
9
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารกิจการที่ดีในส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

The Development of Good Governance Indicators for the Office of the Welfare 
Promotion Commission for Teachers and Educational Personnel 

 
ญาณิศา  บุญจิตร์1 

สุชาติ  มีสมบัต2ิ 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีการบริหารกิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา และทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งช้ีการบริหารกิจการที่ดีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ การด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 2 ข้ันตอน ได้แก่ ขั้นตอน 
การสังเคราะห์ตัวบ่งช้ีส าหรับการบริหารกิจการที่ดีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งช้ีการบริหารกิจการที่ดีส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป และพิจารณาจากค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืน ได้แก่ ค่าสถิติไค-สแควร์ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน ดัชนีวัด 
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีอิงเกณฑ์ ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ ดัชนีรากก าลังสอง 
เฉลี่ยของเศษ และดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความแตกต่างโดยประมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวนรวม 1,449 คน ใช้วิธีการสุม่อย่างง่าย  
 ผลการวิจัยพบว่า ตัวบ่งช้ีการบริหารกิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา มีองค์ประกอบส าคัญ 7 องค์ประกอบ คือ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ โดยองค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักสูงสุด คือ หลักความรับผิดชอบ มีความส าคัญมากที่สุด รองลงมา 
คือ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักประสิทธิผล และหลักประสิทธิภาพ ตามล าดับ ผลการทดสอบ
สมมติฐานในการวิจัย พบว่า โมเดลโครงสร้างตัวบ่งช้ีการบริหารกิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกัน ผลการวิจัยท าให้ได้ตัวบ่งช้ีการบริหารกิจการที่ดีของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 86 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย ตัวบ่งช้ี หลักประสิทธิผล 
15 ตัวบ่งช้ี หลักประสิทธิภาพ 12 ตัวบ่งช้ี หลักนิติธรรม 14 ตัวบ่งช้ี หลักคุณธรรม 12 ตัวบ่งช้ี หลักความโปร่งใส 14 ตัวบ่งช้ี หลักการ 
มีส่วนร่วม 10 ตัวบง่ช้ี และหลักความรับผิดชอบ 9 ตัวบง่ช้ี 
  
ค าส าคัญ: การพัฒนาตัวบ่งช้ี การบริหารกิจการที่ดี ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร 

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 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
2 ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
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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 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) 
เป็นหลักการบริหารการปกครองที่มุ่ง ประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
และประเทศชาติ โดยยึด หลักเหตุ ผล และความเป็นธรรม 
(ปธาน สุวรรณมงคล, 2558) ซึ่งเป็นหลักการส าคัญในการพัฒนา
ระบบราชการไทย โดยรัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546 
เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โดยมีความประสงค์จะให้ใช้บังคับกับส่วนราชการในทุกกระทรวง 
ทบวง กรม ทั้งที่เป็นราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้ง
หน่วยงานอื่นท่ีอยู่ในก ากับของราชการฝ่ายบริหารที่มีการจัดตั้งขึ้น
และมีการปฏิบัติ ราชการเช่นเดียวกับกระทรวง ทบวง กรม 
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษาหรือ ส านักงานคณะกรรมการ สกสค.  
