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การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือทราบการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือ

วิทยา  2) เพ่ือเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยาเมื่อจําแนกตามทัศนคติ
ของผูบริหารและครูผูสอน ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรโรงเรียนวังเหนือวิทยาประกอบดวย 
1) ผูบริหารไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
และหัวหนาฝาย 2) ครูปฏิบัติการสอน ไดแก ขาราชการครู พนักงานราชการครู ครูอัตราจาง         
รวม 91คน เครือ่งมือที่ใชเปนแบบสอบถามเก่ียวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา
ตามตัวชี้วัดการบริหารจัดการท่ีดีของสถาบันพระปกเกลา  สถิติที่ใช คือ คาความถ่ี คารอยละ                 
คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ t-test    

ผลการวิจัย พบวา 
1. การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา  พบวาในภาพรวมและรายดาน    

อยูในระดับมาก เมื่อเรียงตามลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังนี้ ดานหลักคุณธรรม              
ดานหลักนิติธรรม ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความโปรงใส ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลัก
ความคุมคา  

2. การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา  เมื่อจําแนกตามทัศนคติของ
ผูบริหารและครูผูสอนท้ังโดยภาพรวมและรายดาน พบวาโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
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The objectives of this research were : 1) to examine the implementation 
of good governance in Wangnuawittaya School, 2) to compare the administrator’s 
and teacher’s view on the implementation of good governance in Wangnuawittaya 
School. The research population were 91 Wangnuawittaya School personnel:            
1) school directors and deparment heads, and 2) teachers. The research instrument 
was a questionnaire regarding good governance in Wangnuawittaya School, based on 
good governance indicator of King Prajadhipok’s Institute. Statistics used were 
frequency, percentage, arithmetic means, standard deviation and t-test.  

The results revealed that.  
1. The implementation of good governance in Wangnuawittaya School  

was found at high level, ranking from highest mean to lowest mean were ethic,               
rule of law, participation, transparency, accountability, and value for money .  

2. The administrator’s and teacher’s view on the implementation of                
good governance in Wangnuawittaya School was not different. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จสมบูรณไดดวยความเมตตาของผูชวยศาสตราจารย                      
ดร .วรกาญจน  สุ ขสด เ ขี ย ว  ประธ านสอบการค นคว า อิ ส ระและ ผู ช ว ยศาสตราจารย                     
ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ ที่ปรึกษาการคนควาอิสระและอาจารย ดร .สําเริง ออนสัมพันธุ กรรมการ    
การคนควาอิสระ ที่ไดใหคําปรึกษา คําแนะนํา และชวยเหลือแกไขขอบกพรองตางๆ จนสําเร็จลุลวง
ดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ลัดดาวัลย ประสูตรแสงจันทร อาจารยวิทยาลัยแสงธรรม 
จังหวัดนครปฐม นายสากล คิดอาน ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลําปาง      
นายเทิดศักดิ์ แสงมวง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนปางิ้ววิทยา จังหวัดเชียงราย  ที่ไดใหความ
อนุเคราะห ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ขอกราบขอบพระคุณ    
คณะผูบริหาร ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกทาน ที่อํานวยความสะดวกในการจัดเก็บขอมูลและ              
ตอบคําถามอยางดียิ่ง  

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร    
มหาลัยศิลปากร ที่ไดประสิทธิประสาทวิชาความรู ใหแนวคิด ชวยเหลือและคําแนะนําในการ
ศึกษาวิจัยจนทําใหการคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ 
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