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ประกาศคุณูปการ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จเรียบรอยไดดวยดี เนื่องจากไดรับความเมตตาอนุเคราะหให
คําปรึกษา และชวยเหลือแนะนําตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ เปนอยางดียิ่งจากอาจารย ผศ.ดร.อนุพันธ 
อภิชยานุภาพ อาจารยท่ีปรึกษาผูควบคุมวิทยานิพนธ ท่ีใหผูวิจัยไดรับแนวทางในการศึกษาคนควาหา
ความรูและประสบการณในการทํางานวิทยานิพนธครั้งนี้ เจริญพรขอบคุณอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้  
 เจริญพรนางคันธรส  อภิชยานุภาพ  นายสําเร็จ  ศรีอําไพ ท่ีไดกรุณาถวายความรูวิธีการ         
ใหคําแนะนําเพ่ิมเติมงานวิทยานิพนธ ใหสมบูรณ 
 กราบขอบพระคุณ พระดร.เจริญ จิรปฺุโ ผศ.ดร. จํารูญ พริกบุญจันทร ผศ.ดร. ชลอ     
วงศแสวง นายภิรมย นันทวงค ดร.เกรียงพงศ ภูมิราช ท่ีไดกรุณาตรวจสอบแกไขเครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัยในครั้งนี้ เจริญพรขอบคุณผูอํานวยการรองผูอํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ท่ีอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลในการ
วิจัยเปนอยางด ี
 ขอบคุณคณาจารยคณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย     
ไดถวายความรู ใหโอกาสและชวยใหคําแนะนําในการศึกษา 
 คุณงามความดีประโยชนอันพึงเกิดจากงานวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยเจริญพรนอมเคารพ
กตัญูกตเวทีแดบิดามารดา  คุณพอกิตติชัย คุณแมถวิล เตือนสันเทียะ ของขาพเจา ผูใหกําเนิดและ
ใหทุกสิ่งทุกอยาง และขอนอมถวายบูชาแดพระรัตนตรัย คุณครูอุปชฌายอาจารย ผูมีพระคุณ ท่ีไดให
การชวยเหลือ สนับสนุน และเปนกําลังใจตลอดเวลาในการศึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้แกผูวิจัยตลอดมา
จนสําเร็จการศึกษาในท่ีสุด  
 
 
 
 

พระอดิศักดิ์ สารโท (เตือนสันเทียะ) 
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๕๔๑๐๒๐๔๐๓๗ สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา ; ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
คําสําคัญ: การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา/ โดยใชหลักธรรมาภิบาล / ของผูบริหารโรงเรียน 

 พระอดิศักดิ์ สารโท (เตือนสันเทียะ) : การบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑ (THE 
ADMINISTRATORS, SCHOOL ADMINISTRATION BASED ON GOOD GOVERNANCE PRINCIPLE IN 
SCHOOLS UNDER PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 
OFFICE 1)คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ: ผศ.ดร.อนุพันธ อภิชยานุภาพ, ศษ.ด. ๑๗๔ หนา. ป พ.ศ. 
๒๕๕๗. 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ๑)การบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑๒) เพื่อ
เปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จําแนกตามประสบการณและขนาดของโรงเรียน กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ เปนผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาที่แทนจํานวน ๑๒๗ 
โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๒๕๔ คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคลหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน คือ คาความถ่ี 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียวดวย F-test(One – way 
ANOVA) 
   ผลการวิจัยพบวา 

๑. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุมากกวา   
๕๑ ป ข้ึนไป ระดับการศึกษาปริญญาโท ตําแหนงหนาที่ปจจุบันเปนผูอํานวยการมีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานมากกวา ๑๐ ป และเปนโรงเรียนขนาดกลาง 

๒. ระดับความคิดเห็นการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทั้ง ๑๐ หลัก ภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด โดยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ หลักคุณธรรม/จริยธรรมหลักการกระจายอํานาจหลักความเสมอภาค
หลักเปดเผย/โปรงใสหลักนิติธรรมหลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได หลักการมีสวนรวม/การ
พยายามแสวงหาฉันทามติหลักประสิทธิผลหลักประสิทธิภาพและระดับที่นอยที่สุด คือ หลักการตอบสนอง 
ตามลําดับ 

๓. ระดับความคิดเห็นการเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จําแนกตาม
ประสบการณและขนาดของโรงเรียนพบวา ผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาที่แทน ที่มี 
ประสบการณในการทํางานตางกันมคีวามคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลแตกตางกัน
และขนาดโรงเรียนตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลไมแตกตางกันมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
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 The purposes of this research were: 1) the administrators, school administration 

based on good governance principlein schools under Phranakhonsiayutthaya primary 

educational service area office 1, 2) to compare the administrators, school administration 

based on good governance principle in schools under Phranakhonsiayutthaya primary 

educational service area office 1, divide by experience and side of school. The Sampling is 

theadministrators and deputy or assistance total 127 schools consisted of 254 people. The 

analysis statistical arequestionnaireconsist of the private of reason with good governance 

principleof administrators.The analysis statistical are frequency, percentage, mean, standard 

deviation,the t test (t-test) and one-way test of variance One-Way ANOVA or F-test. 

 The results of the study were as follows: 

 1. The private data of questionnaire manwho older than 51 years, and got Master 

degree in position of directorwith over 10 years’ experience in the operation and medium 

school. 

 2. The level concept of the administrators, school administration based ongood 

governance principle in schools under Phranakhonsiayutthaya primary educational service 

area office 1, all of ten in overall in many level arranged from high to low namely – moral, 

morality,decentralization, equality, uncovered, transparent, rule of Law, accountability, be 

verified, participation, try to consensus, effectiveness, capability and the low level is along 

with responsibility. 

 3. The level of concept to compare the administrators, school administration based 

ongood governance principle in schools under Phranakhonsiayutthaya primary educational 

service area office 1, divide by experience and side of school was found that theadministrators 

and deputy or assistancewith different bywork experience, the concept of school 

administration, side of school but the concept of good governance principle had not different 

instatisticallysignificantat 0.05 level. 
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สารบัญ 
  

    หนา 
ประกาศคุณูปการ          ก 
บทคัดยอภาษาไทย             ข 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ         ค 
สารบัญ           ง 
สารบัญตาราง          ฉ 
สารบัญแผนภูมิ          ฒ 
บทท่ี 
๑  บทนํา           ๑ 
 ๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา      ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย        ๓ 
 ๑.๓ สมมติฐานของการวิจัย        ๔ 
 ๑.๔ กรอบแนวคิดในการวจิัย        ๔ 
 ๑.๕ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ        ๕ 
 ๑.๖ ขอบเขตของการวิจัย        ๖ 
 ๑.๗ ขอคําถามของการวิจัย        ๖ 
 ๑.๘ คํานิยามศัพทเฉพาะ        ๖ 
บทท่ี 
๒ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ        ๑๐ 
 ๒.๑ ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร        ๑๑ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร        ๑๔ 
  ๒.๒.๑ ความหมายของการบริหาร       ๑๔ 
  ๒.๒.๒ ปจจยัทางการบรหิาร        ๒๓ 
  ๒.๒.๓ กระบวนการบริหาร        ๒๔ 
  ๒.๒.๔ ความหมายของการบริหารการศึกษา      ๒๖ 
  ๒.๒.๕ กระบวนการบริหารการศึกษา       ๒๗ 
  ๒.๒.๖ การบริหารโรงเรียน        ๒๘ 
  ๒.๒.๗ ขอบขายของการบริหารโรงเรียน      ๓๐ 
  ๒.๒.๘ กระบวนการบริหารโรงเรียน       ๕๐ 
  ๒.๒.๙ คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน      ๕๐ 
  ๒.๒.๑๐ กลยุทธการนํานโยบายทางการศึกษาไปปฏิบัติ     ๕๒ 
 
 



จ 
 

สารบัญ(ตอ) 
 

    หนา 
บทท่ี 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล ๕๖ 
 ๒.๓.๑ ความหมายของธรรมาภิบาล ๕๘ 
 ๒.๓.๒ ความสําคัญของธรรมาภิบาล ๖๐ 
 ๒.๓.๓ องคประกอบของธรรมาภิบาล  ๖๒ 
๒.๔ สภาพพ้ืนท่ีท่ีศึกษา ๗๓ 
๒.๕ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ๗๖ 
 ๒.๕.๑ งานวิจัยในประเทศ ๗๖ 
 ๒.๕.๒ งานวิจัยตางประเทศ ๘๗ 
บทท่ี 
๓ วิธีการดําเนินการวิจัย                                                                  ๘๘ 
 ๓.๑ ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ๘๘ 
 ๓.๒ ระเบียบการวิจัย ๘๘ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ๘๙ 
 ๓.๔ การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ๙๑ 
 ๓.๕ การเก็บรวบรวมขอมูล ๙๒ 
 ๓.๖ การวิเคราะหขอมูล ๙๒ 
 ๓.๗ สถิติท่ีใชในการวิจัย ๙๓ 
บทท่ี 
๔ ผลการวิจัย ๙๔ 
 ๔.๑ สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ๙๔ 
 ๔.๒ ข้ันตอนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ๙๔ 
 ๔.๓ ผลการวิเคราะหขอมูล ๙๕ 
บทท่ี 
๕ สรุป อภิปลายผล และขอเสนอแนะ ๑๒๒ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๒๓ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๒๗ 
 ๕.๓ ขอเสนอแนะ ๑๔๑ 

บรรณานุกรม ๑๔๒ 
ภาคผนวก ๑๕๒ 
 ภาคผนวก ก รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย ๑๕๓ 
 ภาคผนวก ข แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๑๖๐ 



ฉ 
 

สารบัญ(ตอ) 
 

    หนา 
 ภาคผนวก ค คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม ๑๖๘ 
 ภาคผนวก ง คาความเชื่อม่ัน (Reliability) ๑๗๓ 
ประวัติยอของผูวิจัย ๑๗๖ 

 



ฉ 
 

สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี  หนา 

๓.๑ แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง ๘๙ 
๔.๑ ความถ่ีและรอยละปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ๙๕ 
๔.๒ คะแนนคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผูบริหารและรอง

ผูบริหารผูรับผิดชอบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
โดยรวมทุกหลัก 

 
 
 

๙๗ 
๔.๓ คะแนนคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผูบริหารและรอง

ผูบริหารผูรับผิดชอบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑ 
หลักประสิทธิภาพ 

 
 
 

๙๘ 
๔.๔ คะแนนคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผูบริหารและรอง

ผูบริหารผูรับผิดชอบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
หลักประสิทธิผล 

 
 
 

๙๙ 
๔.๕ คะแนนคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผูบริหารและรอง

ผูบริหารผูรับผิดชอบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
หลักการตอบสนอง 

 
 
 

๑๐๐ 
๔.๖ คะแนนคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผูบริหารและรอง

ผูบริหารผูรับผิดชอบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได 

 
 
 

๑๐๑ 
๔.๗ คะแนนคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผูบริหารและรอง

ผูบริหารผูรับผิดชอบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
หลักเปดเผย/โปรงใส 

 
 
 

๑๐๒ 
๔.๘ คะแนนคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผูบริหารและรอง

ผูบริหารผูรับผิดชอบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
หลักนิติธรรม 

 
 
 

๑๐๓ 



ฐ 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางท่ี  หนา 
๔.๙ คะแนนคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผูบริหารและ

รองผูบริหารผูรับผิดชอบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
๑ หลักความเสมอภาค 

 
 
 

๑๐๔ 
๔.๑๐ คะแนนคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผูบริหารและ

รองผูบริหารผูรับผิดชอบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
๑ หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามต ิ

 
 
 

๑๐๕ 
๔.๑๑ คะแนนคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผูบริหารและ

รองผูบริหารผูรับผิดชอบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
๑ หลักการกระจายอํานาจ  

 
 
 

๑๐๖ 
๔.๑๒ คะแนนคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผูบริหารและ

รองผูบริหารผูรับผิดชอบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
๑ หลักคุณธรรม/จริยธรรม 

 
 
 

๑๐๗ 
๔.๑๓ ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ

ผู บริห าร โร ง เรี ยน  สั ง กัดสํ านั กงานเขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษาประถม ศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จําแนกตามประสบการณ 

 
 

๑๐๘ 
๔.๑๔ ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ

ผู บริ หาร โร ง เ รี ยน  สั ง กัดสํ านั ก งาน เขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 
 

๑๑๐ 
๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูความคิดเห็นการบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก

ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑จําแนกตามขนาดโรงเรียน หลัก
ประสิทธิภาพ 

 
 
 

๑๑๒ 
๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูความคิดเห็นการบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก

ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จําแนกตามขนาดโรงเรียน หลัก
ประสิทธิผล 

 
 
 

๑๑๒ 



ฑ 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางท่ี  หนา 
๔.๑๗ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูความคิดเห็นการบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก

ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จําแนกตามขนาดโรงเรียน หลักการตอบสนอง 

 
 

๑๑๓ 
๔.๑๘ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูความคิดเห็นการบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก

ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จําแนกตามขนาดโรงเรียน หลักภาระรับผิดชอบ/
สามารถ ตรวจสอบได ตามวิธี  

 
 
 

๑๑๔ 
๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูความคิดเห็นการบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก 

ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จําแนกตามขนาดโรงเรียน หลักเปดเผย/โปรงใส 

 
 

๑๑๔ 
๔.๒๐ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูความคิดเห็นการบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก

ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จําแนกตามขนาดโรงเรียน 38หลักความเสมอภาค 

 
 
๑๑๕ 

๔.๒๑ รวบรวม ปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนโดยใช หลักธรรมาภิ
บาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เพ่ือการศึกษา โดยใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
หาคารอยละ (Percentage) และการแปลความหมายจากคารอยละ 

 
 
 

๑๑๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฒ 
 

สารบัญแผนภูมิ 

แผนภูมิท่ี  หนา 
๑.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย    ๕ 

 



 
 

 

บทท่ี ๑ 

บทนํา 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

 ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยป พุทธศักราช ๒๕๔๐ วิกฤติตมยํากุงได
สงผลกระทบตอทุกภาคสวนของสังคมและเศรษฐกิจไมเวนแมแตภาคสวนทางการศึกษา ซ่ึงจะเห็นได
วาสาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากความบกพรองและความหยอนประสิทธิภาพของกลไก ดานการบริหาร
จัดการในระดับชาติ ท่ีมีการทุจริตและการกระทําผิดจริยธรรมในวิชาชีพ จากสาเหตุดังกลาว หาก
ไมไดรับการจัดการแกไขและปองกันโดยเรงดวนแลว โอกาสการฟนตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอาจตองใชเวลานานกวาท่ีควรจะเปน การแกไขปญหาอยางยั่งยืน ก็คือ การขจัดสาเหตุ
ของปญหาดังกลาวขางตนและสรางธรรมรัฐ (ธีรยุทธ บุญมี, ๒๕๔๑, หนา ๖๖) หรือหลักธรรมาภิบาล 
Good Governance (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ๒๕๔๖, หนา ๑๘-๑๙)  การบริการจัดการดวยการปรับ
วิธีคิด วิธีการบริหารราชการของประเทศใหมท้ังระบบ โดยกําหนดเจตนารมณของแผนดินข้ึนมาเพ่ือ
ทุกคน ทุกฝายในประเทศ รวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันจัดการ รวมกันรับผิดชอบ แกปญหาพัฒนา
นําแผนดินนี้ไปสูความม่ังคง ความสงบสันติสุข มีการพัฒนาท่ียั่งยืนและกาวไกลดังพระบรมราช
โองการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชท่ีวา“เราจะครองแผนดินโดยธรรม
เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม”(สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๙, หนา ๑) หลักธรรมาภิบาลจึง
ตั้งอยูบนรากฐานของความถูกตอง ดีงาม ม่ันคง หรือธรรมาธิปไตย เพ่ือบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมใหปรากฏเปนจริง และเปนแนวทางในการจัดระเบียบเพ่ือใหสังคมของประเทศไทย สามารถอยู
รวมกันไดอยางสงบสุข และตั้งอยูในความถูกตองเปนธรรม  
 โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกําหนดใหรัฐบาลดําเนินการ
ตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรมไววา ใหมีการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกรูปแบบ ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศชาติ และกําหนดใหมีแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ เพ่ือพัฒนาการศึกษาของ
ชาติ โดยมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก รวมท้ังปลูกฝงใหผูเรียนมีการพัฒนา เพ่ือเปนคนดี เปนคนเกงและใชปญญาความรูท่ีเกิดข้ึน
จากการเรียนรูและเอามาใชไดอยางถูกตองเหมาะสมนําไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองบุคคลอ่ืน 
สังคมประเทศชาติได (สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๔, หนา ๔๙-๕๑) ในแผนพัฒนาการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๕ ถึง พุทธศักราช ๒๕๕๙ ท่ีมุงเนนประเด็นพัฒนาคนอยางรอบดาน และ
สมดุลเพ่ือเปนฐานหลักของการพัฒนาประเทศ ซ่ึงการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูท่ีชวยพัฒนาให
เกิดองคความรูใหม ๆ ในดานตาง ๆ ตั้งแตการวางรากฐานการพัฒนาการเรียนรูของชีวิต การพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถท่ีจะดํารงชีวิตและประกอบอาชีพไดอยางถูกตองและมีความสุข 
สถานการณในปจจุบนันี้ ตองพบกับความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การศึกษาจึงเปนเครื่องมือสําคัญ
ท่ีจะชวยเตรียมความพรอมใหผูเรียน สังคมและประเทศชาติเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงไดอยางเทา
ทันและเหมาะสม รัฐบาลจึงตองพัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมีมาตรฐาน พรอมท่ีจะ
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พัฒนาผู เรียน สังคมและประเทศชาติใหกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดใหมีการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
ผูเรียนรู ใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ อันท่ีกอใหเกิดประโยชนตอผูเรียนรู สังคมและ
ประเทศชาติอยางแทจริง (แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕- ๒๕๕๙, ๒๕๔๕ , เอกสารอัด
สําเนา)  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
กําหนดใหมีปฏิรูประบบราชการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสวนราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดความคุมคา
และประชาชนไดรับบริการท่ีตอบสนองความตองการ (พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี, ๒๕๔๖)  องคประกอบของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีของสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พ.ศ. ๒๕๕๕. ไดเพ่ิมเติมการ
ใชหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาระบบราชการไวท้ังหมด ประกอบดวย ๑๐ หลักดังนี้ คือ ๑.หลัก

ประสิทธิภาพ0 ๒.หลักประสิทธิผล ๓.หลักการตอบสนอง 4 2 ๔.หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบ
ได 0 ๕.หลักเปดเผย/โปรงใส 4 2 ๖.หลักนิติธรรม 0 ๗.หลักความเสมอภาค ๘.หลักการมีสวนรวม/การ
พยายามแสวงหาฉันทามติ 4 2 ๙.หลักการกระจายอํานาจ 4 2 ๑๐.หลักคุณธรรม/จริยธรรม (หลักธรรมาภิ
บาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) , 
๒๕๕๕)  ปจจุบันแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลไดรับความสนใจอยางมากเปนท่ีรูจักกันอยางแผ
หลายท้ังองคการ ภาครัฐและเอกชนโดยไดใหความสําคัญกับการนําแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล
นี้ไปประยุกตใชกับการบริหารองคการ เพ่ือการบริหารงานของผูบริหารสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุ
ตามเปาหมายท่ีไดกําหนดนโยบายไว การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี เปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และ
ภาคประชาชนซ่ึงครอบคลุมถึงฝายวิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการและฝายธุรกิจ สามารถอยู
รวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคีและรวมกันเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปน
สวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศเพ่ือบรรเทาปองกัน หรือแกไขเยียวยาภาวะ
วิกฤติภยันตรายท่ีหากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใส และความ
มีสวนรวม อันเปนคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและการปกครองแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุค
ปจจุบัน การสงเสริมใหเกิดการสรางธรรมาภิบาลนั้น มาจากความรวมมือของท้ังสถาบันท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาสังคมบทบาทของรัฐท่ีสําคัญนั้น คือรัฐเปนผูมีบทบาทในการวางรากฐาน และ
รักษากฎระเบียบตาง ๆ การสรางธรรมาภิบาลของรัฐนั้นจําเปนตองอาศัยระบบการจัดการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีภาระรับผิดชอบภายใตกฎหมาย และนโยบายท่ีโปรงใสตรวจสอบไดจึงมีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีรัฐจะตองมีการปฏิรูประบบราชการเพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ และรับผิดชอบภายใตกรอบของกฎหมาย ซ่ึงจุดมุงหมายในการสรางธรรมาภิบาลของ
ภาครัฐนั้นจะตองพยายามปฏิรูปการบริหารจัดการสถานศึกษาใหถูกตองตามหลักเหตุผล และหนาท่ี 
มีระบบความรับผิดชอบดานการเงินท่ีมีประสิทธิภาพมาใช และใหมีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
ยกระดับความชํานาญของภาครัฐใหมีความทันสมัย สวนบทบาทขององคการภาคเอกชน และบทบาท
ของประชาสังคมท่ีมีตอการสรางธรรมาภิบาล คือ การรวมตัวกันของสาธารณชนในการตอตานการ
ทุจริตและการประพฤติมิชอบ โดยรัฐควรมีการหามาตรการท่ีจะกระตุนใหเกิดการตระหนักถึงการทํา
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ผิดจรรยาบรรณ (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมท่ีดี, ๒๕๔๒, หนา ๒๙)  ในปจจุบันเปนท่ียอมรับกันวา การบริหารสถานศึกษามีความสําคัญ 
เนื่องจากเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีจัดการทรัพยากรการบริหาร ไดแก คน เงิน และวัสดุอุปกรณ 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา หากไมมีระบบการบริหาร สถานศึกษาก็จะไมสามารถ
ดําเนินการปฏิบัติกิจกรรมไปตามเปาหมายได และการบริหารสถานศึกษายังเปนเครื่องมือท่ีชี้ถึง
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของสถานศึกษาอีกดวย จึงไดนําหลักระบบแนวคิดการบริหารคุณภาพ
มาใช ในสถานศึกษาซ่ึงการบริหารเชิงกลยุทธเปนจุดบรรจบของความรูสาขาตาง ๆ (คูมือจัดทํา
แผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุมนโยบายและแผนสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑, ๒๕๕๖, หนา ๑) จากสภาพปจจุบันปญหาและอุปสรรคใน
การบริหารจัดการของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมแลว ยังมีขอบกพรองของการบริหารงาน ในเรื่องของ
คุณธรรม ความโปรงใส การใชอํานาจหนาท่ีมากเกินไปในการบริหารงาน และการขาดแคลนบุคลากร
ครูในสถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กมีครูไมครบ และไมเพียงพอตอการทํางานหรือปฏิบัติ
หนาท่ีในสถานศึกษา สถานศึกษาจึงตองมีหลักหรือรูปแบบแนวทางในการบริหารสถานศึกษาและ
จัดการองคกรท่ีดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน ท้ังนี้เพ่ือเกิดประโยชนสูงสุดแก
ผูเรียน สังคม และประเทศชาติตอไป 
 ดังนั้นผูวิจัยศึกษาเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู ท่ีมีบทบาทหนาท่ีสําคัญในการ
รับผิดชอบ ควบคุม กํากับดูแลการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาใหเกิดความเรียบรอย เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคคลท่ีจะเปนผูบริหารท่ีดีควรท่ีจะตองมี
คุณธรรม มีความสามารถครองตน ครองคน และครองงานได ท่ีสําคัญตองมีหลักคุณธรรมในการ
ทํางานดวย เพราะผูบริหารจะขาดหลักคุณธรรมในการทํางานไมได ในการบริหาร ไมวาจะเปนการ
บริหารงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ ซ่ึงผูวิจัยมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เพ่ือนําขอมูลและผลวิจัยไปใช
เปนแนวทางปรับปรุง สงเสริม และพัฒนาแนวทางในการบริหารงานของโรงเรียนตอไป  
 

๑.๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาขอการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี ้

 ๑. เพ่ือศึกษาการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
 ๒. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน     
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จําแนกตามประสบการณ
และขนาดของโรงเรียน  
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๑.๓. สมมติฐานการวิจัย 
 เพ่ือเปนการตรวจสอบขอคําถามของการวิจัยวาเปนไปตามนั้นหรือไม ดังนั้นผูวิจัยจึงตั้ง
สมมุติฐานของการวิจัยไวดังนี ้

 ๑. ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ ท่ีมีประสบการณในการบริหารโรงเรียน ตางกัน มีผลตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก      
ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน แตกตางกัน 
 ๒. ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ ท่ีมีขนาดของโรงเรียน ตางกัน มีผลตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียน ไมแตกตางกัน 

 

๑.๔ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑” ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของ    
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) พ.ศ.๒๕๕๕ มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๐ หลัก ไดแก ๑) หลักประสิทธิภาพ  
๒) หลักประสิทธิผล ๓) หลักการตอบสนอง0 ๔) หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได 0 ๕) หลัก
เปดเผย/โปรงใส 4 2 ๖) หลักนิติธรรม0 ๗) หลักความเสมอภาค 4 2๘) หลักการมีสวนรวม/การพยายาม
แสวงหาฉันทามติ ๙) หลักการกระจายอํานาจ 4 2 และ ๑๐) หลักคุณธรรม/จริยธรรม ซ่ึงสามารถเขียน
กรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังแผนภูมิท่ี ๑.๑   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 
 

                  ตัวแปรตน                                                      ตัวแปรตาม 

            (Independent Variables)                              (Dependent variables)  

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี ๑.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ท่ีมา : หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)  พ.ศ. ๒๕๕๕. 
 

๑.๕ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑. ทําใหทราบถึงการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน       
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
 ๒. ทําใหทราบผลการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จําแนก
ตามประสบการณและขนาดของโรงเรียน  
 ๓. ทําใหทราบถึงแนวเพ่ือนําขอมูลและผลวิจัยไปใชเปนแนวทางปรับปรุง สงเสริม และ
พัฒนาแนวทางในการบริหารงานของโรงเรียนตอไป  

การบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
๑.หลักประสิทธิภาพ 
๒.หลักประสิทธิผล 
๓.หลักการตอบสนอง 
๔.หลักภาระรบัผิดชอบ/สามารถ ตรวจสอบได 
๕.หลักเปดเผย/โปรงใส 
๖.หลักนิติธรรม 
๗.หลักความเสมอภาค 
๘.หลักการมีสวนรวม/การ พยายามแสวงหา

ฉันทามติ 
๙.หลักการกระจายอํานาจ 
๑๐.หลักคุณธรรม/จริยธรรม 

ปจจัยสวนบุคคล 

๑. เพศ 
๒. อายุ 
๓. ระดับการศึกษา 
๔. ตําแหนงผูบริหารโรงเรียน 
 - ผูอํานวยการโรงเรียน 
 - รองผูอํานวยการโรงเรียน 
๕. ประสบการณในการปฏิบัตงิาน 
    - ไมเกิน ๑๐ ป 
 - ตั้งแต ๑๐ ปข้ึนไป 
๖. ขนาดของโรงเรียน 
    - ขนาดเล็ก 
    - ขนาดกลาง 

    - ขนาดใหญ 
    - ขนาดใหญพิเศษ 
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 ๔. สามารถนําผลการวิจัยท่ีไดไปใชในสถานศึกษา หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกระดับใช
เปนขอมูลในการหาทางสงเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
 

๑.๖ ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณท่ีมุงศึกษาถึงการบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก    

ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑  

  ๑. ขอบเขตดานเนื้อหา ขอบเขตดานเนื้อหาในการวิจัย ไดแก การศึกษาการบริหาร
โรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ องคประกอบหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)  ไดเพ่ิมเติมการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาระบบราชการไวท้ังหมด 

ประกอบดวย ๑๐ หลัก คือ หลักประสิทธิภาพ 0 หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง 0 หลักภาระ
รับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได0 หลักเปดเผย/โปรงใส หลักนิติธรรม 0 หลักความเสมอภาค 4 2หลักการมี
สวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามต ิหลักการกระจายอํานาจ42และ42หลักคุณธรรม/จริยธรรม       
 ๒. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี กําหนดพ้ืนท่ีการวิจัยเฉพาะโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ท้ังหมด ๑๘๘ โรงเรียน ใน ๙ อําเภอไดแก 
สถานศึกษาในอําเภอทาเรือ อําเภอนครหลวง อําเภอบางปะหัน อําเภอบานแพรก อําเภอภาชี อําเภอ
มหาราช อําเภอวังนอย อําเภออยุธยา อําเภออุทัย 
 ๓. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชศึกษาในการวิจัย เปน 
ผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จํานวนท้ังหมด ๒๕๔38 คน 
 

๑.๗ ขอคําถามในการวิจัย 
 เพ่ือสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยวาอยูในระดับใดหรือไม ดังนั้นผูวิจัยจึงต้ังขอ
คําถามของการวิจัยไวดังนี ้

 ๑. เพ่ือศึกษาการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ อยูในระดับใด 
 ๒. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน     
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จําแนกตามประสบการณ
และขนาดของโรงเรียน อยูในระดับใด 
 

๑.๘ นิยามศัพทเฉพาะ 
 การบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาล หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานการบริหาร
โรงเรียนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลท่ีผูบริหารและรองผูบริหารสังเกตได ซ่ึงการวิจัยในครั้งนี้ยึดถือ
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องคประกอบหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ไดเพ่ิมเติม
การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาระบบราชการไวท้ังหมด ประกอบดวย ๑๐ หลักดังนี้  
ประกอบดวยหลักตาง ๆ ดังนี้ คือ  

 ๑. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  หมายถึง ในการปฏิบัติราชการผูบริหารตองใช
ทรัพยากรอยางประหยัดเกิดผลิตภาพท่ีคุมคาตอการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม 
ท้ังนี้ ตองมีการลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดภาระ
คาใชจาย ตลอดจนยกเลิกภารกิจท่ีลาสมัยและไมมีความจําเปน 

 ๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีวิสัยทัศน     
เชิงยุทธศาสตรเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ปฏิบัติหนาท่ี
ตามพันธกิจใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและอยูใน
ระดับท่ีตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชน สรางกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมี
มาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุงเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

   ๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตอง
สามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สราง
ความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ 
และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม 

 ๔. หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability)  หมายถึง ในการ
ปฏิบัติราชการตองสามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเม่ือมีขอสงสัย รวมท้ังตองมีการจัดวางระบบการ
รายงานความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวตอสาธารณะ เพ่ือประโยชนในการ
ตรวจสอบและการใหคุณใหโทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและ
ผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

    ๕. หลักเปดเผย/โปรงใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตอง
ปฏบิัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา รวมท้ังตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและ
เชื่อถือไดใหประชาชนไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ดังกลาวเปนไปโดยงาย 

   ๖. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชอํานาจของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 
และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ 

 ๗. หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใหบริการอยางเทา
เทียมกัน ไมมีการแบงแยกดานชายหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และ
อ่ืน ๆ อีกท้ังยังตองคํานึงถึงโอกาสความเทาเทียมกันของการเขาถึงบริการสาธารณะของกลุมบุคคล
ผูดอยโอกาสในสังคมดวย 
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 ๘. หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus 
Oriented) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมท้ังเปดโอกาส
ใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของรวมคิดแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตองมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือขอตกลงรวมกัน
ระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจะตองไมมีขอ
คัดคานท่ีหาขอยุติไมไดในประเด็นท่ีสําคัญ 

   ๙. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมี
การมอบอํานาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานใน
ระดับตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม รวมท้ังมีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหรือภาคสวนอ่ืน ๆ ในสังคม 

   ๑๐. หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethic) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมี
จิตสํานึก ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความ
คาดหวังของสังคม รวมท้ังยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตลอดจนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของระบบราชการไทย หรือ I AM READY 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ หมายถึง โรงเรียน
ประถมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีอยูใน ๙ อําเภอ ประกอบดวย อําเภอทาเรือ อําเภอ
นครหลวง อําเภอบางปะหัน อําเภอบานแพรก อําเภอภาชี อําเภอมหาราช อําเภอวังนอย อําเภอ
อยุธยา และอําเภออุทัย 

 ประสบการณในการปฏิบัติงาน หมายถึง ประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง
ผูบริหาร จําแนกเปน ๒ กลุม คือ  

 ๑. ประสบการณในการปฏิบัติงานไมเกิน ๑๐ ป หมายถึง ประสบการณในการปฏิบัติ
หนาท่ีในตําแหนงผูบริหาร ไมเกิน ๑๐ ป 

 ๒. ประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา ๑๐ ป หมายถึง ประสบการณในการปฏิบัติ
หนาท่ีในตําแหนงผูบรหิาร ตั้งแต ๑๐ ป เปนตนไป 

 ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง บุคคลผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีดํารงตําแหนงผูอํานวยการและรอง
ผู อํ านวยการสถานศึกษาของโรงเรียนสัง กัดสํานักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ท่ีดํารงตําแหนงในปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 ขนาดของโรงเรียน หมายถึง การจําแนกขนาดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ แบงเปน ๔ ขนาด คือ 
 ๑. โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนท่ีมีนักเรียนไมเกิน ๑๒๐ คน 
 ๒. โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนท่ีมีนักเรียนตั้งแต ๑๒๑ คน ข้ึนไปแตไมเกิน 
๖๐๐ คน 



๙ 
 

 ๓. โรงเรียนขนาดใหญ หมายถึง โรงเรียนท่ีมีนักเรียนตั้งแต ๖๐๑ คน ข้ึนไปข้ึนไปแตไมเกิน 
๑,๕๐๐ คน 
 ๔. โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ หมายถึง โรงเรียนท่ีมีนักเรียนตั้งแต ๑,๕๐๑ คนข้ึนไป 

 
 



บทท่ี ๒ 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 การวิจัยเรื่อง “การบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑” ผูวิจัยไดทําการศึกษาทฤษฎ ี
แนวความคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาใชเปนแนวทางการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร 

  ๒.๒.๑ ความหมายของการบริหาร 
   ๒.๒.๑.๑ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)  
  ๒.๒.๒ ปจจัยทางการบริหาร 
  ๒.๒.๓ กระบวนการบริหาร 

  ๒.๒.๔ ความหมายของการบริหารการศึกษา 
  ๒.๒.๕ กระบวนการบริหารการศึกษา 
   ๒.๒.๖ การบริหารโรงเรียน 
   ๒.๒.๖.๑. ความหมายของการบริหารโรงเรียน 
   ๒.๒.๗ ขอบขายของการบริหารโรงเรียน 

    ๒.๒.๗.๑ การบริหารงานวิชาการ 
    ๒.๒.๗.๒ การบริหารงานงบประมาณ 

    ๒.๒.๗.๓ การบริหารงานบุคคล 
    ๒.๒.๗.๔ การบริหารงานท่ัวไป 

   ๒.๒.๘ กระบวนการบริหารโรงเรียน 
   ๒.๒.๙ คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน 
   ๒.๒.๑๐ กลยุทธการนํานโยบายทางการศึกษาไปปฏิบัติ 

 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล 
 ๒.๓.๑ ความหมายของธรรมาภิบาล 
 ๒.๓.๒ ความสําคัญของธรรมาภิบาล 
 ๒.๓.๓ องคประกอบของธรรมาภิบาล  

 ๒.๔ สภาพพ้ืนท่ีท่ีศึกษา 
 ๒.๕ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
   ๒.๕.๑ งานวิจัยในประเทศ 
   ๒.๕.๒ งานวิจัยตางประเทศ 
 ๒.๖ สรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
    
 



 ๑๑ 

๒.๑ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
 การบริหารงานท่ีดีและมีคุณธรรมนั้นเปนศาสตรท่ีมีองคประกอบของความรู หลักและ

กฎเกณฑท่ีนํามาจากศาสตรสาขาตาง ๆ เพ่ือไปใชเปนแนวทางในการศึกษาหาความรูเก่ียวกับการ
บริหารแลวนําไปสูการปฏิบัติจริง การประยุกตเอาทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารไปสูการ
ปฏิบัติจริงใหไดอยางเหมาะสมกับสถานการณและสิ่งแวดลอม นับวาเปนศิลปะอยางหนึ่ง ซ่ึง
นักวิชาการและนักทฤษฎีหลายทาน ไดคนพบและนํามาปฏิบัติตอ ๆ กันมา เชน 

 ภารดี อนันตนาวี (๒๕๕๒, หนา ๑๕) ไดกําหนดตามแบบของเทเลอร (Taylor) กลาวถึง 
ทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร ๖ ประการ คือ 

 ๑. หลักเรื่องเวลา ถือวา เปนการวัดความสามารถในการผลิต โดยการจัดเวลาในการผลิต
และการตั้งเวลามาตรฐานสําหรับการผลิตท้ังหมด ซ่ึงการวัดผลผลิตของการทํางานนั้น ถาจะวัดให
ถูกตอง ตองใชเวลาเปนเครื่องตัดสิน และควรมีการกําหนดเกณฑมาตรฐานของเวลาท่ีควรใชในการ
ทํางานแตละอยางหรือประเภทดวย 

 ๒. หลักการกําหนดหนวยคาจาง คาจางสําหรับบุคลากรนั้นตองเหมาะสมกับผลงานและ
อัตราคาจางนั้นพิจารณา โดยยึดหลักเกณฑขอ ๑ นอกจากนั้นผูปฏิบัติงานควรไดทํางานท่ีเหมาะกับ
ความสามารถของตนเองมากท่ีสุด 

 ๓. หลักการแยกงานวางแผนออกจากงานปฏิบัติ คือ ฝายบริหารควรทําหนาท่ีดานการ
วางแผนและประสานงาน เพ่ือใหฝายปฏิบัติงานทํางานไดอยางคลองตัว มีประสิทธิภาพ ไมควรให 
ฝายปฏิบัติงานเปนฝายรับผิดชอบในการคิดและวางแนวทางในการทํางาน ฝายบริหารควรวางแผน
โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักการ เวลาและขอมูลอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑในขอ ๑ และขอมูลท่ีเก่ียวของ
สัมพันธกับการผลิต การปฏิบัติงานนั้นจะตองสะดวกรวดเร็วข้ึนทันเหตุการณนอกจากนั้นการทํางาน
ตองมีระบบและวิธีการท่ีเหมาะสม 

 ๔. หลักการทํางานโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร ถือวา วิธีการของการทํางานควรจะถูก
กําหนดโดยฝายบริหาร ฝายบริหารควรจะเปนผูรับผิดชอบ (ไมใชฝายปฏิบัติงาน) ในการจัดวิธีการ
ทํางาน แสวงหาวิธีและเทคนิคทางวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุดมาใช และฝายบริหารตอง
ฝกอบรมใหแกผูปฏิบัติงานใหมีความรูและความสามารถอยางเหมาะสมในการทํางานตามเทคนิคนั้น 
ๆ โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตรเพ่ือใหไดผลผลิตสูงสุด 

 ๕. หลักการควบคุมงานโดยฝายบริหาร ถือวา ฝายบริหารควรไดรับการฝกอบรมในดาน

การบริหารซ่ึงตั้งอยูบนหลักการของวิทยาศาสตร และสามารถประยุกตหลักวิทยาศาสตรมาใชในการ

จัดการและการควบคุมใหเกิดประโยชนมากยิ่งข้ึน และฝายบริหารตองเปนฝายควบคุมการทํางานของ

ฝายปฏิบัติงานดวย 

 ๖. หลักการจัดระเบียบการปฏิบัติงาน มีการพิจารณานําหลักการบริหารแบบทหารมาใช 

ควรมีการจัดองคการใหเหมาะสมเพ่ือใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและทํางานอยางประสาน

สัมพันธกันระหวางแผนการตาง ๆ ในองคการนั้น โดยยึดถือความเครงครัดในระเบียบวินัยในการ

สงเสริมประสิทธิภาพการทํางาน 

 



 ๑๒ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน สมชาย หิรัญกิตติ และ สมศักดิ์ วานิชยาภรณ (๒๕๔๕, หนา ๘๖)      
ไดกําหนดหลักตามแบบของลูเธอร กูลิค และ เลียนดอลลเออรวิกค (Luther Gulick & Lyndall 
Urwick) ไดกลาวถึง กระบวนการในการบริหารวา กระบวนการหรือวิธีในการบริหารแบบ 
POSDCORB เปนกระบวนการหรือวิธีในการบริหารท่ีไดรับการยกยองมากวิธีหนึ่งอันเปนคํายอของ
ภาระหนาท่ีท่ีสําคัญของนักบริหาร ๗ ประการ ไดแก 

 ๑. การวางแผน (P-Planning) เปนการวางเคาโครงกิจกรรม ซ่ึงเปนการเตรียมการกอนลง

มือปฏิบัติเพ่ือใหการดําเนินการสามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๒. การจัดองคการ (O-Organizing) เปนการกําหนดโครงสรางขององคการโดยมีการ

พิจารณาใหเหมาะสมกับงาน เชน การแบงงาน (Division of Work) เปนกรม กอง หรือแผนก โดย 

อาศัยปริมาณงาน คุณภาพของงาน หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) นอกจากนี้

อาจพิจารณาในแงของการควบคุม (Span of Control) หรือพิจารณาในแงของหนวยงาน เชน 

หนวยงานหลัก (Line) และ หนวยงานท่ีปรึกษา (Staff) เปนตน 

 ๓. การจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน (S-Staffing) เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากร

มนุษยในองคการนั่นเอง ท้ังนี้เพ่ือใหไดบุคลากรมาปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ

การจัดแบงหนวยงานท่ีกําหนดเอาไว 

 ๔. การอํานวยการ (D-Directing) เปนภารกิจในการใชศิลปะในการบริหารงาน เชน ภาวะ

ผูนํา (Leadership) มนุษยสัมพันธ (Human Relations) การจูงใจ (Motivation) และการตัดสินใจ 

(Decision Making) เปนตน 

 ๕. การประสานงาน (CO-Coodinating) เปนการประสานใหสวนตาง ๆ ของกระบวนการ

ทํางานไดตอเนื่องและเก่ียวเนื่องกัน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและราบรื่น 

 ๖. การรายงาน (R-Reporting) เปนกระบวนการและเทคนิคของการแจงใหผูบังคับบัญชา

ตามชั้นไดทราบถึงผลการปฏิบัติงาน โดยท่ีมีความสัมพันธกับการติดตอสื่อสาร (Communication) 

ในองคการอยูดวย 

 ๗. การงบประมาณ (B-Budgeting) เปนภารกิจท่ีเก่ียวกับการวางแผนการทําบัญชีการ

ควบคุมเก่ียวกับการเงินและการคลัง 
 ชารลสเอฟรางและกิลเบิรเอฟ (Charles F. Faber and Gilbert F, 1970, pp 84-85) 

นักวิศวกรชาวฝรั่งเศส ผูท่ีไดชื่อวาเปนบิดาแหงการบริหารเชิงจัดการ มีความเห็นวา การบริหารเปน
ศาสตรอยางหนึ่ง และเปนหลักการสากลท่ีสามารถนําไปใชกับการบริหารทุกประเภท ท่ีกลาวถึงสวน
สําคัญพ้ืนฐานของการบริหารงาน เรียกวา The Elements of Management (องคประกอบของการ
บริหาร) ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรม ๕ ประการ ดังนี้ 

 ๑. การวางแผน (Planning) หมายถึงการศึกษาสถานการณขางหนา เพ่ือกําหนดโครงสราง
การทํางาน ในการวางแผนจะตองคํานึงถึงความจําเปนและความตองการขององคกรในอนาคต 

 ๒. การจัดองคการ (Organizing) หมายถึงการกําหนดโครงสรางของกิจกรรมขององคการ
และจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ท้ังวัสดุ อุปกรณ คน เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุเปาหมาย 



 ๑๓ 

 ๓. การสั่งการ (Commanding) หมายถึงการใชศิลปะของการเปนผูนําสั่งการและผลักดัน
ใหทุกหนวยงานยอยขององคการ ดําเนินงานไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 ๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึงการเชื่อมโยงการทํางานของหนวยงาน   
ตาง ๆ ภายในองคการ ใหสอดประสานซ่ึงกันและกันทุกระดับท้ังในแนวตั้ งและแนวนอน 
ผูบังคับบัญชาทุกระดับควรมีโอกาสไดประชุมปรึกษาหารือระหวางกัน ซ่ึงจะชวยใหเกิดความราบรื่น
ในการทํางาน 

 ๕. การควบคุมงาน (Controling) หมายถึงการตรวจสอบติดตามดูวากิจกรรมตาง ๆ 
ดําเนินงานไปตามแผนท่ีวางเอาไวหรือไมเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคอยางไรบาง เพ่ือจะไดปรับปรุง
แกไขเปนขอมูลในการวางแผนครั้งตอไป 

 ลูเธอร กูลิค และลันแดลเออรวิค (Gulick and Urwick, 1936, p. 13) นักทฤษฎีการ
บริหารองคการ ผูท่ีไดรวมกันนําเอาความคิดของฟาโยลมาประยุกตใชในการบริหารราชการ ไดขยาย
สวนสําคัญพ้ืนฐานท่ีเรียกวา The Elements of Management ๕ ประการของฟารโยล มาใชในการ
จัดองคการทางราชการ ซ่ึงองคการทางการบริหารการศึกษาก็ไดนําแนวความคิดนี้มาใชกันอยาง
แพรหลาย โดยขยายกิจกรรมทางการบริหารออกเปน ๗ ประการ ท่ี เรารู จักกันท่ัวไปวา 
“POSDCORB” มีรายละเอียด ดังนี ้

 ๑. การวางแผน (Planning) หมายถึงการกําหนดเคาโครงการปฏิบัติงานไวลวงหนาวา
องคการจะตองทําอะไรบาง เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

 ๒. การจัดองคการ (Organizing) หมายถึงการจัดรูปโครงสรางหรือเคาโครงการบริหาร 
การแบงสวนงาน การจัดสายการบังคับบัญชา การกําหนดอํานาจหนาท่ีหนวยงานหรือตําแหนงตาง ๆ 
รวมท้ังวิธีการติดตอประสานสัมพันธกัน 

 ๓. การจัดบุคลากร (Staffing) หมายถึงการบริหารงานบุคคล นับตั้งแต การจัดอัตรากําลัง 
การสรรหา ไดแกการบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา ไดแกการฝกอบรม การสรางบรรยากาศท่ีดีในการ
ทํางาน การใหสวัสดิการบํารุงขวัญ การประเมินผลงาน การพิจารณาความดี ความชอบ ตลอดจนการ
เลื่อนข้ันหรือใหพนจากงาน 

 ๔. การอํานวยการ (Directing) หมายถึงการตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการ การกํากับดูแล
การควบคุมบังคับบัญชา และการสั่งการใหเกิดการปฏิบัติงานในทุกจุดขององคการ  

 ๕. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึงการติดตอสัมพันธระหวางสวนงานตาง ๆ 
ภายในองคการท้ังในระดับการบริหารเดียวกันหรือตางระดับ เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปอยางสอดคลองและประสานสัมพันธซ่ึงกันและกัน อันเปนการดําเนินงานไปสูเปาหมาย
เดียวกัน 

 ๖. การรายงาน (Reporting) หมายถึงการเสนอรายงานความคืบหนาในการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารทุกระดับตอผูบริหารระดับสูงข้ึนไป เพ่ือจะไดรับทราบความเคลื่อนไหว ตลอดจนปญหาและ
อุปสรรคในการทํางาน 

 ๗. การจัดงบประมาณ (Budgeting) หมายถึงการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องงบประมาณ
ท้ังหมด นับตั้งแตการวางแผน การจัดสรร การควบคุมติดตามการใชงบประมาณใหเกิดประโยชน
สูงสุด และการตรวจสอบดานการเงิน 



 ๑๔ 

 ทีด (Tead, 1951, p.105) ไดเสนอแนวคิดวา กระบวนการบริหารประกอบดวย
องคประกอบท่ีสําคัญ ๆ๑๐ประการ ดังนี้ 

 ๑. การกําหนดความมุงหมายและวัตถุประสงค 
 ๒. การจัดทําแผนภูมิโครงสรางขององคการหรือหนวยงาน 
 ๓. การบรรจุและจัดระเบียบหรือกําหนดขอบขายของอํานาจหนาท่ีฝายบริหาร 
 ๔. การมอบหมายอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 ๕. การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 ๖. การปฏิบัติงานทุกอยางท่ีจําเปน 
 ๗. การติดตอสัมพันธกับทุกหนวยงาน 
 ๘. การจูงใจและบํารุงขวัญ 
 ๙.การประเมินผล 
 ๑๐.การพิจารณางานในอนาคตและการต้ังความมุงหมายวัตถุประสงคขององคการไวรับ

สถานการณในอนาคต 
 แนวคิดกระบวนการบริหารของสมาคมผูบริหารการศึกษาของสหรัฐอเมริกา (The 

American Association of School Administrators,1955,p. 17) ไดเสนอองคประกอบของ
กระบวนการบริหารไว ๕ประการ ดังนี้ 

 ๑. การวางแผน 
 ๒. การจดัสรรทรัพยากร 
 ๓. การเสริมแรงบํารุงขวัญ 
 ๔. การประสานงาน 
 ๕. การประเมินผล 
 สรุปทฤษฎีของการบริหารงานท่ีดีตองมีการวางแผน การจัดการองคกรของตน การจัด

บุคลากรการมอบหมายอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ ประสานงานแลวก็ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายการจูงใจและบํารุงขวัญและการการประเมินผล โดยตระหนักถึง
ความสําคัญและคุณคาของการรูจักงานใหเหมาะสมสอดคลองกับบุคลากรการประสานรวมมือกัน
อยางใกลชิดระหวางผูบริหารและบุคลากรในองคกร เพ่ือท่ีจะเปนการเชื่อมความสัมพันธท่ีดีกับ
บุคลากรท่ีมีสวนเก่ียวของกับการปฏิบัติงานทุกฝายและการสรางมนุษยสัมพันธกับผูบังคับบัญชาซ่ึง
เปนภาระกิจหนาท่ีของผูบริหารงานจะตองเชื่อมโยงงานของทุกคนใหเขากันไดการกํากับใหไปสู
จุดมุงหมายเดียวกันเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรนั้น ๆ 

 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 
 ๒.๒.๑ ความหมายของการบริหาร 
 การบริหาร (Administration) เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานของ

องคการเพราะเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชี้ใหเห็นความสําเร็จหรือความลมเหลวความมีประสิทธิภาพ
หรือความไรประสิทธิภาพของหนวยงานการบริหารเปนเครื่องบงชี้ใหทราบถึงความเจริญกาวหนาของ
สังคมความกาวหนาของวิทยาการตาง ๆการบริหารเปนมรรคท่ีสําคัญจะนําไปสูความกาวหนาการ



 ๑๕ 

บริหารเปนลักษณะการทํางานรวมกันของกลุมบุคคลในองคการซ่ึงมีการวินิจฉัยสั่งการนักบริหาร
จะตองคํานึงถึงปจจัยสิ่งแวดลอมตาง ๆการวินิจฉัยสั่งการเปนเครื่องแสดงใหทราบถึงความสามารถ
ของนักบริหารและความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจําวันของมนุษยไมวาในครอบครัวหรือ
องคการใดยอมเก่ียวของกับการบริหารอยูเสมอดังนั้นการบริหารจึงเปนเรื่องท่ีนาสนใจและจําเปนตอ
การท่ีจะดํารงชีวิตของมนุษยในสังคมมีนักบริหารนักวิชาการและนักการศึกษามากมายหลายทานไดให
ความหมายของการบริหารไวหลายทัศนะซ่ึงพอสรุปไดดังนี้ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๖, หนา ๖๐๙) ไดใหความหมายไววา  
การบริหาร หมายถึงการปกครอง เชน บริหารสวนทองถ่ิน, ดําเนินการจัดการ เชน บริหารธุรกิจ 

 พระธรรมโกศาจารย (๒๕๔๙, หนา ๑) ไดใหความหมายไววา การบริหารหมายถึง การ
ทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยผูอ่ืน เม่ือวาตามคํานิยามนี้ การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีข้ึนเปน
รูปธรรมสองเดือนนับจากวันท่ีพระพุทธเจาตรัสรู นั่นคือในวันอาสาฬหบูชา เม่ือพระพุทธเจาทรงแสดง
พระธรรมเทศนาเปนครั้งแรกแกพระปญจวัคคีย ซ่ึงทําใหเกิดพระสังฆรัตนะข้ึน เม่ือมีพระสังฆรัตนะ
เกิดข้ึนในพระพุทธศาสนาอยางนี้พระพุทธเจาก็ตองบริหารคณะสงฆ 

 วากเนอรและโฮลเลนเบค (Wagner, J.A., & Hollenbeck,J.R., 1995, p. 74) ให
ความหมายของการบริหารจัดการวา เปนกระบวนการวางแผนการจัดองคการ การดําเนินงานและ
การควบคุมเพ่ือความสําเร็จตามเปาหมาย 

 โฮล (Holt, 1993, p. 3) กลาววา การบริหาร เปนศิลปะของการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 
ซ่ึงพรอมดวยกระบวนการวางแผน การจัดองคกร การเปนผูนําและการควบคุม 

 จันทรานี สงวนนาม (๒๕๔๕, หนา ๑๑) สรุปวา การบริหาร เปนเรื่องของการทํากิจกรรม
โดยผูบริหารและสมาชิกในองคกร เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพดวยการใชทรัพยากร
และเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 ปราชญา กลาผจญ และสมศักดิ์ คงเท่ียง (๒๕๔๕, หนา ๑๒) กลาววา การบริหาร คือ 
กระบวนการมีการวางแผน การจัดองคการ การสั่งการและการควบคุม ซ่ึงจะทําใหงานดําเนินไปได
อยางเรียบรอยและกระบวนการตาง ๆ เหลานี้ลวนเก่ียวของสัมพันธกันอยางใกลชิดเสมอ 

 วิโรจน สารรัตนะ (๒๕๔๕, หนา ๓) กลาววา การบริหาร เปนกระบวนการดําเนินงาน
เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการ โดยอาศัยหนาท่ีทางการบริหารท่ีสําคัญ คือ การวางแผน 
(Planning) การจัดองคการ (Organizing) การนํา (Leading) และการควบคุม (Controling)  

 พนัส หันนาคินทร (๒๕๔๒, หนา ๑๐) สรุปวา การบริหาร คือ กระบวนการท่ีผูบริหารใช
อํานาจตลอดจนใชทรัพยากรตาง ๆ เชน คน เงิน วัสดุอุปกรณ ท่ีมีอยูหรือคาดวาจะมีการดําเนินงาน
ของสถาบันหรือหนวยงานนั้น ๆ ใหดําเนินไปสูจุดมุงหมายท่ีตองการ 

 สมพงษเกษมสิน (๒๕๔๒, หนา ๒๑) สรุปวา การบริหาร คือการใชศาสตรและศิลปะนําเอา
ทรัพยากรการบริหารมาประกอบตามกระบวนการบริหารใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 จุมพล สวัสดิยากร (๒๕๔๒, หนา ๑๐) สรุปวา การบริหาร คือ การท่ีบุคคลต้ังแตสองคน
ข้ึนไป รวมกันทํางานเพ่ือจุดประสงคอยางเดียวกัน 



 ๑๖ 

 ธีระรัตน กิจจารักษ (๒๕๔๒, หนา ๑๑) ไดใหความหมายของการบริหารวา การบริหาร คือ
การใชศาสตรและศิลป  นําเอาทรัพยากรการศึกษา (Administration Resource) มาประกอบการ
ตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration) ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 สมยศ นาวีการ (๒๕๔๔, หนา ๑๘) ไดใหความหมายการบริหารวาหมายถึงกระบวนการ
ของการวางแผน การจัดองคการ การสั่งการ และการควบคุมกํากับ ความพยายามของสมาชิกของ
องคการและใชทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือความสําเร็จขององคการท่ีกําหนดตามเปาหมาย 

 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย โตวณะบุตร (๒๕๔๒, หนา ๑) กลาววา การบริหาร 
หมายถึงการจัดการ หรือการควบคุมกิจการตาง ๆของรัฐ เชน การบริหารการเงินของมูลนิธิ การ
บริหารกิจการภาษี การบริหารกิจการแพทย การบริหารท่ีดินรกรางวางเปลา การบริหารการกอสราง 
การบริหารกิจการอุตสาหกรรม และอ่ืน ๆ ท่ีเปนงานท่ีเรียกกันวา รัฐประศาสนศาสตร (Public 
Administration)  

 สุธี สุทธิสมบูรณ และสมาน รังสิโยกฤษฎ (๒๕๓๖, หนา ๑๒) กลาววา การบริหารงานเปน
การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยอาศัยปจจัยตาง ๆ อันไดแก คน 
(Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการปฏิบัติงาน (Method) เปนอุปกรณในการ
ดําเนินงาน 

 วัชรี บูรณสิงห (๒๕๔๒, หนา ๙) กลาววา การบริหาร หมายถึง กระบวนการทางสังคม     
ซ่ึงพิจารณาไดเปน ๓ ทาง คือ 

 ๑. ทางโครงสราง เปนความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาตามลําดับ
ข้ันตอนของสายการบังคับบัญชา 

 ๒. ทางหนาท่ี เปนข้ันตอนของหนวยงานท่ีระบุหนาท่ี บทบาท ความรับผิดชอบ และเครื่อง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ เพ่ือใหสําเร็จตามเปาหมาย 