เป็นนิติบุคคลในก ากับ 
 กระทรวงศึกษาธิการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 บริหารงานโดยคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ด าเนินภารกิจด้านส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ 
สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นและความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริม
ความสามัคคีผดุงเกียรติและการวิจัยเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน 
ตามภารกิจ ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ในเรื่องสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ทั้งนี้ 
เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมั่นคงในการประกอบ
วิชาชีพจนสามารถอุทิศตนปฏิบัติงานในหน้าที่ส่งผลดีต่อคุณภาพ
การศึกษา (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2545) 
 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นนิติบุคคลในก ากับกระทรวงศึกษาธิการ
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2556 บริหารงานโดยคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ 
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ด าเนิน 

 
ภารกิจด้านส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น
และความมั่นคงของ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมความสามัคคีผดุงเกียรติและ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการด าเนินงานตามภารกิจ ตลอดจนการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาในเรื่องสื่อการเรียนการสอนและวัสดุ
อุปกรณ์การศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพจนสามารถอุทิศตนปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษา แต่จากการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมาได้ประสบปัญหาถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความไม่โปร่งใส
หลายเรื่อง เช่น ปัญหาถูกร้องเรียนทุจริตคอรัปช่ัน มีการออกระเบียบ
โดยมิชอบ มีการอนุมัติ เงินกองทุน ช.พ.ค. กว่า 2 พันล้านบาท 
ไปร่วมลงทุนท าโครงการโรงงานไฟฟ้าพลั งงานแสงอาทิตย์ 
โดยไม่ถูกต้อง ปัญหาทุจริตการก่อสร้างโรงแรมครูที่จังหวัดเชียงใหม่ 
500 ล้านบาท เป็นต้น (ส านักงานรัฐมนตรี, กระทรวงศึกษาธิการ, 
2558) จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นท าให้เกิดค าถามประการส าคัญ
เกี่ยวกับความเข้มแข็งภายในส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งการบริหารจัดการภายในเป็นกลไกที่ท าให้ส านักงาน 
มีความอ่อนแอลงหรือไม่การสูญเสียความเช่ือมั่นจากข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในครั้งนี้ต้องแก้ไขวิกฤติด้วยการสร้าง
ระบบการบริ หารจั ดการที่ ดี มี คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ 
ซึ่งการบริหารจัดการที่ดีนั้นจะเน้นที่การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
มั่นคง ไม่ล้มละลาย ไม่เสี่ยงต่อความเสียหาย บุคลากรมีความมั่นใจ
ในหน่วยงานว่าสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานได้ในระยะยาว 
การน าหลักการบริหารจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารนั้น เพื่อให้
หน่วยงานมีความน่าเช่ือถือและได้รับการยอมรับจากสังคมมากยิ่งขึ้น 
 ส าหรับการบริหารกิจการที่ดีในส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ควรมี ก ารพัฒนาตั วบ่ ง ช้ีของการบริ หารกิ จการที่ ดี ให้ มี 
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อระบบการด าเนินการของส านักงาน 
โครงสร้างการบริหารงานตามข้อบังคับของคณะกรรมการส่งเสริม
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สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 
อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยในการพัฒนา 
ตัวบ่งช้ีนั้น วรรณี แกมเกตุ (2540) กล่าวไว้ว่า ควรค านึงถึงและ 
ให้ความส าคัญกับการ ตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งช้ี ซึ่ งการน า
หลักการบริหารกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องอาศัยตัวบ่งช้ี
เพื่อให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เป็นรูปธรรม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ 
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็น
ของการน าหลักการบริหารกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติดังกล่าว 
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาตัวบ่งช้ีการบริหารกิจการที่ดี และพัฒนา
ตัวบ่งช้ีการบริหารกิจการที่ดีให้มีความชัดเจน และเหมาะสม 
กับบริบทของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ 
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือ 
ให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
น าไปเป็นแนวทางในการตรวจสอบการด าเนินการบริหารจัดการ 
ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีการบริหารกิจการที่ดีของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 2. เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้าง 
