บทคัดย่อ
ชื่อเรื่องวิจัย

การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารวิทยาลัยของผู้บริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสหตรัง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
ชื่อผู้เขียน
นางรัชนีกร โฟฉิว
ปีการศึกษา
2558
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริห ารวิทยาลัยของผู้บริห ารวิทยาลั ย
อาชีวศึกษาสหตรัง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
กรรมการบริหารวิทยาลัย ผู้บริหาร ครู ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง จานวน 33
คน
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารวิทยาลัย โดยยึดหลักการ
6 หลัก ได้แก่ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม (5) หลัก
ความรับผิดชอบ และ (6) หลักความคุ้มค่า โดยมีระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย เดือนมกราคม ถึง เดือน
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทาได้ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง แบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยเป็นแบบสอบถามเชิงสารวจ
ประเมินค่า 5 ระดับ (rating scale) จานวน 55 ข้อ และเป็นลักษณะปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบสามารถแสดง
ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะตามความเหมาะสม การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และสถิ ติ ที่ ใ ช้ ไ ด้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ
(percentile) และค่าเฉลี่ย (Mean)
ผลการวิจั ย พบว่าจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 33 คน ใช้แบบสอบถามจานวน 33 ชุด
สามารถสรุปผลดังนี้
ด้านหลักนิติธรรม มีภาพรวมโดยเฉลี่ย เท่ากับ 4.09 คิดเป็นร้อยละ 81.73 เห็นว่า ผู้บริหารมี
การตรวจสอบการทาบัญชี การเงิน พัสดุที่ถูกต้องมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.45 รองลงมา
ผู้บริ หารแนะนาแนวทางให้บุ คลากรมีความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ มีความเข้าใจตรงกั น โดยมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.21 คิดเป็นร้อยละ 84.24
ผู้บริหารมีการใช้ศิลปะเพื่อโน้มน้าวจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้เป็นไปกฎระเบียบ ข้อบังคับ
น้อยทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.88 คิดเป็นร้อยะ 77.58
หลักการมีคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.79 เห็นว่า ผู้บริหารใช้
วาจาสุภาพมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.48 ผู้บริหารมีความประพฤติตนดีงามตาม
หลักศีลธรรม รองลงมา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.67 มีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85.45
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในเรื่องให้ความยุติธรรมความเสมอภาคกับบุคลากรทุกคนน้อย
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 คิดเป็นร้อยละ 79.39

หลักความโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.20 คิดเป็นร้อยละ 83.93 ผู้บริหารมีอัธยาศัยดีมีน้าใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ร่วมงานมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 คิดเป็นร้อยละ 89.09 มีการการกาหนด
นโยบายและเป้าหมายสาหรับการปฏิบัติงานรองลงมา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 คิดเป็นร้อยละ 87.88 และ
ผู้ตอบแบบสอบถามให้การนาข้อมูลสารสนเทศนามาใช้ได้น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 คิดเป็นร้อยละ
79.39
หลั กการมีส่ ว นร่ ว ม มีค่าเฉลี่ ย รวมเท่ากับ 4.25 คิดเป็ นร้อยละ 85.02 ผู้ บ ริห ารให้ บุคลากร
ร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 คิดเป็นร้อยละ 92.12
มากที่สุด
รองลงมา ผู้บริหารมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.48
และผู้บริหารให้ความตระหนักและให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชนน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.09 คิดเป็นร้อยละ 81.82
หลั ก การความรั บ ผิ ดชอบ มีค่ าเฉลี่ ย รวมเท่ ากับ 4.19 คิดเป็น ร้อยละ 83.33 ผู้ บ ริห ารมี การ
ส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 คิดเป็นร้อยละ 87.88
รองลงมา มี การประชุมวางแผนการด าเนิน งานของวิทยาลั ยทุก ปี มี ค่าเฉลี่ ยเท่า กับ 4.3 คิดเป็ น
ร้อยละ
86.06 และมีการพัฒนาการบริหารงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.03 คิดเป็นร้อยละ 80.61
หลักความคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ย รวมเท่ากับ 4.11 คิดเป็นร้อยละ 82.20 มีการให้บริการชุมชนด้า น
วิชาการและวิช าชีพ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.45 รองลงมา มีการซ่อมแซม
อาคารสถานที่ชารุดให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 คิดเป็นร้อยละ 83.64
และ ผู้บริหารมีการรณรงค์ให้บุคลากรร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88
คิดเป็นร้อยละ 77.58
จากแบบสอบถามจานวน 33 ชุด มีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 33 คน ให้ความคิดเห็นต่อการ
บริหารวิทยาลัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 คิดเป็นร้อยละ 83.60
จากแบบสอบถามปลายเปิด สอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะการใช้ หลักธรรมาภิบาล
ในการบริห ารวิทยาลั ยอาชีวศึกษาสหตรัง อาเภอเมือง จังหวัด ได้บอกสภาพของปัญหาในการใช้หลั ก
ธรรมาภิบาลในการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง เรื่องกากับให้บุคลากรอยู่ในระเบียบข้อบังคับ เรื่อง
การซ่อมแซมอาคารสถานที่ชารุดให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ และมีข้อเสนอแนะในด้านการบริหารให้ผู้บริหารมี
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการยิ่งขึ้น