 ๓. ทางปฏิบัติการ เปนกระบวนการบริหารดําเนินการในสถานการณท่ีบุคคลตอบุคคล
กําลังมีปฏิสัมพันธกันหรือรวมทําปฏิกิริยาเก่ียวของซ่ึงกันและกัน 

 พะยอม วงศสารศรี (๒๕๔๒, หนา ๓๖) ไดใหความหมายไววา การบริหาร หมายถึง
กระบวนการท่ีผูจัดการใชศิลปะและกลยุทธตาง ๆ ดําเนินกิจการตามข้ันตอนตาง ๆ โดยอาศัยความ
รวมแรงรวมใจของสมาชิกในองคการ การตระหนักถึง ความสามารถ ความถนัด ความตองการและ
ความมุงหวังดานความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการควบคูไปดวยองคการจึง
จะสัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร (๒๕๓๙, หนา ๑๗๖) ศึกษาการใหความหมาย การบริหาร คือ
การทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการโดยมีหลักการ ดังนี ้

 ๑. ตองมีองคการ (Organization) และองคการนั้นตองมีการกําหนดวัตถุประสงค 
(Objective) อันแนชัด 

 ๒. ตองมีคนทํางานรวมกัน คนเปนสวนสําคัญในการบริหารหรือการทํางาน 
 ๓. ตองมีทรัพยากรในการบริหาร ซ่ึงนอกจากคน (Man) แลวจะตองมีทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ี

สําคัญ ไดแกเงิน (Money) วัสด ุ(Material) ในการทํางาน 



 ๑๗ 

 ๔. ตองมีการ จัดการในการบริหารหรือการทํางานเพ่ือใหการทํางานเปนไปโดยราบรื่นและ
บรรลุวตัถุประสงค 

 วินัย สมมิตร, สมัย รื่นสุข และสุนทร ศรีศึกษา (๒๕๒๙, หนา ๖) กลาววา การบริหาร 
หมายถึงการท่ีบุคคลตั้งแต ๒ คนข้ึนไปรวมมือกันดําเนินกิจการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงครวมกันโดย
ใชทรัพยากรการบริหารท่ีเหมาะสม 

 สมคิด บางโม (๒๕๔๕, หนา ๖๑) ไดกลาววา การบริหารหรือการจัดการ หมายถึง ศิลปะ
ในการใชคน เงิน วัสดุอุปกรณขององคการและนอกองคการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ  

 ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (๒๕๔๕, หนา ๑๒) กลาววา การบริหาร การบริหารจัดการ
เปนกระบวนการของกิจกรรมท่ีตอเนื่องกันและประสานงานกัน ซ่ึงผูบริหารตองเขามาชวยเพ่ือให
บรรลุจุดมุงหมายขององคการ 

 คับแมน (Chapman, 1995, p 3) กลาวาการบริหาร หมายถึงการขับเคลื่อนงานภายใน
องคกรใหเดินไปขางหนาโดยอาศัยผูอ่ืนดวยการเปนผูนํา (Leadership) การแนะแนว (Guiding) และ
การกระตุน (Motivative) ความเพียรของผูอ่ืนสูเปาหมายขององคกร และยังรวมไปถึงการใหกําลังใจ 
( Inspiring)  ก า ร สื่ อ ส า ร  ( Communication)  ก า ร ว า ง แผ น  ( Planning)  แล ะก า ร จั ด ก า ร 
(Management)  

 ซีมอน (Simon, 1996, p3) ใหความหมายไววา การบริหาร คือ กิจกรรมตั้งแต ๒ คนข้ัน
ไปรวมมือกันดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน 

 สิรภพ เหลาลาภะ (๒๕๔๕, หนา ๑๔๐) ไดใหความหมายเก่ียวกับการบริหารไว ๒ นัย คือ ๑) 
คําวา บริหาร มาจากภาษาบาลีวา ปริหาร มาจากศัพทวา ปริ แปลวา รอบ และ หร ธาตุในความนําไป 
ดังนั้น คําวา บริหาร จึงแปลวา นําไปโดยรอบ อีกสํานวนหนึ่ง คําวา บริหาร แปลวา ออมหนี, หลีกหนี, 
หลบหนี ดังในประโยคภาษาบาลีวา “ปฺหํ ปริหริตํสมตฺโถ”แปลวาผูสามารถเพ่ือการออมหนี หลีกหนี 
หลบซ่ึงปญหา หรือแปลวา ผูสามารถบริหารปญหา และนําปญหาไปโดยรอบ หรือกําจัดปญหาใหหมดสิ้น
ไป ๒) คําวา บริหาร แปลมาจากภาษาอังกฤษ วา Administer และ Administration แปลความหมายคือ 
การปกครอง ดําเนินการ อํานวยการ จัดการจัดให วาง สงเสริม และบํารุง 

 ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวีระพงษเฉลิมจิระรัตน (๒๕๓๔, หนา ๑๒) ไดใหความหมายไววา 
การบริหาร หมายถึง การบรหิารหรือการจัดการ คือ กระบวนการอยางหนึ่งภายในองคการซ่ึงมีลําดับ
การทํางานเปนข้ันตอน มีกลุมบุคคลเปนกลไกสําคัญในการบริหารงาน มีเงินทุน เครื่องจักรและวัสดุ
ครุภัณฑตาง ๆ เปนองคประกอบดวย 

 นพพงษ บุญจิตราดุล (๒๕๒๓, หนา ๓) กลาววา การบริหาร หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ท่ี
บุคคลตั้งแต ๒ คนข้ึนไปรวมมือกันดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง 

 มัลลิกา ตนสอน (๒๕๔๔, หนา๑๐.) ไดใหความหมายของการบริหาร (Administration) วา 
หมายถึงการกําหนดแนวทางหรือนโยบายการสั่งการการอํานวยการการสนับสนุนและการตรวจสอบ
ใหผูปฏิบัติสามารถดําเนินงานใหไดตามเปาหมายท่ีตองการ 



 ๑๘ 

 บรรจบ เนียมมณี (๒๕๒๓, หนา ๒๖๑) ใหความหมายวา การบริหารคือกิจกรรมตาง ๆ ท่ี
บุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไปมาทํางานรวมมือกันดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่งหรือ 
หลาย ๆ อยางรวมกัน โดยประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. บุคคลตั้งแต ๒ คนข้ึนไป 
 ๒. ตองมีการกระทําอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน 
 ๓. ตองมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการกระทํารวมกันเดนชัด 
 ๔. วัตถุประสงคนั้น ๆตองตรงกันในหมูบุคคลผูรวมกระทําการ 
 พิทยา บวรวัฒนา (๒๕๔๖, หนา๒) กลาววาการบริหารเปนเรื่องของการนําเอากฎหมาย

และนโยบายตาง ๆ ไปปฏิบัติใหเกิดผลซ่ึงเปนหนาท่ีของขาราชการท่ีจะทํางานดวยความเต็มใจดวย
ความเท่ียงธรรมและอยางมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว 

 ชาญชัย อาจิณสมาจาร (๒๕๔๐, หนา ๑๑) กลาววา การบริหาร หมายถึงกระบวนการสั่ง
การและควบคุมกิจกรรมของสมาชิกในองคการรูปนัย เพ่ือวัตถุประสงคในการทําใหเปาหมายและ
จุดมุงหมายของสถาบันสําเร็จผล 

 สุธี สุทธิสมบูรณ (๒๕๓๖, หนา๑๒) ไดใหความหมายของการบริหารวา หมายถึงการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวโดยอาศัยปจจัยตาง ๆอันไดแกคน (Man) 
เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการปฏิบัติงาน (Method) เปนอุปกรณในการ
ดําเนินงาน 

 สมาน รังสิโยกฤษฎ (๒๕๓๗, หนา ๑) ไดใหความหมายไววาการบริหารหมายถึง การ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยอาศัยปจจัยตาง ๆ ไดแก เงิน วัสดุ
สิ่งของ และวิธีปฏิบัติงานเปนอุปกรณในการดําเนินงาน 

 เสนาะ ติเยาว (๒๕๔๓, หนา ๓) กลาววา การบริหาร หมายถึง กระบวนการทํางานกับคน
และโดยอาศัยคน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคขององคการภายใตสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง 

 ธงชัย สันติวงษ (๒๕๓๗, หนา ๒๖) ไดใหความหมายของการบริหารวา การบริหาร หมายถึง
ภาระหนาท่ีของผูนําของกลุม ซ่ึงจะตองจัดการใหทรัพยากรท้ังท่ีเปนตัวคน และวัตถุสามารถประสาน
เขาดวยกัน เพ่ือรวมกันทํางานเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพได และขณะเดียวกันจะตองจัดการนํา
องคการใหสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอกไดอยางดีท่ีสุด 

 กิตติมา ปรีดีดิลก (๒๕๓๙, หนา ๔) กลาววา การบริหาร หมายถึง กระบวนการสั่งการและ
ควบคุมกิจกรรมของสมาชิกในองคการรูปนัย เพ่ือวัตถุประสงคในการทําใหเปาหมายและจุดมุงหมาย
ของสถาบันสําเร็จผล 

 ศจี อนันตนพคุณ (๒๕๔๒, หนา ๓) กลาววา การบริหาร หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ท่ีบุคคล
ตั้งแต ๒ คนข้ึนไป นําท้ังศาสตรและศิลป มาใชในการทํางานรวมกัน เพ่ือความสําเร็จในเปาหมายของ
องคการท่ีกําหนดไว โดยอาศัยปจจัยการบริหารอยางเหมาะสมและใชกระบวนการบริหารอยางมี
ระบบ 
 ชาญชัย อาจิณสมาจาร (๒๕๒๗, หนา ๗) ไดใหความหมายของการบริหารตามแบบของ      
โมลแมน (Moehlman) ไววา การบริหาร หมายถึง การกระทําหรือกระบวนการทุกอยางท่ีตองการทํา
ใหนโยบายและวิธีการมีประสิทธิผล 



 ๑๙ 

 ตินปรัชญพฤทธิ ์(๒๕๓๕, หนา๘) ไดอธิบายวา การบริหารหมายถึงกระบวนการนําเอาการ
ตัดสินใจและนํานโยบายไปปฏิบัติสวนการบริหารรัฐกิจนั้นหมายถึงเก่ียวของกับการนําเอานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัต ิ

 เฮลลริเกล (Hellriegel, 1982,p. 6) กลาววา“Management” หมายถึง ศิลปะในการ
ทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอ่ืน 

 เชพแมน (Chapman, 1995, p.3) กลาววา การบริหารหมายถึง การขับเคลื่อนงานภายใน
องคกรใหเดินไปขางหนาโดยอาศัยผูอ่ืนดวยการเปนผูนํา (Leadership) การแนะแนว (Guiding) และ
การกระตุน (Motivative) ความเพียรของผูอ่ืนเพ่ือสูเปาหมายขององคกร และยังรวมไปถึงการให
กําลังใจ (Inspiring) การสื่อสาร (Communicating) การวางแผน (Planning) และการจัดการ 
(Management)  

 คูนสและไวฮริช (Koontz &Weihrich, 1991, p.4) กลาววา การบริหาร หมายถึง 
กระบวนการออกแบบและการดํารงรักษาไวซ่ึงสภาพแวดลอมของผูรวมงาน กลุมบุคคล ท่ีจะรวมมือ
กัน ทําใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ข้ึนอยูกับขอจํากัด
พ้ืนฐานท่ีตองการพอขยายความได ดังนี้ 

 ๑. ผูบริหารทําตัวเปนผูจัดการใน การวางแผน การจัดการองคกร การบริหารงานบุคคล 
การควบคุมดูแล 

๒. การจัดการทุกชนิดในองคกร 
๓. ผูจัดการนั้นจะตองบริหารทุกระดับชั้น 
๔. ผูจัดการทุกคนตองมีจุดมุงหมายเดียวกัน พยายามสรางสิ่งตาง ๆ ใหสูงกวามาตรฐาน 
๕. การจัดการนั้นเก่ียวของกับผลผลิต ทําใหไดผลผลิตข้ึนมาอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
 สรุปไดความวาการบริหารหมายถึงระบบท่ีใชเพ่ือการดําเนินงาน นําพาเอาทรัพยากรท้ัง

บุคคลและวัตถุสิ่งของมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและบรรลุตามวัตถุประสงคเปาหมายขององคกรการ
บริหารมีลักษณะเปนกระบวนการไดแกกระบวนการคิดการวางแผนการจัดองคกรการบริหารงาน
บุคคลการอํานวยการการบังคับการรายงานการงบประมาณการประสานงานการควบคุมงานการ
ตัดสินใจและนโยบายใหเปนไปตามระบบ ข้ันตอน ของการบริหารงานขององคกร โดยใชเทคนิคและ
วิธีการตาง ๆ เพ่ือนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีไดกําหนดไวรวมกัน 

 ๒.๒.๑.๑ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)  

 ภารกิจหลักประการหนึ่งของสํานักงาน ก.พ.ร. คือการสงเสริมใหระบบราชการไทยนํา 
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี มาใชในการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือประโยชนสุขของ
ประเทศชาติและประชาชน ตามเจตนารมณของมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (๒๕๕๕) ประกอบ ดวย ๑๐ หลัก 
ไดแก หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ/



 ๒๐ 

คุมคา (Efficiency/Value for money) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักมุงเนนฉันทามต ิ
(Consensus Oriented) หลักการตรวจสอบได/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักเปดเผย/
โปรงใส (Transparency) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หลักการมีสวนรวม 
(Participation) และหลักนิติธรรม (Rule of Law)  

 ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ไดมีขอสังเกตวาหลัก    
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ๑๐ หลักดังกลาว เปนหลักท่ีจํายาก จึงควรจัดกลุม
ใหม (Regroup) โดยรวมเรื่องท่ีเก่ียวของไวดวยกันเปนหมวดหมู เพ่ือใหเปนหลักการท่ีงายตอความ
เขาใจและการนําไปปฏิบัต ิและใหนําเสนอตอ ก.พ.ร. และ คณะรัฐมนตรี เพ่ือประกาศใชตอไป 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) จึงไดศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม และหารือ
ในเบื้องตนกับประธาน อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ศาสตราจารย 
ดร.วิษณุ เครืองาม) เพ่ือนํามาประกอบการปรับปรุงหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี ใหม ใหเขาใจไดงายข้ึน สะดวกตอการจดจําและการนําไปปฏิบัติ รวมท้ังมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพบริบทของประเทศไทย โดยไดนําเอาประเด็นท่ีมีความสัมพันธเก่ียวของรวมไว
ดวยกันเปนหมวดหมู นอกจากนี้ยังไดใหความสําคัญในเรื่องความรับผิดชอบทางการบริหาร โดย
เพ่ิมเติมในเรื่องการสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรม อันเปนไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ซ่ึงไดกําหนดใหมีมาตรฐานทาง
จริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภทไวดวย 

 จากผลการศึกษาดังกลาว ทําใหได หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
(GG Framework) ซ่ึงประกอบดวย ๔ หลักการสําคัญ และ ๑๐ หลักการยอย ดังนี้ 

 (๑) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) ประกอบดวยหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักประสิทธิผล (Effective) และหลักการตอบสนอง (Responsive)  

 (๒) คานิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบ ดวยหลักภาระรับผิดชอบ/
สามารถตรวจสอบได (Accountability) หลักความเปดเผย/โปรงใส (Transparency) หลักนิติธรรม 
(Rule of Law) และหลักความเสมอภาค (Equity)  

 (๓) ประชารฐั (ParticipatoryState) ประกอบดวยหลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) และหลักการ
มีสวนรวม/การมุงเนนฉันทามต ิ(Participation/Consensus Oriented)  

 (๔) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบดวยหลัก
คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics)  

 ตอมา อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ในการประชุมครั้งท่ี 
๔/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ไดพิจารณาเห็นชอบกับขอเสนอแผนการสงเสริมและ
พัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีอยางยั่งยืน และเห็นชอบหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (GG Framework) ซ่ึงประกอบดวย ๔ หลักการ
สําคัญ และ ๑๐ หลักการยอยดังกลาวขางตนและโดยท่ีในบริบทของประเทศไทยอาจไมสามารถใช
แนว ทางฉันทามติกับทุกเรื่องได จึงเปนควรรวมหลักนี้ไวกับหลักการมีสวนรวม และปรับถอยคําเปน
หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/ Consensus Oriented) แสดง
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี(GG Framework) ดังภาพตอไปนี้  



 ๒๑ 

 
แผนภาพท่ี ๒.๑ แสดงหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (GG 

Framework)  
ท่ีมาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
  
 และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ 

เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ไดมีมติเห็นชอบขอเสนอแผนการสงเสริมและพัฒนา     ธรรมาภิ
บาลในภาคราชการเพ่ือ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีอยางยั่งยืน และใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตอไป โดยหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (GG Framework) เปนสวน
หนึ่งในขอเสนอแผนการสงเสริมฯ ดังกลาว ซ่ึง คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๔ เมษายน 
๒๕๕๕ ไดมีมติเห็นชอบกับขอเสนอแผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการ เพ่ือการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีอยางยั่งยืน ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) 
เสนอ โดยท่ีหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (GG Framework) เปนสวนหนึ่งใน
ขอเสนอแผนการสงเสริมฯ ท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแลว 

 สําหรับความหมายของหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร กิจการบานเ มือง ท่ีดี              
(GG Framework) ท้ัง ๔ หลักการสําคัญ และ ๑๐ หลักการยอย มีดังนี้ 

 (๑) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) ประกอบดวยหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชทรัพยากรอยางประหยัด เกิดผลิต



 ๒๒ 

ภาพท่ีคุมคาตอการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ท้ังนี้ ตองมีการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวก และลดภาระคาใชจาย ตลอดจนยกเลิกภารกิจท่ี
ลาสมัยและไมมีความจําเปน หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมี
วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 
ปฏิบัติหนาท่ีตามพันธกิจใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
และอยูในระดับท่ีตอบสนองตอความคาด หวังของประชาชน  สรางกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุงเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ รวมถึงมีการ
ติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่องหลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถ
ดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววาง ใจ รวมถึงตอบสนองตาม
ความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลาย
และมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม 

  (๒) คานิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบดวยหลักภาระรับผิดชอบ/
สามารถตรวจสอบได (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองสามารถตอบคําถามและ
ชี้แจงไดเม่ือมีขอสงสัย รวมท้ังตองมีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมาย ท่ีกําหนดไวตอสาธารณะเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและการใหคุณใหโทษ ตลอดจนมี
การจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

 หลักเปดเผย/โปรงใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองปฏิบัติงานดวย
ความซ่ือสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา รวมท้ังตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและเชื่อถือไดให
ประชาชนได รับทราบอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวเปนไป
โดยงาย  

 หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชอํานาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และ
คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ หลักความเสมอภาค (Equity) 
หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใหบริการอยางเทาเทียมกัน ไมมีการแบงแยกดานชายหญิง ถ่ิน
กําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืน ๆ อีกท้ังยังตองคํานึงถึงโอกาสความเทา
เทียมกันของการเขาถึงบริการสาธารณะของ กลุมบุคคลผูดอยโอกาสในสังคมดวย   

 (๓) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบดวย 
 หลักการมีส วนร วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ  (Participation/Consensus 

Oriented) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมท้ังเปดให
ประชาชนมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของรวมคิดแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงานและรวม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตองมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือขอตกลงรวมกัน
ระหวางกลุมผูมี สวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจะตองไมมีขอ
คัดคานท่ีหาขอยุติไม ไดในประเด็นท่ีสําคัญ 



 ๒๓ 

 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการ
มอบอํานาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ การดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานใน
ระดับตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม รวมท้ังมีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหรือภาค สวนอ่ืน ๆ ในสังคม 

  (๔) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบดวย 
 หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีจิตสํานึก

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปน ไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวัง
ของสังคม รวมท้ังยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการ เมือง
และเจาหนาท่ีของรัฐ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของระบบราชการไทย ๘ ประการ (I AM READY) ไดแก ๑. I - Integrity 
ซ่ือสัตยและกลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง๒. A - Activeness ทํางานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ 
๓. M - Morality มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ๔.R - Responsiveness คํานึงถึงประโยชนสุข
ของประชาชนเปนท่ีตั้ง๕. E - Efficiency มุงเนนประสิทธิภาพ๖. A - Accountability ตรวจสอบได
๗.D - Democracy ยึดม่ันในหลักประชาธิปไตย๘. Y - Yield มุงผลสัมฤทธิ ์

 สรุปไดความวาหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) หมายถึงระบบท่ีใชเพ่ือการดําเนินงาน นําพาเอา
ทรัพยากรท้ังบุคคลและวัตถุสิ่งของมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและบรรลุตามวัตถุประสงคเปาหมาย
ขององคกรการบริหารมีลักษณะเปนกระบวนการไดแกมีความซ่ือสัตยและกลาท่ีจะยืนหยัดในสิ่งท่ี
ถูกตอง คิดเชิงบวกปฏิบัติหนาท่ีแบบเชิงรุกและมีจิตท่ีบริการ มีคุณธรรมและจริยธรรม คํานึงถึง
ประโยชนสุขของประชาชนเปนท่ีตั้ง เนนประสิทธิภาพของการทํางาน สามารถตรวจสอบได ยึดม่ันใน
หลักประชาธิปไตย มุงผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานขององคกร เพ่ือนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงค
ตามท่ีไดกําหนดไว 

 ๒.๒.๒ ปจจัยทางการบริหาร 
 การบริหารงานในทุกองคการ ไมวาจะขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ จําเปนจะตองมี

ปจจัยข้ันพ้ืนฐาน หรือองคประกอบ หรือทรัพยากรทางการบริหาร โดยท่ัวไปถือวาปจจัยท่ีสําคัญของ
การบริหารมีอยู ๔ ประการ ซ่ึงรูจักกันในนามของ ๔ M ดังท่ี จันทรานี สงวนนาม (๒๕๔๕,หนา ๒๘) 
ไดกลาวไววา 

๑. คน (Man) ไดแก บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีรวมกันทํางาน 

 ๒. เงิน (Money) ไดแก งบประมาณท่ีใชในการบริหารทุก ๆ สวนขององคการ 

 ๓. วัสดุสิ่งของ (Materials) ไดแก วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ 

 ๔. การจัดการ (Management) ไดแก การบริหารงานองคการของผูบริหาร 
 สรุปไดวา ปจจัยข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงาน เปนสิ่งท่ีจําเปนท่ีตองนํามาสูกระบวนการ

ของการบริหารงานในแตละองคการ เพ่ือใหบรรลุตามเปาประสงคท่ีวางไว จะขาดอยางใดอยางหนึ่ง
ไมได คือท้ัง ๔ ประการจะตองเก้ือหนุนหรือสนับสนุนซ่ึงกันและกัน แตถาจะพิจารณาในแตละ
ประการแลว คน Man นับไดวาเปนปจจัยข้ันพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะคนเปนผูใชหรือบริหารเงิน 



 ๒๔ 

วัสดุ สิ่งของและการดําเนินงานทุกอยางในองคการ ดังท่ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ท่ี ๘ ไดกลาวไววา “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนาทุกอยาง 

 ๒.๒.๓ กระบวนการบริหาร 
 พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต,๒๕๔๙, หนา ๕) ไดกลาววา หนาท่ี (Function) 

ของนักบริหารมีอยู ๕ ประการตามคํายอในภาษาอังกฤษวา POSDC 
 P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เปนการกําหนดแนวทางดําเนินงานในปจจุบัน 

เพ่ือความสําเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต 
 O คือ Organizing หมายถึง การจัดองคกรเปนการกําหนดโครงสรางความสัมพันธของ

สมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกร 
 S คือ Staffingหมายถึง การอํานวยการ เปนการสรรหาบุคลากรใหม การพัฒนา

บุคลากรและการใชคนใหเหมาะสมกับงาน 
 D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ เปนการสื่อสารเพ่ือใหเกิดการดําเนินการ

ตามแผน ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและมีภาวะผูนํา 
 C คือ Controllingหมายถึง การกํากับดูแล เปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน

ภายในองคกรรวมท้ังกระบวนการแกปญหาภายในองคกร 
 ศิริวรรณเสรีรัตน (๒๕๓๙,หนา ๒๒–๒๓) กลาวถึงหนาท่ีของผูบริหารวาประกอบดวย ๕ 

ข้ันตอน คือ 
๑. การวางแผน (Planning) เก่ียวของกับการเลือกภารกิจ (Mission) วัตถุประสงค 

(Objectives) และการปฏิบัติ (Actions) และพยายามทําใหบรรลุผลสําเร็จ ซ่ึงตองมีการตัดสินใจ
เลือกแผนการในอนาคตจากบรรดาขอเลือกตาง ๆ 

๒. การจัดองคการ (Organizing) เปนการกําหนดโครงสรางบทบาทของบุคคลเพ่ือทํางาน
ในองคการ 

๓. การจัดบุคคลเขาทํางาน (Staffing) เก่ียวของกับการบรรจุและธํารงรักษาบุคคลและ
ตําแหนงหนาท่ีภายในโครงสรางองคการ โดยกําหนดความตองการแรงงาน และการสรรหา การ
คัดเลือก บรรจุ เลื่อนตําแหนง การประเมิน การวางแผนอาชีพ การกําหนดคาตอบแทน 

๔. การชักนํา (Leading) หมายถึงการมีอิทธิพลตอบุคคลเพ่ือใหเขาทําประโยชนตอ
องคการ  และเปาหมายของกลุมเปนสิ่งท่ีตองทําเปนหลักในการบริหารความคิดระหวางบุคคลซ่ึงตอง
อาศัยผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพตองเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพดวย 

๕. การควบคุม (Controlling) คือการวัด และการแกไขการทํางานสวนบุคคลแลองคการ 
เพ่ือใหม่ันใจวาเปนไปตามแผน การควบคุมนี้เก่ียวของกับการวัดผลการกระทําเปรียบเทียบกับ
เปาหมายและแผน ซ่ึงจะแสดงถึงการเบี่ยงเบนจากมาตรฐานท่ีปรากฏอยูและชวยแกไขปรับปรุง 

 วิโรจน  สารรัตนะ (๒๕๔๕, หนา ๑๑) ไดกลาวถึงกระบวนการบริหาร วาควรประกอบดวย ๔ 
ประการ คือ 

๑. การวางแผน หมายถึง หนาท่ีทางการบริหารในการกําหนดจุดหมายและการตัดสินใจ 
เลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะใหบรรลุจุดหมายนั้น 

๒. การจัดองคการ หมายถึง กําหนดอํานาจหนาท่ีและตําแหนงตาง ๆ อยางชัดเจน 



 ๒๕ 

๓. การนํา หมายถึง ความพยายามทําใหมีอิทธิพลตอผูอ่ืน เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุ
จุดมุงหมายขององคการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

๔. การควบคุม หมายถึง การมุงเนนท่ีจะกอใหเกิดความม่ันใจวาสมาชิกในองคการได
ประพฤติปฏิบัติในทิศทางท่ีจะทําใหบรรลุผลตามมาตรฐานหรือจุดหมาย มุงเนนใหเกิดพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคและลดพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคลง 

 ติน ปรัชญพฤทธิ ์(๒๕๓๙, หนา ๒๔-๒๖) ไดเสนอภารกิจสําคัญในการบริหารไว ๗ ประการ 
คือ 

 ๑. การวางแผน หมายถึง การกําหนด โครงการอยางกวาง ๆ วามีอะไรบางท่ีจะตองลงมือ
ปฏิบัติตามลําดับ วางแนววิธีปฏิบัติพรอมดวยวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานนั้น กอนลงมือ
ปฏิบัติการ 

 ๒. การจัดองคการ หมายถึง การจัดรูปโครงสรางหรือเคาโครงของการบริหาร โดยกําหนด
อํานาจหนาท่ีของหนวยงานยอยหรือตําแหนงตาง ๆ ของหนวยงานใหชัดเจน พรอมดวยกําหนด
ลักษณะ และวิธีการติดตอสัมพันธตามลําดับชั้นแหงอํานาจหนาท่ีสูงต่ําลดหลั่นลงไป 

๓. การจัดคนเขาทํางาน หมายถึง การบริหารงานเก่ียวกับตัวบุคคลของหนวยงานการ
บริหารบุคคลดังกลาว รวมตั้งแตการแสวงหาคนทํางานมาบรรจุ การแตงตั้ง การฝกอบรม และการ
พัฒนาบุคคล การบํารุงขวัญ การเลื่อนข้ัน ลดข้ัน ตลอดจนการพิจารณาใหพนจากงาน และการ
บํารุงรักษาสภาพของการทํางานใหดี และมีประสิทธิภาพใหคงอยูตอไป 

๔. การสั่งการ หมายถึง การอํานวยการหรือการวินิจฉัยสั่งการ หลังจากการไดวิเคราะห
และพิจารณาโดยรอบคอบ รวมท้ังการติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ๆ 

๕. การประสานงาน หมายถึง การประสานงานหรือติดตอ สัมพันธกับหนวยงานยอยหรือ
ตําแหนงตาง ๆ ในองคการ เพ่ือกอใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ไมมีการทํางานท่ีซํ้าซอนหรือ
ขัดแยงกัน สามารทํางานประสานความกลมกลืนกัน เพ่ือวัตถุประสงคหลักขององคการ  

๖. การรายงาน หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผูบังคับบัญชาหรือยังหนวยงานท่ี
เก่ียวของท้ังบนและลาง เพ่ือทราบความกาวหนาของงานทุกระยะสะดวกแกการประสานงานอ่ืนจะ
เปนการสรางความเขาใจอันดีรวมกัน ตลอดจนเปนการบํารุงขวัญไปในตัวดวย 

๗. การงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการทํางบประมาณการเงิน 
วางแผนหรือโครงการในการจายเงิน การบัญชีและการควบคุมดูแลการใชจายเงินโดยรอบคอบและ
รัดกุม 

 พงษศักด์ิ ปญจพรผล (๒๕๔๒,หนา ๖๔-๗๒) กลาวถึง กระบวนการการบริหารควร
ประกอบดวย ๑๐ ประการ คือ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไวเปนการ
ลวงหนา โดยเก่ียวกับการคาดการณ (Forecasting) การกําหนดวัตถุประสงค (Set Objective)   การ
พัฒนากลวิธี (Develop strategies) ในการวางแผน ซ่ึงตองคํานึงถึงนโยบาย (Policy) เพ่ือให
แผนงานท่ีกําหนดข้ึนไวมีความสอดคลองตองกันในการดําเนินงาน 

๒. การจัดการ (Organizing) หมายถึง การพัฒนาระบบการทํางานเพ่ือใหงานตาง ๆ 
สามารถดําเนินไปโดยมีการประสานงานกันอยางด ี
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๓. การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคลเขาปฏิบัติงานใหเหมาะสม
ตามตําแหนงหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

๔. การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการท่ีจะตัดสินใจ 
แยกแยะและวิเคราะหออกมาใหไดวาในการทํางานจะตองมีการตัดสินใจในเรื่องใดบาง 

๕. การสั่งการ (Directing) หมายถึง การศึกษาวิธีการวินิจฉัยสั่งการ รวมท้ังการควบคุม
งานและนิเทศงาน ตลอดจนศิลปะในการบริหารงานท่ีจะทําใหการทํางานประจําวันของเจาหนาท่ีทุก
คนเปนไปดวยด ี

๖. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การรวมมือประสานงาน เพ่ือการดําเนินการ
เปนไปดวยดี และราบรื่น ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการท่ีจะทําการประสานงานดีข้ึน และดําเนินการ
แกไขเม่ือเกิดปญหาข้ึน 

๗. การรวมมือประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานใหผูปฏิบัติงานทุก
ฝายมีความเขาใจในงาน เขามารวมทํางานกันอยางพรอมเพรียงกัน ขอตกลงท่ีสําคัญยิ่งของการ
ประสานงาน คือ ความรวมมือ ซ่ึงเปนเรื่องของ “จิตใจ” 

๘. การสื่อขอความ (Communicating) หมายถึง การผานขาวสารขอมูลและความเขาใจ 
เพ่ือท่ีจะใหผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามท่ีตองการ 

๙. การรายงานผล (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของหนวยงานใหแก 
ผูบริหารและสมาชิกของหนวยงานไดทราบความเคลื่อนไหวของการดําเนินงาน ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ (Public Relation) แจงใหประชาชนทราบ ซ่ึงโดยท่ัวไปการายงาน จะหมายถึง วิธีการของ
สถาบันหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการใหขอมูลแกผูสนใจมาติดตอสอบถามผูบังคับบัญชา/ผูรวมงาน 
ความสําคัญของการรายงานนั้นจะตองตั้งอยูบนรากฐานของความเปนจริง 

๑๐. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ โดยศึกษาใหทราบถึงระบบ
และกรรมวิธีในการบริหารเก่ียวกับงบประมาณ และการเงินตลอดจนการใชงบประมาณในการควบคุมงาน 

 จากแนวคิดของนักวิชาการตาง ๆ ท่ีกลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวาการกําหนดข้ันตอน
กระบวนการบริหารดังกลาวมีความคลายคลึงกันและแตกตางกันตามสํานักการศึกษาและพัฒนาของ
แตละบุคคล แตหัวใจสําคัญของหลักและกระบวนการบริหารก็คือ จะทําอยางไรจึงจะทําใหการ
ดําเนินงานขององคการ สถาบัน หรือหนวยงานท่ีอยูในความรับผิดชอบของผูบริหารจะดําเนินการไป
ดวยความเรียบรอยอยางมีประสิทธิภาพและไดผลตามความมุงหมายท่ีไดตั้งเอาไวอยางดีท่ีสุด 

 ๒.๒.๔ ความหมายของการบริหารการศึกษา 
 ความหมายของการบริหารการศึกษา มีนกัวิชาการไดเสนอความหมายไวตาง ๆ ดังนี้ 
 ธงชัย สันติวงษ (๒๕๓๘, หนา ๑๒๓) ไดใหความหมายไววา การบริหารการศึกษา หมายถึง 

ภาระหนาท่ีของผูนําของกลุม ซ่ึงจะตองจัดการใหทรัพยากรท้ังท่ีเปนตัวคนและวัตถุ สามารถประสาน
เขาดวยกันเพ่ือรวมกันทํางานเปนองคการท่ีมีประสิทธิภาพได และขณะเดียวกันก็ตองจัดการนํา
องคการใหสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอกไดอยางดีท่ีสุดดวย 

 ชุมพล รัตนเลิศลบ (๒๕๔๓, หนา ๑๕) ไดกลาววา การบริหารการศึกษา หมายถึง 
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีบุคคลหลายคนรวมมือกันดําเนินการเพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิก
ของสังคมในทุก ๆ ดาน เชน ความสามารถ เจตคติพฤติกรรม คานิยมหรือคุณธรรมรวมท้ังในดาน
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สังคม การเมืองและเศรษฐกิจ เพ่ือใหบุคลดังกลาวเปนสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของสังคมโดย
กระบวนการตาง ๆ ท้ังท่ีเปนระเบียบแบบแผนและไมเปนระเบียบแบบแผนท้ังในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน 

 ณัฐวัชร จันทโรธรณ (๒๕๔๒, หนา ๑๙) ไดใหความหมายของการบริหารการศึกษาวา 
หมายถึง การท่ีบุคคลรวมกันดําเนินกิจกรรมทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมใหพัฒนาใน
ทุกดาน โดยดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

 กัลยา วิลาวรรณ (๒๕๓๙, หนา ๒๑) ไดใหความหมายวา การบริหารการศึกษาหมายถึง 
ความพยายามท่ีจะดําเนินเก่ียวกับเรื่องของการศึกษา อันไดแก โรงเรียน หลักสูตร ครู นักเรียน วัสดุ
อุปกรณ ตําราเรียน และอาคารสถานท่ี เปนตนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็
คือ ผูเรียนท่ีมีคุณภาพในท่ีสุด 

 วรุณยุพา วิโนทพรรษ (๒๕๔๖, หนา ๒๗) ไดกลาวสรุปไววา การบริหารการศึกษา 
หมายถึง ความพยายามท่ีผูบริหารการศึกษาหรือผูท่ีเก่ียวของกับการศึกษารวมกันกระทํา เพ่ือพัฒนา
บุคคลใหเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมในทุก ๆ ดานโดยมีการใชทรัพยากรบริหาร คือ คน เงิน วัสดุและ
วิธีการใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 ธรณิศวร จิตขวัญ (๒๕๔๒, หนา ๑๗) ไดกลาวสรุปไววา การบริหารการศึกษา คือการ
ดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษาทุกดานเพ่ือพัฒนาการเรียนของนักเรียนใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพเปนการพัฒนาสมาชิกของสังคมใหมีความเจริญงอกงามในดานตาง ๆ และใหเปนสมาชิก
ท่ีดีของสังคม 

 พิสุทธิ์ จันทรเนตร (๒๕๔๗, หนา ๒๕) กลาววา การบริหารการศึกษา คือ การดําเนินงาน
ของกลุมท่ีมุงม่ันพัฒนาสมาชิกของสังคมใหเจริญงอกงามโดยการนําเอาทฤษฎีและหลักการบริหาร
ท่ัวไปมาประยุกตใชรวมกับหลักการและวิธีการจัดการศึกษาดําเนินการใหการศึกษามีประสิทธิภาพ 

 กูด (Good, 1973, p. 14) ใหความหมายวา การบริหารการศึกษา หมายถึง การควบคุม
และการจัดการดานการบริหารโรงเรียน ซ่ึงเก่ียวกับกระบวนการการเรียนการสอน งานธุรการ งานท่ี
เก่ียวกับตัวครูและนักเรียนตลอดจนบุคลากรอ่ืน ๆ 

 แคมปเบล (Campbell,1980) , p. 22) กลาววา การบริหารการศึกษา หมายถึง การจัด
แผนยุทธศาสตรทางการศึกษา เพ่ือใหการศึกษาบรรลุเปาหมายอยางแทจริง 

 จากความหมายของการบริหารการศึกษาดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา การบริหาร
การศึกษาเปนกิจกรรม กลาวคือ การดําเนินการทางการศึกษาของคนกลุมหนึ่งท่ีเรียกตนเองวา
ผูบริหารการศึกษาและผูปฏิบัติการทางการศึกษากระทํากับคนอีกกลุมหนึ่งท่ีเรียกตนเองวานักเรียน 
นักศึกษา หรือผูเรียน ซ่ึงเปนกลุมคนท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในกิจกรรมการบริหารการศึกษา 

 ๒.๒.๕ กระบวนการบริหารการศึกษา 
 ในการบริหารการศึกษาผูบริหารสถานศึกษาควรตองเลือกใชกระบวนการบริหารท้ังในเชิง

วิทยาศาสตรและเชิงศิลป เพ่ือใหการบริหารในหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงไดมีนักวิชาการตาง ๆ ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารการศึกษาไวดังนี้ 

 ธรณิศวร จิตขวัญ (๒๕๔๒, หนา ๓๓) สรุปวา กระบวนการบริหารการศึกษา จะไปสู
ความสําเร็จนั้น คือ จะเก่ียวของกับเรื่องการวางแผน การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการ การ
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ประสานงาน และการควบคุมงานใหมีระบบเปนไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ ผูบริหารจึงจะ
สามารถ จัดการศึกษาในโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายและมาตรฐานทางการศึกษา สามารถปรับปรุง 
และพัฒนาการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเหมาะสมกับสถานท่ี พัฒนาคนให
เจริญกาวหนาทันวิทยาการอยางแทจริง 

 ปราชญา กลาผจญ และสมศักดิ์ คงเท่ียง (๒๕๔๕, หนา ๑๖-๑๗) กลาวถึง กระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีสําคัญไว ๕ ประการ ดังนี้ การวางแผน การจัดองคการ การอํานวยการ การ
ควบคุม และการจัดบุคลากรลงสูหนวยงาน 

 กัลปยกร ม่ันถาวรวงค (๒๕๔๕, หนา ๒๖) สรุปวา กระบวนการบริหารการศึกษา
ประกอบดวยองคประกอบใหญ ๆ คลายคลึงกันผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญจึงจําเปนตองเลือกใช
ตามความจําเปนและความเหมาะสมของสถานการณเพ่ือนําไปสูการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนให
เกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง 

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (๒๕๔๖, หนา ๑๘) สรุปวา กระบวนการบริหารการศึกษา ได
กําหนดไว ๕ ข้ันตอนคือ การวางแผน (Planning) การจักสรรทรัพยากร (Allocating Resources) 
การกระตุน (Stimulating) การประสานงาน (Coordinating) และการประเมินผล (Evaluating)  

 สรุปไดวา กระบวนการบริหารการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหาร การบริหารท่ีดี
จะชวยใหการบริหารงานดําเนินไปอยางราบรื่น เปนระบบ ไมสับสนและบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารท่ีดีจะตองมีทักษะในการใชกระบวนการบริหารหรือเทคนิควิธีการตาง ๆ
ทุกข้ันตอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในข้ันตอนการตัดสินใจนั้นมีความสําคัญมาก หากผูบริหารตัดสินใจไม
ถูกตอง การดําเนินการในข้ันตอ ๆ ไปจะเกิดปญหาและอุปสรรคตามมา ผูบริหารควรเปนผูมีวิสัยทัศน
กวางไกลมีแนวคิดและขอมูลครบถวนในการตัดสินใจและอาศัยกระบวนการบริหารเปนหลักในการ
บริหารงาน 

 ๒.๒.๖ การบริหารโรงเรียน 
 การศึกษาเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหองคกรตาง ๆสามารถเรียนรูและพัฒนาไปสูความสําเร็จ

เพราะการศึกษาเปนการพัฒนาทรัพยากรทุกดานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งทรัพยากรมนุษยซ่ึงทรัพยากรเหลานี้จะไดนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพหนวยงานท่ีเปนแรง
ขับเคลื่อนในการเสริมสรางและพัฒนาความรูรวมท้ังผลิตทรัพยากรมนุษยท่ีมีความรูคูคุณธรรมก็คือ
โรงเรียนหากกลาวไปแลวโรงเรียนแตละแหงไดมีการกอตั้งมานานและยังคงดํารงอยูไดโรงเรียนบาง
แหงไดรับความนิยมจากผูปกครองในการนําบุตรหลานเขาศึกษาตอสิ่งนี้ยอมแสดงใหเห็นถึงศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียนนั้นดังนั้นโรงเรียนทุกแหงจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองนํา
การบริหารเขามาชวยในการพัฒนาโรงเรียนใหมีความกาวหนาและประสบผลสําเร็จสูงสุดและยังเปน
การทําใหโรงเรียนไดเปนท่ียอมรับดังนั้นแลวการนําการบริหารมาประยุกตใชในการบริหารโรงเรียนก็
จะสงผลใหโรงเรียนนั้นมีระบบการบริหารอยางมีประสิทธิภาพทําใหผลผลิตทางการศึกษาเหลานั้นคือ
นักเรียนอยูในสังคมไดอยางเปนคนท่ีเกงดี และมีความสุข 
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  ๒.๒.๖.๑. ความหมายของการบริหารโรงเรียน 
 คําวา “การบริหารสถานศึกษา” เปนกระบวนการและภาระงานของผูบริหารสถานศึกษา 

ท่ีจะนํานั้นกาวไปสูความสําเร็จตามยุทธศาสตรท่ีโรงเรียนไดกําหนดไวโดยท้ังนี้เปนกระบวนการท่ี
ผูบริหารสถานศึกษาตองใชท้ังศาสตรและศิลป ในการบริหารโรงเรียนเพ่ือใหโรงเรียนประสบ
ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ มีนักวิชาการท้ังของตางชาติและชาวไทยเปน
จํานวนมากไดใหความหมายไวในลักษณะท่ีคลายกัน ดังนี้ 

 ฮอยและเซอรชิว (Hoy and Cecil, 1996, p. 170) อธิบายวา การบริหารโรงเรียนเปน
การบริหารบุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน เพ่ือใหความรวมมือและความรวมแรงรวมใจในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนใหบุคคลท้ัง ๓ กลุม เห็นดวยและดําเนินการตามขอตกลงท่ีวางไวและพึงยึด
ปฏิบัติโดยเครงครัด 

 กิติมา ปรีดีดิลก (๒๕๔๒, หนา ๑๓) ไดกลาววา การบริหารสถานศึกษาหมายถึง การ
ดําเนินการทุกอยางในสถานศึกษา ตั้งแตการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารงานอาคารสถานท่ี การบริหารงานธุรการและการเงิน การบริหารงานกิจการนักเรียน นักศึกษา 
และงานดานความสัมพันธกับชุมชน 

 อมรชัย ตันติเมธ (๒๕๔๒, หนา ๑๐) กลาวไววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การ
รวมมือกันดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท้ังดานบุคลิกภาพ ความรูความสามารถ พฤติกรรม และคุณธรรม 
ตลอดจนคานิยมใหตรงกับความตองการของสังคม สามารถเปนสมาชิกท่ีดี และมีประสิทธิภาพของ
สังคม โดยใชกระบวนการและทรัพยากรตาง ๆ ท้ังท่ีเปนระเบียบและไมเปนระเบียบ 

 สมคิด บางโม (๒๕๔๔, หนา๑๕๓) กลาววาการบริหารโรงเรียนเปนแหลงพัฒนาประชากร
ของประเทศท่ีสําคัญยิ่งเปนหนวยงานท่ีใชคนเงินวัสดุอุปกรณจานวนมากมายหากการจัดการ
บริหารงานในโรงเรียนขาดประสิทธิภาพผลผลิตของโรงเรียนคือนักเรียนท่ีสําเร็จออกไปยอมมี
ประสิทธิภาพตางซ่ึงสงผลตอการพัฒนาประเทศยอมลาชาตามไปดวย 

 เกียรติยศ เอ่ียมองเอก (๒๕๔๖, หนา ๘) สรุปเปนวาการบริหารโรงเรียนหมายถึงการ
บริหารการศึกษาของกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของกับการศึกษาซ่ึงเปนเรื่องสําคัญท่ีสงเสริมในการบริหารงาน
โรงเรียนสัมฤทธิ์ผล มีประสิทธิภาพประกอบดวยสวนสําคัญไดแก คณะกรรมการ สถานศึกษา การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ การบริหารธุรการ การบริหารงานกิจการนักเรียน การ
บริหารอาคารสถานท่ีและบริหารงานความสัมพันธกับชุมชน 

 นิพนธ กินาวงศ (๒๕๔๓, หนา๑๒) กลาววาการบริหารโรงเรียนคือกระบวนการตาง ๆ ใน
การดําเนินงานของกลุมบุคคลซ่ึงเรียกวาผูบริหารโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการทางการศึกษาแก
สมาชิกในสังคม 

 สรุปไดวา การบริหารโรงเรียน หมายถึง กระบวนการบริหารการศึกษาของโรงเรียน        
ท่ีผูบริหารดําเนินกิจกรรม หรือใชกระบวนการตาง ๆ โดยความรวมมือของผูบริหาร และผูเก่ียวของ
กับการศึกษา โดยเริ่มจากการวางแผน การวินิจฉัยสั่งการ การอํานวยการ การควบคุมและการจัดการ 
ตาง ๆ เพ่ือใหผู เรียนมีความรู ความสามารถ มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม
เจตนารมณของการศึกษา สําหรับการมีชีวิตอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคม 

 



 ๓๐ 

 ๒.๒.๗ ขอบขายและภาระกิจการบริหารโรงเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๔๖, หนา ๓๓) ไดดําเนินการกําหนดขอบขายและภารกิจการ

บริหารโรงเรียนโดยกําหนดขอบขายการบริหารงานของโรงเรียนไว ๔ ดานไดแก การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานท่ัวไป  

  ๒.๒.๗.๑ การบริหารงานวิชาการ 
 การบริหารงานวิชาการ เปนภาระงานของผูบริหารและบุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวของกับ

การศึกษาเพราะเปนงานท่ีแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนไดมี
ผูใหความหมายของการบริหารงานวิชาการและขอบขายภารกิจพอสรุปไดดังนี ้

 นราภรณ คําหวาน (๒๕๔๔, หนา ๙) กลาววางานบริหารงานวิชาการหมายถึงการจัด
กิจกรรมทุกชนิดของโรงเรียนท่ีจัดข้ึนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนงานวัสดุประกอบหลักสูตรการเรียน
การสอนงานวัดผลและประเมินผลผลงานหองสมุดงานนิเทศภายในและงานอบรมทางวิชาการ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๔๖, หนา ๓๓–๓๘) ไดมีการกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ือเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๔๕ วางานวิชาการเปนงาน
หลักหรือเปนภารกิจของสถานศึกษาท่ีมุงเนนใหมีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการใหกับ
สถานศึกษาใหมากท่ีสุดดวยเจตนารมณท่ีจะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว 
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจาก ผูมีสวนได
สวนเสียทุกฝาย ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 วัตถุประสงค 
(๑) เพ่ือใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระคลองตัวรวดเร็วและสอดคลอง

กับความตองการของนักเรียน สถานศึกษาชุมชนและทองถ่ิน 
(๒) เพ่ือใหการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและมีคุณภาพ

สอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาตนเอง
และการประเมินจากหนวยงานภายนอก 

(๓) เพ่ือใหสถานศึกษาไดมีการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรูตลอดจนจัดปจจัย
เก้ือหนุนการพัฒนาการเรียนรูท่ีสนองการความตองการการเรียนรูของผูเรียนชุมชนและทองถ่ินโดยยึด
ผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

(๔) เพ่ือใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืน ๆอยางกวางขวาง 

ขอบขายและภารกิจ 
(๑) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
(๒) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
(๓) การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 
(๔) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(๕) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
(๖) การพัฒนาแหลงเรียนรู 
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(๗) การนิเทศการศึกษา 
(๘) การแนะแนวการศึกษา 
(๙) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
(๑๐) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
(๑๑) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการสถานศึกษาอ่ืน 
(๑๒) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการใหแกบุคลากร ครอบครัว องคกร หนวยงาน 

และสถานบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
 ขอบขายการดําเนินงาน 
 (๑) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๑.๑ ศึกษาวิเคราะหเอกกรสารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๔สาระ
แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปญหาและคมตองการของสังคม
ชุมชนและทองถ่ิน 

  ๑.๒ วิเคราะหสภาพแวดลอม ประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือกําหนด วิสัยทัศน 
ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงคโดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระท้ังในกลุมสาระการ
เรียนรูเดียวกันและระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม 

  ๑.๓ นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให
เหมาะสม 

  ๑.๔ นิเทศการใชหลักสูตร 
  ๑.๕ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรและปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความ

เหมาะสม 
(๒) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
  ๒.๑ จัดทําแผนการเรียนรู โดยผูเรียนมีสวนรวม 
  ๒.๒ จัดกระบวนการเรียนรูใหยืดหยุนตามความเหมาะสมท้ังดานเวลา สาระการเรียนรู

และผูเรียน 
  ๒.๓ จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง

จากแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู 
  ๒.๔ การแนะแนวเปนสวนหนึ่งของการจัดการกระบวนการเรียนรู 
  ๒.๕ ใหผูปกครองครอบครัว ชุมชน และสังคมเขามามีสวนรวมในการจัดการ

กระบวนการเรียนรู 
  ๒.๖ สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูอยาง หลากหลายและ

ตอเนื่อง 
(๓) การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
  ๓.๑ กําหนดระเบียบการวัด และประเมินของสถานศึกษา 
  ๓.๒ จัดทําเอกสาร หลักฐานทางดานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบของการวัด และ

ประเมินผลของสถานศึกษา 



 ๓๒ 

  ๓.๓ วัดผลประเมินผล เทียบโอนประสบการณ เทียบโอนผลการเรียนและอนุมัติผลการ
เรียนในสถานศึกษา 

  ๓.๔ จัดใหมีการประเมินผลการเรียนทุกชวงข้ัน และจัดใหมีการซอมเสริมกรณีท่ีผูเรียน
ไมผานเกณฑการประเมิน 

  ๓.๕ จัดใหมีการพัฒนาเครื่องมือวัดในการวัด และประเมินผล 
  ๓.๖ มีการเทียบโอนผลการเรียน โดยคณะกรรมการ 
  ๓.๗ จัดระบบสารสนเทศดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือ

ใชในการอางอิง ตรวจสอบและใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน 
(๔) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๔.๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัยการบริหารการจัดการ และพัฒนาคุณภาพงานวิชาการใน

ภาพรวมของสถานศึกษา 
  ๔.๒ สงเสริมใหครู ศึกษา วิเคราะหวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 
  ๔.๓ ใหแตละกลุมสาระการเรียนรู ประสานความรวมมือในสถานศึกษา วิเคราะห วิจัย

ตลอดจนแพรหลายผลงานการวิจัย 
  ๔.๔ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการของสถานศึกษา บุคคล 

ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถานอ่ืน 
(๕) การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  ๕.๑ สงเสริมและสนับสนุนใหครูผลิต พัฒนาและใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาท่ีเหมาะสม

เพ่ือการศึกษา 
  ๕.๒ จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหกับผูสอนและผูเรียนอยาง เพียงพอและ

หลากหลาย 
(๖) การพัฒนาแหลงเรียนรู 
  ๖.๑ จัดใหมีแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาใหเพียงพอและ สอดคลอง

กับการจัดกระบวนการเรียนรู 
  ๖.๒ สงเสริมใหครูและผู เรียนไดใชแหลงเรียนรู  ท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือ

พัฒนาการเรียน 
(๗) การนิเทศการศึกษา 
  ๗.๑ จัดระบบนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
  ๗.๒ นิเทศงานวิชาการและการเรียนรูในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับ

สถานศึกษา 
  ๗.๓ ประเมินการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
  ๗.๔ ติดตามประมานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบและ กระบวนการ

นิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
(๘) แนะแนวการศึกษา 
  ๘.๑ จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษา 
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  ๘.๒ จัดใหมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอนดําเนินการแนะ
แนวสถานศึกษา 

  ๘.๓ ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษานอก
สถานศึกษา 

  ๘.๔ ประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณการดานการแนะแนว
การศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(๙) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๙.๑ จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษา 
  ๙.๒ สนับสนุน สงเสริมใหมีระบบการประกันคุณภาพในระดับหนวยงานในสถานศึกษา 
  ๙.๓ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับการศึกษา 
  ๙.๔ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
(๑๐) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
  ๑๐.๑ ดําเนินการเสริมความรูและประสบการณใหกับชุมชนโดยรวมมือกับ บุคคล 

ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถานบันสังคมอ่ืน 
  ๑๐.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนสามารถเลือกสรรภูมิปญญาและ วิทยาการตาง ๆ

เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ โดยรวมมือกับ บุคคล ชุมชน องคกร 
หนวย และสถาบันอ่ืน 

  ๑๐.๓ สนับสนุนและชวยเหลือใหมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวาง
ชุมชน โดยรวมมือกับชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืน ๆ 

 (๑๑) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
  ๑๑.๑ ประสานความรวมมือชวยเหลือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา ของรัฐ 

เอกชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ๑๑.๒ สรางเครือขายความรูความรวมมือในการพัฒนางานวิชาการกับองคกรตาง ๆ ท้ัง

ภายในและภายนอกประเทศ 
 (๑๒) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการใหแก บุคลากร ครอบครัว องคกร หนวยงาน 

และสถาบันท่ีจัดการศึกษา 
  ๑๒.๑ สํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษารวมท้ังความตองการในการรับการ

สนับสนุนดานวิชาการของบุคคล องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  
  ๑๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในการจัด

การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
  ๑๒.๓ จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล องคกร หนวยงาน

และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
 จากท่ีกลาวมาขางตนนั้น พอท่ีจะสรุปไดวา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การใชศาสตร

และศิลปในบริหารกิจกรรมตาง ๆเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการเรียนรูกระบวนการ
วัดผล ประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน การวิจัย การจัดทําสื่อ และนวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือ
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การศึกษา แหลงเรียนรูการนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือกับ สถานศึกษาอ่ืน การ
สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคลากร ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียังยืนและเปนประโยชนตอโรงเรียนและผูเรียนอยางเต็ม
ศักยภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๒.๒.๗.๒ การบริหารงานงบประมาณ 
 ความหมายของการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาการศึกษามุงเนนความเปน

อิสระในการบริหารจัดการ คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์ และ
บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษารวมท้ัง
จัดหารายไดจากการบริการมาใชบริหารจัดการเพ่ือประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดี
ตอผูเรียน 

 เดวีส ไดกลาวเก่ียวกับงานบริหารงบประมาณ (Davies, 1995,p.55) หมายถึง การจัดหา
งบประมาณในการจัดหาการศึกษาสถานศึกษาอยางเพียงพอ ซ่ึงถือเปนภารกิจของระดับสถานศึกษา
มากกวาจะเปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการกําหนดแผนโครงการในการบริหารเพ่ือใหสอดคลองกับความ
ตองการ ปญหาและชุมชนและงบประมาณของสถานศึกษา การควบคุมดูแล การใชจายงบประมาณ 
ตลอดจนการตรวจสอบประเมินผลและรายงานการบริหารงบประมาณ 

 แคสซ่ี (Casey, 1964,p.1–4) แจกแจงงานธุรการ การเงินและพัสดุไว ๑๓ ประการ คือ 
เปนเรื่องงบประมาณ บัญชีการเงิน การจัดซ้ือ การจัดจาง การจัดหา การประกันภัยอาคารและ
ทรัพยสิน การรักษาอาคารสถานท่ี การับสงนักเรียน การจัดบริการอาหารกลางวัน การกอสราง การ
รายงานงบประมาณหนี้สิน การวิเคราะหรายจายและการวางแผนระยะยาว 