ตัวบ่งช้ีการบริหารกิจการที่ดีส าหรับส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กับข้อมูลเชิงประจักษ ์
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีตัวบ่งช้ีการบริหารกิจการที่ดี 
ที่มีความชัดเจน และเหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานส าหรับ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เป็นองค์ความรู้ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการที่ดี 
 3. เป็นแนวทางส าหรับกระทรวงศึกษาธิการในการตรวจสอบ
การด าเนินการบริหารจัดการของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตตัวแปร 
 การวิจยัครั้งนี้มุ่งค้นหาค าตอบเกี่ยวกับตัวบ่งช้ีการบริหาร
กิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ 
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับ 
การพัฒนาตัวบ่งช้ีการบริหารกิจการที่ดีมาจากองค์ประกอบ 
ของการบริหารกิจการที่ดีตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  5) 
พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552) 
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2545) ท าให้ได้ จ านวน 7 องค์ประกอบ 
เป็นองค์ประกอบหลักในการวิจัยครั้ งนี้  การพัฒนาตัวบ่ งช้ี 
จากองค์ประกอบของการบริหารกิจการที่ดีทั้ง 7 องค์ประกอบ ได้แก ่
หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรมหลัก
ความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วมและหลักความรับผิดชอบ 
 2. ขอบเขตประชากร 
 ประชากรที่ ใ ช้ ในการด าเนินการวิ จั ยในขั้ นตอน 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบความตรง 
เชิงโครงสร้างของตัวบ่งช้ีการบริหารกิจการที่ดีของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ ประชากร ประกอบด้วย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 993,175 คน 
ส าหรับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีส าหรับการบริหารกิจการที่ดี 
ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยอาศัยแนวคิดของแฮร์ และคนอื่นๆ (Hair et.al., 1998) ที่
ได้เสนอเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการ
วิเคราะห์โมเดลลิสเรล โดยพิจารณาจากขนาดของโมเดล ซึ่งโดยทั่วไป 
มักใช้ผู้ตอบ จ านวน 10 – 20 เท่าของตัวบ่งช้ี ทั้งนี้ในโมเดลการวิจัย
ครั้งนี้มีตัวบ่งช้ี จ านวน 86 ตัวบ่งช้ี ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมจึงควรมีจ านวน 860 – 1720 คน ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 1,449 คน คิดเป็น 16.85 เท่าของตัวบ่งช้ี 
กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
 
สมมติฐาน 
 โมเดลโครงสร้างเชิงเส้นของตัวบ่งช้ีการบริหารกิจการที่ดี
ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในงานวิจัยนี้สร้างขึ้นจากทฤษฎีที่มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 
2 ข้ันตอน ได้แก่ ขั้นตอนการสังเคราะห์ตัวบ่งช้ีส าหรับการบริหาร
กิจการที่ดีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ 
สวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึ กษา  และขั้ นตอน 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อพัฒนาและตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งช้ีการบริหารกิจการที่ดีส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึ กษากับข้อมูล เ ชิ งประจั กษ์  โดยการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป เครื่องมือท่ีใช้ 
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบ่งช้ี
การบริหารกิจการที่ดี ในส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัส ดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก จ านวน 86 ข้อ  มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  โดยวิธีการของลิเคิร์ท 
(Likert) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) จากระดับความคิดเห็น 
มีความเหมาะสมน้อยที่สุด  (1 ) ไปถึงระดับความคิดเห็น 
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด (2) หาคุณภาพเครื่องมือโดยน าไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 คน พิจารณาความเหมาะสมของตัวบ่งช้ี
ในแต่ละองค์ประกอบและน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถาม ( IOC) โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกข้อค าถาม 
ที่มี ค่ า IOC สู งกว่า 0.60 น าแบบสอบถามที่ ปรั บปรุ งแก้ ไ ข 
ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 30 คน 
และวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของครอนบาร์ค (Cronbach) 
ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.98 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้จากการสุ่มโดยใช้หลักความน่าจะเป็น 
ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปเบื้องต้น เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและ
วิเคราะห์การกระจายของตัวแปรสังเกตได้ในการวิจัยหาค่าเฉลี่ย 
( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรเป็นรายคู่ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

(pearson’s product moment correlation coefficient) ระหว่าง
ตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด พร้อมทั้งทดสอบนัยส าคัญของความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร ส่วนการตรวจสอบสมมติฐานในการวิจัย ผู้วิจัย
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล ทั้ง 7 องค์ประกอบหลัก 
และวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดล 
การบริหารกิจการที่ดี  (GDMNM) ของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตามทฤษฎีกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและพิจารณาจากค่าสถิติ 
วัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Measures) ได้แก ่ค่าสถิติ
ไค-สแควร์ (chi-square statistic: 2) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI) ดัชนีวัดระดับ
ความเหมาะสมพอดีอิงเกณฑ์ (NFI) ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
เปรียบเทียบ (CFI) ดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) และดัชนี
รากก าลังสองเฉลี่ยของความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) 
 
สรุปผลการวิจัยและอภปิรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาตัวบ่งช้ีการบริหารกิจการที่ดีของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาตัวบ่งช้ีการบริหารกิจการที่ดีของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัย 
พบว่า ตัวบ่งช้ีการบริหารกิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มี 7 องค์ประกอบ 86 ตัวบ่งช้ี จากนั้นได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นนักวิชาการหรือผู้เช่ียวชาญทางด้านการบริหาร
องค์กรภาครัฐ จ านวน 6 คน และผู้บริหารหรืออดีตผู้บริหาร
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 6 คน พิจารณาความเหมาะสม 
ของตัวบ่งช้ีการบริหารกิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผลการพิจารณาท าให้ได้ตัวบ่งช้ีการบริหารกิจการที่ดีของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 7 องค์ประกอบ 86 ตัวบ่งช้ี  
 2. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวบ่งช้ีการบริหาร
กิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ 
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม 
จ านวน 1 ฉบับ สอบถามความคิดเหน็ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่ งช้ีการบริหาร 
กิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ 
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สรุปได้ดังนี ้
 2.1 ตัวบ่งช้ีของหลักประสิทธิผล (EFF) ในการบริหาร
กิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ 
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น อยู่ ในระดับมาก 
โดยตัวบ่งช้ีที่ 1 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 

X

องค์ประกอบของบริหาร
กิจการที่ด ี7 หลัก 
  1. หลักประสิทธิผล                           
  2. หลักประสิทธภิาพ  
  3. หลักนิตธิรรม                               
  4. หลักคุณธรรม  
  5. หลักความโปร่งใส                          
  6. หลักการมีส่วนรว่ม  
  7. หลักความรับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้การบริหารกิจการที่ดี
ของส านักงานคณะกรรมการ
ส่ ง เ ส ริ ม ส วั ส ดิ ก า ร แ ล ะ 
สวัสดิภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
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ที่สอดคล้อง กับบทบาทภารกิจและนโยบายของหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ ตัวบ่งช้ีที่  3 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มี 
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่และ 
แผนยุทธศาสตร์ ส่วนตัวบ่งช้ีที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ตัวบ่งช้ีที่ 13 
มีการใช้อ านาจบริหารจากระดับสูงสู่ระดับปฏิบัติ เพื่อให้เกิดเอกภาพ
ในการบังคับบัญชา 
 2.2 ตัวบ่งช้ีของหลักประสิทธิภาพ (PFM) ในการบริหาร
กิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ 
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น อยู่ ในระดับมาก 
โดยตัวบ่งช้ีที่ 3 มีการจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของงาน
ที่ได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ตัวบ่งช้ีที่  1 
มีการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยเพื่อลด 
ต้นทุน ลดขั้นตอนการท างาน และเพ่ิมปริมาณผลผลิตและ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 มีการจัดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 
วางแผนการใช้ข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติ งาน ส่วนตัวบ่งช้ี 
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ตัวบ่งช้ีที่ 8 มีการพิจารณาผลตอบแทน 
ของบุคลากรเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 2.3 ตัวบ่งช้ีของหลักนิติธรรม (ROL) ในการบริหาร
กิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ 
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น อยู่ ในระดับมาก 
โดยตัวบ่งช้ีที่ 13 ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน หรือตัดสินคดี 
ยึดหลักกฎหมายอย่างเป็นธรรมทุกฉบับ ไม่ เลือกปฏิบัติ และ
ตามล าดับก่อนหลัง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ตัวบ่งช้ีที่ 4 
มีการออกกฎระเบียบโดยค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้รับบริการ
และผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย ส่ วนตั วบ่ ง ช้ีที่ มี ค่ า เฉลี่ ยน้ อยสุ ด 
คือ ตัวบ่งช้ีที่ 14  ผู้มีอ านาจในหน่วยงานมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที ่
 2.4 ตัวบ่งช้ีของหลักคุณธรรม (MOR) ในการบริหาร
กิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวั สดิการและ 
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น อยู่ ในระดับมาก 
โดยตัวบ่งช้ีที่  9 บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อหน่วยงานและ 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผู้รับบริการได้รับการปฏิบัติด้วยมาตรฐานเดียวกัน 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้บริหารพิจารณาความดี
ความชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยยึดหลักผลการปฏิบัติงาน
เป็นธรรม และตัวบ่งช้ีที่ 8 บุคลากรปฏิบัติต่อกันและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียด้วยความสุภาพอ่อนโยน และมีมนุษยสัมพันธ์ ส่วนตัวบ่งช้ี 
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ตัวบ่งช้ีที่ 3 ในรอบปีที่ผ่านมา การตัดสินใจ
ของผู้บริหารไม่ได้รับการร้องเรียนต่อการเลือกปฏิบัติ 
 2.5 ตัวบ่งช้ีของหลักความโปร่งใส (TPN) ในการบริหาร
กิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ 
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น อยู่ ในระดับมาก 
โดยตัวบ่งช้ีที่ 11 มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน
ปฏิบั ติ งานด้ วยความโปร่ งใส ซื่ อสั ตย์สุ จริต รองลงมา  คื อ 
ตัวบ่งช้ีที่ 10 มีระบบการบริหารการเงินและทรัพย์สินที่ชัดเจน  
โปร่งใสและตรวจสอบได้ และตัวบ่งช้ีที่ 14 มีการปฏิบัติราชการได้
ตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ โดยไม่มีเรื่องทุจริต หรือเรื่องร้องเรียน

ด้านทุจริต ส่วนตัวบ่ง ช้ีที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด  คือ ตัวบ่งช้ีที่  8 
มีช่องทาง/วิธีการติดต่อร้องเรียนกับหน่วยงาน หลายทาง  
 2.6 ตัวบ่งช้ีของหลักการมีส่วนร่วม (PTP) ในการบริหาร
กิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ 
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น อยู่ ในระดับมาก 
โดยตัวบ่งช้ีที่ 2 จัดให้มีช่องทางการเปิดเผยและให้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รองลงมา 
คือ ตัวบ่งช้ีที่ 1 มีการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนก่อนที่จะมี
การตัดสินใจในเรื่องส าคัญๆ ที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและตัวบ่งช้ีที่ 5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมบริหารงาน ส่วนตัวบ่งช้ีที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยสุด คือ ตัวบ่งช้ีที่ 8 บุคลากรมีเสรีภาพในการเปิดเผยเรื่องต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานของตนแก่สาธารณชน โดยค านึงถึงผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้น 
 2.7 ตัวบ่งช้ีของหลักความรับผิดชอบ (RPS) ในการ
บริหารกิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ 
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น อยู่ในระดับมาก 
โดยตัวบ่งช้ีที่ 1 มีการจัดท าต าแหน่งและค าบรรยายลักษณะงาน 
ของหน่วยงานได้ครบถ้วน และตัวบ่งช้ีที่ 7 บุคลากรให้ความเคารพ 
ในความคิดที่เห็นต่างและกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
รองลงมา คือ ตัวบ่งช้ีที่ 2 มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
ของหน่วยงานสู่ระดับบุคคล และตัวบ่งช้ีที่ 6 มีการน าผลการประเมิน
รายบุคคล มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 
ส่วนตัวบ่งช้ีที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ตัวบ่งช้ีที่ 8 จัดให้มีการบริหาร
จัดการด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดีและ 
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นไปตามแผน
หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนทุกปัจจัยเสี่ยง 
 3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis) ของตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบหลัก สรุปได้ดังนี้ 
 3.1 โมเดลหลักประสิทธิ ผล (EFF) ของส านั กงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง
การศึกษาที่พัฒนาขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
