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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารกิจการที่ดีของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา และทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้การบริหารกิจการที่ดีสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ การดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอน
การสังเคราะห์ตัวบ่งชี้สาหรับการบริหารกิจการที่ดีสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
และขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้การบริหารกิจการที่ดีสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป และพิจารณาจากค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืน ได้แก่ ค่าสถิติไค-สแควร์ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน ดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีอิงเกณฑ์ ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ ดัชนีรากกาลังสอง
เฉลี่ยของเศษ และดั ชนี รากกาลังสองเฉลี่ ยของความแตกต่ างโดยประมาณ กลุ่มตัวอย่ าง คื อ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
จานวนรวม 1,449 คน ใช้วิธีการสุม่ อย่างง่าย
ผลการวิจั ยพบว่ า ตั วบ่ งชี้การบริหารกิ จการที่ ดี ของส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริมสวั สดิ การและสวั สดิ ภาพครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา มีองค์ประกอบสาคัญ 7 องค์ประกอบ คือ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ โดยองค์ประกอบที่มีค่าน้าหนักสูงสุด คือ หลักความรับผิดชอบ มีความสาคัญมากที่สุด รองลงมา
คือ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักประสิทธิผล และหลักประสิทธิภาพ ตามลาดับ ผลการทดสอบ
สมมติฐานในการวิจัย พบว่า โมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้การบริหารกิจการที่ดีของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ ภาพครู
และบุคลากรทางการศึ กษากับข้อมูลเชิงประจั กษ์ มีความสอดคล้ องกัน ผลการวิ จัยทาให้ ได้ ตัวบ่ งชี้การบริหารกิจการที่ ดีของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 86 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ หลักประสิทธิผล
15 ตัวบ่งชี้ หลักประสิทธิภาพ 12 ตัวบ่ งชี้ หลักนิติธรรม 14 ตัวบ่งชี้ หลักคุณธรรม 12 ตัวบ่งชี้ หลักความโปร่งใส 14 ตัวบ่งชี้ หลักการ
มีส่วนร่วม 10 ตัวบ่งชี้ และหลักความรับผิดชอบ 9 ตัวบ่งชี้
คาสาคัญ: การพั ฒ นาตั ว บ่ งชี้ การบริ ห ารกิจ การที่ดี ส านัก งานคณะกรรมการส่ งเสริ ม สวั ส ดิ ก ารและสวัส ดิ ภ าพครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา

Abstract
The purposes of this research were to develop indicators for Good Governance for The Office of the Welfare
Promotion Commission for Teachers and Educational Personnel and to test a model of structure relationship
of Good Governance for The Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Educational Personnel
with the empirical data. The study consists of two phases. The first phase was to study factors and indicators about
Good Governance from literature reviews, related researches and use questionnaire for specialists. The second phase
comprised test of correlation between a model of structure relationship of Good Governance for The Office of
the Welfare Promotion Commission for Teachers and Educational Personnel with the empirical data, Goodness of
Fit Measures for chi-square statistic: 2, GFI, AGFI, NFI, CFI, RMR and RMSEA, analysing the confirmatory factors using
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the Package program of 1 , 4 4 9 of those at the research subjects consisted teachers and educational personnel.
Simple-random sampling was used in this research.
The findings revealed that the model of Good Governance for The Office of the Welfare Promotion Commission for
Teachers and Educational Personnel comprised 7 factors; Effectiveness, Efficiency, Law, and Moral, Participation,
Accountability influencing Good Governance for The Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and
Educational Personnel. The factors of Good Governance that had high factor loading was Accountability. Results of a model
of structure validity test for Good Governance of The Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and
Educational Personnel shows that the model was conformed with the empirical data. The seven factors had 86 indicators;
15 indicators of Effectiveness, 12 indicators of Efficiency, 14 indicators of Law, 12 indicators of Moral, 14 indicators
of Transparency, 10 indicators of Participation and 9 indicators of Accountability.
Keywords: The Development of Indicators, Good Governance, The Office of the Welfare Promotion Commission for
Teachers and Educational Personnel
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance)
เป็นหลักการบริหารการปกครองที่มุ่ง ประโยชน์สูงสุดของประชาชน
และประเทศชาติ โ ดยยึ ด หลั ก เหตุ ผ ล และความเป็ น ธรรม
(ปธาน สุ วรรณมงคล, 2558) ซึ่ งเป็นหลักการส าคั ญในการพัฒนา
ระบบราชการไทย โดยรั ฐบาลได้ ออกพระราชกฤษฎี กา ว่ าด้ วย
หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี การบริ ห ารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546
เพื่ อก าหนดหลั กเกณฑ์ และวิ ธี ก ารบริ หารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี
โดยมี ความประสงค์จะให้ใช้บังคั บกับส่ วนราชการในทุ กกระทรวง
ทบวง กรม ทั้ งที่ เป็ นราชการส่ วนกลางและส่ วนภู มิ ภาค รวมทั้ ง
หน่วยงานอื่นที่อยู่ในกากับของราชการฝ่ายบริหารที่มีการจัดตั้งขึ้น
และมี ก ารปฏิ บั ติ ร าชการเช่ น เดี ย วกั บ กระทรวง ทบวง กรม
ซึ่ งส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ มสวั สดิ การและสวั สดิ ภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาหรื อ สานักงานคณะกรรมการ สกสค.