 สมเดช สีแสง (๒๕๔๔, หนา ๖๐๗) กลาววาการบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การ
กําหนดแนวทางหรือแผนการดําเนินงานอันเก่ียวเนืองกับการเงินสําหรับผูปฏิบัติในการดําเนินวานนั้น 
ๆโดยใหเสียคาใชจายใหนอยท่ีสุดและสามารถบรรลุถึงเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพตลอดจน
สอดคลองกับวัตถุประสงของการดําเนินงานดังกลาว นอกจากนี้ งบประมาณยังเปนเครื่องมือท่ีสําคัญ
ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพไดอีกดวย 

 กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๔๖, หนา ๓๙-๕๐) กําหนดวา การบริหารงานงบประมาณของ
สถานศึกษา มุงเนนความเปนอิสระ ในการบริหารจัดการมีความของตัวเพราะ โปรงใส ตรวจสอบได
ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสําฤทธิ์ และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสนิของสถานศึกษา รวมท้ังจัดหารายไดจากการบริการมาใชบริหารจัดการเพ่ือ
ประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนตอผูเรียน 

 วัตถุประสงค 
(๑) เพ่ือใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ คลองตัว โปรงใส 

ตรวจสอบได 
(๒) เพ่ือใหไดผลผลิต ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 
(๓) เ พ่ือใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีไดอยางพอเพียงและมี

ประสิทธิภาพ 



 ๓๕ 

ขอบขายและภารกิจ 
(๑) การจัดทําและเสนอของบประมาณ 

  ๑.๑ การวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
  ๑.๒ การจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา 
  ๑.๓ การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
 (๒) การจัดสรรงบประมาณ 
  ๒.๑ การจักสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
  ๒.๒ การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ 
  ๒.๓ การโอนเงินงบประมาณ 
 (๓) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
  ๓.๑ การตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
  ๓.๒ การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
 (๔) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
  ๔.๑ การจัดสรรทรัพยากร 
  ๔.๒ การระดมทรัพยากร 
  ๔.๓ การจัดหารายไดและผลประโยชน 
  ๔.๔ กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
  ๔.๕ กองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา 

 (๕) การบริหารการเงิน 
  ๕.๑ การเบิกเงินจากคลัง 

  ๕.๒ การรับเงิน 
  ๕.๓ การเก็บรักษาเงิน 

  ๕.๔ การจายเงิน 
  ๕.๕ การนําสงเงิน 
  ๕.๖ การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 
 (๖) การบริหารบัญช ี
  ๖.๑ การจัดทําบัญชีการเงิน 
  ๖.๒ การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
  ๖.๓ การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน  
 (๗) การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
  ๗.๑ การจัดทําระบบฐานขอมูลทรัพยของสถานศึกษา 
  ๗.๒. การจัดหาพัสดุ 
  ๗.๓ การกําหนดรูปแบบรายการ คุณลักษณะเฉพาะและจัดซ้ือจัดจาง 
 ขอบขายการดําเนินงาน  
 (๑) การจดทําและเสนอของบประมาณ 



 ๓๖ 

  ๑.๑ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและดัชนีชี้วัดผลผลิตและผลลัพธดาน งบประมาณของ
สถานศึกษา 

 ๑.๒ วิเคราะหแผนกลยุทธ โดยพิจารณาแผนงาน โครงการของฝายตาง ๆ เพ่ือ นําไป
จัดตั้งเปนแผนงบประมาณของสถานศึกษา 

 ๑.๓ จัดทําแผนงบประมาณตามแผนงาน งาน โครงการ ใหมีความเชื่อมโยงกับ ดัชนีชี้
วัดผลผลิตและผลลัพธของสถานศึกษา และของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ๑.๔ วิ เคราะหและลําดับความสําคัญของแผนงาน งาน โครงการ และจัดตั้ ง 
งบประมาณของสถานศึกษาเพ่ือเสนอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษา 

  ๑.๕ จัดทําคําขอตั้งงบประมาณของสถานศึกษาเสนอสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษา 
 ๑.๖ ทําสัญญาบริการสาธารณะ โดยมีเปาหมายการใหบริการท่ีสอดคลองกับแผนกล

ยุทธของสถานศึกษา โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 (๒) การจัดสรรงบประมาณ 
  ๒.๑ จัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหกับหนวยงานภายในสถานศึกษา ตาม แผนพัฒนา

การศึกษาประจําป โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  ๒.๒ จัดสงแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือขอใชงบประมาณไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 
  ๒.๓ เบิกจายงบประมาณประเภทตาง ๆตามแผนปฏิบัติการประจําป 
  ๒.๔ อนุมัติการใชงบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการท่ีไดรับ

งบประมาณ 
  ๒.๕ โอนเงินงบประมาณวงเงินตางประเภท งบรายจายของแตละแผนงานโครงการ 
  ๒.๖ รายงานผลการดําเนินงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป โดยแสดง

รายละเอียด ผลผลิต และผลลัพธของแผนงาน งาน โครงการ ตามแบบท่ีกําหนดไปยังสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  

  (๓) การตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 
  ๓.๑ กําหนดแผนการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา 

 ๓.๒ วางแผน ตรวจสอบ วิเคราะห ประเมินความพอเพียงและประสิทธิภาพของระบบ
ภายในของสถานศึกษา 

  ๓.๓ สอบทานระบบการปฏบิัติงาน 
  ๓.๔ สอบทานของขอมูล 

  ๓.๕ ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภยัของทรพัยสินของหนวยรับตรวจ 
  ๓.๖ การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  ๓.๗ การวางแผน การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 ๓.๘ วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคาในการใช
ทรัพยากรของหนวยงานในสถานศึกษา 

 
 



 ๓๗ 

 (๔) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
 ๔.๑ การวางแผน การรณรงค สงเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพ่ือการพัฒนา

สถานศึกษา     
 ๔.๒ การจัดขอมูลสารสนเทศ และระบบการับจายทุนการศึกษาและเพ่ือทุนการศึกษา

การศึกษาใหดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุมคา 
 ๔.๓ สรุป รายงาน เผยแพรและเชิดชูเกียรติผูสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนและทุน

เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 
 ๔.๔ สํารวจความตองการของนักเรียนและคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเสนอกูตามเกณฑท่ี

กําหนด 
 ๔.๕ ประสานการกูยืมเพ่ือการศึกษากับหนวยปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

  ๔.๖ สรางความตระหนักแกผูกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
  ๔.๗ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน 
  ๔.๘ จักระบบสวัสดิการเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตาม

ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
  ๔.๙ สํารวจและจัดทําของมูลทรัพยากรเพ่ือการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีบริการของ

สถานศึกษาเพ่ือประชาสัมพันธใหมีการใชทรัพยากรรวมกัน 
  ๔.๑๐ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของสถานศึกษารวมมือกันใชทรัพยากรใหเกิด

ประโยชนตอกระบวนการเรียนการสอนและสถานศึกษา 
  ๔.๑๑ ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพรวมกับบุคคล หนวยงาน ท้ังภาครัฐและเอกชน 
  ๔.๑๒ ดําเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ี สนับสนุน

การใชทรัพยากรรวมกันเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๔.๑๓ จัดหารายไดและผลประโยชนและบริหารจัดการตามแนวทางของกฎหมายและ

ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 (๕) การบริหารการเงิน 
  ๕.๑ ยื่นเรื่องขอเบิกเงินพรอมหลักฐานสําหรับรายการท่ีมิไดจัดสรรและกําหนดใหเบิก

เปนเงินกอน เชน เพราะเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรใหพ้ืนท่ีการศึกษา แตกรณีการขอ
เบิกเงินสําหรับขอเบิกเงินงบประมาณท่ีจัดสรรและกําหนดใหเบิกเปนวงเงินรวมไมตองยื่นเรื่องใหเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

  ๕.๒ รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีอยูอํานาจหนาท่ีของสถานศึกษา 
  ๕.๓ เก็บรักษาเงินท่ีอยูในอํานาจหนาของสถานศึกษา 

 ๕.๔ จายเงินท่ีอยูในอํานาจหนาใหบุคลากรหรือผูมีสิทธิโดยตรง เวนแตกรณีท่ีเปน
อํานาจจายคลังและท่ีคลังกําหนดใหสวนราชการผูเบิกเปนผูจาย 

  ๕.๕ หักเงิน ณ ท่ีจาย และนําเงินท่ีหักสงตามอํานาจหนาท่ี 
  ๕.๖ นําสงเงินท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี โดยนําสงคลังโดยตรงหรือนําสงคลังผาน ธนาคาร 
 (๖) การบริหารการบัญช ี
  ๖.๑ จัดทําบัญชีเฉพาะท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสถานศึกษา 



 ๓๘ 

  ๖.๒ จัดทําทะเบียนเฉพาะท่ีอยูในอํานาจหาท่ีของสถานศึกษา 
  ๖.๓ จัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงินสงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ี

เก่ียวของรวมท้ังเปดเผยตอสาธารณชน 
  ๖.๔ จัดทําและจัดหาเองเวนแตเปนแบบพิมพกลาง ท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือหนวยงาน

ตนสังกัดหรือสวนราชการท่ีเก่ียวของจําทําข้ึนเพ่ือจําหนายจายแจก 
 (๗) การบริหารการพัสดุและทรัพยสิน 
  ๗.๑ วางแผนจัดหาพัสดุปปจจุบันและลวงหนา ๓ ป โดยเฉพาะสวนท่ีจัดหาเองหรือท่ี

จะรวมมือกับสถานศึกษาอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนจัดหา 
  ๗.๒ กําหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะ เวนแตกรณีท่ีมีแบบรูปรายการหรือคุณ

ลักษณะเฉพาะมาตรฐานอยูแลว 
  ๗.๓ พัฒนาระบบขอมูลและสาระสนเทศเพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสดุในระดับ

สถานศึกษา 
  ๗.๔ จัดหาพัสดุดวยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาโดย

ดําเนินการเอง หรือรวมกับสถานศึกษาอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน จัดหาตามแบบแผนการจัดหาพัสดุ
ประจาํป      

  ๗.๕ ควบคุมดูแล บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุในสวนท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของ
สถานศึกษา 

  ๗.๖ จัดหาผลประโยชนสินทรัพยในสวนท่ีอยูในความรับผิดชอบของสถานศึกษา 
 จากเนื้อความดังกลาวพอสรุปไดความวา การบริหารงานงบประมาณหมายถึง การ

ดําเนินงานในสวนของเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ซ่ึงประกอบดวยการจัดทําขอ
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงิน
และผลการดําเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารเงิน การบัญชี 
การบริหารพัสดุและสินทรัพย โดยตองอาศัยความคลองตัวโปรงใส ตรวจสอบได โดยใหเสียคาใชจาย
ใหเหมาะสมคุมคาท่ีสุดและสามารถบรรลุถึงเปาหมายท่ีโรงเรียนวางไวอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการดําเนินงานและกอใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและทาง
ราชการมากท่ีสุด 

   ๒.๒.๗.๓ การบริหารงานบคุคล 
 การบริหารงานบุคคล คือ การทําใหคนทํางานใหไดคนดีท่ีสุด สิ้นเปลืองงบประมาณนอย

ท่ีสุด คนท่ีปฏิบัติงานไดรับความสุข มีความพอใจท่ีจะปฏิบัติงานนั้น หรืออีกในหนึ่ง คือ การ
บริหารงานใหไดกิจกรรมตาง ๆ ดําเนินไปดวยดี กอใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน โดยอาศัยเทคนิค
การคัดเลือกบุคคลเขาทํางานใหเหมาะสมและพัฒนาบุคลากรท่ีมีอยูแลวใหมีความรูความสามารถท่ีจะ
ทํางานใหเกิดประโยชน ไดรับผลตอบแทนท่ีเปนท่ีพอใจและมีความสุขในการทํางาน ผูบริหารจึงควร
ใหความสําคัญตอการบริหารงานบุคคลเปนพิเศษจะตองดูแลเอาใจใสและชวยเหลือบุคลากรใน
โรงเรียนใหปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะทําใหการ
ดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุเปาหมาย 



 ๓๙ 

 อุทัย หิรัญโต (๒๕๒๓, หนา ๒) อธิบายวาการบริหารบุคคลหมายถึงการปฏิบัติการเก่ียวกับ
บุคคล หรือเจาหนาท่ีขององคกรใดองคกรหนึ่ง นับตั้งแตการสรรหาคนเขาทํางานการคัดเลือก การ
บรรจุแตงตั้ง การโอน การโยกยาย การฝกอบรม การพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนตําแหนง 
การเลื่อนเงินเดือน การปกครองบังคับบัญชา การดําเนินการทางวินัย การใหพนจากงาน และการจาย
บํานาญเม่ือพนจากตําแหนงไปแลว 

 ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (๒๕๓๖, หนา ๑๐) ไดอธิบายถึงขอบขายการบริหารงานของบุคลากร
ไวคือ เริ่มท่ีการวางแผน การสรรหา การพัฒนา การประเมินผล 

 กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๔๖, หนา ๕๑ - ๖๓) กลาววา การบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาเปนภารกิจท่ีสําคัญท่ีมุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจ 
ของสถานศึกษาท้ังนี้เพ่ือดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัวอิสระ ภายใต 
กฎระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มี
ความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคง และกาวหนาใน
วิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

 วัตถุประสงค 
 (๑) เพ่ือใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตอง รวดเร็วเปนไปตามหลัก   ธรร

มาภิบาล 
 (๒) เพ่ือสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจท่ี

รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ ์
 (๓) เพ่ือสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ โดยยึดม่ันใน

ระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
 (๔) เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ ไดรับการยก

ยองเชิดชูเกียรติ มีความมันคง และความกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของผูเรียนเปนสําคัญ  

 ขอบขายและภารกิจ 
 (๑) การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 

 (๒) การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 
 (๓) การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 (๔) วินัยและการรักษาวินัย 
 (๕) การออกจากราชการ 

ขอบขายการดําเนินงาน 
(๑) การวางแผนอัตรากําลัง 
  ๑.๑ ประเมินความตองการอัตรากําลัง 
  ๑.๒ จัดทําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษา 

 ๑.๓ เสนอแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 (๒) กําหนดตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 ๔๐ 

  ๒.๑ สํารวจและรวบรวมขอมูลขอปรับปรุงกําหนดตําแหนงวิทยฐานะใหสูงข้ึนของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๒.๒ ขอกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะเพ่ิมเติมและขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตรา
เงินเดือน 

  ๒.๓ เสนอขอเปลี่ยนแปลงการกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ๒.๔ ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 (๓) การเกลี่ยอัตรากําลังของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓.๑ การรวบรวมและรายงานขอมูลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

สถานศึกษาตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (๔) การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 
  ๔.๑ เสนอความตองการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา 
  ๔.๒ ดําเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ในกรณีท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเห็นชอบหรือมอบหมาย 
  ๔.๓ ดําเนินการสรรหาและจัดจางบุคคล เพ่ือปฏิบัติในตําแหนงอัตราจาง ประจําหรือ

อัตราจางชั่วคราว ตามความตองการและจําเปนของสถานศึกษาท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับท่ี
เก่ียวของ 

  ๔.๔ แจงภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานอาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพและ
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเปนลายลักษณ
อักษร 

  ๔.๕ ดําเนินการทดลองปฏิบัติหนาท่ีสําหรับบุคลากรทางการศึกษา หรือเตรียมความ
พรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรบัผูไดรับการบรรจุเขารับราชการในตําแหนง 

  ๔.๖ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีไดแจงใหทราบตามขอ ๑ ( อยาง
นอยปละ ๒ ครั้ง )  

  ๔.๗ รายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมแลวแตกรณีตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ๔.๘ ดําเนินการแตงตั้ง หรือสั่งใหพนจากสภาพการเปนขาราชการครู และบุคลากรทาง
ศึกษาตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดเม่ือไดรับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 (๕) การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๕.๑ การยายผูบริหารของหนวยงานการศึกษาผูบริหารสถานศึกษาเสนอความประสงค

และเหตุผลความจําเปนในการขอยายตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ๕.๒ การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๕.๒.๑ รวบรวมรายชื่อและขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี

ประสงคจะขอยายและใหความเห็นชอบเสนอไปยังสถานศึกษาท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประสงคจะขอยายไปปฏิบัติงาน 



 ๔๑ 

   ๕.๒.๒ พิจารณาใหความเห็นชอบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ประสงคจะขอยายมาปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

   ๕.๒.๓ สั่งยายและสั่งบรรจุแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแลวแต
กรณีตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด 

 ๕.๓ การยายผูบริหารของหนวยงานผูบริหารสถานศึกษาเสนอความประสงคและเหตุผล
ความจําเปนจะขอยายไปปฏิบัติงาน 

 ๕.๔ การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๕.๔.๑ รวบรวมรายชื่อและขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงคจะ

ขอยายเสนอไปยังสถานศึกษาท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษาประสงคจะขอยายไป
ปฏิบัติงาน 

  ๕.๔.๒ พิจารณาใหความเห็นชอบรับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประ
สงคะขอยายมาปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

   ๕.๔.๒.๑ ในกรณีใหความเห็นชอบรับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหเสนอเรื่องไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   ๕.๔.๒.๒ ในกรณีใหความเห็นวาไมสมควรรับยาย ใหแจงเรื่องไปยังผูบริหาร
สถานศึกษาตนสังกัดของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงคขอยายทราบ 

  ๕.๔.๓ สั่งยายและสั่งบรรจุแตตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แลวแตกรณี
ตามอํานาจท่ีท่ีกฎหมายกําหนด 

 (๖) การเปลี่ยนแปลงสถานะภาพวิชาชีพ 
  ๖.๑ ตรวจสอบคําขอเปลี่ยนแปลงสถานะภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีมีความประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงตําแหนง หนาท่ี และเสนอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ๖.๒ เสนอแนะใหความเห็นชอบในกรณีท่ีมีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของเปลี่ยนตําแหนงมาดํารงตําแหนงในสถานศึกษานั้น ๆ 
  (๗.) เงินเดือน และคาตอบแทน 
  ๗.๑ อัตราเงินเดือนและคาตอบแทนใหเปนไปตามบัญชีและอัตราเงินเดือนและเปนไป

ตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
  ๗.๒ การไดรับเงินเดือนและคาตอบแทนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมาย

กําหนด 
 (๘) การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
  ๘.๑ การเลื่อนข้ันเงินเดือนปกติ 
   ๘.๑.๑ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

กฎหมายกําหนดในฐานะผูบังคับบัญชา 
   ๘.๑.๒ รวบรวมขอมูลพรอมความเห็นของผูมีอํานาจในการประเมินและใหความเห็น

ในการเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการตามขอ 
๘.๑.๑ พิจารณา 



 ๔๒ 

   ๘.๑.๓ แสดงคําสั่งไมเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกขาราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในฐานะผูบังคับบัญชาทราบ พรอมเหตุผลท่ีไมเลื่อนข้ันเงินเดือน  

   ๘.๑.๔ สั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในฐานะ
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

๘.๒ การเลื่อนข้ันกรณีพิเศษ กรณีถึงแกความตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ 

   ๘.๒.๑ เสนอเรื่องพรอมท้ังขอยุติและรายละเอียด ไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   ๘.๒.๒ ดําเนินการดานสวัสดิการใหแกครอบครัว ผูท่ีแกกรรมอันเนื่องมาจากการ

ปฏิบัติหนาท่ีราชการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดตามความเหมาะสม 
  (๙) การพัฒนาขารายการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๙.๑ วิเคราะหความจําเปนในการพัฒนา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 ๙.๒ จักทําแผนพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 ๙.๓ ดําเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนท่ี กําหนด 
 ๙.๔ สรางและพัฒนาความรวมมือกับเครือขายในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 (๑๐) การลาศึกษาตอ 

 ๑๐.๑ อนุญาตหรือเสนอขออนุญาตการลาศึกษาตอตามนโยบาย หลักเกณฑ และ
วิธีการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และท่ีตามกฎหมายกําหนด  

 ๑๐.๒ เสนอเรื่องการขออนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาศึกษาตอ
ใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ 

 (๑๑) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ๑๑.๑ กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

ใหสอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด 

 ๑๑.๒ การดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 

 ๑๑.๓ นํา ผลการประเมินไปใชประโยชนในการบริหารงานบุคคลของ สถานศึกษา 
 ๑๑.๔ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในสวนท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษารองขอได

รับทราบ 
 (๑๒) การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 

 ๑๒.๑ สงเสริมพัฒนาตนเองของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในการ
ปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปสูการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูและคุณภาพ
การศึกษา 

 ๑๒.๒ สรางขวัญและกําลังใจขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการยกยอง
เชิดชูเกียรติ ผูมีผลงานดีเดนและมีคุณงามความดี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 



 ๔๓ 

 ๑๒.๓ ดําเนินการสรางขวัญและกําลังใจใหแกขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตามความเหมาะสม 

 (๑๓) มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๑๓.๑ ดําเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหประพฤติ ปฏิบัติ

ตามระเบียบ วินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของวชิาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑๓.๒ ควบคุม ดูแล และสงเสริมขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีการ

ประพฤติ ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 (๑๔) การสงเสริมวินัยสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑๔.๑ เสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชามีวินัย 
 ๑๔.๒ ปองกันไมใหผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย 

 (๑๕) การดําเนินการทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑๕.๑ การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรท่ีกระทําผิดวินัยไมรายแรง 

  ๑๕.๑.๑ กรณีมีขอมูล ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทําผิดวินัยไม
รายแรงในฐานะผูบังคับบัญชา 

๑๕.๑.๒ พิจารณาลงโทษทางวินัย หากปรากฏผลการสอบสวนวาผูใตบังคับบัญชา
กระทําผิดวินัยไมรายแรงตามอํานาจหนาท่ีกฎหมายกําหนด 

   ๑๕.๑.๓ รายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๑๕.๒ การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูกระทําผิด

วินัยอยางรายแรง 
๑๕.๒.๑ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงในฐานะผูมี

อํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งหรือรายงานตอผูมีอํานาจ แลวแตกรณี 
๑๕.๒.๒ ประสานกับหนวยงานการศึกษาอ่ืนและกรรมการสอบสวน กรณีมีการ

กระทําผิดวินัยรวมกัน 
  ๑๕.๒.๓ พิจารณาระดับโทษและสั่งลงโทษกรณีความผิดไมรายแรงแลวรายงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาหรือเสนอระดับโทษไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรณีเปนความผิดวินัยอยางรายแรงเพ่ือ
เสนอ อ.ก.ค.ศ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา 

 (๑๖) การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอนแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
สั่งใหผูใตบังคับบัญชาผูกระทําผิดวินัยพักราชการ หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน ในฐานะผูมี
อํานาจหนาท่ีตามหลักเกณฑและวิธีการกฎหมายกําหนด 

 (๑๗) การลงโทษทางวินัยและการรายงานการดําเนินการทางวินัยดําเนินการลงโทษทาง
วินัยและรายงานการดําเนินการทางวินัยตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 (๑๘) การอุทธรณ 
  ๑๘.๑ รับเรื่องอุทธรณ รับคําสั่งลงโทษทางวินัยของขาราชการครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษาแลวเสนอไปยังผูมีอํานาจพิจารณาดําเนินการตอไปในกรณีท่ีขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่องอุทธรณผานหัวหนาสถานศึกษา 



 ๔๔ 

  ๑๘.๒ เสนอความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาในการพิจารณาอุทธรณของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ียื่นอุทธรณผานคณะกรรมการสถานศึกษาตอ อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนท่ีการศึกษา หรือผูมีอํานาจตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 (๑๙) การรองทุกข รับเรื่องรองทุกขของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาแลวเสนอไปยังผูมีอํานาจพิจารณาตอไป ในกรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเสนอเรื่องรองทุกขผาน  

 (๒๐) การลาออกจากราชการ 
  ๒๐.๑ การลาออกจากราชการ 

   ๒๐.๑.๑รับเรื่องการลาออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะ
ผูบังคับบัญชา แลวนําเสนอไปยังผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งพิจารณา 

   ๒๐.๑.๒ อนุญาตการลาออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาในฐานะผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 

   ๒๐.๑.๓ ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกจากราชการของขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในฐานะผูมีอํานาจสั่งบรรจุแตงตั้ง หากเห็นวาจะเปนประโยชนแกทางราชการตามหลัด
เกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 

  ๒๐.๒ สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จ
บํานาญ เพราะเหตุผลทดแทนในฐานะผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด 

 (๒๑) การขอรับใบอนุญาต และการขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดําเนินการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพขาราชการครู และบุคลากรใน
สถานศึกษา เพ่ือเสนอไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหดําเนินการตอไป 

 (๒๒) งานทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒๒.๑ จัดทําขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง 
  ๒๒.๒ ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับการเกษียณอายุราชการของขาราชการครู

บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางในสถานศึกษา 
 (๒๓) งานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

  ๒๓.๑ ดําเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับขาราชการครูบุคลากรทาง
การศึกษา และลูกจางในสังกัด เพ่ือเสนอคําขอตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 จากเนื้อความดังกลาวพอสรุปไดความวา การบริหารงานบุคคล หมายถึง การใชท้ังศาสตร
และศิลปในการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลของในโรงเรียน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของบุคลากร
เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดตั้งไว อันไดแก การวางแผนอัตรากําลังและ
กําหนดตําแหนง การสรรหา และการบรรจุแตงตั้งการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
การรักษาวินัย การออกจากราชการท้ังนี้ ก็ยังคงคํานึงถึงศักยภาพในการทํางานของแตละบุคคล
เพ่ือใหเกิดประโยชนกับทางราชการใหมากท่ีสุดและชัดเจนถูกตอง 

 
 
 



 ๔๕ 

   ๒.๒.๗.๔ การบริหารงานท่ัวไป 
 การบริหารงานท่ัวไปเปนอีกหนึ่งภาระงานของโรงเรียน ไดมีผูใหความหายและขอบขาย

ภาระงานของการบริหารท่ัวไป พอสรุปไดดังนี้  
 ธีระ รุญเจริญ (๒๕๔๖, หนา ๘๙) กลาววาการบริหารงานท่ัวไป ควรยึดหลักใหสถานศึกษา

มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาดวยตนเองใหมากท่ีสุดโดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด
ดูแลสงเสริมสนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย ใหสถานศึกษาเปนไปตามนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษาของชาติหลักการบริหารงานเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก เนน ความโปรงใส 
ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน องคกรท่ีเก่ียวของ มุงพัฒนา
ใหเปนองคสมัยใหมโดยนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม สามารถเชื่อมโยงเครือขายการ
ติดตอสื่อสารไดอยางรวดเร็ว 

 กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๔๖, หนา๖๔-๗๓) ใหความหมายวาการบริหารงานท่ัวไปเปน
งานท่ีเก่ียวของกับการจัดระบบบริหารองคกร ใหบริการบริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน 
คุณภาพ และเปาหมายท่ีกําหนดไวโดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริมสนับสนุนและการอํานวย
ความสะดวกอยางเหมาะสมสงเสริมในการบริหารและจัดการการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการ
บริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักโดยท้ังนี้ใหเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบ 
ตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน หนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการ 
จัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 วัตถุประสงค 
 (๑) เพ่ือใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ประสานงาน และอํานวยการใหการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 (๒) เพ่ือประชาสัมพันธเผยแผขอมูลขาวสารของสถานศึกษาตอสาธารณชนซ่ึงจะกอใหเกิด

ความรู ความเขาใจ เจตคติท่ีดี เลื่อมใส ศรัทธาและใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 ขอบขายและภารกิจ 
 (๑) การดําเนินงานธุรการ 

 (๒) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 (๓) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

 (๔) การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

 (๕) การจดัระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 

 (๖) งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 (๗) การสงเสริมสนับสนุนงานดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร บริหารท่ัวไป 

 (๘) การดูแลสถานท่ีและสภาพแวดลอม 

 (๙) การจักทําสํามะโนผูเรียน 

 (๑๐) การรับนักเรียน 

 (๑๑) การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 



 ๔๖ 

 (๑๒) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 (๑๓) การสงเสริมกิจการนักเรียน 

 (๑๔) การประชาสัมพันธ 

  (๑๕) การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร 

หนวยงานและสถานบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

 (๑๖) การประสานราชการกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานอ่ืน 

 (๑๗) การจดัระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 

 (๑๘) งานบริการสาธารณะ 

 (๑๙) งานท่ีไมไดระบุไวในหนวยงานอ่ืน 

 ขอบขายการดําเนินงาน 
 (๑) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

 ๑.๑ จัดระบบฐานขอมูลของสถานศึกษาเพ่ือใหใชในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาใหสอดคลอง
กับระบบฐานขอมูลของเขตพ้ืนท่ีของสถานศึกษา 

 ๑.๒ จัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสวนกลาง 

 ๑.๓ นําเสนอและเผยแพรขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการ และการประชาสัมพันธ 
 (๒) การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

 ๒.๑ ประสานงานกับเครือขายการศึกษาเพ่ือแสวงหาความรวมมือความชวยเหลือเพ่ือ
สงเสริมสนับสนุนการศึกษาขอสถานศึกษา 

  ๒.๒ เผยแพรขอมูลเครือขายการศึกษาใหบุลากรในสถานศึกษาและผูเก่ียวของ 
 ๒.๓ กําหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขาย

การศึกษาท่ีเก่ียวของกับสถานศึกษา 
 ๒.๔ ใหความรวมมือและสนับสนุนทางวิชาการแกเครือขายการศึกษาของสถานศึกษา

และของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 (๓) การวางแผนการศึกษา 
  ๓.๑ แผนพัฒนาการศึกษาหรือกลยุทธ 

  ๓.๑.๑ จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
เปาหมายและทิศทางของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสนองความตองการของชุมชนและสังคมโดยการมี
สวนรวมของบุคคล ชุมชน องคกร สถาบัน ละหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัด และพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา 

   ๓.๑.๒ เสนอแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับทราบ 
   ๓.๑.๓ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผน

กลยุทธสถานศึกษา 
  ๓.๒ แผนพัฒนาการศึกษาประจําปและแผนปฏิบัติการประจําป 



 ๔๗ 

  ๓.๒.๑ กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาและการใชจายงบประมาณ
ของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและกรอบแนวทางการจัดและพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและแผนการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๓.๒.๒ จัดทํา แผนพัฒนาการศึกษาประจําป ปเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ๓.๒.๓ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตามนโยบายและกรอบแนวทางของ
สถานศึกษาและตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรรวมกับทรัพยากรของสถานศึกษาหรือท่ีสถานศึกษา
จัดหาไดเอง 

   ๓.๒.๔ เสนอแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับทราบ 
 (๔) งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 
 ๔.๑ ศึกษาวิเคราะห วิจัย การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบ 

ทิศทางของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและตามความตามตองการของสถานศึกษา 
  ๔.๒ แจงผลการวิจัยของสถานศึกษาใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับทราบ 
  ๔.๓ เผยแพรผลการวิจัยของสถานศึกษาใหบุคลากรในสถานศึกษาและสาธารณชน

ทราบ 
 (๕) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค พัฒนาระบบการบริหารจักการภายใน

สถานศึกษาใหเปนองคท่ีทันสมัยมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
 (๖) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 ๖.๑ กําหนดมาตรฐานและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานแตละดานของสถานศึกษา 
 ๖.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 ๖.๓ ปรับปรุงและพัฒนาท้ังดานมาตรฐานกับปฏิบัติงานรวมท้ังระบบการประเมิน

มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 (๗) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาโดยวางแผนและการดําเนินการนํานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใชในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 (๘) งานเลขานุการ คณะกรรมการการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสนับสนุนขอมูล

รับทราบหรือดําเนินการตามมติของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแลวแตกรณี 
 (๙) การดําเนินธุรการ ดานการเงิน การคลัง บัญชี พัสดุ  

 ๙.๑ วางระบบดานการเงิน การคลัง และการพัสดุของสถานศึกษา 
 ๙.๒ ดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง และการจัดทําบัญชีตามระเบียบท่ีกําหนด 
 ๙.๓ ขอเบิกจายงบประมาณ ไปยังคลังจังหวัดผานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามระบบท่ี

กําหนด 
 ๙.๔ กํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณผานในสถานศึกษาใหเปนไปตาม

แผนและระเบียบท่ีกําหนด  
 (๑๐) การอํานวยการ ดานบุคลากรจัดระบบการสงเสริม สนับสนุน และอํานวยความ

สะดวกในการบริหารงานบุคคลตั้งแตการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย การพัฒนาสิทธิประโยชนและ
สวัสดิการตลอดจนการดําเนินการทางวินัยตามบทบาทความรับผิดชอบของสถานศึกษา 



 ๔๘ 

 (๑๑) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมบํารุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานท่ี และ
สภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหอยูในสภาพท่ีม่ันคง ปลอดภัย เหมาะสม พรอมท่ีจะใชประโยชน 

 (๑๒) การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
 ๑๒.๑ ประสานงานกับชุมชนและทองถ่ินในการสํารวจจัดทําสํามะโน ผูเรียนท่ีจะเขารับ

บริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑๒.๒ เสนอสํามะโนผูเรียนใหกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับทราบ 

 (๑๓) การรับนักเรียน 
 ๑๓.๑ กําหนดเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษาของแตละสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๑๓.๒ กําหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาโดยประสานงานกับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 
๑๓.๓ ดําเนินการรับนักเรียนตามแผนท่ีกําหนด 

 (๑๔) การจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษาเสนอขอมูลและความตองการในการยุบรวม
เลิกหรือเปลี่ยนแปลงสภาพสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

 (๑๕) การอํานวยการและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย 

 ๑๕.๑ สํารวจความตองการในการเขารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบ ท้ังในระบบนอก
ระบบ และตามอัธยาศัย  

 ๑๕.๒ กําหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษา ของ
สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความตองการ
ของผูเรียน และทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแนวทางของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ๑๕.๓ ดําเนินการจัดการศึกษา ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือท้ังสามรูปแบบตามความ
เหมาะสม และศักยภาพของสถานศึกษา รวมท้ังเชื่อมโยง ประสานความรวมมือและสงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถานบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

 (๑๖) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 ๑๖.๑ กําหนดแนวทางการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑๖.๒ ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาในทุกดาน ซ่ึงครอบคลุมถึงการ

ประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน สถานบันสังคม และสถานศึกษาอ่ืนในการ
ใชทรัพยากรเพ่ือการศึกษารวมกัน 

 (๑๗) การทัศนศึกษา 
 ๑๗.๑ วางแผนการนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
 ๑๗.๒ ดําเนินการนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานท่ีตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

กําหนด 
 (๑๘) การสงเสริมกิจการนักเรียน ใหดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและสงเสริมสนับสนุน

ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจักกิจกรรมอยางหลากหลายตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน 



 ๔๙ 

 (๑๙) . การประชาสัมพันธ ดานการศึกษา 
 ๑๙.๑ วางแผนการประชาสัมพันธงานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑๙.๒ ดําเนินการประชาสัมพันธงานการศึกษาตามแนวทางท่ีกําหนด 
 ๑๙.๓ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธการศึกษาของ

สถานศึกษา 
 (๒๐) การสงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร 

หนวยงานและสถานบันสังคมท่ีจัดการศึกษา โดยใหคําปรึกษาแนะนํา สงเสริม สนับสนุน และ
ประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกับบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน สถานบันสังคมอ่ืนท่ี
จัดการศึกษา 

 (๒๑) ประสานความรวมมือราชการกับสวนภูมิภาคและทองถ่ิน 
 ๒๑.๑ ประสานความรวมมือกับหนวยงานราชการ สวนภูมิภาคในการจัด และพัฒนา

การศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒๑.๒ ประสานความรวมมือกับองคกร ปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการจัดและพัฒนาการศึกษารวมกัน 
 (๒๒) งานกํากับดูแลสถานศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล 
  ๒๒.๑ จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลการพัฒนา

การศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒๒.๒ จัดทําแกนมาตรฐานตัวบงชี้และแกนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒๒.๓ ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษาตามระบบท่ีกําหนดไว 
 ๒๒.๔ รายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหสาธารณชนไดรับทราบ 
 ๒๒.๕ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงาน

ผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 (๒๓) การจัดระบบควบคุมระบบภายในหนวยงาน 

 ๒๓.๑ วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
 ๒๓.๒ ดําเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

กําหนด 
 ๒๓.๓ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ทราบ 
 จากเนื้อความดังกลาวพอสรุปไดความวา การบริหารงานท่ัวไป หมายถึง กระบวนการ

ดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการจัดระบบบริหารองคกร ซ่ึงมีภารกิจในการบริหารงานท่ัวไปหลากหลาย 
ไดแกการ ประชาสัมพันธ ดูแลบํารุงพัฒนาอาคารสถานท่ี การพัฒนาระบบสารสนเทศ งานบริการสา
ธารณและงานท่ีไมไดระบุไวในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณและการบริหารงาน
บุคคลใหบริหารงานอ่ืน ๆ ตามบทบาทความรับผิดชอบของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ียังยืน  



 ๕๐ 

 ๒.๒.๘ กระบวนการบริหารโรงเรียน 
 ผูบริหารสถานศึกษาทุกทานจําเปนท่ีจะตองนําขอบขายของการบริหารสถานศึกษาท่ี

รับผิดชอบอยูท้ัง ๔ ดาน มากําหนดเปนกลยุทธ วิธีการ แผนงาน เทคนิค และข้ันตอนในการบริหาร
และการปฏิบัติงานไวอยางเปนระบบ และสุขุมรอบคอบอยางเปนรูปธรรม เพราะถาระบบการ
บริหารงานไมดีแลวก็อาจมีผลกระทบกระเทือนสวนอ่ืน ๆ ได ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา ตองยึดม่ันใน
กระบวนการบริหารการศึกษา ซ่ึงมีอยูหลายแนวคิด หลายทฤษฎี หลายเทคนิค และหลายแนวทางใน
การปฏิบัติท่ีผูบริหารตองใชสติปญญา พิจารณาตามความเหมาะสม ซ่ึงมีอยางยอ ๆ ดังตอไปนี้  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (๒๕๔๔, หนา ๑๐) ไดกลาววา กระบวนการ
บริหารสถานศึกษา เปนระบบครบวงจร (PDCA) ซ่ึงประกอบไปดวย รวมกันวางแผน (Plan) รวมกัน
ปฏิบัติตามแผน (Do) รวมกันตรวจสอบ (Check) และรวมกันปรับปรุง (Action) โดยจะตองมีการ
ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพดวย 

 ๒.๒.๙ คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน 
 คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษานั้น มีนักปราชญนักการศึกษาและนักวิชาการไดแสดง

ทรรศนะหรือความคิดเห็นไว ดังนี ้
 พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, ๒๕๔๙, หนา ๓๘–๓๙) ไดกลาวไววา นักบริหาร

จะทําหนาท่ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี ถามีคุณลักษณะ ๓ ประการ ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไวใน ทุติย
ปาปณิกสูตร ดังนี้ 

 ๑. จักขุมา หมายถึง มีปญญามองการไกล เชน ถาเปนพอคาหรือนักบริหารธุรกิจ ตองรูวา
สินคาท่ีไหนไดราคาถูก แลวนําไปขายท่ีไหนจะไดราคาแพงในสมัยนี้ตองรูวาหุนจะข้ึนหรือจะตก ถา
เปนนักบริหารท่ัวไปตองสามารถวางแผนและฉลาดในการใชคนคุณลักษณะขอแรกนี้ตรงกับ
ภาษาอังกฤษวา Conceptual Skill คือ ความชํานาญในการใชความคิด 

 ๒. วิธูโร หมายถึง การจัดธุระไดดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน พอคาเพชร ตองดูออก
วาเปนเพชรแท หรือเพชรเทียม แพทยหัวหนาคณะผาตัดตองเชี่ยวชาญการผาตัดคุณลักษณะท่ีสองนี้
ตรงกับคําวา Technical Skill คือ ความชํานาญดานเทคนิค 

 ๓. นิสสยสัมปนโน หมายถึง พ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได เพราะเปนคนมีมนุษยสัมพันธดี เชน 
พอคาเดินทางไปคาขายตางเมืองก็มีเพ่ือนพอคาในเมืองนั้น ๆ ใหท่ีพักอาศัยหรือใหกูยืมเงิน เพราะมี
เครดิตดี นักบริหารท่ีดีตองผูกใจคนไวได คุณลักษณะท่ีสามนี้สําคัญมาก“นกไมมีขน คนไมมีเพ่ือน ข้ึน
สูท่ีสูงไมได” ขอนี้ตรงกับคําวา Human Relation Skill คือ ความชํานาญดานมนุษยสัมพันธ 

 สมบัติ บุญประเคน (๒๕๔๔, หนา ๒๐–๒๑) ไดแสดงทรรศนะเก่ียวกับคุณสมบัติของ
ผูบริหารในยุคปฏิรูปการศึกษาไววา ตองมีท้ัง ๖ ป สรุปไดดังนี้ 

 ๑. ปฏิรูป การทํางานของผูบริหารแบบนี้จะเปนนักคิด นักพัฒนา ปรับเปลี่ยนหนวยงาน 
และพัฒนางานตลอดเวลา การดําเนินงานตองทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

๒. ประชาธิปไตย เปนการบริหารงานท่ีผูใตบังคับบัญชาและผูบังคับบัญชาจะตองพบกัน
ครึ่งทาง หาแนวทางท่ีพึงประสงคใหได ผูบริหารจะตองตัดสินปญหาท่ีไมมีทางออกใหได ผูบริหาร
จะตองมีบุคลิกภาพ และการทํางานเปนประชาธิปไตย 



 ๕๑ 

๓. ประสานเปนลักษณะของผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพมาก ทําตนเปนแบบอยางท่ีดี การ
ทํางานจะคํานึงถึงผลสําเร็จของงานเปนสําคัญ รูจักใชความสามารถ ของผูใตบังคับบัญชา ใหเปน
ประโยชนมากท่ีสุด ใหเกียรติและยกยองอยางสมศักดิ์ศร ี

๔. ประนีประนอม บุคลิกลักษณะของผูบริหารแบบนี้ พยายามไมใหผูใตบังคับบัญชาเกิด
ความขัดแยง สิ่งใดท่ีพอยอมไดก็จะยอม 

๕. ประชาสัมพันธ ผูบริหารลักษณะนี้จะมีบุคลิกท่ีวาจะทําอะไร จะพูดท่ีไหนจะเปนเรื่อง
สําคัญทุกเรื่อง มีความสามารถในการโนมนาวจูงใจสูง มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

๖. ประชาสงเคราะห ผูบริหารลักษณะนี้จะใหความชวยเหลือผูรวมงานทุกเรื่อง เปนหวง
เปนใยตลอดเวลา จะประสานงานกับหนวยงานอ่ืนเพ่ือขอความชวยเหลือ เปนกัลยาณมิตรกับทุกคน 

 สุพล วังสินธ (๒๕๔๓, หนา ๒๙–๓๐) ไดสรุปคุณลักษณะท่ีสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา
อยางมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาไววา 

 ๑. มีวิสัยทัศนกวางไกล 
๒. มีบุคลิกภาพประชาธิปไตย ใชหลักเหตุผลในการบริหารงาน 
๓. มีจิตสํานึกในความมุงม่ัน 
๔. ใจกวางเปดโอกาสใหครูมีเสรีภาพในการคิด 
๕. ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูใหเกิดตามเปาหมายของการจัดการศึกษา 
๖. มีศักยภาพในการจัดการระบบบริหารโรงเรียน โดยการนําระบบคุณธรรมมาใชใน

โรงเรียน 
  ๗. สรางขวัญกําลังใจใหครู มีกําลังใจท่ีจะเปนครูดี ครูเกง ครูท่ีปรึกษา (Mentor)  
 สรุปไดวาบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ผูนํานั้นตองมีการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคของครูและนักเรียนโดยยึดแนวทางการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน และตองเปนผูนําดานการนํานวัตกรรมเทคโนโลยี มาใชในการพัฒนาการ
เรียนรูดานการพัฒนาวิชาการเปนผูประสานความรวมมือกับชุมชนซ่ึงผูนําตองมีการบริหารงานแบบ
ประชาธิปไตย โดยรวมกันทํางานเปนทีม และสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมอยางแข็งขันในการจัด
การศึกษา เปนเอกลักษณขององคกรในทางสรางสรรคและมีการบริหารคุณภาพ โดยใหทุกคนมีสวน
รวมคิด รวมตัดสินใจ ลงมือทําและรับผิดชอบรวมกัน เพ่ือมุงพัฒนาคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญสราง
ขวัญ และกําลังใจแกบุคลากรเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันและผูนําจะตองการจัดหางบประมาณใหเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (๒๕๔๕, หนา ๒๓–๓๐) ไดอธิบาย บทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามมาตรา ๓๙ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีใหกระทรวง
กระจายอํานาจการบริหารจัดการไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรงใน   
๔ ดาน คือ ดานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป 

 เฉลิมชัย สมทา (๒๕๔๗, หนา ๔๒) ใหความเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีดีของผูบริหาร
สถานศึกษา ไวดังนี้ 

 ๑. ความเปนผูนํา (Leadership) คือ มีอิทธิพลในตนเองสูงกวาอิทธิพลอ่ืน ๆ ของบุคคลใน
กลุม และสามารถชักนําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหนวยงานได คุณสมบัติดานนี้ ประกอบดวย



 ๕๒ 

ลักษณะตาง ๆ คือ มีความราเริงแจมใสและอดทน สามารถตัดสินใจและชักจูงใจคน มีความ
รับผิดชอบ ฉลาดและไหวพริบดี มีความอุตสาหะ วิริยะ มีความเสียสละ มีบุคลิกภาพดีและมีความ
เปนประชาธิปไตย 

 ๒. มีความรูและประสบการณ (Knowledge and experience) เปนคุณสมบัติท่ีเก่ียวกับ
งานในอาชีพของผูบริหารโดยเฉพาะ เชนมีความรู และประสบการณ มีความรูเก่ียวกับธรรมชาติของ
งาน และรูเทาทันเหตุการณ 

 ๓. มีมนุษยสัมพันธท่ีดี (Human relationship) ผูบริหารจะตองทํางานรวมกับบุคคลท้ัง
นอกและในสถานศึกษา ดังนั้น ผูบริหารจําเปนตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธดี ซ่ึงประกอบดวย ลักษณะท่ี
สําคัญ ๆ คือ ยิ้มแยมแจมใส มีความเสมอตนเสมอปลาย ยกยองชมเชย รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  
มีความยืดหยุน เปดเผยและเปนกันเอง 

 ๔. มีคุณธรรมสูง (Virtue) คุณธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผูบริหารใหประพฤติแต
สิ่งท่ีดีงาม ไดแก มีความยุติธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความจงรักภักดี และมีศีลธรรม มีสุขภาพดี 
(Healthy) คือ มีสุขภาพกาย (Physical health) และมีสุขภาพจิตดี (Mental health) สุขภาพจะ
เปนเครื่องเสริมการปฏิบัติงานใหถูกตองและสมํ่าเสมอ 

 สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาควรมีคุณลักษณะเดนดานความเปนผูนําดานตาง ๆ เชน 
ผูนําดานการจัดระบบ ดานวิชาการ ดานบริหารวิชาการ ดานสังคมและชุมชน ดานพัฒนาตนเอง 
เพ่ือใหการบริหารสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมาย ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีความสามารถในการ
ครองตน ครองคน และครองงาน พัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางานใหทันเหตุการณและทันสมัย มี
อุดมการณ มีความเสียสละ เปนประชาธิปไตย เปนสิ่งท่ีจะตองสรางใหมีข้ึนในตัวผูบริหารสถานศึกษา 
เพราะธรรมาภิบาลจะเกิดข้ึนในโรงเรียนได จะตองมีการนําไปปฏิบัติ ซ่ึงผูท่ีทําหนาท่ีในการนําหลัก
ธรรมาภิบาลไปใชในสถานศึกษา คือ ผูบริหารสถานศึกษา เนื่องจากเปนหนาท่ีโดยตรงท่ีจะนํานโยบาย
ไปดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัต ิ

 ๒.๒.๑๐ กลยุทธการนํานโยบายทางการศึกษาไปปฏิบัติ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๔๙, หนา ๒๒๑–๒๒๖) กลาวถึง กลยุทธการนํา

นโยบายทางการศึกษาไปปฏิบัติไวดังนี ้
 ก. ความสนใจเก่ียวกับนโยบายการศึกษา นโยบายการศึกษาเปนสาขาหนึ่งของนโยบาย

รัฐบาล นโยบายการศึกษาสวนใหญจัดอยูในประเภทนโยบายการจัดสรรทรัพยากรเสียใหม จากการ
สํารวจของมิตเชลล (Douglas E. Mitchell) พบวาความสนใจเก่ียวกับนโยบายการศึกษาเพ่ิงจะเริ่ม
ข้ึนเม่ือไมนานมานี ้(Boyan, ๑๙๘๘) ดังจะเห็นไดวางานวิจัยนโยบายท่ีพิมพเผยแพรสวนใหญจะอยูใน
ชวงเวลาทศวรรษท่ี ๑๙๘๐ มาจนถึงปจจุบัน สําหรับอาณาจักร (domain) ของความสนใจนโยบาย
การศึกษาระดับประเทศมักครอบคลุม ๔ เรื่อง คือ  

๑. ความเสมอภาคทางการศึกษา (educational equity)  
๒. การควบคุมดูแลโรงเรียน (school governance)  
๓. การเรียนและการสอน (learning and teaching)  
๔. เศรษฐศาสตรการศึกษา (economics of education)  



 ๕๓ 

นอกจากนี้ เม่ือมีการทบทวนวรรณกรรมตาง ๆ อีกจํานวนหนึ่ง มิตเชลล ไดขอสรุปวา 
ความสนใจการศึกษานโยบาย (policy studies) ระดับรัฐเทาท่ีเปนอยูในสหรัฐอเมริกาพบวา มีสาระ
ครอบคลุมเนื้อหานโยบายการศึกษา ๗ ประการคือ 

๑. การจัดองคการและการบริหาร 
๒. การเงินโรงเรียน 
๓. การวัดและการประเมินผล 
๔. หลักสูตรและแผนการเรียน 
๕. การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
๖. การพัฒนาสื่อและการเลือกสื่อ 
๗. อาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ข. ความรูเก่ียวกับกลยุทธการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ สําหรับความรูเก่ียวกับกล

ยุทธการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติในปจจุบันถือวายังมีขอจํากัดอยูมาก เพราะเรายังมีผลงานการ
ศึกษาวิจัยทางดานนี้ไมมากพอ แตเทาท่ีพอประมวลมาไดดังนี้ 

๑. ผลงานวิจัยเรื่องการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายรณรงค
เพ่ือการรูหนังสือแหงชาติไปปฏิบัติพบวา นโยบายรณรงคเพ่ือการรูหนังสือของรัฐบาลท่ีนําไปปฏิบัติ
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๙) ประสบผลสําเร็จได
ดวยกลยุทธตอไปนี ้

  ๑) กลยุทธการเผยแพรขาวสารนโยบาย นโยบายรณรงคเพ่ือการรูหนังสือ เปนนโยบาย
ท่ีรัฐบาลไดทุมโฆษณาประชาสัมพันธอยางขวางขวาง โดยอาศัยสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
ของกรมประชาสัมพันธอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาของการนํานโยบายไปปฏิบัติ นอกจากนี้ สถานี
วิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงในสังกัดกองทัพท่ีตั้งอยูในสวนกลางและทองถ่ิน ตางก็รวมมือกับ
รัฐบาลในการประชาสัมพันธขาวสารการดําเนินนโยบายการรูหนังสือ สื่อประเภทหนังสือ แผนปลิว 
แผนพับตาง ๆ ก็ไดรับการนํามาใชมาก ยิ่งไปกวานั้น สื่อท่ีเขาถึงประชาชนและกลุมเปาหมายมากท่ีสุด
คือ สื่อประเภทศิลปนพ้ืนบาน เชน ลิเก หนังตะลุง หมอลํา ฯลฯ ก็ไดรับการนํามาเพ่ือประโยชนใน
การประชาสัมพันธนโยบายในทุกพ้ืนท่ีท่ีสําคัญอีกสื่อหนึ่งท่ีเขาถึงตัวกลุมเปาหมายมากท่ีสุด
เชนเดียวกันคือ การประชาสัมพันธผานหอกระจายขาวประจําหมูบาน การประชาสัมพันธนโยบายมี
ความสําคัญในการสรางความเขาใจใหท่ัวถึงกับผูเก่ียวของ ชวยจูงใจบุคคลและหนวยงานท่ีรวม
รับผิดชอบใหเห็นความสําคัญ และมีทัศนคติท่ีดีตอนโยบายกลยุทธการประชาสัมพันธจะตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

  ๒) กลยุทธการใชความสนับสนุนจากผูนําและผูมีอํานาจ การสนับสนุนจากผูมีอํานาจ
เปนกลยุทธสําคัญอยางยิ่งดังท่ีเคยกลาวถึงแลว สําหรับการนํานโยบายการรณรงคเพ่ือการรูหนังสือ
แหงชาติไปปฏิบัติ ไดรับความสนับสนุนอยางยิ่งจากผูมีอํานาจในสวนกลางคือนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีกระทรวงท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี (พลเอกเปรม ติณสูลานนท) จะแสดงตนเปน
ผูนําคนสําคัญในผลักดันการนํานโยบายไปปฏิบัติ กลาวคือ นายกรัฐมนตรีจะเขารวมในฐานะประธาน
การประชุมสัมมนาระดับชาติทุกครั้ง มีการเชิญผูวาราชการจังหวัดประชุมชี้แจงใหเขาใจนโยบาย และ
สั่งการใหดูแลเอาใจใสนโยบายเปนระยะ ๆ นายกรัฐมนตรีเปนผูมอบรางวัลแกบุคคลและองคการ



 ๕๔ 

สนับสนุนนโยบาย มอบรางแกผูวาราชการจังหวัดท่ีมีผลงานรณรงคดีเดน สวนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายชวน หลีกภัย) ไดใหความสําคัญกับนโยบายนี้เพราะเห็นวานโยบายนี้เปน
นโยบายแกปญหาสําคัญของชาติ สําหรับผูนําในระดับภูมิภาค นโยบายนี้ไดรับความสนับสนุนและ
รวมมืออยางมากจากฝายปกครองโดยเฉพาะ ผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ นอกจากนั้นผูนําคน
สําคัญในทองถ่ินอ่ืน ๆ เชน ผูนําทางศาสนา ผูบริหารโรงเรียน ผูนําชุมชน พระสงฆ ผูอาวุโสในหมูบาน 
ฯลฯ ยังใหความสนับสนุนและรวมมือคอนขางมาก  

 จะเห็นวา กลยุทธการใชความสนับสนุนจากผูนําและผูมีอํานาจ คือ สิ่งสําคัญประการหนึ่ง
ท่ีทําใหนโยบายท่ีนําไปปฏิบัติประสบผลสําเร็จ เพราะผูมีอํานาจสามารถใชอํานาจสั่งการตามกฎหมาย 
เพ่ือใหมีและใชบุคคล เครื่องมืองบประมาณ และสิ่งอํานวยความสะดวกมาสนับสนุนโครงการหรือ
แผนงาน ในขณะท่ีผูนําในระดับตาง ๆ มีอิทธิพลจูงใจใหบุคคลอ่ืน ๆ เห็นความสําคัญของนโยบายและ
พรอมใหความรวมมือและสนับสนุนใหนโยบายบรรลุผลสาํเร็จสําหรับในสังคมไทย ความสนับสนุนจาก
ผูมีอํานาจและกลุมผูนําเปนผลมาจากการใหเกียรติยกยองจากกลุมผูรับผิดชอบท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ
เชิญใหเขารวมโครงการในฐานะประธานคณะกรรมการ กรรมการท่ีปรึกษา ประธานกรรมการหรือ
คณะทํางาน หรือรวมเปนคณะกรรมการระดับตาง ๆ  ตามฐานะตําแหนงและระดับสังคม โดยอาศัย
ความสัมพันธสวนตัวนําความสัมพันธของสายงาน 

  ๓) กลยุทธการจัดองคการบริหารและประสานงานท่ีบูรณาการลดหลั่นกันตั้งแต
ระดับชาติจนถึงระดับหมูบาน โครงสรางองคการรูปแบบนี้มีลักษณะเดนดานความคลองตัวในการ
ประสานนโยบายกับการปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกันทุกระดับ มีความคลองตัวดานการ
ไหลเวียนของขอมูลขาวสารสามารถนําปญหาอุปสรรคในระดับปฏิบัติสงถึงระดับนโยบายไดรวดเร็ว 
ชวยใหฝายนโยบายปรับแผนใหรับสถานการณของปญหาไดทันเวลา ลักษณะสําคัญของโครงสราง
องคการท่ีนํามาใชจะตองมีความยืดหยุนสูง เปนองคการเฉพาะกิจท่ีอาศัยการสื่อสารสัมพันธแบบไม
เปนทางการนําแบบเปนทางการ ผูนําจากองคการเอกชน ผูนําชุมชน รวมท้ังผูนําของสถาบันทาง
สังคมอ่ืน ๆ เชน ผูนําศาสนา ประมูลนิธิ ฯลฯ รวมเปนกรรมการในกลไกของโครงสรางองคการบริหาร
และประสานงานแตละระดับ 

