุณธรรม หลักความมี
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า และหลักความโปร่งใส่ ตามล าดับ และ 3) การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study were: 1) to determine the participation management of school 
administrators under The Jurisdication of the Office of Ratchaburi Primary Education Service Area 2,  
2) to determine the good governance management in school under The Jurisdication of the Office 
of Ratchaburi Primary Education Service Area 2, and 3) to determine the relationship between the 
participation management and the good governance management in school under The 
Jurisdication of the Office of Ratchaburi Primary Education Service Area 2.  This research is 
descriptive research. The population of study was school – teacher. The total was 452 participants 
from 113 school by open Krejcie and Morgan’s table and proportional stratified random sampling. 
The district used a stratified in the division then using a raffle to get the required number of 
samples in each stratum. The analysis of the data was accomplished by computation of the 
percentage, mean, and standard deviation. The Person’s Product Moment Correlation Coefficient 
was also computed to test the null hypotheses postulated in the study.  

Based upon the findings of the study, it was concluded that:  1)  The participation 
management of administrators in overall were at high level.  However, when taking each aspect 
into consideration found that all aspect were at high as follow trust, relationship, setting good and 
objective and free to take responsibility.  2)  The school management according to good 
governance, in overall were at high level.  However, when taking each aspect into consideration 
found all aspects were high level. และ 3) The relationship between the participation management 
and school management according to good governance found that there was a significant 
difference: by statistic at 0.01 level every aspect. 
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บทน า 
 

ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะที่เป็นผู้บริหารงาน
โรงเรียน มีอ านาจหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ 
รวมทั้งการจัดท านิติกรรมสัญญาในนามสถานศึกษาและ
เป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจในการด าเนินกิจการของ
สถานศึกษาพึงต้องยึดหลักคุณธรรมหลักนิติธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ร่วมงานเช่ือถือและยอมรับ จากการที่
รัฐก าหนดให้มีมาตรฐานด้านคุณธรรมของข้าราชการ มี
การปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ  วิธีการบริหารงานภาครัฐ
ให้มีประสิทธิภาพ มีการน าระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี (Good Governance) มาเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานเพื่อให้ทั้งภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและ

ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี หรือ ธรรมาภิบาล 
นับเป็นมิติของกระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารงาน
ภาครัฐ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ การเน้นบทบาทของ
ผู้บริห ารงานภาครัฐในฐานะที่ เป็ นผู้ ให้บ ริหารที่ มี
คุณภาพสูง ตามที่ประชาชนต้องการสนับสนุนให้เกิดความ
เป็นอิสระในการบริหารงานแต่ละระดับมากขึ้น การ
บริหารงานอย่างโปร่งใส มีคุณภาพด้วยระบบ “ธรรมาภิ
บาล” จึงเป็นหัวใจส าคัญยิ่งของทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานราชการหรือเอกชน การมีส่วนร่วมถือว่าเป็น
หลักส าคัญ ในการจัดการศึกษาซึ่งหมายถึงการที่ทุกฝ่ายที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินการ
พัฒนาคุณ ภาพการศึกษาทุกขั้นตอนของโรงเรียน 
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บุคลากรจึงจ าเป็นต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ก าหนดนโยบายโดยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพื่อใช้
เป็นหลักในการปฏิบัติ และการบริหารอย่างมีคุณภาพ
โปร่งใสยุติ ธรรมของผู้ที่ มี ส่ วน เกี่ ย วข้องซึ่ งจะต้ อง
ผสมผสานกันเพื่อให้ เป็นไปในแนวทางเดียวกันและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ส านักนายกรัฐมนตรี
ได้ก าหนดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
หรือ”ธรรมาภิบาล”  มีทั้งหมด  6 ประการด้วยกันคือ
หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมี
ส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบหลักความคุ้มค่า ตามที่
กล่าวมาแล้วมาบูรณาการใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
ให้เข้ากับการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา ได้แก่ 
การด าเนินงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา  อย่างมีประสิทธิภาพ 
(เกษม วัฒนชัย. 2556) 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นแนวคิดที่พัฒนา
มาจากสมัยของการบริหารองค์การเชิงพฤติกรรม ซึ่งเป็น
สมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็วใน
สังคม ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง บริษัทธุรกิจหลายแห่ง
ได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาผลผลิตให้ดีขึ้นกว่าเดิม  (จันทรานี สงวนนาม , 
2557) โดยได้มีการบูรณาการณ์กับสาขาวิชาต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่ง 
พ.ร.บ.การศึกษาฯพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม( ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 เพราะจะช่วยให้มีคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาและบริหาร
จัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ อาทิการสร้างหลักสูตร
อันเหมาะสมของท้องถิ่นที่ทันสมัย ทันโลกผสมผสาน กับ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นสอคล้องกับความต้องการของ
ผู้ เรียนและชุมชน (People Needed) ท าให้ เกิดการ
ประหยัดการใช้ทรัพยากรในด้านต่าง ๆ อาทิ ทรัพยากร
บุคคล งบประมาณเพราะทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาโดยเข้า
มามีส่วนร่วม (Participation) ในความรับผิดชอบเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลจากการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบมีผลท าให้การจัด
การศึกษาในท้องถิ่นดีขึ้นสอดคล้องกับระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีพ.ศ.2542 ไว้ใน ข้อ 4 หลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีที่ระบุไว้ในข้อย่อย 

