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 The purposes of this research were : 1) to study the administration level school manages of school 

governance with the scripture, department of education, the first group of the office of national Buddhism, 2) to 

study the effectiveness level of school governance with the scripture, department of education, the first group of 

the office of national Buddhism, 3) to study the relationship between school management and governance 

effectiveness of school governance with the scripture, department of education, the first group of the office of 

national Buddhism. 

 The researcher collect the data by use the questionnaire from school executive, teacher, personnel 

of school governance with the scripture, department of education group 1 total 184 persons. The analyses 

statistical are mean, percentage, standard, deviation, and Pearson’s product moment correlation coefficient. 

 The results of the study were as follows:  

 1) The executive  of school governance with the scripture, department of education, the first group 

of the office of national Buddhism. Administration of good governance in overall was many level, and all aspect 

ranking from the highest to the lowest mean : integrity, clear, worthiness, rule of law, responsibility, and 

participation. 

 2) The effectiveness level of school governance with the scripture, department of education group 1 

in overall was many level ranking from the highest to the lowest mean: to promote the personnel, the 

administrate inside, finance, contentment, and participation of the community. 

3) The relationship between school management and governance effectiveness of school 

governance  with the scripture, department of education group 1 relate all aspect was statistically significant at 

0.01 level. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 จากภาวะวิกฤตเิกิดความขดัแย้งแตกแยกขาดความสามคัคีของประชาชนคนในชาติทัว่

ทกุภาคของประเทศอย่างรุนแรง  มีสาเหตสุ่วนหนึ่งมาจากขาดความยตุิธรรมความเสมอภาคการ

ทุจริตคอรัปชั่นและหย่อนยานประสิทธิภาพในการบริหารภารกิจบ้านเมือง การบริหารราชการ

แผ่นดิน การกําหนดนโยบายและการประพฤติมิชอบทัง้ภาครัฐและเอกชน ซึ่งอยู่ในความ

รับผิดชอบของฝ่ายบ้านเมือง ถ้าหากไม่ได้การแก้ไขปัญหาความอ่อนแอและหย่อนยาน

ประสิทธิภาพ จะก่อให้เกิดความเสียหายและรุนแรงต่อประเทศ ต่อความมัน่คงของบ้านเมือง ต่อ

สงัคมและเศรษฐกิจ  การนําหลกัธรรมาภิบาลมาสร้างระบบจดัระเบียบบริหารบ้านเมืองหน่วยงาน

ของรัฐ  หลกัธรรมาภิบาลจะเป็นสว่นเสริมภมูิคุ้มกนัให้เกิดการปรองดองของคนในชาติ แก้ปัญหา

ภาวะวิกฤตท่ีิจะเกิดขึน้ในอนาคต สงัคมทกุสว่นจะมีความภาคภมูิใจ มีความรู้สกึพงึพอใจในความ

ยตุธิรรม ปราศจากอคต ิ4 และความโปร่งใส ซึง่สงัคมไทยพงึมีคณุลกัษณะสอดคล้องกบัหลกัธรรม

ในพระพุทธศาสนาหลกัธรรมาภิบาลมีความเท่ียงตรงเปิดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ

โปร่งใสได้ประชาชนกลุ่มองค์กรต่าง มีบทบาทในการติดตามตรวจสอบในการดําเนินงานภาครัฐ

เพ่ือป้องกนัการทุจริตและให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบตัิงานซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนโดยรวม 

และสงัคมไทยเตบิโตด้วยความแข็งแกร่งสามารถแขง่ขนักบัตา่งประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพอนั

จะก่อให้ประเทศชาติมีความสงบสุข และมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนต่อไป  (ปัญญา           

ฉายะจินดาวงศ์ และรัชนี ภูต่ระกลู  2553  1)  

 การปฏิรูปการศึกษาเป็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทางการศึกษา พระราชบัญญัต ิ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 3 พุทธศกัราช 2553 มาตรา9 กําหนดให้

จดัระบบโครงสร้างทางกฎหมายและกระบวนการจดัการศกึษาโดยกระจายอํานาจและการมีส่วน

ร่วม มาตรา 59 ให้เป็นนิติบุคคลท่ีมีจุดมุ่งหมายสําคญัท่ีจะทําให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งใน

การบริหารจดัการเพ่ือให้การบริหารเป็นไปอย่างคล่องตวั รวดเร็วมีคณุภาพตรงกบัความต้องการ

ของผู้ เรียน ชมุชนท้องถ่ิน และประเทศชาติ (พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติราชกิจจานเุบกษา 

2552 1)  การจดัระบบบริหารในสถานศกึษา ผู้บริหารโรงเรียนต้องจดัระบบให้ครบทัง้งานวิชาการ  

งานบริหารบุคคล งานงบประมาณอาคารสถานท่ี งานพฒันาผู้ เรียนและงานบริหารทั่วไปให้มี
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ประสิทธิภาพ (พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติราชกิจจานเุบกษา 2552 1) ในการบริหารงาน

นัน้ ผู้บริหารต้องยึดหลกัธรรมาภิบาล  หลกันิติธรรม  หลกัการมีส่วนร่วม  หลกัความรับผิดชอบ  

หลักความโปร่งใส  และหลักความยุติธรรมเป็นเคร่ืองมือ  เป็นนโยบายนําสู่หลักการปฏิบัต ิ

(สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 2554 18) ซึ่งสามารถป้องกัน

คอรัปชัน่ในการบริหารงานในองค์กร 

 องค์กรโรงเ รียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่ม  1สังกัดสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติมีบทบาทหน้าท่ีโดยตรงในการบริหารจัดการมีความรับผิดชอบตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่การบริหารงานยังไม่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและความสมัพนัธ์กับธรรมาภิบาลเท่าท่ีควร แผนกการบริหารและ

พฒันาคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีชดัเจน ระบบการบริหารการจดัการและไม่มากพอต่อ

การบริหารท่ีเปล่ียนแปลงไม่มีระบบนิเทศติดตามผลดําเนินงานเป็นกลไกผลดัดนั นโยบายลงสู่

ภาคปฏิบตัิขาดการมีส่วนร่วมและระบบการบริหารการเงินการบญัชี การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารใน

การจัดซือ้จัดจ้างยังมีปัญหา (กองพุทธศาสนศึกษา 2556.อัดสําเนา) แนวทางการพัฒนา

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหลักธรรมาภิบาล ของ

โรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่ม 1 สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติซึ่ง

หากไม่ได้รับการแก้ไขจะเกิดปัญหาตอ่ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ขาดความเช่ือมัน่และการ

บริหารงานไม่ประสบผลสําเร็จ ถ้าผู้บริหารมีแนวคิดและมีความเข้าใจในหลกัธรรมาภิบาล นําไปสู่

การปฏิบตัอิยา่งจริงจงัจะทําให้ระบบการบริหารมีความยตุิธรรมเป็นท่ีน่าเช่ือถือของประชาชนและ

ลดการทจุริตขององค์กร สามารถแก้ปัญหาดงักลา่วได้ด้วยหลกัการเหตผุลเบือ้งต้น (ชัยวัฒน์ คํา้ชู
2545 39)  
 ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึมีความประสงค์จะทําวิทยานิพนธ์เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหาร

จัดการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญ

ศกึษา กลุม่ 1สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ  เพ่ือจะสะท้อนถึงสภาพการบริหารองค์กร

ของโรงเรียนพระปริยตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา กลุม่ 1 อยา่งแท้จริง และสามารถนําไปเผยแพร่ให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปเป็นข้อมลูหาทางเสริมสร้างการบริหารงานให้ มีระบบท่ีเข็มแข็งและการ

พฒันาการบริหารท่ีเหมาะสมยิ่งขึน้ ก็จะทําให้เกิดระบบการบริหารจดัการท่ีดีตอ่ไป 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาการบริหารจดัการสถานศกึษาแบบธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน

พระปริยตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา กลุม่ 1 สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ  

 1.2.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษากลุ่ม 1 

สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ

 1.2.3 เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการสถานศกึษาแบบธรรมาภิบาล

กับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 1 สังกัดสํานักงาน

พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
 

1.3  สมมตฐิานของการวจิัย 
 1.3.1 การบริหารจดัการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยตัิ

ธรรม แผนกสามญัศกึษา กลุม่ 1 สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิอยูใ่นระดบัมาก  

 1.3.2 ประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่ม 1 สังกัด

สํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตอิยูใ่นระดบัมาก 

 1.3.3 ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการสถานศกึษาแบบธรรมาภิบาลสมัพนัธ์กบั

ประสิทธิผลของโรงเ รียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่ม  1 สังกัดสํานักงาน

พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ

 

1.4  ขอบเขตของการวจิัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร  
  ได้แก่  ผู้บริหารครูและบคุลากรทางการศกึษาโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั

ศกึษา กลุม่ 1 สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิจํานวน 360 รูป/คน 
 1.4.2 ขอบเขตด้านเนือ้หา   
  การศึกษาวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้กําหนดขอบเขตเนือ้หาท่ีจะศึกษาเฉพาะการบริหาร

จดัการแบบธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่ม 1

สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ  โดยได้กําหนดพืน้ฐานการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล  

ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี พ.ศ.2542  

 มี 6ด้าน  ดงันี ้ 
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  1) หลกันิตธิรรม 

  2) หลกัคณุธรรม 

  3) หลกัความโปร่งใส  

  4) หลกัการมีสว่นร่วม  

  5) หลกัความรับผิดชอบ  

  6) หลกัความคุ้มคา่  

 นอกจากนีไ้ด้กําหนดขอบเขตเนือ้หาในเร่ืองประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศกึษาและครู

ในการบริหารจดัการศึกษาแบบธรรมาภิบาลโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศกึษา กลุ่ม 1 

สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารภายใน ด้านการเงิน ด้าน

สง่เสริมบคุลากร และด้านความพงึพอใจและการมีสว่นร่วมของชมุชน 
 1.4.3 ขอบเขตพืน้ที่  
 การศึกษาวิจัยครัง้นี ้ กําหนดเลือกพืน้ท่ีโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กลุม่ 1 สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตจํิานวน 15 โรงเรียน 

 

1.5  ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ 
 การศกึษาในครัง้นีค้าดวา่จะได้รับประโยชน์ดงันี ้

 1.5.1 ทําให้ทราบการบริหารจดัการสถานศกึษาแบบธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน

พระปริยตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา กลุม่ 1 สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ

 1.5.2 ทําให้ทราบประสทิธิผลของการบริหารจดัการสถานศกึษาโรงเรียนพระปริยตัิธรรม 

แผนกสามญัศกึษา กลุม่ 1 สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ  

  1.5.3 ทําให้ทราบความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารจดัการสถานศกึษาแบบธรรมาภิบาล

ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศกึษา กลุ่ม 1 สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนา

แห่งชาต ิ

 1.5.4 ผลการวิจัยครัง้นีนํ้าไปใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการ

บริหารงานของโรงเ รียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่ม  1 สังกัดสํานักงาน

พระพทุธศาสนาแห่งชาตใิห้มีประสทิธิผลตอ่ไป 
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1.6  คาํนิยามศัพท์เฉพาะในการวจิัย  
 การบริหารจัดการสถานศึกษาหมายถึง  การดําเนินการตา่ง ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา

ทัง้ท่ีเป็นภารกิจ พนัธกิจของผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ โดยมี

เป้าหมายหลกัในการแก้ปัญหา สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของครู นกัเรียน ได้อยา่งทัว่ถึง

เป็นธรรม 

 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางการปกครองท่ียึดหลกัการบริหารจดัการท่ีดีงาม 

โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง

สงบสขุ โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของกฎหมาย ศีลธรรม คณุธรรม และจริยธรรม และเพ่ือให้สงัคมของ

ประเทศมีการพฒันาท่ียัง่ยืน ซึง่ประกอบด้วยหลกัสําคญั 6 ประการ 

 หลักนิติธรรม หมายถึง การออกกฎระเบียบข้อบงัคบัปฏิบตัิให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย

ใช้อํานาจไว้มิใช่อํานาจตามอําเภอใจและต้องบงัคบัใช้กบัทกุคนเสมอภาคเท่าเทียมกนัอย่างเป็น

ธรรมปราศจากอคต ิไมเ่ลือกปฏิบตัเิข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ให้เป็นท่ียอมรับของทกุฝ่าย พร้อมใจกนั

ปฏิบตัติามกฎระเบียบข้อบงัคบันัน้  

 หลักคุณธรรม หมายถึงการปฏิบตัิหน้าท่ียึดมัน่ในความถกูต้องมีคณุธรรมมีความเป็น

กลาง ไม่มีอคติเห็นแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ความเสมอภาคไม่เห็นแค่สินจ้างรางวลัปฏิบตัิหน้าท่ีเป็น

ตวัอย่างแก่สังคม ส่งเสริมให้คนไทยมีความซ่ือสัตย์สุจริตมีอิทธิบาท ขยันหมั่นเพียร อดทน มี

เมตตาธรรมมีระเบียบวินยั ประกอบอาชีพสจุริตเป็นนิสยัประจําชาต ิ

 หลักความโปร่งใส การบริหารงานด้วยความโปร่งใสเป็นการสร้างความไว้วางใจซึง่กนั

และกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กรทุกองค์กรมีการเปิดเผยข้อมูล

ขา่วสารการจดัซือ้จดัจ้างท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สาธารณะ ตรงไปตรงมาพร้อมให้องค์กรทัง้ภายในและ

ภายนอกตรวจสอบความถกูต้องได้ 

 หลักความมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดําเนินงานมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย แผนงาน และตรวจสอบการดําเนินงานโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ท่ีจะเกิดผลกระทบต่อบุคคลและสงัคม การจะแก้ปัญหา

ไม่ให้มีผลกระทบต่อบุคคลและสงัคมนัน้  ต้องอาศยัความคิดเห็นและร่วมกนัตดัสินใจจากบุคคล

หลายฝ่าย มีประชาวิจารณ์ การแสดงประชามต ิการบริหารจดัการตามแบบมีสว่นร่วม  

 หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนกัในหน้าท่ี มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบ

ในหน้าท่ีของตนและต่อสงัคมเอาใจใส่ปัญหาของสาธารณะมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา
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ติดตามและประเมินผลมุ่งมัน่และตัง้ใจปฏิบตัิงานให้บรรลผุลมีจิตสํานึกตอ่หน้าท่ีมีความกล้าท่ีจะ

ยอมรับ ท่ีเกิดจากการกระทําของตนและพร้อมท่ีจะถกูตรวจสอบจากผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เป็นการ

แสดงความเอาใจใส่ตัง้ใจทํางานในหน้าท่ีด้วยความเต็มใจมีความขยนัแสดงถึงภาวะผู้ นํานําท่ี

จะต้องรับผิดชอบ 

 หลักความคุ้มค่า หมายถึงการบริหารจดัการโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดด้วย

ความประหยดั โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยดั ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์เพ่ือให้

เกิดประโยชน์สงูสดุมีความรับผิดชอบเสียสละแก่สว่นรวม 

 ประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรมหมายถึง การผลิตหรือการดําเนินการ

กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีได้รับผลตามเป้าหมาย หรือได้ผลตรงตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้

ประกอบด้วยด้านการบริหารภายใน ด้านการเงิน ด้านส่งเสริมบุคลากร ด้านความพึงพอใจและ

การมีสว่นร่วมของชมุชน   

 ด้านการบริหารภายใน หมายถึงการดําเนินการบริหารภายในโรงเรียนทัง้ด้าน 

แผนงานพฒันาบคุลากร แผนงานพฒันาระบบสารสนเทศ แผนงานงบประมาณ แผนงานวิชาการ

หลกัสตูรกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนและอ่ืน ให้เกิดประสทิธิภาพภายในองค์กร 

 ด้านการเงนิ หมายถึง การบริหารจดัการด้านงบประมาณในการลงทนุอย่างเหมาะสม

คุ้มคา่ มีแผนงานงบประมาณ ระบบบญัชีเบิกจ่ายอปุกรณ์และคา่ตอบแทนเงินเดือน สวสัดิการอ่ืน

ดําเนินการถกูต้องตามกฎระเบียบรวดเร็ว มีประสทิธิภาพ 

 ด้านส่งเสริมบุคลากร หมายถึง การส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะ

พฒันาการทางวิชาการ ทกัษะนําเทคโนโลยีไปใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพ สง่เสริมให้

บุคลากรมีความซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติหน้าท่ี การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษา ส่งเสริม

สวสัดกิารให้ได้รับวิทยพฒัน์ ยกยอ่งเชิดชเูกียรต ิ

 ด้านความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง ประชาชนเกิดความพึง

พอใจในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นท่ียอมรับของ

ชมุชนและเปิดโอกาสให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการพฒันาโรงเรียน 

 โรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 1 หมายถึงโรงเรียนพระปริยตัิ

ธรรม แผนกสามญัศกึษา กลุม่ท่ี 1 สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ

 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 การวิจยัเร่ือง  ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการสถานศกึษาแบบธรรมาภิบาลกบั

ประสิทธิผลของโรงเ รียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่ม  1 สังกัดสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้ วิจยัได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ดงันี ้

 2.1 แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหาร 

 2.2 แนวคดิเก่ียวกบัธรรมาภิบาล 

 2.3 แนวคดิเก่ียวกบัประสทิธิผล 

 2.4 พืน้ท่ีท่ีใช้ในการวิจยั 

 2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 2.6 กรอบแนวคดิท่ีใช้ในการวิจยั 

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 
 ทฤษฎีการจัดการตามหลกัการบริหารมีความเช่ือว่าในการท่ีจะทําให้การทํางานของ

องค์การบรรลุเป้าหมายนัน้ จะต้องมีการกําหนดหน้าท่ีของคนท่ีเป็นผู้ บริหาร และหลักการ

บริหารงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตังิาน นกัทฤษฎีท่ีนําเสนอทฤษฎีนีป้ระกอบด้วย 

นกัรัฐศาสตร์นกัสงัคมวิทยา นกับริหารอตุสาหกรรม 

 เฮนรี ฟาโยล์ (Henri Fayol) อ้างใน พิทยาบวรรัตนา (2526,  3334) คือ ผู้ ท่ีได้ช่ือ

ว่าเป็นบิดาแห่งทฤษฎีการจดัการตามหลกัการบริหาร ฟาโยล์เป็นชาวฝร่ังเศสและเป็นนกับริหาร

ระดับสูงในอุตสาหกรรม ซึ่งตามแนวความคิดของฟาโยล์ การท่ีจะทําให้การบริหารงานบรรลุ

เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์นัน้ ฟาโยล์เห็นว่านักบริหารจะต้องทําหน้าท่ีทางการบริหาร               

ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การสั่งการ 

(Commanding) การประสานงาน (Coordination) และการควบคมุ (Controlling) หลกัการบริหาร

ท่ีสําคญั ซึง่ฟาโยล์ ได้นําเสนอหลกัการบริหารท่ีมีประสทิธิผลของฟาโยล์มีอยู ่14 ข้อ ดงันี ้คือ  

 1) หลกัของการแบง่งานกนัทํา (Division of Work) ในการบริหารนัน้จะมีงานเกิดขึน้เป็น

จํานวนมาก ดงันัน้นักบริหารจะต้องแบ่งงานท่ีเกิดขึน้เป็นจํานวนมากให้บุคลากรท่ีเป็นสมาชิก
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องค์การ รับเอางานไปทําโดยเน้นความชํานาญและความเช่ียวชาญเฉพาะของบุคลากรท่ีอยู่ใน

องค์การ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดประสทิธิภาพในการทํางานสงูสดุตามหลกัเศรษฐศาสตร์  

 2) หลกัท่ีเก่ียวกบัอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) 

ในการบริหารนัน้บุคลากรผู้ ท่ีได้รับมอบหมายงานให้ทําจะเกิดความผูกพนัต่อผู้บงัคบับญัชาใน

ลักษณะของความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย ดังนัน้ในการท่ีจะทําให้งานท่ีได้รับ

มอบหมายนัน้สําเร็จจะต้องมีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีให้เหมาะสมกบัความรับผิดชอบท่ีบคุลากร

มี  

 3) หลกัของความมีระเบียบวินัย (Discipline) ระเบียบวินัยคือข้อตกลง กติกาท่ีใช้

ร่วมกันของบุคลากรองค์การ ระเบียบวินัยจะเป็นกรอบในการควบคุมพฤติกรรมของบุคลากร

องค์การให้เป็นไปในทิศทางท่ีเอือ้ตอ่การบรรลเุป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ขององค์การ  

 4) หลกัของการมีผู้บงัคบับญัชาเพียงคนเดียว (Unity of Command) บคุลากรท่ีเป็น

สมาชิกองค์การนัน้ จะต้องฟังคําสั่งจากเจ้านายเพียงคนเดียวเพ่ือป้องกันความสับสนในการ

ปฏิบตังิาน การสัง่งานใด ต้องเป็นไปตามลําดบัสายการบงัคบับญัชา  

 5) หลกัการมีเป้าหมายเดียวกนั (Unity of Direction) ในการทํางานนัน้บคุลากรของ

องค์การจะต้องมีเป้าหมายเดียวกนั ดงันัน้กิจกรรมการทํางานของบคุลากรทกุคนจะต้องสอดคล้อง 

เป็นไปในทิศทางเดียวกนัเพ่ือให้บรรลจุดุมุง่หมายเดียวกนั  

 6) หลักของผลประโยชน์ส่วนตัว มีความสําคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ขององค์การ        

(Subordination of Individual to the General Interest) ดงันัน้ในการทํางานสมาชิกองค์การ

จะต้องทุ่มเทเสียสละในยามท่ีองค์การต้องการความช่วยเหลือทัง้ในยามปกต ิและในยามวิกฤต ิ 

 7) หลกัของการกําหนดคา่ตอบแทน และวิธีการจ่ายคา่ตอบแทน (Remuneration and 

Methods) การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรขององค์การควรท่ีจะให้ความยุติธรรม และ

ตอบสนองความพงึพอใจทัง้ของสมาชิกองค์การ และผู้บริหารเท่าท่ีจะพงึทําได้  

 8) หลกัของการรวมอํานาจ (Centralization) ในการบริหารนัน้ อํานาจในการตดัสินใจ

ควรท่ีจะรวมไว้ท่ีจุดศูนย์กลาง เพ่ือท่ีจะทําให้สามารถควบคุมส่วนต่างไว้ได้ เช่น อํานาจในการ

อนมุตัเิงิน อํานาจในการบริหารงานบคุคล เป็นต้น  

 9) หลกัการจดัสายการบงัคบับญัชา (Scalar Chain) จะต้องมีการจดัสายการบงัคบั

บญัชาในการบริหารงานองค์การ เพ่ือท่ีจะให้ทราบถึงลกัษณะของอํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ

ตลอดจนไปถึงลกัษณะของการตดิตอ่ส่ือสาร  
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 10) หลกัของความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Order) ในการบริหารนัน้จะต้องมีการจดั

สถานท่ีทํางาน ตลอดจนวสัดสุิ่งของให้เอือ้ตอ่การปฏิบตัิงานและเสริมสร้างบรรยากาศในท่ีทํางาน

ให้น่าทํางาน  

 11) หลกัของความเสมอภาค (Equity) ในการบริหารงานนัน้คนท่ีเป็นผู้บริหารจะต้องให้

ความเสมอภาคและมีความยตุิธรรมตอ่ผู้ ใต้บงัคบับญัชาทกุคนอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะในเร่ือง

ของการแบ่งงานให้ทํา การพิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาข้อขดัแย้งในการ

ทํางาน  

 12) หลกัของความมัน่คงในงาน (Stability of Tenure) สําหรับการบริหารงานนัน้ 

จะต้องทําให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชา มีความรู้สึกว่าเขามีความมัน่คงในการปฏิบตัิงาน เช่น การจดัให้มี

การเซ็นสัญญาจ้างงาน  ซึ่ง กําหนดระยะเวลาในการจ้างท่ีชัดเจนและเป็นธรรมการจัด

สภาพแวดล้อมในการทํางานให้น่าทํางาน และการจดัเคร่ืองป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้จากการ

ทํางาน  

 13) หลกัของความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Initiative) ในการบริหารงานนัน้ ผู้บริหารท่ีเก่ง

และฉลาด จะต้องรู้จกันําเอาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของผู้ ใต้บงัคบับญัชามาใช้ประโยชน์ในการ

ทํางาน อาจได้มาจากการระดมสมอง หรือการปรึกษาหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกนั  

 14) หลกัของความสามคัคี (Esprit de Corps) ในการบริหารงานนัน้ ในการท่ีจะทําให้

งานบรรลเุป้าหมายนัน้ จะต้องมีการสร้างความเป็นนํา้หนึ่งใจเดียวกนัให้เกิดขึน้ในการทํางาน ซึ่ง

อาจจะทําได้โดยการจัดให้มีกิจกรรมระหว่างสมาชิกร่วมกัน เช่น การจัดการกีฬา การจัดทัศน

ศกึษาดงูาน การจดังานเลีย้ง เป็นต้น (Bartol&Martin,  1997)  

 สรุปได้วา่ทฤษฎีการจดัการตามหลกัการบริหารผู้บริหารต้องมีแผนนโยบาย ยทุธศาสตร์

ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานซึ่งเป็นหน้าท่ีของคนท่ีเป็นผู้บริหารจะทําเพ่ือกําหนดหน้าท่ีของ

บคุลากรท่ีอยูใ่นองค์กรปฏิบตังิานให้บรรลเุป้าหมายตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้  
 ทฤษฎีการบริหารแบบระบบราชการ (Bureaucratic Management)  
 ทฤษฎี Weber (อ้างใน เสาวณี ลอยใหม่ 2553, 8) นีบ้างครัง้ก็เรียกว่าทฤษฎีองค์กร

แบบราชการ เป็นทฤษฎีท่ีเวเบอร์ นกัสงัคมวิทยา และนกัรัฐศาสตร์ ชาวเยอรมนั เป็นผู้คิดค้นขึน้

ตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษท่ี 19 โดยมีความเช่ือวา่ บคุคลทัง้หลายมีทัง้ขีเ้กียจ และขยนั การท่ีผู้บริหารจะ

ให้กลุม่บคุคลร่วมมือปฏิบตัิงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ได้ดีนัน้ จะต้องมีองค์การหรือหน่วยงานแบบ 

“ระบบราชการ” จะต้องมีการจดัองค์กรให้มีการลดหลัน่ในการบงัคบับญัชามีกฎเกณฑ์กําหนดการ

ปฏิบัติงาน มีการกําหนดตําแหน่งหน้าท่ี ตัวบุคคลผู้ ดํารงตําแหน่งและมีการเลือกบุคคลเข้า
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ปฏิบตังิาน โดยหลกัคณุวฒุิ และยดึความสามารถเป็นสําคญั แนวคดิของเวเบอร์ (Weber)        จงึ

ก่อให้เกิดทฤษฎีองค์กรแบบระบบราชการ หรือการบริหารแบบระบบราชการขึน้ ทฤษฎีนี ้

ประกอบด้วยหลกั 6 ประการ คือ  

 1) หลกักฎหมายและเหตผุล (Legal and Rationale)  

 2) หลกัสายการบงัคบับญัชา (Hierarchy)  

 3) หลกัระบบคณุธรรม (Merit System)  

 4) หลกัการกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบอยา่งมีแบบแผน (Formal)  

 5) หลกัการฝึกอบรมและพฒันา (Training)  

 6) หลกัการไมย่ดึตวับคุคล (Impersonal)  
 ทฤษฎีการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ของเทเลอร์ (Scientific Management)  
 การบริหารแบบวิทยาศาสตร์เป็นการบริหารงานท่ีมีระบบ มีเหตุผล มีการกําหนด

มาตรฐานการทํางานไว้แน่นอน เลือกวิธีท่ีดีท่ีสดุในการทํางาน และกําหนดเคร่ืองมือควบคมุในการ

ทํางานไว้อยา่งเหมาะสม  

 เทเลอร์ (Taylor) อ้างใน วิภาดา ธาราศรีสุทธิ (2542, 10) วิศวกรชาวเยอรมนั เป็นผู้

คิดค้นการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์ขึน้ เม่ือ ค.ศ. 1911 โดยมีความเช่ือว่า คนแต่ละคน

เปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีผู้บริหารสามารถปรับปรุงเพิ่มผลผลิตได้ ผู้บริหารจะต้องจดัแบ่งงานแบ่ง

เวลากําหนดหน้าท่ีของแต่ละคน และสงัเกตการปฏิบตัิการอย่างมีระบบ เพ่ือหาวิธีทํางานท่ีดีท่ีสดุ

เพียงวิธีเดียวสําหรับใช้ในการเพิ่มผลผลิตโดยใช้จ่ายน้อยแต่ได้ผลมากท่ีสุด วิธีการบริหารแบบ

วิทยาศาสตร์ และหลกัการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ตามแนวความคิดของ เทเลอร์ (Taylor) มี 4 

ประการ คือ 

 1. พฒันาระบบการทํางานให้เป็นระเบียบ 

 2. เลือกคนงานท่ีมีความรู้ความสามารถสงู  

 3. ฝึกอบรมให้คนงานทํางานอยา่งถกูวิธี  

 4. จดัให้มีการประสานสมัพนัธ์กนัอยา่งดี ระหวา่งคนงานกบัฝ่ายบริหาร  
 ทฤษฎี POSDCORS  
 กูลิค และเออร์วิคได้เสนอกระบวนการบริหารไว้ 7 ประการ ซึง่เรียกวา่ “POSDCORB” 

กระบวนการบริหารนีไ้ด้สรุปไว้ โดยมีกระบวนการบริหาร ดงันี ้
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 1. การวางแผนงาน (Planning) หมายถึง การคิดเลือกหาทางท่ีดีท่ีสุดในการใช้

ทรัพยากรท่ีมีอย่างประหยดัให้ได้ผลคุ้มค่าท่ีสดุโดยดําเนินการตามขัน้ตอนอย่างมีแบบแผนเพ่ือ

บรรลวุตัถปุระสงค์ 

 2. การจดัหน่วยงาน (Organizing) หมายถึง การจดัโครงสร้างอํานาจหน้าท่ีการแบ่ง

สว่นงาน เพ่ือให้การปฏิบตังิานเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 

 3. การจดัตวับุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารด้านบุคลากร อนัได้แก่ การจัด

อตัรากําลงั การสรรหา การรักษาสภาพการทํางาน  การควบคมุปฏิบตังิาน 

 4. การอํานวยการ (Directing) หมายถึง การดําเนินการในการตดัสินใจและการสัง่การ

ในกิจกรรมต่างให้ดําเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน  ทัง้ในลกัษณะทัว่ ไป และในลกัษณะเฉพาะ

ตลอดจนการให้คําแนะนําและการควบคมุการปฏิบตังิาน 

 5. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การร่วมมือกนัในการปฏิบตัิงานในส่วน

ตา่งให้ประสานงานสอดคล้องและกลมกลืนกนั 

 6. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การายงานผลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานให้

ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคล่ือนไหวและความก้าวหน้าของกิจการใน

หน่วยงาน 

 7. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การควบคมุการใช้จ่ายเงินให้รอบคอบและ

รัดกมุรวมถึงการจดัสรรหางบประมาณการทําบญัชี  
 ทฤษฎีการบริหารงานตามหลักมนุษย์สัมพันธ์ (Human RelationManagement)  
 ทฤษฎีการบริหารงานตามหลกัมนษุย์สมัพนัธ์ อ้างใน พระวราสิงห์ วราโภ (2553, 14)  

การบริหารงานตามหลักมนุษย์สัมพันธ์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการบริหารงานตามหลัก

พฤติกรรมได้รับการสนใจอย่างจริงจงัเม่ือปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมา บรรดานกัจิตวิทยา 

นกัมนษุย์วิทยา และนกัสงัคมวิทยา ได้ให้ความสนใจในการทํางานของคนงานในด้านตา่ง และเช่ือ

ว่าคนเป็นองค์ประกอบสําคญัของการบริหารงานมากกว่าวิธีการจัดการ เพราะคนมีชีวิตจิตใจ

เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงได้ ต้องการขวญัและกําลงัใจในการทํางานของคนงานในด้านตา่ง และเช่ือ

ว่าคนเป็นองค์ประกอบสําคญัของการบริหารงานมากกว่าวิธีการจัดการ เพราะคนมีชีวิตจิตใจ

เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงได้ ต้องการขวญัและกําลงัใจในการทํางานคนจะทํางานมีประสิทธิภาพ

หรือไมข่ัน้อยูก่บัสิง่เหลา่นี ้นกัทฤษฎีกลุม่นีจ้ึงได้ศกึษาเร่ืองคนมากกว่าการจดัการบริหารตามหลกั

มนษุย์สมัพนัธ์ได้รับการยกยอ่งมากและเป็นต้นกําเนิดทฤษฎีนี ้ 
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 สรุป การบริหารจดัการมีการกําหนดหน้าท่ีตวับคุคลดํารงตําแหน่ง และเลือกบคุคลเข้า

ปฏิบตัิงานพฒันาระบบงาน กําหนดอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบให้ชัดเจน ผู้บริหารต้องมีความคิด

ริเร่ิมในการทํางานและรู้จกัสร้างทีมงานให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ  
 ความหมายของการบริหาร  
 คําว่าการบริหาร (Administration) หมายถึง การดําเนินงานทุกชนิดให้สําเร็จลลุ่วงไป 

ซึ่งเป็นกิจกรรมของสงัคมมนุษย์ เกิดขึน้มาควบคู่กับการดํารงชีวิตของมนุษย์เป็นกระบวนการ      

ท่ีช่วยให้สงัคมมนุษย์ดํารงอยู่ได้อย่างสงบสุข โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้กิจกรรมหรืองานบรรลุ

วตัถปุระสงค์ตามท่ีกําหนดไว้ในทางทฤษฎีได้มีผู้ให้ความหมายของคําวา่ “การบริหาร” ไว้มากมาย

หลายแนวคดิ ดงันี ้ 

 นพพงษ์ บุญจตราดุล (2545, 35) ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารหมายถึง กิจกรรม

ตา่ง ท่ีบคุคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปร่วมมือกนัดําเนินการ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่างท่ีบุคคลร่วมกันกําหนด โดยใช้กระบวนการอย่างมีระเบียบและใช้ทรัพยากร

ตลอดจนเทคนิคตา่ง อยา่งเหมาะสม 

 ภญิโญ สาธร (2542, 40) กลา่ววา่ การบริหารคือศิลปะในการทําให้กิจกรรมตา่ง ได้รับ

การปฏิบตัจินเป็นผลสําเร็จ 

 กิติมา ปรีดีดิลก (2549, 24) ให้คําอธิบายไว้ว่า การบริหาร หมายถึง การดําเนินงาน

ทุกชนิดในหน่วยงานให้ลลุ่วงไปการบริหาร คือ กระบวนการท่ีผู้จดัการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง 

ดําเนินกิจการตามขัน้ตอนตา่ง โดยอาศยัความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ การตระหนกั

ถึงความสามารถความถนัด ความต้องการและความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการ

ปฏิบตังิานของสมาชิกในองค์การควบคูไ่ปด้วย องค์การจงึจะสมัฤทธ์ิผลตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

 เอกชัย ก่ีสุขพันธ์ (2538, 4) กลา่วไว้วา่ การบริหาร คือ กระบวนการของการทํางานให้

สําเร็จโดยใช้บุคคลอ่ืน ผู้ บริหารต้องทํางานกับบุคคลและกลุ่ม และอยู่ภายในโครงสร้างของ

องค์การเพ่ือท่ีจะบรรลเุป้าหมายของพวกเขา 

 เสนาะ ตี่เยาว์ (2544, 3) ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร คือ การนําทัง้ทรัพยากร

มนษุย์และวตัถปุระสงค์ไปสูจ่ดุมุง่หมายร่วมกนัขององค์การ 

 สมยศ นาวีการ (2536, 4) กลา่วว่า การบริหาร เป็นกระบวนการของการวางแผนการ

จดัองค์การ การจดัคนเข้ากบังาน การสัง่การ การประสานงาน และควบคมุ เพ่ือกําหนดและทําให้

บรรลวุตัถปุระสงค์ในสภาพแวดล้อมท่ีผนัแปรตลอดเวลา  
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 กันต์สิต ไชยเศรษฐ (2541, 15) กล่าวว่า การบริหาร คือ งานของหวัหน้าหรือผู้ นําท่ี

จะต้องกระทําเพ่ือให้กลุ่มต่างท่ีมีคนหมู่มากมายอยู่รวมกันและร่วมกันทํางานเพ่ือวตัถุประสงค์

ท่ีตัง้ไว้จนสําเร็จผลโดยได้ประสทิธิภาพ 

 ประดิษฐ์ เหล้าทู (2551, 1) ให้ความหมายว่า การบริหาร หมายถึง การดําเนินการ

ตัดสินใจสั่งการในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้งานทุกด้านของโรงเรียนบรรลุตาม

วตัถปุระสงค์ในการจดัการศกึษาให้มากท่ีสดุ 

 วิชัย โนนทิง (2550, 10) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า คือ กระบวนการทาง

สงัคมท่ีบคุคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป มาร่วมกนัดําเนินการเพ่ือทํางานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ด้วยการใช้

ทรัพยากรและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

 ธีระ ธนีวัน (2546, 12) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่าคือ การทํางานโดยมี

วตัถปุระสงค์ร่วมกนัของบคุคลตัง้แต ่2 คนขึน้ไปตามกระบวนการบริหารซึง่ ได้แก่ การศกึษาสภาพ

ปัจจุบนั ปัญหาความต้องการวางแผนการดําเนินการตามแผนและการประเมินผล โดยมีคน เงิน 

วสัดอุปุกรณ์และการจดัการเป็นปัจจยัในการบริหาร 

 พระวรสิงห์ วราโภ (2553, 11) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า การบริหารต้องมี

วัตถุประสงค์ การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด การบริหารต้องใช้

ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพืน้ฐาน  การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเป็น

กระบวนการ การบริหารเป็นการดําเนินงานร่วมกนัของกลุ่ม การบริหารมีลกัษณะเป็นการร่วมมือ

กนัดําเนินการอยา่งมีเหตผุล  

 สรุปได้ว่า การบริหาร คือ กระบวนการจัดการสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรท่ีทักษะ

ความรู้ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ทรัพยากรผลิต ต้นทุน งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการ

ตัดสินใจแก้ปัญหาวินิจฉัยสั่งการในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้งานทุกด้านบรรลุ

เป้าหมาย เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย ถกูต้อง   
 ความหมายของการบริหารโรงเรียน 
 คเชนพงษ์ สุมาลย์โรจน์ (2550, 14) ได้ให้ความหมายของการบริหารโรงเรียนว่า คือ 

“การบริหารงานของสถานศึกษาเป็นการดําเนินงาน เพ่ือพฒันาและจดัการศึกษาแก่สมาชิกของ

สงัคมให้เป็นสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของสงัคม โดยกระบวนการต่างทัง้ท่ีเป็นศาสตร์และ

ศลิป์” 

 สุจิตรา เรืองชนะพืช (2545, 8) ได้ให้ความหมายของการบริหารโรงเรียนว่า คือ “การ

ดําเนินการเก่ียวกบักิจกรรมต่างจากบคุคลหลายฝ่ายร่วมมือเพ่ือให้การจดัการศกึษาของโรงเรียน
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เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ตามท่ีรัฐกําหนดไว้ โดยจะต้องพฒันานกัเรียนในทุกด้าน ตัง้แต่ร่างกาย 

อารมณ์ สงัคม สติปัญญา ตลอดจนคณุธรรม จริยธรรม เพ่ือให้นกัเรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม 

และสามารถอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ” 

 สุนิจจา พัทศาสตร์ (2546, 10) กล่าวว่า การบริหารโรงเรียน หมายถึง “การบริหาร

จดัการในสถานศกึษา เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์ ซึ่งใช้รูปแบบต่าง เช่น การบริหาร

แบบประชาธิปไตยการบริหารท่ีครูใหญ่เป็นผู้ ชีนํ้า การบริหารโดยคณะผู้ปกครอง การบริหารโดย

คณะกรรมการในพืน้ท่ีสถานศกึษา” 

 สรุปได้ว่า การบริหารโรงเรียน คือ การบริหารจดัการ ควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับ

กิจการของโรงเรียน ตลอดจนบริหารบุคคล เพ่ือพฒันาทกัษะ สติ ปัญญา อารมณ์ของสงัคมให้มี

ความเจริญงอกงามบริหารตนให้มีประสทิธิผลของสงัคมและประเทศชาต ิ
 ความสาํคัญของการบริหาร  
 (กลุ่มพฒันาระบบบริหาร, 2552, อดัสําเนา) กล่าวถึงการบริหารยทุธศาสตร์ถือเป็น

หลกัการในการบริหารท่ีจะช่วยทําให้องค์การมีการกําหนดทิศทางท่ีชดัเจน มีแนวทางในการปฏิบตัิ

เพ่ือไปสูทิ่ศทางท่ีต้องการ รวมทัง้มีการติดตามประเมินผลท่ีชดัเจน ซึง่การท่ีจะทําให้หน่วยราชการ

เป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสงูนัน้ ความสามารถในการบริหารยทุธศาสตร์ถือเป็นเคร่ืองมือสําคญั

ในการขบัเคลื่อน ประกอบด้วยหลกัการสําคญั 5 ประการคือ  

 หลักการท่ี 1 ผู้ นําต้องเป็นผู้ ทําการขับเคลื่อน และเปล่ียนแปลงองค์การ (Mobilize 

Change Through Executive Leadership)  

 หลกัการท่ี 2 การแปลงยทุธศาสตร์สูส่ิ่งท่ีสามารถจบัต้องได้ (Translate Strategy into 

Operational Terms)  

 หลกัการท่ี 3 การทําให้ทัง้องค์การสอดคล้อง และเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์ (Align the 

Organization to the Strategy)  

 หลักการท่ี 4 การจูงใจเพ่ือนทุกคนให้ความสําคัญ และปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ 

(Motivate to make Strategy Everyone’s Job)  

 หลกัการท่ี 5 การดแูลให้การบริหารยทุธศาสตร์เป็นกระบวนการท่ีตอ่เน่ือง (Govern to 

make Strategy a Continual Process) (กลุม่พฒันาระบบบริหาร, 2552, อดัสําเนา)  

 ธงชัย สันตวิงษ์ (2541, 13) ได้ให้ความสําคญักบัทรัพยากรในการบริหาร (Management resources) 

ท่ีสําคญั มีองค์ประกอบ 4 ประการ (4M) คือ  
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 คน (Man) ทรัพยากรบุคคลท่ีถือได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีสําคญัยิ่งท่ีจะก่อผลสําเร็จให้กับ

กิจการได้อย่างมาก ทัง้นีใ้นแง่ของปริมาณงานและคณุภาพของงาน ควรจะมีจํานวนท่ีพอเพียงกบั

ปริมาณของงาน  ควรจะมีศกัยภาพในการทํางาน มีความรู้ ความสามารถในงานท่ีทํา รวมทัง้ควรมี

ความตัง้ใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย มีขวัญและกําลังใจพอเพียงท่ีจะต่อสู้ กับปัญหาต่าง ๆ ท่ี

เกิดขึน้รวมทัง้ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั 

 เงิน (Money) นบัว่าเป็นปัจจยัท่ีสําคญัในการให้การสนบัสนนุในการจดัหาทรัพยากร

เพ่ือเอือ้อํานวยให้กิจกรรมต่างขององค์การดําเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัด ควรมีงบประมาณท่ี

เพียงพอกบัปริมาณท่ีทําเพ่ือไมใ่ห้เกิดอปุสรรคในการปฏิบตังิาน 

 วสัด ุ(Materials) คือ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีมีความเพียงพอและทนัสมยั ควรมีความ

เหมาะสมกบังานท่ีทําเพ่ือใช้ในการปฏิบตัิงานให้เกิดประโยชน์สงูสดุและคุ้มค่ากบัการจดัซือ้และ

จดัหามาใช้กบัการปฏิบตังิานนัน้    

 สรุปความสําคญัของการบริหาร คือ การขบัเคล่ือนโดยเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์ให้การ

บริหารสอดคล้อง 
 องค์ประกอบการบริหาร  
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546

เป็นกฎหมายท่ีกําหนดกรอบการพฒันาระบบราชการให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบริหาร

ราชการแผ่นดิน ทัง้นีใ้นหมวดท่ีว่าด้วยการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

กําหนดให้คณะรัฐมนตรีจดัทําแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการ

ของคณะรัฐมนตรี (มาตรา 13) ให้สว่นราชการต้องกําหนดแผนปฏิบตัิราชการไว้ลว่งหน้า โดยแผน

นัน้ต้องมีรายละเอียดของขัน้ตอน ระยะเวลา งบประมาณท่ีจะต้องใช้ดําเนินการในแต่ละขัน้ตอน 

เป้าหมายของภารกิจและตวัชีว้ดัความสําเร็จของภารกิจ และต้องจดัให้มีการติดตามประเมินผล

การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการกําหนดขึน้ 

นอกจากนัน้ยงักําหนดลกัษณะของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีว่าจะต้องบรรลุเป้าหมาย 7 

ประการ ประกอบด้วย  

 1)  เกิดประโยชน์สขุของประชาชน  

 2)  เกิดสมัฤทธ์ิผลตอ่ภารกิจของรัฐ  

 3)  มีประสทิธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจของรัฐ  

 4)  ไมมี่ขัน้ตอนการปฏิบตังิานเกินความจําเป็น  

 5)  มีการปรับปรุงภารกิจของสว่นราชการให้ทนัตอ่สถานการณ์ 
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 6)  ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  

 7)  มีการประเมินผลการปฏิบตัิราชการอย่างสม่ําเสมอ (กลุม่พฒันาระบบบริหาร, 2552, 

อดัสําเนา)  
 การบริหารงบประมาณและความสาํคัญ 
 หมูเพ็ง พันธะจันทร์สุข (2547, 19) กลา่วไว้ว่า “การดําเนินการวางแผนการรับ การ

เก็บรักษา และการจดัทําเอกสาร หลกัฐานต่าง เก่ียวกบัการเงินของโรงเรียนดําเนินไปด้วยความ

ถกูต้องเรียบร้อยตามระเบียบและแนวปฏิบตัิของทางราชการอย่างครบถ้วน ตลอดจนทรัพยากรท่ี

จําเป็นในการสนบัสนนุ การดําเนินงานให้บรรลตุามแผนท่ีกําหนดไว้” 

 ไพศาล ตัง้สมบูรณ์การ (2548, 41) กล่าวไว้ว่า “การบริหารงานงบประมาณของ

สถานศกึษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจดัการมีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึด

หลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทัง้จดัหารายได้มาใช้บริหารจดัการเพ่ือประโยชน์

ทางการศกึษา สง่ผลให้เกิดคณุภาพท่ีดีขึน้ตอ่ผู้ เรียน” 

 ธนันชัย รัตน์ไตรแก้ว (2549, 23) กล่าวไว้ว่า “การบริหารงบประมาณ คือ การ

ดําเนินงานเก่ียวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน ได้แก่ การจัดทําและเสนอขอ

งบประมาณ การจดัสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการใช้และ

ผลการดําเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทนุเพ่ือการศกึษา การบริหารการเงิน การบริหาร

การบญัชี และการบริหารพสัดแุละสนิทรัพย์” 

 สรุปได้ว่า  การบริหารงบประมาณ คือ  การดําเนินงานเก่ียวกับการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ

ดําเนินงาน  
 ความสาํคัญที่เก่ียวกับการบริหารงบประมาณ  
 พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542กําหนดให้กระทรวงศกึษาธิการมีอํานาจ

หน้าท่ีในการกํากับ ดแูลสถานศึกษาทุกระดบั ทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน

การศกึษา สนบัสนนุทรัพยากรเพ่ือการศกึษา รวมทัง้การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจดั

การศกึษา (มาตรา 31)  

 พระราชบญัญตัริะเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546 (มาตรา 20) ได้

กําหนดให้กระทรวงศกึษาธิการ มีผู้ตรวจราชการกระทรวงเพ่ือทําหน้าท่ีในการตรวจราชการศกึษา 
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วิเคราะห์ วิจยั ติดตาม และประเมินผลระดบันโยบาย เพ่ือนิเทศให้คําปรึกษาและแนะนําเพ่ือการ

ปรับปรุงพัฒนา จากข้อกําหนดในกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดการตรวจราชการ” 

(กลุม่พฒันาระบบบริหาร, อ้างแล้ว, อดัสําเนา)  

 สรุปได้ว่า การบริหารงบประมาณในสถานศึกษามีความสําคัญ และการบริหาร

งบประมาณเป็นตัวช่วยในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสงูสดุแก่ผู้ เรียนและทัง้เป็นตวัชีใ้ห้เห็นถึงมาตรฐานและคณุภาพของการจดัการศกึษา

ด้วย  
 การบริหารงานบุคคลและความสาํคัญ 
 ชานันท์ ถํา้คู่ (อ้างแล้ว, 16) กลา่วไว้ว่า “บคุลากรทางการศกึษานบัเป็นหวัใจสําคญั

ของการบริหารงานอันหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารหน่วยงานใด ถ้าการบริหารงานขาด

ประสทิธิภาพหน่วยงานนัน้ จะเจริญได้ยาก การบริหารงานบคุคลในโรงเรียนเช่นกนั งานจะได้ผลดี

หรือผลเสียก็อยู่ท่ีครูผู้ สอนท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ขาดขวัญและกําลังใจ หย่อนประสิทธิภาพ งานก็

บกพร่อง ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องบริหารบุคคลให้ได้ผลดี และได้รับความสําเร็จ ในการทําให้

บคุลากรทกุฝ่ายในหน่วยงานร่วมกนัทํางานอยา่งมีประสทิธิภาพ” 