  ๔) กลยุทธการประชุมอบรมหรือการสัมมนาปญหา การประชุมอบรมมีจุดมุงหมายเพ่ือ
สรางความเขาใจและเพ่ือจูงใจบุคคลและหนวยงานท่ีรวมรับผิดชอบใหเขาใจเหตุผลและความสําคัญ
ของนโยบาย และแสวงหาแนวทางนํานโยบายไปปฏิบัติใหสําเร็จรวมกัน หรือผูเก่ียวของกับการนํา
นโยบายไปปฏิบัติระดับนําจะเปนการขยายความรู ความคิด มีการแลกเปลี่ยนความเห็นตอนโยบาย
การประชุมอภิปรายหรือการสัมมนาในระหวางการนํานโยบายไปปฏิบัติ จะเปดโอกาสใหบุคคลสําคัญ
ท่ีรับผิดชอบนโยบายไดแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน การพบปะพูดคุยเพ่ือใหคําปรึกษา
ระหวางผูปฏิบัติกับผูรับผิดชอบนโยบาย จะชวยสรางความเขาใจและหาทางชวยเหลือหากพบวามี
ปญหา 

  ๕) กลยุทธการใชเอกสารคูมือปฏิบัติงาน มีการจัดทําคู มือสําหรับผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานแจกจายแกบุคลากรท่ีรับผิดชอบนโยบาย จัดประชุมชี้แจงแนวการปฏิบัติแกผูบริหารและ
ผูปฏิบัติใหเขาใจกระบวนการ ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติรวมกัน ทําความเขาใจและคลี่คลายปญหา
แนวปฏิบัติหรือขอคับของใจตาง ๆในการใชเอกสารคูมือใหเขาใจตรงกัน 



 ๕๕ 

  ๖) กลยุทธการคัดเลือกผูนําคนสําคัญ ผูนําคนสําคัญท่ีรับผิดชอบงานบริหารควรไดรับ
การคัดเลือกจากผูท่ีมีภาวะผูนําสูง มีทัศนคติท่ีดีตอการบริหารท่ีเนนกระบวนการมีสวนรวม มีทัศนคติ
ท่ีดีตอนโยบายท่ีนําไปปฏิบัติ เคยมีประสบการณความสําเร็จจากการเปนผูบริหารโครงการอ่ืนมาแลว 

  ๗) กลยุทธในการออกตรวจเยี่ยมผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ผูบริหารโครงการควรมีแผนการ
ตรวจเยี่ยมผูปฏิบัติงานตลอดเวลาของการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการตรวจ
เยี่ยม การตรวจเยี่ยมเปนกลยุทธในการเสริมกําลังใจผูปฏิบัติงาน การตรวจเยี่ยมชวยใหผูบริหารทราบ
ปญหาการปฏิบัติในภาคสนาม การตรวจเยี่ยมเพ่ือใหคําแนะนําปรึกษาจะชวยคลี่คลายปญหาขอคับ
ของใจแกผูปฏิบัติงาน 

  ๘) กลยุทธการตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแล และประเมินผลมีการวางระบบการ
ตรวจสอบควบคุม กํากับ ดูแลและประเมินผลไวชัดเจนตั้งแตเริ่มลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบควบคุม
และการกํากับดูแลและการประเมินผลบางระดับ อาจมอบหมายใหอยูในความรับผิดชอบของผูบริหาร
โครงการแตละระดับโดยใหมีการรายงานผลการปฏิบัติเปนระยะ นําผลการประเมินแตละระยะมา
ปรับปรุงแนวปฏบิัติ และหาทางเสนอแนะการแกปญหาจากกลไกขององคการในระดับท่ีรับผิดชอบให
สอดคลองกับสภาพปญหาการทํางาน การประเมินผลแบบลึกควรใหเปนหนาท่ีขององคการหรือ
ทีมงานอิสระ เชน ทีมนักวิจัยประเมินผลนโยบายจากมหาวิทยาลัย 

  ๙) กลยุทธการใหรางวัลและสิ่งตอบแทน การใหรางวัลและสิ่งตอบแทนเปนการใหสิ่ง
เสริมแรงทางบวกแกผูปฏิบัติงาน การใหสิ่งเสริมแรงสามารถกระทําไดหลายลักษณะ ข้ึนอยูกับความ
เหมาะสมของผูรับและผูให เชน ใหของท่ีระลึก ใหประกาศเกียรติคุณ ยกยองใหเปนบุคคลดีเดน ใหคํา
ชมเชย มอบโลเกียรติยศ หรืออาจเปนคาตอบแทนแกผูปฏิบัติท่ีมีผลงานดีเดน เพ่ือสงเสริมกําลังใจแก
ผูอุทิศตนใหแกนโยบาย 

  กลาวโดยสรุป กลยุทธการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ โดยเฉพาะนโยบายท่ีมีเนื้อหา
ทางดานความเสมอภาคทางการศึกษา ควรดําเนินการดวยกลยุทธ ๙ ประการคือ ๑) เผยแพรขาวสาร
นโยบายใหเขาใจกวางขวางและตอเนื่อง ๒) ใชความสนับสนุนจากผูนําและผูมีอํานาจ ๓) จัดองคการ
บริหารและประสานงานท่ีบูรณาการลดหลั่นกันอยางเหมาะสมทุกระดับเพ่ือรับผิดชอบนํานโยบายไป
ปฏิบัติ ๔) ประชุมอบรมหรือสัมมนาปญหานโยบายเปนระยะสมํ่าเสมอ ๕) แจกจายเอกสารแนว
ปฏิบัติแกผูเก่ียวของทุกระดับ ๖) คัดเลือกผูนําคนสําคัญท่ีมีคุณลักษณะเปนนักประชาธิปไตยท่ีมีภาวะ
ผูนําสูง ๗) ออกตรวจเยี่ยมผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสมํ่าเสมอ ๘) ตรวจสอบควบคุมกํากับดูแลและ
ประเมินผลเปนระบบ ๙) ใหรางวัลและสิ่งตอบแทนแกผูปฏิบัติงานดีเดน 

๒. ผลการวิจัยเรื่องแผนการสนับสนุนโรงเรียนผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยศึกษาความตอเนื่อง
ของกิจกรรมของ เบอรแมน และคณะ พบกลยุทธ ๒ ประการ ท่ีทําใหครูมีแรงจูงใจท่ีจะปรับปรุงการ
เรียนการสอนอยูสมํ่าเสมอและดําเนินตอไป แมวารัฐบาลกลางจะสิ้นสุดการใหความสนับสนุนทาง
การเงินแลวคือ 

  ๑) กลยุทธการมีสวนรวม การมีสวนรวมของครูในกระบวนการตัดสินใจและการปรับ
แนวปฏิบัติดานการเรียนการสอนรวมกัน การมีสวนรวมของครูในกระบวนการตัดสินใจและการปรับ
แนวการสอนรวมกันทําใหครูรูสึกเปนเจาของงานท่ีรวมกันทํา ครูจะชวยกันเลือกวิธีการท่ีกําหนดไวใน



 ๕๖ 

โครงการมาปฏิบัติใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของแตละโรงเรียน แนวทางการทํางานแบบมีสวน
รวมคือ การประชุมปรึกษาหารือและอาศัยทรัพยากรจากทองถ่ิน 

  ๒) กลยุทธการสนับสนุนจากฝายบริหาร การสนับสนุนจากฝายบริหารคือ กลยุทธ
สําคัญยิ่งท่ีทําใหครูมีแรงจูงใจท่ีจะปรับปรุงการเรียนการสอนและการทํางานอยางตอเนื่อง การ
สนับสนนุของฝายบริหารท่ีเปนประโยชนตอครูคือ การฝกอบรม การอํานวยความสะดวกใหครูในการ
จัดประชุม ชวยเหลือครูดานการเชิญท่ีปรึกษาจากขางนอกมาใหคําแนะนํา เขาไปเยี่ยมและ
สังเกตการณทํางานของครู และใหความชวยเหลือครูในดานอ่ืน ๆ 

 กลยุทธการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ สรุปไดวา การนํานโยบายในระดับหองเรียนไป
ปฏิบัติ เพ่ือใหครูมีแรงจูงใจท่ีจะนําเทคนิควิธีการสอนใหม ๆ มาใชในการบูรณาการอยูอยางสมํ่าเสมอ
และตอเนื่อง กลยุทธสําคัญท่ีควรเลือกนํามาใช คือ การใหครูมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ การ
ดําเนินงานของผูบริหารควรเขาเยี่ยมประชุมปรึกษาหารืออยูเปนประจํา สังเกตการณทํางานของครู 
เม่ือมีปญหาในการทํางาน จะไดใหความชวยเหลือสนับสนุนไดอยางเต็มท่ี  

 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
 คําวา “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) เปนแนวทางการบริหารท่ีมีความโดดเดน

มากท่ีสุดในวงการวิชาการปจจุบันท่ีไดรับการยอมรับวาเปนหลักการท่ีเก้ือหนุนสังคมประชาธิปไตย 
คําวา ธรรมาภิบาล สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (๒๕๔๔, หนา ๓) ไดกลาวถึงระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๒ ท่ี
เรียกวาแนวคิดของ good governance วา “บริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี” ใหความหมาย
ของ good governance วาหมายถึงกติกาหรือกฎเกณฑการบริหารการปกครองท่ีดีเหมาะสมและ
เปนธรรมท่ีใชในการธํารงรักษาสังคมบานเมืองและสังคมอันหมายถึงการจัดการบริหารทรัพยากรและ
สังคมท่ีดีในทุก ๆดานและทุกระดับรวมถึงการจัดระบบองคกรและกลไกของคณะรัฐมนตรีสวน
ราชการองคกรของรัฐและรัฐบาลท่ีไมใชสวนราชการสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (๒๕๔๑, 
หนา ๒) ไดอธิบายวาธรรมาภิบาลเปนศัพท ท่ีสรางข้ึนจากคําวา “ธรรม” ซ่ึงแปลวา ความดี หรือ
กฎเกณฑ สวนคําวา “อภิบาล” แปลวา บํารุงรักษา ปกครอง เม่ือรวมกันก็กลายเปน “ธรรมาภิบาล” 
ซ่ึงมีความหมายเดียวกับคําวา Good Governance และยังมีคําศัพทตาง ๆ ท่ีสื่อความในลักษณะ
เดียวกับธรรมาภิบาล เชน ธรรมรัฐ สุประศาสนการ ประชารัฐ การปกครองท่ีดี การบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดีธรรมราษฎร การกํากับดูแลท่ีดี รัฐาภิบาล การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
บรรษัทภิบาล รวมท้ังคําศัพทอ่ืน ๆ อีก เชน เอกชนนิยมใช “หลักการบริหารจัดการท่ีด”ี เปนตน 

 พระราชญาณวิสิฐ (๒๕๔๙, หนา ๘–๙) ไดกลาวไววา หลักธรรมาภิบาลนี้สงเคราะหเขาใน
หลักปฏิบัติท่ีดี ท่ีชอบ คือท่ีถูกตอง ท่ีเหมาะสม ท่ีบริสุทธิ์ และท่ียุติธรรม สําหรับหัวหนาฝายปกครอง
หรือฝายบริหารทุกระดับ 

 “ถูกตอง” หมายถึง เปนหลักปฏิบัติท่ีถูกตองตามหลักการ ตามทํานองคลองธรรม ไมผิดศีล
ผิดธรรม ไมผิดกฎหมายของบานเมืองและระเบียบกฎขอบังคับโดยชอบ 

 “เหมาะสม” หมายถึง การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ดวยเจตนา
ความคิดอาน ดวยจิตใจท่ีบริสุทธิ์จากกิเลสเครื่องเศราหมองอันหนาแนน 



 ๕๗ 

 “ยุติธรรม” หมายถึง การปฏิบัติตอผูอ่ืน โดยปราศจากอคติ คือความลําเอียง ๔ อยาง
ไดแก ๑) ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะรัก หรือมีอามิสสิ่งจูงใจ ๒) โทสาคติ ลําเอียงเพราะโกรธ พยาบาท 
หรือเกลียดชัง ๓) โมหาคติ ลําเอียงเพราะไมรูจริง หรือหูเบา ๔) ภยาคติ ลําเอียงเพราะความเกรงกลัว
อํานาจหรืออิทธิพลตาง ๆ 

 ธีรยุทธ บุญมี (๒๕๔๑, หนา ๖๖) ไดนําแนวทางของท้ัง ๓ กลุมมาผสมผสานและเสนอ
แนวคิดไววา ใหทุกกลุมปฏิรูปตนเอง ใหมีการปฏิรูป ๔ ระบบ คือ การปฏิรูปภาคราชการ การปฏิรูป
ภาคธุรกิจเอกชน การปฏิรูปสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม และการปฏิรูปกฎหมาย รูปแบบของธรรมา     
ภิบาลจะเปนการยกระดับกระบวนการความสัมพันธรวมมือกันของฝายตาง ๆ ในสังคมท้ังภาครัฐ 
ธุรกิจเอกชน และสังคม แนวความคิดนี้เปนเสมือน “ธรรมาภิบาลแหงชาติ” ซ่ึงยังเปนท่ีถกเถียงในแง
ความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิ นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงความจําเปนของการมีธรรมรัฐแหงชาติ รูปแบบ
ภารกิจของธรรมรัฐแหงชาติ  วิกฤตเศรษฐกิจของไทยกับปจจัยท่ีทําใหเกิดธรรมรัฐแหงชาติ รวมถึง
ยุทธศาสตรกูชาติจากหายนะ ไดแก การเพ่ิมทุนทางการเมืองการเพ่ิมทุนทางสังคมใหกับประเทศ และ
การเพ่ิมทุนทางคานิยม วัฒนธรรม ตลอดจนเสนอกรอบความคิดในการปฏิรูปตนเอง อีกสวนหนึ่งเปน
การกลาวถึงวิกฤตรัตนโกสินทรครั้งท่ี ๒ ท่ีประชาธิปไตยแบบตัวแทนลมเหลวและเสนอประชาธิปไตย
แบบตรวจสอบข้ึนมาแทนท่ีเพ่ือสรางทางออกในการแกปญหาเศรษฐกิจลมละลาย  

 บวรศักดิ์ อุวรรโณ (๒๕๔๒, หนา ๓๐) ไดกลาววา ลักษณะของธรรมาภิบาลตาม
แนวความคิดสากล เปาหมาย โครงสราง กระบวนการและสาระของธรรมาภิบาล ความสัมพันธ
ระหวางประชาธิปไตย การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การปฏิรูปการเมืองเพ่ือสรางธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย รากฐานของธรรมาภิบาล ไดแก ธรรมาภิบาลเชิงโครงสราง เชน การปรับโครงสรางองคกร
นิติบัญญัติ การปรับโครงสรางระบบราชการ การปรับโครงสรางองคกรอิสระ และธรรมาภิบาลเชิง
กระบวนการ ไดแก การรวมรับรูในการจัดการ สิทธิในการรวมใหขอมูลและความคิดเห็น สิทธิในการ
รวมตัดสินใจรวมทําและรวมรับรู สิทธิในการรวมตรวจสอบความขัดแยงระหวางธรรมาภิบาลสากลกับ
วัฒนธรรมการเมืองไทย ซ่ึงกลาวถึงการพัฒนาของวัฒนธรรมกับธรรมาภิบาลเดิมและความพยายาม
สรางธรรมาภิบาลพุทธ เพ่ือผสมผสานกับธรรมาภิบาลไทยเดิม 

 ประเวศ วะสี (๒๕๔๒, หนา ๘๕) กลาววา วัตถุประสงคในการปฏิรูปสังคมเพ่ือปรับใหเกิด
ความเข็มแข็ง ถูกตอง เปนธรรมในทุกสวนของสังคมเพ่ือนําไปสูธรรมรัฐ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๘ ไดเสนอแนวทางการปฏิรูป ๗ เรื่องหลักในสังคมไทย คือ การสรางคุณคา
และจิตสํานึกใหม การสรางเศรษฐกิจพอเพียง และประชาสังคม การปฏิรูประบบเศรษฐกิจมหภาค
และการเงิน ปฏิรูประบบรัฐท้ังระบบการเมืองและระบบราชการ การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปสื่อ
เพ่ือสังคม การปฏิรูปกฎหมายแนวความคิด “Governance” ไดมีการศึกษากวางขวางข้ึนและคํานี้ก็
ถูกนํามาใชกันอยางแพรหลายในวงการและองคการเครือขายของธนาคารโลกโดยในระยะแรก ๆ
ธนาคารโลกกําหนดความหมายตามกรอบความคิดของการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับขอบเขตของ
ธนาคารโลกวาดวย Governance and Development ดังนั้นคําวา Governance จึงเปนท่ีเขาใจกัน
วาหมายถึง “การกําหนดกลไกอํานาจของภาครัฐในการบริหารทรัพยากรท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศเพ่ือใหเกิดการพัฒนา” ในระยะเริ่มแรกนั้นธนาคารโลกไดพยายามอธิบายความหมาย
ของ Governance วาครอบคลุมถึงความหมาย๓ลักษณะคือ 
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 ๑. โครงสรางและรูปแบบของระบอบการเมือง (Political Regime)  
 ๒. กระบวนการและข้ันตอนท่ีผูมีอํานาจในการเมืองใชในการบริหารทรัพยากรทาง

เศรษฐกิจและสังคมเพ่ือพัฒนาประเทศ 
 ๓. ขีดความสามารถของรัฐบาลในการกําหนดนโยบายและการดําเนินการตามนโยบาย

อยางมีประสิทธิผล 
 ๒.๓.๑ ความหมายของธรรมาภิบาล 
 มีหนวยงานและนักวิชาการเปนจํานวนมาก ไดใหความหมายหรือคําจํากัดความไวท้ังท่ี

คลายคลึงกันและแตกตางกันออกไปบาง ซ่ึงมีดังตอไปนี้ 
 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (๒๕๔๓,หนา ๑๓-๑๔) ใหความหมายของคํา

วา“ธรรมาภิบาล”หมายถึง “การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีเปนแนวทางสําคัญในการจัด
ระเบียบใหสังคมท้ังภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนซ่ึงครอบคลุมถึงฝายวิชาการฝาย
ปฏิบัติการฝายราชการและฝายธุรกิจสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุขมีความรูรักสามัคคีและรวมกัน
เปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนและเปนสวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแก
ประเทศเพ่ือบรรเทาปองกันหรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤติท่ีหากจะมีมาในอนาคตเพราะสังคมจะรูสึก
ถึงความยุติธรรมความโปรงใสและความมีสวนรวมอันเปนคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยและการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสอดคลองกับความ
เปนไทยรัฐธรรมนูญและกระแสโลกยุคปจจุบัน” 

 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (๒๕๔๑,หนา ๔) อธิบายวา ธรรมาภิบาล หมายถึง 
การจัดการบริหารประเทศท่ีดีในทุก ๆ ดานและทุก ๆ ระดับ ซ่ึงรวมถึงการจัดระบบองคกรและกลไก
ของคณะรัฐมนตรี สวนราชการองคกรของรัฐและรัฐบาลท่ีไมใชสวนราชการ การบริหารราชการสวน 
ภูมิภาคและทองถ่ิน องคการท่ีไมใชรัฐบาล (Private Sector Organizations) องคกรของเอกชน 
ชมรมเพ่ือกิจกรรมตาง ๆ นิติบุคคลภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (Civil Society) และการกําหนด
ความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ดังกลาวขางตน 

 สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (๒๕๔๕, หนา ๑๔) กลาวถึง “ธรรมาภิบาล” (good 
governance) วาคือการบริหารจัดการท่ีดีในองคการซ่ึงถือเปนหลักปฏิบัติท่ีชวยประกันวาผูบริหารได
ดําเนินการบริหารดวยความรับผิดชอบและนําไปสูเปาหมายความสําเร็จขององคการ 

 สถาบันวิถีทรรศน (๒๕๔๖, หนา ๔๒) ไดใหความหมายของคําวา “ธรรมาภิบาล” good 
governance วาหมายถึง ระบบในการบริหารและการจัดการท่ีดีมากกวาจะหมายถึง การสรางรัฐท่ีดี
งามอยางท่ีเขาใจกัน 

 วรภัทร โตธนะเกษม (๒๕๔๗, หนา ๗) อธิบายวา Good Governance หมายถึง การ
กํากับดูแลท่ีดีหรือหมายถึง การใชสิทธิของความเปนเจาของท่ีจะปกปองดูแลผลประโยชนของตนเอง 
โดยผานกลไกท่ีเก่ียวของในการบริหาร โดยหัวใจสําคัญของ Good Governance คือ ความโปรงใส 
(Transparency)  ความยุติ ธ รรม  (Fairness)  และความรับผิดชอบในผลของการตัดสินใจ 
(Accountability)  

 ไชยวัฒน คํ้าชู (๒๕๔๒, หนา ๑๐) ไดใหความหมายของคําวา “ธรรมาภิบาล” ไววาเปน
ลักษณะความสัมพันธ วิธีการ และเครื่องมือซ่ึงจะกอใหเกิดความสําพันธระหวางรัฐกับประชาชนท้ังใน



 ๕๙ 

สวนท่ีเปนการดําเนินการ ในฐานะของปจเจกบุคคล และท่ีเปนการดําเนินการในลักษณะท่ีเปนสถาบัน
รวมถึงคุณภาพ และประสิทธิภาพของการจัดการปกครอง และการบริหารมีความสําคัญอยางยิ่งตอ
การพัฒนา และความเจริญของชาต ิ

 นฤมล ทับจุมพล (๒๕๔๑, หนา ๓) กลาววา Good governance คือ ระบบการปกครองท่ี
ดีเพราะการมีสวนรวมของประชาชนท่ีมีความเขมแข็ง ซ่ึงมีการควบคุมการใชอํานาจ ใหเกิดความ
โปรงใส และเปนไปเพ่ือสนองความตองการของประชาชน ซ่ึงหากในมิติเชิงประวัติศาสตรแลว Good 
governance มีความหมายเชิงกระบวนการ (Process) ของสังคมท่ีจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปสู
เปาหมายมากกวา เปนแนวคิดใหมหรือระบบท่ีมีแบบแผน หลักเกณฑ หรือองคประกอบท่ี อธิบายกัน 

 สมหมาย ปฐมวิชัยวัฒน (๒๕๔๗ , หนา ๕๑-๕๒) ไดกลาววาธรรมาภิบาลหมายถึงการ
แสดงถึงนัยของความเปนธรรมท้ังในเชิงของความคิดและการกระทําของคนท่ีสามารถสื่อถึงกันและ
เขาใจกันไดภายใตการปฏิบัติและมีวัตถุประสงครวมกันคือความรวมมือความเสมอภาครับผิดชอบ
โปรงใสถูกตองชอบธรรมยุติธรรมคํานึงถึงประโยชนสาธารณะความเจริญพัฒนาท่ียั่งยืนของครอบครัว
กลุมชุมชนองคกรหนวยธุรกิจสถาบันรัฐและเอกชนจนถึงระดับสังคมโดยรวม 

 ธีรยุทธ บุญมี (๒๕๔๑, หนา ๒) ไดใหความหมายไววา “Good Governance” 
หมายความวา ความคิดธรรมรัฐ เปนการมอบอํานาจการเมือง การปกครองแบบใหมท่ีแข็งท่ือตายแลว 
แตใหมีปฏิสัมพันธกับภาคประชาชน และใหมีลักษณะแยกยอยมากข้ึน แนวคิดของธรรมรัฐ คือ การ
เปนหุนสวนกันในการปกครองและบริหารประเทศโดยรัฐ ประชาชน เอกชน ซ่ึงกระบวนการอันนี้จะ
กอใหเกิดความเปนธรรม ความโปรงใส ความยุติธรรม โดยเนนการมีสวนรวมของคนด ี

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีด ี
(๒๕๔๒, หนา ๒๖) ไดใหคํานิยามของคําวาธรรมาภิบาลวา หมายถึงการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมท่ีดีเปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคม ท้ังภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน
ซ่ึงครอบคลุมไปถึงฝายวิชาการฝายปฏิบัติการฝายราชการ และฝายธุรกิจสามารถอยูรวมกันอยางสงบ
สุข มีความรูรักสามัคคีและรวมกันเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนสวนเสริมความ
เขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศเพ่ือบรรเทาปองกันหรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤติภยันตรายท่ี
หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใสและความมีสวนรวมอันเปน
คุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญและกระแสโลกยุคปจจุบัน 

 สุทธิพร บุญสง (๒๕๕๐, หนา ๗๗) ไดใหความหมายธรรมาภิบาลวา หมายถึงการจัดการ
บริหารประเทศท่ีดีทุก ๆ ดานและทุกระดับ ซ่ึงรวมถึงการจัดระบบองคกรและกลไกของคณะรัฐมนตรี 
สวนราชการองคกรของรัฐและรัฐบาลท่ีไมใชสวนราชการ การบริหารราชการสวนภูมิภาคและทองถ่ิน 
องคการท่ีไมใชรัฐบาล องคกรเอกชน ชมรมและสมาคมเพ่ือกิจกรรมตาง ๆ นิติบุคคล ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน มีการกําหนดความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ 

 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ (๒๕๔๖, หนา ๑๐) ใหคํานิยามวา ธรรมาภิบาล ทําหนาท่ีเปนกลไก 
เครื่องมือ และแนวทางการดําเนินงานท่ีเชื่อมโยงกันของภาคเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยเนน
ความจําเปนของการสรางความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนอยางจริงจังและ
ตอเนื่องเพ่ือใหประเทศมีพ้ืนฐานระบอบประชาธิปไตยท่ีเขมแข็ง มีความชอบธรรมของกฎหมายมี
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เสถียรภาพ มีโครงสรางและกระบวนการการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบไดอันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 

 ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ (๒๕๔๕, หนา ๗๖) ไดใหความหมายวา ธรรมรัฐ (Good 
governance) คือใชหลักนิติธรรม ใชหลักกฎหมาย ใชหลักคุณธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ ซ่ึงถาใช
กฎหมายอยางเทาเทียมกันคนพิการก็จะขาดโอกาสจึงตองมีหลักคุณธรรม 

 ชัยอนันต สมุทรวานิช (๒๕๔๓, หนา๑๒) ไดใหความหมายหลักธรรมาภิบาลหรือการ
จัดการท่ีดีโดยหลักสากลจะประกอบดวยคุณสมบัติดังนี้ 

๑. ความรับผิดชอบตอสาธารณะชนหมายถึงการมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 
๒. ความโปรงใสหมายถึงสาธารณะชนสามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆได 
๓. ความม่ันใจหมายถึงการมีหลักการท่ีแนนอนเปนธรรมท่ีทําใหสาธารณะชนม่ันใจ 
๔. การมีสวนรวมของประชาชนหมายถึงประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการในดาน

กิจการของรัฐ 
 ปญญา ฉายะจินดาวงศและรัชนี ภูตระกูล (๒๕๔๙, หนา๓) ไดเขียนหนังสือเรื่องธรรมา   

ภิบาลกับสังคมไทยมีใจความตอนหนึ่งวาธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึงการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือการพัฒนาของประเทศโดยมีการเชื่อมโยงองคประกอบ 
ท้ัง๓สวนของสังคมคือภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมและใหมีการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน
อยางสรางสรรคกอใหเกิดความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจสังคมการเมืองอยางสมดุลสงผลใหสังคม
ดํารงอยูรวมกันอยางสันติตลอดจนมีการใชอํานาจในการพัฒนาประเทศชาติใหเปนไปอยางม่ันคง
ยั่งยืนและมีเสถียรภาพ 

สรุปไดวา ธรรมาภิบาล หมายถึง หลักการ หรือแนวทางการบริหารจัดการกิจการบานเมือง 
และสังคมท่ีดี ดวยการดูแลผลประโยชนของสวนรวม และการรักษาผลประโยชนของกันและกัน 
ระหวางภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ัวไป ท่ีกอใหเกิดระบบและการใช
กฎหมายท่ียุติธรรม มีความถูกตอง มีความรับผิดชอบ ใหประชาชนเขามามีสวนรวม สุจริต โปรงใส 
สามารถตรวจสอบได ใชแนวทางประชาธิปไตยและเคารพสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเม่ือนําไปใชแลวจะชวยให
สังคมมีความเขมแข็ง และมีการพัฒนาท่ียั่งยืน ทําใหอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 ๒.๓.๒ ความสําคัญของธรรมาภิบาล 
 หลักธรรมาภิบาลเปนระบบการบริหารท่ีเนนเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององคกร

ภาครัฐและเอกชน จึงมีความสําคัญ มีคุณคาและเปนประโยชนอยางมากตอองคกร ชุมชน สังคม 
เศรษฐกิจ และประเทศชาติ รวมท้ังการเมืองในทุกระดับดวย หนวยงานและนักวิชาการตาง ๆ ได
กลาวถึงประโยชนและความสําคัญของธรรมาภิบาล ไวดังตอไปนี้ 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (๒๕๔๔, หนา ๒๕) ไดให
ความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาลไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. 
๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไวรวม ๕ ยุทธศาสตร ซ่ึงธรรมาภิบาล
อยูในยุทธศาสตรขอท่ี ๕ คือ การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุงเสริมสราง
ความเปนธรรมในสังคมอยางยั่งยืน 



 ๖๑ 

 บุษบง ชัยเจริญวรรณะ และบุญมี ลี้ (๒๕๔๔, หนา ๘) ไดกลาววา องคการสหประชาชาติ 
(United Nations หรือ UN) ใหความสําคัญกับ (good governance) เพราะเปนหลักการพ้ืนฐานใน
การสรางความเปนอยูของคนในสังคมทุกประเทศใหมีการพัฒนาท่ีเทาเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึนการดําเนินการนี้ตองเกิดจากความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือกระจายอํานาจใหเกิด 
ความโปรงใส ธรรมาภิบาล คือการมีสวนรวมของประชาชนและสังคมอยางเทาเทียมกันและมีคําตอบ
พรอมเหตุผลท่ีสามารถชี้แจงกันได 

 พระราชญาณวิสิฐ (๒๕๔๙, หนา ๓๖) กลาวไววา “หลักธรรมาภิบาล” เปนหลักธรรม คือ
หลักปฏิบัติใชประกอบการบริหารงานแบบบูรณาการทุกประเภทและทุกระดับของหัวหนาฝายบริหาร
ท่ีชื่อวา Chief Executive Officer (CEO) ใหไดผลดี มีประสิทธิภาพสูง คือ ใหไดประสิทธิผลของงาน
และใหไดรับความพึงพอใจของประชาชนทุกฝาย 

 ไชยวัฒน คํ้าชู (๒๕๔๕, หนา ๓๘) ไดกลาวถึง ธรรมาภิบาลท่ีชวยใหเราระบุลักษณะ และ
ปรับพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีถือวาเปนการจัดการบริหาร และการปกครองท่ีไมมีคุณภาพไดอยางทันทวงที 
เชน ๑) ความลมเหลวในเรื่องสวนตัว หรือเพ่ือประโยชนสวนตัว ๒) ความลมเหลวของกรอบกฎหมาย
ท่ีขัดตอหลักนิติธรรม ๓) มีการออกกฎหมาย หรือระเบียบมากเกินไป ๔) การตัดสินใจท่ีขาดความ
โปรงใส ๕) ขาดกฎกติกามารยาท และการดําเนินนโยบายปราศจากพิจารณาท่ีชัดเจนเปนตน 

 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (๒๕๔๖, หนา ๓๐) กลาววา การสรางธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนในทุก
ระดับจะทําใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีคนเปนศูนยกลางอยางแทจริง ทําใหสังคมไทยเปนสังคม
เสถียรภาพ 

 ยุทธ วรฉัตรธาร (๒๕๔๔, หนา ๑๑) กลาววา ประโยชนและความสําคัญของธรรมาภิบาล
ไววา ธรรมาภิบาลจะชวยลดการฉอราษฎรบังหลวง และสงเสริมใหคนมีความซ่ือสัตยสุจริต 

 ประพัฒน โพธิวรคุณ (๒๕๔๔, หนา ๑–๕) กลาววา ปจจุบันแนวคิดธรรมาภิบาลเปนท่ี
ยอมรับและแพรหลายมากข้ึน ประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาหรือแมแตประเทศท่ี
พัฒนาแลวก็ตาม ตางมีความตองการธรรมาภิบาลเพ่ิมมากข้ึน จึงทําใหหลักธรรมาภิบาลกลายเปน
มาตรฐานสากลท่ีบงชี้ถึงระดับการพัฒนาของประเทศ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองหากสราง
ธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนไดยอมหมายถึงการไดรับการยอมรับ และเชื่อถือระหวางประเทศมากยิ่งข้ึน 

 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ (๒๕๔๔, หนา ๓๙–๔๑) กลาววา หลักธรรมาภิบาลใน
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) การปกครองสวนทองถ่ินนับไดวาเปนการบริหารการปกครองใน
ระดับลางท่ีสุด จึงเห็นความสําคัญและประโยชนของหลักธรรมาภิบาล จึงไดนําหลักธรรมาภิบาลไปใช
เปนครั้งแรก ท่ี อบต.ชมพู อําเภอสารถี จังหวัดเชียงใหม ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
สรางระบบบริหารกิจการบานเมือง และสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงมี ๖ ประการคือ หลักนิติธรรม 
หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักประสิทธิภาพ และหลักประสิทธิผล หลักการมีสวนรวม
ของประชาชน และหลักคุณธรรม 

 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ (๒๕๔๔, หนา หนา ๒–๓) กลาววา ธรรมาภิบาลจะชวยใหระบบ
บริหารของรัฐมีความยุติธรรมเปนท่ีนาเชื่อถือท้ังในและตางประเทศ 

 สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (๒๕๔๔, หนา ๑๘) ได
กลาวถึง ความสําคัญของธรรมาภิบาลไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๙ วา 
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รัฐบาลไดกําหนดใหใชหลักธรรมาภิบาลเปนยุทธศาสตร ๑ ใน ๓ กลุมยุทธศาสตรท่ีใชในการพัฒนา
ประเทศและถือวาหลักธรรมาภิบาลเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะขับเคลื่อนยุทธศาสตรอ่ืนไปสู
เปาหมายโดยกําหนดใหสรางธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนในทุกภาคสวนของสังคม 

 สํานักงานคณะกรรมาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (๒๕๕๔, หนา ๒๕) ไดให
ความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาลไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. 
๒๕๕๐ –๒๕๕๔) โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไวรวม ๕ ยุทธศาสตร ซ่ึงธรรมาภิบาล
อยูในยุทธศาสตรขอท่ี ๕ คือ การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุงเสริมสราง
ความเปนธรรมในสังคมอยางยั่งยืน 

 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ (๒๕๔๔, หนา ๔๔–๔๕) กลาวไววา ธรรมาภิบาลกับรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศไทยเห็นความสําคัญและความจําเปนท่ีจะตองมีหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารราชการแผนดิน จึงไดมีการบัญญัติธรรมาภิบาลไวในหลายประเด็น และหลายมาตรา เชน 
ความโปรงใส  การตรวจสอบได ความมีประสิทธภาพ และการมีสวนรวมของประชาชน เปนตน 

 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ (๒๕๔๔, หนา ๔๒) กลาววา หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
การศึกษาเปนกระบวนการของการเรียนรูและพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีความสําคัญและคุณคาของ
หลักธรรมาภิบาล จึงมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะใน
มหาวิทยาลัยของรัฐไว ๕ หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักความรวมมือ หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุมคา 

 จากท่ีไดกลาวมายอมแสดงใหเปนอยางชัดเจนวา ธรรมาภิบาล มีความสําคัญ มีความ
จําเปนและเปนประโยชนมากในการบริหารจัดการในทุกองคกร ใหประสบผลสําเร็จตามท่ีมุงหวัง ท่ี
เปดโอกาสใหทุกภาคสวนของประชาชนท่ีเก่ียวของเขาตรวจสอบได เปนวิธีการปองกันไวกอนดวย 
นอกจากนี้ยังมีสวนชวยใหการบริหารเปนท่ียอมรับของประชาชน และเปนการลดการทุจริต ความ
ขัดแยง และลดหรือแกปญหาท่ีเรื้อรังขององคกร หรือหนวยงานตาง ๆ ไดเปนอยางดี 

 ๒.๓.๓ องคประกอบของธรรมาภิบาล 
 ธรรมาภิบาล เปนหลักการบริหารจัดการท่ีดีมีประโยชนตอองคกร ชุมชน สังคมและ

ประเทศเปนอยางมาก หนวยงานและนักวิชาการตาง ๆ ไดกลาวถึงองคประกอบของธรรมาภิบาลไว
แตกตางกัน ดังตอไปนี้  

 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ (๒๕๔๔,หนา ๑๗-๑๙) กลาววา องคประกอบของธรร
มาภิบาลท่ีเสนอโดย United Nations DevelopmentProgramme (UNDP) มี ๙ องคประกอบ 
ไดแก 

 ๑. การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) ประชาชนท้ังชายและหญิงมีสวน
รวมในกระบวนการตัดสินใจอยางเทาเทียมกันไมวาจะเปนการมีสวนรวมโดยตรงหรือทางออมโดยผาน
สถาบันตาง ๆท่ีมีอํานาจอันชอบธรรม (Legitimate Intermediate Institution)  

 ๒. กฎหมายท่ียุติธรรม (Rule of Law) การปกครองประเทศจะใชกฎหมายเปนบรรทัด
ฐานและทุกคนเคารพกฎหมายโดยท่ีกรอบของกฎหมายท่ีใชในประเทศตองมีความยุติธรรมและถูก
บังคับใชกับคนกลุมตาง ๆอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 
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 ๓. ความเปดเผยโปรงใส (Transparency) กระบวนการทํางานกฎเกณฑกติกาตาง ๆมี
ความเปดเผยตรงไปตรงมาขอมูลขาวสารตาง ๆในสังคมสามารถถายโอนไดอยางเปนอิสระ (Free 
Flow of Information) ประชาชนสามารถเขาถึงและรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณของทาง
ราชการไดตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 ๔. การมีฉันทานุมัติรวมในสังคม (Consemsus Orientation) การตัดสินใจดําเนินนโยบาย
ใด ๆของภาครัฐตองมีการประสานความตองการหรือผลประโยชนท่ีแตกตางของกลุมคนในสังคมให
เกิดเปนความเห็นรวมกัน (Broad Consensus) บนพ้ืนฐานของสิ่งท่ีเปนประโยชนสูงสุดแกสังคม
โดยรวม 

 ๕. กลไกการเมืองท่ีชอบธรรม (Political Legitimacy) กระบวนการเขาสูอํานาจทาง
การเมืองมีความชอบธรรมและเปนท่ียอมรับของคนในสังคมเชนการไดมาซ่ึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ท่ีมีคุณภาพการมีคณะรัฐมนตรีท่ีปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนแกสวนรวมการมีระบบราชการท่ีสุจริต
โปรงใสตรวจสอบไดการมีกระบวนการเปดเผยทรัพยสินและหนี้สินของนักการเมืองการมี
คณะกรรมการปองกันและปราบปราบการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ทําหนาท่ีไตสวนและวินิจฉัย
เจาหนาท่ีรัฐท่ีร่ํารวยผิดปกติ 

 ๖. ความเสมอภาค (Equity) ประชาชนทุกคนมีความสามารถอยางเทาเทียมกันในการ
เขาถึงโอกาสตาง ๆในสังคมเชนโอกาสพัฒนาหรือมีความเปนอยูท่ีดีโดยรัฐเปนผูจัดสรรสาธารณูปโภค
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการโดยเทาเทียมกัน 

 ๗. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) กระบวนการและ
สถาบันตาง ๆเชนรัฐสามารถจัดสรรใชทรัพยากรตาง ๆไดอยางคุมคาและเหมาะสมเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของคนในสังคมโดยรวมรวมถึงการทํางานท่ีรวดเร็วมีคุณภาพและกอใหเกิดประโยชน
สูงสุด 

 ๘. พันธะความรับผิดชอบตอสังคม (Accountability) การตัดสินใจใด ๆของภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนตองกระทําโดยมีพันธะความรับผิดชอบในสิ่งท่ีตนเองกระทําตอ
สาธารณชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียกับหนวยงานนั้นโดยคํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนแกสวนรวมเปน
หลักและมีจิตใจเสียสละเห็นคุณคาสังคมท่ีตนเองสังกัดอยู 

 ๙. การมีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ (Strategic Vision) การท่ีผูนําและประชาชนในประเทศมี
วิสัยทัศนในการสรางธรรมาภิบาลและการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 เกษมวัฒนชัย (๒๕๔๖, หนา ๒๑) ไดกลาวถึงการบริหารแบบธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
นั้นมีดังนี ้

 ๑. การบริหารการศึกษาตองสอดคลองและตอบสนองนโยบายและความตองการของระบบ
การศึกษาไทย ซ่ึงในหลักธรรมาภิบาล งบประมาณท่ีไดรับจะตองนําไปใชประโยชนอยางคุมคาและ
เพ่ือสวนรวม ถาเอาไปใชในสิ่งท่ีไมมีประโยชนหรือเปนประโยชนเฉพาะตนเองหรือพวกพองตรงนี้ตอง
รับผิดชอบในเชิงธรรมาภิบาล หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ งบประมาณทุกบาทท่ีโรงเรียนสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา หรือกระทรวงศึกษาธิการ ไดมาตองใชใหเกิดประโยชนสูงสุด จะคอรัปชั่นไมได ตรงนี้
เปนหลักธรรมาภิบาลท่ีสําคัญ 
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 ๒.กระบวนการบริหารตองมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และไดประสิทธิภาพ 
(Effectiveness)  

 ๓. ทุกข้ันตอนตองโปรงใส (Transparency) และมีเหตุผล (Reasonableness) เรื่อง 
“ความมีเหตุผล” มาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ซ่ึงมี ๓ เรื่อง
ใหญ ๆ คือ 

  (๑) ทางสายกลาง (Moderation) หรือมัชฌิมาปฏิปทา 
  (๒) ทําอะไรตองมีเหตุผล (Reasonableness)  
  (๓) มีภูมิคุมภัย (Self immunity)  
 ๔. ตองมีระบบรับผิดชอบตอผลการบริหารการศึกษา (Accountability) ตองสรางระบบ

ใหมีคนรับผิดชอบ ครูใหญ หัวหนาหมวด ผูอํานวยการเขต เลขาธิการ ตองรับผิดชอบถาสรางตรงนี้ได 
เชื่อวาระบบจะมีธรรมาภิบาลและสามารถขับเคลื่อนไปขางหนาไดอยางรวดเร็ว 

 สุดจิต นิมิตกุล (๒๕๔๓, หนา ๑๓-๒๔) เห็นวาองคประกอบของธรรมาภิบาลท่ีเสนอโดย
กระทรวงมหาดไทยเนนไปทางดานการบริหารการปกครองการพัฒนาและการกระจายอํานาจซ่ึงมี 
๑๑ องคประกอบคือ 

 ๑. การมีสวนรวม (Participation) เปนการมีสวนรวมของท้ังประชาชนและเจาหนาท่ีรัฐใน
การบริหารงานเพ่ือใหเกิดความคิดริเริ่มและพลังการทํางานท่ีสอดประสานกันเพ่ือบรรลุเปาหมายใน
การใหบริการประชาชน 

 ๒. ความยั่งยืน (Sustainability) มีการบริหารงานท่ีอยูบนหลักการของความสมดุลท้ังใน
เมืองและชนบทระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ 

 ๓. ประชาชนมีความรูสึกวาเปนสิ่งท่ีชอบธรรม (Legitimacy) และใหการยอมรับ 
 (Acceptance) การดําเนินงานของแตละหนวยงานสอดคลองกับความตองการของ

ประชาชนประชาชนพรอมท่ีจะยอมสูญเสียประโยชนสวนตนไปเพ่ือประโยชนสวนรวมท่ีตอง
รับผิดชอบรวมกัน 

๔. มีความโปรงใส (Transparency) ขอมูลตาง ๆตองตรงกับขอเท็จจริงของดําเนินการและ
สามารถตรวจสอบไดมีการดําเนินการท่ีเปดเผยชัดเจนและเปนไปตามท่ีกําหนดไว 

๕. สงเสริมความเปนธรรม (Equity) และความเสมอภาค (Equality) มีการกระจายการ
พัฒนาอยางท่ัวถึงเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติและมีระบบการรับเรื่องราวรองทุกขท่ีชัดเจน 

๖. มีความสามารถท่ีจะพัฒนาทรัพยากรและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี
เจาหนาท่ีของทุกหนวยงานจะตองไดรับการพัฒนาความรูและทักษะเพ่ือใหสามารถนําไปปรับใชกับ
การทํางานไดและมีการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานท่ีชัดเจนเพ่ือใหทุกหนวยงานยึดถือเปนแนว
ปฏิบัติรวมกัน 

๗. สงเสริมความเสมอภาคทางเพศ (Promoting Gender Balance) เปดโอกาสใหสตรีท้ัง
ในเมืองและชนบทเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคมในทุก ๆดานโดยเฉพาะอยางยิ่งให
เขามามีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินมากข้ึน 



 ๖๕ 

๘. การอดทนอดกลั้น (Tolerance) และการยอมรับ (Acceptance) ตอทัศนะท่ี
หลากหลาย (Diverse Perspectives) รวมท้ังตองยุติขอขัดแยงดวยเหตุผลหาจุดรวมท่ีทุกฝายยอมรับ
รวมกันได 

๙. การดําเนินการตามหลักนิติธรรม (Operating by Rule of Law) พัฒนาปรับปรุงแกไข
และเพ่ิมเติมกฎหมายใหมีความทันสมัยและเปนธรรม 

๑๐. ความรับผิดชอบ (Accountability) เจาหนาท่ีจะตองมีความรับผิดชอบตอประชาชน
ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานจะเปนตัวชี้วัดสําคัญในการประเมินความสําเร็จของ
หนวยงานและเจาหนาท่ี 

๑๑. การเปนผูกํากับดูแล (Regulator) แทนการควบคุมโอนงานบางอยางไปใหองคกร
ทองถ่ินซ่ึงใกลชิดกับประชาชนท่ีสุดหรืองานบางอยางก็ตองแปรรูปใหเอกชนดําเนินการแทน 

ปติเทพ อยูยืนยง (๒๕๔๖, หนา ๑๓) กลาววาหลักธรรมาภิบาล อาจแยกองคประกอบท่ี
สําคัญ ไดดังนี้ 

๑. หลักความโปรงใส (Transparency) กลาวคือ ไมวาจะกระทําการใด ๆ ในการบริหาร
จัดการองคกรก็ตองมีเหตุผลโปรงใสในวิธีการ และสามารถตรวจสอบไดและมีองคกรหรือหนวยงาน
เพ่ือตรวจสอบการทํางาน โดยพรอมถูกตรวจสอบไมวาจะเปนจากองคกรภายในหรือองคกรภายนอก 

๒. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใชกฎหมายตาง ๆ อยางเท่ียงตรง ยุติธรรม 
สามารถบังคับใชกฎหมายกับทุกคนไดเสมอกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ 

๓. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) กลาวคือ ตองมีการรับผิดชอบในการกระทําของ
ตน ในฐานะเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนของงาน หรือองคกรและตองปฏิบัติตามหนาท่ีของตน
อยางเครงครัด เพ่ือบรรลุผลของงานและองคกร 

๔. หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การไดรับสวนในประโยชนตาง ๆ อยางเทา
เทียมกัน เพ่ือจะไดไมเกิดการขัดกันแหงผลประโยชน 

๕. หลักคุณธรรม (Moral) กลาวคือ คนในองคกรตองมีความรูสึกรับผิดชอบชั่วดีและสํานึก
นึกในความดีงามท่ีจะทํางาน โดยถูกตองและสุจริต 

 ๖. หลักความคุมคา โดยจะตองถือประโยชนสูงสุดแหงองคกรเปนท่ีตั้งในการบริหารและ
ขับเคลื่อนองคกรไปสูความสําเร็จ 

๗. หลักการมีสวนรวม กลาวคือ ประชาชนและบุคลากรในองคกรจะตองมีสวนรวมในการ
ทํางาน โดยมุงผลแหงความประสบความสําเร็จรวมกัน 

 ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ (๒๕๔๓, หนา ๓-๑๒) เห็นวา องคประกอบหลักของธรรมาภิบาลท่ีเสนอ
โดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 
๒๕๔๒ เนนการกําหนดเปนกรอบแนวทางใหแกหนวยงานราชการเพ่ือถือปฏิบัติตามหลักการสําคัญ  
๖ ประการคือ 

 ๑. หลักนิติธรรมเปนการตรากฎหมายและกฎขอบังคับใหทันสมัยและเปนธรรมเปนท่ี
ยอมรับของสังคมอันจะทําใหสังคมยินยอมพรอมใจกันปฏิบัติตามกฎหมายและกฎขอบังคับเหลานั้น
โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 
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 ๒. หลักคุณธรรมเปนการยึดม่ันในความถูกตองดีงามโดยรณรงคใหเจาหนาท่ีของรัฐยึดถือ
หลักนี้ในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหเปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเอง
ไปพรอมกันเพ่ือใหคนไทยมีความซ่ือสัตยจริงใจขยันอดทนมีระเบียบวินัย 

 ประกอบอาชีพสจุรติจนเปนนิสัยประจําชาติ 
 ๓.หลักความโปรงใสเปนการสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุง

กลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใสมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน
อยางตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ีเขาใจงายประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและมีกระบวนการ
ใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจน 

 ๔. หลักความมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศไมวาดวยการแสดงความเห็นการไตสวนสาธารณะประชา
พิจารณการแสดงประชามต ิ

 ๕.หลักความรับผิดชอบเปนการตระหนักในสิทธิหนาท่ีความสํานึกในความรับผิดชอบตอ
สังคมการใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหาตลอดจนการเคารพใน
ความคิดเห็นท่ีแตกตางและความกลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน 

 ๖. หลักความคุมคาเปนการบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกสวนรวมโดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมครองสรางสรรคสินคาและ
บริการท่ีมีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีนานาชาติและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 

 ไชยวัฒน คํ้าชู (๒๕๔๕, หนา ๔๕–๔๙) กลาววา องคประกอบของหลักธรรมาภิบาลมี ๕ 
ประการ คือ 

 ๑. ภาระรับผิดชอบ เปนความรับผิดชอบตอสาธารณะในเรื่องท่ีกระทําไวนั้น 
 ๒. ความโปรงใส เปนการเปดโอกาสใหสาธารณชนไดรับรูนโยบายและตรวจสอบได 
 ๓. การปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบ เปนการใชอํานาจท่ีเอ้ือประโยชน

ใหแกตน และพรรคพวก 
 ๔. การจัดวิธีการปกครองแบบมีสวนรวม เปนกระบวนการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย 

มีบทบาท และสวนในการควบคุมการบริหารและการปกครองไดอยางแทจริง 
 ๕. การสรางกรอบทางกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมท่ีเขมแข็งเปนการออกกฎหมาย

ท่ีมีความชัดเจนเปนเอกภาพ และมีระบบยุติธรรมท่ีดีงาม สงเสริมการพัฒนา การจัดการบริหาร และ
การปกครองท่ีดีหลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานราชการ องคการ หรือบุคคลตาง ๆ เสนอดังกลาวมา
ขางตนถึงแมจะมีบางประเด็นแตกตางกันไปบาง แตโดยภาพรวมมีความคลายกันเปนสวนใหญและอยู
ในกรอบของธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมือง และสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒ อันประกอบดวยหลัก ๖ ประการ ดังนี้ ๑) หลักนิติธรรม๒) หลัก
คุณธรรม ๓) หลักความโปรงใส ๔) หลักการมีสวนรวม ๕) หลักความรับผิดชอบ ๖) หลักความคุมคา 

 ๒.๓.๔ หลักนิติธรรม 
 หลักนิติธรรมซ่ึงเปนหลักการสําคัญในหลักธรรมาภิบาลหรือระบบการบริหารกิจการ

บานเมืองและสังคมท่ีดีไดมีนักวิชาการใหทัศนะไวตาง ๆ กัน ดังนี้ 



 ๖๗ 

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี (๒๕๔๒, หนา ๓) ไดกําหนดหลักนิติธรรมไววาการมีเกณฑ
ยุติธรรมและชัดเจน ไดแก การตรากฎหมายและกฎขอบังคับ ใหทันสมัยและเปนธรรมเปนท่ียอมรับ
ของสังคมอันจะทําใหสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎขอบังคับเหลานั้น โดยถือวา
เปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชอําเภอใจหรืออํานาจของบุคคล 

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (๒๕๔๓, หนา ๑๓) กลาววา หลักนิติธรรม 
หมายถึง กฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ มีความเปนธรรมสามารถปกปองคนดีและลงโทษคนไมดี ไดมี
การปฏิรูปกฎหมายอยางสมํ่าเสมอใหเหมาะสมกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนไป การดําเนินงานของ
กระบวนการยตุิธรรม เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได และไดรับการยอมรับจากประชาชน 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (๒๕๔๗, หนา ๓) กลาววา การบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี ในหลักนิติธรรมวา เปนการ
ใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานอยางเปนธรรมกับผูเก่ียวของทุกฝาย โดยคํานึงถึงผลท่ีเกิด
ข้ันตอนักเรียนและประชาชนเปนสําคัญ 

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู (๒๕๔๓, หนา ๑๐) กลาววา หลักนิติธรรมคือ การ
พิจารณาตามตัวบทกฎหมายโดยดูวามีบทกฎหมายกําหนดไวหรือไม 

 เกรียงไกร เจริญวงศศักดิ์ (๒๕๔๑, หนา ๒๐) กลาวถึง หลักนิติธรรมวา การปกครอง
ประเทศจะใชกฎหมายเปนบรรทัดฐานและทุกคนเคารพกฎหมาย โดยท่ีกรอบของกฎหมายท่ีใชใน
ประเทศตองมีความยุติธรรม และถูกบังคับใชกับคนกลุมตาง ๆ อยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 

 สุดจิต นิมิตกุล (๒๕๔๓, หนา ๓๕) กลาวถึง ความหมายของหลักนิติธรรมวา พัฒนา
ปรับปรุงแกไขและเพ่ิมเติมกฎหมายใหมีความทันสมัย และเปนธรรมแกทุกฝาย 

 วนิดา แสงสารพันธ (๒๕๔๔, หนา ๓๙–๔๓) กลาววา การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
ตองมีกฎเกณฑเปนตัวกําหนดความสัมพันธของทุกภาคสวนในสังคม ซ่ึงกฎเกณฑนี้ อาจหมายถึง
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ รวมถึงกฎเกณฑท่ีมิไดเปนลายลักษณอักษร เชน กฎเกณฑ
ทางธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และศีลธรรมดวย 

 สรุปไดวา หลักนิติธรรม เปนหลักการในการใชกฎเกณฑเปนบรรทัดฐานในการปกครอง 
กฎเกณฑนี้อาจหมายถึงตัวบทกฎหมาย ระเบียบ วินัย ขอบังคับ กติกา หรือขอตกลงในระดับตาง ๆ 
รวมถึงเกณฑดังกลาวตองมีความยุติธรรม ชัดเจน ความเสมอภาค ความเปนธรรม และมีความชอบ
ธรรม ไดรับการยอมรับและปฏิบัติตาม ดวยกระบวนการยุติธรรม โปรงใส และตรวจสอบได เพ่ือให
เกิดความสงบเรียบรอยเกิดสันติสุขในหมูคณะ ซ่ึงจะสงผลใหงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
สูงสุด 

 ๒.๓.๕ หลักคุณธรรม 
 หลักคุณธรรมซ่ึงเปนหลักสําคัญในหลักธรรมาภิบาลหรือระบบการบริหารกิจการบานเมือง

และสังคมท่ีดีมีนักวิชาการใหทัศนะไวตาง ๆกันดังนี้ 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี (๒๕๔๒, หนา ๓) กลาวถึงหลักคุณธรรมวา หมายถึง

ความชอบธรรมในการใชอํานาจไดแกการยึดม่ันในความถูกตองดีงามโดยรณรงคใหระเบียบสํานัก
นายกเจาหนาท่ีของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาท่ีรัฐมนตรีเพ่ือเปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริม



 ๖๘ 

สนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกันเพ่ือใหคนไทยมีความซ่ือสัตยจริงใจขยันอดทนมี
ระเบียบวินัยประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (๒๕๔๓, หนา ๑๔) กลาวถึงหลักคุณธรรมวา 
หมายถึงการรองเรียนหรือรองทุกขในการดําเนินการในเรื่องตาง ๆท้ังในและนอกองคกรลดลงคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคมดีข้ึนมีการบริหารจัดการและใชทรัพยากรในชาติอยางเกิดประโยชนสูงสุดสังคมมี
เสถียรภาพอยูรวมกันอยางสงบสุขดวยความมีระเบียบวินัย 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (๒๕๔๗, หนา ๖) กลาววา การบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี ในหลักคุณธรรมวาจะตอง
ยึดม่ันในความถูกตองดีงามในการปฏิบัติหนาท่ีเปนตัวอยางสังคม มีความซ่ือสัตยสุจริต จริงใจ ขยัน 
อดทน มีระเบียบวินัย และประกอบอาชีพท่ีสุจริต 