4.2 ว่าในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีควรจัด
หรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพื้นฐานของหลักส าคัญ
อย่างน้อย 6 ประการ คือ หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลัก
ความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและ
หลักความคุ้มค่าคุ้มทุนโดยเฉพาะหลักการมีส่วนร่วมเพื่อ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศไม่ว่าดว้ยการแจ้ง
ความเห็น การไต่ส่วนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การ
แสดงประชามติ หรืออื่น ๆ และข้อ 6 แนวทางปฏิบัติใน
ข้อย่อย 6.3 เร่งรัดให้เกิดการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงใน
การบริหารภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา (ไพฑูรย์ 
ทิพยสุข. 2559) 

สถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่ให้บริการการศึกษาจึง
ต้องน าหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดีหรือ “ธรรมาภิบาล” ซึ่งมีด้วยกัน 6 ประการ  
ตามที่กล่าวมาแล้วมาบูรณาการใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา 
ดังที่ ส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มี
นโยบายในการใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และการตัดสินใจมีความถูกต้องก่อประโยชน์สูงสุดต่อ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเกษมศรี จาตุรพันธ์ (2557) ได้
ศึกษา การบริหารแบบมีส่วนร่วมและธรรมภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมและธรรมภิ
บาลของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นการบริหาร
จัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ
การศึกษา โดยงานทุกด้านต้องมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
เป็นส าคัญ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษที่สัมพันธ์กับธรร
มาภิบาลในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาว่ามีมาก
น้อยเพียงใดซึ่งจะสามารถน าไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
และผู้ที่สนใจน าไปเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการบริหาร
จัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่ดีต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
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1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

2. เพื่อศึกษาระดับธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสั งกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 

สมมติฐานการวิจัย 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของ

สถาน ศึ กษ าสั งกั ด ส านั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กัน  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ ตัวแปรต้นคือ การบริหารแบบ

มีส่วนร่วมใช้แนวคิดของสวอนสเบิร์ก (Swansburg. 
1996) และตัวแปรตามคือ ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
ใช้แนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
(2558) ดังภาพท่ี 1  

 

        ตัวแปรอิสระ                     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการวิจัย และเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียด
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยไว้ 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1 การจัดเตรียมโครงการวิจัยเป็น
การศึกษาข้อมูล สถิติ วรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
เอกสาร วารสาร บทความ ต าราทางวิชาการ   
 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการตามโครงการวิจัย 
ผู้วิจัยจัดสร้างเครื่องมือ ทดสอบ ปรับปรุงข้อบกพร่องของ
เครื่องมือ และน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นน าไปเก็บข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่ เป็นตัวอย่าง น าข้อมูลที่รวบรวมได้ มา
ตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และแปล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลวิจัยเป็นขั้นตอนการ
จัดท ารายงานผลวิจัย  
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ สถานศึกษาสงักัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
จ านวน 155 โรงเรียน  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ สถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
จ านวน 113 โรงเรียน จ าแนกตามอ าเภอ และจับฉลาก
โรงเรียนตัวอย่างตามสัดส่วนในแต่ละอ าเภอ โดยผู้ให้
ข้อมูลในสถานศึกษาที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างมีผู้ ให้ข้อมูล
สถานศึกษาละ 4 คน โดยการจับฉลาก ประกอบด้วย 
ครูผู้สอน โรงเรียน ละ 4 คน 113 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 
452 คน  
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม

จ านวน 1 ฉบับ สร้างและพัฒนาเครื่องมือให้เกิดความตรง
(IOC) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 และความเช่ือมั่นของเครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือซึ่งเป็น
แบบสอบถาม โดยศึกษาค้นคว้าเอกสาร หลักฐาน 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประทศ จากนั้นน าผลที่ได้จากการศึกษาดังกล่าว มา
สร้างแบบสอบถาม เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่อง  แล้ว
น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try 
Out) กับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
32 คน 

การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม 

1. การไว้วางใจกัน 
2. ความผูกพันท่ีจะ
ปฏิบัติ  
3. การตั้งเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์
ร่วมกัน 
4. ความเป็นอิสระ
ต่อความรับผิดชอบ
ในงาน  
 

ธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา 

1. หลักนิติธรรม  
2. หลักคุณธรรม  
3. หลักความโปร่งใส  
4. หลักความมสี่วน
ร่วม  
5. หลักความ
รับผิดชอบ 
6. หลักความคุ้มค่า  
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ขั้นที่  4 น าแบบสอบถามที่ ได้รับกลับคืนมา
ค านวณหาค่าความเช่ือมั่น  (reliability) ตามวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach, 1974) โดยใช้สัมประสิทธิ์
แอลฟา (α– coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 
0.986 โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัว
ของผู้ให้ข้อมูล  

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา  

ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความเป็นธรรมาภิ
บาลของสถานศึกษา  
 แบบสอบถามในตอนที่  2 และตอนที่  3  มี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของไลเคิร์ท 
(Likert’s Five Rating Scale) (Likert, 1961) ก าหนดค่า
คะแนนของช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับมีความหมายดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วม
หรือธรรมาภิบาลของผู้บริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า
น้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วม
หรือธรรมาภิบาลของผู้บริหาร อยู่ ในระดับมาก มีค่า
น้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วม
หรือธรรมาภิบาลของผู้บริหาร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่า
น้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วม
หรือธรรมาภิบาลของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อย มีค่า
น้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับ 1 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วม
หรือธรรมาภิบาลของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่า
น้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลในเดือน มกราคม 2559 - กรกฎาคม 2559 โดย 
ผู้วิจัยท าหนังสือถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพื่อขออนุญาตเก็บ
ข้อมูลจากแต่ละสถานศึกษา ท าการการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยขอให้แต่ละสถานศึกษาส่งแบบสอบถามคืน
ผู้วิจัยทางไปรษณีย์ และบางแห่งผู้วิจัยเดินทางไปเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง จ านวน 113 โรงเรียน จ านวน 452 
ฉบับ ได้รับคืนท้ังหมด  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้รับแบบสอบถามทั้งหมดกลับคืนมา ซึ่งมี
ความสมบูรณ์ทุกฉบับ จากนั้นน าแบบสอบถามมาลงรหัส
ข้อมูลน าไปค านวณค่าสถิติ เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้สถิติดังนี ้
 1.การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล 
ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. การวิเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือ
ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ใช้ค่าเฉลี่ย (X)  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่าเฉลี่ย (X) ที่ได้ไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามขอบเขตของค่าเฉลี่ยตาม
แนวคิดของเบสท์  (Best. 1981) และสุดา บุญ เถื่อน 
(2559) ดังนี ้
 ค่าเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่า การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมหรือธรรมาภิบาลของผู้บริหาร อยู่ในระดับ
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่า การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมหรือธรรมาภิบาลของผู้บริหาร อยู่ในระดับ
มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่า การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมหรือธรรมาภิบาลของผู้บริหาร อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่า การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมหรือธรรมาภิบาลของผู้บริหาร อยู่ในระดับ
น้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่า การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมหรือธรรมาภิบาลของผู้บริหาร อยู่ในระดับ
น้อยที่สุด  
 3. การวิเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ใช้ค่า
สั มประสิ ท ธิ์ สห สั มพั น ธ์ ขอ งเพี ย ร์สั น  (Pearson’s 
product moment correlation coefficient) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ การไว้วางใจกัน ความผูกพันที่จะ
ปฏิบัติ การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน และ
ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน ตามล าดับ              
ดังตารางที ่2  
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ตารางที่ 2 แสดง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ระดั บ ก ารบ ริ ห ารแบ บ มี ส่ วน ร่ วม ขอ ง
สถาน ศึ กษ า สั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ น ที่
การศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวม   

  

ข้อ
ที ่

การบริหารแบบมีส่วน
ร่วม 

X S.D. ระดับ 

1 การไว้วางใจกัน 4.33 0.57 มาก 
2 ความผูกพันท่ีจะปฏิบัติ 4.24 0.33 มาก 
3 การตั้งเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน 
4.12 0.42 มาก 

4 ความเป็นอิสระต่อ
ความรับผิดชอบในงาน 

4.10 0.42 มาก 

โดยภาพรวม 4.20 0.28 มาก 
 

 2. ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สงักัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดย
ภาพรวม อยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าอยู่ในระดับมากทั้งทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ หลักคุณธรรม หลักความมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่าและ
หลักความโปร่งใส ตามล าดับ ดังตารางที ่3 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ระดับธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 
โดยภาพรวม 

 

ข้อ
ที ่

ธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา 

X S.D. ระดับ 

1 หลักนิติธรรม 3.95 0.21 มาก 
2 หลักคุณธรรม 4.10 0.34 มาก 
3 หลักความโปร่งใส 3.87 0.36 มาก 
4 หลักความมีส่วนร่วม 4.08 0.9 มาก 
5 หลักความรับผิดชอบ 3.96 0.14 มาก 
6 หลักความคุ้มค่า 3.89 0.21 มาก 