 นิสากร ชัชวาลพาณิชย์ (2548, 24) กลา่ววา่ “ครูนบัวา่เป็นบคุคลท่ีมีความสําคญัท่ีจะ

สร้างศรัทธาให้เกิดในตัวผู้ เรียนและครูเป็นปัจจัยสําคัญท่ีบ่งชีถ้ึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียน ครูเป็นบคุคลท่ีทําให้คณุภาพการสอนของโรงเรียนดําเนินไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้” 

 สุจิตรา เรืองชนะพืช (2545, 8) กลา่วว่า “การบริหารงานบคุลากรเป็นการดําเนินงาน

ซึง่เก่ียวกบับคุลากรในองค์การ ตัง้แตก่ารหาบคุลากรมาปฏิบตังิานบํารุง รักษาบคุลากรการพฒันา

บคุลากรให้บคุลากรพ้นจากงาน เพ่ือให้บคุลากรได้รับความพงึพอใจท่ีจะทํางานให้มีประสิทธิภาพ

และให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ” 

 สรุปได้ว่า การบริหารงานบุคลากร คือ การกําหนดภาระหน้าท่ีของแต่ละบุคคลตาม

ความสามารถเพ่ือให้เกิดศกัยภาพในการทํางานมากขึน้ 
 ความสาํคัญการบริหารงานบุคลากร  
 ไพศาล ตัง้สมบูรณ์การ (2545, 41) ให้ความสําคญัการบริหารบคุคล ไว้ดงันี ้ 

 1)  เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการบริหารบุคคลถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลัก         

ธรรมาภิบาล  

 2)  เพ่ือส่งเสริมบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบตัิภารกิจท่ี

รับผิดชอบให้เกิดผลสําเร็จตามหลกัการบริหารแบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิ  
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 3)  เพ่ือสง่เสริมให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาปฏิบตังิานเตม็ตามศกัยภาพ โดยยดึมัน่

ในระเบียบวินยั จรรยาบรรณ อยา่งมีมาตรฐานวิชาชีพ  

 4)  เพ่ือให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาท่ีปฏิบตัิงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการ

ยกย่องเชิดชเูกียรติ มีความมัน่คงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึง่จะสง่ผลต่อการพฒันาคณุภาพ

การศกึษาของผู้ เรียนเป็นสําคญั 

 ปณัฐชัย โป๊ะไธสง (2551, 14-15) ให้ความสําคญัการบริหารบคุคลไว้ว่า “ความสําคญัของการ

บริหารงานบุคคลเป็นหวัใจท่ีสําคญัท่ีจะบริหารองค์การให้ประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ 

ความสําเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ จะเป็นไปในทิศทางใดนัน้ ย่อมเป็นผลมาจากคน ดงันัน้ คน

จึงเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสดุท่ีจะผลกัดนัให้ผลงานเป็นไปในทางใดทางหนึ่งได้เสมอ หากองค์การใด

ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผู้ นํา มีคณุธรรม ใช้สติปัญญา มีความ

ฉลาดในการแก้ปัญหาการทํางานได้ดี ก็จะสามารถแสวงหาปัจจัยอ่ืนมาช่วยแก้ปัญหาในการ

ดําเนินงานให้สําเร็จลลุว่งไปด้วยดี หรืออยา่งน้อยก็ช่วยลดปัญหาลงได้ในระดบัหนึง่” 

 สรุปการบริหารงานบุคลากรเป็นส่วนสําคญัในการผลกัดนับุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความ

เป็นผู้ นํา มีคณุธรรม ใช้สตปัิญญา มีความฉลาด ในการแก้ปัญหาทํางานได้ดี 
 การบริหารงานทั่วไปและความสาํคัญ 
 หมูเพ็ง พันธะจันทร์สุข (2547, 24) กล่าวไว้ว่า “การบริหารกิจกรรมทกุชนิดหรือทกุ  

ด้านในสถานศึกษาหรือโรงเรียนและเก่ียวข้องกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี

และมีประสิทธิภาพ ทัง้นีก็้เพ่ือให้นกัเรียนเข้าใจในวิชาการต่างสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้

อย่างมีความสขุ เหมาะสมกบัอตัภาพและสถานะความเป็นอยู่ และสามารถช่วยเหลือเพ่ือนบ้าน 

ตลอดถึงสงัคมได้” 

 ไพศาล ตัง้สมบูรณ์การ (2548, 41) กลา่วไว้ว่า “การบริหารทัว่ไปเป็นงานท่ีเก่ียวข้อง

กับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการบริหารงานอ่ืน บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพและ

เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยมีบทบาทหลกัในการประสานส่งเสริม สนับสนุนและการอํานวยการ 

ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบมุ่งพฒันาสถานศึกษาให้ใช้นวตักรรม

และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ตาม

หลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิของงานเป็นหลกัโดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ี

ตรวจได้ตลอดจน การมีสว่นร่วมของบคุคล ชมุชนและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การจดัการศกึษามี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล” 
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 ธนันชัย รัตน์ไตรแก้ว (2549, 29) กล่าวไว้ว่า “การบริหารงานทั่วไป เป็นงานท่ี

เก่ียวข้องกบัการจดัระบบบริหารองค์กร ให้บริการบริหารงานอ่ืน บรรลผุลตามมาตรฐาน คณุภาพ

และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ซึ่งมีขอบข่ายภารกิจครอบคลุมหลายประการ ได้แก่ การดําเนินงาน

ธุรการการพฒันาระบบและเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ การดแูลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

การประชาสมัพนัธ์ งานบริการสาธารณะ และงานท่ีไม่ได้ระบุไว้ในงานวิชาการ งานงบประมาณ 

และงานบริหารบคุคล” 

 สรุป การบริหารงานทั่วไป คือการจัดระบบในการบริหารเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามท่ี

กําหนดไว้ พฒันาปรับปรุงงานวิชาการ บคุลากร งบประมาณ ให้ได้ผลดีและมีประสทิธิภาพ 
 ความสาํคัญของการบริหารงานทั่วไป  
 หลกัการของการบริหารยทุธศาสตร์กระทรวงศกึษาธิการ จากความเป็นมาและกฎหมาย

ท่ีเ ก่ียวข้อง  รวมทัง้แนวคิดในการบริหารยุทธศาสตร์ดังท่ีได้กล่าวมาข้างตน  สํานักงาน

ปลดักระทรวงศกึษาธิการ จึงได้กําหนดหลกัการสําคญัของการบริหารยทุธศาสตร์และบรูณาการ

การศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการประกอบด้วย  

 1. หลกัการบริหารภารกิจ ได้แก่  

  1.1. การเช่ือมโยงและบรูณาการ  

  1.2. การตดิตามประเมินผลและทบทวน  

  1.3. การขบัเคลื่อนสร้างเครือขา่ยและมีสว่นร่วม  

 2. หลักการบริหารองค์กร ได้แก่ การพัฒนาองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล          

(กลุม่พฒันาระบบบริหาร, อ้างแล้ว, อดัสําเนา)  
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation Management)  
 นกัทฤษฎีด้านการบริหารได้พยายามคิดค้นหาวิธีการบริหารท่ีจะทําให้การดําเนินงาน

ขององค์การมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ การบริหารแบบมีส่วนร่วมจัดว่าเป็นแนวคิดทางการบริหารท่ี

ยอมรับกนัในยุคปัจจุบนัว่า เป็นแนวคิดทางการบริหารท่ีเหมาะสมกบัยุคสมยั สอดคล้องกบัการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะคํานงึถึงความสําคญัของผู้ ร่วมงานทกุระดบั  

 สนอง เครือนอก (20, อดัสําเนา) ได้ศกึษางานของ Mary Paker Follett พบทศันะ

ทางการบริหารวา่ในองค์กรควรมีการปฏิบตังิานแบบมีอํานาจร่วมกนั (Power With) มากกวา่การมี

อํานาจเหนือกว่า (Power Over) ดงันัน้ควรพฒันาการทํางานแบบมีสว่นร่วมระหว่างนกับริหารกบั

ผู้ปฏิบตัิมากกว่าจะเป็นแบบสายการบงัคบับญัชาและควรแก้ปัญหาความขดัแย้งด้วยวิธีการเชิง

บรูณาการ  
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 แนวคิดในการบริหารแบบมีส่วนร่วมเกิดจากทศันะเก่ียวกบัการตดัสินใจทางการบริหาร

ว่า การตดัสินใจทางการบริหาร ควรจะมีการตดัสินใจโดยกลุ่ม (Group) มากกว่าโดยคนเพียงคน

เดียวเน่ืองจากจะทําให้มีข้อมลูสารสนเทศและความรู้ประกอบการตดัสินใจได้มากกว่าสามารถ

สร้างสรรค์ทางเลือกเพ่ือการตดัสินใจได้มากขึน้ ทําให้เกิดความเข้าใจและยอมรับการตดัสินใจได้

ดีกวา่ สมาชิกขององค์กรสามารถพฒันาทกัษะให้สอดคล้องกบัผลการตดัสินใจในอนาคตได้ดีกว่า

ทําให้เกิดความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

 ประดิษฐ์ เหล้าทู (2551) ได้กล่าวหลักการมีส่วนร่วมไว้ว่า “ประสิทธิภาพของการ

บริหารแบบมีส่วนร่วม เป้าหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมได้แก่การเพิ่มคุณภาพของการ

บริหารได้ดีขึน้ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนกังาน การเพิ่มขวญัและความพอใจงานท่ีทํา 

และช่วยให้องค์การตอบสนองต่อความต้องการของสภาพแวดล้อมได้ดีขึน้ ความมีประสิทธิภาพ

ของการบริหารจะเป็นอตัราสว่นระหว่างผลผลิตและปัจจยัการผลิตการจะให้การบริหารงานแบบมี

ส่วนร่วมมีประสิทธิภาพได้ องค์การจะต้องปรับปรุงการทํางานและปรับปรุงขวญัและความพอใจ

งานท่ีทําของพนักงานให้ดีขึน้ต่อการบริหาร”การบริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดให้คนในองค์การ 

(Stakeholder) ในฐานะสมาชิกขององค์การมีสว่นร่วมในกระบวนการบริหารตัง้แต ่การมีสว่นร่วม

คิด (ตดัสินใจ) มีส่วนร่วมวางแผนมีส่วนร่วมทํา มีส่วนร่วมรับผิดชอบ มีส่วนรับประโยชน์ และมี

ส่วนร่วมคิดติดตามผลการมีส่วนร่วมในแต่ละเร่ืองนัน้มีความสําคญัในการสร้างแรงจูงใจและ

เสริมแรง (Reinforcement) ในการทํางานของผู้ปฎิบตัิหรือทีมงานโดยเฉพาะในการมีส่วนร่วม

ตดัสนิใจ และมีสว่นร่วมวางแผน ถือเป็นหวัใจของการบริหารแบบมีสว่นร่วม 

 สรุป การบริหารแบบมีส่วนร่วมคือการเปิดโอกาสให้บคุลากรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

ในการทําแผนสร้างแรงจงูใจและเสริมแรงในการทํางานร่วมกนัรับผิดชอบ ซึ่งถือว่าเป็นหวัใจของ

การบริหารแบบมีสว่นร่วม 

 วิโรจน์ สารรัตนะ (2548) ได้กล่าวถึงวงจรการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมว่ามี

ลกัษณะท่ีสําคญั คือ  

 1)  เป็นกระบวนการกําหนดจุดหมายของโรงเรียน การกําหนดนโยบาย การวางแผนงบประมาณการ

นําไปปฏิบตัแิละประเมินผลในเชิงบรูณาการท่ีแตกตา่งจากกระบวนการท่ีใช้อยูเ่ดมิ  

 2)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากคณะครู นักเรียน และชุมชนท่ีเหมาะสม มีการกําหนด

บทบาทและความรับผิดชอบท่ีชดัเจน  

 3)  เน้นหน้าท่ีหลักของโรงเรียน คือ การเรียนการสอนและการบริหารแผนงานท่ี

สอดคล้องกบัรูปแบบปกตขิองงานโรงเรียน  
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 วงจรการบริหารโรงเรียนแบบมีสว่นร่วม มี 6 ขัน้ตอนท่ีสําคญั  คือ 

 1)  การกําหนดจดุหมาย และความต้องการ ซึง่จําแนกจดุหมายของโรงเรียนออกเป็น 4 

ประเภท คือ (1) จดุหมายสําหรับผลลพัธ์นกัเรียน (2) จดุมุ่งหมายเก่ียวกบัประสบการณ์การเรียนรู้ 

(3) จดุหมายเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากร (4) จดุหมายเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียน เช่น เพ่ือเปิด

โอกาสท่ีหลากหลายให้ผู้ปกครองมีสว่นร่วมในกิจกรรมโรงเรียน  

 2)  กําหนดเป้าหมาย นโยบาย (Policy) เป็นข้อความท่ีแสดงถึงจุดมุ่งหมาย (Purpose) 

และแนวทางการปฏิบตัิงานอย่างกว้าง (Board Guidelines) เพ่ือบรรลจุดุหมาย แนวทางนีอ้าจมี

หนึง่แนวทางหรือมากกวา่ ใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบตังิานของโรงเรียน ซึง่ในการกําหนดกรอบ

นโยบายนี ้ผู้บริหารอาจแสดงบทบาท เช่น นกัริเร่ิมนโยบายนกัวิเคราะห์โยบาย นกัวิจยันโยบาย 

นกันํานโยบายไปปฏิบตั ิและนกัประเมินผลนโยบาย เป็นต้น  

 3)  การกําหนดแผนงานเป็นขัน้ตอนแรกของการนํานโยบายมาสูก่ารปฏิบตั ิ 

 4)  การจัดทําแผนและอนุมัติงบประมาณเป็นการแปลงนโยบายท่ีกําหนดโดยกลุ่ม

นโยบายไปสูก่ารปฏิบตัใิห้เกิดผลกบันกัเรียน  

 5)  การนําแผนไปปฏิบตั ิ

 6)  การประเมินผล 

 Cladwellและ Spink กล่าวว่า  ลกัษณะของโรงเรียนท่ีเกิดขึน้จากวงจรการบริหารแบบ

มีสว่นร่วม จากหลกัการโดยทัว่ไปจะมีลกัษณะดงันี ้ 

 1)  คณะครูจะมีสว่นร่วมในการกําหนดจดุหมายของโรงเรียนในระดบัสงู 

 2)  คณะครูจะมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจของโรงเรียนในระดบัสงู  

 3)  ชมุชนจะมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจของโรงเรียนในระดบัสงู 

 4)  คณะครูจะมีความเป็นหนึง่เดียวและมีนํา้ใจในความเป็นทีมในระดบัสงู  

 5)  คณะครู นักเรียน และชุมชนมีโอกาสมีส่วนร่วมท่ีเหมาะสมในกระบวนการจัดสรร

งบประมาณ  

 กระบวนการมีส่วนร่วมมีขัน้ตอนและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องมาก ทําให้ต้องใช้เวลาอาจล่าช้า

ไม่ทนัสถานการณ์ จึงทําให้นกับริหารต้องตดัสินใจเองและสัง่การโดยฉบัพลนั เป็นการสร้างความ

เคยชินการใช้อํานาจกบันกับริหารเพิ่มขึน้  
 ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 กนกอร ยศไพบูลย์ (2546) ได้กลา่วถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีสว่นร่วมไว้ดงันี ้ 
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 1)  เป็นการใช้กําลงัสร้างสรรค์ของผู้ปฏิบตัิงานทัง้หมด สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีโอกาส

ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน ตัง้เป้าหมายร่วมกันทําให้ได้ทราบแนวปฏิบัติท่ีเป็นไปในทํานอง

เดียวกนัมีปัญหาอะไรก็ได้รับรู้ซึง่กนัและกนั และได้ร่วมกนัแก้ปัญหาเป็นการใช้พลงัสมองและพลงั

ความคดิของบคุคลทกุคนอยา่งแท้จริง  

 2)  มีการวินิจฉยัสัง่การดีขึน้ การตดัสนิใจสัง่การโดยใช้หลกั PM จะช่วยให้การวินิจฉยัได้

ดีมาก เพราะได้รับทราบความคิดเห็น และรู้ข้อขดัแย้งและวิธีป้องกนัแก้ไขทกุจดุอยู่แล้ว จากการ

ประชมุปรึกษาหารือร่วมกนั  

 3)  สนบัสนนุให้ผู้ปฏิบตังิานมีสว่นรับผิดชอบ กลุม่บคุคลนัน้เม่ือได้มีโอกาสปรึกษาหารือ

การทํางานร่วมกนัแล้วความรู้สกึท่ีจะต้องรับผิดชอบในแผนงานและการปฏิบตัิงานตามแผนงานท่ี

กําหนดย่อมท่ีจะเกิดขึน้ตามไปด้วย ทําให้ทกุคนรู้สกึว่ามี Commitment ในเร่ืองงานท่ีจะทําสําเร็จ

ลลุว่ง  

 4)  มีความร่วมมือดีขึน้ การทํางานร่วมกนัทําให้คนเรามีความเข้าใจซึ่งกนัและกนัดีขึน้ 

และเม่ือคนเรามีความเข้าใจสนิทสนมกนัแล้ว การให้ความร่วมมือก็จะตามมาด้วย  

 5)  ช่วยให้ขวญัและกําลงัใจดีขึน้ การทํางานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม ทําให้ทุกคนมีความ

กล้าท่ีจะเผชิญกับปัญหา กล้าท่ีจะตดัสินใจแก้ปัญหาและไม่ต้องไปกลวัว่าถ้าผิดพลาดจะต้อง

รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียว เพราะทีมงานจะเป็นผู้ ร่วมรับผิดชอบ  

 6)  เป็นการให้เครดิตและส่งเสริมศักดิ์ศรี คนเราทุกคนนัน้ต้องการการยอมรับ และ 

Recognition จากหมู่คณะหรือเพ่ือนร่วมทีมหรือให้ทกุคนยอมรับว่าตนเองเป็นสมาชิกคนหนึ่งของ

กลุ่มหรือของทีมงาน การบริหารแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นการตอบสนองความต้องการของบคุคลใน

เร่ืองนี ้เม่ือผลงานของทีมสําเร็จลลุว่งไปด้วยดี ด้วยตนเองซึง่เป็นสมาชิกคนหนึ่งก็จะพลอยได้หน้า

ได้ตาไปด้วยและทําให้รู้สกึภาคภมูิใจวา่ ตนเองก็มีศกัดิศ์รีเช่นคนอ่ืนเขาเหมือนกนั 

 สรุป ประโยชน์การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือทําให้สมาชิกรู้แนวทางการปฏิบตัิได้รับรู้

ปัญหาและแก้ไขปัญหา กล้าตดัสินใจไม่ต้องกงัวลว่าผิดพลาดและต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียว

เพราะทีมงานร่วมรับผิดชอบด้วยกนั 
 บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน  
 การบริหารสถานศกึษาคืองานในหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศกึษาโดยตรง  ซึง่จําแนกเป็น

หมวดหมู่แตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของงาน  ตามโครงสร้างของการจดัองค์กร  ตามระบบ

การศึกษา  และตามแนวคิดของนักบริหารการศึกษาแต่ละคน  บทบาทหน้าท่ีของผู้ บริหาร

สถานศกึษาท่ีสําคญัต้องใช้ความเป็นผู้ นํา  ภาวะผู้ นํา เป็นหวัหน้าในการใช้อํานาจและตําแหน่งท่ีมี
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ในการบริหารจดัการให้การศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมาย  มีผู้กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ี

ของผู้บริหารสถานศกึษาไว้ดงัตอ่ไปนี ้คือ  

 ไพทูรย์ เจริญพันธุวงศ์ (2530) กล่าวว่า บทบาทของผู้ บริหารโรงเรียนหรือผู้ นํา 

(Leadership Roles) ผู้บริหารมีบทบาทในฐานะตา่ง ได้แก่ ผู้บริหารในฐานะผู้วางแผน ในฐานะผู้

กําหนดนโยบาย ในฐานะผู้ เช่ียวชาญ ในฐานะผู้ ให้คณุให้โทษบุคลากรและผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ใน

ฐานะคนกลางหรือผู้ตดัสินใจ ในฐานะบุคคลตวัอย่างท่ีมีความประพฤติดีหรือปฏิบตัิดี ในฐานะ

สญัลกัษณ์ของกลุ่ม ในฐานะตวัแทนความรับผิดชอบ ในฐานะผู้ มีอุดมคติ ในฐานะบิดาและใน

ฐานะผู้ รับผิดชอบแทน  

 กอร์ตนั ได้สรุปบทบาทท่ีสําคญัของผู้บริหารการศกึษาไว้ 6 ประการ คือ  

 1) บทบาทในฐานะเป็นผู้บริหาร  

 2) บทบาทในฐานะเป็นผู้บริหารการสอนและด้านวิชาการ  

 3) บทบาทในฐานะเป็นผู้ รักษาระเบียบวินยั  

 4) บทบาทในฐานะเป็นผู้สง่เสริมมนษุย์สมัพนัธ์  

 5) บทบาทในฐานะผู้ประเมินผล  

 6) บทบาทในฐานะผู้แก้ปัญหาความขดัแย้ง  

 สต๊อกดลิล์ ได้สรุปบทบาทของผู้บริหารไว้ 17 ประการ ดงันี ้ 

 1) บทบาทเป็นผู้ กําหนดทิศทางการปฏิบตัิงาน (Direction Setter) ผู้บริหารจะช่วยให้

หน่วยงานบรรลุเป้าหมายได้ดงันัน้จึงมีความจําเป็นต้องมีความสามารถในการชีแ้จง ทําความ

เข้าใจเขียนวัตถุประสงค์หน่วยงาน มีความสามารถในการเขียนแผนงานและโครงการและการ

บริหารงานและวตัถปุระสงค์ของผลงาน  

 2) บทบาทเป็นผู้กระตุ้นความเป็นผู้ นํา (Leader Catalyst) บทบาทนีจํ้าเป็นต้องมี

ความสามารถในการจูงใจ กระตุ้น และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ มีทักษะ

ทํางานเป็นทีม  

 3) บทบาทเป็นนักวางแผน (Planner) จะต้องมีความสามารถในการคาดคะเน

เหตกุารณ์ในอนาคตเตรียมบคุลากรให้พร้อมในการรับมือกบัสิง่ใหม ่ ท่ีเกิดขึน้  

 4) บทบาทเป็นผู้ตดัสินใจ (Decision Maker) บทบาทนีจ้ะต้องมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัทฤษฎีตา่งของการตดัสนิใจ และมีความสามารถในการวิจยัสัง่การไมใ่ห้เกิดความขดัแย้ง  



24 

 
 5) บทบาทเป็นผู้จดัองค์การ (Organizer) ผู้บริหารจําเป็นต้องออกแบบงานและกําหนด

โครงสร้างขององค์กรขึน้ใหม่จึงจําเป็นจะต้องเข้าใจพลวตัขององค์การและพฤติกรรมขององค์การ

ด้วย  

 6) บทบาทเป็นผู้ เปล่ียน (Change Manager) ผู้บริหารเป็นผู้ นําการเปล่ียนแปลงมาสู่

สถาบันเพ่ือเพิ่มพูนคุณภาพสถาบัน รู้ว่าจะเปล่ียนอะไร เปล่ียนอย่างไร และควรจะเปล่ียนใน

สถานการณ์ใด และทิศทางใด  

 7) บทบาทเป็นผู้ประสานงาน (Coordinator) ผู้บริหารจะต้องมีความเข้าใจรูปแบบ

ปฏิสมัพนัธ์ของบคุคล เข้าใจเครือข่ายของการส่ือสาร รู้จกัวิธีนิเทศงานท่ีพึงปรารถนา เข้าใจระบบ

การรายงานท่ีดี สามารถประสานกิจกรรมตา่งได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 8) บทบาทเป็นผู้ ส่ือสาร (Communicator) ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการ

ส่ือสารทัง้ด้วยการพูดและการเขียนรู้จักใช้ส่ือต่างเพ่ือการส่ือสารและมีความสามารถในการ

ประชาสมัพนัธ์  

 9) บทบาทเป็นผู้แก้ความขดัแย้ง (Conflict Manager) เน่ืองจากความขดัแย้งเป็นสิ่งท่ี

สามารถหลีกเล่ียงได้ ผู้บริหารต้องเข้าใจสาเหตขุองความขดัแย้ง จะต้องมีความสามารถในการ

ตอ่รอง ไกลเ่กล่ียจดัการกบัความขดัแย้งและแก้ปัญหาความขดัแย้งได้  

 10) บทบาทหน้าท่ีผู้แก้ปัญหา (Problems Manager) เน่ืองจากปัญหาทัง้หลายไม่ลง

เอยด้วยความขัดแย้ง ปัญหาจึงมีความหมายกว้างขวางกว่าความขัดแย้ง ผู้ นําจะต้องมี

ความสามารถในการวินิจฉยัปัญหาแก้ปัญหาเป็น  

 11) บทบาทเป็นผู้จดัระบบ (Systems Manager) ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถใน

การวิเคราะห์ระบบและกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง เข้าใจในการนําทฤษฎีทางการบริหารไปใช้

ประโยชน์  

 12) บทบาทเป็นผู้บริหารการเรียนการสอน (Instructional Manager) ผู้บริหารจะต้องมี

ความเข้าใจในระบบการเรียนรู้การเจริญ และพัฒนาการของมนุษย์เข้าใจทฤษฎีการสร้างและ

พฒันาหลกัสตูร มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศกึษา  

 13) บทบาทเป็นผู้บริหารบคุคล (Personnel Manager) ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถ

ในเทคนิคของการเป็นผู้ นํา การเจรจาตอ่รอง การประเมินผลงานและการปฏิบตังิานของบคุคล 

 14) บทบาทเป็นผู้บริหารทรัพยากร (Resources Manager) ผู้บริหารจะต้องมี

ความสามารถในการเงินและงบประมาณ สามารถในการบริหารวสัด ุครุภณัฑ์ การก่อสร้าง การ

บํารุงรักษา ตลอดจนการแสวงหาการสนบัสนนุจากภายนอก 
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 15) บทบาทเป็นผู้ประเมินผล (Appraiser) ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการ

ประเมินความต้องการ การประเมินระบบ วิธีการทางสถิต ิและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

 16) บทบาทเป็นนกัประชาสมัพนัธ์ (Public Relator) ผู้บริหารจะต้องมีทกัษะในการ

สร้างภาพพจน์ท่ีดี รู้จกัพลวตัของกลุม่ รู้จกัและเข้าใจเผยแพร่ขา่วสารด้วยส่ือและวิธีการตา่ง 

 17) บทบาทเป็นประธานในพิธีการ (Commernail Head) เป็นบทบาทท่ีจําเป็นยิ่งของ

ผู้บริหาร ซึง่จําเป็นจะต้องใช้ความสามารถในบทบาทตา่งท่ีกลา่วมาเพ่ือแสดงบทบาทนี ้ 

 โคทส์  ได้สรุปบทบาทของผู้บริหารในการบริหารการศกึษาไว้  3  ประการ คือ  

 1) บทบาทในฐานะผู้บริหาร  ผู้บริหารการศึกษาจะต้องแสดงความเป็นผู้ นํา  โดยมี

พฤตกิรรมท่ีเหมาะสมทัง้พฤตกิรรมมุง่งาน และพฤตกิรรมมุง่คน  

 2) บทบาทในฐานะผู้ นําทางวิชาการ  ต้องพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีทักษะ  

ความรู้ และความสามารถในการปฏิบตักิาร  

 3) บทบาทในฐานะผู้ นํากลุ่ม  เป็นผู้ นําในการทํางานให้ประสบความสําเร็จ  และมี

บทบาทในการสร้างกลุ่มและทําให้กลุ่มคงอยู่ต่อไป  สร้างความกลมกลืนสมานฉันท์ในกลุ่ม

ภาระหน้าท่ีของผู้บริหารการศกึษา  

 สรุป ผู้บริหารในฐานะผู้ นําซึง่เป็นบคุคลสําคญัในการกํากบั ควบคมุ ดแูล ให้งานดําเนิน

ไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้สามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ มีทักษะรู้ทุก

กระบวนการในการบริหารและบทบาทหน้าท่ีของตนใช้ทัง้ศาสตร์และศลิป์  
 2.1.15  ทกัษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน  
 การบริหารหน่วยงานหรือองค์กร เป็นกระบวนการดําเนินงานท่ีประกอบด้วยการ

วางแผนจัดรูปงานและระบบกําลงัคน การจูงใจ และการควบคุมการดําเนินงานของบุคคลากร

ภายในหน่วยงานหรือองค์กรนัน้ ผู้บริหารจะต้องมีทัง้วิธีการ ปัจจัย หรือทรัพยากรเป็นวัตถุดิบ

สําหรับการดําเนินงาน นอกเหนือจากนีแ้ล้วความรู้ความสามารถและทักษะของผู้บริหาร เป็น

ปัจจยัสําคญัท่ีสดุท่ีจะสง่ผลตอ่ความสําเร็จของการบริหารหน่วยงานหรือองค์กร  

 กิติมา ปรีดีดิลก (2549, 24) ได้สรุปว่า การปฏิบตัิงานใด  หากคาดหวงัจะให้ผลการ

ปฏิบตัิงานนัน้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแล้ว จําเป็นท่ีผู้ปฏิบตัิงานคนนัน้จะต้องมีความ

ชํานาญเป็นอย่างดีในสิ่งท่ีตนปฏิบัติ นั่นคือทักษะในการปฏิบัติงานของตนนั่นเอง ในทํานอง

เดียวกันผู้บริหารท่ีดีมีความสามารถในการบริหารงานจําเป็นต้องมีทักษะในการเป็นผู้ นําการ

บริหารจึงจะประสบผลสําเร็จด้วยดี ทักษะท่ีจําเป็นต้องมี คือ ทักษะพืน้ฐาน เป็นทกัษะพืน้ฐาน

โดยทัว่ไป ผู้บริหารสว่นใหญ่พงึมี ได้แก่  
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 1) ทกัษะด้านความรู้ความสามารถ หมายถึง ทกัษะท่ีเก่ียวกบัความรู้ความสามารถท่ีจะ

เข้าใจเก่ียวกบัความสลบัซบัซ้อนภายในหน่วยงาน  

 2) ทกัษะด้านมนษุย์สมัพนัธ์ หมายถึง ความสามารถในการทํางานกบับคุคลตา่งภายใน

หน่วยงาน  

 3) ทักษะด้านวิธีการ หมายถึง ความสามารถในการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างในการ

ทํางานให้ถกูต้องตามวิธีการ  

 นอกจากนีผู้้บริหารต้องเสริมสร้างและพฒันาทักษะต่างเพิ่มเติมในการบริหารงาน เช่น 

ทกัษะทางด้านวางแผน ทกัษะในการแก้ปัญหา ทกัษะในการกระตุ้นและการจงูใจ ทกัษะในการขจดั

ความขดัแย้งทกัษะในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ทกัษะในการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน ทกัษะในการ

สร้างขวญัในการทํางาน ทกัษะในการใช้เวลา ทกัษะในการเป็นผู้ นําการประชุม ทกัษะในการเกลีย้

กล่อม ทกัษะในการครองคน ทกัษะในการติชม ทกัษะในการสร้างอารมณ์ขนั ทกัษะในการพูด ฟัง 

เขียน และอ่าน ฯลฯ ทักษะท่ีจําเป็นสําหรับผู้บริหารดงักล่าวข้างต้น ล้วนเป็นทักษะท่ีจําเป็นต้อง

แสวงหาและพฒันาให้มากยิ่งขึน้ เพ่ือให้การเป็นผู้บริหารมีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ ทกัษะเหลา่นีผู้้บริหาร

แต่ละคนจะมีไม่เท่ากัน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความสามารถของผู้บริหารแต่ละคนท่ีจะแสวงหาเพ่ือทําให้

สภาพการเป็นผู้บริหารสมบรูณ์แบบท่ีสดุ อนัเป็นท่ีพงึประสงค์ของผู้บริหารทกุคน 

 พนัส หันนาคินทร์ (2529) ได้ให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองเดียวกนันีว้่า นอกจากจะต้อง

คํานงึถึงวิธีการท่ีเหมาะสมและแนบเนียนในการทํางานเพ่ือให้บรรลถุึงจดุหมายท่ีต้องการ ผู้บริหาร

ยังจําเป็นต้องสร้างทักษะต่างให้เกิดขึน้เพ่ือให้การทํางานเป็นไปอย่างราบร่ืนทักษะท่ีผู้บริหาร

จําเป็นต้องสร้างขึน้ให้เป็นสมบตัปิระจําตวั คือ  

 1) ทกัษะในด้านกลวิธีการทํางาน คือ รู้ว่างานท่ีจะต้องทําในหน้าท่ีของตนมีอะไรบ้าง 

และจะทํางานนัน้  ได้อยา่งไร  

 2) ทกัษะในด้านความคิดรวบยอด คือ การเข้าใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ระหว่าง

หน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกองค์การ การเข้าใจและมองเห็นแนวโน้มของความเปล่ียนแปลงท่ี

จะเกิดขึน้เป็นผู้ มีสายตาไกลพอท่ีจะมองหยั่ง รู้ถึงผลท่ีจะเกิดขึน้จากการกระทําและการ

เปล่ียนแปลงต่างทัง้ภายในและภายนอกมีผลกระทบต่อการทํางานในโรงเรียน หรือองค์การท่ีตน

เป็นผู้บริหาร 

 3) ทกัษะในด้านมนษุย์ คือ การรู้จกัสร้างสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลทัง้หลายทัง้ภายใน

และภายนอกองค์การ รู้จกัท่ีจะใช้ความสามารถท่ีมีอยู่ในตวัครูแต่ละคนให้เป็นประโยชน์ต่อการ
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ดําเนินการของโรงเรียน รู้จกัประพฤติปฏิบตัิตนให้เป็นท่ียอมรับนบัถือแก่บรรดาครู บุคคลอ่ืนใน

โรงเรียนและในสงัคมโดยทัว่ไป 

 วินัย เกษมเศรษฐ (2541, 28) ได้กลา่วว่า ผู้บริหารโรงเรียนจะสามารถบริหารงานได้

อยา่งมีประสทิธิภาพ จําเป็นต้องมีทกัษะหลายประการดงันี ้คือ  

 1) ทักษะด้านความเป็นผู้ นํา เป็นทักษะพืน้ฐานจําเป็น ได้แก่ ทักษะในการเป็นผู้ นํา

ทางด้านการวางแผน การประสานงาน การติดต่อส่ือสาร การจัดการและการดําเนินงาน การ

มอบหมายงานและการประเมินผล ทักษะในการแก้ปัญหาความขดัแย้ง การบริหารงานเป็นทีม 

การตดัสนิใจ เป็นต้น ทกัษะความเป็นผู้ นํานัน้ถือว่าเป็นยทุธวิธีการจดัการกบัทกุสถานการณ์โดยมี

จดุมุง่หมายท่ีผลงานหรือองค์การหรือหน่วยงานนัน้  

 2) ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ เป็นความสามารถในการเข้ากับบุคคลต่างในบางครัง้

อาจจะเรียกว่าทกัษะในการครองคน (Human-Managerial Skills) ได้แก่ ทกัษะในการติดต่อ

ระหว่างบุคคล การประสานงาน การแสดงภาวะผู้ นํา การจูงใจคน การสร้างขวญัและกําลงัใจ 

ความเอาใจใสใ่นการทํางานของกลุม่คน การจงูใจหรือชกัจงูให้สมาชิกในกลุม่ร่วมกนัทํางาน 

 3) ทกัษะด้านการบริหารงานบุคคล เป็นความสามารถทางการสนบัสนนุพฒันาบคุคล

ให้เจริญก้าวหน้าในอาชีพ  

 4) ทกัษะด้านเทคนิค (Technical Managerial Skills) ได้แก่ ทกัษะในการจดัหา คือ 

การซือ้การจ้าง การเงินและการบญัชี งานสารบรรณ งานบคุคล และการจดัระบบงาน  

 5) ทกัษะด้านการศกึษา (Technical Educational Skills) ได้แก่ ทกัษะการสอบ การ

วดัผลการศกึษา การนิเทศ การนําแหลง่วิทยาการใช้ให้เกิดประโยชน์  

 6) ทกัษะการสร้างความคิด (Speculative –Creative Skills) เป็นทกัษะท่ีสําคญัอย่าง

หนึ่งสําหรับผู้บริหาร เพราะเป็นทกัษะในการคาดการณ์ล่วงหน้า การวิเคราะห์ปัญหา การบริการ 

การวางแผน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  

 7) ทักษะด้านการประเมิน เป็นความสามารถทางด้านการประเมินผลงาน ซึ่งอาจ

ประเมินได้โดยการออกแบบสอบถาม การสมัภาษณ์ และการสงัเกต 

 ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ได้ยึดตามทฤษฎีของ 

แคทซ์ ซึง่ได้เสนอแนวคดิเก่ียวกบัทกัษะของผู้บริหารท่ีมีประสทิธิภาพ 3 ด้าน คือ  

 1) ทกัษะด้านเทคนิควิธี ได้แก่ ความสามารถท่ีจะใช้ความรู้ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่

ซึง่จําเป็นต้องใช้วิธีการ กระบวนการ ขัน้ตอนหรือเทคนิคตา่งท่ีจําเป็นคือการปฏิบตังิานในหน้าท่ี  
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 2. ทักษะด้านมนุษย์ ได้แก่ ความสามารถท่ีจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะ

สมาชิกของกลุม่และสร้างความร่วมมือกบักลุม่ในฐานะผู้ นํา รวมถึงความเข้าใจความต้องการของ

คนอ่ืน และกระตุ้นคนอ่ืนในองค์กรหรือหน่วยงานให้มีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ให้

บรรลเุป้าหมาย  

 3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด เป็นความสามารถในการมองเห็นความสมัพนัธ์ของ

กิจกรรมตา่งในองค์การหรือหน่วยงาน รวมถึงความสมัพนัธ์ของบคุคลอ่ืน  การสื่อสารและลกัษณะ

ทางการเมืองสงัคม พลงัเศรษฐกิจของชาตทิัง้หมด  

 ทกัษะทางด้านเทคนิคหรืองานเฉพาะอย่าง หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ

และความชํานาญในกิจกรรมเฉพาะ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัวิธีกระบวนการดําเนินการหรือเทคนิค

ตา่งท่ีจําเป็นตอ่การปฏิบตัิงานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ความคลอ่งแคลว่ในการใช้

อวยัวะสว่นตา่งของร่างกายด้วย ทกัษะด้านเทคนิคท่ีสําคญั คือ การบริหารจะต้องประกอบไปด้วย 

ทกัษะทางด้านการวางแผนงานและโครงการ ทกัษะทางด้านกระบวนการกลุม่ และทกัษะทางด้าน

การจดัการ 

 สรุป ผู้บริหารต้องมีทักษะในการบริหารทุกด้านมีเทคนิคในการสรรหา จัดหาทักษะ

ความคิดรวบยอด มีภาวะผู้ นํากระตุ้นผู้ อ่ืนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ประสานงานสร้างแรงจูงใจ 

สร้างขวญักําลงัใจ สนบัสนนุบคุลากรให้พฒันาความสามารถเพ่ือความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ 

 อุทัย ธรรมเดโช (2531, 25-27) สรุปว่า ทักษะด้านเทคนิควิธี มีความสามารถ

ปฏิบตัิงานด้านกิจกรรมเฉพาะได้อย่างดี ซึง่กิจกรรมเหล่านัน้จะเก่ียวกบัวิธีการ กระบวนการ และ

เทคนิคการวิเคราะห์ และรู้จกัใช้เคร่ืองมือในการปฏิบตัิงาน เช่น การเขียนคําสัง่งาน การจดัตาราง

การทํางาน การทํารายงาน การใช้แบบฟอร์มตา่งการใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งเป็นต้น  

 กิติ ตยัคคานนท์ (2536, 28) สรุปว่า ทกัษะในด้านวิธีการเทคนิคหรือฝีมือคือทกัษะ

ด้านเทคนิค ความสามารถใช้เคร่ืองมือระเบียบปฏิบตัิงาน หรือเทคนิคต่างของสาขาวิชาเฉพาะ

อยา่ง ศลัยแพทย์ วิศวกร นกัดนตรี หรือนกับญัชีทกุคนมีทกัษะทางด้านเทคนิคในขอบเขตของพวก

เขา ผู้บริหารต้องการทกัษะทางด้านเทคนิคท่ีเพียงพอสําหรับ “ความสําเร็จของงานอย่างใดอย่าง

หนึง่โดยเฉพาะ” ท่ีเขาต้องรับผิดชอบอยู ่ 

 อุทัย ธรรมเดโช (2531, 25-27) สรุปว่า ทกัษะทางคตินิยม ผู้บริหารการศกึษาจะต้อง

มีความรู้ความเข้าใจงานในหน้าท่ีของตนเป็นอย่างดี มีความเข้าใจในกระบวนการของงานทุก

ขัน้ตอน รู้ความเก่ียวพนัระหว่างหน่วยงานของตนกบัหน่วยงานอ่ืน มีความคิดริเร่ิมพฒันางานใน

หน้าท่ี มีความคิดกว้างขวางมองการณ์ไกล กล่าวคือ รู้เร่ืองการศึกษาทัง้หมด ระบบบริหาร
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การศกึษา หลกัการบริหารการศกึษาภารกิจท่ีผู้บริหารการศกึษาจะต้องทํานโยบายทางการศกึษา

ของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติและระเบียบแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาต ิ 

 กิต ิตยัคคานนท์ (อ้างแล้ว, 28) สรุปว่า ทกัษะในด้านการใช้ความคิด และการมีความ

ริเร่ิมสร้างสรรค์ เรียกวา่ ทกัษะด้านความคดิ 

 สมยศ นาวีการ (2537, 4) สรุปว่า  ทกัษะทางด้านความคิดคือความสามารถทางด้าน

สมองประสานงานและการทําให้เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันของผลประโยชน์และกิจกรรมต่างของ

องค์การ ทกัษะด้านความคดิเป็นความสามารถของผู้บริหารในการมององค์การโดยมีสว่นรวมและ

มีความเข้าใจว่าส่วนต่างขององค์การขึน้อยู่กบัส่วนอ่ืนอย่างไร และการเปล่ียนแปลงของส่วนใด

สว่นหนึง่จะมีผลกระทบตอ่องค์การโดยสว่นรวมอยา่งไร ผู้บริหารต้องการทกัษะทางด้านความคดิท่ี

เพียงพอในการพิจารณาวา่ปัจจยัตา่งของสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง มีความเก่ียวพนัระหว่าง

กนัและกนัอยา่งไร เพ่ือทําให้การกระทําของเขาเป็นผลดีกบัองค์การ   

 ประดิษฐ์ เหล้าทู (2551) สรุปว่าในการแยกการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพออกมาเป็น

ทกัษะทัง้ 3 ประการนี ้ทกัษะด้านเทคนิควิธี ทกัษะด้านมนุษย์ ทกัษะด้านความคิดรวบยอดเป็น

ประโยชน์สําหรับเป้าหมายของการวิเคราะห์ แต่ในทางปฏิบตัิแล้วทกัษะทัง้ 3 มีความสมัพนัธ์ซึ่ง

กันและกันอย่างใกล้ชิด และไม่อาจตัดสินใจว่าทักษะใดเกิดขึน้ก่อนและทักษะใดเกิดหลังสุด 

ทกัษะทัง้ 3 ประการ เป็นสิ่งท่ีจําเป็นสําหรับผู้บริหารในทกุระดบัองค์การ แตค่วามจําเป็นในแต่ละ

เร่ืองนัน้มีความแตกต่างกนัไปตามลําดบัชัน้ของการบริหาร กล่าวคือสําหรับผู้บริหารระดบัต้นนัน้ 

ทกัษะด้านความคิดรวบยอดไม่สู้จะจําเป็นต้องมีมากเม่ือเปรียบเทียบทกัษะด้านอ่ืน  แต่จะต้องมี

ความเช่ียวชาญในเร่ืองเทคนิคของงานท่ีตนรับผิดชอบ ส่วนผู้บริหารระดบักลางต้องมีทกัษะด้าน

มนุษย์มากท่ีสดุ เป็นบุคคลอยู่ตรงกลาง จึงต้องมีบทบาทหน้าท่ีเป็นผู้ เช่ือมโยงผู้บริหารระดบัสูง

และระดับต้น ทักษะด้านความคิดรวบยอด และทักษะด้านเทคนิคในประมาณท่ีใกล้เคียงกัน 

สําหรับผู้ บริหารระดับสูงนัน้จําเป็นต้องมีทักษะทางด้านการวางแผนและความเข้าใจถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างขององค์การเป็นอย่างดี ทักษะด้านมนุษย์ต้องมีมาก ต้องใช้

ความสามารถในทางมนุษย์สมัพนัธ์ เพ่ือให้สามารถจูงใจ และรู้จกัใช้บุคคลต่างแต่ความรู้ความ

ชํานาญทางด้านเทคนิคนัน้ไม่สู้ จะมีความสําคัญเท่าใดนัก เพราะสามารถมอบหมายความ

รับผิดชอบทางด้านนัน้แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชาได้ แตอ่ยา่งไรก็ดีคงจะเป็นท่ีสงัเกตเห็นได้วา่ ทกัษะด้าน

บุคคลนัน้เป็นทกัษะท่ีดเูหมือนจะมีอตัราส่วนมากท่ีสดุในบรรดาทกัษะทัง้หลายท่ีนกับริหารพึงมี
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และทกัษะด้านนัน้ก็มีอยู่เกือบสม่ําเสมอไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดบัใดก็ตาม ทัง้นีเ้น่ืองจากเง่ือนไข

สําคญัในการเป็นนกับริหารนัน้ก็คือ จะต้องทํางานให้สําเร็จโดยอาศยัผู้ อ่ืน  

 ดงันัน้ ทักษะทัง้ 3 ดงักล่าว จึงมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและมีความสําคญัมาก

สําหรับผู้บริหารท่ีจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของผู้ บริหารโรงเรียน อันเป็น

เป้าหมายสําคญัของการดําเนินงานและการท่ีผู้บริหารมีทกัษะในการบริหารดีก็จะเป็นการสร้าง

ศรัทธา และความเช่ือถือในตวัผู้บริหาร รวมทัง้การปฏิบตัิภารกิจต่างของการจัดการศึกษาก็จะ

ประสบความสําเร็จได้เป็นอยา่งดี  

 สรุป จากนกัวิชาการได้กลา่วไว้พอสรุปได้ว่า ผู้บริหารต้องมีความชํานาญ รู้เข้าใจหน้าท่ี

ของตนและบุคลากรมีทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์ ความสามารถของผู้ อ่ืน สร้างแรงจูงใจ        

ให้ขวญักําลงัใจ มีทกัษะพฒันาความคิด มองการณ์ไกล วางแผนประสานงานประสานใจ อาศยั

ความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั จะทําให้ผู้บริหารได้ประโยชน์ท่ีสดุ  
 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา  
 คณุลกัษณะของผู้บริหาร หมายถึง คณุสมบตัท่ีิดีของผู้บริหารเพ่ือการบรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้  

 คณุลกัษณะของผู้บริหารท่ีสามารถจะปฏิบตัิให้ได้รับผลสําเร็จและเกิดประสิทธิภาพนัน้

มีหลายท่านได้ค้นคว้า และรายงานไว้ดงันี ้ 

 วิจิตร วรุตยางกูร (2535, 74) ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัคณุลกัษณะท่ีดีของผู้บริหาร

โรงเรียนไว้ ดงันี ้ 

 1) มีความเป็นผู้ นํา (Leadership) คือ มีอิทธิพลในตนเองสงูกว่าอิทธิพลอ่ืน  ของบคุคล

ในกลุ่มและสามารถชกันําให้เกิดการเปล่ียนแปลงในหน่วยงานได้ คณุสมบตัิด้านนีป้ระกอบด้วย

ลกัษณะตา่ง คือ มีความร่าเริงแจ่มใสและอดทน สามารถตดัสินใจและจงูใจคน มีความรับผิดชอบ 

ฉลาด และไหวพริบดี มีความอุตสาหะ วิริยะ มีความเสียสละ มีบุคลิกภาพดี และมีความเป็น

ประชาธิปไตย  

 2) มีความรู้และประสบการณ์ (Knowledge and Experience) เป็นคุณสมบตัิท่ี

เก่ียวกับงานในอาชีพของผู้บริหารโดยเฉพาะ เช่น มีความรู้ และประสบการณ์ มีความรู้เก่ียวกับ

ธรรมชาตขิองงาน และรู้เท่าทนัเหตกุารณ์ 

 3) มีมนษุย์สมัพนัธ์ดี (Human Relationship) ผู้บริหารจะต้องทํางานร่วมกบับคุคลทัง้

นอกและในโรงเรียน ดงันัน้ ผู้บริหารจําเป็นต้องเป็นผู้ มีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดี ซึง่ประกอบด้วยลกัษณะ

ท่ีสําคญั คือ ยิม้แย้มแจ่มใส มีความเสมอต้นเสมอปลาย ยกย่องชมเชย รับฟังความคิดเห็นของ

ผู้ อ่ืน มีความยืดหยุน่ เปิดเผยและเป็นกนัเอง  
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 4) มีคณุธรรมสงู (Virtue) คณุธรรมเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจของผู้บริหารให้ประพฤติ

แต่สิ่งท่ีดีงาม ได้แก่ มีความยุติธรรม มีความซ่ือสตัย์สุจริต มีความจงรักภกัดี และมีศีลธรรม มี

สขุภาพดี (Healthy) คือ มีสขุภาพกาย (Physical Health) และสขุภาพจิตดี (Mental Health)  

สขุภาพจะเป็นเคร่ืองเสริมการปฏิบตังิานให้ถกูต้องและสม่ําเสมออยูเ่สมอ 

 นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2535, 35) ได้กล่าวถึงคณุลกัษณะของผู้บริหารท่ีดี และจะ

ปฏิบตัิงานได้ประสบผลสําเร็จ กําหนดไว้สองประการคือ คณุสมบตัิเบือ้งต้นและคณุสมบตัิในการ

ปฏิบตังิาน ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

 คณุสมบตัเิบือ้งต้นของนกับริหาร (Basic Qualification of the Executive)  

