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บทคัดย่อ  
การจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จขององค์กรโดยร่วมมือกัน

ระหว่างบุคลากร ซึ่งต้องใช้บทบาทการจัดการที่ส าคัญในการวางแผนช่วยเหลือและก ากับดูแลบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ดังนั้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
(2) เปรียบเทียบตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน กลุ่มตัวอย่างได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน จ านวน 373 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน 
เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง .58 - .85 
มีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ .99 สถติิที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ สมมติฐานโดย
การทดสอบหาค่าที (t-test แบบ Independent Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว F-test (One 
way ANOVA) 

ผลการศึกษาพบว่า (1) การบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต  2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (2) การ
เปรียบเทียบตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานใน
ต าแหน่ง โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการ มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนขยายโอกาส 
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ABSTRACT 
Effective school management is an important factor that leads to the success of the 

organization by collaborating between personnel. Which requires important management roles in 
planning Help and supervise personnel to be able to achieve their goals. This study was aimed 
(1) to study the Management of Standard School Morality in the Expanding Opportunities for 
Education Schools under NakhonPhanom Primary Educational Service Area Office 2 (2) the 
Compare according to the opinions of school administrators and teachers. The sample consisted 
of 373 school administrators and teachers. They were selected by Stratified Random Sampling, 
and percent criterion was used in the sample-size specification. The instrument used in data 
collection was a five - rating scale questionnaire with the discrimination between 0.58 and 0.85, 
and the reliability of 0.99. The statistics employed in data analysis were percentage, mean, 
standard deviation, t - test (Independent Samples) and F - test (One - way ANOVA).  

The results were (1) The Management of Standard School Morality in the Expanding 
Opportunities for Education Schools under NakhonPhanom Primary Educational Service Area 
Office 2 at the high level both in overall and in individualaspects. (2) The Compare according to 
the opinions of school administrators and teachers. Classified by position of office Overall and 
each side Different Statistical significance at the level of .01, Classified by work experience in 
position Overall and each side not different. 
 
Keywords:  Management, Standard School Morality, School of Opportunities 
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บทน า 
การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาคนทั้งในด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ รวมทั้ง

พฤติกรรม เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรม ตั้งแต่รากฐานชีวิตและต่อเนื่องตลอดชีวิต เมื่อคนในประเทศมีคุณภาพก็จะ
เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ดัง
ปรากฏไว้ในรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาการศึกษา และก าหนดให้มีหน่วยงานที่ท า
หน้าที่ตรวจสอบการจัดการศึกษาของประเทศว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานตามที่ก าหนด และการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง  (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2559: 4) ทั้งนี้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการ
ด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย จึงมีการจัดท าแผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะ
และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
และยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อน าประเทศ
ไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2560: 78 - 79) 

การบริหารจัดการเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารและจัดการ เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย แต่จะบริหารและจัดการอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพน้ัน ผู้บริหาร
เป็นตัวจักรส าคัญที่สุด เพราะผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดทิศทางการท างานและใช้หลักการกระจายอ านาจและการมีส่วน
ร่วมในการบริหาร ในปัจจุบันสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารอีกประการหนึ่ง คือ การท าให้บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาตระหนักถึงหน้าท่ีรับผิดชอบ แม้งานสอนจะเป็นงานหลัก แต่งานในหน้าท่ีพิเศษท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นหน้าที่ที่ครูปฏิเสธไม่ได้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะท าให้ครูทุกคนรักในงานสอน มีการ
ท างานและเก็บงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดสารสนเทศที่มีความหมายและสามารถน าไปใช้ได้ตามความมุ่งหมาย
ทันการ (ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2554: 6) โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นกลไกส าคัญและมอีิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากระบบการศึกษาประสิทธิภาพของการ
บริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษา ผู้บริหารจึงเป็นตัวแปรส าคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ (ชัยยนต์ 
เพาพาน, 2559: 303) ซึ่งโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นหนึ่งในโครงการของกระทรวงศึกษาธิการที่น าเข้าสู่
สถานศึกษา เพื่อเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชา และสนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพื่อมุ่ง
ปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ (1) ความ
พอเพียง (2) ความกตัญญู (3) ความซื่อสัตย์สุจริต (4) ความรับผิดชอบ และ (5) อุดมการณ์คุณธรรม (ส านักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560 ก: 3) 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรม โดยร่วมหารือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชน
ทุกคน มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผลการ
หารือสรุปได้ว่าการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท า “โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.” เพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้าง
ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมโดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และ
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องค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  (ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560 ข: 2) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา คัดเลือกโรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ร้อยละ 35 ของจ านวนโรงเรียนในแต่ละส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และจะเข้ารวมโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ครบทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ 2561 โดยได้
จัดประชุม ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จากทุกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ตามรูปแบบของมูลนิธิ ยุวสถิรคุณ และน าความรู้ไปจัดอบรมขยาย
ผลให้แก่ผู้บริหาร และครูโรงเรียนคุณธรรม ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารและครูที่ผ่านการอบรม น า
ความรู้ไปขยายผล ให้แก่บุคคลากรในโรงเรียน และร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรมได้ตามเป้าหมาย 
(ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560 ก: 5) โดยก าหนด
มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านนักเรียน (ส านักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2560 ข: 8-9) ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 181 โรงเรียน ซึ่งจ าแนกเป็นโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา จ านวน 41 โรงเรียน (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2, 2561: 18 - 24) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการด้านโรงเรียนการบริหารจัดการด้านผู้บริหาร การบริหารจัดการด้านครู 
และการบริหารจัดการด้านนักเรียน ว่ามีการบริหารจัดการและผลการด าเนินงานโดยสะท้อนออกมาจากการบริหาร
จัดการในแต่ละด้านเป็นอย่างไร ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาต่อไป 
 