 กรมวิชาการ (๒๕๔๑, หนา ๑๕๒) เสนอความคิดเห็นเพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมวา การบริหารงานดวยคุณธรรมจะชวยสนับสนุนและสงเสริมใหคนและกระบวนการบริหาร
ดําเนินไปดวยความเรียบรอยราบรื่นบรรลุวัตถุประสงคไดดียิ่งข้ึนและเปนท่ียอมรับนับถือของเพ่ือน
รวมงานทําใหผูใตบังคับบัญชาและเพ่ือรวมงานเกิดขวัญกําลังใจรูสึกม่ันใจในการปฏิบัติงานซ่ึงจะสงผล
ใหการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 สรุปไดวา หลักคุณธรรมเปนการใชอํานาจท่ีชอบธรรม ถูกตอง ดีงาม เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนใหสมาชิกและประชาชนมีคุณภาพ ซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยในการ
ประกอบอาชีพท่ีสุจริต รูจักจักพ่ึงพาอาศัยกัน สุภาพออนโยน และอยูรวมกันอยางสันติสุข 

 ๒.๓.๖ หลักความโปรงใส 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี (๒๕๔๒, หนา ๓) กลาวถึงหลักความโปรงใสวา หมายถึงการ

มีการดําเนินการท่ีโปรงใสไดแกการสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไก
การทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใสมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนอยาง
ตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ีเขาใจงายประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและมีกระบวนการให
ประชาชนตรวจสอบความชัดเจน 

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (๒๕๔๓, หนา ๑๔) กลาวถึงหลักความโปรงใส
วา หมายถึงความโปรงใสข้ึนอยูกับความพึงพอใจของผูมาใชบริหารของรัฐและเจาหนาท่ีของสวน
ราชการจํานวนเรื่องกลาวหารองเรียนหรือสอบสวนเจาหนาท่ีของรัฐเกณฑในการใชดุลพินิจของสวน
ราชการท่ีมีความชัดเจนเปนท่ียอมรับสวนราชการมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานท่ีเปนรูปธรรมและ
เปดเผยตอสาธารณ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (๒๕๔๗, หนา ๑๐) กลาววา การบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี ในหลักความโปรงใสวา ใน
การทํางานทุกข้ันตอนตองยึดหลักโปรงใส เพ่ือสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน มีการปรับปรุงกลไก
การทํางานรวมกันใหสามารถตรวจสอบ มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนอยาง
ตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ีเขาใจงาย สรางโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก 



 ๖๙ 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (๒๕๔๔, หนา ๒๖) ไดกลาว
วา ความโปรงใส หมายถึง การเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนใหประชาชนเขาถึงไดสะดวก 
และมีสวนรวมตรวจสอบความถูกตองในการดําเนินงาน 

 สมาน รังสิโยกฎษฎ (๒๕๔๓, หนา ๑๐) ไดกลาววา ความสุจริตและโปรงใส การบริหาร
ราชการท่ีมีความสุจริตและโปรงใส รวมถึงการมีระเบียบและการดําเนินการท่ีเปดเผย ตรงไปตรงมา 
ประชาชนสามารถเขาถึงและไดรับขอมูลขาวสารอยางเสรี เปนธรรม ถูกตองและมีประสิทธิภาพซ่ึง
หมายถึง การท่ีผูเก่ียวของท้ังหมดไมวาหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล หรือประชาชนสามารถเขา
ตรวจสอบและติดตามผลได 

 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ (๒๕๔๔, หนา ๔๒) ไดกลาววา หลักความโปรงใส ตาม
หลักธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การทําใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีมีการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร ตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบความถูกตองได ชวยใหการทํางานภาครัฐและภาคเอกชน
ปลอดจากฉอราษฎรบังหลวง 

 สุวรรณ ทองคํา (๒๕๔๕, หนา ๕๓) ไดกลาววา ความโปรงใส หมายถึง การเปดเผยขอมูล
ขาวสาร ท่ีเปนประโยชน ใหประชาชนเขาถึงไดสะดวก และมีสวนรวมตรวจสอบความถูกตองในการ
ดําเนินงาน 

 สุดจิต นิมิตกุล (๒๕๔๓, หนา ๑๓–๒๔) ไดกลาววา ความโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล
ของกระทรวงมหาดไทย หมายถึง ขอมูลตาง ๆ ตองตรงกับขอเท็จจริงและสามารถตรวจสอบได มีการ
ดําเนินการท่ีเปดเผยชัดเจน และเปนไปตามท่ีกําหนดไว 

 เกษม วัฒนชัย (๒๕๔๓,หนา ๔) กลาววาหลักความโปรงใส ในการออกแบบระบบและ
กระบวนการบริหารทุกข้ันตอนจะตองยึดหลักความโปรงใส อธิบายไดดวยเหตุผล และมีหลักฐาน
กํากับ 

 วุฒิพงษ เพรียบจริยวัฒนน (๒๕๔๔, หนา ๔๕) ไดกลาววาการทุจริตเปนเสมือนปฏิกูลกอง
ใหญของสังคมไทย สาตุหลักท่ีทําใหการฉอราษฎรบังหลวงในประเทศไทยเปนไปอยางกวางขวางและ
สะดวกงายดาย มาจากโครงสรางอํานาจทางการเมืองท่ีบิดเบี้ยว เพราะใหอํานาจกับรัฐบาลและ
นักการเมืองมากเกินไป โดยปราศจากการตรวจสอบจากภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งจากภาค
ประชาชน 

 โสมนัส ณ ชาง (๒๕๔๔, หนา ๔๘–๕๐) กลาววา ผูบริหารตองมีความโปรงใสในการบริหาร 
ไมซอนเรนหรือปดบัง รวบท้ังตองเต็มใจและอํานวยความสะดวกใหมีกลไกในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของทุกสวน 

 สมหมาย ปฐมวิชัยวัฒน (๒๕๔๔,หนา ๕๒–๕๓) กลาวถึง ความหมายและแนวปฏิบัติตาม
หลักความโปรงใสวา ความโปรงใสมุงถึงความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและเปาหมายของแตละฝายท่ีพึง
มีภาระหนาท่ีรับผิดชอบตอตนเอง และตอผูอ่ืนอยางถูกตอง ผูบริหารตองสื่อสารใหเจาหนาท่ีเขาใจ
นโยบายเปาหมาย และทิศทางการดําเนินงานไดตรงกันกับท่ีคาดหวังอยางท่ัวถึง 

 สรุปไดวา หลักความโปรงใส เปนกระบวนการทํางานท่ีกฎเกณฑและกติกาตาง ๆ กําหนด
เพ่ือสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน โดยการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมาของบุคคลใน
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องคกร และมีความโปรงใสใหสมาชิกในสังคมเขาถึงไดโดยไมปดบังอําพรางและมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบความถูกตอง 

 ๒.๓.๗ หลักการมีสวนรวม  
 หลักการมีสวนรวมซ่ึงเปนหลักสําคัญในหลักธรรมาภิบาลหรือระบบการบริหารกิจการ

บานเมืองและสังคมท่ีดีมีนักวิชาการใหทัศนะไวตาง ๆ กันดังนี้ 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี (๒๕๔๒,หนา ๔๘) กลาวถึงหลักความมีสวนรวมวา หมายถึง

การมีสวนรวมของผูท่ีมีความเก่ียวของไดแกเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจในปญหาสําคัญของประเทศไมวาดวยการแจงความเห็นการไตสวนสาธารณะการ
ประชาพิจารณการแสดงประชามติหรืออ่ืน ๆ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (๒๕๔๗, หนา ๑๙) ไดกลาววาการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี ในหลักการมีสวนรวมวา 
จะตองเปดโอกาสใหประชาชนและผูเก่ียวของทุกฝายเขามามีสวนรวม และเสนอความคิดเห็นในการ
ตัดสินปญหาสําคัญในการบริหารและจัดการศึกษา 

 สุดจิต นิมิตกุล (๒๕๔๓, หนา ๑๓-๒๔) ไดกลาวถึง การมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล
ของกระทรวงมหาดไทย วา การมีสวนรวมของท้ังประชาชนและเจาหนาท่ีในการบริหารงานเพ่ือให
เกิดความคิดริเริ่มและพลังการทํางานท่ีสอดคลองกันเพ่ือบรรลุเปาหมายในการบริหารประชาชน 

 วันชัย วัฒนศัพท (๒๕๔๓, หนา ๒๘) ไดกลาววา กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเปน
กระบวนการสื่อสารสองทางท่ีมีเปาหมายโดยรวม เพ่ือท่ีจะใหเกิดการตัดสินใจท่ีดีข้ึน และไดรับการ
สนับสนุนจากสาธารณชน ซ่ึงเปาหมายของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนก็คือ การใหขอมูลตอ
สาธารณชน และใหสาธารณชนแสดงความคิดเห็นตอโครงการท่ีนําเสนอหรือนโยบายรัฐและมีสวน
รวมในการแกปญหาเพ่ือหาทางออกท่ีดีท่ีสุดสําหรับทุก ๆ คน 

 เฉลิม เกิดโมลี (๒๕๔๓, หนา ๓) ไดกลาววา หลักความมีสวนรวม หมายถึง การท่ี
ประชาชนไดใชคุณสมบัติสวนตัวในดานความรู ความสามารถ และทรัพยากรท่ีมีอยูเขาไปรวมคิด
ตัดสินใจในข้ันตอนตาง ๆ ของกิจกรรมหนึ่ง ๆ ดวยตนเองเหนือองคกรท่ีประชาชนจัดตั้งข้ึนอยางมี
เสรีภาพและเสมอภาค 

 สุรพล พุฒคํา (๒๕๔๔, หนา ๑๒๙-๑๓๘) กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวมหมายถึง การ
เปดโอกาสใหผูไตบังคับบัญชาไดเขามาเก่ียวของผูกพันกับงานท่ีตนไดรับผิดชอบท้ังทางรางกายและ
จิตใจ ท้ังนี้เพ่ือใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในงานท่ีตนไดรับผิดชอบและพรอมท่ีจะดําเนินการใหงาน
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีคุณภาพ 

 วีระ ไชยธรรม (๒๕๔๒, หนา ๑๑) ไดกลาววา หลักการมีสวนรวม ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนการเปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการตัดสินใจในปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจง
ความเห็นการไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ หรือการแสดงประชามต ิ

 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ (๒๕๔๖,หนา ๓๘) ไดกลาววา หลักการมีสวนรวม เปนหลักการหรือ
วิธีการทําใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีประชาชนมีสวนรวมรับรู และเสนอความเห็นในการตัดสินใจในเรื่อง
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ท่ีมีความสําคัญของสังคม โดยประชาชนมีความสามัคคีรวมมือในการทํางานในเรื่องท่ีสําคัญตลอดจน
ไมมีการผูกขาดท้ังโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน 

 วนิดา แสงสารพันธ (๒๕๔๔, หนา ๓๙-๔๓) ไดกลาววา หลักการมีสวนรวม หมายถึง 
กระบวนการท่ีประชาชนสามารถท่ีจะมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจอยางเทาเทียมกันในการ
บริหารจัดการสังคม ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

 สรุปไดวา หลักการมีสวนรวม เปนกระบวนการเรียนรูของกันและกัน เปนการเปดโอกาสให
ผูมีสวนเก่ียวของไมวาจะเปนประชาชน หรือบุคลากรในหนวยงานไดรวมรับรู รวมแสดงความคิดเห็น 
รวมปฏิบัติหรือตัดสินใจ ตลอดจนรวมสนับสนุน ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามสิ่งท่ีตนไดรวม
ตัดสินใจ เพ่ือใหเกิดพลังในการดําเนินงานไปสูวัตถุประสงคเปาหมายอยางมีคุณภาพ 

 ๒.๓.๘ หลักความรับผิดชอบ 
ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี (๒๕๔๒, หนา ๑๐) กลาววา หลักความรับผิดชอบวาหมายถึง

ความพรอมรับการตรวจสอบไดแกตระหนักในสิทธิหนาท่ีความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคมการ
ใสใจในปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหาตลอดจนการเคารพในการ
แสดงความคิดเห็นท่ีแตกตางและความกลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน 

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (๒๕๔๓, หนา ๑๐) เสนอวา หลักความ
รับผิดชอบหมายถึงการไดรับการยอมรับและความพึงพอใจจากผูใชบริการและผูมีสวนเก่ียวของการ
บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวของงานท่ีปฏิบัติคุณภาพของงานท้ังดานปริมาณความถูกตอง
ครบถวนรวมท้ังจํานวนความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานและจํานวนการรองเรียนหรือการ
กลาวหาท่ีไดรับ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (๒๕๔๗, หนา ๑๕) กลาววา การบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี ในหลักความรับผิดชอบวา
จะตองมีความตระหนักในสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน สํานึกและรับผิดชอบในการตัดสินใจท่ีสงผล
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ใสใจและกระตือรือรนในการแกปญหาท่ีเก่ียวของ 
เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง และมีความกลาท่ีจะยอมรับผลของการกระทําของตนเองตาม
บทบาทและหนาท่ีของสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๙ (๒๕๔๔, หนา ๓๒) กลาวไววา หลักความรับผิดชอบ คือความตระหนักถึง
สิทธิหนาท่ี การมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม การใสใจในปญหาของบานเมือง มีความกลาหาญท่ีจะ
รับผิดชอบจากการกระทําของตน 

 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะและบุญมี ลี้ (๒๕๔๖, หนา ๔๒) ไดกลาวไววา หลักความรับผิดชอบ 
ตามความหมายของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การทําใหสังคมไทยเปนสังคมไทยเปนสังคมท่ีทุกฝาย
มี ความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีทางราชการ หรือท่ีเก่ียวของ ปฏิบัติงานอยางมีจิตสํานึกตอหนาท่ี 
สังคม ประชาชนและประเทศ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูรับบริการ และสวนรวมเปนสําคัญ 
รวมท้ังยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานดังกลาว ท้ังท่ีเปนผลดีและผลเสียหาย และพรอมตอการ
รับการตรวจสอบจากสาธารณะ 
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 สายใจ อาจองค (๒๕๔๕, หนา ๔๔) ไดกลาววา ความรับผิดชอบหมายถึงการทําตามหนาท่ี
ปฏิบัติตามกฎระเบียบการทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายการทําตามท่ีตนเองไดพูดหรือไดใหคําม่ัน
สัญญาไวและการยอมรับในสิ่งท่ีตนเองไดพูดหรือกระทําลงไปท้ังในดานท่ีเปนผลดีและดานท่ีเปน
ขอบกพรองทุกครั้ง 

 วีระ ไชยธรรม (๒๕๔๒, หนา ๑๐) กลาวไววา หลักความรับผิดชอบ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง การตระหนักใน
สิทธิหนาท่ีความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และ
กระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง ความกลาท่ีจะยอมรับ
ผลดีและผลเสียจากการกระทําของตน 

 สถาบันอุดมศึกษา (๒๕๔๖, หนา ๑๓) ไดกลาวไววา หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การ
ทําใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีทุกฝายมีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตน เคารพในความคิดเห็นท่ี
แตกตาง โดยพยายามหาทางออกท่ีทุกฝายยอมรับรวมกันได กลารับผลการกระทําของตน 

 สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาตองมีหลักความรับผิดชอบ คือ การตระหนักในสิทธิหนาท่ี 
มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตองานและสถานศึกษา มีการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเพียรพยายามเอา
ใจใสรอบคอบตรงตอเวลาขยันขันแข็งและกระตือรือรนในการแกปญหาตาง ๆของสถานศึกษา 
ปฏิบัติงานใหมีคุณภาพถูกตองครบถวนและใหเกิดขอผิดพลาดนอยท่ีสุดตลอดจนการเคารพในความ
คิดเห็นท่ีแตกตางกัน และกลาท่ีจะยอมรับผลจากสิ่งท่ีตนเองไดกระทํา 

๒.๓.๙ หลักความคุมคา  
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี (๒๕๔๒, หนา ๒) กลาวถึงหลักความคุมคาวา หมายถึงการ

บริหารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดแกการบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวมโดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคาสรางสรรคสินคา
และบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีนานาชาติและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณ
ยั่งยืน 

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (๒๕๔๔, หนา ๔) กลาววา หลักความคุมคา 
หมายถึง ความพึงพอใจของผูรับบริการความมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังดาน
ปริมาณและคุณภาพ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (๒๕๔๗, หนา ๔) กลาววา การบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี ในหลักความคุมคา 
สถานศึกษาจะตองมีการบริหารจัดการและใชทรัพยากรอยางประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชน และประชาชนท่ีสถานศึกษารับผิดชอบ 

 สมาน รังสิโยกฤษฎ (๒๕๔๓, หนา ๒๑) ไดกลาววา หลักธรรมาภิบาลท่ีเก่ียวกับความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลวา เปนการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ไมวาจะเปนดาน
การจดักระบวนการในการทํางาน การจัดองคการ การจัดสรรบุคคล และมีการใชทรัพยากรสาธารณะ
อยางคุมคาและเหมาะสม มีการดําเนินการและการใหบริการประชาชนท่ีใหผลลัพธเปนท่ีนาพอใจ 
และกระตุนการพัฒนาของสังคมทุกดานไมวาจะเปนดานการเมือง สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 



 ๗๓ 

 อานันท ปนยารชุน (๒๕๔๒, หนา ๓๑–๔๒) ไดแสดงทัศนะเก่ียวกับความเคยชินในระบบ
ราชการท่ีจะรีบใชงบประมาณท่ีเหลือตอนสิ้นปใหหมดไปวา เปนการไมรูคุณคาของเงินงบประมาณท่ี
เปนภาษีของประชาชนซ่ึงควรจะเก็บไวในปตอไป ถาไมเปลี่ยนแปลงความคิดดังกลาวจะเปนผลเสีย 
การบริหารยุคใหมตองคํานึงถึงรายรับและตนทุน (Cost effectiveness) และความคุมคาของ
โครงการ เลือกนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช และพัฒนาความสามารถของเจาหนาท่ีของรัฐอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง เพ่ือใหบริการท่ีดีแกประชาชน 

 เกษม วัฒนชัย (๒๕๔๓,หนา ๔) เสนอหลักความคุมคา ไวดังนี้ ๑) การทํากิจกรรมใด ตอง
สรางระบบมาตรฐาน ควบคูกันไป ใหมีการกําหนดระดับมาตรฐานท่ีจะไปถึง กําหนดวิธีปฏิบัติและ
สรางคูมือปฏิบัติแลววัดผลประเมินผลเปนระยะ ๒) การบริหารจัดการทุกดาน ตองยึดหลักประหยัด
และหลักประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรขององคการอยางมีคุณคาท่ีสุด 

 สรุปไดวา หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการโดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด 
ดวยความประหยัดเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและสวนรวม ทําใหเกิดการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาตองนําหลักความคุมคา ไปบริหารจัดการ
ในสถานศึกษา และรณรงคใหบุคลากรในสถานศึกษาชวยกันประหยัด ใชวัสดุตาง ๆ อยางคุมคา
สรางสรรคและมีคุณภาพ รวมท้ังรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 

 
๒.๔ สภาพพ้ืนที่ที่ศึกษา 
 สภาพภูมิศาสตรท่ัวไปของการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ท่ีตั้งอยูถนนอยุธยา-

อางทอง ตําบลลุมพลี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย ๑๓๐๐๐ 
หมายเลขโทรศัพท (๐๓๕) ๒๖๘๕๒๐,๒๖๘๕๓๔,๒๖๘๕๔๑-๒,๗๐๔๘๐๔ โทรสาร (๐๓๕) 
๗๐๔๘๐๒,๒๖๘๕๒๐ มีทิศเหนือ ติดกับจังหวัดลพบุรี ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดสระบุรี ทิศ
ตะวันตก ติดกับจังหวัดอางทองและสุพรรณบุรี และทิศใต ติดกับจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี  



 ๗๔ 

ภาพท่ี ๒.๒ ภูมิศาสตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 พ้ืนท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑เปนหนวยงานใน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดดําเนินการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา ใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ โดยกําหนดใหจัดการศึกษาใหท่ัวถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑มีภารกิจท่ีสําคัญคือ จัด
การศึกษาในเขตพ้ืนท่ี ๙ อําเภอ ในพระนครศรีอยุธยาประกอบดวย ไดแก ๑) อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา ๒) อําเภอทาเรือ  

๓) อําเภอนครหลวง ๔) อําเภอบางปะหัน ๕) อําเภอบานแพรก ๖) อําเภอภาชี ๗) อําเภอ
มหาราช  

๘) อําเภอวังนอย ๙) อําเภออุทัย มีโรงเรียนท้ังหมด ๑๙๒ แหง มีผูบริหารโรงเรียนและ
ครูผูสอนท้ังหมด ๒,๐๖๙ คน โดยจัดการศึกษาในระดับตาง ๆ ดังนี้ 

   (๑) ระดับกอนประถมศึกษา  
   (๒) ระดับประถมศึกษา (ชวงชั้นท่ี ๑ – ๒)    



 ๗๕ 

   (๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชวงชั้นท่ี ๓)  
 วิสัยทัศน (Vision)  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑ สงเสริมสนับสนุนการ

จัดการศึกษาท่ัวถึง มีคุณภาพไดมาตรฐานและมีสวนรวมกับทุกภาคสวน 
 พันธกิจ (Mission)  
 (๑) สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาภาคบังคับใหกับประชาชนทุก

กลุมอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 
 (๒) สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพไดมาตรฐานการศึกษามี

คุณธรรม 
จริยธรรม สํานึกในความเปนชาติไทยมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักและ

ภาคภูมิใจในความเปนอยุธยา 
 (๓) สงเสริมและพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตร

การศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐาน ความสามารถดานเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียน และดานการจัด

การศึกษาเพ่ือมีงานทํา 
 (๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 (๕) เสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

ในการจัดการศึกษา 
 เปาประสงค (Goals)  
 (๑) ประชากรวัยเรียนทุกกลุมไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุมสาระวิชาหลักสูงข้ึน 
 (๒) ผูเรียนมีคุณภาพไดมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม สํานึกในความเปนชาติไทย 
 (๓) ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาระบบการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 (๔) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 
 (๕) ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการการศึกษา 
 กลยุทธ 
 (๑) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานศึกษา (๒) ปลูกฝงคุณธรรม สํานึกในความเปนชาติไทย 

วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๓) ขยายโอกาสทางการศึกษา (๔) พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้ังระบบ (๕) พัฒนาปะสิทธิภาพการบริหารการจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล เนนการ
มีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 จุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน             
 ทุกสถานศึกษาตองพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะท่ีเปนจุดเนน

ของแตละระดับชั้นดังนี้  
 (๑) ความสามารถและทักษะของผูเรียน  



 ๗๖ 

 ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ มีความสามารถอานออกเขียนได คิดเลขเปน มีทักษะการคิด
ข้ันพ้ืนฐาน ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย 

 ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖ มีความสามารถอานคลอง เขียนคลอง คิดเลขคลอง มีทักษะ
การคิดข้ันพ้ืนฐาน ทักษะชีวิตและทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย 

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ มีความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเอง ความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูมีทักษะการคิดข้ันสูงทักษะชีวิตและทักษะการสื่อสารอยาง
สรางสรรคตามชวงวัย 

 (๒) คุณลักษณะ 
  มุงเนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะดังนี้  
  ๒.๑ คุณลักษณะความเปนพลเมืองท่ีมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย     
  ๒.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ 
  ๒.๓ คุณลักษณะนิสัยตามพัฒนาการของแตละชวงวัย ดังนี้  
  ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ ใฝดี 
  ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖ ใฝเรียนรู     
  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑ - ๓ อยูอยางพอเพียง 
 จึงไดจัดทําขอมูลโรงเรียน นักเรียน ใหผูท่ีเก่ียวของนําไปใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการ 

ใหเกิดประโยชนอันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ๒.๕.๑ งานวิจัยในประเทศ 
 เกียรติยศ เอ่ียมคงเอก (๒๕๔๖) ศึกษาการบริหารงานโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารสถานศึกษาในทรรศนะบุคลากรโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมจังหวัดนนทบุรีพบวาทัศนะ
บุคลากรตอการบริหารงานโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลพบวาทุกดานอยูในระดับมากไดแก 

 หลักนิติธรรมพบวาบุคลากรมีทัศนะวาการบริหารงานทุกดานอยูในระดับมากการ
บริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและการบริหารกิจการนักเรียนเปนไปตามระเบียบ
ของทางราชการมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

 หลักคุณธรรมพบวาบุคลากรมีทัศนะวาการบริหารงานทุกดานอยูในระดับมากการ
บริหารงานความสมัพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและการบริหารกิจการนักเรียนโดยใชหลักธรรมใน
การสรางมนุษยสมัพันธมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

 หลักความโปรงใสพบวาบุคลากรมีทัศนะวาการบริหารงานทุกดานอยูในระดับมากการ
บริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและการบริหารงานวิชาการดวยความโปรงใส
จริงใจมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

 หลักความรับผิดชอบพบวาบุคลากรมีทัศนะวาการบริหารงานทุกดานอยูในระดับมาก
บุคลากรมีความรับผิดชอบในการบริหารงานวิชาการงานกิจการนักเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด 



 ๗๗ 

 หลักการมีสวนรวมพบวาบุคลากรมีทัศนะวาในดานการบริหารงานวิชาการและการ
บริหารงานอาคารสถานท่ีโดยเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

 หลักความคุมคาพบวาบุคลากรมีทัศนะวาในดานการบริหารงานธุรการการเงินงบประมาณ
พัสดุอาคารสถานท่ีบุคลากรบริหารงานไดอยางคุมคามีคาเฉลี่ยสูงสุด 

 เฉลิมชัย สมทา(๒๕๔๗) ศึกษาการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนในสังกัดสํานักงานพ้ืนท่ีเขตการศึกษาเลยเขต๑พบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมากเรียง
ตามลําดับคือหลักคุณธรรมหลักความรับผิดชอบหลักนิติธรรมหลักการมีสวนรวมหลักความคุมคาและ
หลักความโปรงใส 

 ศิรินารถ นันทวัฒนภิรมย (๒๕๔๖) ศึกษาการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลัก    
ธรรมาภิบาล อําเภอเมืองลําพูนพบวาการบริหารงานดานวิชาการดานการบริหารงานบุคคลและดาน
การบริหารท่ัวไปในภาพรวมมีการบริหารงานท่ีผานระดับคุณภาพการมีความตระหนักถึงความสําคัญ
จนถึงระดับคุณภาพการมีความพยายามสวนการบริหารงานดานงบประมาณมีการบริหารท่ีผานระดับ
คุณภาพการบรรลุผลตามเกณฑเม่ือพิจารณาการบริหารงานในแตละดานพบวาผูบริหารสถานศึกษามี
การบริหารงานท่ีผานระดับคุณภาพการมีความตระหนักถึงความสําคัญและระดับการมีความพยายาม
จนถึงระดับคุณภาพการบรรลุผลตามเกณฑในดานวิชาการไดแกการวัดผลและประเมินผลการเรียน
การสอนตามสภาพจริงจากกระบวนการปฏิบัติและผลงานท่ีเกิดข้ึนดานงบประมาณไดแกการ
มอบหมายใหผูมีความรับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุมและเบิกจายพัสดุและแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจําปอยางสมํ่าเสมอทุกปดานการบริหารงานบุคคลไดแกการมอบหมายอํานาจ
หนาท่ีความรับผิดชอบใหแกบุคลากรในแตละตําแหนงตามความสามารถและความเหมาะสมเปนลาย
ลักษณอักษรและดานการบริหารงานท่ัวไปไดแกการจัดทาสํามะโนและระบบขอมูลสารสนเทศจาก
การทาสามะโนทะเบียนผูเรียนเพ่ือใหสามารถนาขอมูลมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพสําหรับปญหาใน
การบริหารงานพบวาดานวิชาการมีปญหาเก่ียวกับหลักสูตรเนื่องจากขาดความรูความเขาใจในการ
จัดทําหลักสูตรอยางชัดเจนไมสอดคลองกับความตองการของผู เรียนชุมชนและทองถ่ินดาน
งบประมาณขาดความรูความเขาใจในการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานดานบริหารงานบุคคล
สถานศึกษาประสบปญหาขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการรับผิดชอบงานท่ี
นอกเหนือจากงานในดานการเรียนการสอนและดานการบริหารท่ัวไปสถานศึกษาขาดแคลนบุคลากรท่ี
มีความรูความสามารถดานธุรการและเทคโนโลยีสวนขอเสนอแนะในการบริหารงานคือดานวิชาการ
ควรมีการจัดอบรมในการทําหลักสูตรและควรมีการทาหลักสูตรในรูปคณะกรรมการดานงบประมาณ
ควรมีการจัดอบรมการบริหารงานงบประมาณแบบมุงเนนผลงานดานการบริหารบุคคลควรมีการ
ประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในการจัดหาอัตรากําลังท่ีมีอยูอยางคุมคาและดานการบริหารท่ัวไป
ควรมีการประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในการจัดหาบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาให
ความรูแกผูรับผิดชอบและท่ีสําคัญผูบริหารควรนําหลักธรรมาภิบาลมาเปนแนวทางในการบริหารงาน
ในสถานศึกษารวมกับหลักการบริหารอ่ืนดวย 

 เฉลิม เท่ียงธรรม (๒๕๔๙) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธเขต๒พบวาขาราชการครูท่ีปฏิบัติงานใน



 ๗๘ 

โรงเรียนมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต ๒ อยูในระดับปานกลางท้ังโดยรวมและรายดาน 

 รับขวัญ ภาคภูมิ(๒๕๔๗)ศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพองคการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กําแพงเพชรเขต๑พบวาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพ
องคการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชรเขต๑ท้ังภาพรวมและรายดาน
อยูในระดับมากเม่ือจําแนกการบริหารตามขนาดของสถานศึกษาพบวามีการบริหารงานตามหลัก   
ธรรมาภิบาลของผูบริหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  

 ทินกร อัครศรีชัยโรจน (๒๕๕๑, หนา ๑๑๙) ไดทําการวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ผลการวิจัยพบวา 

๑. ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและครูผูสอนเก่ียวกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 
๕ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและครูผูสอน
ท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๕ พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

๓. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและครูผูสอน
ท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๕ ตามประเภทสถานศึกษา โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๑ ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักการมีสวนรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๑ สวนดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความโปรงใสและดานหลักความคุมคา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ เม่ือวิเคราะหความแตกตางรายคู โดยรวมดาน
หลักความโปรงใส ระหวางสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลางและระหวางสถานศึกษา
ขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ แตกตางกัน สวนดานหลักความรับผิดชอบดานหลักการมีสวน
รวมระหวางสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลาง ระหวางสถานศึกษาขนาดเล็กกับ
สถานศึกษาขนาดใหญ และระหวางสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ แตกตางกัน 
ดานหลักนิติธรรม ดานหลักความคุมคาระหวางสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญและ
ระหวางสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญแตกตางกันสวนดานหลักคุณธรรม ระหวาง
สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 กิจเก้ือ สงกลิ่น (๒๕๕๔) การบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน
กลุมคายพระเจาตาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ผลการวิจัยพบวา   
(๑) ผลการวิเคราะหการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนกลุมคายพระเจา
ตาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
ทุกดาน (๒) เปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนกลุมคาย
พระเจาตาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ จําแนกตามประสบการณใน
การปฏิบัติงาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (๓) วิเคราะหความ



 ๗๙ 

แปรปรวน เปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนกลุมคายพระ
เจาตาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 นันทพล เรืองริวงค (๒๕๔๒) การศึกษาการบริหารการศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายเทวาธิราช ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกว เขต ๒ผลวิจัยพบวา การศึกษาการบริหารการศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียนกลุมเครือขายเทวาธิราช ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
เขต ๒ จําแนกตามเพศโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณารายดานพบวา
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทุกดาน ยกเวนดานนิติธรรม และดานการมีสวนรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

 สมคิด ดวงจักร (๒๕๕๕) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของนโยบายการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยราชภัฎ” ผลการวิจัยพบวา  

๑. การกําหนดนโยบายการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยราชภัฎมี
การปฏิบัติอยูในระดับมาก คือการสนับสนุนของสภามหาวิทยาลัยและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

๒. ความสําเร็จของการนํานโยบายการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎประกอบดวยปจจัยหลักคือการบังคับใชกฎหมายท่ีเปนธรรม การสื่อสารและ
สมรรถนะของบุคลากร 

 ๓. การประเมินนโยบายการบริหารจัดการตามหลักตามหลักธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎมีผลกระตอความเชื่อถือของสังคมและฝายบริหารมหาวิทยาลัย 
 ๔.ประสิทธิผลของนโยบายการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมีความสําเร็จคือ  

จริยธรรมาภิบาล ภาวะสมดุลของของสิ่งแวดลอม และเสรีภาพทางวิชาการ 
 ๕.ผลทดสอบสมมติฐาน พบวา การกําหนดนโยบายธรรมาภิบาล การกําหนดนโยบาย 
ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ และการประเมินผลกระทบนโยบายธรรมาภิบาล มีความสัมพันธใน

เชิงบวกกับประสิทธิผลของนโยบายอยูในระดับมาก 
 การสังเคราะหผลวิจัย “การนํานโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติใหประสบความผลสําเร็จ” 
ข้ึนอยูกับการใหความสําคัญกับปจจัยหลัก ๔ ประการตามรูปแปบ 3C+Lagwill Model ท่ี

ผูวิจัยสรางข้ึน ประกอบดวย ๑) ความรูความสามารถ (Competency) ของบุคลากรทุกฝายใน
มหาวิทยาลัย ๒) ความรวมมือ รวมแรง และรวมใจ (Comperation) ในการนําธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 
๓) ระบบการสื่อสาร (Coomunication System) ในองคกรท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพระหวางสภา
มหาวิทยาลัย ฝายบริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัย ๔) มีการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเปน
ธรรมตอประชาคมมหาวิทยาลัยดวยการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในทุกข้ันตอน และท่ีสําคัญคือ
ทุกฝายตองมีจิตสํานึกและความมุงม่ันเพ่ือการปฏิบัติใน 3C+Lag and will อยางแทจริง 

 พรหมเมศว คําผาบ (๒๕๕๐) ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต ๑ผลการวิจัยพบวา 

 ๑. จากการศึกษาขอมูลเก่ียวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียน  
พบวา  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชหลักธรรมาภิบาลใน



 ๘๐ 

การบริหารงานของโรงเรียน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยดานท่ีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
หลักความคุมคา รองลงมาคือหลักความโปรงใส สวนดานท่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือหลักนิติธรรม 

 ๒. ผลการเปรียบเทียบขอมูลเก่ียวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามตําแหนงหนาท่ี
และขนาดของโรงเรียน ไดผลดังนี ้

  ๑) ผลการเปรียบเทียบขอมูลเก่ียวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
โรงเรียนตามความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตาม ตําแหนงหนาท่ี 
โดยภาพรวมและรายดาน พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
โดยผูบริหารโรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวาครูผูสอน 

  ๒) ผลการเปรียบเทียบขอมูลเก่ียวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
โรงเรียนตามความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตาม ขนาดของ
โรงเรียน โดยภาพรวมและรายดาน พบวาขนาดของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนขนาดเล็ก 
รองลงมาคือโรงเรียนขนาดกลาง สวนระดับท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือโรงเรียนขนาดใหญ 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือคาเฉลี่ยเก่ียวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพบวาโดย
ภาพรวมและรายดานทุกดาน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 เม่ือพบความแตกตางจึงทําการทดสอบคาเฉลี่ยรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)  
ภาพรวมและรายดาน พบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนขนาด
เล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ ท้ัง ๓ ขนาด มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงไปหาคาเฉลี่ยต่ําคือโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลางและ
โรงเรียนขนาดใหญ 

 รอง ปญสังกา (๒๕๔๘) ไดทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในจังหวัดอุดรธานี 
ผลการวิจัยพบวา 

 ๑. ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญมีการปฏิบัติอยูในระดับมากใน
ดานหลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวมและหลักคุณธรรม สวน
ในดานหลักความคุมคามีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

 ๒. พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา เม่ือจําแนกตาม
ระดับชวงชั้นท่ีจัดการศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการบริหารตามหลัก  
ธรรมาภิบาลอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละชวงชั้น ปรากฏวา ผูบริหารท่ีจัดการศึกษาในระดับ
ชวงชั้นท่ี ๑–๒ มีการปฏิบัติอยูในระดับมากเปนอันดับท่ี ๑ รองลงมาไดแกระดับชวงชั้นท่ี  ๑–๓ และ
ระดับชวงชั้นท่ี ๓–๔ ตามลําดับ 

 ๓. พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาเม่ือจําแนกตาม
ประสบการณทํางานดานการบริหาร พบวา สวนใหญมีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยู
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละกลุมอายุประสบการณ ปรากฏวา ผูบริหารท่ีมีประสบการณทํางาน



 ๘๑ 

ดานการบริหารเกินกวา ๑๐ ป แตไมเกิน ๑๕ ป มีการปฏิบัติอยูในระดับมากเปนอันดับท่ี ๑รองลงมา
ไดแกกลุมไมเกิน ๕ ป กลุมเกินกวา ๑๕ ป ข้ึนไปและกลุมเกินกวา ๕ ป แตไมเกิน ๑๐ ป ตามลําดับ
และผลการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 
พบวา 

 ๑) วิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในแตละระดับชวงชั้น พบวา ในระดับชวงชั้นท่ี   ๑–๒ กับชวง
ท่ี ๑–๓ มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลท้ัง ๖ หลักไมแตกตางกันและเม่ือเปรียบเทียบระหวาง
ระดับชวงชั้นท่ี ๑–๒ กับระดับชวงชั้นท่ี ๓–๔ พบวา มีการปฏิบัติในดานหลักนิติธรรม หลักความ
รับผิดชอบและหลักความคุมคา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ นอกนั้น ไม
แตกตางกัน สําหรับการเปรียบเทียบระหวาง ระดับชวงชั้นท่ี ๑–๓ กับระดับชวงชั้นท่ี ๓–๔ พบวา มี
การปฏิบัติในดานหลักนิติธรรมและหลักความคุมคา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๕ นอกนั้นไมแตกตางกัน 

 ๒) วิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ท่ีประสบการณทํางานดานการบริหารในแตละกลุมท่ีมีระยะเวลาใน
การดํารงตําแหนงผูบริหารท่ีแตกตางกัน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาทุกกลุมประสบการณ มีพฤติ
กรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ท้ัง ๖ หลัก ไมแตกตางกัน 

 สมปอง ขันนอย (๒๕๔๙, หนา ๗๙-๘๔) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร” ผลการวิจัยพบวา 

 ๑. ความเห็นเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอชุม
พลบุรี จังหวัดสุรินทร พบวาในการบริหารโรงเรียนดวยหลักธรรมาภิบาลท้ัง ๖ ประการ ไดแกหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และความหลักความ
คุมคา อยูในระดับปานกลาง 

 ๒. เปรียบเทียบระดับธรรมาภิบาล ของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในเขตอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร พบวาผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับธรรมาภิ
บาลของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับมาก สวนมากครูผูสอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับธรรมาภิ
บาลของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง 

 ๓. ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ ตองการใหมีการลดข้ันตอนการใหบริการและการทํางาน รอยละ ๑๙.๐๙ รองลงมาใหจัดทํา
ประกาศแลคูมือการขอรับบริการสําหรับผูมาติดตอ โดยระบุข้ันตอนและระยะเวลาใหบริการท่ีชัดเจน 
รอยละ ๑๓.๖๔ มีระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล รับฟงความเห็นจากบุคคลภาพนอก ผูมีสวน
ไดสวนเสีย และประชาชนท่ัวไป รอยละ ๑๑.๘๒ จัดใหมีระบบรองเรียนในการใหบริหารของโรงเรียน 
รอยละ ๑๐.๙๑ ตามลําดับ 

 เฉลิมชัย สมทา (๒๕๔๗, หนา ๙๐-๙๕) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหาสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เลยเขต๑” ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนพบวาโดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ท้ัง๖หลักเรียงตามลําดับคือ
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หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการมีสวนรวม หลักคุมคาและหลักความ
โปรงใสโดยมีผลงานวิจัยระดับคะแนนสูงสุดในแตละดานดังนี้ในดานหลักนิติธรรมขอท่ีไดคะแนนสูงสุด
คือการสงเสริมใหบุคลากรมีระเบียบวินัยประพฤติตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูในดานคุณธรรมขอท่ีไดคะแนนสูงสุดคือการสงเสริมใหบุคลากรมี
ความกาวหนาในวิชาชีพมีความเมตตากรุณาเอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูรวมงานในดานหลักความโปรงใสขอท่ี
ไดคะแนนสูงสุดคือ การกํากับดูแลควบคุมใหมีการจัดทําบัญชีและทะเบียนเก่ียวกับการเงินทุก
ประเภทใหเปนปจจุบันและถูกตองตามระเบียบการตรวจสอบในดานหลักการมีสวนรวมขอท่ีได
คะแนนสูงสุดคือ การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน ในดานหลักความ
รับผิดชอบขอท่ีไดคะแนนสูงสุดคือมีความตั้งใจและเอาใจใสตอการปฏิบัติงานการสํารวจดูแลและให
ความชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหาตาง ๆและ ในดานหลักความคุมคาขอท่ีไดคะแนนสูงสุดคือการจัด
และดูแลใหมีการใชอาคารสถานท่ีและบริเวณโรงเรียนใหเปนประโยชนตอการเรียนการสอน 

 ศิรินารถ นันทวัฒนภิรมณ (๒๕๔๗, หนา ๗๙-๘๓) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักธรรมาภิบาลอําเภอเมืองลําพูน” ผลการวิจัยพบวา การบริหารงาน
ดานวิชาการ ดานบริหารงานบุคคลและดานการบริหารท่ัวไปในภาพรวมมีการบริหารท่ีผานระดับ
คุณภาพการมีความตระหนักถึงความสําคัญจนถึงระดับคุณภาพการมีความพยายาม สวนบริหารงาน
ดานงบประมาณ มีการบริหารงานท่ีผานระดับคุณภาพมีความตระหนักถึงความสําคัญระดับคุณภาพมี
ความพยายามจนถึงระดับคุณภาพการบรรลุผลตามเกณฑเม่ือพิจารณาการบริหารงานในแตละดาน
พบวาผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารงานท่ีผานระดับคุณภาพการมีความตระหนักถึงความสําคัญ
และระดับการมีความพยายามจนถึงระดับคุณภาพการบรรลุผลตามกฎเกณฑใน ดานวิชาการไดแก
การ วัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงจากกระบวนการปฏิบัติและผลงานท่ี
เกิดข้ึนดานงบประมาณไดแกการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุมและเบิกจายพัสดุ
และแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปอยางสมํ่าเสมอทุกป ดานการบริหารงานบุคคลไดแก
การมอบหมายอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบใหแกบุคคลในแตละตําแหนงตามความสามารถและ
ความเหมาะสมเปนลายลักษณอักษรและดานบริหารท่ัวไปไดแกการจัดทําสํามะโนและระบบขอมูล
สารสนเทศจากการทําสํามะโนผูเรียนเพ่ือใหสามารถนําขอมูลมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 สําหรับปญหาในการบริหารงานพบวาดานวิชาการมีปญหาเก่ียวกับหลักสูตรเนื่องจากขาด
ความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรอยางชัดเจนไมสอดคลองกับความตองการของผูเรียนชุมชน
และทองถ่ินดานงบประมาณขาดความรูความเขาใจท่ีชัดเจนในการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานดานบริหารงานบุคคลสถานศึกษาประสบปญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถในการรับผิดชอบงานท่ีนอกเหนือจากงานในดานการเรียนการสอนและดานบริหารงาน
ท่ัวไปสถานศึกษาขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานธุรการและเทคโนโลยีสวน
ขอเสนอแนะในการบริหารงานคือ ดานวิชาการควรมีการจัดอบรมในการจัดทําหลักสูตรและควรมีการ
จัดทําหลักสูตรในรูปคณะกรรมการดานงบประมาณควรมีการจัดอบรมการบริหารงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานดานการบริหารบุคคลควรมีการประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในการจัดหา
อัตรากําลังเพ่ิมเติมและการวางแผนการใชอัตรากําลังท่ีมีอยูอยางคุมคาและดานการบริหารท่ัวไป ควร
มีการประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในการจัดหาบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาให
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ความรูแกผูรับผิดชอบและท่ีสําคัญควรนําหลักธรรมาภิบาลมาเปนแนวทางการบริหารงานใน
สถานศึกษารวมกับหลักการบริหารอยางอ่ืนดวย 

 สุวรรณ ทองคํา (๒๕๔๕, หนา ๗๓-๗๙) ไดทําการวิจัยเรื่อง “สภาพการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี” ผลการวิจัยพบวา 
ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายหลัก
สวนใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมากเกือบทุกหลัก ยกเวนหลักคุณธรรม บริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมากท่ีสุดสําหรับผูบริหารโรงเรียนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงวาระดับ
ปริญญาตรีสวนใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากกวาผูบริหารโรงเรียนท่ีมีคุณวุฒิทาง
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาลงมาผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณการบริหารไมเกิน 
๑๐ ป สวนใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากท่ีสุดรองลงมาเปนผูบริหารโรงเรียนท่ีมี
ประสบการณการบริหาร ๑๑-๒๐ ปและมากกวา ๒๐ ปตามลําดับและคุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณการบริหาร ผูบริหารโรงเรียนท่ีดํารงตําแหนงอยูกับสภาพการบริหารงานตามหลัก ธรร
มาภิบาลในโรงเรียนมีความสัมพันธกันทุกดานคือดานคุณวุฒิทางการศึกษามีความสัมพันธกัน ๙ 
รายการ โดยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ๐.๐๑ จํานวน ๒ รายการและมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จํานวน ๗ รายการจากขอคําถามท้ังหมด ๕๐ 
รายการดานประสบการณการบริหารมีความสัมพันธกัน ๑๐ รายการโดยมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ๐.๐๕ ทุกรายการจากขอคําถามท้ังหมด ๕๐ รายการ 

 เกียรติศักดิ์ ศรีสมพงษ (๒๕๔๘, หนา ๙๒-๙๕) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี” 
ผลการวิจัยพบวา 

 ๑. สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สุพรรณบุรี โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก 

 ๒. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สุพรรณบุรี ท่ีมีประสบการณใน
การบริหารของผูบริหารแตกตางกัน พบวา ในภาพรวมของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมี
ประสบการณในการบริหาร ตั้งแต ๑–๑๐ ป และผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีประสบการณ
ตั้งแต ๑๑ ปข้ึนไป มีสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีกําหนดไวแตมีดานท่ีแตกตางกัน ๑ ดาน คือ ดานหลักคุณธรรม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 ๓. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอสภาพการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สุพรรณบุรี ท่ีจัดการศึกษาในระดับชวงชั้นท่ี ๑–๒ และ
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดการศึกษาในระดับชวงชั้นท่ี ๓–๔ มีสภาพการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีกําหนด
ไว 
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 ๔. ปญหาและแนวทางแกไขการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สุพรรณบุรี ท่ีไดจากคําถาม
ปลายเปด พบวา ดานท่ีมีจํานวนความถ่ีของปญหา ๓ ลําดับแรก คือ ดานความโปรงใส ดานหลักนิติ
ธรรม และดานหลักการมีสวนรวม โดยครูไดเสนอแนวทางแกไขดานหลักความโปรงใสมากท่ีสุด 
รองลงมาคือดานนิติธรรม ซ่ึงปญหาและแนวทางแกไขการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 
มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับคาเฉลี่ยท่ีไดจากผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม แบบ
ประมาณคา 

 ชรินรัตน แผงดี (๒๕๕๑) ทําวิจัยเรื่อง การนําเสนอรูปแบบการบริหารดวยหลัก ธรรมาธิ
บาลของผูบริหารกลุมเครือขายโรงเรียนบึงพิมพาสามัคคี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นครสวรรค 
เขต ๒ ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารกลุมเครือขายโรงเรียนบึงพิมพาสามัคคีมีปญหา การบริหารดวย
หลักธรรมาภิบาล โดยรวมอยูในระดับนอย โดยมีปญหามากท่ีสุดคือ หลักความคุมคา รองลงมาคือ 
หลักความมีสวนรวม และหลักความรับผิดชอบ 

 สุจิตรา บุญยรัตนพันธุ (๒๕๔๙) , หนา ๕๐) ศึกษาเก่ียวกับรายงานการใชหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษากรณีศึกษาโรงเรียนบานชายธูปอําเภอทามะกาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรีเขต๒พบวาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนบานชายธูปในภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมาก
ท้ัง๖หลักตามลําดับคาเฉลี่ยดังนี้หลักความรับผิดชอบหลักคุณธรรมหลักความโปรงใสหลักการมีสวน
รวมหลักความคุมคาหลักนิติธรรมซ่ึงแนวทางการพัฒนาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนบานชายธูปเสนอแนวทางคือใหผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายท้ังผูบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาครูและผูปกครองมีสวนรวมกันกําหนดวิสัยทัศนวางแผนและรวมกันปฏิบัติ
อยางจริงจังดวยความซ่ือสัตยสุจริตโปรงใสตรวจสอบไดโดยทุกคนปฏิบัติตามหนาท่ีของตนเขาใจใน
บทบาทหนาท่ีในการมีสวนรวมบริหารสถานศึกษาลักษณะพิเศษของหลักธรรมาภิบาลจะสงผลทําให
การทํางานภายใตเง่ือนไขตาง ๆตามหลักธรรมาภิบาลประสบความสําเร็จอยางชัดเจนคณะบริหารควร
มีภาวะผูนําปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับขอตกลงตาง ๆเผยแพรขอมูลขาวสารสูสาธารณชนอยาง
สมํ่าเสมอใชทรัพยากรทางการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุดและยึดความตองการของนักเรียนเปน
สําคัญจะทําใหระดับความสําเร็จในการบริหารงานสูงมากข้ึนอีกการทํางานภายในสถานศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงคและนําไปสูความสําเร็จของการบริหารการศึกษาท่ีดีข้ึนตอไป 

 สุนทร ออนวัง (๒๕๕๐) ไดศึกษาเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมภิบาลใน
โรงเรียนบานนาปาคายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุตรดิตถเขต๑พบวาการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลโรงเรียนบานนาปาคายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุตรดิตถเขต๑ในภาพรวมอยูใน
ระดับมากเม่ือพิจารณาตามหลักธรรมาภิบาลพบวาทุกหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมากเรียงลําดับ
จากมากไปหานอยไดแกหลักความรับผิดชอบหลักคุณธรรมหลักความโปรงใสหลักความคุมคาหลักนิติ
ธรรมและหลักการมีสวนรวมตามลําดับสถานศึกษาควรจัดแสดงผลงานการดําเนินการของโรงเรียนให
ชุมชนทราบทุกปควรใหชุมชนมีสวนรับทราบการดําเนินการภายในโรงเรียนมีสวนรวมในการพัฒนา
สิ่งแวดลอมใหมากกวานี้ปจจุบันมีการรับฟงขอเสนอแนะจากชุนชนอยางสมํ่าเสมอและการบริหาร
จัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมควรใหชุมชนมีสวนรวมเพ่ือการใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา 



 ๘๕ 

 สุจิตรา มีจํารัส (๒๕๕๐, หนา ๘๕ – ๘๖) ไดทําการวิจัยเรื่อง“การบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา” ผลการวิจัยพบวา 

 ๑. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา พบวา โดยรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ หลักความรับผิดชอบหลักคุณธรรมหลัก
ความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความคุมคาและหลักนิติธรรม 

 ๒. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 
พบวา หลักนิติธรรมผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และชุมชน ระดมความคิดเห็น และ
รวมกันวางกรอบแนวปฏิบัติ ขอบังคับ ขอตกลงตาง ๆ ใหเปนท่ียอมรับของทุกฝาย ควรจัดทําเปนคูมือ
การปฏิบัติราชการของโรงเรียน ใหคณะครูไดศึกษา เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ ควรมี
การพัฒนาบุคลากรโดยการอบรมใหความรูดานกฎหมายระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ 
ควรมีมาตรการลงโทษ ผูท่ีกระทําผิดอยางจริงจัง และปูนบําเหน็จความดีความชอบแกผูท่ีกระทําความ
ดี ผูบริหารควรบริหารงานตามกฎระเบียบ อยางเปนธรรม และสังคมยอมรับหลักคุณธรรมผูบริหาร
ควรเปนแบบอยางดานการมีคุณธรรมโดยมีความซ่ือสัตยจริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบเปนท่ียอมรับ
ของผูใตบังคับบัญชาและชุมชน ผูบริหารควรมีความเปนธรรม ปฏิบัติตนตอคณะครู ดวยความเสมอ
ภาคเทาเทียมกัน เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน หลักความโปรงใส ผูบริหารควรมีความ
ซ่ือสัตย สุจริต ทํางานดวยความโปรงใส พรอมรบัการตรวจสอบจากคณะกรรมการผูปกครอง ครู และ
ชุมชนผูบริหารควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ครู และชุมชน เขามารวม
วางแผน ควรมีการเผยแพรขอมูลขาวสารการปฏิบัติงานของโรงเรียนแกชุมชนอยางสมํ่าเสมอ หลัก
ความรับผิดชอบผูบริหารควรกลารับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง มีความสํานึกในการปฏิบัติ
หนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ผูบริหารควรพัฒนาตนเองอยูเสมอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ์ภาพในการทํางาน 
หลักการมีสวนรวม ผูบริหารควรเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนโดยมี
เปาหมายท่ีชัดเจน มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ หลักความคุมคา ผูบริหารควรมี
การระดมทรัพยากรทางการศึกษา นํามาใชอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด รวมกันวางแผนใช
วัสดุอุปกรณตาง ๆ อยางคุมคา รณรงคใหครูและนักเรียนประหยัดพลังงาน รวมกันอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

 อรทัย แสงทอง (๒๕๕๑) ไดทําการวิจัยเรื่อง “หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงาน
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาสถานศึกษาในเขตตลิ่งชัน” ผลการวิจัยพบวา 

 ๑. สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลท้ัง ๖ ดาน คือ หลักนิติธรรมหลักคุณธรรม 
หลักความโปรงใส หลักความรวมมือ หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา พบวา ผูบริหารมี
ระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาอยูในการบริหารงานท้ัง ๖ งาน ของโรงเรียน 
คือ งานดานวิชาการ งานธุรการ การเงิน และพัสดุ งานบุคลากรงานกิจการนักเรียน งานอาคาร
สถานท่ี และงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน สวนครูผูสอนมี
ระดับการใชธรรมาภิบาลท้ัง ๖ ดาน และ ๖ งานของโรงเรียนอยูในระดับมากทุกดาน 

 พอสรุปไดวา ผูบริหารและครูในสถานศึกษาสํานักการศึกษา เขตตลิ่งชัน ใชหลักธรร
มาภิบาลในการบริหารงานอยูในระดับมากท่ีสุดและระดับมาก 



 ๘๖ 

 ๒. การเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลระหวางผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 
พบวา ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนมีระดับการใชหลักธรรมาภิบาลท้ัง ๖ ดานแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที .๐๑ ในทุกดานตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

 ๓. หลักการและแนวการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความ
คิดเห็นในการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาท้ัง ๖ งานคลายคลึงกัน  

 อภิญญา แกวชื่น (๒๕๕๐) ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาท่ียั่งยืน ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาท่ียั่งยืน มีการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผานภาระ
งาน ๔ งาน คือ งานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร บริหารท่ัวไป โดยใชหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ 
ไดแก  นิติธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบ ความโปรงใส การมีสวนรวม ความคุมคา และใหหลักการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ๔ ประการ ไดแก การสรางยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาอยางรอบดาน การสราง
เครือขายความรวมมือ การสรางความรูอยางตอเนื่อง และการมีวัฒนธรรมองคกรเพ่ือการพัฒนา 

 สมคิด มาวงค (๒๕๕๔) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 
พบวา ผลการวิเคราะหการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมอยูในระดับมากเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยสาม
ลําดับแรก ดังนี้ ดานหลักความคุมคา ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลักความโปรงใส 

 จํานง นาหนองตูม (๒๕๕๐) ไดศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารของ
ผูอํานวยการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาขอนแกน เขต ๔ พบวาการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารของผูอํานวยการ
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษา
ขอนแกน เขต ๔ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก
ทุกดาน และเม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยท่ีมีคามาก ๓ อันดับแรก พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดาน
หลักคุณธรรม รองลงมาไดแก ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลักนิติธรรม ดามลําดับ สวนดานท่ี
มีคาเฉลี่ยด่ําท่ีสุด ไดแก ดานหลักความมีสวนรวม 

 ทักษิณา เหลืองทวีผล (๒๕๕๑) ไดศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค เขต ๓ พบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค เขต ๓ โดยภาพรวม มี
สภาพการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุก
ดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากสูงสุดลงมา ไดแก หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวม 
หลักนิติธรรม หลักความคุมคา และหลักความโปรงใส ตามลําดับ 

 ๒.๕.๒ งานวิจัยตางประเทศ 
 เฉลิมชัย สมทา ( ๒๕๔๗, หนา๔๐) มารคเบอรนารดาเมสัน (Mark Bernarda Mason ) 

ไดศึกษาเรื่องจริยธรรมแหงบูรณาการ: การปองกันหลักการท่ีเปนแกนของการศึกษาในยุคทันสมัย
ตอนปลายในระดับปริญญาเอกพบวาจริยธรรมเชิงบูรณาการมุงเนนใหเอกัตบุคคลนับถือตนเองเห็นวา