เป็นนิติบุคคลในกากับ
กระทรวงศึกษาธิการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 บริหารงานโดยคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มสวั สดิ การและสวั สดิ ภาพครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ดาเนินภารกิจด้านส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ
สิ ทธิ ประโยชน์ เกื้ อกู ลอื่ นและความมั่ นคงของผู้ ประกอบวิ ชาชี พ
ทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริม
ความสามั คคี ผดุ งเกี ยรติ และการวิ จั ยเพื่ อพั ฒนาการด าเนิ นงาน
ตามภารกิ จ ตลอดจนการส่ ง เสริ มสนั บ สนุ นการจั ด การศึ ก ษา
ในเรื่ อ งสื่ อการเรี ยนการสอนและวั ส ดุ อุ ปกรณ์ การศึ กษา ทั้ ง นี้
เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมั่นคงในการประกอบ
วิชาชีพจนสามารถอุ ทิศตนปฏิบัติงานในหน้าที่ส่งผลดีต่อคุณภาพ
การศึกษา (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2545)
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นนิติบุคคลในกากับกระทรวงศึกษาธิการ
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2556 บริ หารงานโดยคณะกรรมการส่ งเสริ มสวั สดิ การและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ดาเนิน
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ภารกิจด้านส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น
และความมั่นคงของ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน
ด้ านการศึ กษา รวมทั้ งการส่ งเสริ มความสามั คคี ผดุ งเกี ยรติ และ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการดาเนินงานตามภารกิจ ตลอดจนการส่งเสริม
สนั บสนุ นการจั ดการศึ กษาในเรื่ องสื่ อการเรี ยนการสอนและวั สดุ
อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา ทั้ งนี้ เพื่ อให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
มีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพจนสามารถอุทิศตนปฏิบัติงาน
ในหน้ าที่ ส่ งผลดี ต่ อ คุ ณภาพการศึ ก ษา แต่ จ ากการด าเนิ นงาน
ที่ผ่ านมาได้ประสบปั ญหาถูกวิพากษ์ วิจารณ์ เรื่ องความไม่ โปร่งใส
หลายเรื่อง เช่น ปัญหาถูกร้องเรียนทุจริตคอรัปชั่น มีการออกระเบียบ
โดยมิ ชอบ มี การอนุ มั ติ เงิ นกองทุ น ช.พ.ค. กว่ า 2 พั นล้ านบาท
ไปร่ ว มลงทุ น ท าโครงการโรงงานไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
โดยไม่ถูกต้อง ปัญหาทุจริตการก่อสร้างโรงแรมครูที่จังหวัดเชียงใหม่
500 ล้านบาท เป็นต้น (สานักงานรัฐมนตรี , กระทรวงศึกษาธิการ,
2558) จากสภาพปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นท าให้ เกิ ด ค าถามประการส าคั ญ
เกี่ ยวกั บความเข้ มแข็ งภายในส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งการบริ ห ารจั ดการภายในเป็ นกลไกที่ ท าให้ ส านั กงาน
มีความอ่อนแอลงหรือไม่การสูญเสียความเชื่อมั่นจากข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในครั้ งนี้ ต้องแก้ ไขวิ กฤติด้วยการสร้าง
ระบบการบริ หารจั ด การที่ ดี มี คุ ณ ภาพและประสิ ทธิ ภ าพ
ซึ่งการบริหารจัดการที่ดีนั้นจะเน้นที่การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
มั่นคง ไม่ล้มละลาย ไม่เสี่ยงต่อความเสียหาย บุคลากรมีความมั่นใจ
ในหน่ วยงานว่ าสามารถปฏิ บั ติ งานในหน่ วยงานได้ ในระยะยาว
การน าหลั กการบริ หารจั ดการที่ ดี มาใช้ ในการบริ หารนั้ น เพื่ อให้
หน่วยงานมีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากสังคมมากยิ่งขึ้น
ส าหรั บการบริ หารกิ จการที่ ดี ในส านั กงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มสวั สดิ การและสวั สดิ ภาพครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
ควรมี ก ารพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ ข องการบริ ห ารกิ จ การที่ ดี ใ ห้ มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อระบบการดาเนินการของสานักงาน
โครงสร้างการบริหารงานตามข้อบังคับของคณะกรรมการส่งเสริม

สวั ส ดิ ก ารและสวั ส ดิ ภ าพครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและ
อานาจหน้ าที่ ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มสวัสดิ ก ารและ
สวั ส ดิ ภ าพครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โดยในการพั ฒ นา
ตัวบ่ งชี้ นั้ น วรรณี แกมเกตุ (2540) กล่ าวไว้ ว่ า ควรค านึ งถึ งและ
ให้ ความส าคั ญกั บการ ตรวจสอบคุ ณภาพของตั วบ่ งชี้ ซึ่ งการน า
หลักการบริหารกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติจาเป็นต้องอาศัยตัวบ่งชี้
เพื่ อ ให้ สามารถน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เป็ นรู ปธรรม ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ มสวั ส ดิ การและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความจาเป็น
ของการน าหลั กการบริ ห ารกิ จการที่ ดี ไ ปสู่ การปฏิ บั ติ ดั งกล่ า ว
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาตัวบ่งชี้การบริหารกิจการที่ดี และพัฒนา
ตั วบ่ งชี้ ก ารบริ หารกิ จ การที่ ดี ใ ห้ มี ค วามชั ดเจน และเหมาะสม
กั บบริ บ ทของส านั ก งานคณะกรรมการส่ งเสริ มสวั ส ดิ ก ารและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อนาไปใช้เป็นเครื่องมือ
ให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
นาไปเป็ นแนวทางในการตรวจสอบการด าเนิ นการบริหารจั ดการ
ของส านั กงานคณะกรรมการส่งเสริ มสวัสดิ การและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อพัฒนาตัวบ่ งชี้การบริ หารกิ จการที่ดีของสานั กงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวั สดิ ภาพครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา
2. เพื่ อ ทดสอบความสอดคล้ อ งของโมเดลโครงสร้ า ง
ตัว บ่ ง ชี้ ก ารบริ ห ารกิ จ การที่ ดี ส าหรั บ ส านั ก งานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กับข้อมูลเชิงประจักษ์