 1) มีสตปัิญญาเฉลียวฉลาด (Intelligence)  

 2) สามารถในการวิเคราะห์ (Analytical Ability)  

 3) สามารถในการพิจารณาเหตกุารณ์ (Judgment)  

 4) มีความคดิริเร่ิมและเป็นผู้รอบรู้ (Initiative and Resourcefulness)  

 5)  จิตใจมัน่คงไมเ่อาแตอ่ารมณ์ (Emotional Stability)  

 6) มีบคุลกิลกัษณะและความประพฤตสิว่นตวัดี (Good Personality)  

 7) มีคณุสมบตัขิองผู้ นํา (Leadership in Section)  

 คณุสมบตักิารปฏิบตังิาน (Action Caracteristics of the Executive)  

 1)  ริเร่ิมและมีความคดิใหม ่ อยูเ่สมอ (Alert New Ideas)  

 2) ใจกว้าง (Open Minded)  

 3)  รู้จงัหวะเวลา (Sense of Timing)  

 4)  รู้วา่อะไรรีบดว่น ไมรี่บดว่น (Sense of Urgency)  

 5) รับฟังและรู้จกัเลือกความเห็นท่ีดี (Free Maket-Ideas)  

 6) หนกัเอาเบาสู้ (Cover a Challenge)  

 7) หนกัแน่นอดทน ไมท้่อถอย (Touch Minded)  

 8) สามารถในการสร้างสรรค์ (Creative)  

 9) สามารถในการปรับปรุงงาน (Innovator)  

 10) รู้จกัพิจารณาฟันฝ่าอุปสรรค (Judgment Dilemma of Ideas Versus 

Disturbance)  

 สถาบนัพฒันาผู้บริหารสถานศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ ได้จดัทําหลกัสตูร “ผู้บริหาร

สถานศกึษามืออาชีพ” โดยกําหนดคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษามืออาชีพไว้ 6 ประการ คือ  
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 1) การเป็นผู้ นําท่ีมีคณุธรรม จริยธรรม ในเร่ืองตอ่ไปนี ้ 

  1.1. คณุธรรม จริยธรรมสําหรับผู้บริหารมืออาชีพ 

  1.2. การบริหารบคุคลตามแนวคดิของศาสนา  

  1.3. การบริหารจดัการภมูิปัญญาไทย เพ่ือการพฒันาคณุธรรม จริยธรรม  

 2) การเป็นผู้ นําด้านการจดัระบบ ในเร่ืองตอ่ไปนี ้ 

  2.1. การพฒันาองค์การแห่งการเรียนรู้  

  2.2. การจดัและใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  

  2.3. การจดัระบบเครือขา่ยเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษา  

  2.4. การบริหารจดัการสิง่แวดล้อมทัง้ระบบ  

 3) การเป็นผู้ นําด้านวิชาการ ในเร่ืองตอ่ไปนี ้ 

  3.1 การพฒันาหลกัสตูรเพ่ือความเป็นเลศิ  

  3.2 การพฒันารูปแบบกระบวนการเรียนรู้  

  3.3 การพฒันาครูตามแนวปฏิบตักิารศกึษา 

  3.4 การประเมินผลเพ่ือพฒันาคณุภาพผู้ เรียน  

 4) การเป็นผู้ นําด้านการบริหารจดัการ ในเร่ืองตอ่ไปนี ้ 

  4.1 การวางแผนกลยทุธ์  

  4.2 การบริหารแบบมีสว่นร่วม  

  4.3 ผู้บริหาร : ผู้ นําการเปล่ียนแปลง 

  4.4 การบริหารความขดัแย้ง  

  4.5 การบริหารทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ 

  4.6 เทคนิคการบริหารจดัการแนวใหม ่ 

 5) การเป็นผู้ นําด้านสงัคมและชมุชน ในเร่ืองตอ่ไปนี ้ 

  5.1 การบริหารจดัการโรงเรียนเพ่ือชมุชนและสงัคม  

  5.2 การบริหารในบริบทท่ีมีอิทธิพลตอ่การเปล่ียนแปลงในสงัคม  

 6) การเป็นผู้ นําการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร ในเร่ืองการพัฒนาตนเอง เพ่ือเป็น

ผู้บริหารมืออาชีพ  

 สรุป คุณลักษณะของผู้ บริหารต้องเป็นผู้ มีประสบการณ์ มีภาวะความเป็นผู้ นํา                

มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีวิสัยทัศน์ มีเทคนิค จัดระบบ มีคุณธรรมสําหรับผู้บริหารมืออาชีพ 
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พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน มีคุณภาพครองตน ครองคน ครองงาน ให้งานสําเร็จตาม

แผนงานท่ีมีประสทิธิภาพ 
 

2.2  แนวคดิเก่ียวกับหลักธรรมาภบิาล (Good governance)  
 ความเป็นมาของหลักธรรมาภบิาล 
 สําหรับแนวคิดเก่ียวกบัธรรมาภิบาล หรือ Good governance หรือการบริหารจดัการ   

ท่ีดี หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมดี หรือธรรมรัฐ เร่ิมจากปลายพุทธศกัราช 2523      

ซึง่เกิดจากการท่ีองค์การสหประชาชาติ (UN) ธนาคารโลก (World Bank) และกองทนุการเงิน

ระหว่างประเทศ (IMF) รวมทัง้ธนาคารพฒันาแห่งเอเชีย (ADB) และ UNDP (United Nations 

Development Programme) เห็นว่าประเทศเป็นลกูหนีข้ององค์การการเงินระหว่างประเทศอนั

ได้แก่ประเทศกําลงัพฒันาและประเทศยากจนในกลุ่มประเทศในแถบลาตินอเมริกาและแอฟริกา   

มีปัญหาการบริหารการปกครองท่ีไม่ได้มาตรฐานสากล ไร้ประสิทธิภาพ การใช้จ่ายเงินของรัฐบาล

ปราศจากการตรวจสอบ ขาดความรับผิดชอบด้านการเงิน เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาล   

จนในท่ีสดุเกิดtrickle down effect ทําให้ระบบการเมืองเกิดการรวมศนูย์อํานาจ นํามาซึง่แนวคิด

เร่ือง การบริหารจดัการท่ีดี หรือ Good governance (บญุอนนัต์ บญุสนธิ, 2543) โดยการใช้เป็น

แนวทางให้แก่ประเทศลูกหนีแ้ละเพ่ือเพิ่มความสามารถในการชําระคืนและเป็นเง่ือนไขในการ

กําหนดนโยบายในการให้เงินกู้ แก่ประเทศเหล่านัน้ เพ่ือแก้ปัญหาความไร้ประสิทธิภาพ และการ

คอร์รัปชัน่ของรัฐบาลในประเทศไทย ธรรมาภิบาลได้แพร่หลายอย่างกว้างขวางในช่วงปี 2539-

2540 สืบเน่ืองมาจากท่ีประเทศไทยได้กู้ ยืมเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ทําให้

ต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขของการกู้ ยืมเงินในการท่ีจะต้องสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึน้ภายในประเทศ 

และมีการดําเนินการตามนโยบายสาธารณะท่ีได้ตกลงไว้ในสญัญารับการสนบัสนุนทางการเงิน

อยา่งเคร่งครัด  

 จากปัญหาภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้อย่างรุนแรงภาควิชาการและผู้ ได้รับ

ผลกระทบเห็นวา่ สาเหตมุาจากการหย่อนประสิทธิภาพของกลไกการบริหารกิจการบ้านเมือง การ

บริหารราชการ กําหนดนโยบายสาธารณะ และการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ อนัเป็น

ความรับผิดชอบของภาคราชการทัง้ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจํา ขณะเดียวกนัในภาคประชาชน

อนัเป็นพลงัสําคญัก็มีความจําเป็นท่ีจะต้องสร้างความต่ืนตวัและรับผิดชอบต่อสงัคม ตลอดจน

ตระหนักในสิทธิและหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายเพิ่มขึน้ หากความอ่อนแอและหย่อนประสิทธิภาพ
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ดงักล่าวไม่ได้รับการจดัการแก้ไขอย่างแท้จริงและรีบด่วน ทัง้อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง

ตอ่เศรษฐกิจสงัคมและการเมืองประเทศยิ่งขึน้อีกด้วย 

 คณะรัฐมนตรีมอบให้สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (TDRI) ศกึษาและจดัทํา

ข้อเสนอแนะในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ และต่อมาคณะรัฐมนตรีมอบให้

สํานักงาน ก.พ. นําผลการศึกษาและข้อเสนอแนะดงักล่าว มาจัดทําบนัทึกเร่ืองการสร้างระบบ

บริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดีเสนอตอ่คณะรัฐมนตรี 

 วนัท่ี 30 มิถนุายน 2542 นายกรัฐมนตรีลงนามในระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี พ.ศ. 2542 

 วนัท่ี 10 สงิหาคม 2542 ประกาศระเบียบนีใ้นราชกิจจานเุบกษา 

 วนัท่ี 11 สงิหาคม 2542 ระเบียบนีมี้ผลบงัคบัใช้กบัหน่วยงานของรัฐ 

 พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ได้

กําหนดไว้วา่ ในการปฏิบตัหิน้าท่ีของสว่นราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี พ.ศ. 

2542 ได้ระบุหลกัการของคํานิยาม การบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี ไว้ดงันี ้การบริหาร

กิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี เป็นแนวทางสําคญัในการจดัระเบียบให้สงัคมทัง้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ

เอกชน และภาคประชาชน ซึง่ครอบคลมุถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบตักิาร ฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจ

สามารถอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสขุ มีความรู้รักสามคัคีและร่วมกนัเป็นพลงัก่อให้เกิดการพฒันาอย่าง

ยัง่ยืนและเป็นส่วนส่งเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภมูิคุ้มกนัแก่ประเทศเพ่ือบรรเทา ป้องกนั หรือ

แก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤตภิยนัตรายท่ีอาจจะมีมาในอนาคต เพราะสงัคมจะรู้สกึถึงความยตุิธรรม 

ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมอนัเป็นคณุลกัษณะสําคญัของศกัดิ์ศรี ความเป็นมนษุย์ และการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สอดคล้องกับความเป็นไทย 

รัฐธรรมนญูและกระแสโลกปัจจบุนั  

 ธรรมาภิบาล เป็นแนวคิดท่ีใช้ในสาขารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเป็นคํา    

ท่ีอยู่รวมกบักลุ่มคําประชาธิปไตย ประชาสงัคม การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนษุยชน และ

การพฒันาท่ียัง่ยืน ในช่วงศตวรรษท่ีผ่านมา กลุ่มคําดงักล่าวนีมี้ความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ปฏิรูปองค์กรของรัฐ นกัรัฐประศาสนศาสตร์สว่นหนึง่มองวา่ ธรรมาภิบาลเป็นมิตใิหมท่ี่เน้นบทบาท

ของผู้บริหารในการท่ีจะปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบ สามารถประเมินผลงานได้

อยา่งชดัเจน และมีการแขง่ขนัเพ่ือการจดัการบริหารท่ีดีขึน้ ( ไพศาล ตัง้สมบรูณ์การ, อ้างแล้ว, 21-22)  
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 ความหมายของหลักธรรมาภบิาล  
 ในการศกึษา “หลกัธรรมาภิบาล” องค์กรระหว่างประเทศและนกัวิชาการได้ให้คํานิยาม

ความหมายและความสําคญัของ “ธรรมาภิบาล” ดงันี ้ 

 มณีรัตน์ ภิญโญภาพสกุล (2549, 58) กล่าวว่า “ธรรมรัฐคือ การทําให้ระบบการ

บริหารการจดัการท่ีดี ทัง้ภาครัฐและเอกชน และต้องเกิดจากสํานึกความรู้สึกของภาคนัน้   เพ่ือ

ประโยชน์ ของการอยู่ร่วมกัน โดยไม่ใช่อํานาจรัฐไปทําให้เกิดขึน้การสร้างธรรมรัฐจึงขึน้อยู่กับ

ข้าราชการและนกัการเมืองทัง้ 2 ฝ่าย ต้องเป็นคนดี มีความโปร่งใส โดยเฉพาะนกัการเมืองต้อง

โปร่งใสในด้านการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน่ ประชาชนต้องร่วมมือตอ่สู้กบัความไมเ่ป็นธรรม” 

 ธีรยุทธ บุญมี (2541, 17) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาล ว่าเป็นกระบวนความสมัพนัธ์

ระหว่างภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนโดยทั่วไป ในการท่ีจะทําให้การบริหาร

ราชการแผน่ดนิ ดําเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพ มีคณุธรรม โปร่งใส ยตุธิรรมและตรวจสอบได้ 

 สุรพล วิริยะพรรเจิด (2551, อดัสําเนา) แนวความคิดเร่ือง Good Governance เม่ือ

เข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยได้มีการบัญญัติศัพท์ไทยขึน้มาหลายคํา อาทิเช่น ประชารัฐ    

ธรรมรัฐ ธรรมาภิบาล ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี เป็นต้น  

 อานันท์ ปันยารชุน (2543, 19) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลว่า เป็นผลลพัธ์ของ

การจดัการกิจกรรมซึ่งบุคคลและสถาบนัทัว่ไป ภาครัฐและภาคเอกชนมีผลประโยชน์ร่วมกัน ได้

กระทําลงไปในหลายทาง มีลกัษณะเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งอาจนําไปสู่การ

ผสมผสานผลประโยชน์ท่ีหลากหลายและขัดแย้งกันได้โดยสาระธรรมาภิบาลหรือ Good 

Governance คือ องค์ประกอบท่ีทําให้เกิดการจดัการอยา่งมีประสทิธิภาพ เพ่ือให้แน่ใจว่านโยบาย

ท่ีกําหนดไว้จะได้ผล หมายถึงการมีบรรทดัฐาน 

 สุดจิต นิมิตกุล (2534, 13) กล่าวว่าธรรมาภิบาล โดยความหมายของธนาคารโลก 

(World Bank) เป็นลกัษณะและแนวทางการใช้อํานาจทางการเมืองเพ่ือการบริหารจดัการ

บ้านเมือง โดยเฉพาะการจดัการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศเพ่ือการพฒันาเพ่ือ

ช่วยในการฟืน้ฟูเศรษฐกิจของประเทศ ทัง้นีโ้ดยเพิ่มศกัยภาพของรัฐบาลให้สามารถให้บริการท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีระบบท่ียุติธรรม มีกระบวนการทางกฎหมายท่ีอิสระ รวมทัง้การมีระบบราชการ 

ฝ่ายนิตบิญัญตั ิและส่ือท่ีมีความโปร่งใส รับผิดชอบและตรวจสอบได้ 

 สุดจิต นิมิตกุล (2534, 14 อ้างแล้ว) กล่าวว่า ธรรมาภิบาล ในความหมายของ

สหประชาชาติ (Unite Nation and Development Programme : UNDP) หมายความว่า การ

ดําเนินงานทัง้ทางด้านการเมือง ด้านบริหาร ด้านเศรษฐกิจท่ีมีกลไก กระบวนการ และสถาบนั     
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ท่ีทําให้ประชาชนและกลุ่มต่างสามารถแสดงออกซึง่ผลประโยชน์และปกป้องสิทธิของตนเองตาม

กฎหมาย และสามารถแสดงความเห็นท่ีแตกต่างกันบนหลักของการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส 

ความรับผิดชอบ และมีการส่งเสริมหลกันิติธรรมในทุกระดบัของการมีส่วนร่วม เพ่ือให้มัน่ใจว่า

จดัลําดบัความสําคญัทางการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม สําหรับการจดัสรรทรัพยากร เพ่ือให้มัน่ใจ

ว่าจดัลําดบัความสําคญัทางการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม สําหรับการจดัสรรทรัพยากรเพ่ือการ

พฒันาได้ยืนอยูบ่นความเห็นพ้องต้องกนัทางสงัคม และเสียงของคนยากจนและผู้ ด้อยโอกาส  

 อมรา พงศาพิชญ์, นิตยาภัทร สีรดะพันธ์ (2534, 20) กล่าวว่า ธรรมาภิบาล ใน

ความหมายของธนาคารพฒันาแห่งเอเชีย (The Asian Develop Bank : ADB) หมายถึง การมุ่ง

ความสนใจไปท่ีองค์ประกอบท่ีทําให้เกิดการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้แน่ใจว่า

นโยบายท่ีกําหนดไว้ได้ผล หมายถึง การมีบรรทดัฐานเพ่ือให้มีความมัน่ใจแน่ว่า รัฐบาลสามารถ

สร้างผลงานตามท่ีสญัญาไว้กบัประชาชนได้  

 อมรา พงศาพิชญ์ (2541, 81) กลา่วว่า ธรรมาภิบาล ในความหมายขององค์กรความ

ร่วมมือระหว่างประเทศของญ่ีปุ่ น –JICA ได้กล่าวถึงไว้ใน “Participatory Development and 

Good Governance of the Aid Study Committee (1995)” ว่าเป็นรากฐานของการพฒันาอย่าง

มีสว่นร่วม โดยกําหนดให้รัฐมีหน้าท่ีสง่เสริมการมีสว่นร่วมและสร้างบรรยากาศให้เกิดกระบวนการ

มีสว่นร่วม จะนําไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืนพึง่ตนเองได้ และมีความยตุธิรรมทางสงัคม  

 สุธรรม ส่งศิริ (http://www.thaiedresearch.org/result/result.phpid=6917) ได้กล่าว

ไว้ว่า ธรรมาภิบาล คือ การปกครอง การบริหาร การจดัการควบคมุดแูลกิจการต่างให้เป็นไปตาม

ศีลธรรม คณุธรรม จริยธรรม และความถกูต้องชอบธรรมทัง้ปวง ซึง่วิญญชูนจะต้องพงึปฏิบตัิ อาทิ 

การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก ความโปร่งใสตรวจสอบได้นอกจากนีย้งัหมายถึง

การบริหารจดัการท่ีดีท่ีสามารถนําไปใช้ได้ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 

 ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ (2534, 31) ได้กลา่วไว้ว่า ธรรมรัฐ หมายถึง ระบบการบริหารท่ีดีใน

การตีความของคําว่าการบริหารท่ีดีนัน้จะครอบคลุมเข้าระบบการบริหาร หรือระบบการเมืองท่ี

โปร่งใส มีการถ่วงดลุ มีประสิทธิภาพเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม (Participation) และเป็นระบบท่ีมี

ความชอบธรรม (Legitimacy) และรับผิดชอบ (Accountability)  

 บวรศักดิ์ อุวรรรณโณ (2542, 6) ได้กล่าวไว้ว่าธรรมรัฐ หมายถึงการบริหาร การ

บริหารกิจการท่ีดีในทกุด้าน และทกุระดบัการบริการกิจการท่ีดีนัน้ จะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือมีหลกัคิด

ว่า ประชาชน ข้าราชการ ผู้บริหารประเทศ เป็นหุ้นส่วนกนัในการกําหนดชะตากรรมของประเทศ 

โดยต้องมีเกณฑ์ท่ีทําให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีประสทิธิภาพและความเป็นธรรม 
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 ธีรยุทธ บุญมี (2541, 17) ได้กล่าวไว้ว่าธรรมรัฐ หมายถึง กระบวนความสมัพนัธ์

ระหว่างรัฐ ภาคสงัคม ภาคเอกชน และประชาชนทัว่ไปในการท่ีจะทําให้การบริหารราชการเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ และยงัได้เสนอว่าธรรมรัฐ

แห่งชาติ เป็นยทุธศาสตร์ท่ีถกูต้องเป็นแนวทางสายกลางในการท่ีแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของ

ประเทศชาติ เป็นการเคล่ือนไหวโดยอาศยัหลกัขององค์กรท้องถ่ินและชุมชนในการพึ่งพาตนเอง 

ช่วยเหลือตนเอง ปฏิรูปตนเองในขณะเดียวกนัก็เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการท่ีจะต้องตรวจสอบท่ี

ไมดี่ตา่ง 

 วชิรญา เอือ้วิทยาศุภร (2545, 79) ได้กล่าวไว้ว่าธรรมรัฐ หมายถึง กลุ่มท่ีสนบัสนุน

แนวคิดเร่ืองการกระจายอํานาจ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคสงัคมท่ีจะไปตรวจสอบ

ภาครัฐและภาคเอกชนได้ โดยให้ความสําคญัตอ่แนวคิดเร่ืองความร่วมมือกนัระหว่างกลุม่ตา่งเพ่ือ

ก่อให้เกิดการถกัทอทางสงัคม และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาสงัคม โดยกลุ่มนีจ้ะ

มองธรรมรัฐสมัพนัธ์กับประชาธิปไตย หรือเผด็จการทหาร หรือเผด็จการคอมมิวนิสต์ ได้รับการ

ปฏิเสธว่าไม่ใช่ Good Governance ในระบบประชาธิปไตยท่ีนกัการเมืองฉ้อฉล คอร์รัปชัน่ก็ดี 

ระบบราชการท่ีไร้ประสทิธิภาพ และมากด้วยคอร์รัปชัน่ก็ไมถื่อวา่เป็น Good Governance” 

 โกวิทย์ พวงงาม (2550, 197) ได้กลา่วไว้ว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี 

หมายถึง แนวทางการจัดระเบียบเพ่ือให้สังคมของประเทศทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน สามารถอยูร่่วมกนัได้อยา่งสงบสขุมีความถกูต้องและเป็นธรรม 

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี (2552, อดัสําเนา) ได้กล่าวไว้ว่าการบริหารกิจการ

บ้านเมืองและสงัคมท่ีดี หมายถึง แนวทางสําคญัในการจดัระเบียบให้สงัคมทัง้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ

เอกชน และภาคประชาชน ซึง่ครอบคลมุไปถึงฝ่ายวิชาการฝ่ายปฏิบตัิการ ฝ่ายราชการ และฝ่าย

ธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข มีความรู้รักสามคัคีและร่วมกันเป็นพลงัก่อให้เกิดการ

พัฒนาท่ียั่งยืน เป็นส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นภูมิคุ้ มกันให้แก่ประเทศเพ่ือบรรเทา

ป้องกนัหรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤตซิึง่อาจจะมีมาในอนาคตได้ 

 สรุปได้ว่าธรรมาภิบาลเป็นการจัดการท่ีเน้นความเสมอภาค ความยุติธรรมทัง้หลัก

กฎหมายและคณุธรรมความโปร่งใสรับผิดชอบ ดําเนินการบริหารเพ่ือประโยชน์สงัคมมีการกํากบั

ดแูลพฒันาให้ก้าวหน้าเสมอ และเปิดโอกาสให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหาร 

สามารถติดตามตรวจสอบ ประเมินการทํางานได้ทุกขัน้ตอนเพ่ือลดภาวะวิกฤติความขัดแย้งเป็นภูมิป้องกัน

ประเทศได้พฒันาท่ียัง่ยืน 
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 หลักธรรมาภบิาลของสาํนักงานข้าราชการพลเรือน 
 หลกัธรรมาภิบาลของสํานกังานข้าราชการพลเรือนเป็นผลงานจากการประชุมประจําปีระหว่างส่วน

ราชการกบัสํานกังาน ก.พ. เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2542  ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ

บริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี (พ.ศ.2542)  ซึง่ประกอบด้วยหลกัการสําคญั 6 ประการ ได้แก่  
 
 1.หลักนิตธิรรม  
 หลกันิตรัิฐ หรือนิตธิรรม เป็นหลกัท่ีมีความมุง่หมายท่ีจะคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพของประชาชนจาก

การใช้อํานาจรัฐ ตามความเห็นของ Maunzเห็นว่าหลกัดงัต่อไปนีเ้ป็นหลกัการอนัเป็นสาระสําคญัของหลกันิติ

ธรรม กลา่วคือ  

  (1) หลกัการแบง่แยกอํานาจ  

  (2) หลกัการคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ  

  (3) หลกัความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตลุาการและฝ่ายปกครอง  

  (4) หลกัความชอบด้วยกฎหมายในทางเนือ้หา  

  (5) หลกัความเป็นอิสระของผู้พิพากษา  

  (6) หลกัไมมี่ความผิด และไมมี่โทษโดยไมมี่กฎหมาย 

  (7) หลกัความเป็นกฎหมายสงูสดุของรัฐธรรมนญู (บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ, 2542, 12-78)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพที่ 1 แนวคดิและหลกันิตธิรรม 

 สรุปได้ว่า หลกันิติธรรม หมายถึงการออกกฎระเบียบข้อบงัคบัปฏิบตัิให้เป็นไปตามท่ี

กฎหมายใช้อํานาจไว้มิใช่อํานาจตามอําเภอใจและต้องบงัคบัใช้กบัทกุคนเสมอภาคเท่าเทียมกนั

หลกัไมมี่ความผิด ไมมี่โทษโดยมีความชอบธรรมด้วยกฎหมาย ทางเนือ้หา 

หลักนิตธิรรม 

หลกัความผกูพนัตอ่กฎหมาย หลกัไมมี่ความผิด ไมมี่โทษใดมีกฎหมาย 

ความอิสระของผู้พพิากษา ความเป็นกฎหมายสงูสดุของรัฐธรรมนญู 

การแบง่แยกอํานาจ  การคุ้มครองสทิธิเสรีภาพ 
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อย่างเป็นธรรมปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบตัิเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย 

พร้อมใจกนัปฏิบตัติามกฎระเบียบข้อบงัคบันัน้ 
 2. หลักคุณธรรม   
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและ

สงัคมท่ีดี พ.ศ. 2542 สุรพล วิริยะบรรเจิด (2551, อดัสําเนา) กลา่วว่า หลกัคณุธรรม หมายถึง 

การยึดมัน่ในความถูกต้องดีงามการส่งเสริมสนับสนุนการทํางานให้มีความซ่ือสตัย์ จริงใจ ขยนั 

อดทน มีระเบียบวินยั ประกอบอาชีพสจุริตจนเป็นนิสยัประจําชาติ เป็นพลเมืองท่ีดี คือ ปฏิบตัิตาม

ฆราวาสธรรม ได้แก่  

  สจัจะ คือ การรักษาความสจั  

  ทมะ คือ การรู้จกัขม่ใจตนเอง  

  ขนัต ิคือ การอดทน อดกลัน้ และการอดออม  

  จาคะ คือ การรู้จกัละวางความชัว่ ความทจุริต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แนวคดิและหลกัคณุธรรม 

 สรุปได้ว่า หลกัคณุธรรม การปฏิบตัิหน้าท่ียึดมัน่ในความถกูต้องมีคณุธรรมมีความเป็น

กลาง ไม่มีอคติปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นตวัอย่างท่ีดี ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต มีจริยธรรม ละเว้นอบายมขุ

อยู่ในศีลธรรมท่ีดีแก่สังคม ส่งเสริมให้คนไทยมีความซ่ือสัตย์สุจริตมีอิทธิบาท ขยันหมั่นเพียร 

อดทน มีเมตตาธรรมมีระเบียบวินยั ประกอบอาชีพสจุริตเป็นนิสยัประจําชาต ิ
 3. หลักความโปร่งใส  
 นิยามของความโปร่งใสนัน้สามารถแยกพิจารณาออกเป็นนยั 2 นยั  คือ 

หลักคุณธรรม 

ปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ ศีลธรรม 

ปลอดจากการกระทําผิดกฎหมาย ศีลธรรม ปลอดจากการทําผิด 
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 1) พิจารณาจากความหมายตามนยัของศพัท์ความโปร่งใส หมายถึง คณุสมบตัิท่ีแสง

ผา่นได้ มองเห็นทะลงุ่าย รวมทัง้จบัได้ง่าย เปิดเผยตรงไปตรงมา และเข้าใจง่าย  

 2) อีกนยัหนึ่ง โดยการเปรียบเทียบกบัการทจุริตคอรัปชัน่ โดยท่ีคอร์รัปชัน่มีความหมาย

ในเชิงลบ แสดงถึงพฤติกรรมท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐอาศยัอํานาจหน้าท่ีกระทําการใด ในลกัษณะซ่อน

เร้น เพ่ือให้ได้มาซึง่ประโยชน์สว่นตน เช่น การผกูขาดอํานาจหน้าท่ี (Monopoly of Authority) และ

การใช้ดลุพินิจมากเกินไปโดยไม่มีการตรวจสอบ หรือมีการตรวจสอบ (Accountability) และความ

โปร่งใสน้อย ส่วนความโปร่งใสมีความหมายในเชิงบวก แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมท่ีรู้เห็นได้อย่าง

ชดัเจนวา่เจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้อํานาจหน้าท่ีกระทําการใดเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

 ผลจากการศกึษาวิจยั เพ่ือสร้างเคร่ืองชีว้ดัคอร์รัปชัน่ในบริบทของสงัคมไทย พบปัจจยัท่ี

สามารถนํามาใช้อธิบายความโปร่งใสได้ 4 ด้าน  คือ  

 1) ความโปร่งใสด้านโครงสร้างของระบบงาน  

 2) ความโปร่งใสด้านระบบการให้คณุ  

 3) ความโปร่งใสของระบบการให้โทษ  

 4) ความโปร่งใสด้านการเปิดเผยของระบบงาน 

 

 

 

 

 

 
      
 
ภาพที่ 3 แนวคดิและหลกัความโปร่งใส 

 สรุปได้ว่า การบริหารงานด้วยความโปร่งใสเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

ของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กรทกุองค์กรมีการเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร-การ

จดัซือ้จดัจ้างท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตรงไปตรงมาพร้อมให้องค์กรทัง้ภายในและภายนอก

ตรวจสอบความถกูต้องได้ 
  
 

ความโปร่งใส 

ด้านการเปิดเผยมีสว่นรวม ด้านการให้คณุ 

ด้านการให้โทษ  ด้านโครงสร้าง 
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 4. หลักการมีส่วนร่วม 
 การมีสว่นร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง การกระจายโอกาสให้กบั

ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารเก่ียวกับการตัดสินใจในเร่ืองต่าง รวมทัง้

ประชาชน โดยการให้ข้อมลู แสดงความคิดเห็น ให้คําปรึกษาร่วมวางแผน ร่วมปฏิบตัิ ตลอดจน

การควบคุมโดยตรงจากประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเจตนารมณ์ท่ีสําคัญของ

รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และถือเป็นสิทธิของประชาชนท่ีมีสว่นร่วมในหลาย  

มาตราของรัฐธรรมนญูอาทิเช่น มาตรา 56 การมีสว่นร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการชีวิตความ

เป็นอยู่ของประชาชน รวมทัง้มีการนําความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณากําหนด

นโยบาย และการตดัสินใจของรัฐมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการส่ือสารในระบบเปิด 

กลา่วคือ เป็นการส่ือสารสองทาง ทัง้อยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ซึง่ประกอบด้วยการแบง่

สรรข้อมลูร่วมกนัระหวา่งผู้ มีสว่นได้เสีย และเป็นการเสริมสร้างความสามคัคีในสงัคม  

 การมีส่วนร่วมของประชาชน มีความสําคญัในการสร้างประชาธิปไตยอย่างยัง่ยืนและ

ส่งเสริมธรรมาภิบาล ตอลดจนการบริหารงาน หากการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึน้เพียงใดก็

จะช่วยให้มีการตรวจสอบการทํางานของผู้บริหาร และทําให้ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อสงัคม

มากขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นการป้องกนันกัการเมือง จากการกําหนดนโยบายท่ีไม่เหมาะสมกบัสงัคมนัน้   

นอกจากนีก้ารมีส่วนร่วมของประชาชนยงัเป็นการสร้างความมัน่ใจว่าเสียงของประชาชนจะมีคน

รับฟัง อีกทัง้ความต้องการหรือความปรารถนาของประชาชนก็จะได้รับการตอบสนอง  

 

 

 

 

 

 
      
 
ภาพที่ 4 แนวคดิและหลกัการมีสว่นร่วม 

 สรุปได้ว่า หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานมี

ส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย แผนงาน และตรวจสอบการดําเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี

สว่นร่วมในการตดัสนิใจ ท่ีจะเกิดผลกระทบตอ่บคุคลและสงัคม การจะแก้ปัญหาไม่ให้มีผลกระทบ

หลักการมีส่วนร่วม 

การพฒันาศกัยภาพในการมีสว่นการร่วมตดัสนิใจ 

การให้ข้อมลู การรับฟังความคดิเห็น 
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ตอ่บคุคลและสงัคมนัน้  ต้องอาศยัความคดิเห็นและร่วมกนัตดัสนิใจจากบคุคลหลายฝ่าย มีประชา

วิจารณ์ การแสดงประชามต ิการบริหารจดัการตามแบบมีสว่นร่วม 
 5. หลักความรับผิดชอบ  
 ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและ

สงัคมท่ีดี พ.ศ. 2542 กล่าวว่า หลกัความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมัน่และตัง้ใจปฏิบตัิงาน

อย่างเต็มความสามารถให้บรรลผุลสําเร็จสอดคล้องตามกฎระเบียบขององค์กร ปฏิบตัิงานอย่างมี

จิตสํานึกต่อหน้าท่ี สงัคม ประชาชน และประเทศชาติ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ รับบริการและ

ส่วนร่วมเป็นสําคญั รวมทัง้ยอมรับผลท่ีเกิดจากการปฏิบตัิงานดงักล่าวทัง้ท่ีเป็นผลดีและผลเสีย

หายตลอดจนพร้อมแสดงข้อเท็จจริงในการประกอบภารกิจตอ่สาธารณชน สามารถชีแ้จงเหตผุลได้ 

และพร้อมรับการตรวจสอบจากสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 5  แนวคดิและหลกัการความรับผิดชอบ 

 สรุปได้ว่า หมายถึง  การตระหนกัในหน้าท่ี มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบในหน้าท่ีของ

ตนและต่อสงัคมเอาใจใส่ปัญหาของสาธารณะมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาติดตามและ

ประเมินผลมุ่งมัน่และตัง้ใจปฏิบตัิงานให้บรรลผุลมีจิตสํานึกต่อหน้าท่ีมีความกล้าท่ีจะยอมรับ ท่ี

เกิดจากการกระทําของตนและพร้อมท่ีจะถกูตรวจสอบจากผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง เป็นการแสดงความ

เอาใจใส่ตัง้ใจทํางานในหน้าท่ีด้วยความเต็มใจมีความขยันแสดงถึงภาวะผู้ นํานําท่ีจะต้อง

รับผิดชอบ 
  
 
 

หลักความรับผิดชอบ 

การจดัการกบัผู้ ไมมี่ผลงาน การมีเป้าหมายท่ีชดัเจน  

การมีระบบตดิตามประเมินผล  การบริหารงานอย่างมีประสทิธิภาพ 

การมีแผนสํารอง การมีการสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกนั 
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 6.หลักความคุ้มค่า  
 ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและ

สงัคมท่ีดี พ.ศ. 2542 กล่าวว่า หลกัความคุ้มค่า คือ การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรท่ีมี

อยา่งจํากดัให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่สว่นรวม รวมทัง้รักษาทรัพยากรธรรมชาตใิห้มีความยัง่ยืน” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 แนวคดิและหลกัความคุ้มคา่ 

 สรุปได้ว่า หลกัความคุ้มค่า หมายถึงการบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง

จํากัดด้วยความประหยัด โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้ มค่า 

สร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุมีความรับผิดชอบเสียสละแก่สว่นรวม 
 องค์ประกอบของธรรมาภบิาล 
 1.สาํนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  
  บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, บุญมี ลี ้(2544, 16) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบไว้ว่ามี

ลกัษณะท่ีเน้นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล และการให้บริการของรัฐ โดยประกอบไปด้วยหลกั

สําคญั 6 ประการ ดงัตาราง  

ตารางแสดงองค์ประกอบของธรรมาภิบาลท่ีเสนอโดยสํานกังาน ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
 

หลักความคุ้มค่า 

การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

การแขง่ขนั ประหยดั 
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ตารางภาพที่ 7 แสดงองค์ประกอบธรรมาภบิาล 
 

หลักธรรมาภบิาล ประกอบด้วย 

หลกันิตธิรรม - กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างมีความเป็นธรรม สามารถปกป้องคนดีและลงโทษคนไม่

ดี  

- มีการปฏิรูปกฎหมายอยา่งสม่ําเสมอให้เหมาะกบัสภาพท่ีเปล่ียนไป 

- การดําเนินงานของกระบวนการยตุธิรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

และได้รับการยอมรับจากประชาชน  

- ประชาชนตระหนกัถึงสิทธิเสรีภาพ หน้าท่ีของตนเอง เข้าใจกฎเกณฑ์ตา่งและมีสว่น

ร่วมในกรณีตา่ง  

หลกัความโปร่งใส - การสํารวจความพงึพอใจของผู้มาใช้บริการของรัฐและเจ้าหน้าท่ี  

- จํานวนเร่ืองกลา่วหา ร้องเรียน หรือสอบสวนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

- เกณฑ์ในการใช้ดลุยพินิจของสว่นราชการมีความชดัเจนเป็นท่ียอมรับ  

-สว่นราชการมีตวัชีว้ดัผลการปฏิบตังิานท่ีเป็นรูปธรรมและเปิดเผย 

หลกัความรับผิดชอบ - การได้รับการยอมรับและความพอใจจากผู้ รับบริการและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

- การบรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ของงานท่ีปฏิบตั ิ

- คุณภาพของงานทัง้ด้านปริมาณ ความถูกต้อง ครบถ้วน รวมทัง้จํานวนความ

ผิดพลาดท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงาน และจํานวนการร้องเรียนหรือการกลา่วหาท่ี

ได้รับ  

หลกัความคุ้มคา่ - ความพงึพอใจของผู้มารับบริการ  

- ความมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลทัง้ด้านปริมาณและคณุภาพ 

หลกัการมีสว่นร่วม - ความสมัฤทธ์ิของโครงการตา่งรวมถึงการประหยดังบประมาณ 

- ความพงึพอใจของผู้ มีสว่นเก่ียวข้องหรือผู้ได้รับผลกระทบ  

- จํานวนผู้ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นหรือจํานวนข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของ

ประชาชนในการดําเนินการเร่ืองตา่งรวมถึงคณุภาพของการเข้ามามีสว่นร่วม  

หลกัคณุธรรม - การร้องเรียนหรือร้องทกุข์ในเร่ืองตา่งทัง้ในและนอกองค์กรลดลง  

- คณุภาพชีวิตของคนในสงัคมดีขึน้ มีการบริหารจดัการและใช้ทรัพยากรในชาติให้

เกิดประโยชน์สงูสดุ 
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 2. กระทรวงมหาดไทย 
 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, บุญมี ลี ้(อ้างแล้ว, 34) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของธรรมาภิบาล        

ท่ีเสนอโดยกระทรวงมหาดไทยมีลกัษณะท่ีเน้นไปทางด้านบริหาร การปกครอง การพฒันา และ

การกระจายอํานาจ ซึง่เป็นสายงานท่ีกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบโดยตรง ซึง่ประกอบด้วย  

 1) การมีสว่นร่วม (Participation) เป็นการมีสว่นร่วมของทัง้ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีรัฐ

ในการบริหารงาน เพ่ือให้เกิดความคิดริเร่ิมและพลังการทํางานท่ีสอดประสานกัน เพ่ือบรรลุ

เป้าหมายในการให้บริการประชาชน  

 2) ความยัง่ยืน (Sustainability) มีการบริหารงานท่ีอยู่บนหลกัของความสมดลุทัง้ใน

เมืองและชนบท ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาต ิ 

 3) ประชาชนมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งท่ีชอบธรรม (Legitimacy) และการยอมรับ 

(Acceptance) การดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน 

ประชาชนพร้อมท่ีจะยอมสูญเสียประโยชน์ส่วนตนไป เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมท่ีต้องรับผิดชอบ

ร่วมกนั  

 4) มีความโปร่งใส (Transparency) ข้อมลูตา่งต้องตรงกบัข้อเท็จจริงของการดําเนินการ

และสามารถตรวจสอบได้ มีการดําเนินการท่ีเปิดเผยชดัเจนและเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้  

 5) สง่เสริมความเป็นธรรม (Equity) และความเสมอภาค (Equality) มีการกระจายการ

พฒันาอยา่งทัว่ถึงเท่าเทียมกนั มีระบบการรับเร่ืองราวร้องทกุข์ท่ีชดัเจน  

 6) มีความสามารถท่ีจะพฒันาทรัพยากร และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ี

ดี เจ้าหน้าท่ีของทกุหนว่ยงานจะต้องได้รับการพฒันาความรู้และทกัษะเพ่ือให้สามารถนําไปปรับใช้

กบัการทํางานได้และมีการกําหนดขัน้ตอนการดําเนินงานท่ีชดัเจนเพ่ือให้ทกุหน่วยงานยึดถือเป็น

แนวปฏิบตัร่ิวมกนั 

 7) สง่เสริมความเสมอภาคทางเพศ (Promotion Gender Balance) เปิดโอกาสให้สตรี

ทัง้ในเมือง และชนบทเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาชมุชนและสงัคมในทุกด้าน โดยเฉพาะการมี

สว่นร่วมในการปกครองท้องถ่ินมากขึน้ 

 8) การอดทนอดกลัน้ (Tolerance) และการยอมรับ (Acceptance) ต่อทัศนะท่ี

หลากหลาย (Diverse Perspectives) รวมทัง้ต้องยตุิข้อขดัแย้งด้วยเหตผุล หาจดุท่ีทกุฝ่ายยอมรับ

ร่วมกนัได้  

 9) การดําเนินการตามหลกันิติธรรม (Operating by Rule of Law) พฒันาปรับปรุง 

แก้ไขและเพิ่มเตมิกฎหมายให้มีความทนัสมยัและเป็นธรรม  
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 10) ความรับผิดชอบ (Accountability) เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีความรับผิดชอบตอ่ประชาชน 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบตัิงาน จะเป็นตวัชีว้ดัสําคญัในการประเมินความสําเร็จ

ของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ี  

 11) การเป็นผู้ กํากบัดแูล (Regulator) แทนการควบคมุ โอนงานบางอย่างไปให้องค์กร

ท้องถ่ินซึง่ใกล้ชิดกบัประชาชนท่ีสดุหรืองานบางอยา่งก็ต้องแปรรูปให้เอกชนดําเนินการแทน  
 3. สาํนักงานวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า  
 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, บุญมี ลี ้(อ้างแล้ว, 38) ได้กลา่วถึงสํานกังานวิจยัและพฒันา 

สถาบนัพระปกเกล้า ได้ดําเนินการเพ่ือสนบัสนนุยทุธศาสตร์การพฒันาประชารัฐตามแผนพฒันาฯ 

ฉบบัท่ี 8 และการบริหารจัดการท่ีดีตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 ได้กําหนดกรอบของหลกัธรรมา      

ภิบาลหรือการบริหารจดัการท่ีดีไว้ 6 หลกั คือ  

  1) หลักนิติธรรม เป็นหลักท่ีไม่ต้องการให้มีอํานาจใดอํานาจหนึ่งมีอํานาจเหนือ

อํานาจอ่ืน ทัง้นี ้เพ่ือมุ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อํานาจรัฐ ซึ่งแยกเป็น

หลกัการยอ่ม  7 หลกั  คือ  

  -หลกัการแบง่แยกอํานาจ  

  - หลกัความคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ 

  - หลกัความผกูพนัตอ่กฎหมายของเจ้าหน้าท่ี  

  - หน่วยงานได้ปฏิบตัหิน้าท่ีตามหลกัความชอบด้วยกฎหมายในทางเนือ้หา 

  - ผู้ มีอํานาจตดัสนิใจในหน่วยงานมีความอิสระในการปฏิบตัหิน้าท่ี  

  - หน่วยงานยดึหลกั “ไมมี่ความผิดและไมมี่โทษโดยไมมี่กฎหมาย” 

  - หน่วยงานยดึหลกัการทํางานภายใต้กฎระเบียบสงูสดุ 

  2) หลกัคุณธรรม เป็นหลกัพิจารณาลกัษณะพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของผู้ นําและ

บคุลากรในองค์กร ซึง่มีหลกัการยอ่ย 3 หลกั คือ  

  - ปลอดจากคอร์รัปชัน่  

  - การปลอดการทําผิดวินยั  

  - การปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ 

  3) หลกัความโปร่งใส เป็นหลกัของความสุจริตท่ีพิจารณาความหมายเชิงเนือ้หา 

โครงสร้าง และหลกัเกณฑ์ โดยแบง่แยกเป็น 4 หลกัการยอ่ย คือ 

  - ความโปร่งใสด้านโครงสร้างและระบบงาน  

  - ความโปร่งใสด้านระบบการให้คณุ  
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  - ความโปร่งใสของระบบการให้โทษ 

  - ความโปร่งใสด้านการเปิดเผยของระบบงาน  

  4) หลักการมีส่วนร่วม เป็นหลักของการกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ทางการเมืองและการบริหารเก่ียวกับการตดัสินใจในเร่ืองต่างรวมทัง้การจัดสรรทรัพยากรของ

ชมุชนและของชาติ ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการใช้ข้อมลู

แสดงความคดิเห็น ให้คําแนะนําปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบตั ิรวมตลอดจนการควบคมุโดยตรง

จากประชาชน ซึง่มีหลกัการยอ่ย 3 หลกั คือ  

  - หลกัการให้ข้อมลูขา่วสาร  

  - หลกัการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน  

  - หลกัการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในกระบวนการตดัสนิใจ  

  5) หลกัสํานึกความรับผิดชอบ เป็นหลกัการทํางานท่ีมีหลกัการเหตุผล รับผิดชอบ

และสามารถตรวจสอบได้ โดยแบง่เป็น 6 หลกัการยอ่ย คือ  

  - หน่วยงานมีการสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกนั  

  - หน่วยงานมีเป้าหมายท่ีชดัเจน  

  - หน่วยงานมีการบริหารงานอยา่งมีประสทิธิภาพ 

  - หน่วยงานมีระบบตดิตามประเมินผล 

  - หน่วยงานมีการจดัการกบัผู้ ท่ีไมมี่ผลงาน  

  - หน่วยงานมีแผนรองรับ  

  6) หลกัความคุ้มค่า เป็นหลกัการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จํากดัให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่

สว่นรวม ซึง่ประกอบด้วย 3 หลกัการยอ่ย คือ  

  - การประหยดั 

  - การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

  - ความสามารถในการแขง่ขนั 
 เป้าหมายของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสาํนักงานอัยการสูงสุด 
 เป้าหมาย Good Governance หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ก็คือการพฒันาและ

อยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุของทกุภาคในสงัคม กล่าวอีกนยัหนึ่งก็คือมีจดุมุ่งหมายในการสร้างความ

เป็นธรรมในการพฒันาทางเศรษฐกิจ และสงัคมให้กบัทกุภาคในสงัคม ไมใ่ช่ภาคใดภาคหนึง่  

 อานนท์ ปันยารชุน (อ้างแล้ว, 56-59) ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือกําหนด

หลกัเกณฑ์ของสงัคมใหม่ โดยปรากฏใน “รัฐธรรมนญูฉบบัประชาชน เม่ือวนัท่ี 11 ตลุาคม 2540”
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ซึง่สาระสําคญัของรัฐธรรมนญูฉบบันี ้คือ ความพยายามในการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านท่ีดี 

(Good Governance) สําหรับสงัคมไทย โดยเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมใน

การตดัสินใจของภาครัฐมากขึน้ การประกันและคุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐานของประชาชน ภาครัฐ     

มีการบริหารการปกครองท่ีโปร่งใสสามารถตรวจสอบโดยประชาชนมากขึน้ ดงันัน้ภาครัฐในโลก

ประชาธิปไตยยคุใหม ่จงึมีเป้าหมายร่วมกนั 3 ประการ  คือ  

 1) การบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ได้แก่ การบริหารโดยมุ่งผลลพัธ์ท่ีเกิดกบัประชาชนหรือผู้

ร่วมรับบริการ การปรับปรุงงานบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามท่ีประชาชนต้องการ และ

รายงานผลให้สาธารณชนทราบ มีความโปร่งใสในการตดัสนิใจและในกระบวนการทํางาน โดยเปิด

โอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมลูข่าวสารของทางราชการ ร่วมแสดงความคิดเห็นและมีสว่นร่วมใน

การทํางาน รวมทัง้การให้ความสําคัญกับความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ผู้บริหารจะบริหารอย่างคล่องตวั แต่ในขณะเดียวกนัต้องรับผิดชอบต่อผลงานนัน้ แทนการยึดมัน่

ในการทํางานให้ถกูต้องกฎ ระเบียบ วิธีการ อยา่งเดียวเช่นในอดีต  

 2) การปรับเปล่ียนบทบาทของรัฐ ได้แก่ การเน้นงานหน้าท่ีหลกัของภาครัฐ ซึง่ได้แก่การ

กําหนดนโยบายท่ีมองการณ์ไกล มีการบังคับใช้กฎหมายท่ีให้ความเสมอภาคเป็นธรรม โดย

กระจายงานให้บริการแก่ราชการสว่นท้องถ่ิน ภาคเอกชน และองค์กรบริหารอิสระมีสว่นร่วมในการ

ดําเนินงาน  

 3) การบริหารแบบพหภุาคี ได้แก่ การบริหารท่ีมีสว่นได้สว่นเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ

กําหนดนโยบาย ตดัสินใจ หรือร่วมปฏิบตัิร่วมบริการ เพ่ือให้การบริหารและการบริการสาธารณะ 

เป็นท่ีพงึพอใจของประชาชน หรือผู้ รับบริการ และเป็นการจดัระบบการบริหารแบบใหมท่ี่ไมผ่กูขาด 

หรือรวมศนูย์อํานาจแบบอดีต 
 ธรรมาภบิาลในสถานศึกษา  
 ชนิษ์ฐภัค สิงหลกะ (อ้างแล้ว, 19) ได้กล่าวว่าการนํา “ธรรมาภิบาล” มาใช้เป็น

แนวทางในการบริหารจัดการเป็นสิ่งจําเป็น และมีความสําคัญต่อความสําเร็จขององค์กรทุก

ประเภท ทุกระดบั ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจ องค์กรทางการศึกษา หรือองค์กรทางสงัคมต่างทัง้นี ้