 ๘๗ 

ตนเองดีเพียงพอสงางามนาเคารพนับถือเปนการนาเอาจริยธรรมไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานได
จริงจังซ่ึงเปนเรื่องทันสมัยเหมาะกับกาลเทศะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนชี้ให
นักเรียนถึงประโยชนของการประพฤติตนดีมีคุณธรรมตั้งแตเล็กจนเติบโตเปนผูใหญ 

 สมลักษณ แสนคาพู (๒๕๔๐, หนา๕๑) เฟรดเฟลแมน (Fred Frayman) ไดกลาวถึง
จรรยาบรรณในการทํางานวาเปนกฎกติกาท่ีสมาชิกในกลุมจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณเปนความ
ประพฤติท่ีผูประกอบวิชาชีพตาง ๆกําหนดข้ึนเพ่ือรักษาชื่อเสียงและเกียรติคุณของวิชาชีพนั้นโดย
บัญญัติไวเปนลายลักษณอักษรจึงเปนกฎเกณฑท่ีพึงปฏิบัติเปนกฎท่ีทุกคนตองปฏิบัติตามหากฝาฝน
จะตองไดรับโทษหรือถูกรังเกียจตอตานฉะนั้นผูประกอบอาชีพจึงตองรักษาจรรยาบรรณและกฎกติกา
ท่ีกําหนดไว 

 ภาวินี ชินคา (๒๕๔๘, หนา๕๒) แมกนูสัน (Magnuson) ไดวิจัยเรื่องคุณลักษณะของ
ผูบริหารโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนพบวาควรมีคุณลักษณะทางดานสวนตัว
คือควรมีความยุติธรรมมีความซ่ือสัตยมีอารมณม่ันคงมีความรอบรูมีความเปนกันเองมีอารมณขัน
เปดเผยเขาใจงายมีความเยือกเย็นและรูจักเห็นใจผูอ่ืนและคุณลักษณะดานวิชาชีพเชนมีความสามรถ
ติดตอกับผูอ่ืนไดดีมีความรูในการบริหารดีรูจักการมอบหมายงานสามารถทางานรวมกับผูอ่ืนไดดีมี
ความสามารถในการตัดสินใจท่ีดีมีความสามารถตอการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนไดดีมีการวางแผน
งานและการจัดหนวยงานท่ีดีใหความสําคัญตอผูรวมงานรูจักใชอํานาจอยางเหมาะสม 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของสรุปไดวา การบริหารของผูนําหรือผูบริหารโรงเรียนนั้นมี
บทบาทสําคัญท่ีมีผลตอการประสบความสําเร็จของโรงเรียน โดยอาศัยวิธีการเทคนิคตาง ๆ และอาศัย
แนวทางในการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีความเปนธรรม มีวินัย โปรงใส รับผิดชอบ สามารถตรวจสอบ
ได สิ่งเหลานี้จะสงผลตอการดําเนินงาน รักษาขวัญกําลังใจของผูรวมงาน และเปนการเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับสถานศึกษา ผูนําหรือผูบริหารโรงเรียนจึงจําเปนตองนําวาดวย การบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดี คือ หลักธรรมาภิบาล มาใชในการบริหารสถานศึกษา อันมีหลักการ ๖ 
ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ 
และหลักความคุมคา  

 
 
 
 
 



บทท่ี ๓ 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษา “การบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑” เพ่ือ
เปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ การบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ
(Descriptive Research) โดยโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห และมีผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหาร
และรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน เปนผูตอบแบบสอบถาม ในการดําเนินการวิจัยไดกําหนด
ข้ันตอนและระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

๓.๑ ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยและเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ
และระเบียบ ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียดการดําเนินการวิจัยไว ๓ ข้ันตอน ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี ๑ จัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการศึกษาปญหา นิยามปญหา ศึกษาวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการท่ีสงผลตอการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑ และสรางเครื่องมือ พรอมท้ังทดสอบและปรับปรุงคุณภาพของ
เครื่องมือ 
 ข้ันตอนท่ี ๒ การดําเนินงานวิจัย เปนข้ันตอนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ไปเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง แลวนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได มาตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติและแปรผลการวิเคราะหขอมูล 
 ข้ันตอนท่ี ๓ การรายงานผลการวิจัย ผูวิจัยรวบรวมผลการวิเคราะหขอมูล สรุปขอคนพบท่ี
ไดจากการวิจัย อภิปลายผลและขอเสนอแนะจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 
 

๓.๒ ระเบียบการวิจัย 
 เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย
ซ่ึงประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากรกลุมตัวอยาง และขนาดของกลุมตัวอยาง ตัวแปรท่ีใช
ศึกษา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การสรางเครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลสถิติ
ท่ีใชในการวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 



๘๙ 
 

  ประชากร   
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ (Population) คือ ผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติ
หนาท่ีแทน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑                
ปการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๑๘๘ โรงเรียน โดยจําแนกเปน โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 3 7๘๘ 3 7โรงเรียน 
โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 3 7๘๙ 3 7โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 3 7๘ 3 7 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ
พิเศษ จํานวน 3 7๓ 3 7 โรงเรียน โดยมีจํานวนผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน ท้ังหมด 3 7

๓๗๖37 คน  
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ โรงเรียน จํานวน ๑๘๘ โรงเรียน โดยใชวิธีการสุม
แบบแบงประเภท (Stratified random sampling) ตามสัดสวนของโรงเรียนแตละขนาด และใช
วิธีการเปดตารางสําเร็จรูปของเครซ่ีและมอรแกน (R.V.Krejcie & D.W.Magan, 1970, P. 608) ได
กลุมตัวอยางเปนโรงเรียน จํานวน ๑๒๗ โรงเรียน ในดานผูใหขอมูลจํานวน ๒๕๔ คน แบงเปนผูบริหาร 
จํานวน 37๑๒๗37 คน และรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน จํานวน 37๑๒๗37 คน (ดังตารางท่ี ๑)  

ตารางท่ี ๓.๑ แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

  37                        ผูใหขอมูล 
37โรงเรียน 37ประชากร 37กลุม     

ตัวอยาง 
37  ผูอํานวยการ      รองผูอํานวยการ/ผูปฏิบัติ 
37                         หนาท่ีแทน                   

37รวม 

37เล็ก 37๘๘ ๖๐       ๖๐                          ๖๐ 37๑๒๐ 
37กลาง 37๘๙ ๖๐       ๖๐                          ๖๐ 37๑๒๐ 
37ใหญ 37๘ ๕       ๕                             ๕ 37๑๐ 
37ใหญพิเศษ 37๓ ๒       ๒                             ๒ 37๔ 
37รวม 37๑๘๘ 37๑๒๗ 37    ๑๒๗                        ๑๒๗ 37๒๕๔ 
 

37๓.๓ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือท่ีใชไดแก แบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามดวย
ตนเอง โดยอาศัยทฤษฎีและแนวคิด การทบทวนเอกสารผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ตามผลการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัย การนิยาม ซ่ึงมีคําถามปดและเปด แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกตองของเนื้อหา (Content validity) แลวจึงนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะคลายกัน 
ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางจํานวน ๓๐ ตัวอยาง แลวนําขอบกพรองมาปรับปรุง จึงเปนเครื่องมือท่ีได
มาตรฐาน ซ่ึงแบงออกเปน ๓ ตอน คือ 

 ตอนท่ี ๑ เปนขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงผูบริหารโรงเรียน ประสบการณในการปฏิบัติงาน ขนาดของโรงเรียน 
ซ่ึงเปนแบบตัวเลือกท่ีกําหนดไวใหตอบ 

 



๙๐ 
 

 ตอนท่ี ๒ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารตามความคิดเห็นของผูบริหารและรองผูบริหารท่ีมีตอการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักธรรมาภิบาล
ของ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีจํานวนท้ังหมด ๑๐ 
หลัก คือ 

 ๑. หลักประสิทธิภาพ     จํานวน ๕ ขอ 
 ๒. หลักประสิทธิผล     จํานวน ๕ ขอ 
 ๓. หลักการตอบสนอง     จํานวน ๕ ขอ 
 ๔. หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได   จํานวน ๕ ขอ 
 ๕. หลักเปดเผย/โปรงใส     จํานวน ๕ ขอ 
 ๖. หลักนิติธรรม      จํานวน ๕ ขอ 
 ๗. หลักความเสมอภาค    จํานวน ๕ ขอ 
 ๘. หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ   จํานวน ๕ ขอ 
 ๙. หลักการกระจายอํานาจ     จํานวน ๕ ขอ 
 ๑๐. หลักคุณธรรมจริยธรรม     จํานวน ๕ ขอ 

           จํานวนท้ังหมด ๕๐ ขอ 

 ตามภารกิจการบริหารงานของโรงเรียนท้ังหมด ๔ ดาน ไดแก การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ลักษณะของแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามเกณฑวิธีการของลิเคิอรท Likert scale (ประคอง กรรณ
สูตร, ๒๕๔๒, หนา ๑๐๘) โดยแบงระดับในการวัดออกเปน ๕ ระดับ โดยกําหนดคาระดับ ดังนี้  
 มีการใชหลักธรรมาภิบาลในระดับมากท่ีสุด  หมายถึง  ๕ คะแนน 

 มีการใชหลักธรรมาภิบาลในระดับมาก  หมายถึง  ๔ คะแนน 
 มีการใชหลักธรรมาภิบาลในระดับปานกลาง  หมายถึง  ๓ คะแนน 
 มีการใชหลักธรรมาภิบาลในระดับนอย  หมายถึง  ๒ คะแนน 
 มีการใชหลักธรรมาภิบาลในระดับนอยท่ีสุด  หมายถึง  ๑ คะแนน 

 การกําหนดคาตัวแปร เปนการแปลความหมายคาเฉลี่ยแลวนําไปเปรียบเทียบแนวคิดของ
เบสท (Best, 1993, p. 246) โดยการกําหนดใหชวงปลายดานคาสูงสุดและตํ่าสุดมีคาเทากัน และให
ชวงกลางท่ีเหลือแตละชวงซ่ึงมีท้ังหมด ๓ ชวง เปน ๒ เทาของชวงปลาย แลวนําคาเฉลี่ยท่ีไดมาจัดชวง 
วาอยูในชวงใดแสดงวามีการใชหลักธรรมภิบาลอยูในระดับ นั้นๆ ดั้งนี้  
       คะแนนเฉลี่ย  ๔.๕๐ – ๕.๐๐  หมายถึง  มีการใชหลักธรรมาภิบาลในระดับมากท่ีสุด 
          คะแนนเฉลี่ย  ๓.๕๐ – ๔.๔๙  หมายถึง  มีการใชหลักธรรมาภิบาลในระดับมาก 
             คะแนนเฉลี่ย  ๒.๕๐ – ๓.๔๙  หมายถึง  มีการใชหลักธรรมาภิบาลในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  ๑.๕๐ – ๒.๔๙  หมายถึง  มีการใชหลักธรรมาภิบาลในระดับนอย 
 คะแนนเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๔๙    หมายถึง  มีการใชหลักธรรมาภิบาลในระดับนอยท่ีสุด 
 
 



๙๑ 
 

 ตอนท่ี ๓ เปนแบบสอบถาม ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก 
ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ แบบปลายเปดท่ีใหผูบริหารและรองผูบริหาร/ผูปฏิบัติหนาท่ีแทน ตอบแบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางอิสระ 
 

๓.๔ การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ๓.๔.๑ การสรางเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยมีวิธีการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ดังนี้ 

  ๑. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
โรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
  ๒. กําหนดกรอบเนื้อหาของแบบสอบถาม ใหสอดคลองกับแนวความคิดในการวิจัย 
  ๓. สรางแบบสอบถามและกําหนดเกณฑการใหคะแนนแลวนําเสนอแบบสอบถาม
ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของเพ่ือตรวจสอบความตรงของเนื้อหา 
 ๓.๔.๒ การตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเม่ือสรางแบบสอบถามเสร็จแลวผูวิจยันําไปตรวจหาคุณคาเครื่องมือ
วิจัย ตามข้ันตอน ดังนี ้
  ๑. การหาความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามเสนอตอ
อาจารยท่ีปรึกษาแลวสงใหผูเชี่ยวชาญผูตรวจสอบเครื่องมือวิจัยท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก       
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย จํานวน ๕ 
ทาน 
  ๒. ผูเชี่ยวชาญท้ัง ๕ คน ไดตรวจสอบความถูกตองในดานความตรงของเนื้อหา รูปแบบ
ของแบบสอบถาม (Format) ความเหมาะสมดานภาษาและการใชถอยคํา (Wording) ความสมบูรณ
ของคําชี้แจงและความเหมาะสมของการใชเวลาในการตอบแบบสอบถาม เม่ือรับแบบสอบถามคืนจาก
ผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Object 
Congruence: IOC) หรือ IOC แลวนําขอแกไขท้ังหมดมาปรับปรุงแบบสอบถามใหสมบูรณยิ่งข้ึนตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงผลจากการหาคาดัชนีความสอดคลอง สูงกวา ๐.๘๐ ทุกขอ 

 ๓.๔.๓ ภายหลังจากนั้นผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูบริหารและรอง
ผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน ท่ีมีการปฏิบัติหนาท่ีอยูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะเดียวกันกับ
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา จํานวน ๓๐ ชุด และนําไปหาคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ โดยใช
วิธีการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค 
(Cronbach, 1974, p. 202) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ ๐.๙๘ 

๓.๔ .๔ เ ม่ือทําการทดลองใชและหาคาความเชื่อ ม่ันของแบบสอบถามแลว ไดนํา
แบบสอบถามมาปรับปรุงเปนครั้งสุดทาย แลวเสนออาจารยท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและ
นําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงตอไป 
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๓.๕ การเก็บรวบรวมขอมลู 
 การเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 ๑. ผูวิจัยมีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เพ่ือขอใหมีหนังสือขอความ
รวมมือถึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เพ่ือแจงไปยังผูบริหาร
และรองผูบริหาร/ผูปฏิบัติหนาท่ีแทนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาชวยตอบแบบสอบถามใน
การวิจัยในครั้งนี ้
 ๒. ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม (พรอมซองสําหรับใสแบบสอบถาม) ไปแจกใหกับผูบริหาร
และรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน โรงเรียนในแตละอําเภอท่ีเปนกลุมตัวอยาง ตามจํานวนท่ี
กําหนดไว โดยผูวิจัยไดอธิบายเหตุผลการทําวิจัยและวิธีการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ และรอรับ
กลับคืนหลังจากผูตอบแบบสอบถามไดตอบเสร็จเรียบรอยแลว  
 ๓. ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณของแบบสอบถามท่ีรับคืนจากกลุม
ตัวอยาง มีความสมบูรณทุกฉบับ แลวจึงนํามาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 
 

๓.๖ การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลและประมวลผลในการวิจัยครั้งนี้  ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวย
เครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  ซ่ึงผูวิจัยไดแบงออกเปน ๔ ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี ๑ วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล โดยการจําแนกกลุมตัวอยางไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหนงผูบริหารโรงเรียน ประสบการณในการปฏิบัติงาน ขนาดของโรงเรียน โดย
การแจงนับความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 

 ตอนท่ี ๒ วิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ี
แทน ท่ีมีตอการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โดยวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

 ตอนท่ี ๓ ทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ ของผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน ท่ีมี ประสบการณในการปฏิบัติงานและ
ขนาดของโรงเรียน ตางกัน โดยใชการทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
ดวย F-test (One – way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) 

 ตอนท่ี ๔ รวบรวม ปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิ
บาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
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๓.๗ สถิติที่ใชในการวิจัย 
 สถิติท่ีใชสําหรบัการวิเคราะหขอมูลเรื่องนี้ ไดแก 
 ๓.๗.๑ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแกคาความถ่ี (Frequency)       
คารอยละ (Percentage) สถิติคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 ๓.๗.๒ สถิติเชิงอนุมานหรืออางอิง (Inferential Statistics) ไดแก การทดสอบสมมติฐาน
ดวยคา (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวคา (One-way ANOWA or F-test) 
ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวย
วิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) 



  

 

บทท่ี ๔ 

ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ๒) เพ่ือ
เปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จําแนกตามประสบการณและขนาดของ
โรงเรียน ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้      

 ๔.๑ สัญลักษณท่ีใชนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 ๔.๒ ข้ันตอนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 ๔.๓ ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
๔.๑ สัญลักษณที่ใชนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

( X )  แทนคะแนนคาเฉลี่ย 
S.D.   แทนคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
n   แทนจํานวนประชากร 
P   แทนคารอยละ 
T-test  แทนคาทดสอบที 
F-test  แทนคาทดสอบเอฟเทส 
P-Value แทนคาความนาจะเปนท่ีคํานวณไดจากคาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 
*   แทนระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๕ 

 
๔.๒ ข้ันตอนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหและแปรประมวลผลขอมูล ผูวิจัยนําเสนอการวิจัยในรูปแบบตางราง และ
คําอธิบายใตตาราง โดยทําการวิเคราะห ๔ ข้ันตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี ๑ การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลและปจจยัสนับสนุนของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี ๒ การวิเคราะหการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
 ตอนท่ี ๓ เปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จําแนกตามประสบการณ
และขนาดของโรงเรียน 
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 ตอนท่ี๔รวบรวมปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิ
บาลของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑ 

 
๔.๓ ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยเรื่องนี้ ประชากรท่ีศึกษาไดแก โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จํานวน ๑๒๗ โรงเรียน ซ่ึงมีลักษณะขอมูลท่ัวไป 
คือ ประสบการณและขนาดของโรงเรียน ใชวิธีการหาคาความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ 
(Percentage) แลวนําเสนอตามตารางประกอบการบรรยายปรากฏดังภาพตารางดังตอไปนี้ 

 ตอนที่ ๑ ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี ๔.๑ ความถี่และรอยละปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม   
            (n = ๒๕๔) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ(%) 
๑. เพศ ชาย ๑๐๒ ๔๐.๒ 

 หญิง ๑๕๒ ๕๙.๘ 

 รวม ๒๕๔ ๑๐๐.๐ 

๒. อายุ ไมเกิน ๓๐ ป ๒๒ ๘.๗ 

 ๓๑ - ๔๐ป ๙ ๓.๕ 

 ๔๑ - ๕๐ ป ๔๘ ๑๘.๙ 

 ๕๑ปข้ึนไป ๑๗๕ ๖๘.๙ 

 รวม ๒๕๔ ๑๐๐.๐ 

๓. ระดับการศึกษา 

 ป.บัณฑิต 
ปริญญาตรี 

๒ 
๑๙ 

๐.๘ 
๗.๕ 

 ปริญญาโท ๒๓๑ ๙๐.๙ 

 ปริญญาเอก ๒ ๐.๘ 

 รวม ๒๕๔ ๑๐๐.๐ 

๔. ตําแหนงผูบริหารโรงเรียน        

 ผูอํานวยการ ๑๒๗ ๕๐.๐ 
 รองผูอํานวยการ/ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีแทน 
 

๑๒๗ 
 

๕๐.๐ 
 รวม ๒๕๔ ๑๐๐.๐ 



 

  

๙๖ 

           (n = ๒๕๔) 

ปจจัยสวนบุคคล(ตอ) จํานวน (คน) รอยละ(%) 
๕. ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

 ไมเกิน ๑๐ป ๖๕ ๒๕.๖ 

 มากกวา๑๐ป ๑๘๙ ๗๔.๔ 

 รวม ๒๕๔ ๑๐๐.๐ 

๖. ขนาดของโรงเรียน 

 เล็ก ๑๒๐ ๔๗.๒ 

 กลาง ๑๒๐ ๔๗.๒ 

 ใหญ ๑๐ ๓.๙ 

 ใหญพิเศษ ๔ ๑.๖ 

 รวม ๒๕๔ ๑๐๐.๐ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑ พบวาสวนใหญ เปนเพศหญิง รอยละ ๕๙.๘ เปนเพศชาย รอยละ ๔๐.๒
มีอายุมากกวา ๕๑ ปข้ึนไป รอยละ ๖๘.๙ และอายุระหวาง ๔๑ – ๕๐ป รอยละ ๖๘.๙ มีระดับ
การศึกษาปริญญาโท รอยละ๙๐.๙ปริญญาตรี รอยละ ๗.๕ และปริญญาเอกรอยละ๐.๘มีตําแหนง
เปนผูอํานวยการ รอยละ ๕๐.๐ เปนรองผูอํานวยการ/หรือผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีแทน รอยละ ๕๐.๐มี
ประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา๑๐ป รอยละ๗๔.๔ไมเกิน๑๐ป รอยละ ๒๕.๖เปนโรงเรียน
ขนาดกลาง รอยละ ๔๗.๒โรงเรียนขนาดเล็ก รอยละ ๔๗.๒โรงเรียนขนาดใหญ รอยละ ๓.๙และเปน
โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ รอยละ ๑.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

๙๗ 

  ตอนที่ ๒ การวิเคราะหการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ 
 
 ผูวิจัยไดตั้งคําถามปด (close ended Question) เพ่ือวัดระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช
หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สัง กัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีองคประกอบ ๑๐หลัก ไดแก (๑) หลักประสิทธิภาพ(๒) หลักประสิทธิผล
(๓) หลักการตอบสนอง(๔) หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได (๕) หลักเปดเผย/โปรงใส(๖) 
หลักนิติธรรม(๗) หลักความเสมอภาค(๘) หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (๙) 
หลักการกระจายอํานาจ(๑๐) หลักคุณธรรมจริยธรรม โดยผูวิจัยใชการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําเสนอในรูปแบบตารางดังตอไป 
 
ตารางท่ี ๔.๒ คะแนนคาเฉล่ีย( X )และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผูบริหารและรอง

ผูบริหารผูรับผิดชอบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
โดยรวมทุกหลัก  

(n = ๒๕๔) 

 การบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาล ( X ) (S.D.) ระดับ 

๑ หลักประสิทธิภาพ ๔.๒๒ ๐.๔๓๘ มาก 

๒ หลักประสิทธิผล ๔.๒๗ ๐.๔๑๐ มาก 

๓ หลักการตอบสนอง ๔.๒๖ ๐.๕๒๕ มาก 

๔ หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได ๔.๖๔ ๐.๕๒๖ มากท่ีสุด 

๕ หลักเปดเผย/โปรงใส ๔.๖๖ ๐.๕๑๑ มากท่ีสุด 

๖ หลักนิติธรรม ๔.๖๕ ๐.๕๑๖ มากท่ีสุด 

๗ หลักความเสมอภาค ๔.๖๑ ๐.๕๔๐ มากท่ีสุด 

๘ หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ ๔.๖๓ ๐.๕๔๔  มากท่ีสุด 

๙ หลักการกระจายอํานาจ ๔.๖๒ ๐.๕๐๑ มากท่ีสุด 

๑๐ หลักคุณธรรม/จริยธรรม ๔.๗๓ ๐.๔๕๙ มากท่ีสุด 
 รวม ๔.๕๓ ๐.๔๙๓ มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี ๔.๒ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ( X = ๔.๕๓) เม่ือพิจารณาเปนรายหลักพบวา หลักคุณธรรม/



 

  

๙๘ 

จริยธรรม อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๗๓) รองลงมาคือ หลักเปดเผย/โปรงใสมีคาเฉลี่ย   
( X =๔.๖๖) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ หลักประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ย ( X =๔.๒๒) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี ๔.๓ คะแนนคาเฉล่ีย( X )และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผูบริหารและรอง
ผูบริหารผูรับผิดชอบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑ 
หลักประสิทธิภาพ  

(n = ๒๕๔) 

 

หลักประสิทธิภาพ 
 

มีการใชหลักธรรมภิบาล 

( X ) (S.D.) ระดับ 
๑ ผูบริหารมีการปฏิบัติราชการโดยการใชทรัพยากรนอย

ท่ีสุดและการดําเนินการเปนไปอยางประหยัด เกิด
ประสิทธิภาพ ๔.๑๖ ๐.๕๒๙ มาก 

๒ การปฏิบัติราชการมีความสามารถในการผลิตเกิดความ 
คุมคาตอการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ๔.๑๘ ๐.๔๖๕ มาก 

๓ ผูบริหารมีการลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
เพ่ืออํานวยความสะดวก และลดภาระคาใชจาย ๔.๖๐ ๐.๕๑๓ มากท่ีสุด 

๔ เพ่ืออํานวยความสะดวก และลดภาระคาใชจายยกเลิก
ภารกิจท่ีลาสมัยและท่ีไมมีความจําเปนในหนวยงานของ
ตน ๔.๑๘ ๐.๔๙๘  มาก 

๕ ผูบริหารมีการกําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบโดยมอบ 
หมายงาน ใหบุคลากรตามความรูความสามารถอยาง 
เหมาะสม ๔.๖๖ ๐.๕๑๑ มากท่ีสุด 

 รวม ๔.๓๕ ๐.๕๐๓ มาก 
 
 จากตารางท่ี ๔.๓ พบวา ผูตอบแบบสอบถามผูบริหารและรองผูบริหาร สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ในหลักประสิทธิภาพ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๓๕) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหารมี
การกําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบโดยมอบหมายงาน ใหบุคลากรตามความรูความสามารถอยาง
เหมาะสม อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๖๖) รองลงมาคือ ผูบริหารมีการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวก และลดภาระคาใชจาย มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๖๐) 
และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารมีการปฏิบัติราชการโดยการใชทรัพยากรนอยท่ีสุด และการ
ดําเนินการเปนไปอยางประหยัด เกิดประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๑๖) ตามลําดับ 
 



 

  

๙๙ 

ตารางท่ี ๔.๔ คะแนนคาเฉล่ีย( X )และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผูบริหารและรอง
ผูบริหารผูรับผิดชอบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
หลักประสิทธิผล  

            (n = ๒๕๔) 

 

หลักประสิทธิผล 
 

มีการใชหลักธรรมภิบาล 

( X ) (S.D.) ระดับ 
๑ มีวิสัยทัศน ใชศิลปะวิธีการปฏิบัติงานซ่ึงวางไว เพ่ือให 

บรรลุเปาประสงค ตอบสนองความตองการของประชาชน 
และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ๔.๒๑ ๐.๕๒๗ มาก 

๒ ผูบริหารมีการปฏิบัติหนาท่ีตามพันธกิจใหบรรลุวัตถุ 
ประสงคของโรงเรียน ๔.๕๔ ๐.๕๗๙ มากท่ีสุด 

๓ มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ตามความ
ตองการตอความคาดหวังของประชาชน ๔.๒๕ ๐.๔๖๙ มาก 

๔ สรางกระบวนการปฏิบตัิงานเปนระบบและมีมาตรฐานมี
การจัดการความเสี่ยงและมุงเนนผลการปฏิบัติงานเปน
เลิศ ๔.๑๕ ๐.๕๑๔ มาก 

๕ ผูบริหารมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง 
การปฏิบัติงานของโรงเรียนใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง ๔.๒๓ ๐.๕๐๐ มาก 

 รวม ๔.๒๗ ๐.๕๑๔ มาก 
  
 จากตารางท่ี ๔.๔ พบวาผูตอบแบบสอบถามผูบริหารและรองผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ในหลักประสิทธิผล โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๒๗) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารมีการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามพันธกิจใหบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ( X =
๔.๕๔) รองลงมาคือ มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ตามความตองการตอความคาดหวัง
ของประชาชน มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๒๕) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ สรางกระบวนการปฏิบัติงาน
เปนระบบและมีมาตรฐานมีการจัดการความเสี่ยงและมุงเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศมีคาเฉลี่ย ( X =
๔.๑๕) ตามลําดับ 
 
 
 
 
 



 

  

๑๐๐ 

ตารางท่ี ๔.๕ คะแนนคาเฉล่ีย( X )และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผูบริหารและรอง
ผูบริหารผูรับผิดชอบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
หลักการตอบสนอง 

(n = ๒๕๔) 

 

 
หลักประสิทธิผล 

 

มีการใชหลักธรรมภิบาล 

( X ) (S.D.) ระดับ 
๑ ในการปฏิบัติราชการของผูบริหารสามารถใหบริการได

อยางมีคุณภาพ ๔.๕๘ ๐.๕๓๑ มากท่ีสุด 
๒ การปฏิบัติราชการของผูบริหารสามารถดําเนินการแลว

เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ๔.๕๑ ๐.๖๔๕ มากท่ีสุด 
๓ การปฏิบัติราชการของผูบริหาร มีการกํากับติดตาม

ตรวจสอบนิเทศ ใหการปฏิบัติงานตาง ๆ ถูกตองครบถวน
และเปนปจจุบัน ๔.๑๒ ๐.๕๕๒ มาก 

๔ ผูบริหารมีการสรางความเชื่อม่ันไววางใจรวมถึงตอบสนอง
ตามความคาดหวัง/ความตองการของ 
ประชาชนผูรับบริการ ๔.๓๓ ๐.๕๕๖ มาก 

๕ ในการปฏิบัติราชการของผูบริหาร สามารถตอบสนองตอ
ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความ
แตกตางกัน ไดอยางเหมาะสม ๔.๑๙ ๐.๕๔๑  มาก 

 รวม ๔.๓๔ ๐.๕๖๕ มาก 
  
 จากตารางท่ี ๔.๕ พบวาผูตอบแบบสอบถามผูบริหารและรองผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ในหลักการตอบสนอง โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๓๔) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ในการ
ปฏิบัติราชการของผูบริหารสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ( X =
๔.๕๘) รองลงมาคือ การปฏิบัติราชการของผูบริหารสามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๕๑) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การปฏิบัติราชการของผูบริหาร มี
การกํากับ ติดตามตรวจสอบนิเทศ ใหการปฏิบัติงานตาง ๆ ถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน มี
คาเฉลี่ย ( X =๔.๑๒) ตามลําดับ 
 
 
 
 



 

  

๑๐๑ 

ตารางท่ี ๔.๖ คะแนนคาเฉล่ีย( X )และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผูบริหารและรอง
ผูบริหารผูรับผิดชอบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได 

(n = ๒๕๔) 

 

 
หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได 

 

มีการใชหลักธรรมภิบาล 

( X ) (S.D.) ระดับ 
๑ ในการปฏิบัติราชการของผูบริหารตองสามารถตอบ 

คําถาม และชี้แจงไดเม่ือมีขอสงสัย ๔.๖๒ ๐.๕๓๐ มากท่ีสุด 
๒ มีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนาและ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย ท่ีกําหนดไวตอสาธารณะเพ่ือ 
ประโยชนในการตรวจสอบและการใหคุณใหโทษ ๔.๓๓ ๐.๕๔๘ มาก 

๓ มีความมุงม่ัน เอาใจใส ชวยเหลือ แกไข ปญหาในการ 
บริหารงานใหสําเร็จโดยไมทอดท้ิง / ละท้ิงงาน ๔.๕๗ ๐.๕๖๒ 

 
มากท่ีสุด 

๔ ผูบริหารมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทา 
ปญหาและผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ๔.๖๒ ๐.๕๓๗ 

 
มากท่ีสุด 

๕ ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศนพันธกิจ เปาประสงค  
และนโยบายของโรงเรียน อยางเหมาะสม ชัดเจน ๔.๖๖ ๐.๕๐๕ 

 
มากท่ีสุด 

 รวม ๔.๕๖ ๐.๕๓๖ มากท่ีสุด 
   
 จากตารางท่ี ๔.๖ พบวาผูตอบแบบสอบถามผูบริหารและรองผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ในหลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได 
โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๕๖) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และนโยบายของโรงเรียน 
อยางเหมาะสม ชัดเจน อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๖๖) รองลงมาคือ ผูบริหารมีการ
จัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน มีคาเฉลี่ย             
( X = ๔.๕๓) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนาและ
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย ท่ีกําหนดไวตอสาธารณะเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและการใหคุณให
โทษมีคาเฉลี่ย ( X =๔.๓๓) ตามลําดับ 
 
 
 
 



 

  

๑๐๒ 

ตารางท่ี ๔.๗ คะแนนคาเฉล่ีย( X )และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผูบริหารและรอง
ผูบริหารผูรับผิดชอบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
หลักเปดเผย/โปรงใส  

(n = ๒๕๔) 

 

 
หลักเปดเผย/โปรงใส 

 

มีการใชหลักธรรมภิบาล 

( X ) (S.D.) ระดับ 
๑ ผูบริหารมีการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต  

ตรงไปตรงมา ๔.๗๓ ๐.๔๕๙ มากท่ีสุด 
๒ มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและเชื่อถือไดให 

ประชาชนได รับทราบอยางสมํ่าเสมอและสามารถเขา 
ถึงขอมูลขาวสารดังกลาวเปนไปโดยงาย ๔.๖๐ ๐.๕๒๙ มากท่ีสุด 

๓ สนับสนุนการดําเนินงานของฝาย / กลุมสาระตามแผน 
ปฏิบัติการอยางเปดเผยและเท่ียงตรง ๔.๖๖ ๐.๕๒๘ 

 
มากท่ีสุด 

๔ บริหารงานตามแผนท่ีกําหนดเปนระบบและตรวจสอบ 
ไดและรายงานผลตามแผนบริหารงานของโรงเรียนเม่ือ 
สิ้นสุดแผนงาน ๔.๒๖ ๐.๕๐๘ 

 
 
มาก  

๕ มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตางๆ  
ถูกตองครบถวน และเปนปจจุบนั ๔.๖๖ ๐.๕๓๔  

 
มากท่ีสุด 

 รวม ๔.๕๘ ๐.๕๑๑ มากท่ีสุด 
 
จากตารางท่ี ๔.๗ พบวา ผูตอบแบบสอบถามผูบริหารและรองผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ในหลักเปดเผย/โปรงใส โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๕๘) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สวน
ใหญ คือ ผูบริหารมีการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตรงไปตรงมาอยูในระดับมากท่ีสุด มี
คาเฉลี่ย ( X =๔.๗๓) รองลงมาคือ มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตางๆ ถูกตอง
ครบถวน และเปนปจจุบัน มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๖๖) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ บริหารงานตาม
แผนท่ีกําหนดเปนระบบและตรวจสอบไดและรายงานผลตามแผนบริหารงานของโรงเรียนเม่ือสิ้นสุด
แผนงาน มีคาเฉลี่ย ( X = ๔.๔๓) ตามลําดับ 
 
 
 
 
 



 

  

๑๐๓ 

ตารางท่ี ๔.๘ คะแนนคาเฉล่ีย( X )และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผูบริหารและรอง
ผูบริหารผูรับผิดชอบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
หลักนิติธรรม  

(n = ๒๕๔) 

 

หลักนิติธรรม 
 

มีการใชหลักธรรมภิบาล 

( X ) (S.D.) ระดับ 
๑ มีการกําหนดและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ 

ขอตกลง หรือแนวการบริหารงานในโรงเรียน ๔.๖๕ ๐.๕๑๖ มากท่ีสุด 
๒ มีการกําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบโดยมอบหมายงาน 

ใหบุคลากรตามความรูความสามารถอยางเหมาะสม ๔.๖๗ ๐.๕๐๒ มากท่ีสุด 
๓ สงเสริมใหบุคลากรมีระเบียบ วินัย ลงโทษผูประพฤติผิด 

ตามระเบียบแบบแผน มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดวยความยุติธรรมและเสมอภาค ๔.๕๖ ๐.๕๔๒ 

 
 
มากท่ีสุด 

๔ กฎระเบียบขอบังคับขอตกลงท่ีใชในการบริหาร 
โรงเรียนมีความชัดเจนงายตอการปฏิบัติและปรับปรุง 
ใหมีความรัดกุมอยูเสมอ ๔.๖๐ ๐.๖๗๓ 

 
 
มากท่ีสุด  

๕ มีการใชอํานาจกฎระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงาน 
อยางเครงครัด เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ โดยคํานึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ๔.๕๙ ๐.๕๓๘ 

 
 
มากท่ีสุด 

 รวม ๔.๖๑ ๐.๕๕๔ มากท่ีสุด 
  
 จากตารางท่ี ๔.๘ พบวา ผูตอบแบบสอบถามผูบริหารและรองผูบริหาร สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ในหลักนิติธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับ
มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๖๑) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการ
กําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบโดยมอบหมายงานใหบุคลากรตามความรูความสามารถอยางเหมาะสม 
อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๖๗) รองลงมาคือ มีการกําหนดและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับขอตกลง หรือแนวการบริหารงานในโรงเรียนมีคาเฉลี่ย ( X =๔.๖๕) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุด คือ สงเสริมใหบุคลากรมีระเบียบ วินัย ลงโทษผูประพฤติผิดตามระเบียบแบบแผน มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาค มีคาเฉลี่ย ( X = ๔.๔๔) ตามลําดับ 
 
 
 
 



 

  

๑๐๔ 

ตารางท่ี ๔.๙ คะแนนคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผูบริหารและรอง
ผูบริหารผูรับผิดชอบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
หลักความเสมอภาค 

           (n = ๒๕๔) 

 

หลักความเสมอภาค 
 

มีการใชหลักธรรมภิบาล 

( X ) (S.D.) ระดับ 
๑ ในการปฏิบัติราชการใหบริการอยางเทาเทียมกัน ไมมี 

การแบงแยกดานชายหรือหญิง  ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ  
ภาษา เพศ อายุ สุขภาพ และสถานะของบุคคล ๔.๕๙ ๐.๕๒๙ มากท่ีสุด 

๒ มีการคํานึงถึงการใหโอกาส ความเทาเทียมกันของการ 
เขาถึงบริการสาธารณะของกลุมบุคคลและผูดอยโอกาส 
ในสังคมดวย     ๔.๕๕ ๐.๖๖๑ มากท่ีสุด 

๓ ในการปฏิบัติงานของผูบริหาร มีการลงโทษผูประพฤติ 
ผิดตามระเบียบแบบแผน มีการประเมินผลการปฏิบัต ิ
งานดวยความยุติธรรมและเสมอภาค ๔.๒๕ ๐.๕๕๘ 

 
 
มาก 

๔ การปฏิบัติราชการของผูบริหารในการบริหารโรงเรียน 
ชัดเจน มีการแบงงานใหกับบุคลากรอยางเหมาะสม มีใจ 
เปนกลางยุติธรรมและเทาเทียมกัน ๔.๖๑ ๐.๖๘๓ 

 
 
มากท่ีสุด  

๕ ในการปฏิบัติราชการของผูบริหาร มีการสนับสนุนใหกับ 
บุคลากรในการปฏิบัติงาน อยางเหมาะสม เทาเทียม 
และท่ัวถึง ๔.๖๗ ๐.๕๒๔ 

 
 
มากท่ีสุด 

 รวม ๔.๕๓ ๐.๕๙๑ มากท่ีสุด 
  
 จากตารางท่ี ๔.๙ พบวา ผูตอบแบบสอบถามผูบริหารและรองผูบริหาร สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ในหลักความเสมอภาค โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๕๓) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ใน
การปฏิบัติราชการของผูบริหาร มีการสนับสนุนใหกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน อยางเหมาะสม เทา
เทียมและท่ัวถึงอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๖๗) รองลงมาคือ การปฏิบัติราชการของ
ผูบริหารในการบริหารโรงเรียนชัดเจน มีการแบงงานใหกับบุคลากรอยางเหมาะสม มีใจเปนกลาง
ยุติธรรมและเทาเทียมกันมีคาเฉลี่ย ( X =๔.๖๑) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ในการปฏิบัติงาน
ของผูบริหาร มีการลงโทษผูประพฤติผิดตามระเบียบแบบแผน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวย
ความยุติธรรมและเสมอภาคมีคาเฉลี่ย ( X = ๔.๔๔) ตามลําดับ 
 



 

  

๑๐๕ 

ตารางท่ี ๔.๑๐ คะแนนคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผูบริหารและรอง
ผูบริหารผูรับผิดชอบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ  

(n = ๒๕๔) 

 

หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉนัทามติ 
 

มีการใชหลักธรรมภิบาล 

( X ) (S.D.) ระดับ 
๑ การปฏิบัติราชของผูบริหารมีการรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน ๔.๖๒ ๐.๕๖๗ มากท่ีสุด 
๒ มีการเปดโอกาสใหคณะกรรมการ ชุมชน คณะครู 

ผูปกครอง มีสวนรวมในการรับรู เรียนรู และทําความ 
เขาใจ ในการปฏิบัติราชการ ๔.๖๓ ๐.๕๕๒ มากท่ีสุด 

๓ เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย/ 
แผนงานและการปฏิบัติงานของโรงเรียน ๔.๖๘ ๐.๕๐๖ 

 
มากท่ีสุด 

๔ เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกํากับ เสนอ 
ปญหาและแนวทางแกไข ติดตาม ตรวจสอบ ตัดสินใจ  
วัดผลและประเมินผลการ ๔.๖๒ ๐.๕๓๘ 

 
 
มากท่ีสุด  

๕ มีการแสวงหาฉันทาคติหรือขอตกลงรวมระหวางกัน 
ของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ โดยไมมีขอคัด 
คานท่ีหาขอยุติไมได ๔.๓๒ ๐.๕๓๙ 

 
 
มาก 

 รวม ๔.๕๗ ๐.๕๔๐ มากท่ีสุด 
  
 จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบวาผูตอบแบบสอบถามผูบริหารและรองผูบริหาร สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ในหลักการมีสวนรวม/การพยายาม
แสวงหาฉันทามติ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๕๗) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย / แผนงานและ
การปฏิบัติงานของโรงเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๖๘) รองลงมาคือ มีการเปด
โอกาสใหคณะกรรมการ ชุมชน คณะครูผูปกครอง มีสวนรวมในการรับรู เรียนรู และทําความเขาใจ 
ในการปฏิบัติราชการ มีคาเฉลี่ย ( X = ๔.๕๐) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีการแสวงหา
ฉันทาคติหรือขอตกลงรวมระหวางกันของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ โดยไมมีขอคัดคานท่ีหา
ขอยุติไมได มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๓๒) ตามลําดับ 
 
 
 
 



 

  

๑๐๖ 

ตารางท่ี ๔.๑๑ คะแนนคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผูบริหารและรอง
ผูบริหารผูรับผิดชอบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
หลักการกระจายอํานาจ  

(n = ๒๕๔) 

 

หลักการกระจายอํานาจ 
 

มีการใชหลักธรรมภิบาล 

( X ) (S.D.) ระดับ 
๑ ในการปฏิบัติราชการมีการมอบอํานาจและกระจาย 

ความรับผิดชอบในการตัดสินใจของการปฏิบัติงาน 
รวมกันใหกับผูรวมงาน ๔.๗๐ ๐.๔๗๕ มากท่ีสุด 

๒ มีการมอบหมายงานใหแกผูปฏิบัติงานรวมกัน ได 
อยางเหมาะสมท่ีสุด ๔.๗๑ ๐.๔๖๒ มากท่ีสุด 

๓ การปฏิบัติราชการ มีการมอบหนาท่ีการทํางานท่ีชัดเจน  
และท่ัวถึง ๔.๗๒ ๐.๔๘๕ 

 
มากท่ีสุด 

๔ มีการกระจายอํานาจในการปฏิบัติราชการของผูบริหาร 
ใหกับผูรวมงาน ไดอยางเหมาะสม ๔.๕๙ ๐.๕๓๘ 

 
มากท่ีสุด  

๕ มีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินหรือภาค สวนอ่ืน ๆ ในสังคม ๓.๘๐ ๑.๐๙๒  

 
มาก 

 รวม ๔.๕๐ ๑.๕๘๒ มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๑ พบวาผูตอบแบบสอบถามผูบริหารและรองผูบริหาร สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ในหลักการกระจายอํานาจ โดยภาพรวม
อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๕๐) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 
การปฏิบัติราชการ มีการมอบหนาท่ีการทํางานท่ีชัดเจน และท่ัวถึง อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย    
( X =๔.๗๒) รองลงมาคือ มีการมอบหมายงานใหแกผูปฏิบัติงานรวมกัน ไดอยางเหมาะสมท่ีสุดมี
คาเฉลี่ย ( X =๔.๗๑) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือภาค สวนอ่ืน ๆ ในสังคม มีคาเฉลี่ย ( X =๓.๘๐) ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 



 

  

๑๐๗ 

ตารางท่ี ๔.๑๒ คะแนนคาเฉล่ีย( X )และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผูบริหารและรอง
ผูบริหารผูรับผิดชอบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
หลักคุณธรรม/จริยธรรม 

 (n = ๒๕๔) 

 

หลักคุณธรรม/จริยธรรม 
 

มีการใชหลักธรรมภิบาล 

( X ) (S.D.) ระดับ 
๑ พิจารณาความดีความชอบ และความกาวหนาใน 

วิชาชีพ แกบุคลากรอยางเหมาะสมและเปนธรรม ๔.๖๑ ๐.๖๖๖ มากท่ีสุด 
๒ การปฏิบัติราชการมีจิตสํานึกรับผิดชอบในการ 

ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม ๔.๗๑ ๐.๔๗๗ มากท่ีสุด 
๓ การปฏิบัติหนาท่ีเปนไปดวยความซ่ือสัตยมีคุณธรรม  

และตรงตามความคาดหวังของสังคม ๔.๘๔ ๐.๓๙๒ 
 
มากท่ีสุด 

๔ ยึดม่ันในหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารง 
ตําแหนงผูบริหาร จรรยาบรรณวิชาชีพของตน ๔.๗๓ ๐.๔๖๗ 

 
มากท่ีสุด  

๕ การปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
ของระบบราชการไทย ๔.๖๔ ๐.๖๔๖ 

 
มากท่ีสุด 

 รวม ๔.๗๑ ๐.๕๒๙ มากท่ีสุด 
  

 จากตารางท่ี ๔.๑๒ พบวา ผูตอบแบบสอบถามผูบริหารและรองผูบริหาร สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ในหลักคุณธรรม/จริยธรรม โดยภาพรวม
อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๗๑) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 
การปฏิบัติหนาท่ีเปนไปดวยความซ่ือสัตย  มีคุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม อยูใน
ระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๘๔) รองลงมาคือ ยึดม่ันในหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู
ดํารงตําแหนงผูบริหาร จรรยาบรรณวิชาชีพของตน มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๗๓) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุด คือ พิจารณาความดีความชอบ และความกาวหนาในวิชาชีพ แกบุคลากรอยางเหมาะสมและเปน
ธรรม มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๖๑) ตามลําดับ 

 

 

 

 
 



 

  

๑๐๘ 

ตอนที่ ๓ การเปรียบเทียบระดับการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ของ ผูบ ริหาร โ รง เ รี ยน  สั งกั ดสํ านั กงาน เขต พ้ืนที่ ก าร ศึกษาประถม ศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จําแนกตามประสบการณและขนาดของโรงเรียน 

 
สมมติฐานขอท่ี ๑ ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยาเขต ๑ ท่ีมีประสบการณในการดํารงตําแหนงผูบริหาร ตางกัน มีผลตอการบริหาร
โรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน แตกตางกัน 

 
ตารางท่ี ๔.๑๓ ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
๑ จําแนกตามประสบการณ 

การบริหารโรงเรียนโดยใช
หลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

ไมเกิน๑๐ป มากกวา๑๐ป  
T-test 

 
Sig. X  S.D X  S.D 

๑.หลักประสิทธิภาพ 
 

๔.๑๘ ๐.๔๒๙ ๔.๒๔ ๐.๔๔๒ -.๙๓๑ ๐.๑๕๓ 

๒. หลักประสิทธิผล 
 

๔.๑๗ ๐.๓๘๖ ๔.๓๑ ๐.๔๑๓ ๒.๓๗๔ ๐.๔๖๑ 

๓. หลักการตอบสนอง 
 

๔.๔๓ ๐.๕๕๘ ๔.๒๑ ๐.๕๐๓ ๒.๙๔๕ ๐.๐๐๒ 

๔ . หลั กภาระรั บผิ ดชอบ/
สามารถตรวจสอบได 

๔.๕๕ ๐.๕๖๐ ๔.๖๘ ๐.๕๑๐ -๑.๗๑๐ ๐.๐๒๖ 

๕. หลักเปดเผย / โปรงใส ๔.๕๕ ๐.๕๖๐ ๔.๗๑ ๐.๔๘๙ -๒.๑๒๔ ๐.๐๐๓ 

  ๖. หลักนิติธรรม 
 

๔.๖๒ ๐.๕๒๑ ๔.๖๗ ๐.๕๑๖ -.๖๙๐ ๐.๔๐๓ 

๗. หลักความเสมอภาค 
 

๔.๒๖ ๐.๕๐๙ ๔.๗๔ ๐.๔๙๖ -๖.๖๗๓ ๐.๔๑๓ 

๘. หลักการมีสวนรวม/การ
พยายามแสวงหาฉันทามต ิ

๔.๕๕ ๐.๕๖๐ ๔.๖๖ ๐.๕๓๘ -๑.๓๗๖ ๐.๑๓๘ 



 

  

๑๐๙ 

ตารางท่ี ๔.๑๓(ตอ) 

การบริหารโรงเรียนโดยใช 
หลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

นอยกวา๑๐ป มากกวา๑๐ป  
T-test 

 
Sig. X  S.D X  S.D 

๙. หลักการกระจายอํานาจ 
 

๔.๒๕ ๐.๔๓๔ ๔.๗๕ ๐.๔๕๗ -๗.๗๘๑ ๐.๘๒๖ 

๑๐. หลักคุณธรรม/จริยธรรม 
 

๔.๕๘ ๐.๕๒๗ ๔.๗๙ ๐.๔๒๒ -๓.๑๔๐ ๐.๐๐๐ 

รวม ๔.๔๑ ๐.๓๙๔ ๔.๕๗ ๐.๓๔๖ -๓.๐๑๓ ๐.๐๔๕ 

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๓ ผลวิเคราะหพบวา ประสบการณในการปฏิบัติงานมีผลการบริหาร
โรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ตามความคิดเห็นของผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติ
หนาท่ีแทน จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวาผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติ
หนาท่ีแทน ท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนโดยใช
หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สัง กัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โดยรวมท้ัง ๑๐ หลักแตกตางกัน จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีวางไวมีนัยสําคัญ
ทางสถิตท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

๑๑๐ 

 สมมติฐานขอท่ี ๒ ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต ๑ ท่ีมีขนาดของโรงเรียน ตางกัน มีผลตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก     
ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน ไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี ๔.๑๔ ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 

การบริหารโรงเรยีน
โดยใชหลักธรรมาภิ

บาล 
แหลงขอมูล SS Df MS F Sig. 