พิจารณาการทดสอบค่าไคว์-สแควร์ (2) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (P  0.05) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เมื่อพิจารณาดัชนี 
GFI, AGFI, NFI, CFI, RMR แ ละ  RMSEA พบ ว่ า  ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ทุกดัชนี ดังนั้นหลักประสิทธิผล (EFF) ของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประกอบด้วย 15 ตัวบ่งช้ี   
 3.2 โมเดลหลักประสิทธิภาพ (PFM) ของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยพิจารณาการทดสอบค่าไคว์-สแควร์ (2) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (P  0.05) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เมื่อพิจารณา
ดัชนี GFI, AGFI, NFI, CFI, RMR และ RMSEA พบว่า ผ่านเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ทุกดัชนี ดังนั้นหลักประสิทธิผล (EFF) ของส านักงาน
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คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประกอบด้วย 12 ตัวบ่งช้ี   
 3.3 โม เดลหลักนิติ ธรรม  (ROL) ของส านั กงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยพิจารณาการทดสอบค่าไคว์-สแควร์ (2) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (P  0.05) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เมื่อพิจารณา
ดัชนี  GFI, AGFI, NFI, CFI, RMR และ RMSEA พบว่า ผ่านเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ทุกดัชนี ดังนั้นหลักประสิทธิผล (EFF) ของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ สวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประกอบด้วย 14 ตัวบ่งช้ี   
 3.4 โมเดลหลักคุณธรรม (MOR) ของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ โดยพิจารณาการทดสอบค่าไคว์ -สแควร์ (2) 
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P  0.05) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด เมื่อพิจารณาดัชนี GFI, AGFI, NFI, CFI, RMR และ RMSEA 
พบว่า ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทุกดัชนี ดังนั้นหลักประสิทธิผล 
(EFF) ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ 
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วย 12 ตัวบ่งช้ี   
 3.5 โมเดลหลักความโปร่งใส (TPN) ของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง
การศึกษาที่พัฒนาขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
พิจารณาการทดสอบค่าไคว์-สแควร์ (2) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 (P  0.05) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเมื่อพิจารณา
ดัชนี  GFI, AGFI, NFI, CFI, RMR และ RMSEA พบว่า ผ่านเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ทุกดัชนี ดังนั้น หลักประสิทธิผล (EFF) ของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาประกอบด้วย 14 ตัวบ่งช้ี   
 3.6 โมเดลหลักการมีส่วนร่วม (PTP) ของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยพิจารณาการทดสอบค่าไคว์-สแควร์ (2) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 (P  0.05) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เมื่อพิจารณา
ดัชนี  GFI, AGFI, NFI, CFI, RMR และ RMSEA พบว่า ผ่านเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ทุกดัชนี ดังนั้น หลักประสิทธิผล (EFF) ของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาประกอบด้วย 10 ตัวบ่งช้ี   
 3.7 โมเดลหลักความรับผิดชอบ (RPS) ของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นนั้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยพิจารณาการทดสอบค่าไคว์-สแควร์ (2) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 (P  0.05) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เมื่อพิจารณา
ดัชนี  GFI, AGFI, NFI, CFI, RMR และ RMSEA พบว่า ผ่านเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ทุกดัชนี ดังนั้น หลักประสิทธิผล (EFF) ของส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาประกอบด้วย 9 ตัวบ่งช้ี   
 4. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
(Second-order Confirmatory Factor Analysis) ของโมเดล 
การบริหารกิจการที่ดี  (GDMNM) ของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พบว่า โมเดลการบริหารกิจการที่ดี  (GDMNM) ของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ งไว้  โดยพิจารณาจากการทดสอบ 
ไคว์-สแควร์ (2) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P 0.05) 
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เมื่อพิจารณาดัชนีกลุ่มที่ก าหนด
ไว้ที่ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 พบว่า ดัชนีทุกตัว ได้แก่ GFI, 
AGFI, NFI, CFI ผ่านเกณฑ์ ส่วนดัชนีที่ก าหนดไว้ที่ระดับน้อยกว่า 
0.05 พบว่า ดัชนี RMR และ RMSEA ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เช่นเดียวกัน 
สรุปได้ว่า การบริหารกิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 