เพราะ “ธรรมาภิบาล” เป็นการบริหารจดัการท่ีดี เป็นการบริหารจดัการท่ีสร้างประโยชน์และความ

เป็นธรรมตอ่ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ล้วนไปสูค่วามเจริญรุ่งเรืองทัง้มวล เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ สงัคม 

และการเมืองในปัจจุบนัเปลี่ยนแปลงไปมากมายและรวดเร็ว วฒันธรรมประชาธิปไตย อุปถัมภ์ 

และอภิสทิธ์ิ จงึยงัคงอยูแ่ละรุนแรงหลายประการ จงึหลีกเล่ียงไมไ่ด้ ดงันัน้หน่วยงานการบริหารจดั

การศกึษา ซึง่เป็นองค์การหลกัท่ีสําคญัยิ่งในสงัคม จําเป็นต้องได้รับการปฏิรูปท่ีดีกว่าเดิม การนํา
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ธรรมาภิบาลมาใช้ในการดําเนินการเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ ผู้ บริหารทุกระดับจําเป็นต้อง

ตระหนกัในเร่ืองนี ้ในระดบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีความจําเป็นต้องนํา “ธรรมาภิบาล” มาใช้ใน

การบริหารจดัการศกึษา เน่ืองมาจากความเปล่ียนแปลง และเคลื่อนไหวหลายประการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 ประการที่ 1 รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เพ่ือใช้กบัหน่วยราชการทัว่ไปภาครัฐและหน่วยงานในกํากับรัฐ

โดยมีเป้าหมายหลกั 3 ประการ ดงันี ้ 

  1.1) จดัสว่นราชการใหม่ โดยบรูณาการภารกิจเพ่ือกําหนดแผนการบริหารได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

  1.2)  พฒันาการจดัองค์การให้มีประสทิธิภาพ และรองรับการปฏิรูประบบราชการตอ่ไป 

  1.3) กําหนดแบบแผนการปฏิบตัิราชการท่ีทําให้เกิดการบริหารราชการท่ีดีนําไป

ปฏิบตัิในแนวทางเดียวกนั และเกิดผลสมัฤทธ์ิของงานท่ีวดัผลได้ สอดคล้องกบัมาตรา 3 (1) แห่ง

พระราชบญัญตัริะเบียบบริหารราชการแผน่ดนิ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 

 ดังนัน้ สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานจึงจําเป็นต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับพระราช

กฤษฎีกาฉบบัดงักลา่ว  

 ประการที่ 2 การนําการบริหารจดัการฐานโรงเรียน (School – Based Management – 

SBM) สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (สกศ.) จดัสมัมนาการปฏิรูปการศกึษานานาชาติ ครัง้ท่ี 

3 เร่ืองการศึกษารูปแบบการกระจายอํานาจทางการศึกษา : การบริหารท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

(School Base Management – SBM) ท่ีโรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมี นายปองพล 

อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ในงานท่ีผู้ มีประสบการณ์ด้าน 

SBM มาให้การบรรยายอาทิ ศาสตราจารย์ ดร.ไบรอนั เจ คาลด์เวล (Dr. Brian J. Caldwell) 

ผู้ เช่ียวชาญจากประเทศออสเตรเลีย ซึง่ผู้บริหารสถานศกึษาและสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาของ

ไทยได้เรียนรู้ประสบการณ์จากต่างประเทศดงักล่าวจะบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้สําเร็จ

อยา่งไร ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ  

 ประการที่  3 ตามท่ีมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 บญัญตัิไว้ว่า กระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร และ

จัดการศึกษาทัง้ด้านวิชาการ งบประมาณการบริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป ไปยัง

คณะกรรมการและสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษาโดยตรง  
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 สรุปสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นเบือ้งต้นท่ีดีต้องนําหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร

จดัการศึกษา เพ่ือปลกูฝังเจตคติท่ีดีแก่บุคลากรทางการศึกษา จึงจะบรรลวุิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ

เป้าหมายตามแนวทางปฏิรูปการศกึษา 
 ธรรมาภบิาลการบริหารจัดการฐานโรงเรียน (Good Governance of SBM)  
 ตัง้แต่ พ.ศ. 2544 มาจนถึงปัจจบุนั กระทรวงศกึษาธิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสํานกังาน

เลขาธิการสภาการศกึษาได้เพียรพยายาม นําหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ โดยมีโครงการพฒันาการนํา

การบริหารฐานโรงเรียน (School - Based Management – SBM) มาใช้ในโรงเรียนขัน้พืน้ฐานโดย

เน้นการบริหารจดัการเรียนรู้ตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญตัิ การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และได้จดัโครงการสรรหาผู้บริหารสถานศึกษา

ต้นแบบท่ีส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้มาแล้ว 2 รุ่น คือ รุ่นปีการศกึษา 2544 และรุ่นปีการศึกษา 

2545 เพ่ือเป็นการพิสจูน์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารฐานโรงเรียน (SBM) จากการนํา

หลกัในการบริหารฐานโรงเรียน ท่ีเน้นการสง่เสริมการเรียนรู้มาใช้ในโรงเรียนทําให้เกิดผลดีต่อการ

บริหารจดัการศกึษา และเป็นแบบอยา่งได้  

 หลกัการของการบริหารฐานโรงเรียน เป็นหลกัการท่ีสอดคล้องกับหลกัธรรมาภิบาล

ทัง้หมดซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นเร่ืองเดียวกัน ในเร่ืองนี ้ได้สรุปหลักการทั่วไปเพ่ือประโยชน์ต่อการ

บริหารจดัการ ดงันี ้ 

 หลักท่ี 1 การกระจายอํานาจ คือ อํานาจการจัดการศึกษาให้กับประชาชน สําหรับ

ประเทศไทยจะมีการกระจายอํานาจจากสว่นกลางและเขตพืน้ท่ีการศกึษาไปยงัสถานศกึษา  

 หลักท่ี 2 การบริหารตนเอง สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองมากขึน้

ภายใต้การบริหารในรูปขององค์คณะบคุคล  

 หลกัท่ี 3 การบริหารแบบมีสว่นร่วม ผู้ ทีเก่ียวข้องสามารถมีสว่นร่วมกําหนดนโยบายและ

แผนการตดัสนิใจกําหนดหลกัสตูรท้องถ่ิน ร่วมคดิ ร่วมทํา ฯลฯ  

 หลักท่ี 4 ภาวะผู้ นําแบบเกือ้หนุนเป็นภาวะผู้ นําเน้นการสนับสนุนและอํานาจความ

สะดวก 

 หลักท่ี 5 การพัฒนาทัง้ระบบ ปรับทัง้เร่ืองโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร โดยการ

เปล่ียนแปลงระบบทัง้หมด อยา่งเตม็ไปด้วยบรรยากาศเห็นด้วยและสนบัสนนุ  

 หลกัท่ี 6 ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ โรงเรียนต้องพร้อมให้มีการตรวจสอบเพ่ือให้

การบริหารและจดัการศกึษาเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้  
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 สรุปการบริหารจัดการฐานโรงเรียน คือ เป็นการวดัประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

บริหารในการจดัการศกึษา พฒันาทัง้ระบบ ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของหลกัธรรมาภิบาล เป็นการบริหาร

แบบมีสว่นร่วมทกุฝ่าย มีภาวะผู้ นํามีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ 
 แนวคดิธรรมาภบิาลกับนิตบุิคคล  
 ชนิษ์ฐภัค สิงหลกะ (อ้างแล้ว, 21) กล่าวไว้ว่าการบริหารจดัการของสถานศกึษาซึง่มี

หน้าท่ีให้บริการการศกึษาแก่ประชาชน และเป็นสถานศกึษาของรัฐ จึงต้องนําหลกัการว่าด้วยการ

บริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี ซึง่เรียกกนัโดยทัว่ไปว่า “ธรรมาภิบาล” มาบรูณาการในการ

บริหารและจดัการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัโรงเรียนในฐานะท่ีเป็นนิติบุคคลด้วย 

หลกัการดงักล่าว ได้แก่ หลกันิติธรรม หลกัคณุธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกั

ความรับผิดชอบ และหลกัความคุ้มคา่ หลกัธรรมาภิบาลอาจบรูณาการเข้ากบัการดําเนินงานด้าน

ตา่งของสถานศกึษา ได้แก่ การดําเนินงานด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบคุคล และบริหาร

ทั่วไป และเป้าหมายในการจัดการศึกษาคือ ทําให้ผู้ เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ดังมี

รายละเอียดแนวคดิของธรรมาภิบาลในแตล่ะด้านดงันี ้ 

  1) การบริหารงานด้านวิชาการ งานวิชาการเป็นงานหลกั หรือเป็นภารกิจหลกัของ

สถานศึกษาท่ีพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2545 มุ่งให้กระจายอํานาจในการบริหารจดัการไปให้สถานศกึษาให้มากท่ีสดุ ด้วยเจตนารมณ์ท่ี

จะให้สถานศกึษาดําเนินการได้โดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็วสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน 

สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัย

สําคญัทําให้สถานศกึษามีความเข้มแข็งในการบริหาร  

  2) การบริหารงานบคุคล การบริหารงานบคุคลในสถานศกึษา เป็นภารกิจสําคญัท่ีมุ่ง

ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบตัิงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา การสรรหาและ

แต่งตัง้บุคลากรวางแผนอตัรากําลงัการประเมินผลการปฏิบตัิงานการลงโทษทางวินัยจัดระบบ

สง่เสริมวิทยาฐานะพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา  เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการบริหารงาน

บคุคลให้เกิดความคลอ่งตวั อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล  

  3) การบริหารงบประมาณ การบริหารงานงบประมาณในสถานศกึษา กําหนดแผน

จดัสรรงบประมาณให้เหมาะสมแต่ละโครงการ  กิจกรรม  จดัทําบญัชีเบิกจ่าย ตรวจสอบติดตาม

ประเมินผลและรายงานผลการใช้จ่าย การระดมทุนทรัพยากรการลงทุนเพ่ือการศึกษาวางแผน

พสัด ุ กําหนดรูปแบบรายการครุภณัฑ์พฒันาระบบข้อมลูและสารสนเทศ เพ่ือการจดัทําจดัหาพสัดุ

และควบคมุดแูลบํารุงรักษา 



52 

 
  4) การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานทั่วไปท่ีเก่ียวข้องกับการจัดระบบบริหาร

องค์กรให้บริการบริหารงานอ่ืน  บรรลผุลตามมาตรฐาน คณุภาพและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้โดยมี

บทบาทหลกัในการประสานสง่เสริมสนบัสนนุและอํานวยความสะดวกตา่งในการให้บริการพฒันา

ระบบและเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ เครือข่ายทางการศกึษางานวิจยัเพ่ือพฒันาองค์กรมาตรฐาน

การปฏิบตัิงานเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา สง่เสริม สนบัสนนุและประสานงานกบัองค์กรชมุชน ให้มี

สว่นร่วมในการจดัการศกึษาทกุรูปแบบและมุง่พฒันาให้ใช้นวตักรรม  

 สรุป การจัดการศึกษาแบบนิติบุคคลโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลเข้าในใช้ในการ

บริหารงานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทัว่ไปซึ่งเก่ียวข้องกบัระเบียบข้อ

กฎหมายด้านนิติธรรมมีความชอบธรรม ยุติธรรม ด้านหลกัคุณธรรมเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้

ตรวจสอบด้านความโปร่งใสการมีส่วนร่วมเข้ามาร่วมวางแผนพฒันาร่วมตดัสินใจ ในด้านการมี

ส่วนร่วมมีความตัง้ใจมุ่งมัน่ในหน้าท่ีรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

อยา่งประหยดัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ด้านความคุ้มคา่ เพ่ือให้งานมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงู 
 หลักธรรมาภบิาลที่บูรณาการในสถานศึกษา 
 การบริหารจดัการของสถานศกึษาซึง่มีหน้าท่ีให้บริการการศกึษาแก่ประชาชน และเป็น

สถานศกึษาของรัฐ จงึต้องนําหลกัการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี ซึง่เรียกกนั

โดยทั่วไปว่า “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารและจดัการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้กบัโรงเรียนในฐานะท่ีเป็นนิตบิคุคลด้วย 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, อดัสําเนา) หลกัธรรมาภิบาลท่ีอาจบรูณาการเข้ากบัการ

ดําเนินงานด้านตา่งของสถานศกึษา ซึง่ได้แก่   

 การดําเนินงานด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป และ

เป้าหมายในการจัดการศึกษา ทําให้ผู้ เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ดังแผนภูมิแสดง

ความสมัพนัธ์ 
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ภาพที่ 8 ภาพรวมการจดัการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีเป็นนิตบิคุคล  

 1. คุณธรรมของผู้บริหาร  
 คณุธรรมในการบริหารท่ีสิ่งสําคญัและมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะทําให้เป็นท่ีเคารพ

ยกย่องนับถือแก่ผู้ ร่วมงาน ทําให้การบริหารงานดําเนินได้ด้วยความเรียบร้อยราบร่ืน ทําให้

ผู้ ร่วมงานอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ ทกุคนมีความรู้สกึมัน่คงในอาชีพและทําให้อาชีพครูมีเกียรต ิ

เป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไป  
 คาํว่า คุณธรรม ได้มีผู้ให้ความหมายหลายอย่างด้วยกันดงันี ้ 
 พจนานุกรมฉบับบัณฑติยสถาน ได้ให้ความหมายวา่ คณุธรรม คือสภาพคณุความดี  

 กีรต ิบุญเจือ (2538) ให้ความหมายวา่ คณุธรรมคือความประพฤติดีจนเป็นปกติ ความ

เคยชินในการประพฤตดีิตรงข้ามกบักิเลส  

 บุรัญชัย จงกลนี (2528) ได้สรุปความหมายของคณุธรรมว่า คณุธรรม หมายถึง คณุ

งามความดีภายในใจใด ก็ตามท่ีเป็นคณุไมเ่ป็นโทษเกิดขึน้เพราะจิตรู้ความจริง ความดี และความงาม  

หลกันิตธิรรม 

หลกั 

คณุธรรม 

หลกั 

ความโปร่งใส 

หลกัการมีสว่นร่วม 

หลกั 

ความรับผิดชอบ 

หลกั 

ความคุ้มคา่ 

ด้าน 

บริหารทัว่ไป 

ด้าน 

วิชาการ 

ด้าน 

งบประมาณ 

 ด้าน 

 บริหารงานบคุคล 



54 

 
 ประพันธ์ สุริหาร (2541) ได้กล่าวถึงคณุธรรมของผู้บริหารว่า นกัปกครองต้องมี

คณุธรรมของนกัปกครองจึงจะทําให้ครองใจคนและชนะใจคน ผู้บริหารทําหน้าท่ีเช่นเดียวกบันกั

ปกครอง ดงันัน้ คุณธรรมของนักปกครองก็คือคณุธรรมของนกับริหารด้วย ซึ่งถ้าผู้บริหารยึดมัน่

และปฏิบตัิในคณุธรรมของนกับริหารอย่างจริงจัง ย่อมทําให้การบริหารงานเป็นไปอย่างราบร่ืน 

เจริญก้าวหน้า และสามารถยกฐานะของตนเองให้สงูขึน้ไปเร่ือย   ท่ีเป็นเช่นนีก็้เพราะหลกัธรรม

ดงักล่าวเป็นความจริงท่ี  สามารถพิสจูน์ได้ท่ีเรียกว่า  “สจัธรรม” ปฏิบตัิได้เห็นผลได้อย่างแท้จริง

สําหรับนกับริหารก็มีหลกัธรรมสําหรับยดึถือและปฏิบตัอิยา่งมากมาย  ซึง่ได้นําเสนอไว้บ้าง  เร่ืองท่ี

สําคญัดงัตอ่ไปนี ้
คุณธรรมของนักบริหาร 

 1. ธรรมในการครองตน 

   (1) ธรรมมีอปุการะมาก  

   1) สต ิคือ ความระลกึได้  

   2) สมัปชญัญะ คือ ความรู้ตวั  

   (2) ธรรมคุ้มครองโลก 

   1) หิริ ความละอายแก่ใจ คือ ความไมก่ล้าท่ีจะทําความชัว่ ทัง้ปวง  

   2) โอตตปัปะ คือ ความเกรงกลวัตอ่บาป 

   (3) ธรรมอนัทําให้งาม  

   1) ขนัต ิคือ ความอดทนเพ่ือบรรลเุป้าหมายท่ีกําหนด  

   2) โสรัจจะ คือ ความสงบเสง่ียม อธัยาศยังาม รักความเรียบร้อยประณีต  

   (4) อบายมขุ คือ เหตฉิุบหาย 6 อยา่ง  

   1) ด่ืมนํา้เมา  

   2) เท่ียวกลางคืน  

   3) เท่ียวดกูารเลน่  

   4) เลน่การพนนั 

   5) คบคนชัว่เป็นมิตร  

   6) เกียจคร้านเป็นการงาน  

 ส้อดคล้องกบัพระพรหมคณุาภรณ์ (2552, 27-30) ได้กลา่วถึงหลกัธรรมท่ีเป็นคณุสมบตัิของผู้ นํารัฐ 

ผู้ปกครอง ผู้ นําบ้านเมือง ผู้ นําในหน่วยงาน เป็นข้อปฎิบตัไิว้ดงันี ้ 

 1.  ทศพิธราชธรรม10  ประการ  มีอยูด่งันี ้

  1) ทาน  คือ การให้ปัน  ซึง่อาจเป็นการให้เพ่ือบชูาคณุหรือให้เพ่ือเป็นการอนเุคราะห์ 
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  2) ศีล  ได้แก่การสํารวม  กาย  วาจา ใจ ให้เรียบร้อยสะอาดดีงาม 

  3) บริจาค ได้แก่ การให้ทรัพย์สิ่งของเพ่ือเป็นการช่วยเหลือหรือความทุกข์ยาก

เดือดร้อนของผู้ อ่ืนหรือเป็นการเสียสละเพ่ือหวงัให้ผู้ รับได้รับความสขุ 

  4) อาชวะได้แก่  ความมีอธัยาศยัซื่อตรงมัน่ในความสจุริตธรรม 

  5) มทัวะได้แก่  ความมีอธัยาศยัดีงาม  ละมนุละไม  ออ่นโยน สภุาพ 

  6) ตบะได้แก่  การบําเพ็ญเพียรเพ่ือขจดัหรือทําลายอกศุลกรรมให้สิน้สญู 

  7) อโกรธะ  ได้แก่  ความสามารถระงบัหรือขจดัเสียได้ซึง่ความโกรธ 

  8) อวิหิงสาได้แก่  การไมเ่บียดเบียนคนอ่ืน 

  9) ขนัตไิด้แก่  ความอดกลัน้ไมป่ลอ่ยกาย วาจา ใจ ตามอารมณ์หรือกิเลสท่ีเกิดมีขึน้นัน้ 

  10) อวิโรธนะได้แก่  การธํารงรักษาไว้ซึง่ความยตุธิรรม 

 2. หลกัความยตุธิรรมละเว้นอคต ิคือ ความไมเ่ท่ียงธรรม มี 4 ประการคือ  

  1) ฉนัทาคต ิคือ ลําเอียงเพราะรักใคร่  

  2) โทสาคต ิคือ ลําเอียงเพราะไมช่อบกนั  

  3) โมหาคต ิคือ ลําเอียงเพราะเขลา  

  4) ภยาคต ิคือ ลําเอียงเพราะกลวั  

 2. คุณธรรมในการครองคน 

   (1) พรหมวิหาร คือ ธรรมอยูอ่ยา่งประเสริฐมี 4 ประการ คือ  

   ก. เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาจะให้เขาเป็นสขุ  

   ข. กรุณา คือ ความสงสาร คดิจะช่วยให้พ้นทกุข์  

   ค. มทิุตา คือ ความพลอยยินดี เม่ือผู้ อ่ืนมีความสขุ  

   ง. อเุบกขา คือ การวางเฉย ไมดี่ใจ ไมเ่สียใจ เม่ือรู้วา่ผู้ อ่ืนถึงความวิบตั ิ 

   (2) สงัคหวตัถ ุคือ ธรรมเคร่ืองยดึเหน่ียวใจผู้ อ่ืนมี 4 ประการ คือ  

   ก. ทาน คือ ให้ปันสิง่ของตนแก่ผู้ อ่ืนท่ีควรให้ปัน  

   ข. ปิยวาจา คือ เจรจาท่ีออ่นหวาน 

   ค. อตัถจริยา คือ ประพฤตสิิง่ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน  

   ง. สมานตัตตา คือ ความไมถื่อตวั    

 3. คุณธรรมในการครองงาน 

   (1) อิทธิบาท 4 คือ หลกัธรรมท่ีนําผู้ปฏิบตัไิปสูค่วามสําเร็จในกิจใด มี 4 ประการ คือ  

   ก. ฉนัทะ พอใจรักใคร่ในสิง่นัน้ คือ ความพอใจในงานท่ีจะทํา 
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   ข. วิริยะ เพียรประกอบสิง่นัน้ คือ ขยนัมัน่เพียร ความเข้มแข็งอดทนในอาชีพ  

   ค. จิตตะ เอาใจฝักใฝ่สิง่นัน้ไมว่างธุระ คือ การใฝ่ใจรับรู้ในงานท่ีตนกระทําอยูเ่ป็นประจํา  

   ง. วิมงัสา คือ หมัน่ไตร่ตรองพิจารณาเหตผุลในสิง่นัน้  

   (2) สปัปริุสธรรม คือ ธรรมของสตับรุุษ คณุสมบตัขิองคนดีมี 7 ประการคือ  

   ก. ธมัมญัญตุา คือ ความเป็นผู้ รู้จกัเหต ุ

   ข. อตัถญัญตุา คือ ความเป็นผู้ รู้จกัผล  

   ค. อตัตญัญตุา คือ ความเป็นผู้ รู้จกัตน  

   ง. มตัตญัญตุา คือ ความเป็นผู้ รู้จกัประมาณ  

   จ. กาลญัญตุา คือ ความเป็นผู้ รู้จกักาลเวลาอนัสมควรในอนัประกอบกิจนัน้   

   ฉ. ปริสญัญตุา คือ ความเป็นผู้ รู้จกัประชาชนและกิริยาท่าทางประพฤตติอ่ประชาชนนัน้  

   ช. ปคุคลปโรคปรัญญตุา คือ ความเป็นผู้ รู้จกับคุคลวา่ผู้ นีค้วรคบคนนีไ้มค่วรคบ  

 คุณธรรมเป็นเร่ืองท่ีได้รับการยอมรับจากสังคมและเป็นความคาดหวังทัง้ของทาง

ราชการและสงัคมท่ีจะได้เห็นข้าราชการได้ประพฤติปฏิบตัิโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารโรงเรียน   

ในฐานะ “ครู” ยิ่งได้รับความคาดหวงัไว้ในระดบัสงูกว่าข้าราชการในตําแหน่งอ่ืน เพราะต้องดํารง

อยู่ในตําแหน่งท่ีเป็นทัง้ครูและผู้บงัคบับญัชา จึงจําเป็นต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบตัิทัง้ในด้าน

คณุธรรม และหน้าท่ีการงานแก่ผู้ เก่ียวข้องเพ่ือให้สามารถ “ครองตน ครองคน ครองงาน”อนัเป็น

หนทางท่ีจะนําไปสูก่ารบริหารงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
 การบริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภบิาล  
 สําหรับการบริหารงานของโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลนีไ้ด้กําหนดไว้ในระเบียบ

สํานกันายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ดงันี ้ 

 1. หลกันิติธรรม เป็นการปฏิบตัิเก่ียวกับใช้กฎหมาย กฎ ข้อบงัคบัให้ทนัสมยั และเป็น

ธรรม เป็นท่ียอมรับของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน และชุมชนยินยอมปฏิบตัิตามกฎหมาย ซึ่ง

การปฏิบตัิงานของโรงเรียนสามารถดําเนินการให้สอดคล้องได้ โดยการออกระเบียบปฏิบตัิให้

เป็นไปตามท่ีกฎหมายใช้อํานาจไว้ และต้องมุ่งให้เกิดความเป็นธรรมและเพ่ือรักษาผลประโยชน์

ของนกัเรียนและประชาชนเป็นหลกั และเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับของชมุชน ควรเปิดเวทีให้ประชาชนได้

แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ต้องเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระเบียบและกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษา ให้ประชาชนทราบอย่างทัว่ถึงด้วยการปิดประกาศ ณ โรงเรียนหรือ

ชุมชนในหมู่บ้าน หรือการประชาสมัพนัธ์ด้วยรูปแบบอ่ืน  เช่น ทําเอกสารแจกจ่ายในการประชุม

หรือเสียงตามสาย ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายระเบียบข้อบงัคบัให้ถกูต้องตามท่ีบญัญตัิไว้ และต้อง
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บงัคบัใช้อย่างเสมอภาค ไม่มีการเลือกปฏิบตัิกับบุคคลใดหรือกลุ่มใดเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือให้เกิด

ความเป็นธรรมและเสมอภาค  

 2. หลักคุณธรรม เป็นการปฏิบัติท่ียึดมั่นในความถูกต้องดีงาม เป็นแบบอย่างแก่

ประชาชนเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือสตัย์สุจริตจริงใจ มีระเบียบ วินัยมาทํางานตรงเวลาให้บริการ

ประชาชนด้วยความเสมอภาค ถกูต้อง ต้องตระหนกัในหน้าท่ีของตนในฐานะเป็นข้าราชการท่ีต้อง

ทํางานรับใช้ประชาชนต้องมุ่งเน้นรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ทํางานอย่างสม่ําเสมอ พิจารณา

เร่ืองต่างอย่างมีเหตผุล ตรงไปตรงมา ยึดหลกัผลประโยชน์ต่อส่วนร่วม และถกูต้องตามกฎหมาย 

ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีคณุธรรมสงู เน่ืองจากเป็นผู้บงัคบับญัชาข้าราชการ ในขณะเดียวกนัก็เป็นผู้

ท่ีมีอํานาจในการอนุมตัิการเบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆ จะต้องยึดหลกัความถูกต้องเป็นไปตาม

กฎระเบียบกฎหมายท่ีกําหนดไว้ จดัสรรงบประมาณให้เกิดความเป็นธรรมแก่นกัเรียนและชมุชน  

 3. หลกัความโปร่งใส โดยเน้นการปรับกลไกและวิธีการทํางาน ให้มีความโปร่งใส มีการ

เปิดเผยข้อมลูข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมลูได้สะดวก และมีกระบวนการ

ให้ประชาชนตรวจสอบได้ โดยต้องถือปฏิบตัิในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้ประชาชนทราบตาม 

พ.ร.บ. ข้อมลูขา่วสาร พ.ศ. 2539 

 4. หลกัการมีสว่นร่วม ถือเป็นหลกัท่ีมีความสําคญัของโรงเรียนท่ีต้องให้ประชาชนมีสว่น

ร่วมทุกขัน้ตอน มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ตัง้แต่การรับรู้ข่าวสาร แสดงความคิดเห็นในการ

ตดัสนิใจทําอะไร อยา่งไร รวมทัง้การตรวจสอบ การประเมินผลงานของโรงเรียน จะต้องเปิดโอกาส

ให้ประชาชนมีสว่นร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารสว่นตําบล  

 5. หลกัความรับผิดชอบในโรงเรียนต้องตระหนักในหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบตัิต่อนักเรียน 

ผู้ปกครอง ชุมชน และประชาชน มีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ

ประชาชน ให้บรรลุผล โดยไม่เลือกปฏิบัติและมีความกล้าหาญท่ีจะยอมรับผลการกระทํา 

นอกจากนีต้้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร้องทกุข์และแจ้งความเดือดร้อนได้สะดวก มีความจริงใจ

ในการนําโครงการ/กิจกรรมท่ีเสนอโดยประชาชน – ประชาคม นําไปสูก่ารปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยคํานงึถึงความจําเป็นเร่งดว่น 

 6. หลักความคุ้ มค่า เป็นการเน้นประสิทธิภาพในการบริหารงานโดยใช้ทรัพยากร

งบประมาณให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชน รวมทัง้การรักษาทรัพยากรธรรมชาติของท้องถ่ิน 

ให้สมบรูณ์และยัง่ยืน โดยมีหลกัการดําเนินการ ดงันี ้ 

  6.1 การดําเนินแผนงาน/โครงการ ต้องจัดลําดบัความจําเป็นเร่งด่วน ควรทําอะไร

ก่อนหลงั เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่นกัเรียนผู้ปกครอง ชมุชนและประชาชน  
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  6.2 ในการจดัซือ้-จดัจ้าง ต้องมุ่งให้เกิดการประหยดั หากสามารถต่อรองราคาท่ีต่ํา

กวา่งบประมาณท่ีตัง้ไว้ได้ จะทําให้โรงเรียนมีงบประมาณเหลือไปดําเนินการในโครงการอ่ืนเพิ่มขึน้ 

และทําให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากขึน้  

  6 . 3  รณรง ค์ ใ ห้นัก เ รียนผู้ ปกครอง  ชุมชนและประชาชนในพื น้ ท่ี ใ ช้ จ่ าย

ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งประหยดั รวมทัง้จดักิจกรรมบํารุงทรัพยากรธรรมชาตใิห้ใช้ได้นาน  

 จะเห็นได้ว่าหลกัธรรมาภิบาล 6 ประการข้างต้นเป็นหลกัพืน้ฐานท่ีนําไปสู่การประพฤติ

ปฏิบตัไิด้จริง มีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน อยา่งแท้จริง  

 สรุป หลกัธรรมาภิบาลสงเคราะห์เข้าในหลกัปฏิบตัิท่ีดีท่ีชอบ คือ ถกูต้อง บริสทุธ์ิ และ

ยตุิธรรม ถกูต้องคือ ถกูต้องตามหลกัวิชาการ ถกูต้องตามทํานองคลองธรรม ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ผิด

กฎหมาย บริสทุธ์ิ คือ บริหารตามอํานาจหน้าท่ีด้วยปราศจากโลภะโทสะ โมหะปฏิบตัิตามทํานอง

คลองธรรมและบริสทุธ์ิโปร่งใส ตรวจสอบได้ยดึหลกัความเท่ียงตรงปราศจากอคต ิ
 

2.3 แนวคดิเก่ียวกับประสิทธิผล 
 ความหมายของประสิทธิผลในการทาํงาน 
 ประสิทธิผล (Effectivenss) ทกุองค์กรมีความประสงค์ให้เกิดขึน้ในภารกิจของตนจึงมี

ความสําคัญในการบริหารเป็นอย่างมากอาจกล่าวได้ว่า ประสิทธิผลเป็นเป้าหมายสูงสุดของ

องค์กรเพราะเป็นตวัชีว้ดั วา่ประสบผลสําเร็จมากน้อยเพียงไร 

 แนวคิดประสิทธิผลขององค์กรมีความหมายแตกต่างกนัในทศันะของนกัสงัคมศาสตร์  

จะมองถึงคุณภาพการทํางาน นักเศรษฐศาสตร์จะมองถึงผลกําไรนักวิทยาศาสตร์จะมองถึง

ผลผลติใหมท่ี่เรียกวา่ประสทิธิภาพได้ให้ความหมายของประสทิธิผลดงันี ้

 สเตรีย (อ้างถึงใน สนุนัทา ศรีดากลุ, 2546, 15) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลว่า 

“เป็นความสามารถขององค์กรในการท่ีจะได้มาซึ่งทรัพย์ท่ีมีค่า หายาก และใช้ให้เกิดประโยชน์

สงูสดุให้บรรลเุป้าหมายในการปฏิบตังิานขององค์กร 

 เชอร์ริงตนั (อ้างถึงใน สนุนัทา ศรีดากลุ, 2546, 15) ให้ความหมายของประสทิธิผลการ

ทํางานไว้วา่ หมายถึง สมัฤทธิผลหรือความสําเร็จในการทํางาน (success)  

 มัฆวาฬ สุวรรณเรือง และแสวง รัตนมงคลมาศ (2546, 57) กล่าวว่า ประสิทธิผล

ขององค์กร หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการบรรลถุึงเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยใช้ทรัพยากร

ในการบริหารอย่างคุ้มค่า ทําให้สมาชิกมีความพึงพอใจต่องานและองค์กร สามารถปรับตวัและ

พฒันาให้ดํารงอยูต่อ่ไปได้ 
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 สุนันทา ศรีดากุล (2546, 15) กล่าวว่า ประสิทธิผลในการทํางาน หมายถึง 

ความสามารถในการปฏิบตังิานประสทิธิผลขององค์กร หมายถึง ความสมัฤทธิผลในการทํางานให้

บรรลถุึงเป้าหมายท่ีวางไว้ได้ประโยชน์สงูสดุในการปฏิบตังิานขององค์กรทัง้ปริมาณและคณุภาพ 

 อุทัย หรัิญโต (2526, 89) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลว่า ประสิทธิผล คือการวดั

ความสามารถในการทํางานบรรลผุลตามเป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ 

 ธงชัย สันติวงษ์ (2535, 3) กล่าวว่าประสิทธิผลเป็นการทํางานท่ีได้ผล โดยสามารถ

บรรลผุลสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ 

 กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2536, 32-33) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลว่า 

ประสทิธิผลของโรงเรียนไมน่่าจะ หมายถึง ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหรือความพงึพอใจ

ในการทํางานเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ แตป่ระสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง การท่ีโรงเรียนสามารถ

ผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง และสามารถพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 

ตลอดจนให้สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมทัง้ภายใน ภายนอก รวมทัง้สามารถแก้ปัญหา

ภายในโรงเรียน ซึง่จะทําให้เกิดความพงึพอใจในการทํางาน โดยเป็นการมองประสทิธิผลของทัง้ระบบ 

 เปรมสุรีย์ เช่ือมทอง (2536, 9) กลา่ววา่ ประสทิธิผลคือผลงานของกลุม่ซึง่เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีวางไว้ ดงันัน้ประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ความสําเร็จของโรงเรียนท่ีสามารถทําหน้าท่ี

ให้บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้เอาไว้ ทัง้นีเ้กิดจากประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนท่ีสามารถใช้ความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารงานเพ่ือโน้มน้าวให้ผู้บงัคบับญัชาปฏิบตัิงานให้

เกิดผลตามเป้าหมายท่ีตัง้เอาไว้ 

 ปวีณา พุ่มพวง (2551, 43) กลา่ววา่ ประสทิธิผลของโรงเรียน คือ นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน มีความพงึพอใจในการทํางาน และยงัรวมถึงการบรรลเุป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ใน

การจดัการศกึษาโดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนกัเรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

สงู และความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก ตลอดจนความสามารถในการ

ปรับเปล่ียนและพัฒนาโรงเรียนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ทัง้ภายใน ภายนอก และรวมทัง้

ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน จนทําให้เกิดความพึงพอใจในการทํางานซึ่งเป็น

การมองประสทิธิภาพทัง้ระบบ 

 วสุธา ปวะบุตร (2550, 28) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง การท่ี

องค์การสามารถดําเนินงานให้บรรลเุป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ หรือผลท่ีเกิดขึน้จากการ

ดําเนินงานบรรลตุามเป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ขององค์การและมีเกณฑ์การวดัประสิทธิผล ทัง้นี ้
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เกิดจาก  ประสิทธิภาพของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีสามารถใช้ความรู้  ความสามารถและ

ประสบการณ์ในการท่ีจะโน้มน้าวให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตังิานให้เกิดผลตามเป้าหมายท่ีตัง้เอาไว้ 

 สรรเสริญ โปร่งจันทกึ (2553, 24) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิผล คือ การบรรลุ

วตัถุประสงค์ขององค์การท่ีวางไว้ การท่ีองค์การสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ได้นัน้ต้องอาศยัการ

บริหารงานท่ีดีและมีเกณฑ์การวดัประสทิธิผล 

 ชูใบต๊ะห์ ตะบิง (2554, 27) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิผลองค์การหรือ

สถานศึกษา หมายถึง การท่ีองค์การหรือสถานศึกษาผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู 

และสามารถพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติท่ีดีรวมทัง้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทัง้

ภายนอกและภายใน ตลอดจนถึงการแก้ปัญหาภายในองค์การหรือสถานศกึษาทําให้เกิดความพงึ

พอใจในการทํางานโดยเป็นการมองประสทิธิผลทัง้ระบบ 

 กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ (2536, หน้า 32-33) ได้ให้แนวคิดและความหมายของ

ประสทิธิผลวา่ ประสทิธิผลของโรงเรียนไมน่่าจะหมายถึง ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหรือ

ความพึงพอใจใจการทํางานเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง การท่ี

โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูง และสามารถพัฒนานักเรียนให้มี 

ทศันคติทางบวก ตลอดจนให้สามารถปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อมทัง้ภายใน ภายนอกรวมทัง้

สามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ซึ่งจะทําให้เกิดความพึ่งพอใจในการทํางาน โดยเป็นการมอง

ประสทิธิผลของทัง้ระบบ ซึง่ เปรมสรีุย์  เช่ือมทอง (2536, หน้า 9) กลา่วว่า ประสิทธิผล คือผลงาน

ของกลุ่มซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ดังนัน้ประสิทธิผลของโรงเรียน คือความสําเร็จของ

โรงเรียนท่ีสามารถใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารงานเพ่ือโน้มน้าวให้ผู้ ได้

บงัคบับญัชาปฏิบตังิานให้เกิดผลตามเป้าหมายท่ีตัง้เอาไว้ 

 ไพรส์ (Price,  1963, p. 318 cited in Lawiess,  1979, p. 33) ได้ให้ความหมายของ

คําว่า ประสิทธิผล คือ ความสามารถในการดําเนินการให้เกิดผลตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ โดยมีตวั

บ่งชีค้วามมีประสิทธิผลขององค์การ 5 อย่าง คือ ความสามารถในการผลิต ขวญั การปฏบตัิตาม

แบบอยา่ง การปรับตวั และความเป็นปึกแผน่ขององค์กร  

 สรุป ประสิทธิผล หมายถึง การท่ีองค์กรมีความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือ

ดําเนินการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ โดยใช้ประสบการณ์และเกณฑ์การวัด

ประสทิธิภาพทัง้ปริมาณและคณุภาพ 
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 ตวัแบบการวัดประสิทธิผลองค์กร 
 ตวัแบบการจัดวดัประสิทธิผลองค์กรจะมีการจําลองทางทฤฎี เพ่ือเสนอเปรียบเทียบ

คาดคะเน มีหลายท่านได้กลา่วไว้ดงันี ้ Theodore Caplow อ้างถึงใน สุดารัตน์ อ่อนละเอียด 

(2551, 34) ได้สร้าง”แบบจําลองเด่ียวทางทฤษฎี” (Single Theoretical Model) สามารถใช้

วิ เคราะห์องค์กรได้ทุกประเภทหรือทุกขนาด ไม่ว่าจะตัง้อยู่ในแหล่ง ท่ีมีวัฒนธรรม  หรือ

ประวตัิศาสตร์อย่างไร เพ่ือนําไปสู่การคาดคะเนท่ีเป็นประโยชน์ให้กว้างขวางขึน้ แบบจําลองของ 

Caplow เสนอแนะวา่ประสิทธิผลขององค์กร 2 องค์กร หรือองค์กรเดียวในระยะเวลาท่ีแตกตา่งกนั

สามารถนํามาเปรียบเทียบกนัได้และประเมินผล โดยวดัจากตวัแปร 4 ตวั ด้วยกนั คือ 

 1. ความมั่นคง  (Stability) คือการวัดความมั่นคงขององค์กร  หมายถึง  การวัด

ความสามารถขององค์กรในการรักษา (Maintain) โครงสร้างองค์กรไว้ ตวัแปรนีส้มัพนัธ์โดยตรงกบั

ปัจจยัด้านตวัป้อน (Input) และกระบวนการ (Process) ในทฤษฎีระบบ การรักษาไว้ซึง่สภาพและ

การพฒันาโครงสร้าง รวมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการได้มาซึ่งทรัพยากร (Acquiring Resources) 

การใช้ตัวป้อน (Input) อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติอย่างมีเหตุผล และการรักษาระเบียบ

กิจกรรมทัง้หมดนีมุ้ง่ไปสูก่ารสร้างองค์กร ซึง่สามารถควบคมุพฤตกิรรมของสมาชิกองค์กรได้สําเร็จ 

 2 .  ความผสมผสานเ ป็นอันหนึ่ งอัน เ ดียวกัน  ( Integration)  หมายถึ ง  การวัด

ความสามารถขององค์กรในการหลีกเล่ียงความขดัแย้งระหว่างสมาชิกขององค์กร วิธีการเบือ้งแรก

ท่ีทําให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ก็คือ โดยการติดต่อส่ือสาร (Communication) ซึ่งเพิ่มความมี

สมัพนัธ์ต่อกัน (Interaction) ระหว่างสมาชิก แนวความคิดนีเ้ทียบได้กับแนวความคิดของ Price 

(1968) เก่ียวกับการปฏิบัติงาน (Conformity) และได้รับการตีความไปในแง่ของทฤษฎีระบบ

เช่นเดียวกนั การสร้างและการรักษาไว้ซึง่ข้อกําหนดเก่ียวกบัพฤติกรรม (Codes of behavior) ซึง่

ควบคุมความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกเป็นกิจกรรมสําคญั ซึ่งสมัพนัธ์กับทัง้ความเป็นอนัหนึ่งอนั

เดียวกนัและการปฏิบตัติาม 

 3. ความสมัครใจ (Voluntarism) หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการจัดให้มี

ความพงึพอใจสําหรับบคุคลและความปรารถนาของสมาชิกท่ีจะคงมีส่วนร่วมต่อไป แนวความคิด

ดงักลา่วคล้ายคลงึกบัแนวความคิดด้านขวญั หรือความพงึพอใจและเก่ียวข้องโดยตรงกบักิจกรรม

ในการสนองความต้องการของพนกังาน 

 4. ความสําเร็จ (Achievement) หมายถึง ผลรวมสุทธิของกิจกรรมขององค์กรซึ่ง

ใกล้เคียงกับแนวความคิดของ Price (1968) เน้นประสิทธิผลในปัจจัยด้านเดียว คือ ผลผลิต 
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อย่างไรก็ตามแนวความคิดท่ีว่าประสิทธิผลประกอบด้วยปัจจยัหลายประการนัน้ สอดคล้องกับ

แนวความคดิในทฤษฎีระบบมากกวา่ 

 Stephen อ้างถึงใน สุดารัตน์ อ่อนละเอียด (2551, 29-31) กล่าวว่าวิธีการวัด

ประสทิธิผลขององค์กรมีอยู ่4 วิธี ได้แก่ 

 1. วิธีการวดัประสทิธิผลขององค์กรจากความสามารถขององค์กร ในการบรรลเุป้าหมาย 

(The Goal-Attainment Approach) เราสามารถใช้วิธีการวดัประสิทธิผลจากความสามารถในการ

บรรลุเป้าหมายได้ ต่อเม่ือลักษณะขององค์กรและเป้าหมายนัน้ มีลักษณะตามสมมติฐาน 5 

ประการ กล่าวคือ 1) องค์กรท่ีเราศึกษานัน้ในความเป็นจริงมีเป้าหมายท่ีแท้จริง 2) เราสามารถ

มองเห็นและเข้าใจเป้าหมายเหลา่นัน้ 3) จํานวนเป้าหมายท่ีแท้จริงขององค์กรควรมีปริมาณไมม่าก

เกินความสามารถท่ีเราจะวดัได้ 4) ต้องมีความเห็นพ้องต้องกนัในเป้าหมายท่ีแท้จริงเหล่านัน้ 5) 

เราสามารถวดัได้วา่องค์กรกําลงับรรลเุป้าหมายได้แคไ่หน เม่ือไร อยา่งไร แตอ่ยา่งไรก็ตามวิธีนีเ้ป็น

วิธีท่ีมีปัญหาและสลบัซบัซ้อนเกินไป เน่ืองจากเป้าหมายในทางปฏิบตัิมกัแตกตา่งจากเป้าหมายท่ี

กําหนดไว้ มีหลายเป้าหมายต้องจดัลําดบัความสําคญัและช่วงเวลา 

 2. วิธีการวดัประสิทธิผลขององค์กรโดยใช้ความคิดระบบ (The System Approach) 

โดยคํานงึถึง 

  2.1 ความสามารถขององค์กรในการหาปัจจยันําเข้า เช่น ทรัพยากร เงินทนุ และคนท่ี

จําเป็นต่อการผลิตปัจจัยนําออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถขององค์กร ในการหาปัจจัย

นําเข้าใหม่มาทดแทนปัจจัยนําเข้าเดิมท่ีได้ใช้หมดไป เช่น หางบประมาณใหม่ หาสมาชิกใหม ่

ทดแทนสมาชิกเดมิท่ีลาออกและปลดเกษียณ หาข้อมลูเก่ียวกบัความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงของลกูค้า 

  2.2  ความสามารถขององค์กรในการแปรสภาพปัจจยันําเข้าให้กลายเป็นปัจจยันําออก 

  2.3 ความสามารถขององค์กรในการอยู่รอด (Survival) ท่ามกลางสภาพแวดล้อมท่ี

เปล่ียนแปลง ในแง่นีอ้งค์กรท่ีมีประสิทธิผล คือ องค์กรท่ีสามารถสร้างและรักษาความเข้าใจอนัดี

กบับคุคลและหน่วยงานตา่ง ๆ ในสภาพแวดล้อม เช่น องค์กรมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้าประจําผู้

จดัหาปัจจยันําเข้า หน่วยงานของรัฐบาลและบคุคลต่าง ๆ ท่ีมีอํานาจสามารถสร้างความเสียหาย

ตอ่การดําเนินงานขององค์การได้ 

  2.4 ความสมัพนัธ์แบบพึง่พาระหว่างส่วนตา่งขององค์กร ถ้าส่วนหนึ่งสว่นใดทํางาน

ได้ไมดี่แล้ว จะสง่ผลกระทบกระเทือนการทํางานของสว่นอ่ืน ด้วย 

 ประโยชน์ของการวดัประสิทธิผลขององค์กรโดยใช้ความคิดระบบนี ้คือ ทําให้มีการมอง

องค์กรในระยะยาว และให้ความสําคญัต่อเป้าหมายในระยะยาว คือการอยู่รอดขององค์กร ทําให้
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ไม่ลืมท่ีจะนึกถึงความเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดระหว่างกิจกรรมต่าง ขององค์กร และสามารถหา

ตัวชีว้ัดตัวอ่ืน เพ่ือวัดประสิทธิผลขององค์กรได้ในกรณีท่ีเป้าหมายแท้จริง (Ends) ขององค์กร

คลมุเครือจนวดัไมไ่ด้ 

 แต่วิธีการนีก็้มกัมีปัญหาท่ีสําคญั กล่าวคือ ตวัชีว้ดัประสิทธิผลขององค์กรท่ีได้มาจาก

ความคิดระบบ เช่น ความสามารถขององค์กรในการปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อม เป็นตวัแปรท่ีวดั

ยากมากทําให้นักวิชาการไปให้ความสนใจวิธีการทํางาน (Means) เพ่ือบรรลุเป้าหมายแทนท่ี

พิจารณาตวัเป้าหมายท่ีแท้จริงขององค์กร 

 3. วิธีการวดัประสทิธิผลขององค์กรโดยดจูากความสามารถขององค์กรในการชนะใจผู้ มี

อิทธิพล (The Strategic-constituencies Approach) ข้อสมมติฐานท่ีว่า องค์กรได้รับความกดดนั 

และข้อเรียกร้องจากกลุ่มผลประโยชน์บุคคลต่างในสภาพแวดล้อมตลอดเวลา ในจํานวนบุคคล

และกลุม่ผลประโยชน์ตา่งเหลา่นี ้มีเฉพาะบางส่วนเท่านัน้ท่ีมีความสําคญัยิ่งตอ่องค์กร เพราะเป็น

บคุคลท่ีมีอิทธิพล ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าบคุคลและกลุ่มดงักล่าว สามารถควบคมุทรัพยากรตา่ง ๆ 

ท่ีจําเป็นต่อการอยู่รอดขององค์กร องค์กรท่ีมีประสิทธิผล ได้แก่ องค์กรท่ีมีสายตาแหลมคม 

สามารถมองว่ากลุ่มบุคคลและกลุ่มผลประโยชน์ใดในสภาพแวดล้อมมีความสําคญัต่อองค์กร 

องค์กรท่ีเอาตวัรอดได้ จะเป็นองค์กรท่ีกําหนดเป้าหมายขององค์กรให้สอดคล้องกบัความต้องการ

ของบคุคลและกลุม่ผลประโยชน์ในสภาพแวดล้อมซึง่มีอํานาจในการควบคมุทรัพยากรท่ีจําเป็นตอ่

การอยูร่อดขององค์กร 

 ปัญหาในการศึกษาเร่ืองประสิทธิผลขององค์กรตามแนวเอาใจผู้ มีอิทธิพลนี ้อยู่ท่ีการ

ตัดสินว่าใครมีอิทธิพลหรือไม่นัน้ทําได้ยาก และนอกจากนีส้ภาพแวดล้อมยังเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา ทําให้ผู้ มีอิทธิพลอาจเปลี่ยนแปลงไปด้วย นอกจากนีย้งัมีความยากท่ีจะหาวิธีการใดถึง

จะหาข้อมลูได้ถกูต้อง เก่ียวกบัความต้องการของบคุคลและกลุม่ผลประโยชน์เหลา่นัน้ 

 4.วิธีการวดัประสิทธิผลขององค์กร จากค่านิยมท่ีแตกต่างกันของสมาชิกองค์กร (The 

Competing-Values Approach) นกัวิชาการมองว่าเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีองค์กรมีเป้าหมายหลาย

เป้าหมายซึง่ขดัแย้งกนัเพราะบุคคลท่ีกําหนดเป้าหมายขององค์กรมีค่านิยมท่ีแตกต่างกนั การวดั