๑. หลักประสิทธิภาพ 

 

ระหวางกลุม ๕.๗๑๔ ๓ ๑.๙๐๕ ๑๑.๐๖๓ ๐.๐๐๐* 
ภายในกลุม ๔๓.๐๔๒ ๒๕๐ ๐.๑๗๒   

รวม ๔๘.๗๕๖ ๒๕๓    
๒. หลักประสิทธิผล ระหวางกลุม ๓.๖๗๕ ๓ ๑.๒๒๕ ๗.๘๕๓ ๐.๐๐๐* 

ภายในกลุม ๓๘.๙๙๑ ๒๕๐ ๐.๑๕๖   
รวม ๔๒.๖๖๕ ๒๕๓    

๓.หลักการตอบสนอง ระหวางกลุม ๕.๙๘๗ ๓ ๑.๙๙๖ ๗.๘๑๙ ๐.๐๐๐* 
ภายในกลุม ๖๓.๘๐๘ ๒๕๐ ๐.๒๕๕   

รวม ๖๙.๗๙๕ ๒๕๓    
๔. หลักภาระ

รับผิดชอบ/
สามารถตรวจสอบ
ได 

ระหวางกลุม ๒.๒๐๗ ๓ ๐.๗๓๖ ๒.๗๒๐ ๐.๐๔๕* 
ภายในกลุม ๖๗.๖๐๘ ๒๕๐ ๐.๒๗๐   

รวม 
๖๙.๘๑๕ ๒๕๓    

๕. หลักเปดเผย/
โปรงใส 

ระหวางกลุม ๒.๐๕๔ ๓ ๐.๖๘๕ ๒.๖๖๗ ๐.๐๔๘* 
ภายในกลุม ๖๔.๑๖๗ ๒๕๐ ๐.๒๕๗   

รวม ๖๖.๒๒๐ ๒๕๓    
๖. หลักนิติธรรม0  ระหวางกลุม ๑.๐๗๐ ๓ ๐.๓๕๗ ๑.๓๔๒ ๐.๒๖๑ 

ภายในกลุม ๖๖.๔๔๒ ๒๕๐ ๐.๒๖๖   
รวม ๖๗.๕๑๒ ๒๕๓    

40๗. หลักความเสมอ
ภาค 

ระหวางกลุม ๒.๔๙๐ ๓ ๐.๘๓๐ ๒.๙๐๓ ๐.๐๓๕* 
ภายในกลุม ๗๑.๔๖๗ ๒๕๐ ๐.๒๘๖   

รวม ๗๓.๙๕๗ ๒๕๓    
๘. หลักการมีสวน

รวม/การพยายาม
แสวงหาฉันทามติ 

ระหวางกลุม ๑.๓๔๐ ๓ ๐.๔๔๗ ๑.๕๑๘ ๐.๒๑๐ 
ภายในกลุม ๗๓.๖๐๘ ๒๕๐ ๐.๒๙๔   

รวม ๗๔.๙๔๙ ๒๕๓    



 

  

๑๑๑ 

ตารางท่ี ๔.๑๔ (ตอ) 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ๐.๐๕ 
 

 จากตารางท่ี  ๔.๑๔ ผลวิเคราะหพบวา ขนาดโรงเรียนมีผลตอการบริหารโรงเรียนโดยใช
หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สัง กัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ตามความคิดเห็นของผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน 
จําแนกตาม ขนาดโรงเรียน พบวาผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน ท่ีมีขนาดโรงเรียน
ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โดยรวมท้ัง ๑๐ หลักไมแตกตาง
กัน จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีวางไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ ๐.๐๕  

ดังนั้นจึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกับการ
บริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ตามความคิดเห็นผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติ
หนาท่ีแทนจําแนกตามขนาดโรงเรียน เปนรายคู โดยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe’) รายละเอียดตาม
ตารางดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙. หลักการกระจาย
อํานาจ 

ระหวางกลุม ๑.๗๕๐ ๓ ๐.๕๘๓ ๒.๓๕๓ ๐.๐๗๓ 
ภายในกลุม ๖๑.๙๖๗ ๒๕๐ ๐.๒๔๘   

รวม ๖๓.๗๑๗ ๒๕๓    
๑๐. หลักคุณธรรม/

จริยธรรม 
ระหวางกลุม ๐.๕๑๐ ๓ ๐.๑๗๐ ๐.๘๐๕ ๐.๔๙๒ 
ภายในกลุม ๕๒.๘๑๗ ๒๕๐ ๐.๒๑๑   

รวม ๕๓.๓๒๗ ๒๕๓    
ผลรวม ระหวางกลุม ๐.๔๔๒ ๓ ๐.๑๔๗ ๑.๑๐๙ ๐.๓๔๖ 

 ภายในกลุม ๓๓.๒๑๗ ๒๕๐ ๐.๑๓๓   
 รวม ๓๓.๖๕๙ ๒๕๓    



 

  

๑๑๒ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูความคิดเห็นการบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑จําแนกตามขนาดโรงเรียน หลัก
ประสิทธิภาพ ตามวิธี LSD (Lease significance difference)  

ขนาดของโรงเรียน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ขนาดใหญพิเศษ 

ขนาดเล็ก  ๐.๐๐๐* ๐.๑๘๑ ๐.๕๒๘ 

ขนาดกลาง   ๐.๓๖๑ ๐.๔๐๗ 

ขนาดใหญ    ๐.๘๓๙ 

ขนาดใหญพิเศษ     

* นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๕ ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคู ระดับคูความคิดเห็นการ
บริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑จําแนกตามขนาดโรงเรียนหลักประสิทธิภาพพบวา ความ
คิดเห็นของผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน แตกตางกันดังนี้ โรงเรียนขนาดกลาง  
มีความคิดเห็นแตกตางกับโรงเรียนขนาดเล็ก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูความคิดเห็นการบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก

ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑จําแนกตามขนาดโรงเรียน หลัก
ประสิทธิผล ตามวิธี LSD(Lease significance difference)  

ขนาดของโรงเรียน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ขนาดใหญพิเศษ 

ขนาดเล็ก  ๐.๐๐๐* ๐.๒๗๗ ๐.๗๙๗ 

ขนาดกลาง   ๐.๔๒๐ ๐.๓๓๒ 

ขนาดใหญ    ๐.๗๐๐ 

ขนาดใหญพิเศษ     

* นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ๐.๐๕ 
 
 
 



 

  

๑๑๓ 

 ตารางท่ี ๔.๑๖ ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคู ระดับคูความคิดเห็นการบริหาร
โรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑จําแนกตามขนาดโรงเรียนหลักประสิทธิผล พบวา ความ
คิดเห็นของผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน แตกตางกันดังนี้ โรงเรียนขนาดกลาง มี
ความคิดเห็นแตกตางกับโรงเรียนขนาดเล็ก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๗ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูความคิดเห็นการบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก      

ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑จําแนกตามขนาดโรงเรียน หลักการ
ตอบสนอง ตามวิธี LSD(Lease significance difference)  

ขนาดของโรงเรียน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ขนาดใหญพิเศษ 

ขนาดเล็ก  ๐.๐๐๑* ๐.๐๐๘ ๐.๖๗๓ 

ขนาดกลาง   ๐.๐๐๐* ๐.๖๕๐ 

ขนาดใหญ    ๐.๖๕๐ 

ขนาดใหญพิเศษ     

* นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ๐.๐๕ 
 
 ตารางท่ี ๔.๑๗ ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคู ระดับคูความคิดเห็นการบริหาร
โรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑จําแนกตามขนาดโรงเรียนหลักการตอบสนอง พบวา ความ
คิดเห็นของผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทนแตกตางกันดังนี้ โรงเรียนขนาดกลาง มี
ความคิดเห็นแตกตางกับโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

๑๑๔ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๘ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูความคิดเห็นการบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก      

ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑จําแนกตามขนาดโรงเรียน หลักภาระ
รับผิดชอบ/สามารถ ตรวจสอบไดตามวิธี LSD (Lease significance 
difference) 

ขนาดของโรงเรียน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ขนาดใหญพิเศษ 

ขนาดเล็ก  ๐.๐๖๔ ๐.๐๖๕ ๐.๒๐๘ 

ขนาดกลาง   ๐.๒๖๔ ๐.๐๘๔ 

ขนาดใหญ    ๐.๐๓๖* 

ขนาดใหญพิเศษ     

* นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ๐.๐๕ 
 
 ตารางท่ี ๔.๑๘ ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคู ระดับคูความคิดเห็นการบริหาร
โรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑จําแนกตามขนาดโรงเรียนหลักภาระรับผิดชอบ/สามารถ
ตรวจสอบได พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทนแตกตางกัน
ดังนี้ โรงเรียนขนาดใหญ มีความคิดเห็นแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูความคิดเห็นการบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก      

ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑จําแนกตามขนาดโรงเรียน หลักเปดเผย/
โปรงใส ตามวิธี LSD(Lease significance difference)  

ขนาดของโรงเรียน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ขนาดใหญพิเศษ 

ขนาดเล็ก  ๐.๐๗๖ ๐.๐๘๑ ๐.๑๖๕ 

ขนาดกลาง   ๐.๒๙๕ ๐.๐๖๖ 

ขนาดใหญ    ๐.๐๓๑* 

ขนาดใหญพิเศษ     

* นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ๐.๐๕ 
 



 

  

๑๑๕ 

 ตารางท่ี ๔.๑๙ ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคู ระดับคูความคิดเห็นการบริหาร
โรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑จําแนกตามขนาดโรงเรียนหลักเปดเผย/โปรงใส พบวา ความ
คิดเห็นของผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทนแตกตางกันดังนี้ โรงเรียนขนาดใหญ มี
ความคิดเห็นแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๐  การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูความคิดเห็นการบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก      

ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑จําแนกตามขนาดโรงเรียน 4 0หลักความ
เสมอภาค40ตามวิธี LSD (Lease significance difference)  

ขนาดของโรงเรียน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ขนาดใหญพิเศษ 

ขนาดเล็ก  ๐.๖๓๐ ๐.๐๑๖* ๐.๑๖๙ 

ขนาดกลาง   ๐.๐๑๐* ๐.๑๓๔ 

ขนาดใหญ    ๐.๘๗๕ 

ขนาดใหญพิเศษ     

* นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ๐.๐๕ 
 
 ตารางท่ี ๔.๒๐ ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคู ระดับคูความคิดเห็นการบริหาร
โรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จําแนกตามขนาดโรงเรียน 4 0หลักความเสมอภาค4 0พบวา ความ
คิดเห็นของผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทนแตกตางกันดังนี้ โรงเรียนขนาดใหญ มี
ความคิดเห็นแตกตางกับโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

๑๑๖ 

 ตอนที่ ๔ รวบรวมปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนโดยใช
หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๑ รวบรวม ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิ
บาลของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอ ยุธยา  เขต ๑ เ พ่ือการศึกษาโดยใชการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) หาคารอยละ (Percentage) และการแปลความหมายจากคารอยละ 

ปญหา (n=๒๕๔) รอยละ ขอเสนอแนะ (n=๒๕๔) รอยละ 
หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิภาพ 
๑. ผูบริหารไมคอยมีการ
ปฏิบัติราชการโดยการใช
ทรัพยากรนอยท่ีสุด และ
การดําเนินการเปนไปอยาง 
ประหยัด เกิดประสิทธิภาพ 
๒ .ผู บ ริ ห า ร ไม ค อยการ
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร มี
ความสามารถในการผลิต
เ กิดความคุ มค าต อการ
ลงทุนและบังเกิดประโยชน
สูงสุดตอสวนรวม    

 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 

๘ 

 
 
 
 

๐.๘ 
 
 
 
 
 

๓.๑ 

๑. ผูบริหารควรมีการปฏิบัติ
ราชการโดยการใชทรัพยากร
นอยท่ีสุด และการดําเนินการ
เปนไปอยาง 
ประหยัด เกิดประสทิธภิาพ 
๒.ผูบริหารควรการปฏิบัติ
ราชการมีความสามารถในการ
ผลิตเกิดความคุมคาตอการ
ลงทุนและบังเกิดประโยชน
สูงสุดตอสวนรวม    

 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 

๘ 

 
 
 
 

๐.๘ 
 
 
 
 

๓.๑ 

หลักประสิทธผิล หลักประสิทธผิล 

๑. ผู บริ หารไม ค อยสร าง
กระบวนการปฏิบัติงานเปน
ระบบและมีมาตรฐานมีการ
จัดการความเสี่ยงและมุงเนนผล
การปฏิบัติงานเปนเลิศ 
๒.ผูบริหารไมคอยมีวิสัยทัศน 
ใชศิลปะวิธีการปฏิบัติงานซ่ึง
วางไว เพ่ือใหบรรลุเปาประสงค 
ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและผูมีสวนไดสวน
เสียทุกฝาย 

 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 

๑๔ 

 
 
 
 
 

๐.๘ 
 
 
 
 

๕.๕ 

๑ . ผู บ ริ ห า ร ค ว รส ร า ง
กระบวนการปฏิบัติงานเปน
ระบบและมีมาตรฐานมีการ
จัดการความเสี่ยงและมุงเนนผล
การปฏิบัติงานเปนเลิศ 
๒.ผูบริหารควรมีวิสัยทัศน ใช
ศิลปะวิธีการปฏิบัติงานซ่ึงวาง
ไว เพ่ือใหบรรลุเปาประสงค 
ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและผูมีสวนไดสวน
เสียทุกฝาย 

 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 

๑๔ 

 
 
 
 
 

๐.๘ 
 
 
 
 

๕.๕ 

 



 

  

๑๑๗ 

ตารางท่ี ๔.๒๑ (ตอ) 
ปญหา (n=๒๕๔) รอยละ ขอเสนอแนะ (n=๒๕๔) รอยละ 

หลักการตอบสนอง หลักการตอบสนอง 
๑. ผู บริ หารไม ค อยมีการ
ปฏิบัติราชการของผูบริหาร มี
การกํากับติดตามตรวจสอบ
นิเทศ ใหการปฏิบัติงานตาง  ๆ
ถู กต องครบถ วนและเป น
ปจจุบัน 
๒. ผูบริหารไมคอยปฏิบัติ
ราชการของผูบริหารสามารถ
ตอบสนองตอผูมีสวนไดสวน
เสีย ท่ีมีความหลากหลายและมี
ความแตกตางกัน ไดอยาง
เหมาะสม 

 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 

๑๗ 

 
 
 
 
 

๐.๘ 
 
 
 
 
 

๖.๗ 

๑.  ผูบริหารควรมีการปฏิบัติ
ราชการของผูบริหาร มีการ
กํากับ ติดตามตรวจสอบนิเทศ 
ใหการปฏิบัติงานตางๆ  ถูกตอง
ครบถวนและเปนปจจุบัน 
๒. ผูบริหารควรปฏิบัติราชการ
ของผูบริหารสามารถตอบสนอง
ตอผู มีสวนไดสวนเสีย ท่ี มี
ความหลากหลายและมีความ
แตกตางกัน ไดอยางเหมาะสม 

 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 

๑๗ 

 
 
 
 
 

๐.๘ 
 
 
 

๖.๗ 

หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได 

๑. ผูบริหารไมคอยมีการ
จัดวางระบบการรายงาน
ค ว า ม ก า ว ห น า แ ล ะ
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย ท่ี
กําหนดไวตอสาธารณะเพ่ือ 
ประโยชนในการตรวจสอบ
และการใหคุณใหโทษ 
๒.ผู บริหารไมค อยมีความ
มุ งม่ัน เอาใจใส  ชวยเหลือ 
แกไข ปญหาในการบริหารงาน
ใหสําเร็จโดยไมทอดท้ิง / ละท้ิง
งาน 

 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 

๙ 

 
 
 
 
 
 

๓.๙ 
 
 
 
 

๓.๕ 

๑. ผูบริหารควรมีการจัดวาง
ระบบการรายงานความกาวหนา
และผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย ท่ี
กําหนดไวตอสาธารณะเพ่ือ 
ประโยชนในการตรวจสอบและ
การใหคุณใหโทษ 
๒.ผูบริหารควรมีความมุงม่ัน 
เอาใจใส  ช วยเหลือ แก ไข 
ปญหาในการบริหารงานให
สําเร็จโดยไมทอดท้ิง / ละท้ิง
งาน 

 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 

๙ 

 
 
 
 
 
 

๓.๙ 
 
 
 
 

๓.๕ 
  



 

  

๑๑๘ 

ตารางท่ี ๔.๒๑ (ตอ) 
ปญหา (n=๒๕๔) รอยละ ขอเสนอแนะ (n=๒๕๔) รอยละ 

หลักเปดเผย/โปรงใส หลักเปดเผย/โปรงใส 
๑ ผู บ ริ ห า ร ไ ม ค อ ย
บริ ห า ร ง านตามแผน ท่ี
กํ าหนด เปน ระบบและ
ตรวจสอบไดและรายงาน
ผลตามแผนบริหารงาน
ของโรงเรียนเ ม่ือสิ้นสุด
แผนงาน 
๒. ผูบริหารไมคอยมีการ
เปดเผยขอมูลขาวสารท่ี
จํา เปนและเชื่อ ถือได ให
ประชาชนได  รับทราบ
อ ย า ง ส มํ่ า เ ส ม อ แ ล ะ
ส า ม า ร ถ เ ข า ถึ ง ข อ มู ล
ขาวสารดังกลาวเปนไป
โดยงาย 

 
 
 
 
 

๘ 
 
 
 
 
 
 

๕ 

 
 
 
 
 

๓.๑ 
 
 
 
 
 
 

๒.๐ 

๑ผูบริหารควรบริหารงาน
ตามแผน ท่ี กํ าหนด เป น
ระบบและตรวจสอบได
และรายงานผลตามแผน
บริหารงานของโรงเรียน
เม่ือสิ้นสุดแผนงาน 
๒ . ผู บ ริ ห า ร คว ร มี ก า ร
เปดเผยขอมูลขาวสารท่ี
จํา เปนและเชื่ อ ถือได ให
ประชาชนได  รั บทราบ
อ ย า ง ส มํ่ า เ ส ม อ แ ล ะ
ส า ม า ร ถ เ ข า ถึ ง ข อ มู ล
ขาวสารดั งกล าวเปนไป
โดยงาย 

 
 
 
 
 

๘ 
 
 
 
 
 
 

๕ 

 
 
 
 
 

๓.๑ 
 
 
 
 
 
 

๒.๐ 

หลักนิติธรรม หลักนิติธรรม 

๑. ผูบริหารไมคอยสงเสริม
ใหบุคลากรมีระเบียบ วินัย 
ลงโทษผูประพฤติผิดตาม
ระเบียบแบบแผน มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดวยความยุ ติธรรมและ
เสมอภาค 
๒. ผูบริหารไมคอยมีการใช
อํ า น า จ ก ฎ ร ะ เ บี ย บ 
ขอบังคับในการปฏิบัติงาน
อยางเครงครัด เปนธรรม 
ไ ม เ ลื อ ก ป ฏิ บั ติ  โ ด ย
คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 
 
 

๖ 
 

 
 
 
 
 
 

๒.๔ 
 
 
 
 
 

๒.๔ 
 

๑. ผูบริหารควรสงเสริมให
บุคลากรมีระเบียบ วินัย 
ลงโทษผูประพฤติผิดตาม
ระเบียบแบบแผน มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดวยความยุติ ธ รรมและ
เสมอภาค 
๒. ผูบริหารควรมีการใช
อํ า น า จ ก ฎ ร ะ เ บี ย บ 
ขอบังคับในการปฏิบัติงาน
อยางเครงครัด เปนธรรม 
ไ ม เ ลื อ ก ป ฏิ บั ติ  โ ด ย
คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 
 
 

๖ 
 

 
 
 
 
 
 

๒.๔ 
 
 
 
 
 

๒.๔ 
 

 

 



 

  

๑๑๙ 

ตารางท่ี ๔.๒๑ (ตอ) 

ปญหา (n=๒๕๔) รอยละ ขอเสนอแนะ (n=๒๕๔) รอยละ 
หลักความเสมอภาค หลักความเสมอภาค 

๑. ผูบริหารไมคอยการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารไม
ค อ ย  มี ก า ร ล ง โ ท ษ ผู
ประพฤติผิดตามระเบียบ
แบบแผน มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานดวยความ
ยุติธรรมและเสมอภาค 
๒. ผูบริหารไมคอยมีการ
คํ านึ ง ถึ ง กา ร ให โ อกาส 
ความเทาเทียมกันของการ
เขา ถึงบริการสาธารณะ
ข อ ง ก ลุ ม บุ ค ค ล แ ล ะ
ผูดอยโอกาสในสังคมดวย     
 

 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 

๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 

๐.๘ 
 
 
 
 
 

๙.๔ 

๑ . ผู บ ริ ห า ร ค ว ร ก า ร
ปฏิบั ติงานของผูบริหาร
ค ว ร  มี ก า ร ล ง โ ท ษ ผู
ประพฤติผิดตามระเบียบ
แบบแผน มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานดวยความ
ยุติธรรมและเสมอภาค 
๒. ผูบริหารควรมีการคํานึงถึง
การใหโอกาส ความเทาเทียม
กันของการเข าถึ งบริ การ
สาธารณะของกลุมบุคคลและ
ผูดอยโอกาสในสังคมดวย     
 

 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 

๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 

๐.๘ 
 
 
 
 
 

๙.๔ 

หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหา 
ฉันทามติ 

หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหา 
ฉันทามติ 

๑. ผูบริหารไมคอยมีการ
แสว งหา ฉันทาค ติหรื อ
ขอตกลงรวมระหวางกัน
ของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ท่ี เ ก่ียวของ โดยไม มีขอ
คัดคานท่ีหาขอยุติไมได 
๒. ผูบริหารไมคอยเปด
โอกาสใหบุคลากรมีสวน
รวมในการกํากับ เสนอ
ปญหาและแนวทางแกไข 
ติดตามตรวจสอบ ตัดสินใจ 
วัดผลและประเมินผลการ 

 
 
 
 
 

๙ 
 
 
 
 
 

๗ 
 

 
 
 
 
 

๓.๕ 
 
 
 
 
 

๒.๘ 
 

๑ . ผู บ ริ ห า ร คว ร มี ก า ร
แสว งหา ฉั นทาคติ ห รื อ
ขอตกลงรวมระหวางกัน
ของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ท่ี เ ก่ียวของ โดยไม มีขอ
คัดคานท่ีหาขอยุติไมได 
๒. ผูบริหารควรเปดโอกาส
ใหบุคลากรมีสวนรวมใน
การกํากับ เสนอปญหาและ
แนวทางแก ไข  ติ ดตาม
ตรวจสอบ ตัดสินใจ วัดผล
และประเมินผลการ 

 
 
 
 
 

๙ 
 
 
 
 
 

๗ 
 

 
 
 
 
 

๓.๕ 
 
 
 
 
 

๒.๘ 
 

 

 

 



 

  

๑๒๐ 

ตารางท่ี ๔.๒๑ (ตอ) 
ปญหา (n=๒๕๔) รอยละ ขอเสนอแนะ (n=๒๕๔) รอยละ 

หลักการกระจายอํานาจ หลักการกระจายอํานาจ 
๑. ผูบริหารไมคอยมีการ
โ อ น ถ า ย บ ท บ า ท แ ล ะ
ภ า ร กิ จ ใ ห แ ก อ ง ค ก ร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือ
ภาคสวนอ่ืน ๆ ในสังคม 
๒.ผูบริหารไมคอยในการ
ปฏิบัติราชการมีการมอบ
อํานาจและกระจายความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจ
ของการปฏิบัติงานรวมกัน
ใหกับผูรวมงาน 

 
 
 
 

๒๔ 
 
 
 
 
 

๒ 

 
 
 
 

๙.๕ 
 
 
 
 
 

๐.๘ 

๑. ผูบริหารควรมีการโอน
ถายบทบาทและภารกิจ
ใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหรือภาคสวนอ่ืน ๆ 
ในสังคม 
๒ .ผู บ ริ ห า รค ว ร ในกา ร
ปฏิบัติราชการมีการมอบ
อํานาจและกระจายความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจ
ของการปฏิบัติงานรวมกัน
ใหกับผูรวมงาน 

 
 
 
 

๒๔ 
 
 
 
 
 

๒ 

 
 
 
 

๙.๕ 
 
 
 
 
 

๐.๘ 
หลักคุณธรรม/จริยธรรม หลักคุณธรรม/จริยธรรม 

๑ . ผู บ ริ ห า ร ไ ม ค อ ย
พิจารณาความดีความชอบ 
แล ะค ว าม ก า ว ห น า ใ น
วิชาชีพ แกบุคลากรอยาง
เหมาะสมและเปนธรรม 
๒ .ผู บ ริ ห าร ไม ค อยการ
ปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของระบบราชการไทย 
 

 
 
 
 

๒๖ 
 
 

 
๒๔ 

 

 
 
 
 

๑๐.๒ 
 

 
 

๙.๔ 
 

๑. ผูบริหารควรพิจารณา
ความดีความชอบ และ
ความกาวหนาในวิชาชีพ 
แกบุคลากรอยางเหมาะสม
และเปนธรรม 
๒.ผูบริหารควรการปฏิบัติ
ห น า ท่ี ข อ ง ผู บ ริ ห า ร มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของระบบราชการไทย 
 

 
 
 
 

๒๖ 
 
 

 
๒๔ 

 

 
 
 
 

๑๐.๒ 
 

 
 

๙.๔ 
 

    
 จากตารางท่ี ๔.๒๑ สรุปเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนโดยใช
หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนสัง กัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ท้ังหมด ๑๐ หลัก ดังนี้ หลักประสิทธิภาพ ตามความคิดเห็นผูบริหารและ
รองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน ปญหา คือ ผูบริหารไมคอยมีการปฏิบัติราชการโดยการใช
ทรัพยากรนอยท่ีสุด และการดําเนินการเปนไปอยางประหยัด เกิดประสิทธิภาพขอเสนอแนะ คือ 
ผูบริหารควรมีการปฏิบัติราชการโดยการใชทรัพยากรนอยท่ีสุด และการดําเนินการเปนไปอยาง
ประหยัด เกิดประสิทธิภาพ หลักประสิทธผิล ตามความคิดเห็นผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติ
หนาท่ีแทนปญหา คือ ผูบริหารไมคอยสรางกระบวนการปฏิบัติงานเปนระบบและมีมาตรฐานมีการ
จัดการความเสี่ยงและมุงเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศขอเสนอแนะ คือ ผูบริหารควรสราง



 

  

๑๒๑ 

กระบวนการปฏิบัติงานเปนระบบและมีมาตรฐานมีการจัดการความเสี่ยงและมุงเนนผลการปฏิบัติงาน
เปนเลิศ หลักการตอบสนอง ตามความคิดเห็นผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทนปญหา 
คือ ผูบริหารไมคอยมีการปฏิบัติราชการของผูบริหาร มีการกํากับ ติดตามตรวจสอบนิเทศ ใหการ
ปฏิบัติงานตางๆ ถูกตองครบถวนและเปนปจจุบันขอเสนอแนะ คือ ผูบริหารควรมีการปฏิบัติราชการ
ของผูบริหาร มีการกํากับ ติดตามตรวจสอบนิเทศ ใหการปฏิบัติงานตางๆ ถูกตองครบถวนและเปน
ปจจุบัน หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได ตามความคิดเห็นผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือ
ผูปฏิบัติหนาท่ีแทนปญหา คือผูบริหารไมคอยมีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนาและ
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย ท่ีกําหนดไวตอสาธารณะเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและการใหคุณให
โทษขอเสนอแนะ คือ ผูบริหารควรมีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมาย ท่ีกําหนดไวตอสาธารณะเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและการให คุณใหโทษ           
หลักเปดเผย/โปรงใสตามความคิดเห็นผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทนปญหา คือ
ผูบริหารไมคอยบริหารงานตามแผนท่ีกําหนดเปนระบบและตรวจสอบไดและรายงานผลตามแผน
บริหารงานของโรงเรียนเม่ือสิ้นสุดแผนงานขอเสนอแนะ คือ ผูบริหารไมคอยบริหารงานตามแผนท่ี
กําหนดเปนระบบและตรวจสอบไดและรายงานผลตามแผนบริหารงานของโรงเรียนเม่ือสิ้นสุดแผนงาน
หลักนิติธรรม ตามความคิดเห็นผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทนปญหา คือผูบริหารไม
คอยสงเสริมใหบุคลากรมีระเบียบ วินัย ลงโทษผูประพฤติผิดตามระเบียบแบบแผน มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาคขอเสนอแนะ คือ ผูบริหารไมคอยสงเสริมใหบุคลากรมี
ระเบียบ วินัย ลงโทษผูประพฤติผิดตามระเบียบแบบแผน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความ
ยุติธรรมและเสมอภาค หลักความเสมอภาค ตามความคิดเห็นผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติ
หนาท่ีแทนปญหา คือผูบริหารไมคอยการปฏิบัติงานของผูบริหารควร มีการลงโทษผูประพฤติผิดตาม
ระเบียบแบบแผน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาคขอเสนอแนะ คือ 
ผูบริหารควรการปฏิบัติงานของผูบริหารควร มีการลงโทษผูประพฤติผิดตามระเบียบแบบแผน มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาค หลักการมีสวนรวม/การพยายาม
แสวงหาฉันทามติ ตามความคิดเห็นผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทนปญหา คือ
ผูบริหารไมคอยมีการแสวงหาฉันทาคติหรือขอตกลงรวมระหวางกันของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ี
เก่ียวของ โดยไมมีขอคัดคานท่ีหาขอยุติไมไดขอเสนอแนะ คือ ผูบริหารควรมีการแสวงหาฉันทาคติ
หรือขอตกลงรวมระหวางกันของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ โดยไมมีขอคัดคานท่ีหาขอยุติไมได
หลักการกระจายอํานาจ ตามความคิดเห็นผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทนปญหา คือ
ผูบริหารไมคอยมีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือภาคสวนอ่ืน ๆ 
ในสังคมขอเสนแนะ คือ ผูบริหารควรมีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหรือภาคสวนอ่ืน ๆ ในสังคม หลักคุณธรรม/จริยธรรม ตามความคิดเห็นผูบริหารและรอง
ผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทนปญหา คือผูบริหารไมคอยพิจารณาความดีความชอบ และ
ความกาวหนาในวิชาชีพ แกบุคลากรอยางเหมาะสมและเปนธรรมขอเสนอแนะ คือ ผูบริหารควร
พิจารณาความดีความชอบ และความกาวหนาในวิชาชีพ แกบุคลากรอยางเหมาะสมและเปนธรรม 



  

บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปลายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “การบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative research) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก     
ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ ๒) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จําแนกตามประสบการณและ
ขนาดของโรงเรียน ตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ท้ังหมดประกอบดวย๑๐ หลัก 
คือ (๑) หลักประสิทธิภาพ (๒) หลักประสิทธิผล(๓) หลักการตอบสนอง (๔) หลักภาระรับผิดชอบ/
สามารถตรวจสอบได (๕) หลักเปดเผย/โปรงใส (๖) หลักนิติธรรม (๗) หลักความเสมอภาค          
(๘) หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (๙) หลักการกระจายอํานาจและ (๑๐) หลัก
คุณธรรมจรยิธรรม 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก จํานวนโรงเรียน ๑๘๘ โรงเรียน ใชวิธีการสุม
แบบแบงประเภท (Stratified random sampling) ตามสัดสวนของโรงเรียนแตละขนาดซ่ึงไดกําหนด
กลุมตัวอยางโดยวิธีการเปดตารางสําเร็จรูปของเครซ่ีและมอรแกน (R.V.Krejcie&D.W.Magan)      
จึงนํามาเทียบสัดสวน ไดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน ๑๒๗ โรงเรียน และผูใหขอมูลประกอบดวย 
ผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน ซ่ึงมีกลุมตัวอยางเปนผูบริหารและรองผูบริหาร/
หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน จํานวน ๒๐๑ คน โดยการเลือกจากโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุม
อยางงาย จากโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ โดยมีผูบริหาร ๑ คน 
รองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน ๑ คน รวม ๒ คน ตอหนึ่งโรงเรียนไดกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 
๒๕๔ คน ประกอบดวยดวยผูบริหาร จํานวน ๑๒๗ คน รองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน จํานวน 
๑๒๗ คน  
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแกแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยการแจงนับ
ความถ่ี (Frequency) หาคารอยละ (Percentage) หาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยายและใชการทดสอบคาที (t-test) 
และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ดวย F-test (One – way ANOVA) ถาพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ 
(Scheffe)ผูวิจัยขอแสดงผลการวิจัยโดยสรุปตามลําดับดังนี้ 

 

 

 



 ๑๒๓ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่อง“การบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน     
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑”สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 

ตอนที่ ๑ ผลวิเคราะหคําถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญ เปน
เพศหญิง มีอายุมากกวา ๕๑ ปข้ึนไป ระดับการศึกษาปริญญาโท ตําแหนงเปนผูอํานวยการและเปน
รองผูอํานวยการ/หรือผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีแทนมีประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา๑๐ป เปน
โรงเรียนขนาดกลางและเปนโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

 ตอนที่ ๒ ผลการวิเคราะหการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ 
 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ท้ัง ๑๐ 
หลัก พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก   ธรร
มาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เรียงจากมากไปหานอย ดังนี้หลักคุณธรรม/จริยธรรมหลัก
เปดเผย/โปรงใสหลักนิติธรรมหลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบไดหลักการมีสวนรวม/การ
พยายามแสวงหาฉันทามติหลักการกระจายอํานาจหลักความเสมอภาคหลักประสิทธิผลหลักการ
ตอบสนองและหลักประสิทธิภาพตามลําดับมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. หลักประสิทธิภาพ ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ 
ผูบริหารมีการกําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบโดยมอบหมายงาน ใหบุคลากรตามความรูความสามารถ
อยางเหมาะสม อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูบริหารมีการลดข้ันตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวก และลดภาระคาใชจาย และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารมี
การปฏิบัติราชการโดยการใชทรัพยากรนอยท่ีสุด และการดําเนินการเปนไปอยางประหยัดเกิด
ประสิทธิภาพ ตามลําดับ 
 ๒. หลักประสิทธิผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี ้
ผูบริหารมีการปฏิบัติหนาท่ีตามพันธกิจใหบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ตามความตองการตอความคาดหวังของ
ประชาชน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ สรางกระบวนการปฏิบัติงานเปนระบบและมีมาตรฐานมี
การจัดการความเสี่ยงและมุงเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ ตามลําดับ 
 ๓. หลักการตอบสนอง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้    
ในการปฏิบัติราชการของผูบริหารสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา



 ๑๒๔ 

คือ การปฏิบัติราชการของผูบริหารสามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และขอท่ี
มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การปฏิบัติราชการของผูบริหาร มีการกํากับ ติดตามตรวจสอบนิเทศ ใหการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ ถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน ตามลําดับ 
 ๔. หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยเรียง
จากมากไปหานอย ดังนี้ ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และนโยบายของ
โรงเรียน อยางเหมาะสม ชัดเจน อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูบริหารมีการจัดเตรียมระบบการ
แกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีการ
จัดวางระบบการรายงานความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย ท่ีกําหนดไวตอสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนในการตรวจสอบและการใหคุณใหโทษ ตามลําดับ 
 ๕. หลักเปดเผย/โปรงใส โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงจากมากไปหานอย 
ดังนี้ ผูบริหารมีการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา
คือ มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตาง ๆ ถูกตองครบถวน และเปนปจจุบัน และขอท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ บริหารงานตามแผนท่ีกําหนดเปนระบบและตรวจสอบไดและรายงานผลตาม
แผนบริหารงานของโรงเรียนเม่ือสิ้นสุดแผนงาน ตามลําดับ 
 ๖. หลักนิติธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้    มี
การกําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบโดยมอบหมายงานใหบุคลากรตามความรูความสามารถอยาง
เหมาะสม อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการกําหนดและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ขอตกลง หรือแนวการบริหารงานในโรงเรียน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ สงเสริมใหบุคลากร  มี
ระเบียบ วินัย ลงโทษผูประพฤติผิดตามระเบียบแบบแผน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความ
ยุติธรรมและเสมอภาค ตามลําดับ 
 ๗. หลักความเสมอภาค โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงจากมากไปหานอย 
ดังนี้ในการปฏิบัติราชการของผูบริหาร มีการสนับสนุนใหกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน อยาง
เหมาะสม เทาเทียมและท่ัวถึง อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ การปฏิบัติราชการของผูบริหารใน
การบริหารโรงเรียนชัดเจน มีการแบงงานใหกับบุคลากรอยางเหมาะสม มีใจเปนกลางยุติธรรมและ
เทาเทียมกัน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ในการปฏิบัติงานของผูบริหาร มีการลงโทษผูประพฤติ
ผิดตามระเบียบแบบแผน มีการประเมินผลการปฏิบัติ งานดวยความยุติธรรมและเสมอภาค 
ตามลําดับ 
 ๘. หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดย
เรียงจากมากไปหานอย ดังนี้เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย / แผนงานและ
การปฏิบัติงานของโรงเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการเปดโอกาสใหคณะกรรมการ 
ชุมชน คณะครูผูปกครอง มีสวนรวมในการรับรู เรียนรู และทําความเขาใจ ในการปฏิบัติราชการ และ
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีการแสวงหาฉันทาคติหรือขอตกลงรวมระหวางกันของกลุมผูมีสวนได
สวนเสียท่ีเก่ียวของ โดยไมมีขอคัดคานท่ีหาขอยุติไมได ตามลําดับ 
 ๙. หลักการกระจายอํานาจ โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงจากมากไปหานอย 
ดังนี้การปฏิบัติราชการ มีการมอบหนาท่ีการทํางานท่ีชัดเจน และท่ัวถึง อยูในระดับมากท่ีสุด มี
คาเฉลี่ย รองลงมาคือ มีการมอบหมายงานใหแกผูปฏิบัติงานรวมกัน ไดอยางเหมาะสมท่ีสุด และขอท่ี



 ๑๒๕ 

มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือภาค 
สวนอ่ืน ๆ ในสังคม ตามลําดับ 
 ๑๐. หลักคุณธรรม/จริยธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงจากมากไปหา
นอย ดังนี้ การปฏิบัติหนาท่ีเปนไปดวยความซ่ือสัตย มีคุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม 
อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ยึดม่ันในหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนง
ผูบริหาร จรรยาบรรณวิชาชีพของตน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ พิจารณาความดีความชอบ 
และความกาวหนาในวิชาชีพ แกบุคลากรอยางเหมาะสมและเปนธรรม ตามลําดับ 

 

 ตอนที่ ๓ ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิ
บาลของผูบริหารโรงเ รียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จําแนกตามประสบการณและขนาดของโรงเรียน 
 
  ผลวิเคราะห พบวา ประสบการณในการปฏิบัติงานมีผลการบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ ตามความคิดเห็นของผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน จําแนกตาม
ประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวาผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน ท่ีมี
ประสบการณในการปฏิบัติงาน ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิ
บาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
โดยรวมท้ัง ๑๐ หลัก แตกตางกัน จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีวางไว มีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ ๐.๐๕ และ
ผลวิเคราะหพบวา ขนาดโรงเรียนมีผลตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน จําแนกตาม ขนาดโรงเรียน พบวาผูบริหารและ
รองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน ท่ีมีขนาดโรงเรียน ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหาร
โรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โดยรวมท้ัง ๑๐ หลัก ไมแตกตางกัน จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีวาง
ไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ ๐.๐๕  
 

  ตอนที่ ๔ รวบรวม ปญหาและขอเสนอแนะเกีย่วกับการบริหารโรงเรียนโดย
ใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต ๑ 
 
 ผลสรุปเ ก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก           
ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ ท้ังหมด ๑๐ หลัก ดังนี ้



 ๑๒๖ 

 ๑. หลักประสิทธิภาพ ตามความคิดเห็นผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน 
คือ ผูบริหารควรมีการปฏิบัติราชการโดยการใชทรัพยากรนอยท่ีสุด และการดําเนินการเปนไปอยาง
ประหยัด เกิดประสิทธิภาพจํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๐.๘ผูบริหารควรการปฏิบัติราชการมี
ความสามารถในการผลิตเกิดความคุมคาตอการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม จํานวน 
๘ คน คิดเปนรอยละ ๓.๑ 
 ๒. หลักประสิทธิผล ตามความคิดเห็นผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน คือ 
ผูบริหารควรสรางกระบวนการปฏิบัติงานเปนระบบและมีมาตรฐานมีการจัดการความเสี่ยงและมุงเนน
ผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๐.๘ผูบริหารควรมีวิสัยทัศน ใชศิลปะวิธีการ
ปฏิบัติงานซ่ึงวางไว เพ่ือใหบรรลุเปาประสงค ตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนได
สวนเสียทุกฝาย จํานวน ๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๕.๕ 
 ๓. หลักการตอบสนองตามความคิดเห็นผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน 
คือ ผูบริหารควรมีการปฏิบัติราชการของผูบริหาร มีการกํากับ ติดตามตรวจสอบนิเทศ ใหการ
ปฏิบัติงานตางๆ ถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๐.๘ผูบริหารควร
ปฏิบัติราชการของผูบริหารสามารถตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีความหลากหลายและมีความ
แตกตางกัน ไดอยางเหมาะสมจํานวน ๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๖.๗ 
 ๔.หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบไดตามความคิดเห็นผูบริหารและรองผูบริหาร/
หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน คือผูบริหารควรมีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมาย ท่ีกําหนดไวตอสาธารณะเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและการใหคุณใหโทษจํานวน 
๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๓.๙ผูบริหารควรมีความมุงม่ัน เอาใจใส ชวยเหลือ แกไข ปญหาในการ
บริหารงานใหสําเร็จโดยไมทอดท้ิง / ละท้ิงงานจํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๓.๕  
 ๕. หลักเปดเผย/โปรงใสตามความคิดเห็นผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ี
แทน คือผูบริหารควรบริหารงานตามแผนท่ีกําหนดเปนระบบและตรวจสอบไดและรายงานผลตาม
แผนบริหารงานของโรงเรียนเม่ือสิ้นสุดแผนงานจํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๓.๑ผูบริหารควรมีการ
เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและเชื่อถือไดใหประชาชนได รับทราบอยางสมํ่าเสมอและสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวเปนไปโดยงายจํานวน ๕ คน คิดเปน รอยละ ๒.๐ 
 ๖. หลักนิติธรรมตามความคิดเห็นผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน คือ
ผูบริหารควรสงเสริมใหบุคลากรมีระเบียบ วินัย ลงโทษผูประพฤติผิดตามระเบียบแบบแผน มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาค จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๒.๔ 
ผูบริหารควรมีการใชอํานาจกฎระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด เปนธรรม ไมเลือก
ปฏิบัติ โดยคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๒.๔  
 ๗. หลักความเสมอภาค ตามความคิดเห็นผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน 
คือผูบริหารควรการปฏิบัติงานของผูบริหารควร มีการลงโทษผูประพฤติผิดตามระเบียบแบบแผน มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาค จํานวน ๒ คน คิดเปน รอยละ ๐.๘ 
ผูบริหารควรมีการคํานึงถึงการใหโอกาส ความเทาเทียมกันของการเขาถึงบริการสาธารณะของกลุม
บุคคลและผูดอยโอกาสในสังคมดวย จํานวน ๒๔ คน คิดเปน รอยละ ๙.๔  



 ๑๒๗ 

 ๘. หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ ตามความคิดเห็นผูบริหารและรอง
ผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน คือ ผูบริหารควรมีการแสวงหาฉันทาคติหรือขอตกลงรวมระหวางกัน
ของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ โดยไมมีขอคัดคานท่ีหาขอยุติไมไดจํานวน ๙ คน คิดเปน รอย
ละ ๓.๕ผูบริหารควรเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกํากับ เสนอปญหาและแนวทางแกไข 
ติดตามตรวจสอบ ตัดสินใจ วัดผลและประเมินผลการจํานวน ๗ คน คิดเปน รอยละ ๒.๘  
 ๙. หลักการกระจายอํานาจตามความคิดเห็นผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ี
แทน คือผูบริหารควรไมคอยมีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ
ภาคสวนอ่ืน ๆ ในสังคมจํานวน ๒๔ คน คิดเปน รอยละ ๙.๕ผูบริหารควรไมคอยในการปฏิบัติราชการ
มีการมอบอํานาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจของการปฏิบัติงานรวมกันใหกับ
ผูรวมงานจํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๐.๘  
 ๑๐. หลักคุณธรรม/จริยธรรมตามความคิดเห็นผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติ
หนาท่ีแทน คือผูบริหารควรพิจารณาความดีความชอบ และความกาวหนาในวิชาชีพ แกบุคลากรอยาง
เหมาะสมและเปนธรรมจํานวน ๒๖ คน คิดเปน รอยละ ๑๐.๒ผูบริหารควรการปฏิบัติหนาท่ีของ
ผูบริหารมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของระบบราชการไทย จํานวน ๒๔ คน คิดเปน รอยละ ๙.๔ 
 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการสรุปผลการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายไดดังนี้ 
 ๕.๒.๑ ผลการวิเคราะหการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พบวา ผูบริหารและรอง
ผูบริหารมีการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมท้ัง ๑๐ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการปรับปรุงหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหม ใหเขาใจ
ไดงายข้ึน สะดวกตอการจดจําและการนําไปปฏิบัติ รวมท้ังมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพ
บริบทของประเทศไทย โดยไดนําเอาประเด็นท่ีมีความสัมพันธเก่ียวของรวมไวดวยกันเปนหมวดหมู 
นอกจากนี้ยังไดใหความสําคัญในเรื่องความรับผิดชอบทางการบริหาร โดยเพ่ิมเติมในเรื่องการสราง
จิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรม อันเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ซ่ึงไดกําหนดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภทไวดวย ซ่ึงผูบริหารโรงเรียน สวนใหญให
ความสําคัญการบริหารโรงเรียน โดยอาศัยหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง
คือหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ทินกร อัครศรีชัยโรจน (๒๕๕๑, หนา ๑๑๙) ได
ทําการวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและครูผูสอนเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและครูผูสอนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ พบวา โดยภาพรวม      



 ๑๒๘ 

ไมแตกตางกัน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
ครูผูสอนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ตามประเภทสถานศึกษา โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักการมีสวนรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ สวนดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความโปรงใสและดานหลัก
ความคุมคา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ เม่ือวิเคราะหความแตกตางรายคู 
โดยรวม ดานหลักความโปรงใส ระหวางสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลางและระหวาง
สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ แตกตางกัน สวนดานหลักความรับผิดชอบ ดาน
หลักการมีสวนรวม ระหวางสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลาง ระหวางสถานศึกษา
ขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ และระหวางสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ 
แตกตางกัน ดานหลักนิติธรรม ดานหลักความคุมคาระหวางสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษา
ขนาดใหญและระหวางสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ แตกตางกัน สวนดานหลัก
คุณธรรมระหวางสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยเรื่องกิจเกื้อ สงกล่ิน (๒๕๕๔) การบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนกลุมคายพระเจาตาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๑ ผลการวิจัยพบวา (๑) ผลการวิเคราะหการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารโรงเรียนกลุมคายพระเจาตาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน (๒) เปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก        
ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนกลุมคายพระเจาตาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๑ จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (๓) วิเคราะหความแปรปรวน เปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิ
บาลของผูบริหารโรงเรียนกลุมคายพระเจาตาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง  
เขต ๑ จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ สมคิด ดวงจักร (๒๕๕๕) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของ
นโยบายการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ผลการวิจัยพบวาการ
กําหนดนโยบายการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก คือการสนับสนุนของสภามหาวิทยาลัยและบุคลากรในมหาวิทยาลัย ความสําเร็จของการ
นํานโยบายการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในมหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบดวย
ปจจัยหลักคือการบังคับใชกฏหมายท่ีเปนธรรม การสื่อสารและสมรรถนะของบุคลากร การประเมิน
นโยบายการบริหารจัดการตามหลักตามหลักธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏมีผลกระตอความ
เชื่อถือของสังคมและฝายบริหารมหาวิทยาลัยประสิทธิผลของนโยบายการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลมีความสําเร็จคือ จริยธรรมาภิบาล ภาวะสมดุลของของสิ่งแวดลอม และเสรีภาพทาง
วิชาการ 
 ผลทดสอบสมมติฐาน พบวา การกําหนดนโยบายธรรมาภิบาล การกําหนดนโยบาย     
ธรรมาภิบาลไปปฏบิัติ และการประเมินผลกระทบนโยบายธรรมาภิบาล มีความสัมพันธในเชิงบวกกับ
ประสิทธิผลของนโยบายอยูในระดับมาก 



 ๑๒๙ 

 ๑. หลักประสิทธิภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามผูบริหารและรองผูบริหาร สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ในหลักประสิทธิภาพ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารมีการกําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบโดย
มอบหมายงาน ใหบุคลากรตามความรูความสามารถอยางเหมาะสม ผูบริหารมีการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวก และลดภาระคาใชจาย ผูบริหารมีการปฏิบัติ
ราชการโดยการใชทรัพยากรนอยท่ีสุด และการดําเนินการเปนไปอยางประหยัด เกิดประสิทธิภาพ   
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสมาน รังสิโยกฤษฎ (๒๕๓๗) ไดกลาววา หลักธรรมาภิบาลท่ีเก่ียวกับ
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลวา เปนการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ไมวาจะ
เปนดานการจัดกระบวนการในการทํางาน การจัดองคการ การจัดสรรบุคคล และมีการใชทรัพยากร
สาธารณะอยางคุมคาและเหมาะสม มีการดําเนินการและการใหบริการประชาชนท่ีใหผลลัพธเปนท่ีนา
พอใจ และกระตุนการพัฒนาของสังคมทุกดานไมวาจะเปนดานการเมือง สังคม วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจแนวคิดของ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของเกษม วัฒนชัย (๒๕๔๖, หนา ๒๑) ไดกลาวถึงการ
บริหารแบบธรรมาภิบาลในสถานศึกษานั้น การบริหารการศึกษาตองสอดคลองและตอบสนอง
นโยบายและความตองการของระบบการศึกษาไทย ซ่ึงในหลักธรรมาภิบาล งบประมาณท่ีไดรับจะตอง
นําไปใชประโยชนอยางคุมคาและเพ่ือสวนรวม ถาเอาไปใชในสิ่งท่ีไมมีประโยชนหรือเปนประโยชน
เฉพาะตนเองหรือพวกพองตรงนี้ตองรับผิดชอบในเชิงธรรมาภิบาล หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ 
งบประมาณทุกบาทท่ีโรงเรียนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือกระทรวงศึกษาธิการ ไดมาตองใชให
เกิดประโยชนสูงสุด จะคอรัปชั่นไมได ตรงนี้เปนหลักธรรมาภิบาลท่ีสําคัญกระบวนการบริหารตองมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และไดประสิทธิผล (Effectiveness)ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ      
หลัก  ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) (๒๕๕๕) ไดกลาววาในการปฏิบัติราชการตองใช
ทรัพยากรอยางประหยัด เกิดผลิตภาพท่ีคุมคาตอการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม 
ท้ังนี้ ตองมีการลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวก และลดภาระ
คาใชจาย ตลอดจนยกเลิกภารกิจท่ีลาสมัยและไมมีความจําเปน 

 ๒. หลักประสิทธิผลพบวาผูตอบแบบสอบถามผูบริหารและรองผูบริหาร สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ในหลักประสิทธิผล โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารมีการปฏิบัติหนาท่ีตามพันธกิจใหบรรลุวัตถุประสงคของ
โรงเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ตามความตองการตอความ
คาดหวังของ สรางกระบวนการปฏิบัติงานเปนระบบและมีมาตรฐานมีการจัดการความเสี่ยงและ
มุงเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สมคิด ดวงจักร (๒๕๕๕) ไดทําการ
วิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของนโยบายการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ” 
ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของนโยบายการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมีความสําเร็จคือ 
จริยธรรมาภิบาล ภาวะสมดุลของของสิ่งแวดลอม และเสรีภาพทางวิชาการผลทดสอบสมมติฐาน 
พบวา การกําหนดนโยบายธรรมาภิบาล การกําหนดนโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ และการ
ประเมินผลกระทบนโยบายธรรมาภิบาล มีความสัมพันธในเชิงบวกกับประสิทธิผลของนโยบายอยูใน
ระดับมากการสังเคราะหผลวิจัย “การนํานโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติใหประสบความผลสําเร็จ”



 ๑๓๐ 

ข้ึนอยูกับการใหความสําคัญกับปจจัยหลัก ๔ ประการตามรูปแปบ 3C+Lagwill Model ท่ีผูวิจัยสราง
ข้ึน ประกอบดวย ๑) ความรูความสามารถ (Competency) ของบุคลากรทุกฝายในมหาวิทยาลัย     
๒) ความรวมมือ รวมแรง และรวมใจ (Comperation) ในการนําธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ๓) ระบบการ
สื่อสาร (Coomunication System) ในองคกรท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพระหวางสภามหาวิทยาลัย 
ฝายบริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัย ๔) มีการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเปนธรรมตอ
ประชาคมมหาวิทยาลัยดวยการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในทุกข้ันตอน และท่ีสําคัญคือทุกฝาย
ตองมีจิตสํานึกและความมุงม่ันเพ่ือการปฏิบัติใน 3C+Lag and will อยางแทจริง ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของเกษม วัฒนชัย (๒๕๔๖, หนา ๒๑)ไดกลาวถึงการบริหารแบบธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
นั้นมีการบริหารการศึกษาตองสอดคลองและตอบสนองนโยบายและความตองการของระบบ
การศึกษาไทย ซ่ึงในหลักธรรมาภิบาล งบประมาณท่ีไดรับจะตองนําไปใชประโยชนอยางคุมคาและ
เพ่ือสวนรวม ถาเอาไปใชในสิ่งท่ีไมมีประโยชนหรือเปนประโยชนเฉพาะตนเองหรือพวกพองตรงนี้ตอง
รับผิดชอบในเชิงธรรมาภิบาล หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ งบประมาณทุกบาทท่ีโรงเรียนสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา หรือกระทรวงศึกษาธิการ ไดมาตองใชใหเกิดประโยชนสูงสุด จะคอรัปชั่นไมได ตรงนี้
เปนหลักธรรมาภิบาลท่ีสําคัญกระบวนการบริหารตองมีประสิทธิภาพ(Efficiency)และไดประสิทธิผล 
(Effectiveness)ตองมีระบบรับผิดชอบตอผลการบริหารการศึกษา (Accountability) ตองสรางระบบ
ใหมีคนรับผิดชอบ ครูใหญ หัวหนาหมวด ผูอํานวยการเขต เลขาธิการ ตองรับผิดชอบถาสรางตรงนี้ได 
เชื่อวาระบบจะมีธรรมาภิบาลและสามารถขับเคลื่อนไปขางหนาไดอยางรวดเร็วซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)หลักประสิทธิผล (Effectiveness) (๒๕๕๕)ไดกลาวถึงวา ในการ
ปฏิบัติราชการตองมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกฝาย ปฏิบัติหนาท่ีตามพันธกิจใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ มีการวางเปาหมายการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและอยูในระดับท่ีตอบสนองตอความคาด หวังของประชาชน สรางกระบวนการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุงเนนผลการปฏิบัติงานเปน
เลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่องซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของสมาน รังสิโยกฤษฎ (๒๕๔๓) ไดกลาววา หลักธรรมาภบิาลท่ีเก่ียวกับความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลวา เปนการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ไมวาจะเปนดาน
การจัดกระบวนการในการทํางาน การจัดองคการ การจัดสรรบุคคล และมีการใชทรัพยากรสาธารณะ
อยางคุมคาและเหมาะสม มีการดําเนินการและการใหบริการประชาชนท่ีใหผลลัพธเปนท่ีนาพอใจ 
และกระตุนการพัฒนาของสังคมทุกดานไมวาจะเปนดานการเมือง สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของ พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล)(๒๕๔๙, หนา ๘-๙) กลาวไววา 
“หลักธรรมาภิบาล” เปนหลักธรรม คือหลักปฏิบัติใชประกอบการบริหารงานแบบบูรณาการทุก
ประเภทและทุกระดับของหัวหนาฝายบริหารท่ีชื่อวา Chief Executive Officer (CEO) ใหไดผลดี มี
ประสิทธิภาพสูง คือ ใหไดประสิทธิผลของงานและใหไดรับความพึงพอใจของประชาชนทุกฝาย 
 ๓. หลักการตอบสนองพบวาผูตอบแบบสอบถามผูบริหารและรองผูบริหาร สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ในหลักการตอบสนอง โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการมีความสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ 



 ๑๓๑ 

สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววาง ใจ รวมถึงตอบสนอง
ตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผู มีสวนไดสวนเสียท่ีมีความ
หลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญ คือ 
ผูบริหารมีการสรางความเชื่อม่ันไววางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ในการปฏิบัติราชการของผูบริหารสามารถ
ใหบริการไดอยางมีคุณภาพ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การปฏิบัติราชการของผูบริหาร มีการ
กํากับ ติดตามตรวจสอบนิเทศ ใหการปฏิบัติงานตาง ๆ ถูกตองครบถวนและเปนปจจุบันซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดของ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)หลักการตอบสนอง (Responsiveness) (๒๕๕๕) ไดกลาววา ในการ
ปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววาง ใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยาง
เหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สมพงษ เกษมสิน (๒๕๒๖) ไดกลาวสรุปวา การบริหาร คือ
การใชศาสตรและศิลปะนําเอาทรัพยากรการบริหารมาประกอบตามกระบวนการบริหารใหบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ จันทรานี สงวนนาม
(๒๕๔๕) ไดกลาวสรุปวา การบริหาร เปนเรื่องของการทํากิจกรรมโดยผูบริหารและสมาชิกในองคกร 
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพดวยการใชทรัพยากรและเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน
สูงสุด 

 ๔.หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบไดผูตอบแบบสอบถามผูบริหารและรอง

ผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ในหลักภาระ

รับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในการปฏิบัติ

ราชการสามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเม่ือมีขอสงสัย รวมท้ังตองมีการจัดวางระบบการรายงาน

ความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย ท่ีกําหนดไวตอสาธารณะเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ

และการใหคุณใหโทษตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ 

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนมีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย ท่ีกําหนดไว

ตอสาธารณะเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและการใหคุณใหโทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการ

แกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญ 

คือ ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และนโยบายของโรงเรียน อยางเหมาะสม 

ชัดเจน อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีความมุงม่ัน เอาใจใส ชวยเหลือ แกไข ปญหาในการ

บริหารงานใหสําเร็จโดยไมทอดท้ิง / ละท้ิงงาน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีการจัดวางระบบ

การรายงานความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย ท่ีกําหนดไวตอสาธารณะเพ่ือประโยชนในการ

ตรวจสอบและการใหคุณใหโทษซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๙ (๒๕๔๕–

๒๕๔๙) กลาวไววาหลักความรับผิดชอบ คือความตระหนักถึงสิทธิหนาท่ี การมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอ



 ๑๓๒ 

สังคม การใสใจในปญหาของบานเมือง มีความกลาหาญท่ีจะรับผิดชอบจากการกระทําของตนซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานปฏิรูปการศึกษา (๒๕๔๕, หนา ๑๔) ไดกลาววา “ธรรมาภิบาล” 

(good governance) วาคือการบริหารจัดการท่ีดีในองคการซ่ึงถือเปนหลักปฏิบัติท่ีชวยประกันวา

ผูบริหารไดดําเนินการบริหารดวยความรับผิดชอบและนําไปสูเปาหมายความสําเร็จขององคการ     

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทร ออนวัง (๒๕๕๐) ไดศึกษาเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาตาม

หลักธรรมภิบาลในโรงเรียนบานนาปาคายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุตรดิตถเขต ๑ พบวาการ

บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียนบานนาปาคายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุตรดิตถ

เขต ๑ ในภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาตามหลักธรรมาภิบาลพบวาทุกหลักธรรมาภิบาลอยูใน

ระดับมากเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแกหลักความรับผิดชอบหลักคุณธรรมหลักความโปรงใส

หลักความคุมคาหลักนิติธรรมและหลักการมีสวนรวมตามลําดับสถานศึกษาควรจัดแสดงผลงานการ

ดําเนินการของโรงเรียนใหชุมชนทราบทุกปควรใหชุมชนมีสวนรับทราบการดําเนินการภายในโรงเรียน

มีสวนรวมในการพัฒนาสิ่งแวดลอมใหมากกวานี้ปจจุบันมีการรับฟงขอเสนอแนะจากชุนชนอยาง

สมํ่าเสมอและการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมควรใหชุมชนมีสวนรวมเพ่ือการใชงานใหเกิด

ประโยชนสูงสุดและคุมคาซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุจิตรา บุญยรัตนพันธุ (๒๕๔๙, หนา ๕๐) 

ศึกษาเก่ียวกับรายงานการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษากรณีศึกษา

โรงเรียนบานชายธูปอําเภอทามะกาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรีเขต๒พบวา การใช

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนบานชายธูปในภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือ

พิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากท้ัง ๖หลักตามลําดับคาเฉลี่ยดังนี้หลักความรับผิดชอบหลัก

คุณธรรมหลักความโปรงใสหลักการมีสวนรวมหลักความคุมคาหลักนิติธรรมซ่ึงแนวทางการพัฒนาการ

ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนบานชายธูปเสนอแนวทางคือใหผูมีสวน

เก่ียวของทุกฝายท้ังผูบริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาครูและผูปกครองมีสวนรวมกัน

กําหนดวิสัยทัศนวางแผนและรวมกันปฏิบัติอยางจริงจังดวยความซ่ือสัตยสุจริตโปรงใสตรวจสอบได

โดยทุกคนปฏิบัติตามหนาท่ีของตนเขาใจในบทบาทหนาท่ีในการมีสวนรวมบริหารสถานศึกษาลักษณะ

พิเศษของหลักธรรมาภิบาลจะสงผลทําใหการทํางานภายใตเง่ือนไขตางๆตามหลักธรรมาภิบาลประสบ

ความสําเร็จอยางชัดเจนคณะบริหารควรมีภาวะผูนําปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับขอตกลงตางๆ

เผยแพรขอมูลขาวสารสูสาธารณชนอยางสมํ่าเสมอใชทรัพยากรทางการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด

และยึดความตองการของนักเรียนเปนสําคัญจะทําใหระดับความสําเร็จในการบริหารงานสูงมากข้ึนอีก

การทํางานภายในสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงคและนําไปสูความสําเร็จของการบริหารการศึกษาท่ีดี

ข้ึนตอไป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพรหมเมศว คําผาบ (๒๕๕๐, หนา ๗๑–๗๒) ไดทําการวิจัย

เรื่อง การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน 

เขต ๑ผลการวิจัยพบวาจากการศึกษาขอมูลเก่ียวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ



 ๑๓๓ 

โรงเรียน  พบวา  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชหลักธรรมาภิ

บาลในการบริหารงานของโรงเรียน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยดานท่ีคาเฉลี่ย

สูงสุดคือหลักความคุมคา รองลงมาคือหลักความโปรงใส สวนดานท่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือหลักนิติธรรม

ผลการเปรียบเทียบขอมูลเก่ียวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีและขนาดของ

โรงเรียน ไดผลดังนี้ผลการเปรียบเทียบขอมูลเก่ียวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ

โรงเรียนตามความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตาม ตําแหนงหนาท่ี 

โดยภาพรวมและรายดาน พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

โดยผูบริหารโรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวาครูผูสอนผลการเปรียบเทียบขอมูลเก่ียวกับการใชหลักธรรมา   

ภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนตามความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จําแนกตาม ขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ขนาดของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด

คือ โรงเรียนขนาดเล็ก รองลงมาคือโรงเรียนขนาดกลาง สวนระดับท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือโรงเรียน

ขนาดใหญผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือคาเฉลี่ยเก่ียวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารงานของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พบวา โดย

ภาพรวมและรายดานทุกดาน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ เม่ือ

พบความแตกตางจึงทําการทดสอบคาเฉลี่ยรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) ภาพรวมและรายดาน 

พบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและ

ขนาดใหญ ท้ัง ๓ ขนาด มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ โดย

เรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงไปหาคาเฉลี่ยต่ําคือโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาด

ใหญ 

 ๕. หลักเปดเผย/โปรงใส พบวา ผูตอบแบบสอบถามผูบริหารและรองผูบริหาร สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ในหลักเปดเผย/โปรงใส โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุดท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในการปฏิบัติราชการไดมีการปฏิบัติงานดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา รวมท้ังตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและเชื่อถือไดให
ประชาชนได รับทราบอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวเปนไป
โดยงายเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญ คือ ผูบริหารมีการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
ตรงไปตรงมาอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและเชื่อถือไดให
ประชาชนได รับทราบอยางสมํ่าเสมอและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวเปนไปโดยงาย และขอ
ท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตาง ๆ ถูกตองครบถวน และ
เปนปจจุบัน ตามลําดับซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสราง
ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี (๒๕๔๒) ไดกลาวใหคํานิยามของคําวาธรรมาภิบาลวา 
การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีเปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคม ท้ังภาครัฐภาค
ธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนซ่ึงครอบคลุมไปถึงฝายวิชาการฝายปฏิบัติการฝายราชการ และฝาย



 ๑๓๔ 

ธุรกิจสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคีและรวมกันเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนา
อยางยั่งยืน และเปนสวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศเพ่ือบรรเทาปองกันหรือ
แกไขเยียวยาภาวะวิกฤติภยันตรายท่ีหากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความ
โปรงใสและความมีสวนรวมอันเปนคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และการปกครอง
แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญและ
กระแสโลกยุคปจจุบัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สมาน รังสิโยกฎษฎ (๒๕๔๓, หนา ๑๐) ไดกลาว
วา ความสุจริตและโปรงใส การบริหารราชการท่ีมีความสุจริตและโปรงใส รวมถึงการมีระเบียบและ
การดําเนินการท่ีเปดเผย ตรงไปตรงมา ประชาชนสามารถเขาถึงและไดรับขอมูลขาวสารอยางเสรี 
เปนธรรม ถูกตองและมีประสิทธิภาพซ่ึงหมายถึง การท่ีผูเก่ียวของท้ังหมดไมวาหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
กํากับดูแล หรือประชาชนสามารถเขาตรวจสอบและติดตามผลไดซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ  
รอง ปญสังกา (๒๕๔๘, หนา ๙๙-๑๐๐) ไดทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในจังหวัดอุดรธานี 
ผลการวิจัยพบวาผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญมีการปฏิบัติอยูในระดับ
มากในดานหลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวมและหลัก
คุณธรรม สวนในดานหลักความคุมคามีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางพฤติกรรมการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา เม่ือจําแนกตามระดับชวงชั้นท่ีจัดการศึกษา พบวา ผูบริหาร
สถานศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต
ละชวงชั้น ปรากฏวา ผูบริหารท่ีจัดการศึกษาในระดับชวงชั้นท่ี ๑–๒ มีการปฏิบัติอยูในระดับมากเปน
อันดับท่ี ๑ รองลงมาไดแกระดับชวงชั้น ท่ี ๑–๓ และระดับชวงชั้น ท่ี ๓–๔ ตามลําดับพฤติ
กรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา เม่ือจําแนกตามประสบการณทํางาน
ดานการบริหาร พบวา สวนใหญมีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาในแตละกลุมอายุประสบการณ ปรากฏวา ผูบริหารท่ีมีประสบการณทํางานดานการบริหาร
เกินกวา ๑๐ ป แตไมเกิน ๑๕ ป มีการปฏิบัติอยูในระดับมากเปนอันดับท่ี ๑รองลงมาไดแกกลุมไมเกิน 
๕ ป กลุมเกินกวา ๑๕ ป ข้ึนไปและกลุมเกินกวา ๕ ป แตไมเกิน ๑๐ ป ตามลําดับและผลการ
วิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา พบวา
วิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในแตละระดับชวงชั้น พบวา ในระดับชวงชั้นท่ี ๑–๒ กับชวงท่ี ๑–๓ มีการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลท้ัง ๖ หลักไมแตกตางกันและเม่ือเปรียบเทียบระหวางระดับชวงชั้นท่ี ๑–
๒ กับระดับชวงชั้นท่ี ๓–๔ พบวา มีการปฏิบัติในดานหลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบและหลัก
ความคุมคา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ นอกนั้น ไมแตกตางกัน สําหรับการ
เปรียบเทียบระหวาง ระดับชวงชั้นท่ี ๑–๓ กับระดับชวงชั้นท่ี ๓–๔ พบวา มีการปฏิบัติในดานหลักนิติ
ธรรมและหลักความคุมคา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ นอกนั้นไมแตกตางกัน
วิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาล ท่ีประสบการณทํางานดานการบริหารในแตละกลุมท่ีมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง



 ๑๓๕ 

ผูบริหารท่ีแตกตางกัน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาทุกกลุมประสบการณ มีพฤติกรรมการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล ท้ัง ๖ หลัก ไมแตกตางกัน 

 ๖.หลักนิติธรรมพบวา ผูตอบแบบสอบถามผูบริหารและรองผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ในหลักนิติธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ท่ีสุด ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในการปฏิบัติราชการมีการใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับใน
การปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญ คือ มีการกําหนด
หนาท่ี ความรับผิดชอบโดยมอบหมายงานใหบุคลากรตามความรูความสามารถอยางเหมาะสม อยูใน
ระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ กฎระเบียบขอบังคับขอตกลงท่ีใชในการบริหารโรงเรียนมีความชัดเจน
งายตอการปฏิบัติและปรับปรุงใหมีความรัดกุมอยูเสมอ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีการใช
อํานาจกฎระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ โดยคํานึงถึง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนซ่ึงไมสอดคลองกับแนวคิดของสมปอง ขันนอย (๒๕๔๙, หนา ๗๙-๘๔) ได
ทําการวิจัยเรื่อง“ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอชุมพลบุรี จังหวัด
สุรินทร” ผลการวิจัยพบวาความเห็นเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร พบวาในการบริหารโรงเรียนดวยหลักธรรมาภิบาลท้ัง ๖ ประการ 
ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และ
ความหลักความคุมคา อยูในระดับปานกลางเปรียบเทียบระดับธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนและ
ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร พบวาผูบริหารโรงเรียนมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับระดับธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับมาก สวนมากครูผูสอนมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับระดับธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับปานกลางปญหาและขอเสนอแนะ
ในการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตองการใหมีการลดข้ันตอนการ
ใหบริการและการทํางาน รอยละ ๑๙.๐๙ รองลงมาใหจัดทําประกาศแลคูมือการขอรับบริการสําหรับ
ผูมาติดตอ โดยระบุข้ันตอนและระยะเวลาใหบริการท่ีชัดเจน รอยละ ๑๓.๖๔ มีระบบติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล รับฟงความเห็นจากบุคคลภาพนอก ผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชนท่ัวไป 
รอยละ ๑๑.๘๒ จัดใหมีระบบรองเรียนในการใหบริหารของโรงเรียน รอยละ ๑๐.๙๑ ตามลําดับ ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี (๒๕๔๒) ไดกําหนดหลักนิติธรรมไววาการมี
เกณฑยุติธรรมและชัดเจน ไดแก การตรากฎหมายและกฎขอบังคับ ใหทันสมัยและเปนธรรมเปนท่ี
ยอมรับของสังคมอันจะทําใหสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎขอบังคับเหลานั้น โดย
ถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชอําเภอใจหรืออํานาจของบุคคล ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (๒๕๔๒, หนา๑๓) ไดกลาววา หลักนิติธรรม 
หมายถึง กฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ มีความเปนธรรมสามารถปกปองคนดีและลงโทษคนไมดี ไดมี
การปฏิรูปกฎหมายอยางสมํ่าเสมอใหเหมาะสมกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนไป การดําเนินงานของ
กระบวนการยุติธรรม เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได และไดรับการยอมรับจากประชาชน
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ รอง ปญสังกา(๒๕๔๘, หนา ๙๙-๑๐๐) ไดทําการวิจัยเรื่อง พฤติ
กรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในจังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบวาผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญมีพฤติ



 ๑๓๖ 

กรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา ผูบริหาร
สถานศึกษาสวนใหญมีการปฏิบัติอยูในระดับมากในดานหลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักความ
รับผิดชอบ หลักการมีสวนรวมและหลักคุณธรรม สวนในดานหลักความคุมคามีการปฏิบัติอยูในระดับ
ปานกลางพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา เม่ือจําแนกตามระดับ
ชวงชั้นท่ีจัดการศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละชวงชั้น ปรากฏวา ผูบริหารท่ีจัดการศึกษาในระดับชวงชั้นท่ี 
๑–๒ มีการปฏิบัติอยูในระดับมากเปนอันดับท่ี ๑ รองลงมาไดแกระดับชวงชั้นท่ี ๑–๓ และระดับชวง
ชั้นท่ี ๓–๔ ตามลําดับพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา เม่ือจําแนก
ตามประสบการณทํางานดานการบริหาร พบวา สวนใหญมีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลอยู ในระดับมาก เ ม่ือพิจารณาในแตละกลุมอายุประสบการณ ปรากฏวา ผูบริหารท่ีมี
ประสบการณทํางานดานการบริหารเกินกวา ๑๐ ป แตไมเกิน ๑๕ ป มีการปฏิบัติอยูในระดับมากเปน
อันดับท่ี ๑ รองลงมาไดแกกลุมไมเกิน ๕ ป กลุมเกินกวา ๑๕ ป ข้ึนไปและกลุมเกินกวา ๕ ป แตไม
เกิน ๑๐ ป ตามลําดับและผลการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารสถานศึกษา พบวาวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในแตละระดับชวงชั้น พบวา ในระดับชวงชั้น
ท่ี ๑–๒ กับชวงท่ี ๑–๓ มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลท้ัง ๖ หลักไมแตกตางกันและเม่ือ
เปรียบเทียบระหวางระดับชวงชั้นท่ี ๑–๒ กับระดับชวงชั้นท่ี ๓–๔ พบวา มีการปฏิบัติในดานหลักนิติ
ธรรม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
นอกนั้น ไมแตกตางกัน สําหรับการเปรียบเทียบระหวาง ระดับชวงชั้นท่ี ๑–๓ กับระดับชวงชั้นท่ี ๓–๔ 
พบวา มีการปฏิบัติในดานหลักนิติธรรมและหลักความคุมคา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕ นอกนั้นไมแตกตางกันวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ท่ีประสบการณทํางานดานการบริหารในแตละกลุมท่ีมี
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูบริหารท่ีแตกตางกัน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาทุกกลุม
ประสบการณ มีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ท้ัง ๖ หลัก ไมแตกตางกัน 

 ๗.หลักความเสมอภาคพบวา ผูตอบแบบสอบถามผูบริหารและรองผูบริหาร สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ในหลักความเสมอภาคโดยภาพ
รวมอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในการปฏิบัติราชการมีการใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
ไมมีการแบงแยกดานชายหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืน ๆ อีก
ท้ังยังตองคํานึงถึงโอกาสความเทาเทียมกันของการเขาถึงบริการสาธารณะของ กลุมบุคคล
ผูดอยโอกาสในสังคมดวย เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญ คือ มีการคํานึงถึงการใหโอกาส 
ความเทาเทียมกันของการเขาถึงบริการสาธารณะของกลุมบุคคลและผูดอยโอกาสในสังคมดวยอยูใน
ระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ในการปฏิบัติราชการใหบริการอยางเทาเทียมกัน ไมมีการแบงแยกดาน
ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สุขภาพ และสถานะของบุคคล และขอท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด คือ ในการปฏิบัติงานของผูบริหาร มีการลงโทษผูประพฤติผิดตามระเบียบแบบแผน มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาคตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของชัย



 ๑๓๗ 

สิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ (๒๕๔๕, หนา ๗) ไดกลาวใหความหมายวา ธรรมรัฐ (Good governance) 
คือใชหลักนิติธรรม ใชหลักกฎหมาย ใชหลักคุณธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติซ่ึงถาใชกฎหมายอยางเทา
เทียมกันคนพิการก็จะขาดโอกาสจึงตองมีหลักคุณธรรมซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ บุษบง ชัยเจริญ
วัฒนะและบุญมี ล้ี (๒๕๔๖) ไดกลาววา ความเสมอภาค (Equity) ประชาชนทุกคนมีความสามารถ
อยางเทาเทียมกันในการเขาถึงโอกาสตางๆในสังคมเชนโอกาสพัฒนาหรือมีความเปนอยูท่ีดีโดยรัฐเปน
ผูจัดสรรสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการโดยเทาเทียมกันซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดของ ปติเทพ อยูยืนยง (๒๕๔๖, หนา ๑๓) ไดกลาววาหลักธรรมาภิบาล อาจแยก
องคประกอบท่ีสําคัญ หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การไดรับสวนในประโยชนตาง ๆ อยาง
เทาเทียมกัน เพ่ือจะไดไมเกิดการขัดกันแหงผลประโยชน 
 ๘. หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติพบวาผูตอบแบบสอบถามผูบริหาร
และรองผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑         
ในหลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากในการปฏิบัติราชการมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมท้ังเปดใหประชาชนมี
สวนรวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นท่ีสําคัญท่ี
เก่ียวของรวมคิดแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงานและรวมตรวจสอบผล
การปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตองมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมี 
สวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจะตองไมมีขอคัดคานท่ีหาขอยุติ
ไมไดในประเด็นท่ีสําคัญเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญ คือ เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบาย / แผนงานและการปฏิบัติงานของโรงเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
มีการเปดโอกาสใหคณะกรรมการ ชุมชน คณะครูผูปกครอง มีสวนรวมในการรับรู เรียนรู และทํา
ความเขาใจ ในการปฏิบัติราชการ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีการแสวงหาฉันทาคติหรือ
ขอตกลงรวมระหวางกันของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ โดยไมมีขอคัดคานท่ีหาขอยุติไมได 
ตามลําดับซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของบุษบง ชัยเจริญวัฒนะและบุญมี ล้ี (๒๕๔๖) กลาววา 
องคประกอบของธรรมาภิบาลท่ีเสนอโดย United Nations DevelopmentProgramme การมีสวน
รวมของประชาชน (Public Participation) ประชาชนท้ังชายและหญิงมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจอยางเทาเทียมกันไมวาจะเปนการมีสวนรวมโดยตรงหรือทางออมโดยผานสถาบันตางๆท่ีมี
อํานาจอันชอบธรรม (Legitimate Intermediate Institution)ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของลูเธอร    
กูลิค และเลียนดอลลเออรวิกค (In papers on the Science of Administration, Gulick 
and Urwick, 1936, p.13) อางใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ(๒๕๔๕, หนา ๘๖) ไดกลาวถึง 
กระบวนการในการบริหารวา กระบวนการหรือวิธีในการบริหารแบบ POSDCORB เปนกระบวนการ
หรือวิธีในการบริหารท่ีไดรับการยกยองมากวิธีหนึ่งอันเปนคํายอของภาระหนาท่ีท่ีสําคัญของนัก
บริหาร การจัดองคการ (O-Organizing) เปนการกําหนดโครงสรางขององคการโดยมีการพิจารณาให
เหมาะสมกับงาน เชน การแบงงาน (Division of Work) เปนกรม กอง หรือแผนก โดย อาศัยปริมาณ
งาน คุณภาพของงาน หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) นอกจากนี้อาจพิจารณา
ในแงของการควบคุม (Span of Control) หรือพิจารณาในแงของหนวยงาน เชน หนวยงานหลัก 
(Line) และ หนวยงานท่ีปรึกษา (Staff) และการจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน (S-Staffing) เปนเรื่องท่ี



 ๑๓๘ 

เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการนั่นเอง ท้ังนี้เพ่ือใหไดบุคลากรมาปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับการจัดแบงหนวยงานท่ีกําหนดเอาไวซ่ึงมีความสอดคลองกับแนวคิด
ของ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี (๒๕๔๒, หนา ๔๘) กลาวถึงหลักความมีสวนรวมวา หมายถึงการมี
สวนรวมของผูท่ีมีความเก่ียวของไดแกเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นใน
การตัดสินใจในปญหาสําคัญของประเทศไมวาดวยการแจงความเห็นการไตสวนสาธารณะการประชา
พิจารณการแสดงประชามติหรืออ่ืนๆซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน (๒๕๔๒, หนา ๑๐) ไดกลาววาการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี ในหลักการมีสวนรวมวา จะตองเปดโอกาสใหประชาชนและผูเก่ียวของ
ทุกฝายเขามามีสวนรวม และเสนอความคิดเห็นในการตัดสินปญหาสําคัญในการบริหารและจัด
การศึกษา 
 ๙. หลักการกระจายอํานาจพบวาผูตอบแบบสอบถามผูบริหารและรองผูบริหาร สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ในหลักการกระจายอํานาจ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในการปฏิบัติราชการไดมีการมอบอํานาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ การดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม รวมท้ังมีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือภาค สวนอ่ืน 
ๆ ในสังคม เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญ คือ มีการมอบหมายงานใหแกผูปฏิบัติงานรวมกัน 
ไดอยางเหมาะสม อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ ในการปฏิบัติราชการมีการมอบอํานาจ
และกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจของการปฏิบัติงานรวมกัน ใหกับผูรวมงานและขอท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือภาค 
สวนอ่ืน ๆ ในสังคม ตามลําดับซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)หลักการกระจายอํานาจ 
(Decentralization)(๒๕๕๕)ไดกลาววา ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอํานาจและกระจาย
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ การดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม รวมท้ังมีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือภาค สวนอ่ืน 
ๆ ในสังคมซ่ึงสอดคลองกับนักทฤษฎีการบริหารองคการของลูเธอร กูลิค และลันแดลเออรวิค 
(Luther Gulick and LyndallUrwick) (1970, pp. 84-85)นักทฤษฎีการบริหารองคการ ผูท่ีได
รวมกันนําเอาความคิดของฟาโยลมาประยุกตใชในการบริหารราชการ ไดขยายสวนสําคัญพ้ืนฐานท่ี
เรียกวา The Elements of Management ๕ ประการของฟารโยล มาใชในการจัดองคการทาง
ราชการ ซ่ึงองคการทางการบริหารการศึกษาก็ไดนําแนวความคิดนี้มาใชกันอยางแพรหลาย โดยขยาย
กิจกรรมทางการบริหารออกเปน ๗ ประการ ท่ีเรารูจักกันท่ัวไปวา “POSDCORB” มีรายละเอียด 
ดังนี้การจัดบุคลากร (Staffing) หมายถึงการบริหารงานบุคคล นับตั้งแต การจัดอัตรากําลัง การสรร
หา ไดแกการบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา ไดแกการฝกอบรม การสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน การ
ใหสวัสดิการบํารุงขวัญ การประเมินผลงาน การพิจารณาความดี ความชอบ ตลอดจนการเลื่อนข้ัน
หรือใหพนจากงานซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของกระบวนการบริหารของสมาคมผูบริหารการศึกษา
ของสหรัฐอเมริกา(The American Association of School Administrators) (1955,p. 17)
ไดเสนอองคประกอบของกระบวนการบริหารไว ดังนี้การวางแผนการจัดสรรทรัพยากรการเสริมแรง



 ๑๓๙ 

บํารุงขวัญการประสานงานการประเมินผลซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสุดจิต นิมิตกุล(๒๕๔๓ , หนา 
๑๓-๒๔) ไดกลาววาองคประกอบของธรรมาภิบาลท่ีเสนอโดยกระทรวงมหาดไทยเนนไปทางดานการ
บริหารการปกครองการพัฒนาและการกระจายอํานาจซ่ึงมีองคประกอบคือการมีสวนรวม 
(Participation) เปนการมีสวนรวมของท้ังประชาชนและเจาหนาท่ีรัฐในการบริหารงานเพ่ือใหเกิด
ความคิดริเริ่มและพลังการทํางานท่ีสอดประสานกันเพ่ือบรรลุเปาหมายในการใหบริการประชาชน
ความยั่งยืน (Sustainability) มีการบริหารงานท่ีอยูบนหลักการของความสมดุลท้ังในเมืองและชนบท
ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติประชาชนมีความรูสึกวาเปนสิ่งท่ีชอบธรรม (Legitimacy) และให
การยอมรับ(Acceptance) การดําเนินงานของแตละหนวยงานสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนประชาชนพรอมท่ีจะยอมสูญเสียประโยชนสวนตนไปเพ่ือประโยชนสวนรวมท่ีตอง
รับผิดชอบรวมกันมีความโปรงใส (Transparency) ขอมูลตางๆตองตรงกับขอเท็จจริงของดําเนินการ
และสามารถตรวจสอบไดมีการดําเนินการท่ีเปดเผยชัดเจนและเปนไปตามท่ีกําหนดไวสงเสริมความ
เปนธรรม (Equity) และความเสมอภาค (Equality) มีการกระจายการพัฒนาอยางท่ัวถึงเทาเทียมกัน
ไมเลือกปฏิบัติและมีระบบการรับเรื่องราวรองทุกขท่ีชัดเจนมีความสามารถท่ีจะพัฒนาทรัพยากรและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีเจาหนาท่ีของทุกหนวยงานจะตองไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะเพ่ือใหสามารถนําไปปรับใชกับการทํางานไดและมีการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานท่ี
ชัดเจนเพ่ือใหทุกหนวยงานยึดถือเปนแนวปฏิบัติรวมกันสงเสริมความเสมอภาคทางเพศ (Promoting 
Gender Balance) เปดโอกาสใหสตรีท้ังในเมืองและชนบทเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและ
สังคมในทุกๆดานโดยเฉพาะอยางยิ่งใหเขามามีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินมากข้ึนการอดทนอด
กลั้น (Tolerance) และการยอมรับ (Acceptance) ตอทัศนะท่ีหลากหลาย (Diverse Perspectives) 
รวมท้ังตองยุติขอขัดแยงดวยเหตุผลหาจุดรวมท่ีทุกฝายยอมรับรวมกันไดการดําเนินการตามหลักนิติ
ธรรม (Operating by Rule of Law) พัฒนาปรับปรุงแกไขและเพ่ิมเติมกฎหมายใหมีความทันสมัย
และเปนธรรมความรับผิดชอบ (Accountability) เจาหนาท่ีจะตองมีความรับผิดชอบตอประชาชน
ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานจะเปนตัวชี้วัดสําคัญในการประเมินความสําเร็จของ
หนวยงานและเจาหนาท่ีการเปนผูกํากับดูแล (Regulator) แทนการควบคุมโอนงานบางอยางไปให
องคกรทองถ่ินซ่ึงใกลชิดกับประชาชนท่ีสุดหรืองานบางอยางก็ตองแปรรูปใหเอกชนดําเนินการแทนซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของ สํานักงานปฏิรูปการศึกษา(๒๕๔๒) ไดกลาวอธิบายวา บทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรา ๓๙ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีให
กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารจัดการไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
โดยตรงใน ๔ ดาน คือ ดานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ท่ัวไป 

 ๑๐. หลักคุณธรรม/จริยธรรมพบวา ผูตอบแบบสอบถามผูบริหารและรองผูบริหาร สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ในหลักคุณธรรม/จริยธรรม โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการของผูบริหารมีจิตสํานึกความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปน ไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของ
สังคม รวมท้ังยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงผูบริหาร เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญ คือ การปฏิบัติหนาท่ีเปนไปดวยความซ่ือสัตย มีคุณธรรม และตรง



 ๑๔๐ 

ตามความคาดหวังของสังคม อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ยึดม่ันในหลักของมาตรฐานจริยธรรม
สําหรับผูดํารงตําแหนงผูบริหาร จรรยาบรรณวิชาชีพของตน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 
พิจารณาความดีความชอบ และความกาวหนาในวิชาชีพ แกบุคลากรอยางเหมาะสมและเปนธรรม 
ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี (๒๕๔๒) กลาวถึงหลักคุณธรรม
วา หมายถึงความชอบธรรมในการใชอํานาจไดแกการยึดม่ันในความถูกตองดีงามโดยรณรงคให
ระเบียบสํานักนายกเจาหนาท่ีของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาท่ีรัฐมนตรีเพ่ือเปนตัวอยางแก
สังคมและสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกันเพ่ือใหคนไทยมีความซ่ือสัตยจริงใจ
ขยันอดทนมีระเบียบวินัยประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลาววา การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี ในหลักคุณธรรมวาจะตองยึดม่ันในความถูกตองดีงาม
ในการปฏิบัติหนาท่ีเปนตัวอยางสังคม มีความซ่ือสัตยสุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และ
ประกอบอาชีพท่ีสุจริตซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สมปอง ขันนอย(๒๕๔๙, หนา ๗๙-๘๔ )ไดทํา
การวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร” 
ผลการวิจัยพบวาความเห็นเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอ
ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร พบวาในการบริหารโรงเรียนดวยหลักธรรมาภิบาลท้ัง ๖ ประการ ไดแก 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และความ
หลักความคุมคา อยูในระดับปานกลางเปรียบเทียบระดับธรรมาภิบาล ของผูบริหารโรงเรียนและ
ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร พบวาผูบริหารโรงเรียนมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับระดับธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับมาก สวนมากครูผูสอนมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับระดับธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับปานกลางปญหาและขอเสนอแนะ
ในการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตองการใหมีการลดข้ันตอนการ
ใหบริการและการทํางาน รอยละ ๑๙.๐๙ รองลงมาใหจัดทําประกาศแลคูมือการขอรับบริการสําหรับ
ผูมาติดตอ โดยระบุข้ันตอนและระยะเวลาใหบริการท่ีชัดเจน รอยละ ๑๓.๖๔ มีระบบติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล รับฟงความเห็นจากบุคคลภาพนอก ผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชนท่ัวไป 
รอยละ ๑๑.๘๒ จัดใหมีระบบรองเรียนในการใหบริหารของโรงเรียน รอยละ ๑๐.๙๑ ตามลําดับไม
สอดคลองกับงานวิจัยของ เฉลิมชัย สมทา (๒๕๔๗) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหาสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เลยเขต ๑” ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนพบวาโดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ท้ัง ๖ หลักเรียงตามลําดับ
คือหลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการมีสวนรวม หลักคุมคาและหลักความ
โปรงใสโดยมีผลงานวิจัยระดับคะแนนสูงสุดในแตละดานดังนี้ในดานหลักนิติธรรมขอท่ีไดคะแนนสูงสุด
คือการสงเสริมใหบุคลากรมีระเบียบวินัยประพฤติตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูในดานคุณธรรมขอท่ีไดคะแนนสูงสุดคือการสงเสริมใหบุคลากรมี
ความกาวหนาในวิชาชีพมีความเมตตากรุณาเอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูรวมงานในดานหลักความโปรงใสขอท่ี
ไดคะแนนสูงสุดคือ การกํากับดูแลควบคุมใหมีการจัดทําบัญชีและทะเบียนเก่ียวกับการเงินทุก
ประเภทใหเปนปจจุบันและถูกตองตามระเบียบการตรวจสอบในดานหลักการมีสวนรวมขอท่ีได



 ๑๔๑ 

คะแนนสูงสุดคือ การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน ในดานหลักความ
รับผิดชอบขอท่ีไดคะแนนสูงสุดคือมีความตั้งใจและเอาใจใสตอการปฏิบัติงานการสํารวจดูแลและให
ความชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหาตางๆและ ในดานหลักความคุมคาขอท่ีไดคะแนนสูงสุดคือการจัด
และดูแลใหมีการใชอาคารสถานท่ีและบริเวณโรงเรียนใหเปนประโยชนตอการเรียนการสอน 

๕.๓ ขอเสนอแนะการวิจัย 

 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑. ควรใชทรัพยากรนอยท่ีสุด และการดําเนินการเปนไปอยางประหยัด เกิดประสิทธิภาพ 
 ๒. ควรใหสรางกระบวนการปฏิบัติงานเปนระบบและมีมาตรฐานมีการจัดการความเสี่ยง
และมุงเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ 
 ๓. ควรนําหลักธรรมาภิบาลมาใชอยางจริงจัง มีการกํากับ ติดตามตรวจสอบนิเทศ ใหการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ ถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน 
 ๔. ควรใหมีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย ท่ี
กําหนดไวตอสาธารณะเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและการใหคุณใหโทษ  
 ๕. ควรใหมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตาง ๆ ถูกตองครบถวน และเปน
ปจจุบัน 
 ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งตอไป 

 ๑. ควรมีการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนประถมศึกษา 

 ๒. ควรมีการศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนประถมศึกษา 

 ๓. ควรมีการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามตท่ีิเปนปจจัยสงผลตอ
การบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

 ๔. ควรมีการทําวิจัยเรื่อง การตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนท่ี
เปนปจจัยสงผลตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
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กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ, ๒๕๔๙. 



๑๔๔ 

 

 

ปติเทพ  อยูยืนยง. ธรรมาภิบาล (Good Governance) ในสังคม. กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ, 
๒๕๔๖. 

ประพัฒน  โพธิวรคุณ. หลักในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี สงเสริมการปฏิรูปการศึกษา. 
นครปฐม : สถาบันผูบริหารสถานศึกษา, ๒๕๔๔. 

พงษศักดิ์  ปญจพรผล. องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฎนครปฐม, ๒๕๔๒. 
พนัส  หันนาคินทร . ประสบการณในงานบริหารบุคลากร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.). พุทธวิธีในการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย  ชยมงฺคโล). หลักธรรมาภิบาล. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกองพุทธ

ศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๔๙.  
พะยอม  วงศสารศรี. องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ, ๒๕๔๒. 
พิทยา บวรวัฒนา. การบริหารเชิงบูรณาการ. นนทบุรี : สํานักงานขาราชการพลเรือน, ๒๕๔๖. 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖. 
ภารดี อนันตนาว.ี หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษ., ชลบุรี : บริษัทสํานักพิมพมนตร ี

จํากัด, ๒๕๕๒. 
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิและวิบูลย โตวณะบุตร. หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๒. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นโยบายและการวางแผนการศึกษา หนวยท่ี ๑–๕. พิมพครั้งท่ี ๔. 

โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙. 
มัลลิกา  ตนสอน. การจัดการยุคใหม. กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด, ๒๕๔๔. 
ยุทธ  วรฉัตรธาร. การบริหารกับธรรมาภิบาล. กรุงเทพมหานคร : มติชน, ๒๕๔๔.   
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : 

นานมีบุคสพับลิชเคชั่นส, ๒๕๔๖. 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีด ีพ.ศ. ๒๕๔๒. 
วชัรี  บูรณสิงห. การบริหารหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๒. 
วันชัย  วัฒนศัพท. คูมือการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน. กรุงเทพมหานคร :  

ศูนยสันติวิธีเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย, ๒๕๔๓. 
วินัย สมมิตร, สมัย รื่นสุข และสุนทร ศรีศึกษา. หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : แพร

วิทยา, ๒๕๒๙. 
วิโรจน  สารรัตนะ. การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : 

ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๕. 
วรภัทร  โตธนะเกษม. การสราง Good Governance ในองคกร. วารสาร กสท. ปท่ี ๔๗          

ฉบับท่ี ๒, สิงหาคม ๒๕๔๗. 
วีระ  ไชยธรรม. หลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี. นนทบุรี : สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการและพลเรือน, ๒๕๔๒.  



๑๔๕ 

 

 

วุฒิพงษ  เพรียบจริยวัฒน. คูมือกูชาติทางออกจากวิกฤติ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันสหัสวรรษ, 
๒๕๔๔. 

วนิดา  แสงสารพันธ. การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล. วารสารนักบริหาร. ปท่ี ๔๔ ฉบับท่ี ๒. ,
กันยายน ๒๕๔๔.  

ศจี  อนันตนพคุณ. กลวิธีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ. สงขลา : ชลบุตรกราฟฟก, ๒๕๔๒. 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน. องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : ธีระฟลมและไซเท็กซ, ๒๕๓๙.  
ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ. องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสาร จํากัด, 

๒๕๔๕. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน สมชาย หิรัญกิตติ และ สมศักดิ์ วานิชยาภรณ, ทฤษฎีองคการ, กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสาร จํากัด, ๒๕๔๕. 
โสมนัส ณ บางชาง, Good Governance : การกํากับดูแลท่ีดี, วารสารนักบริหาร. ปท่ี ๔๔ ฉบับท่ี ๓ 

กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๔๔. 
สมหมาย  ปฐมวิชัยวัฒน, หลักปกครองท่ีดีกับสภาวะแวดลอมของระบบควบคุมภายใน. วารสารนัก

บริหาร. ปท่ี ๔๔, ฉบับท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๔๗. 
สถาบันบันลือธรรม. ๖๐ พระบรมราโชวาท. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธรรมสภา, ๒๕๔๙. 
สถาบันวิถีทรรศน. ธรรมาภิบาลกับคอรัปชั่นในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานมูลนิธิ 

ภูมิวิถีทรรศน,  ๒๕๔๖. 
สมคิด  บางโม. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕.  
สมคิด บางโม. การบริหารการศึกษา. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏพระนคร, 

๒๕๔๔. 
สมบัติ  บุญประเคน. ผูบริหารยุคปฏิรูปการศึกษาตามลักษณะ ๖ ป. วารสารครูขอนแกน. ปท่ี ๔๔  

ฉบับท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔. 
สุพล  วังสินธ. การบริหารโรงเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา, วารสารวิชาการ. ปท่ี ๔๓ ฉบับท่ี ๒ 

มิถุนายน ๒๕๔๓. 
สมพงษ  เกษมสิน. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : พิมพลักษณ, ๒๕๔๒. 
สมยศ  นาวีการ. พฤติกรรมองคการ. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔. 
สมาน  รังสิโยกฎษฎ. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗. 
_________.  การบริหารราชการไทย : อดีต ปจจุบัน และอนาคต. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, 

๒๕๔๓. 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ พุทธศักราช ๒๕๕๐  

กรุงเทพมหานคร : กลุมงานการพิมพ  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๔. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. คูมือการปฏิบัติงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๗.  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา:        

เพ่ือพรอมรับการประเมินภายนอก. กรุงเทพมหานคร : พิมพดี, ๒๕๔๔. 



๑๔๖ 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ. แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕- ๒๕๕๙. 
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพพริกหวานกราฟก, ๒๕๔๕ , เอกสารอัดสําเนา.  

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู .  แนวการพิจารณาโทษขาราชการครู ทําผิดวินัย . 
กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู, ๒๕๔๓. 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน.  การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี            
(Good Governance). กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 
๒๕๔๓.  

_________. แผนปฏิรูประบบบริหารภาครฐั. กรุงเทพมหานคร : กองกลางสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน, ๒๕๔๔. 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. ธรรมาภิบาลกับการกูวิกฤติเศรษฐกิจชาติ. ประชาติธุรกิจ, 
๓–๖ ธันวาคม  ๒๕๔๑. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. ๒๕๔๔. 

_________. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ ท่ี  ๑๐ พ.ศ.  ๒๕๕๐–๒๕๕๔.  
กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
๒๕๕๐. 

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. เอกสารประกอบการอบรมผูบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : พิมพ
ดี. ๒๕๔๕. 

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. การบริหารตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา. วารสารวิชาการ. ปท่ี ๔๕  ฉบับ 
ท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕. 

สํานักนายกรัฐมนตรี. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกองสํานักงาน ก.พ., ๒๕๔๒. 

สิรภพ  เหลาลาภะ. พุทธศาสตรการเมือง. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๕. 
สุดจิต  นิมิตกุล. กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการท่ีดี. กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ, 

๒๕๔๓. 
สมเดช สีแสง. คูมือการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ. ชัยนาท : 

ชมรมพัฒนาความรูดานระเบียบกฎหมาย. ๒๕๔๔. 
สุทธิพร บุญสง. คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. พิมพครั้งท่ี ๒, กรุงเทพมหานคร : 

ทริปเพ้ิลกรุป, ๒๕๕๐.  
สุธี  สุทธิสมบูรณ และสมาน  รังสิโยกฤษฎ. หลักการบริหารเบื้องตน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 

ก.พ., ๒๕๓๖.  
สุธี สุทธิสมบูรณ. หลักการบริหารเบื้องตน. กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการสํานักพิมพ ก.พ., ๒๕๓๖. 
สุรพล  พุฒคํา. การจัดการในสถานศึกษา. เอกสารประกอบการสอนหลักทฤษฎีและการปฏิบัติการ

บริหารสถานศึกษา. ลพบุรี : สถานบันราชภัฎเทพสตรี, ๒๕๔๔. 
เสนาะ ติเยาว. หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๓. 



๑๔๗ 

 

 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร) พ.ศ.๒๕๕๕ 

สมบัติ  บุญประเคน. ผูบริหารยุคปฏิรูปการศึกษาตามลักษณะ ๖ ป. วารสารครูขอนแกน. ปท่ี ๔๔ 
ฉบับท่ี ๒. (สิงหาคม ๒๕๔๔). 

สุพล  วังสินธ. การบริหารโรงเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา. วารสารวิชาการ. ปท่ี ๔๓ ฉบับท่ี ๒. 
มิถุนายน ๒๕๔๓. 

อุทัย หิรัญโต. ระบบราชการไทย.กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๒๓. 
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ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายช่ือผูทรงคุณวุฒติรวจแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 
 

รายช่ือผูทรงคุณวุฒติรวจสอบแบบสอบถาม 
 

๑) พระดร.เจริญ  จิรปุญโญ วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  
 หัวหนาแนะแนวนักเรียนโรงเรียนพระปรยิัติธรรม  
 โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 

     
๒) ผศ.ดร.จํารูญ  พริกบุญจันทร วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก 

อาจารยพิเศษประจํามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓) ผศ.ดร.ชลอ  วงศแสวง   วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก 

อาจารยพิเศษประจํามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๔) นายภิรมย  นันทวงค    วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
พระนครศรีอยุธยาเขต ๑ 

 
๕) ดร.เกรียงพงศ ภูมิราช วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก   

    รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 
 พระนครศรีอยุธยาเขต ๑ 

  รับผิดชอบกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 
 

 



๑๕๖ 
 

 



๑๕๗ 
 

 



๑๕๘ 
 

 



๑๕๙ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง 

การบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

 

 
 

คําช้ีแจง 
 ๑. แบบสอบถามชุดนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผู

ปฏิบัติหนาท่ีแทน ท่ีมีตอการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ใชสําหรับเก็บขอมูล

เพ่ือทําการวิจัยเทานั้น การวิเคราะหขอมูลจะกระทําในภาพรวมจึงไมมีผลกระทบใดๆ แกทาน โปรด

ตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตามความเปนจริง คําตอบของทานจะเปนประโยชนตอการวิจัยครั้งนี้

เปนอยางยิ่ง  

  ๒. แบบสอบถามนีแ้บงออกเปน ๓ ตอน คือ 

 ตอนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน ๖ ขอ 

 ตอนท่ี  ๒  การบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน แบบสอบถามมีท้ังหมด ๑๐ หลัก     
จํานวน ๕๐ ขอ  

 ตอนท่ี  ๓  ปญหาและขอเสนอแนะการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหาร 

เจริญพรอนุโมทนาขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือและความอนุเคราะหในการตอบ
แบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
 
      พระอดิศักดิ์ สารโท (เตือนสันเทียะ) 

นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



๑๖๒ 
 

ตอนท่ี ๑ 

ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง แบบสอบถามมีท้ังหมด ๖ ขอ กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความท่ีตรงกับ
ทาน    

ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ๑.  เพศ 

   ๑.  ชาย   ๒.  หญิง 

 

๒.  อายุ 
   ๑.  ไมเกิน ๓๐ ป   ๒.  อายุ ๓๑ – ๓๙ ป 

   ๓.  อายุ ๔๐ – ๔๙ ป   ๔.  มากกวา ๕๐ ป 

 

๓.  ระดับการศึกษา   
   ๑.  ป.บัณฑิต   ๒.  ปริญญาตรี 

   ๓.  ปริญญาโท   ๔.  ปริญญาเอก 

 

๔.  ตําแหนงผูบริหารโรงเรียน        
   ๑.  ผูอํานวยการ   ๒.  รองผูอํานวยการ/หรือ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีแทน 

 

๕.  ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

   ๑.  ไมเกิน ๑๐ ป   ๒.  ตั้งแต ๑๐ ปข้ึนไป 

  

๖.  ขนาดของโรงเรียน 

   ๑.  ขนาดเล็ก   ๒.  ขนาดกลาง  

   ๓.  ขนาดใหญ   ๔.  ขนาดใหญพิเศษ 

 

 
 



๑๖๓ 
 

 ตอนท่ี  ๒  แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหาร ตามความคิดเห็นของผูบริหารและรองผูบริหาร/หรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน แบบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating scale) แบงออกเปน ๕ ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้ 

   ๕ หมายถึง  มีการใชหลักธรรมาภิบาลในระดับมากท่ีสุด 
   ๔ หมายถึง  มีการใชหลักธรรมาภิบาลในระดับมาก 
   ๓ หมายถึง  มีการใชหลักธรรมาภิบาลในระดับปานกลาง 
   ๒ หมายถึง  มีการใชหลักธรรมาภิบาลในระดับนอย 
   ๑ หมายถึง  มีการใชหลักธรรมาภิบาลในระดับนอยท่ีสุด 

คําช้ีแจง แบบสอบถามมีท้ังหมด ๑๐ ดาน จํานวน ๕๐ ขอ กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงใน 
 หนาขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

การบริหารโรงเรยีนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
หลักประสิทธิภาพ      
๑. ผูบริหารมีการปฏิบัติราชการโดยการใชทรัพยากรนอยท่ีสุด และการ
ดําเนินการเปนไปอยางประหยัด เกิดประสิทธิภาพ  

     

๒. การปฏิบัติราชการมีความสามารถในการผลิต  เกิดความคุมคาตอการ
ลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม    

     

๓. ผูบริหารมีการลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออํานวย

ความสะดวก และลดภาระคาใชจาย  

     

๔. ผูบริหารมีระบบการปฏิบัติราชการกับบุคลากรท่ีชัดเจน ยกเลิกภารกิจท่ี
ลาสมัยและท่ีไมมีความจําเปนในหนวยงานของตน 

     

๕. ผูบริหารมีการกําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบโดยมอบหมายงานให
บุคลากรตามความรูความสามารถอยางเหมาะสม 

     

หลักประสิทธิผล      

๖. มีวิสัยทัศน ใชศิลปะวิธีการปฏิบัติงานซ่ึงวางไว เพ่ือใหบรรลุเปาประสงค 
ตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

     

๗. ผูบริหารมีการปฏิบัติหนาท่ีตามพันธกิจใหบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน      

๘. มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ตามความตองการตอความ
คาดหวังของประชาชน 

     

๙. สรางกระบวนการปฏิบัติงานเปนระบบและมีมาตรฐาน  มีการจัดการ
ความเสี่ยงและมุงเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ 

     

๑๐. ผูบริหารมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

     

หลักการตอบสนอง      



๑๖๔ 
 

การบริหารโรงเรยีนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑๑. ในการปฏิบัติราชการของผูบริหารสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ       

๑๒. การปฏิบัติราชการของผูบริหารสามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

     

๑๓. การปฏิบัติราชการของผูบริหาร มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบนิเทศ 
ใหการปฏิบัติงานตาง ๆ ถูกตองครบถวน และเปนปจจุบัน 

     

๑๔. ผูบริหารมีการสรางความเชื่อม่ันไววาง ใจ  รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ 

     

๑๕. ในการปฏิบัติราชการของผูบริหาร สามารถตอบสนองตอผูมีสวนไดสวน

เสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม 

     

หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได      

๑๖. ในการปฏิบัติราชการของผูบริหารตองสามารถตอบคําถามและชี้แจงได
เม่ือมีขอสงสัย 

     

๑๗. มีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมาย ท่ีกําหนดไวตอสาธารณะเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและการ
ใหคุณใหโทษ 

     

๑๘. มีความมุงม่ัน เอาใจใส ชวยเหลือ แกไข ปญหาในการบริหารงานให
สําเร็จโดยไมทอดท้ิง / ละท้ิงงาน 

     

๑๙. ผูบริหารมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและ

ผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

     

๒๐. ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และนโยบายของ
โรงเรียน อยางเหมาะสม ชัดเจน 

     

หลักเปดเผย/โปรงใส      

๒๑. ผูบริหารมีการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา      

๒๒. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและเชื่อถือไดใหประชาชนได 
รับทราบอยางสมํ่าเสมอและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวเปนไป
โดยงาย 

     

๒๓. สนับสนุนการดําเนินงานของฝาย / กลุมสาระ ตามแผนปฏิบัติการ
อยางเปดเผยและเท่ียงตรง 

     

๒๔. บริหารงานตามแผนท่ีกําหนดเปนระบบและตรวจสอบได และรายงาน
ผลตามแผนบริหารงานของโรงเรียนเม่ือสิ้นสุดแผนงาน  

     

๒๕. มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตาง ๆ ถูกตองครบถวน 
และเปนปจจุบัน 

     

หลักนิติธรรม      



๑๖๕ 
 

การบริหารโรงเรยีนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๒๖. มีการกําหนดและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอตกลงหรือแนว
การบริหารงานในโรงเรียน 

     

๒๗. มีการกําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบโดยมอบหมายงานใหบุคลากรตาม
ความรูความสามารถอยางเหมาะสม 

     

๒๘. สงเสริมใหบุคลากรมีระเบียบ วินัย ลงโทษผูประพฤติผิดตามระเบียบ
แบบแผน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาค 

     

๒๙. กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอตกลง ท่ีใชในการบริหารโรงเรียน มีความ
ชัดเจน งายตอการปฏิบัติและปรับปรุงใหมีความรัดกุมอยูเสมอ 

     

๓๐. มีการใชอํานาจกฎระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด 
เปนธรรม  ไมเลือกปฏิบัติ โดยคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

     

หลักความเสมอภาค      

๓๑. ในการปฏิบัติราชการใหบริการอยางเทาเทียมกัน ไมมีการแบงแยกดาน
ชายหรือหญิง  ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สุขภาพ และสถานะของ
บุคคล 

     

๓๒. มีการคํานึงถึงการใหโอกาส ความเทาเทียมกันของการเขาถึงบริการ

สาธารณะของกลุมบุคคลและผูดอยโอกาสในสังคมดวย     

     

๓๓. ในการปฏิบัติงานของผูบริหาร มีการลงโทษผูประพฤติผิดตามระเบียบ
แบบแผน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาค 

     

๓๔. การปฏิบัติราชการของผูบริหารในการบริหารโรงเรียน ชัดเจน มีการ
แบงงานใหกับบุคลากรอยางเหมาะสม มีใจเปนกลางยุติธรรมและเทาเทียม
กัน 

     

๓๕. ในการปฏิบัติราชการของผูบริหาร มีการสนับสนุนใหกับบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน อยางเหมาะสม เทาเทียม และท่ัวถึง 

     

หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ      

๓๖. การปฏิบัติราชของผูบริหารมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน       

๓๗. มีการเปดโอกาสใหคณะกรรมการ ชุมชน คณะครู ผูปกครอง มีสวน

รวมในการรับรู เรียนรู และทําความเขาใจ ในการปฏิบัติราชการ 

     

๓๘. เปดโอกาสใหบคุลากรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย / แผนงานและ

การปฏิบัติงานของโรงเรียน 

     

๓๙.เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกํากับ เสนอปญหาและแนว

ทางแกไข ติดตาม ตรวจสอบ ตัดสินใจ วัดผลและประเมินผลการ 

     

๔๐. มีการแสวงหาฉันทาคติหรือขอตกลงรวมระหวางกัน ของกลุมผูมีสวนได      



๑๖๖ 
 

การบริหารโรงเรยีนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
สวนเสียท่ีเก่ียวของ โดยไมมีขอคัดคานท่ีหาขอยุติไมได 

หลักการกระจายอํานาจ      

๔๑. ในการปฏิบัติราชการมีการมอบอํานาจและกระจายความรับผิดชอบใน

การตัดสินใจของการปฏิบัติงานรวมกัน ใหกับผูรวมงาน 

     

๔๒. มีการมอบหมายงานใหแกผูปฏิบัตงิานรวมกัน ไดอยางเหมาะสม      

๔๓. การปฏิบัติราชการ มีการมอบหนาท่ีการทํางาน ท่ีชัดเจน และท่ัวถึง      

๔๔. มีการกระจายอํานาจในการปฏิบัติราชการของผูบริหาร ใหกับผูรวมงาน 
ไดอยางเหมาะสม  

     

๔๕. มีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ
ภาค สวนอ่ืน ๆ ในสังคม 

     

หลักคุณธรรม/จริยธรรม      

๔๖. พิจารณาความดีความชอบ และความกาวหนาในวิชาชีพ แกบุคลากร
อยางเหมาะสมและเปนธรรม 

     

๔๗. การปฏิบัติราชการมีจิตสํานึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไป
อยางมีศีลธรรม คุณธรรม 

     

๔๘. การปฏิบัติหนาท่ีเปนไปดวยความซ่ือสัตย  มีคุณธรรมและตรงตาม
ความคาดหวังของสังคม 

     

๔๙. ยึดม่ันในหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงผูบริหาร 
จรรยาบรรณวิชาชีพของตน 

     

๕๐. การปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหาร มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของระบบ
ราชการไทย 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๗ 
 

 ตอนท่ี ๓ ปญหาและขอเสนอแนะการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหาร 

 ๓.๑  ปญหาในการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

 ..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
 ๓.๒  ขอเสนอแนะการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

 ..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
 
เจริญพรอนุโมทนาขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี ้
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยผูเช่ียวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 

ผลการตรวจสอบคาดชันีความสอดคลองจากผูเช่ียวชาญของแบบสอบถาม 
เรื่อง การบริหารโรงเรยีนโดยใชหลักธรรมาภบิาลของผูบริหารโรงเรยีน            
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑   

 
 

 
 
ดานท่ี 

 
 

ขอท่ี 

คะแนนผูเช่ียวชาญ  
รวม 

คา 
IOC 

 
ผลการพิจารณา คนท่ี

๑ 

คนท่ี

๒ 

คนท่ี

๓ 

คนท่ี

๔ 

คนท่ี

๕ 

๑ ๑ +๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 ๒ +๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 ๓ +๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 ๔ +๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 ๕ +๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๒ 
๖ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
๗ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
๘ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
๙ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
๑๐ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๓ ๑๑ 
 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
๑๒ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
๑๓ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 



๑๗๐ 

 
 
ดานท่ี 

 
 

ขอท่ี 

คะแนนผูเช่ียวชาญ  
รวม 

คา 
IOC 

 
ผลการพิจารณา คนท่ี

๑ 

คนท่ี

๒ 

คนท่ี

๓ 

คนท่ี

๔ 

คนท่ี

๕ 

 
๑๔ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
๑๕ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๔ 
๑๖ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
๑๗ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
๑๘ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 ๑๙ 
 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 ๒๐ +๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๕ ๒๑ +๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 ๒๒ +๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 ๒๓ +๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 ๒๔ +๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 ๒๕ +๑ 
 

+๑ +๑ ๐ +๑ ๕ ๐.๘ ใชได 

๖ 
๒๖ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
๒๗ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
๒๘ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
๒๙ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 



๑๗๑ 

 
 
ดานท่ี 

 
 

ขอท่ี 

คะแนนผูเช่ียวชาญ  
รวม 

คา 
IOC 

 
ผลการพิจารณา คนท่ี

๑ 

คนท่ี

๒ 

คนท่ี

๓ 

คนท่ี

๔ 

คนท่ี

๕ 

 ๓๐ 
 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๗ 
๓๑ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
๓๒ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
๓๓ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
๓๔ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
๓๕ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๘ 
๓๖ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
๓๗ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
๓๘ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
๓๙ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
๔๐ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

๙ 
๔๑ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
๔๒ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
๔๓ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
๔๔ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
๔๕ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 



๑๗๒ 

 
 
ดานท่ี 

 
 

ขอท่ี 

คะแนนผูเช่ียวชาญ  
รวม 

คา 
IOC 

 
ผลการพิจารณา คนท่ี

๑ 

คนท่ี

๒ 

คนท่ี

๓ 

คนท่ี

๔ 

คนท่ี

๕ 

๑๐ 
๔๖ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
๔๗ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
๔๘ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
๔๙ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
๕๐ 

+๑ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชได 

 
 

คาคะแนนรวม       =  ๔๙.๘ 
จํานวนขอคําถาม   =  ๕๐ 
คา IOC               =  ๔๙.๘ / ๕๐ 
ผลรวมคา IOC        = ๐.๙๙๖ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
คาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

กกกกก  

 

 

 

 

 



๑๗๔ 
 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 
 

   Scale          Scale            Corrected 
   Mean          Variance           Item-             Alpha 
  if Item          if Item               Total            if Item 
  Deleted        Deleted         Correlation        Deleted 

 
A1           227.5667       330.5989        .7486           .9858 
A2           227.6667       328.5747        .8008           .9857 
A3           227.6000       327.4897        .9092           .9856 
A4           227.6000       327.4897        .9092           .9856 
A5           227.6000       328.8690        .8257           .9857 
B1           227.5667       328.3230        .8908           .9856 
B2           227.5667       328.3230        .8908           .9856 
B3           227.6000       328.4552        .8507           .9857 
B4           227.5667       328.7368        .8649           .9856 
B5           227.6000       328.8690        .8257           .9857 
C1           227.6000       330.8690        .7053           .9859 
C2           227.6667       329.2644        .7612           .9858 
C3           227.6333       328.7230        .8105           .9857 
C4           227.6667       328.2989        .8167           .9857 
C5           227.7000       328.4241        .7958           .9858 
D1           227.6000       329.7655        .7716           .9858 
D2           227.6667       328.7126        .7929           .9858 
D3           227.5333       329.3609        .8645           .9857 
D4           227.6000       330.0414        .7550           .9858 
D5           227.5333       329.7747        .8375           .9857 
E1           227.5667       329.7023        .8045           .9857 
E2           227.6333       332.1713        .6090           .9861 
E3           227.5667       330.2540        .7701           .9858 
E4           227.6000       330.8690        .7053           .9859 
E5           227.6000       328.8690        .8257           .9857 

 
 



๑๗๕ 
 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 

   Scale          Scale         Corrected 
          Mean         Variance       Item-              Alpha 

       if Item         if Item        Total            if Item 
   Deleted         Deleted       Correlation        Deleted 

 
F1           227.5333       329.7747        .8375           .9857 
F2           227.6333       330.9989        .6773           .9860 
F3           227.7000       329.5966        .7296           .9859 
F4           227.6667       327.2644        .8763           .9856 
F5           227.8000       327.2000        .7494           .9859 
G1           227.6333       331.4126        .6532           .9860 
G2           227.7333       330.7540        .6566           .9860 
G3           227.8000       329.3379        .6441           .9861 
G4           227.7000       327.6655        .8388           .9857 
G5           227.7333       327.7885        .8220           .9857 
H1           227.8333       330.8333        .6476           .9860 
H2           227.8000       330.7862        .6487           .9860 
H3           227.8000       328.3724        .7820           .9858 
H4           227.8333       329.0402        .7468           .9858 
H5           227.8667       330.1885        .6880           .9860 
I1           227.7333       333.0989        .5268           .9863 
I2           227.7000       331.1138        .6443           .9860 
I3           227.7333       330.1333        .6911           .9860 
I4           227.7000       329.3207        .7452           .9858 
I5           227.8000       330.5793        .6601           .9860 
J1           227.6667       330.1609        .7099           .9859 
J2           227.5667       330.8747        .7314           .9859 
J3           227.5333       330.5333        .7880           .9858 
J4           227.5333       330.5333        .7880           .9858 
J5           227.5667       329.4954        .8174           .9857 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 50 

Alpha =    .9861 



๑๗๖ 
 

 

ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ-สกุล    : พระอดิศักดิ์  สารโท  ( เตือนสันเทียะ ) 

วัน เดือน ป เกิด   :  ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๓๐ 

สถานท่ีเกิด : บานเลขท่ี ๖ หมู ๑๑ ตําบลหนองบัวสะอาด  อําเภอบัวใหญ   

จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐ 

ท่ีอยูปจจุบัน : วัดศรีประชา  ตําบลชะแมบ  อําเภอวังนอย   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐ 

วุฒิการศึกษาทางธรรม 
พ.ศ.๒๕๔๖ : สอบไลไดนักธรรมช้ันตรี วัดชูจิตธรรมารามพระอารามหลวง 

สํานักเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม  กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.๒๕๔๗ : สอบไลไดนักธรรมช้ันโท วัดชูจิตธรรมารามพระอารามหลวง 
สํานักเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม  กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.๒๕๔๘ : สอบไลไดนักธรรมช้ันเอก วัดชูจิตธรรมารามพระอารามหลวง 
สํานักเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม  กรุงเทพมหานคร 

 
วุฒิการศึกษาทางโลก 

พ.ศ.๒๕๔๖  : (ม.๓) โรงเรียนบานวังตาทาว 

พ.ศ.๒๕๔๙  : (ม.๖) โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๕๓ : ปริญญาตร ี(ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

ปจจุบัน : ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชา การบริหารการศกึษา 

 

ตําแหนง   : ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

: ครูสอนนักธรรมสํานักเรียนวัดศรีประชา 

: เลขานุการรองเจาคณะตําบลวังนอย 

: เจาหนาท่ีศูนยบริการวิชาการโครงการครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิรา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
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