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษามี ตั ว บ่ ง ชี้ การบริ ห ารกิ จ การที่ ดี
ที่ มี ความชั ดเจน และเหมาะสมกั บบริ บทของหน่ วยงานส าหรั บ
นาไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป็น องค์ ความรู้ใ นการศึ กษาวิจัย เกี่ ยวกั บการบริ หาร
จัดการที่ดี
3. เป็นแนวทางสาหรับกระทรวงศึกษาธิการในการตรวจสอบ
การดาเนินการบริหารจัดการของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตตัวแปร
การวิจยั ครั้งนี้มุ่งค้นหาคาตอบเกี่ยวกับตัวบ่งชี้การบริหาร
กิ จการที่ ดี ของส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ มสวั สดิ การและ
สวั สดิ ภาพครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษาซึ่ งมี แนวคิ ด เกี่ ยวกั บ
การพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ ก ารบริ ห ารกิ จ การที่ ดี ม าจากองค์ ป ระกอบ
ของการบริ ห ารกิ จ การที่ ดี ต ามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
ว่ า ด้ ว ยการบริ หารกิ จ การบ้ า นเมื อ งและสั งคมที่ ดี พ.ศ. 2542
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5)
พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2550 ส านักงานคณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการ (2552)
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2545) ทาให้ได้ จานวน 7 องค์ประกอบ
เป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ การพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้
จากองค์ประกอบของการบริหารกิจการที่ดีทั้ง 7 องค์ประกอบ ได้แก่
หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรมหลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมและหลักความรับผิดชอบ
2. ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น การวิ จั ย ในขั้ น ตอน
การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยั น เพื่ อ ตรวจสอบความตรง
เชิ งโครงสร้ างของตั วบ่ ง ชี้ การบริ หารกิ จ การที่ ดี ของส านั กงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มสวั สดิ การและสวั สดิ ภาพครู และบุ คลากร
ทางการศึ กษากั บข้ อมู ล เชิ งประจั กษ์ ประชากร ประกอบด้ ว ย
ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา จ านวน 993,175 คน
สาหรับกลุ่ มตั วอย่างในการวิ จัย เนื่ องจากการวิจัยครั้ งนี้ เป็นการ
วิ เคราะห์ ข้ อมู ลเพื่ อพั ฒนาตั วบ่ งชี้ ส าหรั บการบริ หารกิ จการที่ ดี
ของส านั กงานคณะกรรมการส่งเสริ มสวัสดิ การและสวัสดิภาพครู
และบุ คลากรทางการศึ กษา ซึ่ งผู้ วิ จั ยได้ ก าหนดขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่างโดยอาศัยแนวคิดของแฮร์ และคนอื่นๆ (Hair et.al., 1998) ที่
ได้ เสนอเกณฑ์ ที่ ใช้ ในการก าหนดขนาดของกลุ่ มตั วอย่ างในการ
วิเคราะห์โมเดลลิสเรล โดยพิจารณาจากขนาดของโมเดล ซึ่งโดยทั่วไป
มักใช้ผู้ตอบ จานวน 10 – 20 เท่าของตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ในโมเดลการวิจัย
ครั้ งนี้ มี ตั วบ่ งชี้ จ านวน 86 ตั วบ่ งชี้ ดั งนั้ น ขนาดกลุ่ มตั วอย่ างที่
เหมาะสมจึงควรมีจานวน 860 – 1720 คน ผู้วิจัยจึงกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 1,449 คน คิดเป็น 16.85 เท่าของตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
สมมติฐาน
โมเดลโครงสร้างเชิงเส้นของตัวบ่งชี้การบริหารกิจการที่ดี
ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึ กษา ในงานวิจั ยนี้ สร้ างขึ้ นจากทฤษฎี ที่ มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
องค์ประกอบของบริหาร
กิจการที่ดี 7 หลัก
1. หลักประสิทธิผล
2. หลักประสิทธิภาพ
3. หลักนิตธิ รรม
4. หลักคุณธรรม
5. หลักความโปร่งใส
6. หลักการมีส่วนร่วม
7. หลักความรับผิดชอบ

ตั วบ่ งชี้ การบริ หารกิ จการที่ ดี
ของส านั กงานคณะกรรมการ
ส่ ง เ ส ริ ม ส วั ส ดิ ก า ร แ ล ะ
สวั ส ดิ ภ าพครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วิ ธี ก ารด าเนิ น การวิ จั ย ประกอบด้ ว ย
2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการสังเคราะห์ตัวบ่งชี้สาหรับการบริหาร
กิ จ การที่ ดี ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารและ
สวั ส ดิ ภ าพครู แ ละบุ ค ลากร ทางการ ศึ ก ษา และขั้ น ตอน
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันเพื่อพัฒนาและตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้การบริหารกิจการที่ดีสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษากั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั กษ์ โดยการวิ เ คราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง ยืน ยั น ด้ วยโปรแกรมส าเร็ จรู ป เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับตัวบ่งชี้
การบริ ห ารกิ จ การที่ ดี ใ นส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
สวั ส ดิ ก ารและสวั ส ดิ ภ าพครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ประกอบด้ ว ย 7 องค์ ป ระกอบหลัก จ านวน 86 ข้ อ มีลั ก ษณะ
เป็ น มาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ โดยวิ ธี ก ารของลิ เ คิ ร์ ท
(Likert) (บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด, 2545) จากระดั บ ความคิ ด เห็ น
มี ค วามเหมาะสมน้ อ ยที่ สุ ด (1) ไปถึ ง ระดั บ ความคิ ด เห็ น
มีความเหมาะสมมากที่สุด (2) หาคุณภาพเครื่องมือโดยนาไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 12 คน พิจารณาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้
ในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบและน ามาหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง
ระหว่ า งข้ อ ค าถาม (IOC) โดยใช้ เกณฑ์ การคั ดเลื อกข้ อค าถาม
ที่ มี ค่ า IOC สู ง กว่ า 0.60 น าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 30 คน
และวิ เ คราะห์ ห าค่ าความเชื่อ มั่ นของครอนบาร์ ค (Cronbach)