ประสิทธิผลจึงต้องพิจารณาค่านิยมของผู้ประเมินผลองค์กร ซึ่งจะเป็นผู้ เลือกว่าจะใช้มาตรวัด

ประสทิธิผลขององค์กรแบบไหน 
 การวัดประสิทธิผลในการทาํงาน 
 การวดัประสิทธิผลในการทํางาน เป็นเร่ืองสําคญั และมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี

การวดัและประเมินผล เพ่ือทราบผลสําเร็จวา่มีประสทิธิผลตามตวัชีว้ดัหรือเป้าหมายท่ีตัง้ไว้หรือไม ่
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Cherrington, 1994, p.85 อ้างถึงในสุนันทา ศรีดากุล (2546, 16) กลา่วว่า การวดัผลสมัฤทธิ 

หรือความสําเร็จในการทํางาน (success) ให้พิจารณาองค์ประกอบ 4 ด้านคือ 

 1. คณุภาพของงานท่ีทําได้ (quality of work) ได้แก่ ความสําเร็จในการทํางาน 

 2. ปริมาณงานท่ีทําได้ (quantity of work)  

 3. การพฒันาคณุภาพส่วนบคุคล (personality quality development) ได้แก่ การมี

ความรับผิดชอบ การมีความคดิริเร่ิม มีสตปัิญญา เฉลียวฉลาด การพฒันาความสามารถ ทกัษะ มี

บคุลกิภาพ ทศันคต ิมีความสามารถในการพดูคยุ 

 4. การพฒันาการจดับริหาร (improvement in performance of administration) คือ 

การเป็นผู้ นําท่ีดีของกลุม่ของตนเอง ความใสใ่จในการทํางานของผู้ ร่วมทีมงาน การสนบัสนนุ การ

ช่วยแก้ปัญหา 

 การประเมินประสิทธิผลขององค์การเป็นเร่ืองสําคญัและจําเป็นอย่างยิ่ง รุ่ง แก้วแดง 

และชัยณรงค์ สุวรรณสาว (2536, หน้า 164) กลา่ววา่ องค์การจะดํารงอยู่รอดได้ต้องมีผลสําเร็จ

ตามเป้าหมายขององค์การ ประสิทธิผลเป็นตวัชีว้ดัความสําเร็จขององค์การ ถ้าปราศจากการ

ประเมินประสทิธิผลขององค์การจะต้องอาศยัหลกัเกณฑ์หรือตวับง่ชีว้ดัความสําเร็จเป็นแนวทางใน

การประเมิน และ ภรณี กีร์ติบุตร มหานนท์ (2529, หน้า 185-187) กล่าวถึงแนวทาง การ

ประเมินประสทิธิผลของโรงเรียนมี 3 แนวทาง คือ 

 1. การประเมินประสทิธิผลในแง่เป้าหมาย (The Goal Approach)  

 2. การประเมินประสทิธิผลในแง่ของระบบทรัพยากร (The System Resource Approach)  

 3. การประเมินประสทิธิผลโดยใช้หลายเกณฑ์ (THE Malti of Effectiveness)  

ซึง่ในแตล่ะแนวทางพอสรุปได้ดงันี ้

  3.1 การประเมินประสิทธิผลในแง่เป้าหมาย เป็นการพิจารณาว่าองค์การมี

ประสิทธิผลหรือไม่ โดยใช้เป้าหมายองค์การเป็นเกณฑ์ เช่น วดัความสําเร็จและความสามารถใน

ด้านการผลติ วดัความสําเร็จจากผลกําไร เป็นต้น    

  3.2 การประเมินประสิทธิผลในแง่ของระบบ-ทรัพยากร เป็นการประเมินประสิทธิผล

ขององค์การโดยอาศยัแนวคิดว่าองค์การเป็นระบบเปิด ซึ่งมีความสมัพนัธ์กับสภาพแวดล้อมใน

การแลกเปล่ียน และแข่งขนักนัจึงประเมินโดยพิจารณาความสามารถขององค์การ ในการแสวงหา

ผลประโยชน์จากสภาพแวดล้อม เพ่ือให้ได้มาซึง่ทรัพยากรท่ีต้องการ 

  3.3 การประเมินประสิทธิผลโดยใช้หลายเกณฑ์เป็นการวดัประสิทธิผลองค์การโดย

ใช้เกณฑ์หลายเกณฑ์ ซึง่พิจารณาจากตวัแปรหลกัท่ีมีผลสําเร็จตอ่องค์การ และพยายามให้เห็นว่า
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แนวความคิดของแคพโล (Caplow, 1964 อ้างถึงใน ภรณี กีร์ติบตุร มหานนท์, 2529, หน้า 59) 

โดยแคฟโล เสนอวา่ ประสทิธิผลขององค์การควรวดัจากตวัแปร 4 ตวั ด้วยกนั คือ 

  ความมัน่คง หมายถึง ความสามารถในการรักษาโครงสร้างขององค์การไว้ 

  ความผสมผสานเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 

  ความสมคัรใจ หมายถึง ความสามารถในการจดัให้มีความพึงพอใจสําหรับสมาชิก

ความสําเร็จ 
 สรุปการวัดประสิทธิผลในการทาํงาน 
 การวดัประสิทธิผลในการทํางาน คือ วดัความสามารถในการทํางานท่ีมีระบบ มีการ

พฒันาเพิ่มประสิทธิภาพ ศกัยภาพ ในองค์การเพ่ือรักษาความมัน่คง ทัง้ด้านผลผลิตด้านผลป้อน

ให้บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ให้ประสบผลสําเร็จ 
 ปัจจัยทางชีวสังคมกับประสิทธิผลในการทาํงาน 
 1. อายงุานกบัประสทิธิผลในการทํางาน 

 อายงุานซึง่บางครัง้อาจใช้คําว่า อายกุารทํางาน หรือประสบการณ์ในการทํางาน ซึง่ใน

การวิจยัครัง้นีห้มายถึง จํานวนปีท่ีทํางาน 

 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2525, 131-132) ได้กลา่วว่าความสามารถของมนษุย์เป็นผล

มาจากสิ่งสําคัญ 3 ประการ คือ ความสามารถทางสมอง ประสบการณ์ การศึกษา และการ

ฝึกอบรม ซึ่งการมีประสบการณ์ในงานใดก็ตาม ย่อมส่งผลให้บุคคลสามารถปฏิบตัิงานได้ดี แต่

จํานวนปีท่ีเคยทํางานไม่ได้เป็นหลกัประกนัว่า คนท่ีทํางานนานปีกว่า จะมีประสบการณ์มากกว่า

คนท่ีทํางานน้อยปีกวา่ ทัง้นี ้เพราะแตล่ะวนัท่ีทํางานยอ่มได้ประสบการณ์ตา่งกนั 

 2. ระดบัการศกึษากบัประสทิธิผลในการทํางาน 

 สุนันทา ศรีดากุล (2546, 18) การศกึษามีสว่นช่วยให้บคุคลปฏิบตัิงานได้ดี เน่ืองจาก

การศกึษาเป็นปัจจยัท่ีช่วยให้คนมีประสิทธิภาพ มีสมรรถภาพในการปรับตวั และสามารถเอาชนะ

สิ่งแวดล้อมได้ บุคคลท่ีได้รับการศึกษาสูงย่อมมีสติปัญญาในการพิจารณาวิเคราะห์ สิ่งต่าง ๆ 

อยา่งมีเหตผุล มีความเข้าใจเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมได้ถกูต้องมากกวา่ผู้ มีการศกึษาต่ํากวา่ 

 3. รายได้กบัประสทิธิผลในการทํางาน 

 รายได้เป็นปัจจยัสําคญัอย่างหนึ่งท่ีมีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของคนในปัจจุบนั 

และส่งผลถึงสภาพความเป็นอยู่ของคน และพฤติกรรมในการทํางานด้วย โดยเฉพาะ ข้าราชการ

แล้ว เม่ือพิจารณาจากงบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรเพ่ือใช้จ่ายเป็นเงินเดือนและสวัสดิการของ

ข้าราชการจะพบวา่ เป็นยอดรายจ่ายท่ีสงูถึงกวา่ 30 เปอร์เซน็ต์ ของงบประมาณรายจ่ายทัง้หมด 
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 พรทิพย์ บูรณะขจรกิจ (2535, 2) ได้กล่าวว่า รัฐเล็งเห็นถึงความสําคญัของอตัรา

เงินเดือนและสวสัดิการของข้าราชการว่าเป็นมาตรการหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างประสิทธิผลใน

การทํางานแก่ระบบราชการโดยสว่นรวมได้ ดงันัน้รายได้ของข้าราชการจึงมีส่วนสําคญัทัง้ในแง่ให้

เกิดการอุทิศตนหรือการทุจริตได้ เน่ืองจากรัฐไม่สามารถเพิ่มค่าตอบแทนให้สูงขึน้ได้มากนัก 

ข้าราชการซือ้ของตนเอง ในการตอบสนองคา่นิยมใหม ่ทําให้เกิดกลุม่ผลประโยชน์ในระบบได้ง่ายขึน้ 
 ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
 หากไม่มีการวดัผลประเมินผลในการบริหารจดัการ จะไม่ทราบประสิทธิผลงานท่ีทํานัน้

ได้บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้มากหรือน้อยเพียงใดจึงทําให้มีการศกึษาประสิทธิผลของสถานศกึษาขึน้

เพ่ือสร้างระดบัประสทิธิผลนัน้  

 วิโรจน์ สารรัตนะ (2548, 323) เสนอว่า หากผู้บริหารโรงเรียนได้นําเอาแหล่งข้อมลู

สารสนเทศอย่างน้อยจาก 3 แหล่ง คือ แหล่งเชิงวิชาการหรือเชิงทฤษฎีและความเป็นผู้ รอบรู้แหล่ง

เชิงนโยบายจากสว่นกลางหรือต้นสงักดั และแหลง่ท่ีเป็นปัญหา ความต้องการ ความคาดหวงัหรือ

ข้อเรียกร้องจากกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ในชุมชนมากําหนดเป็นทิศทางและสิ่งท่ีคาดหวงัให้เกิดขึน้

ในสถานศกึษาได้อยา่งครอบคลมุ อยา่งเป็นระบบ อย่างชดัเจน อย่างริเร่ิมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อย่าง

ท้าทายและเป็นไปได้ อย่างคํานึงถึงคุณภาพ อย่างมีส่วนร่วม และอย่างเป็นเหตุเป็นผล แล้วมี

การบูรณาการแนวคิดและหลกัการทัง้ทฤษฎีต่างวฒันธรรมสงัคม และภมูิปัญญาทางวฒันธรรม

สงัคมมาใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมยั มีการพฒันาระบบคิด ระบบทํางานเป็นของตนเอง มีความ

มุ่งมัน่ท่ีจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างขยนั อดทน อดกลัน้ในงานทกุด้านท่ีกําหนดไว้นัน้ก็จะ

ทําให้การบริหารของผู้บริหารสถานศกึษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและส่งผลให้สถานศกึษาเป็น

สถานศกึษาท่ีมีประสทิธิผล (Effective School)  

 ลักษณะของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลในทัศนะของครีทเนอร์ฮอยและมิสเคล 

(Kreitner& Hoy-Miskelอ้างถึงในวิโรจน์ สารรัตนะ 2548, 333-336) ครีทเนอร์ จําแนกทศันะ

เก่ียวกบัความมีประสทิธิผลออกเป็น 3 ทศันะ คือ 

 1. ทศันะดัง้เดมิท่ีเห็นวา่เป็นการดําเนินงานให้บรรลเุป้าหมายองค์การท่ีกําหนดไว้ 

 2. ทัศนะเชิงทรัพยากรและระบบซึ่งว่าเป็นความสามารถขององค์การในการจัดหา

ทรัพยากรท่ีมีคณุคา่และขาดแคลนมาใช้ในระบบองค์การได้ 

 3. ทศันะท่ีคํานึงถึงความพงึพอใจของผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียขององค์การ ฮอยและมิสเคล 

จําแนกความมีประสทิธิผลของสถานศกึษาเป็น 3 ทศันะ เช่นเดียวกบั ครีทเนอร์ โดย 2 ทศันะแรกมี

ความเห็นสอดคล้องกบัทศันะของครีทเนอร์ แต่ในทศันะท่ีสาม เขาได้บูรณาการทศันะท่ีหนึ่งและ
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ทศันะท่ีสองเข้าด้วยกนั ซึง่เน้นทัง้การบรรลเุป้าหมายและความสามารถในการจดัหาทรัพยากรมา

ใช้ในระบบองค์การ เรียกว่า Goal and System-Resource Model or Effectiveness ได้พฒันา

เกณฑ์การประเมินความมีประสิทธิผลขององค์การขึน้มาชุดหนึ่ง โดยคํานึงถึงหลกัการสําคญั 3 

ประการ คือ หลกัการเร่ืองเวลา หลกัการเร่ืองความเป็นพหขุององค์ประกอบในการประเมิน โดยให้

ประเมินจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีหลากหลายและหลักการเร่ืองความเป็นพหุของเกณฑ์ โดย

คํานงึถึงความเป็นระบบท่ีต้องประเมินทัง้ปัจจยัป้อนเข้า กระบวนการ และปัจจยัป้อนออก 

 มอท (Mott, 1972 cited in Hoy &Miskel, 1991, p.398) ซึง่ได้กลา่วถึงประสิทธิผล

ของโรงเรียนในแง่ของความสามารถ 4 ประการ ดงันี ้

 1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสําริดทางการเรียนสูง (Productivity)        

ซึ่งหมายถึง ปริมาณและคณุภาพของนกัเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีสร้างความเช่ือมัน่ได้สงู 

โดยวดัความนิยมจากชมุชน และ ผู้ปกครองนกัเรียน ประการหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนนัน่มีนกัเรียนเข้า

มาเรียนมีปริมาณมาก และคณุภาพการเรียนการสอนอยูใ่นเกณฑ์สงู โดยดจูากผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียน ความสามารถในการศกึษาตอ่ในสถาบนัชัน้สงูได้เป็นจํานวนมาก โรงเรียนท่ีมีทัง้

ปริมาณและความภาพสงู ดงักล่าวนีจ้ะได้แก่ โรงเรียนในเมือง โรงเรียนระดบัจงัหวดัท่ีมีช่ือเสียง 

โรงเรียนท่ีมีความพร้อม ทัง้ด้านปัจจยัตา่งได้แก่ วสัดอุปุกรณ์ สิง่อํานวยความสะดวกอยา่งเพียงพอ 

อาคารสถานที บรรยากาศสิง่แวดล้อมเหมาะสม ปัจจยัด้านการเงินคลอ่งตวัสามารถจดัซือ้ จดัจ้าง 

และการีเบกิ-จ่ายได้อยา่งสะดวก มีบคุลากรคือ ครูผู้สอนมีคณุภาพ ตลอดจนการบริหารจดัการท่ีดี 

มีประสทิธิภาพ เร่ืองคณุภาพของนกัเรียนนัน้สว่นใหญ่จะดท่ีูผลสําริดทางการเรียนเป็นตวัชีว้ดัเพียง

ประการเดียว ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด ควรจะพิจารณาถึงส่วนประกอบต่างได้แก่ การพัฒนา 

ทศันคติ แหล่งจงูใจของนกัเรียน ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความเช่ือมัน่ในตวัเอง ความปรารถนา 

และความคาดหวังต่าง รวมทัง้การประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม 

ค่านิยมท่ีดีงาม ซึง่ลกัษณะต่างดงักล่าว นบัเป็นลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีสงัคมคาดหวงัและมี

ความต้องการอยา่งมาก 

 2. ความสามารถพฒันาทศันคติทางบวกของนกัเรียน (Positive Attitude) หมายถึง          

มีความเห็น ท่าที ความรู้สึกหรือพฤติกรรมของผู้ ท่ีได้รับการศึกษาแสดงออกในทางท่ีดีงาม

สมเหตสุมผล และสอดคล้องกับความต้องการของสงัคม การศึกษานอกจากจะสร้างเสริมความ

เจริญให้บุคคลทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง พฒันาการส่วนต่าง อย่าง

เหมาะสมกบัวยั ด้านสตปัิญญา มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จกัคดิวิเคราะห์อยา่งมีเหตผุล และมีความคดิ

สร้างสรรค์ด้านสังคม สามารถนําความรู้ความสามารถและทักษะอันจําเป็นนําไปใช้ในการ
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ดํารงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างเป็นสุข และด้านจิตใจรู้จัดเหตุผล มีวินัย คุณธรรม

จริยธรรมอย่างเหมาะสมและดีงามแล้ว ทัศนคติทางบวกจะเป็นผลท่ีเกิดจากผู้ ได้รับการศึกษา

ครบถ้วนทัง้ 4 ด้าน ดงักล่าวแล้ว ผู้ ท่ีมีทัศนคติทางบวกจะเป็นผู้ ท่ีมีความรู้สึกและแสดงออกซึ่ง

พฤตกิรรมตา่งเป็นท่ีพงึประสงค์ของสงัคมโดยสว่นรวม ให้ความร่วมมือร่วมใจตอ่การปฏิบตัิภารกิจ

ของส่วนรวมให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถควบคุมจิตใจและมีวินัยในตนเอง        

อดกลัน้ 

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน (Solving Problems) องค์การต่างหรือ 

โรงเรียนย่อมมีรูปแบบในการบริหารงาน เพ่ือให้บรรลผุลสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ การกําหนด

รูปแบบการบริหารงานภายในโรงเรียนนัน้ระบบในการทํางานของโรงเรียน ย่อมประกอบด้วย

องค์ประกอบตา่งได้แก่ เป้าหมาย คือการมุง่ถึงความสําเร็จสงูสดุท่ีเกิดจากการทํางานเป็นแนวทาง

ของความร่วมมือในการปฏิบตัิงานให้มีความชดัเจนและเกิดความเรียบร้อยและกิจกรรม คือ การ

จดักิจกรรมตา่ง เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมาย การจกัการศกึษาในโรงเรียนเป็นการสร้างคนให้

เกิดการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของบุคคลตามแนวทางท่ีเหมาะสมมีความยืดหยุ่นพอสมควร 

ควรปรับให้เหมาะสมกบัสภาพท้องถ่ิน สภาพของบคุลากรและทรัพยากรท่ีมีอยู ่การบริหารและการ

จดัการนัน้ผู้บริหารเป็นผู้ มีส่วนสําคญัยิ่งในการดําเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความราบร่ืน 

เรียบร้อย และเจริญก้าวหน้า ผู้บริหารจึงควรปฏิบตัิตนให้เหมาะสมไม่ควรใช้อํานาจหน้าท่ีในทาง

เผดจ็การ ไมส่มควรยดึกฎระเบียบโดยเคร่งครัด สิง่ใดท่ีจะเป็นอปุสรรคตอ่การทํางานควรจะมรการ

ยืดหยุ่นบ้าง แต่ไม่เสียประโยชน์หรือเป้าหมายขององค์การผู้บริหารควรเป็นผู้สร้างความไว้วางใจ

ให้กบัผู้ ร่วมงานให้มีการยอมรับและมีการเอือ้อาทรต่อเพ่ือนร่วมงาน สร้างมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีงาม

กบัผู้ ร่วมงาน ไม่ควรวางตวัเป็นผู้บงัคบับญัชา แต่ควรวางตวัเสมือนเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือไม่ให้เกิด

ช่องวา่งซึง่กนัและกนั ควรมีการสร้างขวญัและกําลงัใจในการปฏิบตังิานโดยวิธีตา่งเช่น การยกย่อง

ชมเชย หรือให้รางวลัในบางโอกาส พยายามสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผลใน

โรงเรียนได้ 

 4.  ความสามารถในการป รับเปลี่ ยนและการพัฒนาใ ห้ เ ข้ากับสิ่ ง แวดล้อม 

(Adaptabality) ในองค์การต่าง จะประกอบด้วย”คน” และ”งาน” โรงเรียนซึ่งเป็นองค์การทาง

การศกึษาก็เช่นเดียวกนั ย่อมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ นกัเรียน และนกัการภาร

โรง ทําให้เกิดการเรียนการสอนอย่างสมบูรณ์ การจักการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลนัน้โรงเรียนจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม การกําหนด

นโยบายต่าง จะต้องสอดคล้องและทันสมัย ทันกับความเจริญก้าวหน้าและการเปล่ียนแปลง 
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นโยบายของโรงเรียนไม่ควรยึดตายตวัจนเปล่ียนแปลงไม่ได้ จะทําให้ล้าสมัย ในขณะเดียวกัน

จะต้องสามารถปรับตวัให้ทนัความเปล่ียนแปลงต่างโดยเฉพาะในด้านการสอน ควรมีนวตักรรม

และส่ือการสอนใหม่  มีการค้นคว้าพฒันาสื่อ อุปกรณ์การสอนอย่างสม่ําเสมอปรับปรุงอาคาร

สถานท่ีให้สะอาด ร่มร่ืน เพ่ือให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเกิดบรรยากาศการเรียนรู้ ผู้บริหาร

และครู จะต้องมีบทบาทสําคญัต่อการปรับตวัใหม่ไม่หยดุน่ิง ต้องพยายามปรับปรุงเปล่ียนแปลง

องค์การ ผู้บริหารและครูจะต้องเป็นนกัพฒันา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่อยู่เสมอ

จะต้องมีเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสม ครูต้องสร้างกระบวนการและวิธีการเรียนรู้ให้กับนักเรียน     

ทัง้เนือ้หาวิชา และคุณธรรมจริยธรรม มากกว่าท่ีจะบอกความรู้หรือสอนหนังสือแบบธรรมดา 

เพราะวิธีการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนจะเป็นวิธีท่ีติดตวันกัเรียนซึง่สามารถนําไป

ปรับใช้ต่อการประกอบวิชาชีพ และพฒันาตนเองท่ีเป็นบุคคลท่ีมีคณุภาพ สามารถดํารงชีวิตใน

สงัคมได้อยา่งเหมาะสม 

 กิบสัน ไอวานวิช และโดเนลล่ี (Gibson, lvancevich& Donnelly, 1979, p.27)     

ได้ทําการศึกษาและกําหนดเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผลขององค์การโดยใช้หลายเกณฑ์คือ         

1) ความสามารถในการผลิต 2) ประสิทธิภาพ 3) ความพงึพอใจ 4) ความสามารถในการปรับตวั     

5) การพฒันา 6) การอยูร่อด 

 ฮอย และมิสเกล (Hoy &Miskel, 1982, p.288) ได้เสนอแนวคิดในการประเมิน

ประสทิธิผลผู้ นําทางการศกึษา หรือ ประสทิธิผลของโรงเรียนโดยพิจารณาจาก การบรรลเุป้าหมาย

ของโรงเรียนความพึงพอใจในการทํางานของครูหรือขวัญของสมาชิกโรงเรียนท่ีดีและสรุปว่า 

ประสทิธิผลของโรงเรียนพิจารณาได้จากตวับง่ชี ้4 ประการคือ 

 1. ความสามารถในการผลตินกัเรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู 

 2. ความพงึพอใจในการทํางานของผู้ ร่วมงาน (ครู)  

 3. ความสามารถในการปรับตวัให้เข้ากบัสิง่แวดล้อม 

 4. การแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 

 ภรณี  กีร์บุตร มหานนท์ (2529, 185-187) ได้นําเสนอวิธีการประเมินประสิทธิผล

องค์การ เป็น 3 แนวทางคือ การประเมินประสิทธิผลในแง่เป้าหมาย การประเมินประสิทธิผลในแง่

ของระบบ ทรัพยากร การประเมินประสทิธิผลโดยใช้หลายเกณฑ์  ดงันัน้ เม่ือได้ศกึษาเกณฑ์ในการ

ประเมินประสิทธิผลมีอยู่หลายด้านด้วยกัน แต่ส่วนใหญ่นกัวิชาการจะตัง้เกณฑ์ท่ี คล้ายกนั เช่น

เกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผลในแง่เป้าหมาย หรือความสามารถในการผลิต รวมถึง

ประสทิธิภาพ และความพงึพอใจของผู้ ร่วมงาน การปรับตวัการพฒันาและการอยูร่อด 
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 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจะประเมินผู้ เรียน โดยพิจารณาจาก

การพฒันาการของผู้ เรียน  รวมถึงความประพฤติ และการสงัเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม ขณะ

เรียน และการทดสอบ ตามความเหมาะสมของแตล่ะระดบั  

 ความพงึพอใจของครู ความพงึพอใจในการทํางานเป็นเร่ืองท่ีสนใจกนัมากในปัจจบุนั

ทัง้นีเ้พราะปัจจยัสําคญัท่ีทําให้องค์การหรือหน่วยงานประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใดอยู่กบั

ความพึงพอใจในการทํางานของบุคคลในองค์การ องค์การใดก็ตามหากบุคคลในองค์การไม่พึง

พอใจในการทํางาน ก็จะเป็นมลูเหตหุนึ่งท่ีทําให้ผลการปฏิบตัิ คณุภาพงานลดลง มีการขาดงาน 

ลาออกจากงาน เป็นต้น แต่ในทางตรงกนัข้าม เดวิส และนิวสตรอม (Davis &Newstorm,  

1985, p.107) กล่าวว่าถ้าบุคคลในองค์การมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานก็จะทําให้การ

ปฏิบตังิานได้ผลดีมีประสทิธิภาพ และยงัเป็นเคร่ืองหมายแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานท่ีดีอีกด้วย 

ดงันัน้ผู้บริหารจงึควรรักษา และทําความเข้าใจในปัจจยัหรือองค์ประกอบท่ีสําคญัท่ีสง่ผลตอ่ความ

พึงพอใจในการทํางาน  เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานให้เกิด

ขึน้กบัคนในองค์การ  

 สมใจ ลักษณะ (2542, 6) ได้กลา่วถึงประสิทธิผลขององค์การไว้ว่า ประสิทธิผลของ

องค์การจะอธิบายถึงเกณฑ์ของความมีประสิทธิผลขององค์การว่าประกอบไปด้วยตวับ่งชี ้5 ตวั 

คือ1) ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สถานศกึษามีประสทิธิผล ถ้าสถานศกึษาสามารถผลิตนกัเรียน

ให้มีประสิทธิภาพ ทัง้ทางด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคุณธรรม หรือคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ได้ตรงกบัความต้องการของสถานศกึษา สถานศกึษาจะมีประสทิธิผล 

 2) ด้านประสิทธิภาพ สถานศกึษามีประสิทธิผล ถ้าอตัราสว่นระหว่างทรัพยากรท่ีใช้กบั

ผลผลติ มีความเหมาะสมในลกัษณะท่ีใช้ปัจจยัทรัพยากรได้คุ้มคา่ 

 3) ด้านความพึงพอใจ สถานศึกษามีประสิทธิภาพผลถ้าผลการดําเนินงานของ

สถานศึกษานํามาซึ่งความสําเร็จสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวงัของสมาชิกใน

สถานศกึษา และมีความพงึพอใจตอ่สถานศกึษา 

 4) ด้านการปรับเปล่ียน สถานศึกษามีประสิทธิผลถ้าสถานศึกษามีกลไกท่ีสามารถ

ปรับเปล่ียนการดําเนินงานได้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปทัง้ภายในสถานศึกษาและ

ภายนอกสถานศกึษา 

 5) ด้านการพฒันา สถานศกึษามีประสิทธิผลถ้าสถานศกึษาสามารถเพ่ิมพนูศกัยภาพ

และวิสยัทศัน์ของสถานศกึษาให้เจริญก้าวหน้าตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
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2.4 พืน้ที่ที่ใช้ในการวจิัย 
 ประวัตคิวามเป็นมาของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา 
 สํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ(2549, 10) การศกึษาพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั

ศึกษาเป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งของการศึกษา ของคณะสงฆ์เป็นการศึกษาท่ีรัฐกําหนดให้มีขึน้

ตามความประสงค์ของคณะสงฆ์ ซึ่งมีมลูเหตสืุบเน่ืองมาจากการจดัตัง้โรงเรียนบาลีมธัยมศึกษา

และบาลีวิสามญัศึกษา สํานกัเรียนวดั กล่าวคือภายหลงัจากท่ีการศกึษาในมหาวิทยาลยัสงฆ์ทัง้

สองแห่งคือมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั    

ซึ่งเปิดดําเนินการมาตัง้แต่ปี พ.ศ.2432และ พ.ศ.2489 ตามลําดับได้เจริญก้าวหน้ามากขึน้       

ทางมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัจึงได้จดัแผนกมธัยมขึน้มา เรียกว่าโรงเรียนบาลี

มธัยมศกึษา กําหนดให้มีการเรียนบาลี นกัธรรม และความรู้ชัน้มธัยม โดยรับผู้ ท่ีสําเร็จชัน้ประถม  

ปีท่ี 4 ต่อมาเม่ือโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษานีไ้ด้แพร่ขยายออกไปยังต่างจังหวัดหลายแห่ง               

มีพระภิกษุและสามเณรเรียนกันมาก ทางคณะสงฆ์โดยองค์การศึกษาจึงได้กําหนดให้เรียก

โรงเรียนประเภทนีใ้หม่ว่า โรงเรียนบาลีวิสามญัศึกษาสํานกัเรียนวดั โดยมติคณะสงัฆมนตรีและ

กระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้ออกระเบียบกระทรวง ให้โรงเรียนบาลีวิสามญัศึกษาสํานักเรียนวดันี ้  

เปิดทําการสอบสมทบในชัน้ประโยค คือ ชัน้ประถมปีท่ี 6 และชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้ตัง้แต่ปี  

พ.ศ.2500 เป็นต้นมาและเม่ือสอบได้แล้วก็ยงัจะได้รับประกาศนียบตัรจากกระทรวงศกึษาธิการอีก

ด้วย ด้วยเหตนีุ ้จึงทําให้พระภิกษุและสามเณรนิยมเรียนกนัมาก โรงเรียนประเภทนีจ้ึงแพร่หลาย

ออกไปยงัจงัหวดัต่างอย่างกว้างขวาง จนทําให้ทางคณะสงฆ์เกรงว่าการศึกษาธรรม และบาลีจะ

เส่ือมลงเพราะพระภิกษุและสามเณรต่างมุ่งศึกษาวิชาทางโลกมากไป เป็นเหตุให้ต้องละทิง้

การศึกษาธรรมและบาลีเสีย แต่ทางคณะสงฆ์ก็ยงัพิจารณาเห็นความจําเป็นของการศึกษาวิชา

ในทางโลกอยู ่

  ดงันัน้แม่กองบาลีสนามหลวง พระธรรมปัญญาบดี (สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ ฟืน้     

ชตุินธโร) จึงได้ตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูรการศกึษาพระปริยตัิธรรมแผนกบาลีขึน้ใหม่ มี

วิชาบาลี วิชาธรรม และวิชาทางโลก เรียกว่าบาลีศึกษาสามญัศึกษา และปริทศัน์ศึกษา และได้

ประกาศใช้เม่ือ พ.ศ. 2507 พร้อมกบัได้ยกเลิกระเบียบของคณะสงัฆมนตรีว่าด้วยการศกึษาของ

โรงเรียนบาลีวิสามญัศกึษาสํานกัเรียนวดัเสียและกําหนดให้พระภิกษุสามเณรเรียนพระปริยตัิธรรม

แผนกบาลีท่ีคณะสงฆ์ได้จดัขึน้ใหม่ แต่ปรากฏว่า ต่อมาการตัง้สํานกัเรียนตามแบบโรงเรียนพระ

ปริยตัิธรรม แผนกบาลีใหม่นีมี้น้อย นกัเรียนก็นิยมเรียนกนัน้อย เพราะพระภิกษุสามเณรสว่นใหญ่

ยงัพอใจท่ีจะเรียนโดยได้รับประกาศนียบตัรจากกระทรวงศกึษาธิการอยู ่ดงันัน้ นกัเรียนในโรงเรียน
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ดังกล่าว  จึงได้พากันเข้า ช่ือเป็นนักเ รียนโรงเ รียนราษฏร์ของวัดซึ่งตัง้ขึ น้  โดยระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการบ้าง สมคัรสอบเทียบบ้าง เข้าเป็นนกัเรียนผู้ ใหญ่บ้าง ทําให้การศึกษาของ

คณะสงฆ์ ในช่วงนีเ้กิดความสบัสนเป็นอนัมาก  

 ในขณะเดียวกนัได้มีผู้แทนราษฎรได้ย่ืนเร่ืองราวขอให้กระทรวงศกึษาธิการ เปิดการสอบ

สมทบในชัน้ตวัประโยคให้แก่พระภิกษุสามเณร แต่กรมการศาสนาร่วมกับกรมต่างท่ีเก่ียวข้องได้

พิจารณาลงความเห็นร่วมกันว่าควรจะตัง้โรงเรียนขึน้ประเภทหนึ่ง เพ่ือสนองความต้องการของ

พระภิกษุสามเณรโดยให้เรียนทัง้วิชาธรรม และวิชาสามญัศึกษาควบคู่กันไป โดยไม่มีการสอบ

สมทบแต่ให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการสอบเอง และโดยพระปรารภของสมเด็จพระอริยวง

ศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก (จวน อฏุฐายีมหาเถระ) การศกึษาทาง

โลกเจริญก้าวหน้ามากขึน้ตามความเปล่ียนแปลงของโลก การศกึษาพระปริยตัิธรรมก็จําเป็นต้อง

อนุวตัไปตามความเปล่ียนแปลงของโลกบ้าง จึงเห็นสมควรท่ีจะมีหลกัสตูรในการเรียนพระปริยตัิ

ธรรมเพ่ิมขึน้อีกแผนกหนึ่ง คือ หลกัสตูรพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศกึษา ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ศกึษาได้

มีโอกาสบําเพ็ญตนให้ เ ป็นประโยชน์ไ ด้ทั ง้ทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปในท่ีสุด 

กระทรวงศกึษาธิการจงึได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยตัิธรรม 

แผนกสามญัศึกษาขึน้ เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ       

วา่ด้วยโรงเรียนพระปริยตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา พ.ศ.2546 โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะให้การศกึษา

ในโรงเรียนดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่ฝ่ายศาสนจกัร และฝ่ายบ้านเมืองกลา่วคือ ฝ่ายศาสนจกัรก็จะ

ได้ศาสนทายาทท่ีดี มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เป็นผู้

ประพฤติดี  ปฏิบัติชอบ  ดํารงอยู่ในสมณธรรม  สมควรแก่ภาวะสามารถธํารงและสืบต่อ

พระพุทธศาสนาให้เจริญสถาพรต่อไป และถ้าหากพระภิกษุสามเณรเหล่านีล้าสิกขาบทไปแล้ว       

ก็สามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐได้ หรือเข้ารับราชการสร้างประโยชน์ให้ก้าวหน้าแก่

ตนเองและบ้านเมืองสืบตอ่ไปด้วยเช่นกนั ในระยะเร่ิมแรกมีเจ้าอาวาส 51 แห่ง รายงานเสนอจดัตัง้

ตอ่กรมการศาสนา ปัจจบุนัการศกึษาประเภทนีไ้ด้เจริญก้าวหน้าขึน้มาโดยลําดบัจนมีโรงเรียนพระ

ปริยตัิธรรม แผนกสามญั 404 โรงเรียน มีนกัเรียน 50, 185 รูป (ข้อมลูนี ้ณ วนัท่ี 10 ธันวาคม 

2556) แตเ่ดมินัน้โรงเรียนพระปริยตัธิรรม แผนกสามญั สงักดักรมการศาสนา กระทรวงศกึษาธิการ

แตต่อ่มาเม่ือมีพระราชบญัญตัปิรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พทุธศกัราช 2545 และมีกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ โรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศกึษา 

จึงอยู่ในภารกิจของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ท่ีจะต้องส่งเสริม สนับสนุน ดูแล            

จัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโดยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
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หลกัสตูรขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544 และมีความสอดคล้องกบัความต้องการของชมุชน ท้องถ่ิน 

สงัคม และกฎระเบียบวินยัของทางสงฆ์ เพ่ือมุ่งมัน่ให้นกัเรียนได้เป็นศาสนทายาทท่ีดีของวงการ

คณะสงฆ์ มีความรู้ วิชาชีพทัง้ทางโลกและทางธรรมตอ่ไป 
 วิสัยทศัน์ 
 กองพทุธศาสนศึกษา (2550, 3) ได้กล่าวถึงวิสยัทศัน์โรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนก

สามญัศึกษาว่ามุ่งพฒันาผู้ เรียนให้เป็นศาสนทายาทท่ีดี เป็นผู้ นําด้านศาสนธรรม และศาสนพิธี 

สืบสานวฒันธรรมประเพณี สามารถประยกุต์หลกัธรรม และองค์ความรู้มาใช้ในการดําเนินชีวิตใน

สงัคมอยา่งมีความสขุ 
 ภารกิจ 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและจัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 

2. พฒันาระบบบริหารจัดการศึกษา ท่ีสอดคล้องกับสภาพบริบทท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้ เรียน

ได้รับโอกาสทางการศกึษาอยา่งทัว่ถึง เตม็ตามศกัยภาพ 

3. พฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศ นําเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้ในการจดัการกระบวนการ

เรียนรู้และการบริหารจดัการ 

4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างผู้ เรียนให้มีคณุธรรม จริยธรรม และเป็นศาสน

ทายาทท่ีดี 

5. ประสานสัมพันธ์กับวัด สถานศึกษา ชุมชน ในการจัดการศึกษา ร่วมอนุรักษ์ศิลปะ 

วฒันธรรมท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาต ิรวมทัง้การรณรงค์ตอ่ต้านยาเสพตดิ 

6. พฒันาและจดัสภาพแวดล้อม ให้มีบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ รวมทัง้จดัแหลง่เรียนรู้

ให้เหมาะสมเพียงพอ และหลากหลาย 

7. สง่เสริมกิจกรรมเพ่ือพฒันาบคุลกิภาพ ท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียน 

8. สง่เสริมสนบัสนนุระบบการประกนัคณุภาพภายใน 

9. ส่งเสริมวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของผู้ เรียน และเน้นข้อมลูผู้ เรียนเป็นรายบคุคล 
เป้าหมาย 
1. ผู้ เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค์ ปฏิบตัิตนเหมาะสมกบัสมณสารูป อยู่ร่วมกนั

ในสงัคมอยา่งมีความสขุ 

2. ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถ ตามเกณฑ์ท่ีสถานศกึษากําหนด 
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3. ผู้ เรียนเป็นศาสนทายาทท่ีดีของพระพทุธศาสนา และสามารถเผยแผ่หลกัธรรมได้อย่าง

ถกูต้อง 

 
2.5 งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 ปัทมา  บัวมี ( 2554, 83 ) ทําวิจยัเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารสถานศกึษา 

กบัประสทิธิภาพการจดัการเรียนรู้ร่วมของโรงเรียนแกนนําจดัการเรียนร่วม จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

พบว่าประสิทธิผลการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนําโดยรวมอยู่ในระดบัมากทัง้ 6 ด้าน 

เรียงลําดบัจากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้การเรียนรู้สภาพแวดล้อมท่ีมีขีดจํากัดน้อยท่ีสดุ การได้รับ

บริการตามกฎกระทรวง การบรรลวุตัถปุระสงค์ตามกําหนดในแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบคุคล 

ความพึงพอใจและความร่วมมือของผู้ เก่ียวข้อง ระบบการส่งต่อ การบรรลวุตัถปุระสงค์ระยะยาว

ด้านการบรรลวุตัถุประสงค์ตามกําหนดในแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยรวมกันอยู่ใน

ระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการทํางานร่วมกนัอย่างใกล้ชิดและตอ่เน่ือง โดยจดัให้

สถานศกึษาเป็นฐานในการดําเนินงาน มีส่วนร่วมจากบคุลากร ทกุฝ่ายในสถานศกึษา ผู้ปกครอง 

นกัวิชาการเฉพาะด้าน ตลอดจนระดมทรัพยากร และการสนบัสนนุจากหน่วยงานทกุระดบัด้านตัง้

คณะกรรมการรับผิดชอบการจดัการศกึษาสําหรับเด็กพิเศษ โดยให้ผู้บริหารและครูทุกฝ่ายมีส่วน

ร่วมและประสานกับบุคลากรหลายฝ่าย เช่น นักจิตวิทยา นักการศึกษาพิเศษ แพทย์ และ

ผู้ปกครอง เป็นต้น 

 สายชล อ้นเสน (2553, 134-135) ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการใช้หลกั       

ธรรมาภิบาล  : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตําบล  ในเขตอําเภออุทัย  จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา พบว่า ความคิดเห็นของบคุลากรท่ีมีต่อการใช้หลกัธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดบัมากทกุด้านเรียงตามคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย  

คือ ด้านหลกัคุณธรรม ด้านหลกัการมีส่วนร่วม ด้านหลกันิติธรรม ด้านหลกัความโปร่งใส ด้าน

หลักการคุ้ มค่า และ ด้านหลักความรับผิดชอบ ตามลําดับด้านหลักนิติธรรม พบว่า อบต.            

ให้ความรู้เก่ียวกบักฎหมายระเบียบปฏิบตัิต่าง ทนัเหตกุารณ์ ด้านหลกัคณุธรรม พบว่า ผู้บริหาร 

อบต. มีการบริหารงานด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริตบนพืน้ฐานของศีลธรรมและจริยธรรม ด้านหลกั

ความโปร่งใส พบวา่ อบต.มีการรายงานผล การติดตาม การตรวจสอบแผนงาน โครงการ และการ

ใช้งบประมาณอย่างสม่ําเสมอ ด้านหลกัการมีส่วนร่วม พบว่า  อบต. มีการนําข้อเสนอแนะของ

ชมุชนไปสู่ภาคปฏิบตัิท่ีแท้จริง เช่น แผนพฒันา อบต. มีการประชมุบคุลากรทกุฝ่าย (ทัง้สมาชิก

สภา, พนกังาน, ผู้ นําชมุชน) เป็นไปในอตัราสว่นท่ีเหมาะสมตอ่ปี การบริหารจดัการอยู่ในรูปของ
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คณะกรรมการ ด้านหลกัความรับผิดชอบ พบว่า บคุลากรเอาใจใส่ต่อหน้าท่ีเป็นอย่างดี ด้านหลกั

ความคุ้มค่า พบว่า การบริหารด้านงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าเท่ากบัผลท่ีได้รับ 

อบต. มีการรณรงค์ให้บคุลากรทกุฝ่าย/ทกุงาน คํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัและคุ้มค่า 

และนโยบายด้านการบริหารจัดการ มีความเหมาะสมกับโครงสร้างการบริหารงานของ อบต.        