โดยภาพรวม 3.97 0.24 มาก 
 

3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับ
ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยมีค่าความสัมพันธ์
กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตาม
กัน เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า การบริหารแบบมีส่วน

ร่วมของสถานศึกษา กับธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01             ทุกด้าน  ดังตารางที ่4 
 

ตารางที่ 4 แสดงค่าความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ของ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับ
ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม  

 

ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ธรรมาภิบาล 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม 0.952 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ การไว้วางใจกัน ความผูกพันที่จะ
ปฏิบัติ การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน และ
ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน ตามล าดับ 
สภาพความเป็นจริงในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2 หน่ วยงานต้นสั งกัด  คือ  ส านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มียุทธศาสตร์ที่มุ่ง
ให้บุคลากรภายในสถานศึกษานั้น ๆ มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน โดยได้มีกิจกรรมต่าง ๆ ในการให้ความรู้กับ
บุคลากรในเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วม เช่น การ
อบรม การให้ความรู้ในรูปแบบเอกสาร เป็นต้น ตลอดจน
รูปแบบการบริหารงานของผู้บริหารสมัยใหม่มีความ
ทันสมัยและเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็นในรูปแบบ
ต่าง ๆ ของผู้ร่วมงาน และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ตามนโยบายและ
แนวทางที่ก าหนดร่วมกันในองค์กร จึงท าให้การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของศรีเวียง พันทะมนต์ 
(2559) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของข้าราชการครูโรงเรียน
คชเผื อกอนุ ส รณ์  เขตประ เวศ  กรุ ง เทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของข้าราชการครูโรงเรียนคชเผือก
อนุสรณ์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
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2. ธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ หลักคุณธรรม หลักความมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า และหลักความ
โปร่งใส ตามล าดับ สภาพความเป็นจริงในพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 หน่วยงานต้นสังกัด คือ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
มีการรณรงค์ให้ความรู้ และส่งเสริม ตามยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาลทีป่ระกาศใช้หลักธรรมนี้
สู่หน่วยงานราชการ จึงท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ปฏิบัติตามธรรมาภิ
บาลซึ่งเป็นแนวทางการบริหารงานท่ีผู้บริหารที่ดีน ามาเปน็
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับแนวทางในการ
ปฏิบัติในส่วนต่าง ๆ ล้วนสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้บริหาร และครูผู้ปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 จึงท าให้
ธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเกียรติศักดิ์ ศรีสมพงษ์ (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่องการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของ
ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีโดย
ภาพรวมมี ระดับการปฏิบั ติอยู่ ในระดับมาก  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวรรณ ทองค า (2555) ได้ท า
การวิจัยเรื่องสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
พบว่า สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่บริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลในระดับมาก  

3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กันใน
ทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกัน 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถาน ศึ กษ าสั งกั ด ส านั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษ า 
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทุกด้าน มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกสูงทุกคู่กับธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01               
ทุกด้ าน ซึ่ งสภาพความ เป็นจริ งในพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 หน่วยงานต้นสังกัด คือ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นข้อปฏิบัติส่วนหนึ่ง
ของธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส 
ตรงไปตรงมา และมีความยุติธรรม ซึ่งสถานศึกษาในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
ล้วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงท าให้การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้ นที่ การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี  เขต 2 มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่า
หากระดับการปฏิบัติ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษามีมากก็จะท าให้การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ
บาลมากขึ้นในลักษณะที่คล้อยตามกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุดา บุญเถื่อน (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว พบว่า                        
พฤติกรรมการบริหารการมีส่ วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่สถานศึกษาสระแก้ว
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.ผู้บริหารควรให้อิสระในการท างานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะเมื่อผู้บริหารเลือกผู้รับผิดชอบงาน
แล้วย่อมเช่ือว่าสามารถท างานให้ลุล่วงไปได้ แต่หากยัง
ควบคุมการท างานอย่างใกล้ชิดหรือไม่ให้อิสระในการ
ท างานที่ได้มอบหมายไปแล้วนั้น อาจท าให้ประสิทธิผล
ของงานยังไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างสุดความสามารถ
เนื่องจากขาดความเป็นอิสระในการท างาน 
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2. ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วน
ร่วมในการก าหนดแผนการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน
มากขึ้น เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากผู้ปฏิบัติหน้าที่มาเป็น
ข้อมูลในการประกอบการพิจารณาต่าง ๆ 

3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ควรจัดอบรมเพื่อให้บุคคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้ด้านการมีส่วนร่วมในการการท างานเพื่อการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในประเด็นการ

บริหารงานแบบมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพื่อศึกษาปรากฎการณ์จริง
ระหว่างพฤติกรรมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับธรร
มาภิบาลของผู้บริหารให้เกิดการบริหารแบบธรรมภิบาล
อย่างแท้จริงโดยศึกษาในรูปแบบของกรณีศึกษา 
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