ได้ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ 0.98 ผู้ วิ จั ย เก็ บ ข้ อ มู ล โดยการส่ ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้จากการสุ่มโดยใช้หลักความน่าจะเป็น
ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป วิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปเบื้องต้น เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและ
วิเคราะห์การกระจายของตัวแปรสังเกตได้ในการวิจัยหาค่าเฉลี่ย
( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรเป็นรายคู่ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
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(pearson’s product moment correlation coefficient) ระหว่ า ง
ตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด พร้อมทั้งทดสอบนัยสาคัญของความสัมพันธ์
ระหว่ างตั วแปร ส่ วนการตรวจสอบสมมติ ฐานในการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล ทั้ง 7 องค์ประกอบหลัก
และวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ สองของโมเดล
การบริ หารกิ จการที่ ดี (GDMNM) ของส านั กงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มสวั สดิ การและสวั สดิ ภาพครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
เพื่ อตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลตามทฤษฎี กั บ ข้ อมู ล
เชิ งประจั กษ์ โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ปและพิ จารณาจากค่ าสถิ ติ
วัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Measures) ได้แก่ ค่าสถิติ
ไค-สแควร์ (chi-square statistic: 2) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
(GFI) ดัชนีวั ดระดั บความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI) ดัชนีวั ดระดั บ
ความเหมาะสมพอดีอิงเกณฑ์ (NFI) ดัชนี วัดระดับความสอดคล้อง
เปรียบเทียบ (CFI) ดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) และดัชนี
รากกาลังสองเฉลี่ยของความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA)
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
การพั ฒนาตั วบ่ งชี้ การบริ หารกิ จ การที่ ดี ของส านั กงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวั ส ดิภ าพครูแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. การพั ฒนาตั วบ่ งชี้ การบริ หารกิ จการที่ ดี ของส านั กงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มสวั สดิ การและสวั สดิ ภาพครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจั ย
พบว่า ตั วบ่งชี้ การบริหารกิ จการที่ ดี ของส านั กงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มสวั สดิ การและสวั สดิ ภาพครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
มี 7 องค์ ประกอบ 86 ตั วบ่ งชี้ จากนั้ นได้ ให้ ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ได้ แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหาร
องค์ ก รภาครั ฐ จ านวน 6 คน และผู้ บ ริ ห ารหรื อ อดี ต ผู้ บ ริ ห าร
สานั กงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ ภาพครู และ
บุ คลากรทางการศึ กษา จ านวน 6 คน พิ จารณาความเหมาะสม
ของตั วบ่ งชี้ การบริ หารกิ จการที่ ดี ของส านั กงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มสวั สดิ การและสวั สดิ ภาพครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
ผลการพิจารณาทาให้ได้ตัวบ่งชี้การบริหารกิจการที่ดีของสานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มสวั สดิ การและสวั สดิ ภาพครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา จานวน 7 องค์ประกอบ 86 ตัวบ่งชี้
2. ผลการวิ เคราะห์ ค่าสถิ ติ พื้ นฐานของตั วบ่ งชี้ การบริ หาร
กิ จการที่ ดี ของส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ มสวั สดิ การและ
สวั สดิ ภาพครู และบุ คลากรทางการศึ กษา โดยใช้ แบบสอบถาม
จานวน 1 ฉบับ สอบถามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษา เกี่ ยวกั บความเหมาะสมของตั วบ่ งชี้ การบริ หาร
กิ จการที่ ดี ของส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ มสวั สดิ การและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สรุปได้ดังนี้
2.1 ตั วบ่ งชี้ ของหลั กประสิ ทธิ ผล (EFF) ในการบริ หาร
กิ จการที่ ดี ของส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ มสวั สดิ การและ
สวั ส ดิ ภ าพครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษานั้ น อยู่ ใ นระดั บ มาก
โดยตัวบ่ งชี้ที่ 1 มี การก าหนดวิ สัยทั ศน์ พั นธกิ จ และยุ ทธศาสตร์

ที่สอดคล้อง กับบทบาทภารกิจและนโยบายของหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด รองลงมา คื อ ตั วบ่ งชี้ ที่ 3 มี แผนปฏิ บั ติ การประจ าปี ที่ มี
ความเป็ นไปได้ ในทางปฏิ บั ติ สอดคล้ องกั บทรั พยากรที่ มี อยู่ และ
แผนยุทธศาสตร์ ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ตัวบ่งชี้ที่ 13
มีการใช้อานาจบริหารจากระดับสูงสู่ระดับปฏิบัติ เพื่อให้เกิดเอกภาพ
ในการบังคับบัญชา
2.2 ตัวบ่งชี้ของหลักประสิทธิภาพ (PFM) ในการบริหาร
กิ จการที่ ดี ของส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ มสวั สดิ การและ
สวั ส ดิ ภ าพครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษานั้ น อยู่ ใ นระดั บ มาก
โดยตัวบ่งชี้ที่ 3 มีการจัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของงาน
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย มี ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด รองลงมา คื อ ตั วบ่ งชี้ ที่ 1
มี การใช้ เทคโนโลยี เครื่ องมื อ อุ ปกรณ์ ต่ างๆ ที่ ทั นสมั ยเพื่ อลด
ต้ น ทุ น ลดขั้ น ตอนการท างาน และเพิ่ ม ปริ ม าณผลผลิ ต และ
ตั วบ่ งชี้ ที่ 4 มี การจั ดขั้ นตอนการปฏิ บั ติ งานได้ อย่ างเป็ นระบบ
วางแผนการใช้ ข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ในการปฏิ บั ติ ง าน ส่ ว นตั ว บ่ ง ชี้