7 องค์ประกอบ 86 ตัวบ่งช้ี เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
พบว่า หลักความรับผิดชอบ มีความส าคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม 
หลักประสิทธิผล และหลักประสิทธิภาพ ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาตัวบ่งช้ีการบริหารกิจการที่ดีของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาครั้งนี้  มีผลการวิจัยประเด็นส าคัญในการน ามา
อภิปรายผล 2 ประเด็น ดังนี ้
 1. ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้าง 
การบริหารกิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากับข้อมูล
เชิงประจักษ ์โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
ด้วยโปรแกรมลิสเรล พบว่า องค์ประกอบท้ัง 7 องค์ประกอบ คือ 
หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ 
เป็นองค์ประกอบส าคัญของการบริหารกิจการท่ีดีของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อภิสิทธิ หนุนภักดี 
(2552) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ธรรมาภิบาลในองค์กรภาคประชา
สังคม พบว่า การบริหารขององค์กรภาคประชาสังคมเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วย 6 มิติ ได้แก่ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ หลักการมีส่วน
ร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของกุลธิดา เลนุกลู (2554) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
ตัวช้ีวัดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบว่า ตัวช้ีวัดธรรมาภิบาลที่เหมาะสม
กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีทั้งสิ้น 10 ตัวช้ีวัด ประกอบดว้ย 
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หลักการมีส่วนร่วม หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักการมุ่งเน้น
ฉันทามติ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักประสิทธิภาพ 
หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม และหลักความโปร่งใส ดังนั้น 
การสร้างการบริหารกิจการที่ดีในส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิด 
ความเป็นธรรม การตอบสนองต่อความต้องการของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลนั้น จ าเป็นต้องตระหนักถึงหลักประสิทธิผล 
หลักประสิทธิภาพ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
จ าเป็นในการบริหารกิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการก าหนด
โครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม  
 2. เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ จากผลการทดสอบ
ความสอดคล้องโมเดลโครงสร้างการบริหารกิจการที่ดีของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า หลักความรับผิดชอบ 
(RPS) มีความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ หลักความโปร่งใส (TPN) 
หลักการมีส่วนร่วม (PTP) หลักคุณธรรม (MOR) หลักนิติธรรม (ROL) 
หลักประสิทธิผล (EFF) และหลักประสิทธิภาพ (PFM) ตามล าดับ 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า หลักความรับผิดชอบ (RPS) เป็น
องค์ประกอบที่มีความส าคัญมากท่ีสุดในการบริหารกิจการที่ดีของ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
กรองทอง เขียนทอง (2555) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนา 
ตัวบ่งช้ีการบริหารจัดการที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พบว่า ตัวบ่งช้ีการบริหารจัดการที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน มีน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก เรียงจาก
มากไปน้อย คือ หลักความรับผิดชอบ หลักการบริหารจัดการความรู้ 
หลักความคุ้มค่า หลัก ความโปร่งใส หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม 
หลักการมีส่วนร่วม และหลักเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับ
อภิสิทธิ หนุนภักดี (2552) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ธรรมาภิบาล 
ในองค์กรภาคประชาสังคม พบว่า สามารถเรียงล าดับความส าคัญ 
ขององค์ประกอบได้ดังนี้  คือ ความรับผิดชอบ การมีคุณธรรม 
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ หลักนิติธรรม และความคุ้มค่า 
โดยหลักความรับผิดชอบตามแนวทางการจัดท าเกณฑ์เพื่อการจัด
ระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ก าหนดว่า หลักความรับผิดชอบ 
Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่และ ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้น
ควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้ง 
การแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
โดยพิจารณาจาก 1) การจัดท าต าแหน่งงานและค าบรรยายลักษณะ
งานขององค์การได้ครบถ้วน 2) การถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมาย
ขององค์การสู่ ระดับบุคคล 3) การจัดให้มีการบริหารจัดการ 

ด้านการควบคุมภายในที่ดี  4) การจัดให้มีการบริหารจัดการ 
ด้านการบริหารความเสี่ยงในองค์การ 5) การจัดให้มีระบบการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ โดยมีการเช่ือมโยงกับ 