ซึง่ง่ายตอ่การปฏิบตั ิ

 เสาวณี ลอยใหม่ (2553, 132) ความคิดเห็นของบคุลากรท่ีมีตอ่การนําหลกัธรรมาภิ

บาลมาใช้ในการบริหารจัดการเทศบาลตําบลเวียงสระ อําเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี    

หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน 

พบว่าทกุด้านอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นการดําเนินงาน

ของเทศบาลมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซือ้จัดจ้าง โดยการจัดตัง้ตวัแทน

ชมุชนร่วมกนัเป็นกรรมการ เทศบาลมีการดําเนินกิจกรรม/โครงการหรือบริการสาธารณะตา่ง ครบ

ตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนด เทศบาลมีการกําหนดมาตรการให้รางวลัและการลงโทษแก่

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานอย่างชดัเจน การดําเนินกิจกรรม/โครงการต่างของเทศบาลมีการกําหนด

ราคากลางท่ีถกูต้องเหมาะสม และมิได้หวงัผลประโยชน์จากการจดัซือ้จดัจ้างแตอ่ยา่งใด 

 พระวรสิงห์ วราโก (2553, 137) ทําการวิจยัเร่ือง ความพงึพอใจของผู้ปกครองนกัเรียน

ท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ 

พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลโดย

รวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้านเรียงจากด้านท่ีมี

คา่เฉลี่ยมากท่ีสดุไปหาน้อยท่ีสดุ คือ ด้านหลกันิตธิรรม ค้านหลกัคณุธรรม ด้านหลกัการมีสว่นร่วม 

ด้านหลกัความโปร่งใส ด้านหลกัความผิดชอบและด้านหลกัความคุ้มคา่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบวา่ด้านหลกันิตธิรรม มีการชีแ้จงให้ครู นกัเรียน มีความรู้ ความเข้าใจบทบาท และหน้าท่ีของตน

ตามกฎระเบียบ ข้อบังคบัของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของครู นักเรียน การออกกฎระเบียบ 

ข้อบงัคบัของสถานศกึษาให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบัเหตกุารณ์ปัจจบุนัด้านหลกัคณุธรรม พบว่า 

บคุลากรประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดีปฏิบตัิต่อกนัและบคุคลทัว่ไปด้วยความสภุาพอ่อนโยน และมี

มนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดีวางตนต่อบคุคลทัว่ไปอย่างเหมาะสมกบัตําแหน่งหน้าท่ี ด้านหลกัความโปร่งใส 

พบว่า มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ด้านหลกัการมีส่วนร่วม พบว่า ได้แก่ บุคลากรมีส่วนร่วมในการศึกษาและพิจารณา

ข้อมูลท่ีเก่ียวกับผลการดําเนินงานสถานศึกษาเปิดโอกาสให้มีการตัง้คณะทํางานสรุปผลการ

ประเมินและกําหนดแนวทางการปรับปรุงพฒันางานของสถานศึกษา ด้านหลกัความรับผิดชอบ  
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พบว่า บุคลากรตระหนักถึงความรับผิดชอบกล้าท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตนทัง้ท่ีเป็น

ผลดีและผลเสียด้านหลกัความคุ้มคา่ พบวา่ การควบคมุกํากบัให้บคุลากรได้ปฏิบตังิานเต็มความรู้

เต็มความสามารถและเต็มเวลา ส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่าและเกิด

ประโยชน์สงูสดุ  

 วรญา จตุพัฒน์รังสี (2553, 79-80) ได้ศกึษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารแบบ

ธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลตําบลบ่อแฮ้วอําเภอเมือง จังหวดัลําปาง 

พบว่า 1) ผลระดบัธรรมาภิบาลทัง้ 6 ด้านโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

อยู่ในระดบัมากทุกด้านเรียงจากมากไปหาน้อย ดงันี ้หลกันิติธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมี

สว่นร่วม หลกัความรับผิดชอบ หลกัความคุ้มค่า หลกัคณุธรรม 2) ระดบัประสิทธิผล มีประสิทธิผล

การบริหารงานทัง้ 9 ด้าน พบว่าอยู่ในระดับสูงทุกด้าน เรียงตามลําดับมากไปหาน้อย ดังนี ้

ความสามารถด้านการผลิต ด้านความมั่งคง ด้านอยู่รอด ด้านพัฒนา ได้มาซึ่งทรัพยากร 

ความสามารถในการปรับตัว ความพึงพอใจในงาน ประสิทธิภาพ ความเติบโตขององค์กร 

ความสามารถในการผลติ เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ มีการรับฟังความคิดเห็นซึง่กนัและกนั

ในหน่วยงาน รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะของบคุลากรในหน่วยงานทกุฝ่าย การได้มาซึง่ทรัพยากร

ในด้านได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกอย่าง

เพียงพอสงู มีความพร้อมในการจดัหารายได้ ภายในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี ได้รับการ

สนบัสนนุครุภณัฑ์ วสัดอุปุกรณ์ต่างจากหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ําเสมอ งบประมาณในปัจจบุนั

มีความเพียงพอต่อการดําเนินการเทศบาลตําบลบ่อแฮ้วมีความยืดหยุ่นในการบริหารงานเพ่ือง่าย

ต่อการปรับตัวท่ีเกิดขึน้  ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในด้านมีการกําหนดหน้าท่ีความ

รับผิดชอบไว้อย่างชดัเจนสงู มีกลยทุธ์ท่ีชดัเจน มีแผนชมุชนท่ีชดัเจนและเกิดจากความต้องการของ

ท้องถ่ินอย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารไม่ว่าจะเป็นการกําหนด

แผนการดําเนินงานตา่งและการปรึกษาหารือร่วมกนัหาทางแก้ไขปัญหาท่ีถกูต้องเป็นอนัดบัสดุท้าย 

 วีระยุทธ์ ชาตากาญจน์ (2555, 60) ได้ทําการศกึษาวิจยัเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่าง

การใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศกึษากบัประสทิธิผล ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสํานกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษา นครศรีธรรมราช เขต 2พบว่า “ประสิทธิผลของสถานศกึษา 4 ด้าน คือ ด้านการ

ปรับตวั ด้านการบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร ด้านการบูรณาการ และด้านการมีจิตมุ่งต่อองค์กร 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียง

ตามลําดบัค่าเฉล่ียจากค่ามากไปหาค่าน้อย ดงันี ้ด้านการปรับตวั การบูรณาการ ด้านการบรรลุ
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วตัถุประสงค์ขององค์กรการมีจิตมุ่งต่อองค์กร 1) ด้านการปรับตวั พบว่า สถานศึกษาสามารถจดั

กิจกรรมการนิเทศตดิตามผลการปรับตวัขององค์กรโดยผู้บริหารโรงเรียนเป็นไปอยา่งเหมาะสม  

 2) ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร พบว่า สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่การวางแผนบริหารงาน สถานศกึษามีการพฒันาครูให้สามารถจดัการเรียนการสอนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ด้านการบรูณาการพบว่า ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บคุลากรพบปะสอบถามได้

ตลอดเวลา ผู้ ปกครองให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้กับลูกหลานเป็นอย่างดี และ

สถานศกึษาจดัให้มีกิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ปกครองนกัเรียนและชุมชนตามลําดบั 4) 

ด้านการมีจิตมุ่งต่อองค์กร พบว่า บุคลากรได้รับสวัสดิการท่ีเหมาะสม การมอบหมายหน้าท่ีให้

บคุลากรอยา่งเหมาะสมและบคุลากรพอใจในการพิจารณาความดีความชอบ ตามลําดบั” 

 จรรยา พวงเงินมาก (2551, 100) ได้ทําการศกึษาวิจยัเร่ือง ทศันะของครูผู้สอน

เกี่ยวกบัการบริหารสถานศกึษาโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลในเขตพืน้ที่การศกึษาเชียงใหม่ เขต 1 

พบว่า “1) ครูผู้สอนมีทศันะเก่ียวกบัการบริหารสถานศกึษาโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลมากที่สดุของ

แต่ละด้าน คือ บริหารยึดมัน่ในคณุธรรม ศีลธรรมอนัดีงามไม่คอร์รัปชัน่ ไม่ใช่ตําแหน่งหน้าที่ใน

วิชาชีพแสวงหาผลประโยชน์ ผู้บริหารสนบัสนนุการทํางานเป็นทีม และการทํางานแบบมีสว่นร่วม

จากทกุฝ่ายที ่เ กี ่ยวข้อง  ผู้บริหารไม ่ได้ใช้ตําแหน่งอํานาจหน้าที ่ของตนเองเพื ่อแสวงหา

ผลประโยชน์ใดโดยชอบธรรม 2) ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการดํารงตําแหน่งแตกต่างกนั     

ในเขตพืน้ที่การศกึษาเชียงใหม่ เขต 1 มีทศันะเกี่ยวกบัการบริหารสถานศกึษาโดยใช้หลกัธรร

มาภิบาลแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดงันี ้คือ ผู้บริหารประพฤติตนด้วย

ความซื่อสตัย์สจุริตและจริงใจต่อทกุคน ผู้บริหารให้บคุลากรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการ

จดัทําแผนปฏิบตัิราชการ การประชาพิจารณ์แสดงประชามติอย่างสม่ําเสมอ บคุลากรมีความพึง

พอใจในการดําเนินการจดักิจกรรมของโรงเรียน ผู้บริหารมีเทคนิควิธีการสร้างแรงจงูใจให้

ผู้ ร่วมงานเกิดความเลื่อมใสเช่ือถือศรัทธาในการปฏิบตัิงาน ผู้บริหารมีความตระหนกัและสํานึก

ในหน้าที่ ที่มีต่อโรงเรียนและสงัคมผู้บริหารเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัและกล้าที่จะรับ

ผลจากการกระทําของตน ผู้บริหารกล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อที่ประชมุและผู้ อื่นด้วย

เหตผุล ผู้บริหารปฏิบตัิงาน โดยยึดผลประโยชน์ของส่วนร่วมและนกัเรียนเป็นหลกัผู้บริหารวาง

มาตรฐานและมาตรการกระทํางานท่ีชดัเจนและเป็นท่ียอมรับได้จากการปฏิบตัิงานในทกุด้านทัง้

ด้านดีและด้านเสีย ผู้บริหารไม่ใช้ตําแหน่งอํานาจหน้าที่ของตนเองเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใด 

โดยไม่ชอบธรรม ผู้บริหารรับผิดชอบคําสัง่หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและกล้ารับผิดชอบในการ

ตดัสินใจของตน” 
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 พระยุทธนา ชุดทองม้วน (2550, 98) ได้ทําการศึกษาวิจยัเร่ือง การใช้หลกัธรรมาภิบาลในการ

บริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า          

1. พฤติกรรมการใช้หลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา 

เชียงใหม ่พบวา่โดยภาพรวมคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงลําดบัได้ดงันี ้คือ ด้านความ

รับผิดชอบ ด้านการมีสว่นร่วม ด้านนิตธิรรม ด้านความโปร่งใส ด้านความคุ้มคา่ และด้านคณุธรรม 

2. การพัฒนาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน        

โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ พบว่า ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสดุได้แก่ การแก้ปัญหาในโรงเรียน

โดยวิธีประนีประนอม และเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์การดําเนินงานให้ชมุชนทราบอยา่งตอ่เน่ือง  

 ดรุณี มณีธร (2551, 87) ทําวิจัยเร่ืองสภาพการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลใน

สํานกังานเขตพืน้ท่ีศกึษาเชียงใหม ่เขต 2 เชิงคณุภาพ  โดยรวมพบวา่สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

นําหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานทัง้ 6 หลกั คือ หลกันิติธรรม หลกัคณุธรรม หลกัความ

โปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุ้มค่า แยกเป็นรายด้านพบว่า 

ด้านหลกันิติธรรม ในการดําเนินการบริหารงานของเขตพืน้ท่ีการศึกษา ได้ดําเนินการบริหารงาน

โดยมีกฎหมายระเบียบ หลกัเกณฑ์ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบตัิในการบริหารงานหรือดําเนินการ

ต่างได้มีการปฏิบตัิตามระเบียบ กฎหมาย หลกัเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ด้านหลักคุณธรรมพบว่า 

ผู้บริหารระดับสูงประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ยึดหลักความถูกต้องในการปฏิบัติต่อ

บคุลากรด้านหลกัความโปร่งใสพบว่า ผู้บริหารในองค์กร มีการแตง่ตัง้บคุคลภายนอกเข้ามามีสว่น

รับรู้ในการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ

องค์กรภายในขอบเขตการปฏิบตังิานท่ีเก่ียวข้องกบั งานการเงิน งานพสัด ุงานงบประมาณยดึตาม

ระเบียบ ปฏิบตัิให้เป็นไปด้วยความถกูต้อง โปร่งใสด้านหลกัความมีส่วนร่วมพบว่า ให้บคุลากรใน

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาและบุคคลภายนอกสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา ตลอดจนผู้ มีส่วน

เก่ียวข้องทกุฝ่ายได้เข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาและขบัเคลื่อนการบริหารจดัการในทกุด้าน เป็น

การเปิดโอกาสผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบัทกุฝ่ายได้เข้ามามีสว่นรับรู้ ร่วมวางแผน ร่วมคิด ร่วมทํา ในการ

ขบัเคลื่อนองค์กรต้องอาศยัความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกระดบัด้านหลกัความรับผิดชอบ

พบว่า มีความรับผิดชอบในส่วนของการมอบหมายงาน การปฏิบตัิงานในหน้าท่ี เป็นการสร้าง

ความตระหนักในสิทธิหน้าท่ีความสํานึกรับผิดชอบต่องานท่ีทํา ต่อสงัคม ด้านหลกัความคุ้มค่า 

การบริหารจัดการงบประมาณ และทรัพยากรท่ีมีอยู่ขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้คุ้มค่า

อย่างสูงสุด ความคุ้ มค่าทางการเงิน ความคุ้ มค่าของเวลา แรงงานความคิดและคุ้ มค่าต่อ

ผู้ รับบริการ ตอ่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 
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 อุบล แก้วดํา (2555,126) ทําวิจัยเร่ืองการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรีพบว่า การบริหารงานตามหลกัธรร

มาภิบาลองค์การบริหารสว่นตําบลโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางทกุด้านเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่าด้านนิติธรรม อบต. มีการทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบและกระบวนการดําเนินการให้ความ

เป็นธรรม และทนักับสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ด้านหลกัคณุธรรม พบว่า อบต.มีข้อกําหนด

จรรยาบรรณของหน่วยงานและพนกังานส่วนตําบล ด้านหลกัความโปร่งใสพบว่า จดัเก็บเอกสาร

ให้สะดวกต่อการสืบค้น และเผยแพร่แก่สาธารณชน อบต.ดําเนินการปรับปรุงกฎระเบียบและ

กลไกเพ่ือความสะดวกของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านต่างด้านการมีส่วนร่วมพบว่า 

อบต.เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการในการจดัซือ้จดั

จ้างพัสดุและตรวจงานจ้าง ด้านหลักความรับผิดชอบพบว่า นายกอบต. ประธานสภาอบต.

ประธานสภาอบต.เป็นแบบอย่างท่ีดีมีความรับผิดชอบสมกับเป็นผู้ นําท้องถ่ิน ด้านหลักความ

คุ้ มค่าพบว่า อบต.มีนโยบายสร้างจิตสํานึกเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานในการประหยัดการใช้

ทรัพยากร 

 พระมหานิรันดร์ สุวิชฺชานนฺโท (2554, 70) ผลการวิเคราะห์โดยรวมทัง้ 6 ด้าน พบว่า 

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุ คือ ด้านหลกัความคุ้มคา่ ด้านหลกัคณุธรรม 

สว่นค่าเฉล่ียต่ําสดุคือด้านหลกัความโปร่งใส ถ้าจําแนกในแต่ละด้านได้ผลปรากฏ ดงัต่อไปนีด้้าน

หลกันิติธรรม พระสงัฆาธิการใช้ข้อบงัคบัมุ่งเน้นให้เกิดความเป็นธรรมในการบริหารงานคณะสงฆ์ 

พระสงัฆาธิการปกครองคณะสงฆ์โดยไม่เลือกปฏิบตัิในการบงัคบัใช้ข้อบญัญตัิหรือพระวินยั ด้าน

หลักคุณธรรม คือพระสังฆาธิการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง        

พระสงัฆาธิการด้านหลกัความโปร่งใส พระสงัฆาธิการมีความตัง้ใจในการบริหารจดัการคณะสงฆ์

ให้มีความถูกต้อง พระสังฆาธิการมีขัน้ตอนการปฏิบัติงานทีสามารถติดตามตรวจสอบการ

ปฏิบตังิานได้อยา่งชดัเจนด้านหลกัการมีสว่นร่วม พระสงัฆาธิการมีแผนงานทําร่วมกนักบัพระภิกษุ

สามเณรอย่างต่อเน่ือง ด้านหลกัความรับผิดชอบ พระสงัฆาธิการได้บริหารงานตามนโยบายของ

กรรมการมหาเถรสมาคม พระสงัฆาธิการจดัให้มีการประเมินผลอย่างเป็นธรรม ด้านหลกัความ

คุ้มค่า พระสังฆาธิการณรงค์ให้พระภิกษุสามเณรใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุ้ มค่า คือ      

พระสงัฆาธิการบริหารงานอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 นิกร นวโชติรส (2550, 102) ได้ทําการศกึษาวิจยัเร่ือง การบริหารด้วยหลกัธรรมาภิ

บาลของโรงเรียนในสงักัดเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า ความคิดเห็นต่อการบริหารด้วยหลกัธรร

มาภิบาลของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครขอนแก่น ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความพงึพอใจในการ
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บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ได้มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมากในทุก องค์ประกอบ          

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การบริหารตามหลกัคณุธรรม หลกันิติธรรมและหลกัความคุ้มค่า 

มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมากกว่าองค์ประกอบอ่ืน  และองค์ประกอบด้านหลกั

ความโปร่งใสมีความพงึพอใจในการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

 วสุธา ปวะบุตร (2550, 79) ความสมัพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้ นําของผู้บริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเขตพืน้ท่ีการศึกษา

อุบลราชธานี พบว่าประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการ

พฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษามีคา่เฉล่ียสงูสดุ ด้านการพฒันากระบวนการ

เรียนรู้ ด้านการพฒันาแหล่งเรียนรู้รองลงมาตามลําดบั และด้านการส่งเสริมและสนบัสนุนงาน

วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษามีค่าเฉล่ียต่ําสุด  

ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้ นําของผู้ บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา พบว่าแบบภาวะผู้ นําของผู้บริหารมีความสมัพนัธ์กับประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการในทางบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 เม่ือพิจารณาจําแนกตามแบบ

ภาวะผู้ นําแตล่ะแบบพบวา่ ภาวะผู้ นําแบบมุง่ผลสําเร็จมีความสมัพนัธ์ในทางบวกสงูสดุ และภาวะ

ผู้ นําแบบสัง่การมีความสมัพนัธ์ในทางบงกระดบัต่ําสดุ 

 สุญาณี ฉิมอํ่า (2550, 4) ได้ทําการวิจยัเร่ืองรูปแบบการบริหารท่ีมีตอ่ประสิทธิผลของ

สถานศึกษาเอกชน สงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา ชลบุรี เขต 3พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมากและเม่ือแยกพิจารณาแตล่ะรูปแบบอยูใ่นระดบัมากโดยด้านความพงึพอใจของครูผู้สอน

ในสถานศกึษาศกึษาเอกชน อยูใ่นระดบัสงูสดุและผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลของสถานศกึษา

เอกชน สังกัดสํานักงานพืน้ท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามรูปแบบการบริหาร พบว่า 

ประสิทธิผลในแต่ละด้านในสถานศึกษาเอกชนท่ีมีรูปแบบการบริหารต่างกนั มีความแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั .05 

 ยุกตนันท์ หวานฉํ่า (2555, 4) ได้ทําการวิจัยเร่ือง การบริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนในอําเภอคลองหลวง สงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 พบว่า  ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทัง้ 5 ด้าน เรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ความสามรถในการ

จดัสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจในการทํางานของครู ความสามารถในการ

ปรับเปล่ียนต่อสภาวะอวดล้อมท่ีมากระทบทัง้ภายในและภายนอก ความสามารถในการสื่อ 

นวตักรรม และเทคโนโลยีของครูและน้อยท่ีสดุคือ ความใฝ่รู้ รักการอา่น แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
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ของนักเรียนและความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน          

ในอําเภอคลองหลวง สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 พบว่าโดย

ภาพรวม มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสงูอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ ระดบั .01 

 สรรเสริญ โปร่งจันทึก (2553, 76) ได้ทําการวิจัยเร่ือง ด้านประสิทธิผลของการ

บริหารงานวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ      

ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และด้านการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งทัง้ 3 ด้าน ผู้ บริหารให้ความสําคัญมากกว่าด้านอ่ืน ทัง้นี  ้เน่ืองจาก

ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องการให้สถานศึกษาของตนเองมีการพฒันางานทางด้านวิชาการให้เกิด

ประสิทธิผลของงานสงูสดุ และเพ่ือให้บรรลผุลสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ โดยมีเกณฑ์การวดั

ประสิทธิผล ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาคือการท่ีผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหาร

จดัการสถานศกึษาโดยอาศยัหลกัการปรับตวัในการดําเนินการให้บรรลเุป้าหมาย การบรูณาการ 

และการคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบ ค่านิยม เพ่ือความอยู่รอด และการเจริญเติบโตของ

สถานศึกษาเป็นผลให้สถานศึกษาดําเนินภารกิจสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ และเป็น

เพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษา สามารถใช้ภาวะผู้ นําเป็นจุดศนูย์รวมในการจดัการศกึษาทําให้ครู

และนกัเรียนเกิดความพงึพอใจซึง่สง่ผลให้ผลการดําเนินงานของสถานศกึษามีประสทิธิผล 

 เฉลา ระโหฐาน (2553, 105) ท่ีทําวิจยัเร่ือง  ผลการศกึษาประสิทธิผลการบริหารงาน

ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาชลบรีุเขต 2 โดยรวมมีคา่เฉลี่ยอยู่

ในระดบัมาก ด้านการบริหารวิชาการ โรงเรียนดําเนินการวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการ

เรียนอย่างถกูต้องครบถ้วนตามระเบียบการวดัผล โรงเรียนมีการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน

โดยการเย่ียมชัน้เรียนและให้คําแนะนําเพ่ือให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ ด้านการบริหาร

งบประมาณ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก โรงเรียนมีการจัดทําบญัชีการเงิน มีการบนัทึก

อย่างเป็นปัจจุบนัตามระเบียบและกฎหมายโปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้านการบริหารงาน โรงเรียนมี

การจดัทําทะเบียนประวตัิของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาอย่างเป็นระบบ โรงเรียนมี

สว่นร่วมในการดําเนินการสรรหาและบรรจแุตง่ตัง้บคุคลเข้าเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการ

ศึกษา ด้านการบริหารทัว่ไป โรงเรียนดําเนินการรับนกัเรียนตามแผนท่ีกําหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยน้อย

ท่ีสุด  ได้แก่  โรงเ รียนมีการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริการและ

ประชาสมัพนัธ์  
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 บังอร จันกรม (2552, 131-147) ได้ศกึษาการบริหารสถานศกึษา โดยใช้หลกัธรรมาภิ

บาลของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสมทุรปราการเขต 1  

ผลการวิจัยพบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ

ผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดย

หลกันิติธรรมอยู่ในลําดบัแรก รองลงมาคือ หลกัความรับผิดชอบ หลกัความคุ้มค่า หลกัคณุธรรม 

หลกัความมีสว่นร่วม สว่นหลกัความโปร่งใสอยูใ่นลําดบัสดุท้าย และการเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของครู จําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน และขนาดของโรงเรียน ต่อการบริหารโรงเรียน

โดยใช้หลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหาร พบว่าในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่าครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่การบริหารโรงเรียนตาม

หลกัความคุ้มคา่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 ชลทิชา  ลิม้สกุลศิริรัตน์ (2551, 77) ได้ทําการวิจยัเร่ือง การใช้หลกัธรรมาภิบาลใน

การบริหารของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาชลบรีุ เขต 1พบว่าการใช้

หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาชลบรีุ 

เขต 1โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ทกุข้ออยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลําดบั

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดบัแรก ดงันีผู้้บริหารมีการเปิดเผยข้อมลูให้แก่ประชาชนและ

บคุลากรในโรงเรียนทราบตามความเป็นจริง  ผู้บริหารมีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีสําคญัให้

บุคลากรหลายคนเพ่ือลดความเส่ียงจากการผิดพลาดหรือทุจริต  และผู้ บริหารมีการแต่งตัง้

คณะกรรมการจัดซือ้จัดจ้างจากข้าราชการและบุคคลหลายฝ่าย  ส่วนข้อท่ีมีลําดบัท่ีต่ําสุด คือ 

ผู้บริหารมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศกึษา และบุคลากรทกุคน

ซกัถามเก่ียวกบัการปฏิบตังิานของโรงเรียน 

 พระมหาลําพึง  ธีรปญฺโญ (2554, 70-95) ได้ศึกษาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ

โรงเรียนนวมินทราชทิูศมชัฌิมจงัหวดันครสวรรค์ พบวา่บคุลากรของโรงเรียนนวมินทราชทิูศมชัฌิม

มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 3.88) เม่ือพิจารณาในแตล่ะด้านพบว่ามีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลอยู่ใน

ระดบัมากทกุด้านผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีต่อการบริหารงานตามธรรมาภิบาล

จําแนกตามบคุลากรท่ีมีเพศต่างกนัท่ีมีอายตุ่างกนัมีตําแหน่งแตกตา่งกนัประสบการณ์การทางาน

ตา่งกนัและมีระดบัการศกึษาตา่งกนัพบว่ามีความคิดเห็นตอ่การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

โดยภาพรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนัทกุด้าน 
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 สันถวันท์  พยาเลีย้ง (2552, 73-93) ได้ศกึษาการบริหารโรงเรียนตามหลกัธรรมาภิบาลในโรงเรียน

ประถมศกึษาสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษากรุงเทพมหานครเขต 1 พบว่าระดบัการบริหาร

โรงเรียนตามหลกัธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเรียงลําดบัจากมากไปหาน้อยคือหลกั

ความโปร่งใสหลกัความคุ้มคา่หลกัความรับผิดชอบหลกัคณุธรรมหลกันิติธรรมและหลกัการมีสว่น

ร่วมเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนตามหลกัธรรมาภิบาลจําแนก

ตามเพศอายแุละประสบการณ์ทํางานไม่แตกต่างกนัยกเว้นการศึกษาของครูแตกต่างกันอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 สําหรับปัญหาของครูท่ีมีตอ่การบริหารโรงเรียนตามหลกัธรรมาภิบาลพบว่า

ครูไมเ่คยรับทราบเร่ืองการทําประชาพิจารณ์กฎระเบียบท่ีนํามาใช้ในโรงเรียนการบริหารขาดการมี

สว่นร่วมผู้บริหารมกัตดัสนิใจและยดึเหตผุลตนเองเป็นหลกั 

 ปวีณา พุ่มพวง (2551, 73) ได้ทําการวิจัยเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหาร

จดัการแบบธรรมาภิบาลกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักัดสํานกังานพืน้ท่ีการศึกษาจนัทบุรี 

เขต 1พบว่า การบริหารจดัการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาล สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

จันทบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านหลัก

คณุธรรม ด้านหลกัความรับผิดชอบ ด้านหลกัความโปร่งใส ด้านหลกัความคุ้มค่า ด้านหลกัการมี

สว่นร่วม ด้านหลกันิตธิรรม ตามลําดบั 
 

2.6  กรอบแนวคดิที่ใช้ในการวจิัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผู้ วิจยัได้นํามากําหนด

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย เร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบ       

ธรรมาภิบาลกบัประสทิธิผลของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกสามญัศกึษา กลุม่1สงักดัสํานกังาน

พระพทุธศาสนาแห่งชาตปิระกอบด้วยตวัแปรต้นและตวัแปรตาม ดงันี ้
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 ตวัแปรต้น     ตวัแปรตาม 
 (Independent Variables)    (Dependent Variables)  

 

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 กรอบสรุปแนวคดิท่ีใช้ในการวิจยั 

 

ท่ีมา : “พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช 2542, ” ราชกิจจานเุบกษา เลม่ 116 

ตอนท่ี 74 ก. (19 สิงหาคม 2542) : 24, ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารกิจการ

บ้านเมืองและสงัคมท่ีดี พ.ศ. 2542        

 

การบริหารจดัการสถานศึกษา 
แบบธรรมาภบิาล 

1. ด้านหลกันิตธิรรม 

2. ด้านหลกัคณุธรรม 

3. ด้านหลกัความโปร่งใส 

4. ด้านหลกัการมีสว่นร่วม 

5. ด้านหลกัความรับผิดชอบ 

6. ด้านหลกัความคุ้มคา่ 

ประสิทธิผลของโรงเรียนพระ
ปริยัตธิรรมแผนกสามัญศกึษา 
1. ด้านการบริหารภายใน 

2. ด้านการเงิน 

3. ด้านสง่เสริมบคุลากร 

4. ด้านความพงึพอใจและ 

    การมีสว่นร่วม 

 



 

 

บทที่ 3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 

วิทยานิพนธ์ เร่ือง “ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการสถานศกึษาแบบธรรมาภิบาล

กบัประสทิธิผลของโรงเรียนพระปริยตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา กลุม่ 1 สงักดัสํานกังานพระพทุธ 

ศาสนาแห่งชาต”ิ  นี ้มีรายละเอียดสําหรับวิธีดําเนินการวิจยั ดงันี ้

 3.1  รูปแบบการวิจยั 

 3.2  ขัน้ตอนการดําเนินการวิจยั 

 3.3  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 3.4  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 3.5  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 

 3.6  สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

  

3.1  รูปแบบการวจิัย 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลกับ

ประสิทธิผลของโรงเ รียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่ม  1 สังกัดสํานักงาน

พระพทุธศาสนาแห่งชาติ ครัง้นี ้ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้ระเบียบ

วิธีการวิจยัโดยสํารวจข้อมลูด้วยแบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ 

 

3.2  ขัน้ตอนการดาํเนินการวจิัย 
 เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับการดําเนินการวิจยัให้บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัท่ี

กําหนด ผู้วิจยัได้กําหนดรายละเอียดเก่ียวกบัขัน้ตอนการดําเนินการวิจยัเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

 ขัน้ตอนที่ 1 เป็นขัน้ตอนการศึกษาปัญหาท่ีจะทําการวิจยัเป็นการศึกษาสภาพปัญหา 

นิยามปัญหา และอปุสรรคตา่ง ๆ รวมทัง้ศกึษาค้นคว้าหาข้อมลูรวบรวมวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องจาก

ตํารา เอกสาร ข้อมลูสถิต ิงานวิจยั วิทยานิพนธ์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ข้อมลูสนบัสนนุการวิจยั  

 ขัน้ตอนที่ 2 เป็นขัน้ตอนท่ีผู้วิจยัจดัสร้างเคร่ืองมือสําหรับเก็บรวบรวมข้อมลูโดยสํารวจ  

แหลง่ข้อมลูท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง นําเคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้ซึง่ได้รับการตรวจสอบคณุภาพโดยวิธีการหา

ค่าความเช่ือมัน่แล้ว ไปเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง การสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม เก็บ
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รวบรวมข้อมลูแล้วนําข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้วิเคราะห์ข้อมลู 

 ขัน้ตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขัน้ตอนของการจัดทําร่างรายงานการวิจัย

นําเสนอตอ่คณะกรรมการผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบแก้ไขให้ถกูต้อง ปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ แล้วจดัทํารายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์นําเสนอตอ่บณัฑิตวิทยาลยั 

 

3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 3.3.1 ประชากร 
 ประชากรท่ีศึกษาท่ีวิจัยในครัง้นี ้คือ ผู้บริหารครูและบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนพระ

ปริยตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา กลุม่ 1 สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิจํานวน 360 คน  
 3.3.2 กลุ่มตวัอย่าง 
 เพ่ือให้การวิจยัครัง้นีสํ้าเร็จ ได้กําหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยเปิดตารางสําเร็จของเครซ่ี

และมอร์แกนซึง่ประกอบด้วย  ประชากร กลุม่ตวัอย่างจํานวน 184 รูป / คน ใช้กบัผู้บริหารครูและ

บุคลากรทางศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 1 สังกัดสํานักงาน

พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
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ตารางท่ี 3.1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอย่างจําแนกตามกลุม่ผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการ  

ศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่ม  1 สังกัดสํานักงาน

พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ

 

ลาํดับ สถานศึกษา 

ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 

ผู้บ
ริห

าร
 

ครู
 

บุค
ลา

กร
 

รว
ม 

ผู้บ
ริห

าร
 

ครู
 

บุค
ลา

กร
 

รว
ม 

1 วชิรมกฏุ 3 14 3 20 0 5 1 6 

2 บาลีสาธิตศกึษา มจร. 5 16 4 25 2 12 2 16 

3 วดัศรีบญุเรือง 4 20 2 26 0 5 1 6 

4 เตรียมอดุมศกึษา มจร. 5 24 5 34 3 12 2 17 

5 พทุธศาสตร์วิทยา 3 24 3 30 3 10 2 15 

6 กาญจนสงิหาสน์วิทยา 1 14 4 19 1 9 1 11 

7 วดัธรรมมงคล 5 31 9 45 2 19 4 25 

8 วดัเวตวนัธรรมาวาส 1 8 1 10 1 6 1 8 

9 วดัผอ่งพลอยวิริยาราม 5 14 4 23 2 10 2 14 

10 วดัเสน่หา 1 12 3 16 1 9 1 11 

11 มหาสวสัดิว์ิทยา 2 11 1 14 1 8 1 10 

12 วดัโกเมศรัตนาราม 1 11 6 18 1 7 1 9 

13 เตรียมพทุธศาสตร์ 4 26 4 34 2 10 2 14 

14 พระราหลุ 1 14 2 17 0 9 1 10 

15 พรหมวชิรญาณ 4 24 1 29 1 10 1 12 

รวม 45 263 52 360 20 141 23 184 

 
ตวัแปรที่ใช้ศึกษา 
 ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย ตวัแปรพืน้ฐาน ตวัแปรต้น และตวัแปร

ตาม ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้



88 

 

 

 1. ตวัแปรพืน้ฐาน เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบั สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัเพศ อาย ุระดบั

การศกึษา ตําแหน่งหน้าท่ีการงาน ประสบการณ์ในการทํางาน โรงเรียนท่ีปฏิบตังิานอยู ่

 2. ตวัแปรต้น เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบั หลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหาร (Xtot) ประกอบด้วย 

 หลักนิติธรรม (X1) หมายถึง การออกกฎระเบียบข้อบังคับปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ี

กฎหมายใช้อํานาจไว้มิใช่อํานาจตามอําเภอใจและต้องบงัคบัใช้กบัทกุคนเสมอภาคเท่าเทียมกนั

อย่างเป็นธรรมปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบตัิเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย 

พร้อมใจกนัปฏิบตัติามกฎระเบียบข้อบงัคบันัน้  

 หลักคุณธรรม (X2) หมายถึง การปฏิบัติหน้าท่ียึดมั่นในความถูกต้องมีคุณธรรม          

มีความเป็นกลาง ไมมี่อคตเิห็นแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ให้ความเสมอภาคไมเ่ห็นแคส่ินจ้างรางวลัปฏิบตัิ

หน้าท่ีเป็นตวัอย่างแก่สงัคม ส่งเสริมให้คนไทยมีความซื่อสตัย์สุจริตมีอิทธิบาท ขยนัหมั่นเพียร 

อดทน มีเมตตาธรรมมีระเบียบวินยั ประกอบอาชีพสจุริตเป็นนิสยัประจําชาต ิ

 หลักความโปร่งใส (X3) หมายถึง การบริหารงานด้วยความโปร่งใสเป็นการสร้างความ

ไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กรทุกองค์กรมีการ

เปิดเผยข้อมลูขา่วสาร-การจดัซือ้จดัจ้างท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สาธารณะตรงไปตรงมาพร้อมให้องค์กร

ทัง้ภายในและภายนอกตรวจสอบความถกูต้องได้ 

 หลักความมีส่วนร่วม (X4) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การดําเนินงานมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย แผนงาน และตรวจสอบการดําเนินงาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ท่ีจะเกิดผลกระทบต่อบุคคลและสงัคม การจะ

แก้ปัญหาไม่ให้มีผลกระทบต่อบุคคลและสงัคมนัน้ ต้องอาศยัความคิดเห็นและร่วมกันตดัสินใจ

จากบคุคลหลายฝ่าย มีประชาวิจารณ์ การแสดงประชามต ิการบริหารจดัการตามแบบมีสว่นร่วม  

 หลักความรับผิดชอบ (X5) หมายถึง การตระหนักในหน้าท่ี มีจิตสํานึกในความ

รับผิดชอบในหน้าท่ีของตนและตอ่สงัคมเอาใจใสปั่ญหาของสาธารณะมีความกระตือรือร้นในการ

แก้ปัญหาตดิตามและประเมินผลมุง่มัน่และตัง้ใจปฏิบตังิานให้บรรลผุลมีจิตสํานกึตอ่หน้าท่ีมีความ

กล้าท่ีจะยอมรับ ท่ีเกิดจากการกระทําของตนและพร้อมท่ีจะถกูตรวจสอบจากผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 

เป็นการแสดงความเอาใจใสต่ัง้ใจทํางานในหน้าท่ีด้วยความเต็มใจมีความขยนัแสดงถึงภาวะผู้ นํา

นําท่ีจะต้องรับผิดชอบ 
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 หลักความคุ้มค่า (X6) หมายถึงการบริหารจดัการโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด

ด้วยความประหยดั  โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยดั ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุมีความรับผิดชอบเสียสละแก่สว่นรวม 

 3. ตวัแปรตาม เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกับ ประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนก

สามญัศกึษา กลุม่ 1 สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ(Ytot) มี 4 ด้าน ประกอบด้วย 

 ด้านการบริหารภายใน (Y1) หมายถึง การดําเนินการบริหารภายในโรงเรียนทุกด้าน

วิชาการหลกัสตูรกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนให้เกิดประสทิธิภาพภายในองค์กร 

 ด้านการเงิน (Y2) หมายถึง การบริหารจัดการด้านงบประมาณในการลงทุนอย่าง

เหมาะสม มีแผนงานเบิกจ่ายถกูต้องรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า และค่าตอบแทนเงินเดือน

สวสัดกิารอ่ืน ๆ ดําเนินตามกฎระเบียบหลกัเกณฑ์  

 ด้านส่งเสริมบุคลากร (Y3) หมายถึง การส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะ

พฒันาการทางวิชาการนําเทคโนโลยีไปใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้

บคุลากรมีความซ่ือสตัย์ในการปฏิบตัิหน้าท่ี การลาศกึษาตอ่ ส่งเสริมสวสัดิการให้ได้รับวิทยพฒัน์ 

ยกยอ่งเชิดชเูกียรต ิ

 ด้านความพงึพอใจและการมีส่วนร่วมของชุมชน (Y4) หมายถึง ประชาชนเกิดความ

พึงพอใจในการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นท่ียอมรับของ

ชมุชนและเปิดโอกาสให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการพฒันาโรงเรียน 

 

3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้

เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลกับประสิทธิผล

ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศกึษา กลุม่ 1 สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ

แบบสอบถาม 1 ชดุ ประกอบด้วยข้อถามท่ีมีลกัษณะเป็นคําถามปลายปิดและปลายเปิด แบง่ออก 

4 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 สอบถามข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

การบริหารจดัการสถานศกึษาแบบธรรมาภิบาลท่ีมีตอ่โรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศกึษา 
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กลุม่ 1 สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ ภายใต้องค์ประกอบท่ีเก่ียวกบัหลกัธรรมาภิบาล 

6 ด้านคือ  

1) ด้านหลกันิตธิรรม    

2) ด้านหลกัคณุธรรม    

3) ด้านหลกัความโปร่งใส    

4) ด้านหลกัความมีสว่นร่วม   

5) ด้านหลกัความรับผิดชอบ   

6) ด้านหลกัความคุ้มคา่    

 และเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ท่ีใช้มาตราส่วนประมาณค่าชนิด 5 อนัดบั (Rating 

Scale) ตามวิธีสร้างสเกลคําถามของลิเกิร์ท (LikertScale) โดยกําหนดข้อคําถามเชิงบวก (Positive) 

จํานวน 30 ข้อ  แบ่งเป็นคําถามเก่ียวกบัการบริหารจดัการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาล 6 ด้าน คือ 

ด้านหลักนิติธรรม  ด้านหลักคุณธรรม  ด้านความโปร่งใส  ด้านการมีส่วนร่วม  ด้านหลักความ

รับผิดชอบ และด้านหลกัความคุ้มคา่ โดยในแตล่ะด้านผู้วิจยัได้กําหนดระดบัการวดัการบริหารจดัการ  

5 ระดบั ดงันี ้

 คะแนน 5 หมายถึง มีระดบัการบริหารจดัการแบบธรรมาภิบาลมากท่ีสดุ 

 คะแนน 4 หมายถึงมีระดบัการบริหารจดัการแบบธรรมาภิบาลมาก 

 คะแนน 3 หมายถึง มีระดบัการบริหารจดัการแบบธรรมาภิบาลปานกลาง 

 คะแนน 2 หมายถึง มีระดบัการบริหารจดัการแบบธรรมาภิบาลน้อย 

 คะแนน 1 หมายถึง มีระดบัการบริหารจดัการแบบธรรมาภิบาลน้อยท่ีสดุ 

 สําหรับเกณฑ์ท่ีใช้แปลความหมาย  พิจารณาจากค่าเฉล่ียซึง่ใช้หลกัทางคณิตศาสตร์ท่ี

กําหนดให้คา่เฉลี่ยตัง้แต ่0.51 ขึน้ไปปัดเศษเป็นเลขจํานวนเต็มแล้วแปลความหมายตามเกณฑ์ท่ี

กําหนด คือ 

 ค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเห็นในการบริหารจัดการแบบ 

ธรรมาภิบาลอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

 ค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเห็นในการบริหารจัดการแบบ    

ธรรมาภิบาลอยูใ่นระดบัมาก 

 ค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเห็นในการบริหารจัดการแบบ    

ธรรมาภิบาลอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 ค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเห็นในการบริหารจัดการแบบ    

ธรรมาภิบาลอยูใ่นระดบัน้อย 

 ค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเห็นในการบริหารจัดการแบบ    

ธรรมาภิบาลอยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ(รศ. ดร. สมชยั วงษ์นายะ และรศ. ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์

,2551, 229) 

 ตอนที่ 3 สอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศกึษา

กลุม่ 1สํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ และเป็นแบบสอบถามท่ีใช้มาตราสว่นประมาณคา่ชนิด 5 

อนัดบั (Rating Scale) ตามวิธีสร้างสเกลคําถามของลิเกิร์ท (LikertScale) โดยกําหนดข้อคําถามเชิง

บวก (Positive) จํานวน 20 ข้อ  แบง่เป็นคําถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียนพระปริยตัธิรรม 4 ด้าน 

คือ ด้านการบริหารภายใน  ด้านการเงิน  ด้านสง่เสริมบคุลากร  ด้านความพงึพอใจและมีสว่นร่วมของ

ชมุชน แตล่ะด้านผู้วิจยัได้กําหนดระดบัประสทิธิผลของโรงเรียนพระปริยตัธิรรม  5 ระดบั ดงันี ้

 คะแนน 5 หมายถึง มีระดบัประสทิธิผลของโรงเรียนพระปริยตัธิรรมมากท่ีสดุ 

 คะแนน 4 หมายถึงมีระดบัประสทิธิผลของโรงเรียนพระปริยตัธิรรมมาก 

 คะแนน 3 หมายถึง มีระดบัประสทิธิผลของโรงเรียนพระปริยตัธิรรมปานกลาง 

 คะแนน 2 หมายถึง มีระดบัประสทิธิผลของโรงเรียนพระปริยตัธิรรมน้อย 

 คะแนน 1 หมายถึง มีระดบัประสทิธิผลของโรงเรียนพระปริยตัธิรรมน้อยท่ีสดุ 

 สําหรับเกณฑ์ท่ีใช้แปลความหมาย  พิจารณาจากค่าเฉล่ียซึง่ใช้หลกัทางคณิตศาสตร์ท่ี

กําหนดให้คา่เฉลี่ยตัง้แต ่0.51 ขึน้ไปปัดเศษเป็นเลขจํานวนเต็มแล้วแปลความหมายตามเกณฑ์ท่ี

กําหนด คือ 

 ค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเห็นในประสิทธิผลของโรงเรียน

พระปริยตัธิรรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

 ค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเห็นในประสิทธิผลของโรงเรียน

พระปริยตัธิรรมอยูใ่นระดบัมาก 

 ค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเห็นในประสิทธิผลของโรงเรียน

พระปริยตัธิรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเห็นในประสิทธิผลของโรงเรียน

พระปริยตัธิรรมอยูใ่นระดบัน้อย 
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 ค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเห็นในประสิทธิผลของโรงเรียน

พระปริยตัธิรรมอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

 ตอนที่ 4 เป็นการสอบถามเก่ียวกบัข้อเสนอแนะ ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการ

สถานศกึษาแบบธรรมาภิบาลกบัประสทิธิผลของโรงเรียนพระปริยตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา กลุม่ 1

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended 

Question) 
 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผู้ วิจัยดําเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้ดําเนินการ

ตามลําดบัขัน้ตอน ดงันี ้

 1. ศึกษาค้นคว้าแนวคิด เอกสารทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัธรรมมาภิบาล  

ท่ีมีตอ่การบริหารจดัการสถานศกึษา 

 2. กําหนดกรอบแนวคิดและเนือ้หาตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั นํามาใช้เป็นข้อมลูใน

การสร้างแบบสอบถาม  

 3. นําร่างแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ท่ีปรึกษาทําการตรวจ 

วิจารณ์ แก้ไข เสนอแนะ ปรับปรุง เพ่ือความถกูต้องของแบบสอบถาม 

 4. นําแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแล้ว เสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความ

ถกูต้อง  ความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content validity) และความครอบคลมุของเนือ้หา  

 5.นําแบบสอบถามหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence 

: IOC) ของแบบสอบถาม ความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง (Constant Validity) โดยอาศยัดลุยพินิจ

ของผู้ เช่ียวชาญ (Face Validity) ได้คา่เท่ากบั 1.00 

 6. นําแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่

กลุม่ตวัอยา่งจํานวน 30 คน แล้วนําผลการตอบแบบสอบถาม ไปหาคา่ความเช่ือมัน่(Reliability)ได้

คา่เท่ากบั 0.971 

 7. นําแบบสอบถามท่ีได้ค่าความเช่ือมัน่เสนอตรวจสอบนําไปใช้เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลู

กบัประชากรกลุม่ตวัอยา่ง 
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3.5 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัครัง้นี ้มีขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอน ดงันี ้

 1. นําหนงัสือขอความอนเุคราะห์ผู้ อํานวยการโรงเรียนเก็บรวบรวมข้อมลูวิจยัด้วยตนเอง 

จํานวน 186 ชดุ 

 2. ผู้วิจยัทําการเก็บรวบรวมข้อมลูวิจยัจากกลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง

ได้กลบัมา จํานวน 186 ชดุ 

 3. ตรวจสอบความถกูต้องสมบรูณ์ของแบบสอบถามทกุฉบบัท่ีได้รับกลบัคืนมามีฉบบัท่ี

สมบรูณ์ จํานวน 184 ชดุ 

 4. บนัทกึข้อมลูและนําข้อมลูท่ีได้ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิต ิ

 
3.6 สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สงัคมศาสตร์  ซึง่แยกวิเคราะห์ตามลําดบั ดงันี ้

 1. วิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจยัใช้สถิติ

แจกแจงความถ่ี (Frequency) โดยการหาคา่ร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ระดบัหลกัธรรมมาภิบาลกับประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียนพระปริยตัิ

ธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่ม 1สงักัดสํานกัพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยสถิติค่าเฉลี่ย (Mean) 

และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลกับ

ประสิทธิผลด้วยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson – Coefficient Correlation) 

ตามหลกัเกณฑ์ของ วิเชียร เกตสุงิห์ (2546::90) (ใช้ได้ในทางบวกและทางลบ) 



 

 

บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 วิทยานิพนธ์ เร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลกับ

ประสิทธิผลของโรงเ รียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่ม  1 สังกัดสํานักงาน

พระพทุธศาสนาแห่งชาติ”  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ

ศึกษาระดบัการบริหารจดัการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดบัประสิทธิผลของ

โรงเรียนพระปริยตัิ และความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการสถานศกึษาแบบธรรมาภิบาลของ

ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 1 สงักัดสํานักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาต ิ

 กลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้บริหารครูและบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามญัศกึษา กลุม่ 1สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ จํานวน 184 รูป /คน  โดยเคร่ืองมือ

ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้มีคา่ความเช่ือมัน่(Reliability)เท่ากบั 0.971  

ผู้วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมลูและตรวจสอบความสมบรูณ์ของข้อมลูท่ีศกึษา พร้อมทัง้วิเคราะห์สรุป

ข้อมลูด้วยวิธีการทางสถิตเิพ่ือใช้ตอบวตัถปุระสงค์และสมมตฐิานการวิจยัท่ีตัง้ไว้ 

 ผู้ วิจยัได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจํานวน 184 ชุด และได้นําเสนอผล

วิเคราะห์ข้อมลูในรูปตารางประกอบขัน้ตอนในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

 4.1 สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการการวิเคราะห์ข้อมลู 

 4.2 ลําดบัขัน้ตอนในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการการวเิคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้เข้าใจผลการวิเคราะห์ข้อมลูได้ดียิ่งขึน้  ผู้ วิจยัได้กําหนดสญัลกัษณ์ทางสถิติและ

อกัษรยอ่ท่ีใช้ในการวิจยั  ดงันี ้

 X   หมายถึง  คา่เฉลี่ย (Mean)  

 ..DS   หมายถึง  คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 **   หมายถึง  ระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  0.01 
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4.2 ลาํดบัขัน้ตอนในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ผลวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานเก่ียวกับการบริหารจดัการสถานศึกษาแบบ 

ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญัศกึษากลุ่ม 1 สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ  ในภาพรวมและจําแนกเป็น

รายด้าน 

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยตัิ

ธรรม แผนกสามญัศกึษากลุม่ 1 สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ ในภาพรวมและจําแนก

เป็นรายด้าน 

 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการสถานศึกษาแบบ 

ธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 1 สังกัด

สํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสงัคมศาสตร์

สําหรับประมวลผลทางสถิติ  พร้อมทัง้ได้สรุปข้อมลูลงในตารางประกอบการบรรยายข้อมลู ดงัจะ

ได้นําเสนอตามลําดบัดงัตอ่ไปนี ้

ตอนที่ 1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่างจํานวน 184 รูป/คน จําแนกตาม 

เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ฐานะ และประสบการณ์  ได้ผลดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที่ 4.1 จํานวนและร้อยละข้อมลูสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จาํนวน ร้อยละ 
1.เพศ   

ชาย 141 76.6 

หญิง 43 23.4 

รวม 184 100.0 

2. อายุ   
20 - 30 ปี 70 38.0 

31 – 40 ปี 48 26.1 

41 – 50 ปี 31 16.8 

50 ปีขึน้ไป 35 19.0 

รวม 184 100.0 

3. ระดบัการศึกษา   
ต่ํากวา่ระดบัปริญญาตรี 15 8.2 

ปริญญาตรี 133 72.3 

สงูกวา่ปริญญาตรี 36 19.6 

รวม 184 100.0 

4.ฐานะ   

ผู้บริหาร 20 10.9 

ครูผู้สอน 141 76.6 

เจ้าหน้าท่ี 23 12.5 

รวม 184 100.0 

5.ประสบการณ์   
1 – 3 ปี 55 29.9 

4 – 6 ปี 51 27.7 

7 – 9ปี 25 13.6 

10 ขึน้ไป 53 28.8 

รวม 184 100.0 
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จากตารางท่ี 4.1  พบวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศชาย คดิเป็นร้อยละ 76.6 เพศหญิง 

ร้อยละ 23.4  โดยเป็นผู้ ท่ีมีอายรุะหว่าง 20-30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 38.0  รองลงมามีอายุระหว่าง 

31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.1 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 72.3 ส่วนใหญ่มี

ตําแหน่งเป็นครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 76.6   ซึ่งมีประสบการณ์อยู่ระหว่าง 1-3 ปี  คิดเป็นร้อยละ 

29.9 รองลงมามีประสบการณ์อยูร่ะหวา่ง 10 ปีขึน้ไป  คดิเป็นร้อยละ 28.8 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบ   

ธรรมาภบิาล ในภาพรวมและจาํแนกเป็นรายด้าน 

ผู้ วิจัยได้นําแบบสอบถามเก่ียวกับระดบัความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ

บคุลากรทางการศกึษาท่ีมีตอ่การบริหารจดัการสถานศกึษาแบบธรรมาภิบาล มาวิเคราะห์คา่สถิติ

พืน้ฐาน  แสดงไว้ในตารางท่ี 4.2 – 4.8 

ตารางที่ 4.2 ระดบัความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบคุลากรทางการศกึษาท่ีมีต่อ

การบริหารจดัการสถานศกึษาแบบธรรมาภิบาลในโรงเรียนพระปริยตัธิรรม  

 

หลักธรรมาภบิาล 
X  

..DS  ร ะ ดั บ ค ว า ม
คดิเหน็ 

 

.ด้านหลกันิตธิรรม 3.93 0.61 มาก  

2.ด้านหลกัคณุธรรม 4.15 0.64 มาก  

3.ด้านหลกัความโปร่งใส 4.01 0.69 มาก  

4.ด้านหลกัการมีสว่นร่วม 3.77 0.69 มาก  

5.ด้านหลกัความรับผิดชอบ 3.91 0.62 มาก  

6.ด้านหลกัความคุ้มคา่ 3.98 0.65 มาก  

รวม 3.96 0.55 มาก  

  

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัธรรมาภิบาลโดยภาพ

รวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.96, S.D. = 0.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านสว่นใหญ่อยู่ในระดบั
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มากคือด้านคณุธรรม อยูใ่นระดบัมาก( X  = 4.15) รองลงมาคือด้านหลกัความโปร่งใสอยู่ในระดบั

มาก( X  = 4.01)และน้อยสดุคือด้านหลกัการมีสว่นร่วมอยูใ่นระดบัมาก( X  = 3.77) 

ตารางที่ 4.3 การบริหารจดัการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลในโรงเรียนพระปริยตัิธรรม จําแนก

ตามด้านหลกันิตธิรรม 

 

ด้านหลกันิตธิรรม X  ..DS  
ระดบัความ

คดิเห็น  

1.สถานศึกษายึดกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ

ตา่ง ๆ ใช้ในการบริหารโรงเรียน 

4.08 0.7 มาก  

2.ผู้ บริหารสถานศึกษาชีแ้จงให้ครูและนักเรียนมี

ความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ีของตนตาม

กฎระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาอย่างมี

ระบบ 

3.93 0.72 มาก  

3.ในกฎระเบียบ ข้อบงัคบั ของสถานศึกษาได้เปิด

โอกาสให้ครูและกรรมการสถานศกึษามีสว่นร่วม

ในการแสดงความคดิเห็น 

3.97 0.77 มาก  

4.มีการแบ่งแยกสายงาน บทบาทหน้าท่ี และภาระ

งานของบคุคลอยา่งชดัเจน 

3.94 0.76 มาก  

5.มีการลงโทษบุคลากรทางการศึกษาท่ีไม่ปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาโดย

เท่าเทียมกันและปราศจากอคติ เป็นท่ียอมรับ

ของทกุฝ่าย 

3.72 0.90 มาก  

รวม 3.93 0.61 มาก  

 จากตารางท่ี 4.3  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัธรรมาภิบาลด้านหลกั

นิตธิรรมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก( X  = 3.93,S.D. = 0.61)เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ สว่นใหญ่

คือสถานศึกษายึดกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆใช้ในการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดบัมาก    

( X  = 4.08) รองลงมาคือในกฎระเบียบ ข้อบงัคบั ของสถานศึกษาได้เปิดโอกาสให้ครูและ
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กรรมการสถานศกึษามีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.97)  และน้อย

ท่ีสดุคือมีการลงโทษบุคลากรทางการศึกษาท่ีไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของสถานศึกษา

โดยเท่าเทียมกนัและปราศจากอคต ิเป็นท่ียอมรับของทกุฝ่ายอยูใ่นระดบัมาก( X  = 3.72)   

ตารางที่ 4.4 การบริหารจดัการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลในโรงเรียนพระปริยตัิธรรม จําแนก

ตามด้านหลกัคณุธรรม 

 
 
ด้านหลกัคณุธรรม X  ..DS  

ระดบัความ

คดิเห็น 
 

 

1.ผู้บริหารสถานศึกษามีความซ่ือสัตย์ สุจริตต่อหน้าท่ี 

ประพฤตตินเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

4.29 

 

0.72 มาก 

 

 