ที่ มี ค่ าเฉลี่ ยน้ อยสุ ดคื อ ตั วบ่ งชี้ ที่ 8 มี การพิ จารณาผลตอบแทน
ของบุคลากรเป็นไปอย่างเหมาะสม
2.3 ตั ว บ่ งชี้ ข องหลั กนิ ติ ธ รรม (ROL) ในการบริ ห าร
กิ จการที่ ดี ของส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ มสวั สดิ การและ
สวั ส ดิ ภ าพครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษานั้ น อยู่ ใ นระดั บ มาก
โดยตั วบ่ งชี้ ที่ 13 ในการพิ จารณาเรื่ องร้ องเรี ยน หรื อตั ดสิ นคดี
ยึ ด หลั ก กฎหมายอย่ า งเป็ น ธรรมทุ ก ฉบั บ ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ แ ละ
ตามล าดั บก่ อนหลั ง มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด รองลงมา คื อ ตั วบ่ งชี้ ที่ 4
มีการออกกฎระเบียบโดยคานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้รับบริการ
และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ส่ ว นตั ว บ่ งชี้ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อยสุ ด
คือ ตัวบ่งชี้ ที่ 14 ผู้มี อานาจในหน่วยงานมี ความเป็นอิ สระในการ
ปฏิบัติหน้าที่
2.4 ตั วบ่ งชี้ ของหลั กคุ ณ ธรรม (MOR) ในการบริ หาร
กิ จการที่ ดี ของส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ มสวั สดิ การและ
สวั ส ดิ ภ าพครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษานั้ น อยู่ ใ นระดั บ มาก
โดยตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 9 บุ ค ลากรมี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ หน่ ว ยงานและ
ตัวบ่ งชี้ ที่ 12 ผู้ รับบริ การได้ รั บการปฏิ บัติ ด้ วยมาตรฐานเดี ยวกั น
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้บริหารพิจารณาความดี
ความชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยยึดหลักผลการปฏิบัติงาน
เป็ นธรรม และตั วบ่ งชี้ ที่ 8 บุ คลากรปฏิ บั ติ ต่ อกั นและผู้ มี ส่ วนได้
ส่วนเสียด้วยความสุภาพอ่อนโยน และมีมนุษยสัมพันธ์ ส่วนตัวบ่งชี้
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ตัวบ่งชี้ที่ 3 ในรอบปีที่ผ่านมา การตัดสินใจ
ของผู้บริหารไม่ได้รับการร้องเรียนต่อการเลือกปฏิบัติ
2.5 ตัวบ่งชี้ของหลักความโปร่งใส (TPN) ในการบริหาร
กิ จการที่ ดี ของส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ มสวั สดิ การและ
สวั ส ดิ ภ าพครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษานั้ น อยู่ ใ นระดั บ มาก
โดยตัวบ่งชี้ที่ 11 มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน
ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความโปร่ ง ใส ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต รองลงมา คื อ
ตั วบ่ งชี้ ที่ 10 มี ระบบการบริ หารการเงิ นและทรั พย์ สิ นที่ ชั ดเจน
โปร่งใสและตรวจสอบได้ และตัวบ่งชี้ที่ 14 มีการปฏิบัติราชการได้
ตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ โดยไม่มีเรื่องทุจริต หรือเรื่องร้องเรียน

ด้ า นทุ จ ริ ต ส่ ว นตั ว บ่ ง ชี้ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยสุ ด คื อ ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 8
มีช่องทาง/วิธีการติดต่อร้องเรียนกับหน่วยงาน หลายทาง
2.6 ตัวบ่งชี้ของหลักการมีส่วนร่วม (PTP) ในการบริหาร
กิ จการที่ ดี ของส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ มสวั สดิ การและ
สวั ส ดิ ภ าพครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษานั้ น อยู่ ใ นระดั บ มาก
โดยตั วบ่ งชี้ ที่ 2 จั ดให้ มี ช่ องทางการเปิ ดเผยและให้ บริ การข้ อมู ล
ข่ าวสารแก่ ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย และผู้ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ อง รองลงมา
คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนก่อนที่จะมี
การตัดสินใจในเรื่องสาคัญๆ ที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและตัวบ่ งชี้ที่ 5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมบริหารงาน ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยสุด คือ ตัวบ่งชี้ที่ 8 บุคลากรมีเสรีภาพในการเปิดเผยเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานของตนแก่สาธารณชน โดยคานึ งถึง ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น
2.7 ตั ว บ่ ง ชี้ ข องหลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ (RPS) ในการ
บริ หารกิ จการที่ ดี ของส านักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มสวัสดิ การ
และสวั สดิ ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น อยู่ในระดับมาก
โดยตั วบ่ งชี้ ที่ 1 มี การจัดท าตาแหน่ งและค าบรรยายลั กษณะงาน
ของหน่วยงานได้ครบถ้วน และตัวบ่งชี้ที่ 7 บุคลากรให้ความเคารพ
ในความคิดที่เห็นต่างและกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทาของตน
รองลงมา คื อ ตั วบ่ งชี้ ที่ 2 มี การถ่ ายทอดตั วชี้ วั ดและเป้ าหมาย
ของหน่วยงานสู่ระดับบุคคล และตัวบ่งชี้ที่ 6 มีการนาผลการประเมิน
รายบุคคล มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเสริ มสร้ างศั กยภาพบุคลากร
ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ตัวบ่งชี้ที่ 8 จัดให้มีการบริหาร
จัดการด้ านการควบคุ มภายในและการบริ หารความเสี่ ยงที่ ดี และ
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงเป็นไปตามแผน
หรือเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนทุกปัจจัยเสี่ยง
3. ผลการวิ เคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (Confirmatory
Factor Analysis) ของตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบหลัก สรุปได้ดังนี้
3.1 โมเดลหลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล (EFF) ของส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง
การศึกษาที่พัฒนาขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
พิจารณาการทดสอบค่าไคว์-สแควร์ (2) ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (P  0.05) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่กาหนด เมื่อพิจารณาดัชนี