ระบบแรงจูงใจและระบบการให้ โทษอย่างเป็นรูปธรรมและ 
6) การจัดให้มีกระบวนการสร้างความตระหนักในเรื่อง ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสอดคล้องกับถวิลวดี บุรีกุล 
และคณะ (2545) ได้อธิบายหลักการต่างๆ เกี่ยวกับการมีธรรมาภิบาล
และการน าไปประยุกต์ใช้ว่า หลักส านึกรับผิดชอบ (Accountability) 
มีความหมายกว้างกว่าความสามารถในการตอบค าถามหรืออธิบาย
เกี่ยวกับพฤติกรรมได้เท่านั้น ยังรวมถึงความรับผิดชอบในผลงาน 
หรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง 
การตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ เป็นเรื่องของ 
ความพร้อมที่จะรับผิดชอบ ความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบได้ 
โดยในแง่มุมของการปฏิบัติถือว่า ส านึกรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติ 
หรือทักษะที่บุคคลพึงแสดงออกเพื่อเป็นเครื่องช้ีว่าได้ยอมรับ 
ในภารกิจที่ได้รับมอบหมายและน าไปปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ 
ดังนั้น ในการบริหารจัดการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบที่แสดงถึงการตรวจสอบหรือการประเมินบุคลากร 
และหน่วยงาน  
 นอกจากนี้ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังพบว่า หลัก
ประสิทธิภาพ (PFM) ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นองค์ประกอบ 
ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ หรือมีความส าคัญน้อยที่สุด ซึ่งอาจเป็น
เพราะในปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการส่งเสริ มสวัสดิการ 
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีการบริหารงาน 
ตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม
ท าให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึ กษาสามารถใช้ ทรั พยากรทั้ งด้ าน 
ต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจเพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 
ข้อเสนอแนะ   
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการที่ดี 
และผลการวิจัยการพัฒนาตัวบ่งช้ีการบริหารกิจการที่ดีของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัย 
ไปใช้และขอ้เสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปได้ ดังนี ้
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า ตัวบ่งช้ีที่พัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสมส าหรับการบริหารกิจการท่ีดีของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ ดังนี ้
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 1.1 ควรมีการสอดแทรกตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบ 
ซึ่งเป็นเครื่องมือหรือกลไกการบริหารของหน่วยงานที่ ช่วยสร้าง 
การบริหารกิ จการที่ ดี ไว้ ในแผนยุทธศาสตร์ของส านั กงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติ  
 1.2 ควรน าตัวบ่งช้ีการบริหารกิจการที่ดีของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในพัฒนาการบริหารกิจการที่ดี 
ให้เหมาะสม และท าให้กระบวนการการบริหารกิจการที่ดี  
กลายเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานปกติของหน่วยงาน 
 1.3 ควรน าตัวบ่งช้ีการบริหารกิจการที่ดีของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการด าเนินการ
บริหารจัดการของหน่วยงาน 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
 2.1 การศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนาตัวบ่งช้ีการบริหาร
กิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรน าตัวบ่งช้ีการบริหารกิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่พัฒนาขึ้นไปเป็นกรอบในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมิน
ด าเนินงานในการบริหารกิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.2 ควรน าองค์ประกอบและตัวบ่ ง ช้ีการบริหาร 
กิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ 
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 7 องค์ประกอบ 
ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ไปใช้เป็นตัวแปรตามในการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานในการบริหารกิจการที่ดี
ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการบริหารกิจการที่ดี 
ของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
มากยิ่งข้ึน 
 2.3 ควรน าองค์ประกอบและตัวบ่ ง ช้ีการบริหาร 
กิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ 
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 7 องค์ประกอบ 
ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ไปใช้เป็นตัวแปรต้นในการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการศึกษาประสิทธิผลของด าเนินงานในการบริหาร 
กิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าส่งผลต่อตัวแปรใดบ้าง 
เช่น ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การบรรลุเป้าหมาย เป็นต้น 
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