กรอบแนวคิดของการศึกษา 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้ามุ่งศึกษาการบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ของ
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยมีกรอบแนวคิด
ประกอบด้วยมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม 4 ด้าน ตามคู่มือมาตรฐานและตัวช้ีวัด โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ส านัก
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2560 ข: 8 - 9 )  

1. การบริหารจัดการด้านโรงเรียน  
2. การบริหารจัดการด้านผู้บริหาร  
3. การบริหารจัดการด้านครู  
4. การบริหารจัดการด้านนักเรียน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง และประสบการณ์การปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
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สมมติฐานของการศึกษา 
1. การบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีสถานภาพการด ารงต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 แตกต่างกัน 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครผูู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 878 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 222 คน และครูผู้สอน จ านวน 656 คน จากท้ังหมด 41 โรงเรียน  

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 373 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 175 คน และครูผู้สอน จ านวน 198 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ ดังนี้  ผู้บริหาร
สถานศึกษาประสบการณ์การปฏิบัติงานในต าแหน่ง น้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 90 ประสบการณ์การปฏิบัติงานใน
ต าแหน่ง 10 - 15 ปี ร้อยละ 80 ประสบการณ์การปฏิบัติงานในต าแหน่ง มากกว่า 15 ปี ร้อยละ 70 ครูผู้สอน 
ประสบการณ์การปฏิบัติงานในต าแหน่งน้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 30 ประสบการณ์การปฏิบัติงานในต าแหน่ง 10 - 15 
ปี ร้อยละ 30 ประสบการณ์การปฏิบัติงานในต าแหน่ง มากกว่า 15 ปี ร้อยละ 30 และกลุ่มตัวอย่างได้มาด้วยการสุ่ม
แบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling)  
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย สถานภาพ
การด ารงต าแหน่ง และประสบการณ์การปฏิบัติงานในต าแหน่ง ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแนวตรวจสอบ
รายการ (Check List) 

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ านวน 4 ด้าน ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t – test) 
Independent Samples และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F - test (One way ANOVA) 

 
ผลการวิจัย 

1. การบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน  

2. จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

3. จ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานในต าแหน่ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
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4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ที่มีสถานภาพการด ารงต าแหน่ง
ต่างกัน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

5. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งต่างกัน โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน   

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ท้ังนี้เนื่องจากการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม
โดยเป็นวิทยากรด้านคุณธรรมผ่านการประเมินที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรม มีโครงสร้างการบริหารงานด้านคุณธรรม 
มีรูปแบบ/นวัตกรรมในการบริหารงานด้านคุณธรรมมีกระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม มีการประเมินผลและน าผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรม ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือโรงเรียนคุณธรรม โดยมีผลการปฏิบัติงาน
และมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน และผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครอง
งาน ซึ่งสอดคล้องกับ Yoder (1998: 324) ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของการบริหาร
การศึกษา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเป็นผู้น าทางการศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ มีคุณธรรม จริยธรรมมี
จรรยาบรรณ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ มีความเสมอภาค รู้จักการรับฟัง รู้จักการกระจายอ านาจ
และมีความรับผิดชอบได้สอดคล้องกับ พระสามารถ ไชยทน (2553: 83 - 85) ได้ศึกษาการจัดการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในโรงเรียนคุณธรรมช้ันน า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า สภาพการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่ อส่งเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในโรงเรียนคุณธรรม  
ช้ันน า อ าเภอฝาง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีสภาพ การมีส่วนร่วมด้านการคิด ด้านการปฏิบัติ และด้านการรับ
ผลประโยชน์อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ สุพรรณา พวงทอง (2554: 133 - 142) ได้ศึกษาการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 พบว่า ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ทุกด้านมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

2. จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่
ในระดับมากทุกด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจาก การบริหารสถานศึกษา
เป็นกระบวนการด าเนินงานในกิจกรรมด้านต่างๆ ของสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และองค์
คณะบุคคลฝ่ายต่างๆ ของชุมชนในท้องถิ่น เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
ตามมาตรฐานและคุณภาพให้แก่เยาวชนในอันที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับ 
วชิราวุธ ปานพรม (2551: 184, 188) ได้ศึกษาประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในโรงเรียนคุณธรรมช้ันน า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า (1) สภาพและ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และครูผู้สอน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (2) สภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ได้สอดคล้องกับ 
สุรวุฒิ จันทนะโสตถิ์ (2553: 78 - 81) ได้ศึกษาการศึกษาปัญหาการบริหารงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและบุคลากรครูที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  พบว่า แนวทางการบริหารงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 ด้าน
การบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ยุทธวิธีในการบริหารสถานศึกษาใน 4 ประการ ได้แก่  
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การบริหารจัดการสถานศกึษา การส่งเสริมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ และสถานศึกษาควรมีจุดเน้น หรือควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแน่นอนในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือการน าหลักธรรมสู่สถานศึกษา ควรมีการนิเทศ ก ากับ 
และติดตามการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและยังสอดคล้องกับ ชนานันท์ อุ่นเป็ง (2555: 36 - 37) ได้ศึกษาการ
ประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า โรงเรียนพญาเม็งราย อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย พบว่า ผลการ
ประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นน าของผู้บริหารและครู ด้านสภาวะแวดล้อม โดยรวมพบว่ามีความเหมาะสม
มาก ด้านกระบวนการ โดยรวมพบว่า มีความเหมาะสมมาก และด้านผลผลิตโดยรวมพบว่า มีความเหมาะสมมาก 
โดยมีข้อเสนอแนะควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ สนับสนุนในด้าน
งบประมาณให้เพียงพอ ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ สร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน เพื่อให้เห็น
ความส าคัญของโครงการ 

3. จ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานในต าแหน่ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก ประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรมมีกระบวนการบรหิารงานท่ีเป็นระบบบริหารสถานศึกษาด้วย
ความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
และครูมีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการเรียนการสอนปลูกฝังและประเมินคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน ตามคุณธรรม อีกทั้งสามารถเป็นวิทยากรในการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรภายในหรือภายนอก  ซึ่ง
สอดคล้องกับ มณี พัดข า (2554: 85) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารตามการ
รับรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบว่า ครูที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี 5 - 10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป มีการรับรู้พฤติกรรมการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
ไม่แตกต่างกัน ได้สอดคล้องกับ สุภาพร ค าส าแดง (2556: 93 - 94) ได้ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 24 พบว่า ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์การท างาน 21 ปีขึ้นไป จะมีระดับการรับรู้มากที่สุด รองลงมาคือ 
ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์การท างาน 11 - 20 ปี และผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์การท างาน 1 - 10 ปี 
โดยสรุป การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
ซึ่งข้อสนเทศนี้สามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารสถานศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอ่ไป  และยังสอดคล้อง
กับ ประชาศรีหาบุญทัน (2556: 75 - 77) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบการรับรู้ของครูต่อการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พบว่า ครูผู้สอนที่มี
เพศ อายุ และประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีการรับรู้ของครูต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะจากการศึกษาค้นคว้า 

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรด าเนินการสร้างกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนให้ชัดเจน  
มีข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรม มีการจัดป้ายนิเทศด้านคุณธรรม จัดท าเอกสารเผยแพร่ และเผยแพร่ผ่านช่องทาง
สื่อสังคมออนไลน์ มีการสร้างเครือข่ายของโรงเรียน 

1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรด าเนินการศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบ
แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรด าเนินการให้ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิด
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรม จัดการเรียนการสอนปลูกฝัง
และประเมินคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
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1.4 ผู้บริหารสถานศึกษาควรด าเนินการให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จัดท าโครงงาน
คุณธรรมที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น ให้นักเรียนได้น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปองค์
ความรู้จากโครงงานคุณธรรม เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่น กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี
ในการจัดกิจกรรม และสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าคร้ังต่อไป 

2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนขยายโอกาสใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ 

2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนทุกขนาดในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.3 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม  
ทุกระดับการศึกษา 
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