GFI, AGFI, NFI, CFI, RMR แ ล ะ RMSEA พ บ ว่ า ผ่ า น เ ก ณ ฑ์
ที่ก าหนดไว้ ทุ กดัชนี ดั งนั้ นหลั กประสิ ทธิ ผล (EFF) ของส านั กงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มสวั สดิ การและสวั สดิ ภาพครู และบุ คลากร
ทางการศึกษาประกอบด้วย 15 ตัวบ่งชี้
3.2 โมเดลหลั กประสิ ทธิ ภ าพ (PFM) ของส านั กงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มสวั สดิ การและสวั สดิ ภาพครู และบุ คลากร
ทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยพิจารณาการทดสอบค่าไคว์-สแควร์ (2) ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (P  0.05) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่กาหนด เมื่อพิจารณา
ดั ช นี GFI, AGFI, NFI, CFI, RMR และ RMSEA พบว่ า ผ่ า นเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ ทุ กดัชนี ดั งนั้ นหลั กประสิ ทธิ ผล (EFF) ของส านั กงาน
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คณะกรรมการส่ งเสริ มสวั สดิ การและสวั สดิ ภาพครู และบุ คลากร
ทางการศึกษาประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้
3.3 โมเดลหลั ก นิ ติ ธ รรม ( ROL) ของส านั ก งาน
คณะกรรมการส่ งเสริมสวั สดิการและสวัสดิ ภาพครูและบุ คลากร
ทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยพิจารณาการทดสอบค่าไคว์-สแควร์ (2) ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (P  0.05) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่กาหนด เมื่อพิจารณา
ดั ช นี GFI, AGFI, NFI, CFI, RMR และ RMSEA พบว่ า ผ่ า นเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ ทุ กดัชนี ดั งนั้ นหลั กประสิ ทธิ ผล (EFF) ของส านั กงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มสวั สดิ การและ สวัสดิ ภาพครู และบุ คลากร
ทางการศึกษาประกอบด้วย 14 ตัวบ่งชี้
3.4 โมเดลหลั ก คุ ณ ธรรม (MOR) ของส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาที่ พั ฒ นาขึ้ น นั้ น มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล
เชิ ง ประจั ก ษ์ โดยพิ จ ารณาการทดสอบค่ า ไคว์ - สแควร์ ( 2)
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P  0.05) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์
ที่กาหนด เมื่อพิจารณาดัชนี GFI, AGFI, NFI, CFI, RMR และ RMSEA
พบว่ า ผ่ า นเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ทุ ก ดั ช นี ดั ง นั้ น หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล
(EFF) ของส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้
3.5 โมเดลหลั ก ความโปร่ ง ใส (TPN) ของส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง
การศึกษาที่พัฒนาขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
พิจารณาการทดสอบค่าไคว์ -สแควร์ (2) ไม่ มี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05 (P  0.05) ซึ่ งเป็นหลักเกณฑ์ที่กาหนดเมื่อพิจารณา
ดั ช นี GFI, AGFI, NFI, CFI, RMR และ RMSEA พบว่ า ผ่ า นเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ทุกดัชนี ดังนั้น หลักประสิทธิผล (EFF) ของส านักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มสวั สดิ การและสวั สดิ ภาพครู และบุ คลากร
ทางการศึกษาประกอบด้วย 14 ตัวบ่งชี้
3.6 โมเดลหลั กการมี ส่ วนร่ วม (PTP) ของส านั กงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มสวั สดิ การและสวั สดิ ภาพครู และบุ คลากร
ทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยพิจารณาการทดสอบค่าไคว์-สแควร์ (2) ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (P  0.05) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่กาหนด เมื่อพิจารณา
ดั ช นี GFI, AGFI, NFI, CFI, RMR และ RMSEA พบว่ า ผ่ า นเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ทุกดัชนี ดังนั้น หลักประสิทธิผล (EFF) ของส านักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มสวั สดิ การและสวั สดิ ภาพครู และบุ คลากร
ทางการศึกษาประกอบด้วย 10 ตัวบ่งชี้
3.7 โมเดลหลั กความรั บผิ ดชอบ (RPS) ของส านั กงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มสวั สดิ การและสวั สดิ ภาพครู และบุ คลากร
ทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นนั้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยพิจารณาการทดสอบค่าไคว์-สแควร์ (2) ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (P  0.05) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่กาหนด เมื่อพิจารณา
ดั ช นี GFI, AGFI, NFI, CFI, RMR และ RMSEA พบว่ า ผ่ า นเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ทุกดัชนี ดังนั้น หลักประสิทธิผล (EFF) ของส านักงาน
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คณะกรรมการส่ งเสริ มสวั สดิ การและสวั สดิ ภาพครู และบุ คลากร
ทางการศึกษาประกอบด้วย 9 ตัวบ่งชี้
4. ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ สอง
(Second-order Confirmatory Factor Analysis) ของโมเดล
การบริ หารกิ จการที่ ดี (GDMNM) ของส านั กงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มสวั สดิ การและสวั สดิ ภาพครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
พบว่ า โมเดลการบริ หารกิ จการที่ ดี (GDMNM) ของส านั กงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มสวั สดิ การและสวั สดิ ภาพครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ โดยพิ จ ารณาจากการทดสอบ
ไคว์ -สแควร์ (2) ไม่ มี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 (P 0.05)
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เมื่อพิจารณาดัชนีกลุ่มที่กาหนด
ไว้ที่ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 พบว่า ดัชนีทุกตัว ได้แก่ GFI,
AGFI, NFI, CFI ผ่ านเกณฑ์ ส่ วนดั ชนี ที่ ก าหนดไว้ ที่ ระดั บน้ อยกว่ า
0.05 พบว่า ดัชนี RMR และ RMSEA ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้เช่นเดียวกัน
สรุปได้ว่า การบริหารกิจการที่ดีของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย
7 องค์ประกอบ 86 ตัวบ่งชี้ เมื่อพิ จารณาค่าน้าหนักองค์ ประกอบ
พบว่า หลักความรับผิ ดชอบ มีความส าคัญมากที่ สุด รองลงมาคื อ
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม
หลักประสิทธิผล และหลักประสิทธิภาพ ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
การพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ ก ารบริ ห ารกิ จ การที่ ดี ของส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ผ ลการวิ จั ย ประเด็น ส าคั ญ ในการน ามา
อภิปรายผล 2 ประเด็น ดังนี้
1. ผลการทดสอบความสอดคล้ องของโมเดลโครงสร้ า ง
การบริ ห ารกิ จ การที่ ดี ข องส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
ด้วยโปรแกรมลิสเรล พบว่า องค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบ คือ
หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ
เป็นองค์ประกอบสาคัญของการบริหารกิจการที่ดีของสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อภิสิทธิ หนุนภักดี
(2552) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง ธรรมาภิบาลในองค์กรภาคประชา
สังคม พบว่า การบริหารขององค์กรภาคประชาสังคมเป็นไปตาม
หลัก ธรรมาภิ บาล ประกอบไปด้ วย 6 มิติ ได้แ ก่ หลัก นิติธ รรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ หลักการมีส่วน
ร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัย ของกุ ลธิด า เลนุกลู (2554) ที่ไ ด้ท าการศึกษาเรื่อ ง
ตั ว ชี้ วั ด การบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบว่า ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่เหมาะสม
กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

หลักการมีส่วนร่วม หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักการมุ่งเน้น
ฉันทามติ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักประสิทธิภาพ
หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม และหลักความโปร่งใส ดังนั้น
การสร้างการบริหารกิจการที่ดีในสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวั สดิ การและสวั สดิ ภาพครู และบุ คลากรทางการศึ กษาให้ เกิ ด
ความเป็นธรรม การตอบสนองต่อความต้องการของข้ าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และสั ง คมอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลนั้ น จ าเป็ น ต้ อ งตระหนั ก ถึ ง หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล
หลักประสิทธิภาพ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
จาเป็นในการบริหารกิจการที่ดีของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการกาหนด
โครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
2. เมื่อพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบ จากผลการทดสอบ
ความสอดคล้องโมเดลโครงสร้างการบริหารกิจการที่ดีของสานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มสวั สดิ การและสวั สดิ ภาพครู และบุ คลากร
ทางการศึกษากั บข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า หลักความรั บผิดชอบ
(RPS) มีความสาคัญมากที่สุด รองลงมาคือ หลักความโปร่งใส (TPN)
หลักการมีส่วนร่วม (PTP) หลักคุณธรรม (MOR) หลักนิติธรรม (ROL)
หลักประสิทธิผล (EFF) และหลักประสิทธิภาพ (PFM) ตามลาดับ
ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า หลักความรับผิดชอบ (RPS) เป็น
องค์ประกอบที่มีความสาคัญมากที่สุดในการบริหารกิจการที่ดีของ
ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม สวั สดิ ก ารและสวั สดิ ภ าพครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ
กรองทอง เขี ยนทอง (2555) ที่ ได้ ท าการศึ กษาเรื่ อง การพั ฒนา
ตัวบ่งชี้ การบริ หารจั ดการที่ ดี ของผู้ บริหารสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
พบว่ า ตั วบ่ ง ชี้ ก ารบริ หารจั ด การที่ ดี ของผู้ บริ หารสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน มีน้าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก เรียงจาก
มากไปน้อย คือ หลักความรับผิดชอบ หลักการบริหารจัดการความรู้
หลักความคุ้ มค่า หลัก ความโปร่ งใส หลักคุณธรรม หลักนิติ ธรรม
หลักการมีส่วนร่วม และหลักเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับ
อภิ สิ ทธิ หนุ นภั กดี (2552) ที่ ได้ ท าการศึ กษาเรื่ อง ธรรมาภิ บาล
ในองค์กรภาคประชาสังคม พบว่า สามารถเรียงลาดับความส าคัญ
ขององค์ ประกอบได้ ดั งนี้ คื อ ความรั บผิ ดชอบ การมี คุ ณธรรม
ความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ หลั กนิ ติ ธรรม และความคุ้ มค่ า
โดยหลักความรับผิดชอบตามแนวทางการจั ดทาเกณฑ์ เพื่อการจั ด
ระดั บ การก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารภาครั ฐ ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
ของการบริ หารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี ของส านั กงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กาหนดว่ า หลั กความรับผิ ดชอบ
Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบั ติ
หน้าที่และ ผลงานต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้น
ควรอยู่ ในระดั บที่ สนองต่ อความคาดหวั งของสาธารณะ รวมทั้ ง
การแสดงถึ งความส านึ กในการรั บผิ ดชอบต่ อปั ญหาสาธารณะ
โดยพิจารณาจาก 1) การจัดทาตาแหน่งงานและคาบรรยายลักษณะ
งานขององค์การได้ครบถ้วน 2) การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ขององค์ ก ารสู่ ร ะดั บ บุ ค คล 3) การจั ด ให้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การ

ด้ า นการควบคุ ม ภายในที่ ดี 4) การจั ด ให้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
ด้านการบริหารความเสี่ยงในองค์การ 5) การจัดให้มีระบบการติดตาม
และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ โดยมี ก ารเชื่ อ มโยงกั บ
ระบบแรงจู ง ใจและระบบการให้ โ ทษอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและ
6) การจัดให้มีกระบวนการสร้างความตระหนักในเรื่อง ความรับผิดชอบ
ต่ อสั งคมและผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย ซึ่ งสอดคล้ องกั บถวิ ลวดี บุ รี กุ ล
และคณะ (2545) ได้อธิบายหลักการต่างๆ เกี่ยวกับการมีธรรมาภิบาล
และการนาไปประยุกต์ใช้ว่า หลักสานึกรับผิดชอบ (Accountability)
มีความหมายกว้างกว่าความสามารถในการตอบคาถามหรืออธิบาย
เกี่ยวกั บพฤติกรรมได้ เท่านั้น ยังรวมถึงความรั บผิ ดชอบในผลงาน
หรื อปฏิ บั ติ หน้ าที่ ให้ บรรลุ ผลตามเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ รวมทั้ ง
การตอบสนองต่ อ ความคาดหวั ง ของสาธารณะ เป็ น เรื่ อ งของ
ความพร้ อ มที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบ ความพร้ อ มที่ จ ะถู ก ตรวจสอบได้
โดยในแง่มุ มของการปฏิบั ติถือว่ า สานึกรั บผิดชอบเป็นคุณสมบั ติ
หรื อทั กษะที่ บุ คคลพึ งแสดงออกเพื่ อเป็ น เครื่ องชี้ ว่ าได้ ย อมรั บ
ในภารกิจที่ได้รั บมอบหมายและนาไปปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ
ดั ง นั้ น ในการบริ ห ารจั ดการส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบที่แสดงถึงการตรวจสอบหรือการประเมินบุคลากร
และหน่วยงาน
นอกจากนี้ ผ ลการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ยั ง พบว่ า หลั ก
ประสิทธิภาพ (PFM) ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวั สดิ ภาพครู และบุ คลากรทางการศึ กษา เป็ นองค์ ประกอบ
ที่มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ หรือมีความสาคัญน้อยที่สุด ซึ่งอาจเป็น
เพราะในปั จ จุ บั น ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก าร
และสวั สดิ ภาพครู และบุ คลากรทางการศึ กษามี การบริ หารงาน
ตามแนวทางการก ากั บ ดู แ ลที่ ดี ที่ มี ก ารออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม
ทาให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสามารถใช้ ทรั พ ยากรทั้ ง ด้ า น
ต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ขี ด ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ เพื่ อตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการที่ดี
และผลการวิจัยการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารกิจการที่ดีของสานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มสวั สดิ การและสวั สดิ ภาพครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัย
ไปใช้และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปได้ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิ จั ยที่ พบว่ า ตั วบ่ งชี้ ที่ พั ฒนาขึ้ นมี ความ
เหมาะสมสาหรับการบริหารกิจการที่ดีของสานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มสวั สดิ การและสวั สดิ ภาพครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ ดังนี้
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1.1 ควรมีการสอดแทรกตัวบ่งชี้ในแต่ ละองค์ ประกอบ
ซึ่ งเป็ นเครื่ องมื อหรื อกลไกการบริ หารของหน่ วยงานที่ ช่วยสร้ าง
การบริ ห ารกิ จ การที่ ดี ไ ว้ ในแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มสวั สดิ การและสวั สดิ ภาพครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา เพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติ
1.2 ควรนาตัวบ่งชี้การบริหารกิจการที่ดีของสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปใช้ เป็นแนวทางในพัฒนาการบริหารกิจการที่ดี
ให้ เ หมาะสม และท าให้ ก ระบวนการการบริ ห ารกิ จ การที่ ดี
กลายเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานปกติของหน่วยงาน
1.3 ควรนาตัวบ่งชี้การบริหารกิจการที่ดีของสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปใช้ เป็น กรอบในการตรวจสอบการดาเนิน การ
บริหารจัดการของหน่วยงาน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 การศึกษาครั้งนี้เป็น การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหาร
กิจการที่ดีข องสานั กงานคณะกรรมการส่ งเสริม สวั สดิก ารและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรนาตัวบ่งชี้การบริหารกิจการที่ดีของสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่พัฒนาขึ้นไปเป็นกรอบในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมิน
ดาเนินงานในการบริหารกิจการที่ดีของสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.2 ควรน าองค์ ป ระกอบและตั ว บ่ ง ชี้ ก ารบริ ห าร
กิจการที่ดีข องสานั กงานคณะกรรมการส่ งเสริม สวั สดิก ารและ
สวั ส ดิ ภ าพครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทั้ ง 7 องค์ ป ระกอบ
ที่ไ ด้ จากการวิจั ย ครั้ ง นี้ ไปใช้ เ ป็น ตั วแปรตามในการศึก ษาวิ จั ย
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานในการบริหารกิจการที่ดี
ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาการบริ ห ารกิ จ การที่ ดี
ของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น
2.3 ควรน าองค์ ป ระกอบและตั ว บ่ ง ชี้ ก ารบริ ห าร
กิ จ การที่ ดี ข องส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก าร
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 7 องค์ประกอบ
ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไปใช้ เ ป็ น ตั ว แปรต้ น ในการศึ ก ษาวิ จั ย
เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของด าเนิ น งานในการบริ ห าร
กิจการที่ดีข องสานั กงานคณะกรรมการส่ งเสริม สวั สดิก ารและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าส่งผลต่อตัวแปรใดบ้าง
เช่น ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การบรรลุเป้าหมาย เป็นต้น
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