2.ผู้บริหารสถานศกึษาปฏิบตัหิน้าท่ีตามหลกัอิทธิบาท 4 4.09 0.76 มาก  

3.ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบตัิหน้าท่ีตามพรหมวิหาร มี

ความเมตตา สภุาพออ่นโยนมีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดี 

4.08 0.77 มาก  

4.ผู้บริหารสถานศกึษามีจิตสํานกึด้านคณุธรรม จริยธรรม

เว้นอบายมขุเหตแุห่งความเส่ือมของชีวิต 

4.21 0.79 มาก  

5.ผู้บริหารสถานศกึษาพิจารณาความดีความชอบของครู

และบคุลากรทางการศกึษาเสมอภาคปราศจากอคต ิ

4.09 0.76 มาก  

รวม 4.15 0.64 มาก  

 

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหลกัธรรมาภิบาลด้านหลกั

คณุธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.15 ,S.D.= 0.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่คือผู้บริหาร

สถานศึกษามีความซื่อสตัย์ สจุริตต่อหน้าท่ี ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.29) 

รองลงมาคือผู้บริหารสถานศกึษาปฏิบตัิหน้าท่ีตามหลกัอิทธิบาท 4 มีค่าเท่ากบั ผู้บริหารสถานศกึษาพิจารณา

ความดีความชอบของครูและบคุลากรทางการศกึษาเสมอภาคปราศจากอคติอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.09) และ

น้อยท่ีสดุคือผู้บริหารสถานศกึษาปฏิบตัิหน้าท่ีตามพรหมวิหาร มีความเมตตา สภุาพอ่อนโยนมีมนษุย์สมัพนัธ์

ท่ีดีอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.08)   



100 

 

 

ตารางที่ 4.5 การบริหารจดัการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลในโรงเรียนพระปริยตัิธรรม จําแนก

ตามด้านหลกัความโปร่งใส 

 

ด้านหลกัความโปร่งใส 
X  ..DS  

ระดบัความ

คดิเห็น  

1 .ผู้ บ ริหารสถานศึกษามีการบ ริหารจัดการ

ดําเนินงานต่าง ๆ อย่างเปิดเผยและโปร่งใสมี

คณะกรรมการตรวจสอบ 

4.14 0.79 มาก  

2.ผู้ บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล

สารสนเทศตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันแก่

สาธารณชน 

3.98 0.29 มาก  

3.ผู้ บริหารจัดให้มีการประเมินผลด้วยการนํา

รายงานผลการบริหารสถานศกึษาประจําปีเสนอ

แก่ผู้ เก่ียวข้องและสาธารณชน 

3.88 0.82 มาก  

4.การบริหารกิจการของสถานศึกษาใช้รูปแบบของ

คณะกรรมการ 

4.05 0.81 มาก  

5.การจัดซือ้จัดจ้างมีสัญญาจ้าง สัญญาเบิกจ่าย 

ทําบญัชีเบิกจ่ายถูกต้องและโปร่งใสให้ทุกฝ่าย

เข้าถึงข้อมลูได้ 

3.99 0.90 มาก  

รวม 4.01 0.69 มาก  

 

 จากตารางท่ี 4.5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหลกัธรรมาภิบาลด้านหลกั

ความโปร่งใสโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.01,S.D.= 0.69)เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อสว่น

ใหญ่คือผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการดําเนินงานต่าง ๆ อย่างเปิดเผยและโปร่งใสมี

คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.14) รองลงมาคือการบริหารกิจการของ

สถานศกึษาใช้รูปแบบของคณะกรรมการอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.05) และน้อยท่ีสดุคือผู้บริหาร

จดัให้มีการประเมินผลด้วยการนํารายงานผลการบริหารสถานศกึษาประจําปีเสนอแก่ผู้ เก่ียวข้อง

และสาธารณชนอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.88)   
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ตารางที่ 4.6 การบริหารจดัการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลในโรงเรียนพระปริยตัิธรรม จําแนก

ตามด้านหลกัการมีสว่นร่วม 

 
ด้านหลกัการมีสว่นร่วม 

X  ..DS  
ระดบัความ

คดิเห็น  

1.สถานศกึษาเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน

การกําหนดแผนพฒันาปฏิบตังิานประจําปี 

3.72 0.87 มาก  

2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาและตวัแทนชุมชน

มีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดซือ้จัดจ้างโดยใช้

รูปแบบของคณะกรรมการ 

3.69 0.84 มาก  

3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติหน้าท่ี

ของหน่วยงาน 

3.85 0.81 มาก  

4.ผู้ บริหารสถานศึกษามีกรอบในการบริหารงาน

โดยกระจายอํานาจในการตดัสินใจอิสระแก่ครู

และบุคลากรทางการศึกษาผู้ ท่ี รับ ผิดชอบ

โดยตรง 

3.89 0.85 มาก  

5.สถานศึกษาจัดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนในการ

ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศกึษา 

3.72 0.92 มาก  

รวม 3.77 0.69 มาก  

 

 จากตารางท่ี 4.6 พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลด้าน

หลกัการมีสว่นร่วมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.77,S.D.= 0.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ

ส่วนใหญ่คือผู้บริหารสถานศึกษามีกรอบในการบริหารงานโดยกระจายอํานาจในการตดัสินใจ

อิสระแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ท่ีรับผิดชอบโดยตรงอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.89)

รองลงมาคือครูและบคุลากรทางการศกึษามีสว่นร่วมในการตดัสนิใจและแก้ไขปัญหาในการปฏิบตัิ

หน้าท่ีของหน่วยงานอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.85) และน้อยท่ีสดุคือครูและบคุลากรทางการศกึษา
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และตวัแทนชุมชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาจดัซือ้จดัจ้างโดยใช้รูปแบบของคณะกรรมการอยู่ใน

ระดบัมาก ( X  = 3.69) 

ตารางที่ 4.7 การบริหารจดัการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลในโรงเรียนพระปริยตัิธรรม จําแนก

ตามด้านหลกัความรับผิดชอบ 

 
ด้านหลกัความรับผิดชอบ 

X  ..DS  
ระดบัความ

คดิเห็น 
 

1.ผู้ บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีความตระหนักในหน้าท่ีและรับผิดชอบ

ยอมรับผลจากการกระทําของตนเอง 

3.94 0.75 มาก  

2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติหน้าท่ี

ตามท่ีได้รับมอบหมายสรุปและประเมินผลได้

ตรงตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ 

3.87 0.79 มาก  

3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบ

ในโครงการกิจกรรมต่างๆท่ีได้รับมอบภาระงาน

ทกุโครงการ 

4.01 0.76 มาก  

4.ผู้บริหารสถานศึกษามีการแก้ปัญหาเม่ือมีความ

ขดัแย้งของบุคลากรในการปฏิบตัิหน้าท่ีเกิดขึน้

ได้ทนัที 

3.84 0.80 มาก  

5.ผู้ บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของ

ท รัพยากรและความ รับ ผิดชอบในการใ ช้

ทรัพยากรในองค์กร 

3.89 0.79 มาก  

รวม 3.91 0.62 มาก  

 

 จากตารางท่ี 4.7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหลกัธรรมาภิบาลด้านหลกั

ความรับผิดชอบโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.91,S.D.= 0.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ

ส่วนใหญ่คือครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบในโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับ
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มอบภาระงานทกุโครงการอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.01) รองลงมาคือผู้บริหารสถานศกึษาครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักในหน้าท่ีและรับผิดชอบยอมรับผลจากการกระทําของ

ตนเองอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.94) และน้อยท่ีสดุคือผู้บริหารสถานศกึษามีการแก้ปัญหาเม่ือมี

ความขดัแย้งของบคุลากรในการปฏิบตัหิน้าท่ีเกิดขึน้ได้ทนัทีอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.84)   

ตารางที่ 4.8 การบริหารจดัการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลในโรงเรียนพระปริยตัิธรรม จําแนก

ตามด้านหลกัความคุ้มคา่ 

 
ด้านหลกัความคุ้มคา่ 

X  ..DS  
ระดบัความ

คดิเห็น 
 

1.ผู้บริหารสถานศกึษาครูและบคุลากรทางการศกึษาอทิุศตน

ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความเสียสละเพ่ืองานมีประสทิธิภาพ 

4.02 0.79 มาก  

2.ผู้บริหารสถานศึกษารณรงค์ให้ครูและนกัเรียนประหยดันํา้ 

ไฟและใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่เกิดประโยชน์สงูสดุ 

3.97 0.84 มาก  

3.สถานศกึษามีการจดัระบบสารบญัการใช้วสัดอุปุกรณ์และ

ครุภณัฑ์เพ่ือประโยชน์การใช้สอยท่ีคุ้มคา่ 

3.91 0.79 มาก  

4.ผู้ บริหารสถานศึกษาควบคุมงบประมาณตามโครงการ

ตา่งๆ ด้วยความประหยดัและให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

4.00 0.81 มาก  

5.ผู้บริหารสถานศึกษาเอาใจใส่ดูแลและซ่อมแซมอุปกรณ์

เคร่ืองมือ-เคร่ืองใช้ท่ีชํารุดให้มีประสทิธิภาพใช้งานได้ 

4.00 0.82 มาก  

รวม 3.98 0.65 มาก  

  

 จากตารางท่ี 4.8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหลกัธรรมาภิบาลด้านหลกั

ความคุ้มคา่โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.98,S.D.= 0.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อสว่น

ใหญ่คือผู้บริหารสถานศกึษาครูและบคุลากรทางการศกึษาอทิุศตนปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความเสียสละ

เพ่ืองานมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.02) รองลงมาคือผู้บริหารสถานศกึษาควบคมุ

งบประมาณตามโครงการตา่งๆ ด้วยความประหยดัและให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 



104 

 

 

อยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.00) และน้อยท่ีสดุคือสถานศึกษามีการจดัระบบสารบญัการใช้วสัดุ

อปุกรณ์และครุภณัฑ์เพ่ือประโยชน์การใช้สอยท่ีคุ้มคา่อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.91)   
 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิตเิก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนก
สามัญศึกษากลุ่ม 1 สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในภาพรวมและจาํแนกเป็น
รายด้าน 

 ผู้วิจยัได้นําแบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั

ศึกษากลุ่ม 1 สงักดัสํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มาวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐาน แสดงไว้ใน

ตารางท่ี 4.9–4.13 

ตารางที่ 4.9 ประสทิธิผลของโรงเรียนพระปริยตัธิรรม  โดยภาพรวมและรายด้าน  

 

ประสทิธิผล X  ..DS  
ระดบัความ

คดิเห็น 
 

1. ด้านการบริหารภายใน 3.89 .68 มาก  

2. ด้านการเงิน 3.89 .73 มาก  

3. ด้านสง่เสริมบคุลากร 3.93 .63 มาก  

4. ด้านความพึงพอใจและการมีส่วนร่วม

ของชมุชน 

3.76 .65 มาก  

รวม 3.87 .60 มาก  

  

 จากตารางท่ี 4.9 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิผลโดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.87,S.D.= 0.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านสว่นใหญ่อยูใ่นระดบั

มากคือด้านส่งเสริมบคุลากร( X  = 3.93) รองลงมาคือ ด้านการบริหารภายในอยู่ในระดบัมาก      

( X  = 3.89) และน้อยท่ีสดุคือมีการสว่นร่วมของชมุชนอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.76)   
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ตารางที่ 4.10 ประสทิธิผลของโรงเรียนพระปริยตัธิรรม จําแนกตามด้านการบริหารภายใน 

 
ด้านการบริหารภายใน 

X  ..DS  
ระดบั

ประสทิธิผล  

1 .ผู้ บ ริหารสถานศึกษาเป็นผู้ นํ า ท่ี มีวิสัยทัศน์

ก ว้ า ง ไ กลพัฒนาสถานศึ กษา ไ ด้ อย่ า ง มี

ประสทิธิภาพ 

4.05 0.81 มาก  

2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบตัิหน้าท่ีตาม

คําสัง่มีประสทิธิผล 

3.83 0.72 มาก  

3.ผู้ บริหารสถานศึกษาได้มีการกําหนดแผนงาน

โครงการสูก่ารปฏิบตัอิยา่งชดัเจน 

3.89     0.89 มาก  

4.ผู้ บริหารสถานศึกษาปรับปรุง-พัฒนาแผนให้มี

ความเหมาะสมกบัความต้องการของบคุลากร 

3.80 0.81 มาก  

5.ผู้ บริหารสถานศึกษามีกระบวนการบริหารงาน

อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

3.84 0.80 มาก  

รวม 3.88 0.68 มาก  

 

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผล

ด้านการบริหารภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.88,S.D.= 0.68) เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อคือสว่นใหญ่ผู้บริหารสถานศกึษาเป็นผู้ นําท่ีมีวิสยัทศัน์กว้างไกลพฒันาสถานศกึษาได้อย่าง

มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.05) รองลงมาคือผู้บริหารสถานศกึษาได้มีการกําหนด

แผนงานโครงการสูก่ารปฏิบตัิอย่างชดัเจนอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.89) และน้อยท่ีสดุคือผู้บริหาร

สถานศึกษาปรับปรุง-พฒันาแผนให้มีความเหมาะสมกบัความต้องการของบุคลากรอยู่ในระดบั

มาก ( X  = 3.80) 
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ตารางที่ 4.11 ประสทิธิผลของโรงเรียนพระปริยตัธิรรม จําแนกตามด้านการเงิน 

 
ด้านการเงิน 

X  ..DS  
ระดบั

ประสทิธิผล  

1.สถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการลงทุน

ตามความสามารถ ดํา เ นินการ ไ ด้อย่ า ง มี

ประสทิธิภาพ 

3.92 0.78 มาก  

2.สถานศึกษามีการดําเนินงานการเบิกจ่ายถกูต้อง

รวดเร็วมีประสทิธิผลมากน้อยเพียงใด 

3.88 0.84 มาก  

3.สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณตามกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อยา่งเป็นธรรมและเพียงพอ 

3.85     0.88 มาก  

4.สถานศึกษามีการวางแผนพฒันานโยบายในการ

ใช้จ่ายอยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 

3.89 0.81 มาก  

5.สถานศกึษาสารถดําเนินการจดัเก็บด้านรายรับให้

พอเพียงกบัรายจ่ายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

3.89 0.89 มาก  

รวม 3.89 0.73 มาก  

 

 จากตารางท่ี 4.11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผล

ด้านการเงินโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.89,S.D. = 0.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อก็คือ

ส่วนใหญ่สถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการลงทุนตามความสามารถดําเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.92) รองลงมาคือ สถานศึกษามีการวางแผนพฒันา

นโยบายในการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและเป็นระบบอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.89) และน้อยท่ีสดุ

คือสถานศกึษามีการจดัสรรงบประมาณตามกลุม่สาระการเรียนรู้อยา่งเป็นธรรมและเพียงพออยู่ใน

ระดบัมาก ( X  = 3.85) 
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ตารางที่ 4.12 ประสทิธิผลของโรงเรียนพระปริยตัธิรรม จําแนกตามด้านสง่เสริมบคุลากร 

 
ด้านสง่เสริมบคุลากร 

X  ..DS  
ระดบั

ประสทิธิผล  

1.ผู้บริหารสถานศกึษาสนบัสนนุให้ครูและบคุลากร

ได้ศกึษาและพฒันาทางวิชาการอยา่งตอ่เน่ือง 

3.97 0.81 มาก  

2.ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูและ

บคุลากรมีทกัษะในการทํางานให้เกิดประสทิธิภาพ 

3.89 0.72 มาก  

3.ผู้ บริหารสถานศึกษาส่งเสริมครูและบุคลากร

ทางการศกึษาให้ใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัได้อย่าง

มีประสทิธิภาพในการเรียนการสอน 

3.89     0.79 มาก  

4.ผู้บริหารสถานศึกษายอมรับความคิดเห็นของครู

และบุคลากรทางการศึกษาในการปรับปรุงการ

บริหารงาน 

3.89 0.80 มาก  

5.ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีความซ่ือสัตย์ในการ

ปฏิบตัหิน้าท่ี 

4.01 0.78 มาก  

รวม 3.93 0.63 มาก  

 

 จากตารางท่ี 4.12 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผล

ด้านสง่เสริมบคุลากรโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.93,S.D.= 0.63) เม่ือพิจารณาเป็นราย

ข้อคือส่วนใหญ่ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ

ซื่อสตัย์ในการปฏิบตัิหน้าท่ีอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.01) รองลงมาคือผู้บริหารสถานศึกษา

สนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้ศึกษาและพัฒนาทางวิชาการอย่างต่อเน่ืองอยู่ในระดับมาก           

( X  = 3.97) และน้อยท่ีสดุคือผู้บริหารสถานศึกษายอมรับความคิดเห็นของครูและบุคลากร

ทางการศกึษาในการปรับปรุงการบริหารงานอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.89) 
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ตารางที่ 4.13 ประสทิธิผลของโรงเรียนพระปริยตัธิรรม จําแนกตามด้านความพงึพอใจและการมี

สว่นร่วมของชมุชน 

 
ด้านความพงึพอใจและการมีสว่นร่วม 

ของชมุชน X  ..DS  
ระดบั

ประสทิธิผล 
 

1.ประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นท่ียอมรับของ

ชมุชนและผู้ปกครอง 

3.79 0.75 มาก  

2.ผู้ บริหารสถานศึกษาสามารถแก้ปัญหาของครู

และบคุลากรและให้คําปรึกษาเป็นท่ีพึง่พาได้ 

3.78 0.78 มาก  

3.ครูและบคุลากรได้รับความสะดวกและรวดเร็วใน

การตดิตอ่ประสานงานกบัสถานศกึษา 

3.86     0.80 มาก  

4.สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ปกครองมี

ส่วนการกําหนดแผนงาน – โครงการ ในการ

พฒันาโรงเรียน 

3.67 0.84 มาก  

5.ชุมชนมีความพอใจในกลไกการบริหารงานอย่าง

มีประสทิธิภาพของสถานศกึษา 

3.70 0.79 มาก  

รวม 3.76 0.65 มาก  

 

 จากตารางท่ี 4.13 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผล

ด้านความพงึพอใจและการมีสว่นร่วมของชมุชนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.76,S.D.= 

0.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อคือส่วนใหญ่ครูและบคุลากรได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการ

ติดตอ่ประสานงานกบัสถานศกึษาอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.86) รองลงมาคือประสิทธิภาพในการ

ให้บริการเป็นท่ียอมรับของชมุชนและผู้ปกครองอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.79) และน้อยท่ีสดุคือ

สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนการกําหนดแผนงาน – โครงการ ในการ

พฒันาโรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.67)   
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบ 
ธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่ม 1 สังกัดสาํนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ

 ผู้วิจยันําคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาล

ในแต่ละด้าน มาหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายใน และสหสมัพันธ์กับคะแนนความคิดเห็น

เก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียนพระปริยตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา กลุม่ 1 ได้ผลดงัตารางท่ี 4.14 

ตารางที่ 4.14 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารจดัการสถานศกึษาแบบธรรมาภิบาล

กับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่ม 1 สังกัด

สํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ

 
 นิติธรรม คณุธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบ คุ้มค้า 

บ ริ ห า ร

ภายใน 
การเงิน 

ส่ง เส ริม

บคุลากร 
พงึพอใจ 

นิติธรรม 1          

คณุธรรม 0.647** 1         

โปร่งใส 0.668** 0.726** 1        

มีสว่นร่วม 0.650** 0.560** 0.709** 1       

รับผิดชอบ 0.661** 0.567** 0.654** 0.731** 1      

คุ้มค้า 0.625** 0.622** 0.624** 0.603** 0.689** 1     

บริหารภายใน 0.628** 0.548** 0.674** 0.610** 0.689** 0.678** 1    

การเงิน 0.570** 0.527** 0.648** 0.685** 0.684** 0.619** 0.718** 1   

สง่เสริมบคุลากร 0.616** 0.594** 0.661** 0.695** 0.730** 0.669** 0.713** 0.722** 1  

พงึพอใจ 0.615** 0.580** 0.674** 0.748** 0.706** 0.646** 0.645** 0.697** 0.757** 1 

 ** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ด้วยสถิติ Correlation ท่ีระดบั

นยัสําคญัทางสถิติ 0.01 แสดงว่าบริหารจดัการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลด้านหลกันิติธรรม 

ด้านหลกัคณุธรรม ด้านหลกัความโปร่งใส ด้านหลกัการมีสว่นร่วม ด้านหลกัความรับผิดชอบ และ

ด้านหลกัความคุ้มค่ามีความสมัพนัธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมในทุกด้านโดย
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เป็นไปในทางบวกแบบทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลางถึงค่อนข้างสงูกล่าวคือ ถ้ามีการบริหาร

จดัการสถานศกึษาแบบธรรมาภิบาลในแต่ละด้านอยู่ในระดบัสงูแล้ว จะสง่ผลตอ่ประสิทธิผลของ

โรงเรียนพระปริยตัธิรรมในแตล่ะด้านสงูตามไปด้วย 



บทที่ 5 
สรุปผลอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง  ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่ม 1 สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ มี

วตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดบัการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพระ

ปริยตัิธรรม แผนกสามญัศกึษา กลุ่ม 1 สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ  2) ศกึษาระดบั

ประสิทธิผลของโรงเ รียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษากลุ่ม  1 สังกัดสํานักงาน

พระพทุธศาสนาแห่งชาติ และ 3) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการสถานศกึษาแบบ

ธรรมาภิบาลกบัประสิทธิผลโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่ม 1 สงักดัสํานกังาน

พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่ม 1จํานวน 360 คน  กําหนดกลุ่มตวัอย่างโดยวิธี

เปิดตารางสําเร็จของเครซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 184 รูป/คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้โดยแบ่งแบบสอบถาม

เป็น 4 ตอนคือตอนท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบคุคลกลุ่มตวัอย่าง จําแนกตามเพศ อาย ุระดบั

ศกึษา ฐานะ และประสบการณ์ตอนท่ี 2  แบบสอบถามการบริหารการจดัการสถานศกึษาแบบธรรมาภิบาล  

แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 1 ตอนท่ี 3 แบบสอบประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามญัศึกษา กลุ่ม 1 ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการสถานศกึษา

แบบธรรมาภิบาล กับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่ม 1 ได้ค่า

ความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.971 การวิเคราะห์ตวัแปรซึ่งเป็นข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลใช้สถิติแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage ใช้สถิติวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สถิติวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์

สนั (Pearson – Coefficient Correlation) สําหรับข้อเสนอแนะใช้วิธีวิเคราะห์เนือ้หา (Content 

Analysis)  
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5.1 สรุปผลการวจิัย 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามการศึกษาเร่ืองความสมัพนัธ์

ระหว่างการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม  แผนกสามญัศกึษา กลุม่ 1 มีข้อสรุปดงันี ้

5.1.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  กลุม่ตวัอยา่งเป็นเพศชายร้อยละ 76.60 เพศหญิงร้อยละ 

23.40  ส่วนใหญ่เป็นผู้ ท่ีมีอายรุะหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 26.1มีการศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี

ร้อยละ 72.3 มีฐานะเป็นครูผู้สอนร้อยละ 76.6  และมีประสบการณ์อยูร่ะหวา่ง 1-3 ปี ร้อยละ 29.9  

5.1.2 ผลการบริหารการจัดการสถานศึกษาแบบธรรมาภบิาลของโรงเรียนพระปริยตัิ

ธรรม แผนกสามญัศกึษา กลุม่ 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทัง้ 6 ด้านเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน

สว่นใหญ่อยู่ในระดบัมากคือ ด้านหลกัคณุธรรม รองลงมาคือด้านหลกัความโปร่งใสและน้อยท่ีสดุ

คือด้านหลกัการมีสว่นร่วม ตามลําดบั 

 5.1.3 ประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาพบว่า ระดบั

ประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกสามญัศึกษา กลุ่ม 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมากทัง้     

4 ด้านสว่นใหญ่อยู่ในระดบัมากคือ ด้านส่งเสริมบคุลากร รองลงมาคือด้านการบริหารภายในและ

น้อยท่ีสดุคือความพงึพอใจและการมีสว่นร่วม ตามลําดบั 
 5.1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบธรรมาภบิาลกับ
ประสิทธิผล พบว่าการบริหารจดัการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลด้านหลกันิติธรรม ด้านหลกั

คณุธรรม ด้านหลกัความโปร่งใส ด้านหลกัการมีสว่นร่วม ด้านหลกัความรับผิดชอบ และด้านหลกั

ความคุ้มค่ามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กลุ่ม 1       

ในด้านการบริหารภายใน ด้านการเงิน ด้านสง่เสริมบคุลากร และด้านความพงึพอใจและการมีสว่น

ร่วมของชมุชน มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 เป็นไปในทางบวกแบบทิศทางเดียวกนัระดบัสงู 
 5.1.5 ผลการสมมตฐิาน  
   1) สมมติฐานข้อท่ี 1 พบว่าการบริหารจดัการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลของ

ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยตัธิรรมแผนกสามญั กลุม่ 1 ผลจากการวิจยัมีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดบัมากทัง้ 

6 ด้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานตามหลัก    

ธรรมาภิบาลซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ (ดงัตารางท่ี 4.2)  

   2) ประสทิธิผลของโรงเรียนพระปริยตัธิรรมแผนกสามญั กลุม่ 1 แบบธรรมาภิบาล

ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกสามญั กลุม่ 1 ผลการวิจยัประสิทธิผลของโรงเรียนมีคา่เฉลี่ยอยู่
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ในระดบัมากทัง้ 4 ด้าน ซึง่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร และครูมีประสิทธิผลในการบริหารสถานศกึษา

เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ (ดงัตารางท่ี 4.9) 

   3) การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลสมัพนัธ์กับประสิทธิผลของ

โรงเรียนพระปริยตัธิรรมแผนกสามญั กลุม่ 1 
  

5.2 อภปิรายผลการวจิัย 
 จากการสรุปผลการวิจยั สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดงันี ้

5.2.1 การอภปิรายการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบธรรมาภบิาล 
 ผลจากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลของ

โรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่ม 1 สงักัดสํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ

โดยรวมอยู่ในระดับมากทัง้ในด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส       

ด้านหลกัการมีส่วนร่วม  ด้านหลกัความรับผิดชอบ และด้านหลกัความคุ้มค่า โดยมีความคิดเห็น   

ท่ีมีตอ่การบริหารจดัการสถานศกึษาแบบธรรมาภิบาลด้านหลกัคณุธรรมมากท่ีสดุ ในเร่ืองผู้บริหาร

สถานศึกษามีความซื่อสตัย์ สุจริตต่อหน้าท่ี ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  แต่ด้านหลกัความ      

มีสว่นร่วมในเร่ืองครูและบคุลากรทางการศกึษาและตวัแทนชมุชนมีสว่นร่วมในการพิจารณาจดัซือ้

จดัจ้างโดยใช้รูปแบบของคณะกรรมการน้อยท่ีสดุ ผู้วิจยัพบวา่ มีเหตผุลมาจากในปัจจบุนัความคิด

เร่ืองธรรมาภิบาลรัฐบาลกําหนดเป็นนโยบายในการบริหารองค์กรผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ

บคุลากรทางการศึกษามีการรับทราบบทบาทของสถานศึกษา ยึดกฎระเบียบ หลกัในการบริหาร

จัดการ รณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ บริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษาใช้กฎระเบียบ ต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการศกึษา ปลกูฝังเจตคติ ความซ่ือสตัย์ขจดัปัญหาการทจุริต ปรับกลยทุธ์ทศันคติให้

นําหลกัธรรมาภิบาลใช้ในสถานศกึษา สอดคล้องกบังานวิจยัของ นิกร นวโชตริส ได้ทําการศกึษา

วิจัยเร่ือง การบริหารด้วยหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสงักัดเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า 

ความคิดเห็นต่อการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 

ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความพงึพอใจในการบริหารด้วยหลกัธรรมาภิบาล ได้มีการปฏิบตัิโดยรวม

อยู่ในระดับมากในทุก ๆ องค์ประกอบ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การบริหารตามหลัก

คุณธรรม หลกันิติธรรมและหลกัความคุ้มค่ามีความพึงพอใจในการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมากกว่า

องค์ประกอบอ่ืน ๆ และองค์ประกอบด้านหลกัความโปร่งใสมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิอยู่ใน

ระดบัน้อยท่ีสดุ 
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ทุกด้าน โดยเรียงลําดับได้ดังนี  ้คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการมีส่วนร่วม ด้าน     

นิตธิรรม ด้านความโปร่งใส ด้านความคุ้มคา่ และด้านคณุธรรม 

 ในด้านหลักคุณธรรมซึ่งมีค่าเฉล่ียสูงสุดมีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับมากนัน้       

เป็นเพราะวา่โรงเรียนพระปริยตัธิรรม  แผนกสามญัศกึษา กลุม่ 1 นอกจากจะนําหลกัธรรมาภิบาล   

มาใช้ในสถานศกึษาแล้วยงัมีลกัษณะพิเศษคือ เป็นโรงเรียนท่ีมีผู้ อํานวยการโรงเรียนเป็นพระภิกษุ

เป็นผู้บริหาร ประกอบกบั ครู และบคุลากรทางการศกึษาเป็นพทุธศาสนิกชน  ยดึแนวทางปรัชญา

ทางพระพทุธศาสนา  ดําเนินชีวิตตามลกัษณะสงัคมไทยมีวฒันธรรมประเพณีเป็นกรอบ เข้าใจใน

สถานะภาวะรูปแบบของโรงเรียนในการปฏิบตัิตนยึดหลกัศีลธรรม ความซื่อสตัย์ ปฏิบตัิหน้าท่ี

ก่อให้เกิดการปฏิบตัิตนท่ีเหมาะสมยดึหลกัศีลธรรม 3 ครอง คือ ครองตน ครองคน ครองงาน มีสต ิ

ขนัต ิหิริ โอตตปัปะ สจัจะ เว้นอคต ิ4 และอบายมขุ ยดึศีลเป็นหลกัปฏิบตัิครองคน มีเมตตา กรุณา 

มทิุตา อเุบกขา ตามหลกัพรหมวิหาร มีนํา้ใจ โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ผู้ อ่ืน บําเพ็ญตน

เป็นประโยชน์ ตามหลักสังคหวัตถุ ครองงาน มีความมุมานะ ขยัน หมั่นเพียร เข้าใจ พอใจ 

ไตร่ตรอง ใคร่ครวญ รอบคอบ มีอิทธิบาทสูงในการทํางาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จรรยา  

พวงเงนิมาก ท่ีได้ทําการศกึษาวิจยัเร่ือง ทศันะของครูผู้สอนเก่ียวกบัการบริหารสถานศกึษาโดยใช้

หลกัธรรมาภิบาลในเขตพืน้ท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พบว่า ผู้บริหารประพฤติตนด้วยความ

ซื่อสตัย์สุจริตและจริงใจต่อทุกคน ผู้บริหารให้บุคลากรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการจัดทํา

แผนปฏิบตัริาชการ  การประชาพิจารณาแสดงประชามตอิยา่งสม่ําเสมอ  บคุลากรมีความพงึพอใจ

ในการดําเนินการจดักิจกรรมของโรงเรียน ผู้บริหารมีเทคนิควิธีการสร้างแรงจงูใจให้ผู้ ร่วมงานเกิด

ความเลื่อมใสเช่ือถือศรัทธาในการปฏิบตัิงาน ผู้บริหารมีความตระหนกัและสํานึกในหน้าท่ีท่ีมีต่อ

โรงเรียนและสงัคม ผู้บริหารเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน และกล้าท่ีจะรับผลจากกระทํา

ของตน ผู้บริหารกล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อท่ีประชุมและผู้ อ่ืนด้วยเหตุผล ผู้บริหาร

ปฏิบัติงานโดยยึดผลประโยชน์ของส่วนร่วมและนักเรียนเป็นหลัก ผู้บริหารวางมาตรฐานและ

มาตรการกระทํางานท่ีชัดเจนและเป็นท่ียอมรับได้จากการปฏิบตัิงานในทุกด้านดีและด้านเสีย 

ผู้ บริหารไม่ใช้ตําแหน่งอํานาจหน้าท่ีของตนเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ โดยไม่ชอบธรรม 

ผู้บริหารรับผิดชอบคําสัง่หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายและกล้ารับผิดชอบในการตดัสนิใจของตน 

 ในด้านหลกัการมีส่วนร่วมซึ่งมีค่าเฉล่ียต่ําสดุ  แต่โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดบัมาก 

นัน้ เป็นเพราะวา่ ครู และบคุลากรทางศกึษามีสว่นร่วมในการตดัสินใจและแก้ปัญหาในการปฏิบตัิ

หน้าท่ี การทํางานเป็นทีม ให้ความร่วมมือในการทํางานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบโดยตรงและ

ร่วมแสดงความคิดเห็น ยงัน้อย อาจเป็นเพราะว่า มีความคิดเห็นว่า การทํางานเป็นทีมเป็นหมู่



115 

 
คณะ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นเร่ืองยุ่งยากไม่ร่วมแสดงความคิดเห็น ไม่ร่วมตดัสินใจ อาจ

เป็นเพราะว่าใครเป็นผู้ เสนอแนวคิดทางออกของปัญหา หรือวิธีการแก้ปัญหาตลอดทัง้กิจกรรม 

ตา่ง ๆ ผู้ เสนอในท่ีประชมุมกัจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ ดําเนินการในเร่ืองนัน้ ในฐานะเป็นต้นคิด    

เป็นผู้ มีความรู้ หรือสามารถทําได้ดีกว่าผู้ อ่ืน จึงงดแสดงความคิดเห็นเสนอต่อท่ีประชมุ สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ พระวรสิงห์ วราโก ท่ีได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผู้ปกครอง

นักเรียนท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา จังหวัด

บรีุรัมย์ พบวา่ ด้านหลกัการมีสว่นร่วมมีคา่แปลผลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สถานศกึษาเปิดโอกาส

ให้มีการตัง้คณะทํางานสรุปผลการประเมินและกําหนดแนวทางปรับปรุงพฒันาสถานศึกษาให้

ประชาชนหรือบคุคลในองค์กรทกุระดบัเป็นผู้ มีสว่นเก่ียวข้องท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินการ

ต่างๆ ขององค์กรได้ร่วมรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมตดัสินใจ ร่วมสนับสนุน ติดตามและ

ตรวจสอบ และสอดคล้องกับ  สันถวันท์ พยาเลีย้ง ได้ศึกษาการบริหารโรงเรียนตามหลัก        

ธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศกึษาสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษากรุงเทพมหานครเขต 1 

พบว่าระดบัการบริหารโรงเรียนตามหลกัธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเรียงลําดบัจาก

มากไปหาน้อยคือหลกัความโปร่งใสหลกัความคุ้มค่าหลกัความรับผิดชอบหลกัคณุธรรมหลกันิติ

ธรรมและหลกัการมีส่วนร่วมเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนตาม

หลกัธรรมาภิบาลจําแนกตามเพศอายแุละประสบการณ์ทํางานไมแ่ตกตา่งกนัยกเว้นการศกึษาของ

ครูแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สําหรับปัญหาของครูท่ีมีต่อการบริหาร

โรงเรียนตามหลกัธรรมาภิบาลพบว่าครูไม่เคยรับทราบเร่ืองการทําประชาพิจารณ์กฎระเบียบท่ี

นํามาใช้ในโรงเรียนการบริหารขาดการมีส่วนร่วมผู้บริหารมกัตดัสินใจและยึดเหตผุลตนเองเป็น

หลกั 

 ด้านหลักนิตธิรรม พบวา่ มีคา่แปลผลโดยรวมอยูร่ะดบัมาก ทัง้นีเ้ป็นเพราะวา่แนวทาง

ในการบริหารจัดการผู้บริหารได้มุ่งเน้นพฒันาบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนกัถึงหลกัเกณฑ์  

กฎระเบียบ กติกาท่ีสร้างให้มีระบบก่อให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สงบ สยบความวุ่นวาย

ผู้บริหาร สถานศึกษาชีแ้จงให้ ครู และบคุลากรทางการศึกษามีความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ี

ของตนปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของสถานศกึษา และกฎระเบียบเป็นท่ียอมรับของทกุฝ่าย

รวมทัง้ผู้ บริหารสถานศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎระเบียบและใช้หลักนิติธรรมในการลงโทษ

บุคลากรท่ีทําผิดกฎ ระเบียบ โดยปราศจากอคติและสอดคล้องกบังานวิจยัของ บังอร  จันกรม  

ท่ีได้ศึกษาการบริหารสถานศึกษา โดยใช้หลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครู

สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสมทุรปราการเขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ ครูมีความคิดเห็นตอ่การ
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บริหารสถานศกึษา โดยใช้หลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านพบวา่ด้านหลกันิตธิรรมอยูใ่นลําดบัแรก รองลงมาคือหลกัความรับผิดชอบ หลกัความ

คุ้ มค่า หลักคุณธรรม หลักความมีส่วนร่วม ส่วนหลักความโปร่งใสอยู่ในลําดับสุดท้ายและ

สอดคล้องกับงานวิจยัของ พระวรสิงห์ วราโภ ท่ีทําการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผู้ปกครอง

นักเรียนท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา จังหวัด

บรีุรัมย์ พบว่า ด้านหลกันิติธรรมมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัมาก สถานศึกษามีการชีแ้จงให้ครู

นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท และหน้าท่ีของตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของ

สถานศึกษาเป็นท่ียอมรับของครู นกัเรียน รวมถึงประชาชนในชุมชน รวมถึงการออกกฎระเบียบ 

ข้อบงัคบัของสถานศกึษาให้ทนัสมยั  

 ด้านหลักคุณธรรมพบว่ามีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากทัง้นีเ้ป็นเพราะว่า ผู้ บริหาร

สถานศกึษามีจิตสํานึกในการปฏิบตัิหน้าท่ี ยึดหลกัธรรมความถกูต้อง ความขยนั อดทน ซ่ือสตัย์ 

สจุริตต่อหน้าท่ี ประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดีมีความชอบธรรม  ทําสิ่งท่ีถูกต้องภายใต้กฎระเบียบ

และกรอบของศีลธรรม สอดคล้องงานวิจยัของ ปวีณา พุ่มพวง ได้ทําการวิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์

ระหว่างการบริหารจดัการแบบธรรมาภิบาลกบัประสิทธิผลของสถานศกึษา สงักดัสํานกังานพืน้ท่ี

การศกึษาจนัทบรีุ เขต 1 พบว่า การบริหารจดัการสถานศกึษาแบบธรรมาภิบาล สงักดัสํานกังาน

เขตพืน้ท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก เรียงจากมากไปหาน้อย 

คือ ด้านหลกัคุณธรรม ด้านหลกัความรับผิดชอบ ด้านหลกัความโปร่งใส ด้านหลกัความคุ้มค่า 

ด้านหลักการมีส่วนร่วม  ด้านหลักนิติธรรม  ตามลําดับฝ่าย   สอดคล้องกับงานวิจัยของ           

พระมหานิรันดร์  สุวิชฺชานนฺโท  ทําการวิจยั เร่ือง การใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

คณะสงฆ์ของพระสงัฆาธิการคณะธรรมยตุ จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิเคราะห์โดยรวมทัง้ 6 ด้าน 

พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสงูสดุ คือ ด้านหลกัความคุ้มค่า ด้านหลกั

คุณธรรม ส่วนค่าเฉล่ียต่ําสุดคือด้านหลักความโปร่งใส ถ้าจําแนกในแต่ละด้านได้ผลปรากฏ 

ดงัต่อไปนี ้ด้านหลกัคณุธรรม คือพระสงัฆาธิการส่งเสริมและพฒันาคณุธรรมและจริยธรรมอย่าง

ตอ่เน่ือง พระสงัฆาธิการด้านหลกัความโปร่งใส พระสงัฆาธิการมีความตัง้ใจในการบริหารจดัการ

คณะสงฆ์ให้มีความถกูต้อง พระสงัฆาธิการมีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานทีสามารถติดตามตรวจสอบ

การปฏิบตังิานได้อยา่งชดัเจนด้านหลกัการมีสว่นร่วม  

 ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่า ผู้บริหาร

สถานศึกษามีการสนบัสนุนการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการดําเนินงานอย่างโปร่งใส 

สร้างความไว้ใจซึง่กนัและกนั ประเมินผลรายงานผลการจดัการสถานศึกษาประจําปีเสนอต่อผู้ ท่ี
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เก่ียวข้องและสาธารณชนอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชลทิชา  

ลิม้สกุลศิริรัตน์ ได้ทําการวิจัยเ ร่ือง การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้ บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1พบว่า ด้านหลักความโปร่งใส  

ผลการวิจยัพบว่าการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัสํานกังาน

เขตพืน้ท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ใน

ระดบัมาก โดยเรียงลําดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดบัแรก ดงันีผู้้บริหารมีการเปิดเผย

ข้อมลูให้แก่ประชาชนและบุคลากรในโรงเรียนทราบตามความเป็นจริง ผู้บริหารมีการแบ่งหน้าท่ี

ความรับผิดชอบท่ีสําคญัให้บคุลากรหลายคนเพ่ือลดความเส่ียงจากการผิดพลาดหรือทจุริต  และ

ผู้บริหารมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้างจากข้าราชการและบคุคลหลายฝ่ายสอดคล้องกบั

งานวิจยัของ ดารุณี มณีธร  ได้ทําการวิจยัเร่ือง สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลใน

สํานักงานเขตพืน้ท่ีศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เชิงลึกพบว่า ผู้ บริหารงานในองค์กรมีการแต่งตัง้

บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนในการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ มีการเปิดเผยข้อมลู

ข่าวสารท่ีเก่ียวกับการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารงานการเงิน พสัด ุซึ่งการใช้จ่ายเงินต้อง

เป็นไปตามระเบียบ ถกูต้อง ชดัเจน ตรวจสอบได้ ทําให้การทํางานเป็นไปตามแผนงานและบรรลุ

ตามวตัถุประสงค์ สามารถเปิดเผยผลการดําเนินงานต่อผู้ มีส่วนเก่ียวข้องหรือผู้ มีส่วนได้เสียได้

อยา่งเป็นรูปธรรม โปร่งใส 

 ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่า ผู้บริหาร

สถานศึกษาเข้าใจในภารกิจและบทบาทหน้าท่ีในด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษารวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีส่วนเก่ียวข้องในการบริหารจัดการ

สถานศกึษาเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมมีอํานาจหน้าท่ีในการตรวจสอบ ติดตามงานในภารกิจโดย

มอบอํานาจในการตดัสินใจและแก้ปัญหาร่วมกันในการปฏิบตัิหน้าท่ี สอดคล้องกบังานวิจยัของ

พระยุทธนา ชุดท้องม้วน ได้ทําการศึกษาวิจยัเร่ือง การใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารของ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ผลการศกึษาพบว่า 1. พฤติกรรมการ

ใช้หลกัธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ พบว่าโดย

ภาพรวมคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงลําดบัได้ดงันี ้คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการ

มีสว่นร่วม ด้านนิติธรรม ด้านความโปร่งใส ด้านความคุ้มคา่ และด้านคณุธรรม และสอดคล้องกบั

งานวิจัยของ ดารุณี มณีธร ท่ี ทําวิจัยเ ร่ือง สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล              

ในสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเชียงใหม่เขต 2 เชิงคณุภาพพบว่า การบริหารด้านหลกัการมีส่วน

ร่วมได้ให้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกระดบัต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางาน ร่วมคิด ร่วมทํา ในการ
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ขับเคล่ือนองค์กรต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกระดับ จะทําให้องค์กรไปสู่

ความสําเร็จได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงาน ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมแสดงความ

คิดเห็นร่วมตดัสินใจรวมทัง้ร่วมสนบัสนนุ ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบตัิตามสิ่งท่ีตนเองได้ร่วม

ตดัสินใจทําให้ผู้ ร่วมงานและผู้ เก่ียวข้องรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จมิใช่ผู้บริหารคนเดียว 

และช่วยสร้างความเตบิโตให้กบัองค์กรอยา่งตอ่เน่ือง 

 ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้นีเ้ป็น

เพราะวา่ ผู้บริหารสนบัสนนุให้บคุลากรทางการศกึษามีความตระหนกัในภารกิจ ภาระหน้าท่ีท่ีต้อง

รับผิดชอบมีความกระตือรือร้นปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายในโครงการกิจกรรมพัฒนา

โรงเรียนทกุโครงการและยอมรับผลท่ีเกิดจากการทําของตนเองและผู้บริหารแก้ปัญหาความขดัแย้ง

ในการปฏิบตัิหน้าท่ีได้ทนัที สอดคล้องกับงานวิจยัของ พระมหาลําพึง  ธีรปญฺโญ  ท่ีได้ศึกษา

การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชทิูศมชัฌิมจงัหวดันครสวรรค์ พบว่า

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิมพบว่าบุคลากรของ

โรงเรียนนวมินทราชูทิศมชัฌิมมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลโดยภาพ

รวมอยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยด้านหลกัความรับผิดชอบควรท่ีจะมอบหมายงานในหน้าท่ีความ

รับผิดชอบให้ชดัเจนและเหมาะสมกบัตําแหน่งงานควรช่วยกนัรับผิดชอบทรัพย์สินของหน่วยงาน

สอดคล้องกบังานวิจยัของ เสาวณี ลอยใหม่  ท่ีทําการวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของบคุลากรท่ีมีตอ่

การนําหลกัธรรมาภิบาลใช้ในการบริหารจดัการเทศบาลตําบลเวียงสระ อําเภอเวียงสระ จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี พบว่าด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางคือ ประเด็นเทศบาลมีการ

กําหนดมาตรการให้รางวลัและการลงโทษแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานอยา่งชดัเจน  

 ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า มีค่าแปลผลอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่า ผู้บริหาร

สถานศึกษารณรงค์ให้ครูและนกัเรียนประหยดันํา้-ไฟและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์

สงูสดุ มีการจัดระบบสารบญัการใช้วสัดุอุปกรณ์และครุภณัฑ์ เพ่ือประโยชน์การใช้สอยท่ีคุ้มค่า 

การควบคมุงบประมาณตามโครงการตา่งๆด้วยความประหยดัและให้เกิดประโยชน์สงูสดุ เอาใจใส่

ดูแลและซ่อมแซมอุปกรณ์เคร่ืองมือ-เคร่ืองใช้ท่ีชํารุดให้มีประสิทธิภาพใช้งานได้ สอดคล้องกับ

งานวิจยัของ สายชล อ้นเสน ท่ีทําวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของบคุลากรท่ีมีตอ่การใช้หลกัธรรมาภิ

บาล ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พบว่า ความคิดเห็นของบคุลากรท่ีมีตอ่การใช้หลกัธรรมาภิบาล ด้านหลกัความคุ้มค่า โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายข้อเรียงลําดบัตามค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้ดงันี ้ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสงูสดุ

ได้แก่ การบริหารด้านงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าเท่ากับผลท่ีได้รับรองลงมา
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ได้แก่ อบต. มีการรณรงค์ให้บคุลากรทกุฝ่าย/ทกุงาน คํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัและ

คุ้ มค่า และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําสุดได้แก่ นโยบายด้านการบริหารจัดการมีความเหมาะสมกับ

โครงสร้างการบริหารงานของอบต. สอดคล้องกบังานวิจยัของ อุบล แก้วคํา ท่ีทําวิจยัเร่ือง การ

บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารงานส่วนตําบล ในเขตอําเภอเมือง จังหวดั

กาญจนบรีุ พบว่า ความคิดเห็นในการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลด้านหลกัความคุ้มค่า โดยรวม

อยู่ในระดบัปานกลาง องค์การบริหารสว่นตําบลมีการบํารุงรักษาพสัดใุห้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสทิธิภาพเป็นอยา่งดี  
  5.2.2  การอภปิรายประสิทธิผลของโรงเรียน 
 ผลจากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั

ศกึษา กลุ่ม 1 สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ โดยรวมอยู่ในระดบัมากทุกด้าน  ทัง้ใน

ด้านการบริหารภายใน  ด้านการเงิน  ด้านสง่เสริมบคุลากร และด้านความพงึพอใจและการมีสว่น

ร่วมของชมุชน  ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่าผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศกึษา มีวิสยัทศัน์ร่วมกนั มอง

การไกลในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทุกด้านในทุกเร่ือง กําหนดแผนงาน/โครงการให้

เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากร เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ การใช้จ่าย

งบประมาณมีการจดัสรรงบประมาณลงตามแผนงานพฒันาอยา่งเหมาะสม เพียงพอคุ้มคา่กบัการ

ลงทุนผู้ บริหารสนับสนุนให้ครูเข้าอบรมสัมมนาทางวิขาการ และพัฒนาศักยภาพ ความรู้ 

ความสามารถ ทางวิชาการ เพิ่มทกัษะกระบวนการคิด การทํางาน ในการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 

ใช้ส่ือในการเรียนการสอน และการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนัการทํางานของ

บคุลากรทางการศกึษา ต้องมีความซื่อสตัย์สจุริต ในหน้าท่ีผู้บริหารได้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร

ทางศกึษา ได้ปฏิบตัธิรรมนิเทศ รณรงค์ในเร่ืองความซื่อสตัย์ตอ่หน้าท่ี ผู้บริหารสถานศกึษา ได้เน้น

การให้บริการแก่บุคลากร ชุมชนท่ีมาติดต่อ ประสานงาน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นท่ี

ยอมรับของชุมชน และผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษามีความจริงใจ รับผิดชอบในหน้าท่ี ในการ

แก้ปัญหาของครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ให้คําปรึกษา แนะนําทางออกบอกทางถกู เป็นท่ี

พึ่งพาได้ สอดคล้องกับงานวิจยัของ ปัทมา บัวมี ท่ีได้ศึกษาวิจยัเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างการ

บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ร่วมของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์พบว่าประสิทธิผลการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนําโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมากทัง้ 6 ด้าน เรียงลําดบัจากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้การเรียนรู้สภาพแวดล้อมท่ีมีขีดจํากดั

น้อยท่ีสุด การได้รับบริการตามกฎกระทรวง การบรรลุวัตถุประสงค์ตามกําหนดในแผนการจัด
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การศกึษาเฉพาะบคุคล ความพึงพอใจและความร่วมมือของผู้ เก่ียวข้อง ระบบการส่งต่อการบรรลุ

วตัถปุระสงค์ระยะยาว 

 ด้านการส่งเสริมบุคลากร  พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีเหตุผลมาจากผู้ บริหาร

สถานศึกษาสนบัสนุนให้ครูและบุคลากรได้ศึกษาและพฒันาทางวิชาการอย่างต่อเน่ืองผู้บริหาร

สถานศกึษาสง่เสริมสนบัสนนุให้ครูและบคุลากรมีทกัษะในการทํางานให้เกิดประสทิธิภาพผู้บริหาร

สถานศึกษาส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนผู้บริหารสถานศึกษายอมรับความคิดเห็นของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในการปรับปรุงการบริหารงานผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีความซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติหน้า ท่ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ           

เฉลา ระโหฐาน ท่ีทําวิจัยเร่ือง ผลการศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาขัน้

พืน้ฐานในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาชลบรีุเขต 2 โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ด้าน

การบริหารวิชาการ โดยรวมมีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ได้แก่  โรงเรียนดําเนินการวดัผล ประเมินผล

และเทียบโอนผลการเรียนอย่างถกูต้องครบถ้วนตามระเบียบการวดัผล โรงเรียนมีการดําเนินการ

นิเทศภายในโรงเรียนโดยการเย่ียมชัน้เรียนและให้คําแนะนําเพ่ือให้การเรียนการสอนมีคณุภาพ 

ด้านการบริหารงบประมาณ โดยรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก 

 ด้านการบริหารภายใน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่าผู้บริหาร

สถานศึกษาเป็นผู้ นําท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกลพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครูและ

บคุลากรทางการศกึษาปฏิบตัิหน้าท่ีตามคําสัง่มีประสิทธิผลผู้บริหารสถานศกึษาได้มีการกําหนด

แผนงานโครงการสู่การปฏิบตัิอย่างชัดเจนผู้บริหารสถานศึกษาปรับปรุง-พฒันาแผนให้มีความ

เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการบริหารงานอย่างมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลโดยการกํากบัควบคมุอบรมสมัมนานิเทศ ติดตามปลกูฝัง ให้ครู และ

บคุลากร มีจิตสํานึก ตระหนกัในหน้าท่ี น้อมรับและนําไปปฏิบตัิในคําสัง่ท่ีเป็นกฎระเบียบ ยอมรับ

โดยไม่ขัดแย้ง ด้านบริหารภายใน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ เร่ือง 

ความสมัพนัธ์ระหว่างการใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศกึษา กบัประสิทธิภาพของสถานศกึษาขัน้

พืน้ฐาน สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 พบว่า ด้านการบรรลวุตัถปุระสงค์

ขององค์การ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ข้อท่ีว่า สถานศึกษามีข้อมลูสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การวางแผนบริหารงาน และบุคลากรทุกคนร่วมมือกันแก้ปัญหางานวิชาการ งบประมาณ 

บุคลากร และบริหารทั่วไปบุคลากรได้รับสวสัดิการท่ีเหมาะสม การมอบหมายหน้าท่ีให้บุคลากร

อยา่งเหมาะสมและบคุลากรพอใจในการพิจารณาความดีความชอบ ตามลําดบั 
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 ด้านการเงนิ พบวา่ มีประสทิธิผลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีเ้พราะว่าสถานศกึษาใช้

จ่ายงบประมาณเพ่ือการลงทนุตามความสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสถานศกึษามี

การดําเนินงานการเบิกจ่ายถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิผล มีแผนงานงบประมาณ มีระบบบัญชี

เบิกจ่าย มีการจดัสรรงบประมาณตามกลุม่สาระการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ มีคา่เฉล่ีย

น้อยก็ตาม สถานศกึษามีการวางแผนพฒันานโยบายในการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมคุ้มคา่ และเป็น

ระบบสถานศึกษาสามารถดําเนินการจัดเก็บด้านรายรับให้พอเพียงกับรายจ่ายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทัง้นี  ้เพราะว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีขีดจํากัดเร่ืองงบประมาณเน่ืองจาก

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเป็นรายหัวตามจํานวน

นกัเรียนหากโรงเรียนขนาดเล็กก็จะได้งบประมาณน้อย ดงันัน้สถานศึกษาจึงไม่สามารถจดัสรร

งบประมาณตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเพียงพอ ต้องใช้จ่ายในภาพรวมอย่างประหยัด 

สอดคล้องกบัผลการศึกษาวิจยัของ วรญา จตุพัฒน์รังสี เร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหาร

แบบธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมือง จงัหวดั

ลําปาง พบว่า การได้มาซึ่งทรัพยากรการบริหารของเทศบาล อยู่ในระดับสูง เม่ือพิจารณาใน

รายละเอียด พบว่ามีการได้มาซึ่งทรัพยากรสงูในทุกประเด็น โดยเรียงลําดบั ได้ดงันี ้การได้มาซึ่ง

ทรัพยากรในด้านได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง และได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานภายนอก

อย่างเพียงพอสูง มีความพร้อมในการจัดหารายได้ ภายในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 

รองลงมาได้รับการสนบัสนุนครุภณัฑ์ วสัดอุปุกรณ์ต่างๆ จากหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ําเสมอ 

งบประมาณในปัจจบุนัมีความเพียงพอตอ่การดําเนินการเป็นอนัดบัสดุท้ายการได้มาซึง่ทรัพยากร

ในด้านได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกอย่าง

เพียงพอสงู อยู่ในระดบัมากงบประมาณในปัจจุบนัมีความเพียงพอต่อการดําเนินการเป็นอนัดบั

สดุท้าย 

 ด้านส่งเสริมบุคลากร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากผู้ บริหารสถานศึกษา 

ต้องการให้สถานศกึษาท่ีตนบริหารมีการพฒันาศกัยภาพ คณุภาพ ของบคุลากรให้เกิดประสิทธิผล

ของงานสงูสดุตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ จงึใช้ภาวะผู้ นําในการบริหารจดัการศกึษา สนบัสนนุให้ครูและ

บคุลากรได้ศกึษาและพฒันาทางวิชาการอยา่งตอ่เน่ืองผู้บริหารสถานศกึษาสง่เสริมสนบัสนนุให้ครู

และบุคลากรมีทักษะในการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพผู้ บริหารสถานศึกษาส่งเสริมครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเรียน การสอน

ผู้บริหารสถานศึกษายอมรับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปรับปรุงการ

บริหารงานผู้บริหารสถานศกึษาสง่เสริมสนบัสนนุให้ครูและบคุลากรทางการศกึษามีความซื่อสตัย์
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ในการปฏิบัติหน้าท่ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ วสุธา ปวะบุตร  ท่ีได้ทําการศึกษา  เ ร่ือง 

ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้ นําของผู้ บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของสถานศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษาอบุลราชธานี  พบว่าประสิทธิผลของการบริหารงาน

วิชาการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ด้านการพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     

มีค่าเฉล่ียสูงสุด ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้รองลงมา

ตามลําดบั และด้านการส่งเสริมและสนบัสนนุงานวิชาการแก่บคุคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน

และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศกึษา ข้อท่ีมีคา่ต่ําสดุคือความสมัพนัธ์ระหวา่งแบบภาวะผู้ นําของผู้บริหาร

สถานศกึษากบัประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษา 

 ด้านความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มากทัง้นีเ้ป็นเพราะวา่ประสทิธิภาพในการให้บริการเป็นท่ียอมรับของชมุชนและผู้ปกครองผู้บริหาร

สถานศกึษาสามารถแก้ปัญหาของครูและบคุลากรและให้คําปรึกษาเป็นท่ีพึง่พาได้ครูและบคุลากร

ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการติดตอ่ประสานงานกบัสถานศกึษาสถานศกึษาเปิดโอกาสให้

ชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนการกําหนดแผนงาน – โครงการ ในการพฒันาโรงเรียนชุมชนมีความ

พอใจในกลไกการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพของสถานศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ

ปัทมา บัวมี ท่ีได้ทําการศกึษาเร่ืองประสทิธิผลการจดัการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนํา ด้านความ

พึงพอใจและความร่วมมือของผู้ เก่ียวข้อง พบว่า ข้อท่ีจัดตัง้คณะกรรมการรับผิดชอบการจัด

การศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ โดยให้ผู้บริหารและครูทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและประสานกับบุคลากร

หลายฝ่าย เช่น นกัจิตวิทยา นกัการศึกษาพิเศษ แพทย์ และผู้ปกครอง เป็นต้นและสอดคล้องกบั

สุญาณี ฉิมอํ่า ได้ทําการวิจัยเร่ืองรูปแบบการบริหารท่ีมีต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน 

สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา ชลบรีุ เขต 3พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเม่ือแยก

พิจารณาแต่ละรูปแบบอยู่ในระดบัมากโดยด้านความพึงพอใจของครูผู้สอนในสถานศกึษาศกึษา

เอกชน อยู่ในระดับสูงสุดและผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน สังกัด

สํานกังานพืน้ท่ีการศกึษาชลบรีุ เขต 3 จําแนกตามรูปแบบการบริหาร พบว่า ประสิทธิผลในแต่ละ

ด้านในสถานศึกษาเอกชนท่ีมีรูปแบบการบริหารต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัท่ี

ระดบั .05และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุกตนันท์ หวานฉํ่า ได้ทําการวิจัยเร่ือง การบริหาร

สถานศึกษากบัประสิทธิผลของโรงเรียนในอําเภอคลองหลวง สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทัง้ 5 ด้าน เรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ความ

สามรถในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจในการทํางานของครู 
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ความสามารถในการปรับเปล่ียนต่อสภาวะอวดล้อมท่ีมากระทบทัง้ภายในและภายนอก 

ความสามารถในการส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีของครูและน้อยท่ีสดุคือ ความใฝ่รู้ รักการอ่าน 

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนและความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน ในอําเภอคลองหลวง สงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 พบว่าโดยภาพรวม มีความสมัพันธ์กันในระดบัสูงอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 

ระดบั .01 
  5.2.3 การอภปิรายความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบ
ธรรมาภบิาลกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

ผลจากการศกึษาพบวา่กลุม่ตวัอยา่งซึง่เป็นผู้บริหารสถานศกึษา ครู และบคุลากรทางการ

ศึกษา  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบ     

ธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 1 สงักัด

สํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิโดยภาพรวมปัจจยัท่ีทําให้การบริหารสถานศกึษาแบบธรรมาภิ

บาล (Xtot) มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษากลุ่ม 1 

สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ(Ytot) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ด้วยสถิติ Correlation ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.01 

แสดงวา่การบริหารจดัการสถานศกึษาแบบธรรมาภิบาลด้านหลกันิตธิรรม ด้านหลกัคณุธรรม ด้าน

หลกัความโปร่งใส ด้านหลกัการมีส่วนร่วม ด้านหลกัความรับผิดชอบ และด้านหลกัความคุ้มค่ามี

ความสมัพนัธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมในทุกด้าน  ทัง้ด้านการบริหารภายใน  

ด้านการเงิน ด้านสง่เสริมบคุลากร และด้านความพงึพอใจและการมีสว่นร่วมของชมุชน โดยเป็นไป

ในทางบวกแบบทิศทางเดียวกนั เรียงลําดบัความสมัพนัธ์มากไปหาน้อยได้ดงันี ้ ประสิทธิผลของ

โรงเรียนพระปริยตัิธรรมในด้านความพึงพอใจและการมีสว่นร่วมของชมุชนมีความสมัพนัธ์กบัการ

บริหารจดัการสถานศกึษาแบบธรรมาภิบาลมากท่ีสดุ (r = .787) แต่อยู่ในระดบัใกล้เคียงกบัด้าน

ส่งเสริมบุคลากร (r = .786)  รองลงมาคือด้านการบริหารภายใน (r = .758)  และด้านการเงิน      

(r = .741)  ทัง้นีเ้ป็นเพราะการบริหารจดัการสถานศกึษาแบบธรรมาภิบาลเป็นผลให้ประสิทธิภาพ

ในการให้บริการเป็นท่ียอมรับของชุมชนและผู้ปกครอง  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถแก้ปัญหา

ของครูและบุคลากรและให้คําปรึกษาเป็นท่ีพึ่งพาได้  ครูและบุคลากรได้รับความสะดวกและ

รวดเร็วในการตดิตอ่ประสานงานกบัสถานศกึษา  สถานศกึษาเปิดโอกาสให้ชมุชนและผู้ปกครองมี

ส่วนกําหนดแผนงาน-โครงการในการพัฒนาโรงเรียน  และชุมชนมีความพอใจในกลไกการ

บริหารงานอยา่งมีประสทิธิภาพของสถานศกึษา 
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 ด้านนิติธรรมมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั

ศกึษากลุม่ 1 สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตใินทกุด้านอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 

0.01  โดยเรียงลําดบัจากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้ ด้านการบริหารภายในมีความสมัพนัธ์กับด้าน  

นิติธรรมมากท่ีสดุ (rxy=.628) รองลงมาคือด้านส่งเสริมบคุลากร (rxy=.616)ด้านพึงพอใจ (rxy=.615) 

และด้านการเงิน (rxy=.570) ตามลําดับ  ทัง้นีเ้ป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาชีแ้จงให้ ครู และ

บคุลากรทางการศกึษามีความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ีของตนปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบั

ของสถานศกึษา และกฎระเบียบเป็นท่ียอมรับของทกุฝ่ายรวมทัง้ผู้บริหารสถานศกึษาปฏิบตัิหน้าท่ี

ตามกฎระเบียบและใช้หลกันิติธรรมในการลงโทษบคุลากรท่ีทําผิดกฎ ระเบียบ โดยปราศจากอคต ิ

ผู้บริหารได้มุ่งเน้นพฒันาบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนกัถึงหลกัเกณฑ์  กฎระเบียบ กติกาท่ี

สร้างให้มีระบบก่อให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สงบ สยบความวุ่นวายทําให้การบริหาร

จดัการสถานศกึษามีผลสมัฤทธ์ิอยา่งมีประสทิธิภาพและสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน 

 ด้านคณุธรรมมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั

ศกึษากลุม่ 1 สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตใินทกุด้านอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 

0.01 เรียงลําดบัจากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้ด้านส่งเสริมบคุลากรมีความสมัพนัธ์กบัด้านคณุธรรม

มากท่ีสดุ (rxy=.594) รองลงมาคือด้านความพงึพอใจและ (rxy= .580) ด้านบริหารภายใน (rxy=.548) 

และด้านการเงิน (rxy=.257) ตามลําดับ ทัง้นีเ้ป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษามีจิตสํานึกในการ

ปฏิบตัิหน้าท่ี ยึดหลกัธรรมความถกูต้อง ความขยนั อดทน ซื่อสตัย์ สจุริตต่อหน้าท่ี ประพฤติเป็น

แบบอย่างท่ีดีมีควรชอบธรรม  ทําสิ่งท่ีถกูต้องภายใต้กฎระเบียบและกรอบของศีลธรรม ผู้บริหาร

สถานศึกษามีความจริงใจในการปฏิบตัิหน้าท่ี ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ยึดมั่นในศีลธรรมมี

หิริโอตตปัปะ และมีความขยนัมีวิริยะ อตุสาหะ  เอาใจใส่ในการงานเป็นผู้ เสียสละเป็นท่ียอมรับ

ของทุกฝ่าย  ทําให้การบริหารจดัการสถานศึกษามีผลสมัฤทธ์ิอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อ

ประสทิธิผลของโรงเรียน 

 ด้านหลักความโปร่งใสมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญัศึกษากลุ่ม 1 สงักัดสํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในทุกด้านอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เรียงลําดบัจากมากไปหาน้อยดงันี ้ด้านการบริหารภายในมีความสมัพนัธ์

กบัด้านหลกัความโปร่งใสมากท่ีสดุ (rxy= .674) รองลงมาคือด้านความพึงพอใจ (rxy= .674) ด้าน

ส่งเสริมบคุลากร (rxy= .661) และด้านการเงิน (rxy= .648) ตามลําดบั  ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่า ผู้บริหาร

สถานศึกษามีการสนบัสนุนการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการดําเนินงานอย่างโปร่งใส 

สร้างความไว้ใจซึง่กนัและกนั ประเมินผลรายงานผลการจดัการสถานศึกษาประจําปีเสนอต่อผู้ ท่ี
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เก่ียวข้องและสาธารณชนอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหาร

จดัการดําเนินงานตา่งๆอย่างเปิดเผยและโปร่งใส มีคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารสถานศกึษา

มีการบริหารจดัการดําเนินงานตา่งๆอย่างเปิดเผยโปร่งใสเข้าถึงข้อมลูสารสนเทศตรงกบัความเป็น

จริงได้และสามารถตรวจสอบได้ทําให้การบริหารจัดการสถานศึกษามีผลสัมฤทธ์ิอย่างมี

ประสทิธิภาพและสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน 

 ด้านหลักการมีส่วนร่วมสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามญัศกึษากลุม่ 1 สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติในทกุด้านอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.01 เรียงลําดบัจากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้ด้านความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน มีความสมัพนัธ์กับด้านหลกัการมีส่วนร่วมมากท่ีสดุ (rxy= .748) รองลงมาคือด้านส่งเสริม

บุคลากร (rxy= .695) ด้านการเงิน (rxy= 685) และด้านการบริหารภายใน (rxy= .610) ตามลําดบั  

ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจในภารกิจและบทบาทหน้าท่ีในด้านการส่งเสริม

สนบัสนนุให้ครูและบคุลากรทางการศกึษารวมถึงคณะกรรมการสถานศกึษาให้มีส่วนเก่ียวข้องใน

การบริหารจดัการสถานศกึษาเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมมีอํานาจหน้าท่ีในการตรวจสอบ ติดตาม

งานในภารกิจโดยมอบอํานาจในการตดัสินใจและแก้ปัญหารวมกนัในการปฏิบตัิหน้าท่ี ผู้บริหาร

สถานศึกษาใช้หลกัการมีส่วนร่วมให้บุคลากรประชาชนเป็นตวัแทนในรูปแบบของคณะกรรมการ  

มีส่วนร่วมในการทํางาน ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมเสนอแนวความคิดเห็น ร่วมรับผิดชอบเป็นภารกิจท่ี

ต้องร่วมมือร่วมใจกนั ทําให้การบริหารจดัการสถานศึกษามีผลสมัฤทธ์ิอย่างมีประสิทธิภาพและ

สง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน 

 ด้านหลกัความรับผิดชอบสมัพนัธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามญัศกึษากลุม่ 1 สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิในทกุด้านอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.01  เรียงลําดบัจากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้ด้านส่งเสริมบุคลากรมีความสมัพนัธ์กบัด้าน

หลกัความรับผิดชอบมากท่ีสดุ (rxy= .730) รองลงมาคือด้านความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของ

ชมุชน (rxy= .706) ด้านการบริหารภายใน (rxy= .889) และด้านการเงิน (rxy= .730) ตามลําดบั  ทัง้นี ้

เป็นเพราะวา่ ผู้บริหารสนบัสนนุให้บคุลากรทางการศกึษามีความตระหนกัในภารกิจ ภาระหน้าท่ีท่ี

ต้องรับผิดชอบมีความกระตือรือร้นปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายในโครงการกิจกรรมพฒันา

โรงเรียนทกุโครงการและยอมรับผลท่ีเกิดจากการทําของตนเองและผู้บริหารแก้ปัญหาความขดัแย้ง

ในการปฏิบตัิหน้าท่ีได้ทันที ครูและบุคลากรมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีสูง มีความตระหนักใน

หน้าท่ีเสียสละเพ่ือส่วนรวม เห็นคณุค่าของผลประโยชน์ท่ีเสียไปจึงมีความมุ่งมัน่ตัง้ใจปฏิบตัิงาน

อย่างเต็มกําลงัความสามารถให้บรรลผุลสําเร็จตามเป้าหมายโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็น
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สําคัญทําให้การบริหารจัดการสถานศึกษามีผลสัมฤทธ์ิอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อ

ประสทิธิผลของโรงเรียน 

 ด้านหลกัความคุ้มค่าสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั

ศึกษากลุ่ม 1 สงักัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในทุกด้านอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 เรียงลําดบัจากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้ ด้านการบริหารภายในมีความสมัพนัธ์กบัหลกั

ความคุ้มคา่มากท่ีสดุ (rxy= .678) รองลงมาคือด้านสง่เสริมบคุลากร (rxy= .669) ด้านความพงึพอใจ

และการมีสว่นร่วมของชมุชน (rxy= .646) และด้านการเงิน (rxy= .619) ตามลําดบั ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่า 

ผู้บริหารสถานศึกษารณรงค์ให้ครูและนักเรียนประหยดันํา้-ไฟและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิด

ประโยชน์สงูสดุ มีการจดัระบบสารบญัการใช้วสัดอุปุกรณ์และครุภณัฑ์ เพ่ือประโยชน์การใช้สอยท่ี

คุ้มค่า การควบคมุงบประมาณตามโครงการต่างๆด้วยความประหยดัและให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

เอาใจใสด่แูลและซอ่มแซมอปุกรณ์เคร่ืองมือ-เคร่ืองใช้ท่ีชํารุดให้มีประสิทธิภาพใช้งานได้ ผู้บริหาร

สถานศึกษามีความตระหนักในหน้าท่ี เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองท่ีจะอุทิศตนทํางานให้กับ

การศกึษาด้วยความขยนัหมัน่เพียรเสียสละเพ่ืองานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุแก่

ส่วนรวม ตลอดจนสร้างทัศนคติแก่บุคลากรทางการศึกษาให้อุทิศตนปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ

เสียสละ รับผิดชอบเพ่ืองานจะได้คุณภาพคุ้มค่ากับท่ีลงทุนทรัพยากรทําให้การบริหารจัดการ

สถานศกึษามีผลสมัฤทธ์ิอยา่งมีประสทิธิภาพและสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน 

  5.2.4  การอภปิรายผลจากสมมตฐิาน 
 จากสมมติฐานการวิจัยท่ีว่า การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลของ

ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่ม 1 สงักัดสํานกังานพระพุทธศาสนา

แห่งชาตอิยูใ่นระดบัมาก   

 ทัง้นีใ้นด้านการบริหารจดัการศึกษาแบบธรรมาภิบาลของผู้บริหารโดยรวมอยู่ในระดบั

มากทัง้ 6 ด้านทัง้ในด้านหลกันิติธรรม ด้านหลกัคณุธรรม ด้านหลกัความโปร่งใส ด้านหลกัการ     

มีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า สถานศึกษายึดกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบงัคบั ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัอย่างมีระบบ การปฏิบตัิตนยึดหลกัศีลธรรม ความซื่อสตัย์ 

ปฏิบตัหิน้าท่ีก่อให้เกิดการปฏิบตัตินท่ีเหมาะสมยดึหลกัศีลธรรมครองตน มีสติ ขนัติ หิริ โอตตปัปะ 

เว้นอคติ 4 และอบายมุข ยึดศีลเป็นหลกัปฏิบตัิครองคน มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา หลกั

พรหมวิหาร มีนํา้ใจ โอบอ้อมอารีวจีไพเราะ สงเคราะห์ผู้ อ่ืน บําเพ็ญตนเป็นประโยชน์ตาม

หลักสังคหวัตถุ ครองงาน มีความมุมานะ ขยัน หมั่นเพียร เข้าใจ พอใจ ไตร่ตรอง ใคร่ครวญ 

รอบคอบ มีอิทธิบาทสงูในการทํางาน เปิดเผยข้อมลูมีความโปร่งใส มีคณะกรรมการตรวจสอบใน
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การจัดซือ้จัดจ้าง ครู และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการตดัสินใจแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

แบง่งานมอบหน้าท่ีรับผิดชอบ ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยดั คุ้มคา่แก่การลงทนุ  

ส่วนในด้านประสิทธิผลนัน้ พบว่าประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบ     

ธรรมาภิบาลโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั กลุ่ม 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมากทกุด้าน ทัง้ใน

ด้านการบริหารภายใน  ด้านการเงิน  ด้านสง่เสริมบคุลากร และด้านความพงึพอใจและการมีสว่น

ร่วมของชมุชน  ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่าผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศกึษามีวิสยัทศัน์ร่วมกนั มอง

การณ์ไกลในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทุกด้านในทุกเร่ือง กําหนดแผนงาน/โครงการให้

เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากร เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ การใช้จ่าย

งบประมาณมีการจดัสรรงบประมาณลงตามแผนงานพฒันาอยา่งเหมาะสม เพียงพอคุ้มคา่กบัการ

ลงทุนผู้ บริหารสนับสนุนให้ครูเข้าอบรมสัมมนาทางวิขาการ และพัฒนาศักยภาพ ความรู้ 

ความสามารถทางวิชาการ เพิ่มทกัษะกระบวนการคดิ การทํางาน ในการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ใช้

ส่ือในการเรียนการสอน และการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารได้ส่งเสริมให้ครูและ

บุคลากร ได้เน้นการให้บริการแก่บุคลากร ชุมชนท่ีมาติดต่อ ประสานงาน ให้ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว เป็นท่ียอมรับของชุมชน และผู้ปกครอง รับผิดชอบในหน้าท่ี ในการแก้ปัญหาของครู และ

บคุลากรทางการศกึษาได้ให้คําปรึกษา แนะนําทางออก บอกทางถกู เป็นท่ีพึง่พาได้  

 ด้านความสมัพนัธ์ การบริหารจดัการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลมีความสมัพนัธ์กบั

ประสทิธิผลทกุด้าน มีนยัสําคญัทางสถิต ิ0.01  
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.31. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษากลุ่ม 1 หลกัธรรมาภิบาลอยู่ในระดบัมากและ

ประสิทธิผล ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมอยู่ในระดบัมาก ด้านความสมัพันธ์มีความสัมพันธ์มี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01เพ่ือนําผลวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ ผู้ วิจยัจึงมีข้อเสนอแนะสําหรับโรงเรียนพระปริยตัิธรรม 

แผนกสามญัศกึษากลุม่ 1 สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตดิงันี ้

 1) ควรใช้กฎระเบียบยดึตามกฎของกระทรวง และเชิญวิทยากรท่ีชํานาญด้านกฎหมาย

ถวายความรู้ แก่บคุคลากร  

 2) ควรสร้างวฒันธรรมความซื่อสตัว์ความโปร่งใส และยตุธิรรม 
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 3) ควรตัง้คณะกรรมการเงินจดัซือ้จดัจ้างตรวจสอบความโปร่งใส จดัให้มีการประเมินผล

ประจําปีของสถานศกึษา นํารายงานผลเสนอตอ่คณะกรรมการสถานศกึษาและสาธารณชน 

 4) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม/ประเมินผล

การดําเนินงาน กําหนดแผนงาน/โครงการ ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในรูปแบบ

คณะกรรมการพิจารณาการจดัซือ้จดัจ้าง  ผู้บริหารควรสร้างทศันคติให้ครู  และบุคลากรทางการ

ศกึษาให้มองเห็นความสําคญัของงานสว่นรวม ร่วมกนัทําเป็นหมูค่ณะ 

 5) ผู้บริหารควรเอาใจใส่ครู บุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือแก้ปัญหา

การขาดทําการสอน และ แก้ปัญหาความขดัแย้งของบคุลากรในองค์กร 

 6) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุยิ่งขึน้ด้านหลกัความคุ้มคา่  ควรจดัระบบสารบญัและการ

บํารุงรักษาส่ืออปุกรณ์  ครุภณัฑ์  ครอบคลมุการใช้ครุภณัฑ์ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

 7) ควรจดัระบบนิเทศติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียน เพ่ือผลกัดนันโยบายสู่การ

ปฏิบตั ิ
  5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
 จากผลการวิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลกับ

ประสิทธิผลของโรงเ รียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษากลุ่ม  1 สังกัดสํานักงาน

พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ มีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ตอ่ไป  ดงันี ้

 1) ควรศกึษาบทบาทของกรรมการสถานศกึษาตอ่การมีสว่นร่วมในพฒันาสถานศกึษา 

 2) ควรศกึษาวิจยัเชิงคณุภาพการบริหารจดัการหลกัธรรมาภิบาล กบั ประสิทธิผลใน

การบริหารของโรงเรียนพระปริยตัธิรรม เพ่ือให้รู้ข้อเดน่ชดัจากข้อมลูผู้ให้สมัภาษณ์ ซึง่จะอธิบายถึง

ความสมัพนัธ์ของด้านตา่ง ๆ ได้ดียิ่งขึน้ 

 3) ควรวิจัยเชิงคุณภาพ แต่ละด้านของหลกัธรรมาภิบาล กับประสิทธิผลในโรงเรียน  

พระปริยตัธิรรม กลุม่อ่ืน ๆ เพ่ือจะได้ข้อมลูเชิงลกึในภาพรวม 
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ภาคผนวก ก 

สถานที่ตัง้โรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศีกษากลุ่ม 1 
สาํนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
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สถานที่ตัง้โรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศีกษากลุ่ม 1 
สาํนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ

 
1) โรงเรียนวชิรมกฎุ วดัมกฏุกษัตริยาราม  

330 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขนุพรหม เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  10200 

ผู้ อํานวยการ : พระครูสทิธิธรรมมงคล 

2) โรงเรียนบาลีสาธิตศกึษา  มจร. 

วดัเชตพุนวิมลมงัคลาราม แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

ผู้ อํานวยการ :พระอดุรคณารักษ์  

3) โรงเรียนพระปริยตัธิรรมวดัศรีบญุเรือง 

วดัศรีบญุเรือง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240 

ผู้ อํานวยการ : พระสมห์ุไกรยะ สขุดี (วโิรจนธมฺโม)  

4) โรงเรียนบาลีเตรียมอดุมศกึษา มจร. 

วดัศรีสดุาราม แขวงบางขนุนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 

ผู้ อํานวยการ : พระพหรมสธีุ  

5) โรงเรียนพทุธศาสตร์วทิยา 

วดัสทุธาวาส แขวงบ้านช่องหลอ่ เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 10700 

ผู้ อํานวยการ : พระมหาธงชยั จิรธมฺโม  

6) โรงเรียนวดักาญจนสงิหาสน์วทิยา 

686 แขวงคลองชกัพระ เขตตลิง่ชนั  กรุงเทพมหานคร 10170 

ผู้ อํานวยการ : พระมหาบณัฑิต ปภสฺสโร 

7) โรงเรียนพระปริยตัธิรรมวดัธรรมมงคล 

132 ถนนสขุมุวิท 101แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร10260 

ผู้ อํานวยการ : พระครูปลดัมงคลวฒัน์ 

8) โรงเรียนพระปริยตัธิรรมฯ วดัเวตวนัธรรมาวาส 

17/4 ถนนกรุงเทพ-นนท์ 21 แขวงบางซ่ือ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

ผู้ อํานวยการ : 



141 

 

 

9) โรงเรียนพระปริยตัธิรรมวดัผอ่งพลอยวริิยาราม 

ซอยลาซาล 46 สขุมุวิท 105แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

ผู้ อํานวยการ : พระครูปลดัถนอมศลิป์  ญาณสคโร  

10) โรงเรียนพระปริยตัธิรรมฯ วดัเสนหา 

ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000 

ผู้ อํานวยการ : พระสนุทรา วรสาโร  

11) โรงเรียนพระปริยตัธิรรมมหาสวสัดิว์ทิยา 

วดัมหาสวสัดิน์าคพฒุาราม ตําบลหอมเกร็ด อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73110 

ผู้ อํานวยการ : พระมหาบญุเท่ียง ฐานสโุภ 

12) โรงเรียนพระปริยตัธิรรม วดัโกเมศรัตนาราม 

134 หมู ่5 ตําบลเชียงรากน้อย  อําเภอสามโคก  จงัหวดัปทมุธานี 12160 

ผู้ อํานวยการ : พระครูวนยัธร ศลิปิน สปิปฺสมฺปนฺโน 

13) โรงเรียนเตรียมพทุธศาสตร์ วดัธรรมกาย 

ศนูย์การศกึษาเขาแก้วเสดจ็ตู้ ปณ.53ตําบลบ้านนาอ.กบนิทร์บรีุจงัหวดัปราจีนบรีุ 25110 

ผู้ อํานวยการ :พระมหาวนัชยั พลคโุณ 

14) โรงเรียนพระปริยตัธิรรมฯ พระราหลุ 

วดัปัญญานนัทาราม ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทมุธานี 12120 

15) โรงเรียนพระปริยตัธิรรมพรหมวชิรญาณ 

วดัยานนาวา 40 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120  

ผู้ อํานวยการ : พระครูศรีวชิราภรณ์ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

  

 เ ร่ือง  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลกับ

ประสิทธิผลของโรงเ รียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่ม  1 สังกัดสํานักงาน

พระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ

 คําชีแ้จง แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหาร

จดัการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา กลุ่ม 1 สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การตอบแบบสอบถามของท่านมิได้มี

ผลกระทบตอ่ทา่นแตอ่ยา่งใด เป็นเร่ืองวิชาการเท่านัน้แบบสอบถามนีป้ระกอบด้วยคําถามทัง้หมด 

3 ตอนด้วยกนั  ได้แก่ 

 ตอนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทาง

การศกึษาท่ีมีต่อความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการสถานศกึษาแบบธรรมาภิบาลโรงเรียน

พระปริยตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา กลุม่ 1 สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ มี 6 ด้าน 

 ตอนท่ี 3  ประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่ม 1 สงักัด

สํานกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ 

 ตอนท่ี 4  ข้อเสนอแนะความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาท่ีมีตอ่ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการศึกษาแบบธรรมาภิบาลกบัประสิทธิผลของ

โรงเรียนพระปริยตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา  กลุม่ 1  สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ

 ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามให้ครบทกุข้อตามความเป็นจริง ข้อมลูท่ีได้ผู้ วิจยั

จะเก็บเป็นความลับเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพียงอย่างเดียว 

ผู้ วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี จึงขอขอบพระคณุอย่าสูงมา ณ 

โอกาสนี ้

        

        พระครูพิศาลธรรมานสุิฐ 
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 ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 คาํชีแ้จง ให้เขียนเคร่ืองหมาย √ ลงในหน้าข้อความเก่ียวกบัตวัท่านตามความเป็นจริง 

 

    1.เพศ 

             ชาย     หญิง 

 

    2.อายุ 

            20 – 30 ปี       31 – 40 ปี 

             41 – 50 ปี    51 ปีขึน้ไป 

 

    3.ระดบัการศึกษา 

             ต่ํากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี 

             สงูกวา่ปริญญาตรี 

 

    4.ฐานะ 

               ผู้บริหาร    ครูผู้สอน   

               เจ้าหน้าท่ี 

 

    5.ประสบการณ์ 

            1 – 3 ปี     4 – 6 ปี 

           7 – 9 ปี     10 ปีขึน้ไป 
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 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาท่ี

มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างหารบริหารจัดการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 1 สังกัดสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ

 

 คาํชีแ้จง โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ในชอ่งคําตอบทางขวามือ ของแตล่ะข้อเพียงอย่างเดียวท่ีตรงกบั

ความคดิเห็นของทา่น 

 

 บริหารจัดการ สถานศึกษาแบบธรรมาภบิาล 

ระดับความคิดเหน็ 

มาก 

 ท่ีสดุ 
มาก 

ป า น

กลาง 

น้อย   

 

 (2) 

น้ อ ย

ท่ี สุ ด

(1) (5) (4) (3) 

หลักนิตธิรรม 

1 สถานศกึษายึดกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบงัคบั

ตา่ง ๆ ใช้ในการบริหารโรงเรียน 
     

2 ผู้บริหารสถานศึกษาชีแ้จงให้ครูและนกัเรียนมี

ความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ีของตนตาม

กฎระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาอย่างมี

ระบบ 

     

3 ในกฎระเบียบข้อบงัคบั ของสถานศกึษาได้เปิด

โอกาสให้ครูและกรรมการสถานศึกษามีส่วน

ร่วมในการแสดงความคดิเห็น 

     

4 มีการแบ่งแยกสายงาน บทบาทหน้าท่ี และ

ภาระงานของบคุคลอยา่งชดัเจน 
     

5 มีการลงโทษบคุลากรทางการศกึษาท่ีไม่ปฏิบตัิ

ตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของสถานศึกษาโดย

เท่าเทียมกันและปราศจากอคติ เป็นท่ียอมรับ

ของทกุฝ่าย 

     

หลักคุณธรรม 
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 บริหารจัดการ สถานศึกษาแบบธรรมาภบิาล 

ระดับความคิดเหน็ 

มาก 

 ท่ีสดุ 
มาก 

ป า น

กลาง 

น้อย   

 

  

น้ อ ย

ท่ี สุ ด

 6 ครูและบุคลากรสถานศึกษามีความซ่ือสัตย์ 

สจุริตตอ่หน้าท่ี ประพฤตตินเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
     

7 ผู้บริหารสถานศกึษาปฏิบตัิหน้าท่ีตามหลกัอิทธิ

บาท 4 
     

8 ผู้ บริหารสถานศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีตามพรหม

วิหาร มีความเมตตา สุภาพอ่อนโยนมีมนุษย์

สมัพนัธ์ท่ีดี 

     

9 ผู้บริหารสถานศึกษามีจิตสํานึกด้านคุณธรรม

จริยธรรมเว้นอบายมุขเหตแุห่งความเส่ือมของ

ชีวิต 

     

10 ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า พิ จ า ร ณ า ค ว า ม ดี

ความชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เสมอภาคปราศจากอคต ิ

     

 ด้านความโปร่งใส      

11 ผู้ บ ริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการ

ดําเนินงาน  ตา่ง ๆ อย่างเปิดเผยและโปร่งใสมี

คณะกรรมการตรวจสอบ 

     

12 ผู้บริหารสถานศึกษาจดัให้มีการเปิดเผยข้อมูล

สารสนเทศตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบนัแก่

สาธารณชน 

     

13 ผู้ บริหารจัดให้มีการประเมินผลด้วยการนํา

รายงานผลการบริหารสถานศึกษาประจําปี

เสนอแก่ผู้ เก่ียวข้องและสาธารณชน 

     

14 การบริหารกิจการของสถานศึกษาใช้รูปแบบ

ของคณะกรรมการ 
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 บริหารจัดการ สถานศึกษาแบบธรรมาภบิาล 

ระดับความคิดเหน็ 

มาก 

 ท่ีสดุ 
มาก 

ป า น

กลาง 

น้อย   

 

  

น้ อ ย

ท่ี สุ ด

 15 การจดัซือ้จดัจ้างมีสญัญาจ้าง สญัญาเบิกจ่าย 

ทําบญัชีเบิกจ่ายถกูต้องและโปร่งใสให้ทกุฝ่าย

เข้าถึงข้อมลูได้ 

     

ด้านการมีส่วนร่วม 

16 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

ในการกําหนดแผนพฒันาปฏิบตังิานประจําปี 
     

17 ครูและบุคลากรทางการศึกษาและตัวแทน

ชุมชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาจดัซือ้จัดจ้าง

โดยใช้รูปแบบของคณะกรรมการ 

     

18 ครูและบคุลากรทางการศกึษามีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจและแก้ไขปัญหาในการปฏิบตัิหน้าท่ี

ของหนว่ยงาน 

     

19 ผู้บริหารสถานศึกษามีกรอบในการบริหารงาน

โดยกระจายอํานาจในการตดัสินใจอิสระแก่ครู

บคุลากรทางการศกึษาผู้ ท่ีรับผิดชอบโดยตรง 

     

20 สถานศกึษาจดัให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการ

ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศกึษา 
     

 หลักความรับผิดชอบ      

21 ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการ

ศกึษามีความตระหนกัในหน้าท่ีและรับผิดชอบ

ยอมรับผลจากการกระทําของตนเอง 

     

22 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบตัิหน้าท่ี

ตามท่ีได้รับมอบหมายสรุปและประเมินผลได้

ตรงตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ 

     

23 ค รู แ ล ะ บุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า มี ค ว า ม

รับผิดชอบในโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับ
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 บริหารจัดการ สถานศึกษาแบบธรรมาภบิาล 

ระดับความคิดเหน็ 

มาก 

 ท่ีสดุ 
มาก 

ป า น

กลาง 

น้อย   

 

  

น้ อ ย

ท่ี สุ ด

 มอบภาระงานทกุโครงการ 

24 ผู้ บริหารสถานศึกษามีการแก้ปัญหาเม่ือมี

ความขัดแย้งของบุคลากรในการปฏิบตัิหน้าท่ี

เกิดขึน้ได้ทนัที 

     

25 ผู้ บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของ

ทรัพยากรและความรับผิดชอบในการใ ช้

ทรัพยากรในองค์กร 

     

 หลักความคุ้มค่า      

26 ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาอุทิศตนปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเสียสละ

เพ่ืองานมีประสิทธิภาพ 

     

27 ผู้บริหารสถานศึกษารณรงค์ให้ครูและนกัเรียน

ประหยดันํา้ – ไฟและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

เกิดประโยชน์สงูสดุ 

     

28 สถานศึกษามีการจัดระบบสารบญัการใช้วสัดุ

อปุกรณ์และครุภณัฑ์เพ่ือประโยชน์การใช้สอยท่ี

คุ้มคา่ 

     

29 ผู้บริหารสถานศึกษาควบคุมงบประมาณตาม

โครงการต่าง ๆ ด้วยความประหยดัและให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ 

     

30 ผู้บริหารสถานศกึษาเอาใจใส่ดแูลและซ่อมแซม

อุป กร ณ์ เ ค ร่ือ ง มื อ -เ ค ร่ื อ ง ใ ช้ ท่ี ชํ า รุ ดใ ห้ มี

ประสิทธิภาพใช้งานได้ 
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ตอนท่ี 3 ประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศึกษา 

 

 
ประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญศึกษา 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการตามแบบ

ธรรมาภบิาล  

มาก 

 ท่ีสดุ 
มาก 

ป า น

กลาง 

น้อย   

 

 (2) 

น้ อ ย

ท่ี สุ ด

(1) (5) (4) (3) 

ด้านการบริหารภายใน 

31 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ นําท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล

พฒันาสถานศกึษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
     

32 ครูและบคุลากรทางการศกึษาปฏิบตัหิน้าท่ีตามคําสัง่มี

ประสิทธิผล 
     

33 ผู้บริหารสถานศกึษาได้มีการกําหนดแผนงานโครงการสู้

การปฏิบตัอิยา่งชดัเจน 
     

34 ผู้บริหารสถานศึกษาปรับปรุง-พัฒนาแผนให้มีความ

เหมาะสมกบัความต้องการของบคุลากร 

     

35 ผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการบริหารงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     

ด้านการเงนิ 

36 สถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการลงทุนตาม

ความสามารถดําเนินการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
     

37 สถานศกึษามีการดําเนินการเบิกจ่ายถกูต้องรวดเร็ว มี

ประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด 
     

38 สถานศกึษามีการจดัสรรงบประมาณตามกลุม่สาระการ

เรียนรู้อยา่งเป็นธรรมและเพียงพอ 
     

39 สถานศกึษามีการวางแผนพฒันานโยบายในการใช้จา่ย

อยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 

     

40 สถานศกึษาสามารถดําเนินการจดัเก็บด้านรายรับให้

เพียงพอกบัรายจา่ยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญศึกษา 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการตามแบบ

ธรรมาภบิาล  

มาก 

 ท่ีสดุ 
มาก 

ป า น

กลาง 

น้อย   

 

  

น้ อ ย

ท่ี สุ ด

  ด้านส่งเสริมบุคลากร      

41 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้

ศกึษาและพฒันาทางวิชาการอยา่งตอ่เน่ือง 

     

42 ผู้ บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ

บคุลากรมีทกัษะในการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพ 

     

43 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาให้ ใช้ เทคโนโลยี ท่ี ทันสมัยได้ อย่ างมี

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

     

44 ผู้บริหารสถานศึกษายอมรับความคิดเห็นของครูและ

บคุลากรทางการศกึษาในการปรับปรุงการบริหารงาน 

     

45 ผู้ บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีความซ่ือสตัย์ในการปฏิบตัิ

หน้าท่ี 

     

 ด้านความพงึพอใจและมีการส่วนร่วมของชุมชน      

46 ประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นท่ียอมรับของชมุชน

และผู้ปกครอง 

     

47 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถแก้ปัญหาท่ียอมรับของ

ชมุชนและผู้ปกครอง และให้คําปรึกษาพงึพาได้ 

     

48 ครูและบุคลากรได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการ

ตดิตอ่ประสานงานกบัสถานศกึษา 

     

49 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ปกครองมีส่วน

ในการกําหนดแผนงาน – โครงการ ในการพัฒนา

โรงเรียน 
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ประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญศึกษา 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการตามแบบ

ธรรมาภบิาล  

มาก 

 ท่ีสดุ 
มาก 

ป า น

กลาง 

น้อย   

 

  

น้ อ ย

ท่ี สุ ด

 50 ชุมชนมีความพอใจในกลไกการบริหารงานอย่างมี

ประสิทธิภาพของสถานศกึษา 
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ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะความคิดเห็นของผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อความสัมพันธ์

ระหว่างการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 1 สังกัดสาํนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ

 คาํชีแ้จง ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาของผู้บริหารครุบคุลากรทางการศกึษา

ท่ีมีต่อความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของโรงเรียนพระ

ปริยตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา กลุม่ 1 สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ

 1.หลักนิตธิรรม 

 ปัญหา……………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………… 

 2.หลักคุณธรรม 

 ปัญหา……………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………… 

 3.หลักความโปร่งใส 

 ปัญหา……………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………… 

 4.หลักการมีส่วนร่วม 

 ปัญหา……………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………… 

 5.หลักความรับผิดชอบ 

 ปัญหา……………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………… 

 6.หลักความคุ้มค่า 

 ปัญหา……………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………… 

  

     ขอขอบพระคณุทกุทา่นท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

การคาํนวณและการแปลผลค่า  IOC 
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ค่าดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 
ตาราง คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหาร

จดักาสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลกบัประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนก

สามญัศกึษา กลุม่ ๑ สงักดัสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ

 

ข้อท่ี 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการ

สถานศกึษาแบบธรรมาภิบาล 

ผู้ เช่ียวชาญ 
รวม 

คา่ IOC 

1 2 3  

ด้านนิตธิรรม 

1 สถานศกึษายึดกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบงัคบั

ตา่งๆใช้ในการบริหารโรงเรียน 
1 1 1 3 1.00 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาชีแ้จงให้ครูและนกัเรียนมี

ความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ีของตนตาม

กฎระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาอย่างมี

ระบบ 

1 1 1 3 1.00 

3 ในกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของสถานศึกษาได้

เปิดโอกาสให้ครูและกรรมการสถานศึกษามี

สว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็น 

1 1 1 3 1.00 

4 มีการแบ่งแยกสายงาน บทบาทหน้าท่ี และ

ภาระงานของบคุคลอยา่งชดัเจน 
1 1 1 3 1.00 

5 มีการลงโทษบคุลากรทางการศกึษาท่ีไม่ปฏิบตัิ

ตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของสถานศึกษาโดย

เท่าเทียมกันและปราศจากอคติ  ๔  เป็นท่ี

ยอมรับของทกุฝ่าย 

1 1 1 3 1.00 

ด้านคุณธรรม 

6 ผู้บริหารสถานศึกษามีความซ่ือสตัย์ สจุริตต่อ

หน้าท่ี ประพฤตตินเป็นแบบอยา่งท่ีดี 1 1 1 3 1.00 

7 ผู้ บริหารสถานศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก

อิทธิบาท 4 
1 1 1 3 1.00 
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ข้อท่ี 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการ

สถานศกึษาแบบธรรมาภิบาล 

ผู้ เช่ียวชาญ 
รวม 

คา่ IOC 

1 2 3  

8 ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบตัิหน้าท่ีตามพรหม

วิหาร มีความเมตตา สุภาพอ่อนโยนมีมนุษย์

สมัพนัธ์ท่ีดี 

1 1 1 3 1.00 

9 ผู้บริหารสถานศึกษามีจิตสํานึกด้านคณุธรรม

จริยธรรม เว้นอบายมขุเหตแุห่งความเส่ือมของ

ชีวิต 

1 1 1 3 1.00 

10 ผู้ บ ริ ห า รสถานศึกษาพิ จ า รณาความ ดี

ความชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เสมอภาคปราศจาก อคต ิ

1 1 1 3 1.00 

ด้านความโปร่งใส 

11 ผู้ บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการ

ดําเนินงานต่างๆ อย่างเปิดเผยและโปร่งใสมี

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1 1 1 3 1.00 

12 ผู้บริหารสถานศกึษาจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลู

สารสนเทศตรงตอ่ความเป็นจริงในปัจจบุนัแก่

สาธารณชน 

1 1 1 3 1.00 

13 ผู้ บริหารจัดให้มีการประเมินผลด้วยการนํา

รายงานผลการบริหารสถานศึกษาประจําปี

เสนอแก่ผู้ เก่ียวข้องและสาธารณชน 

1 1 1 3 1.00 

14 การบริหารกิจการของสถานศึกษาใช้รูปแบบ

ของคณะกรรมการ 
1 1 1 3 1.00 

15 การจัดซื อ้จัด จ้างมีสัญญาจ้าง   สัญญา

เบิกจ่าย ทําบญัชีเบิกจ่ายถกูต้องและโปร่งใส

ให้ทกุฝ่ายเข้าถึงข้อมลูได้ 

1 1 1 3 1.00 

ด้านการส่วนร่วม 

16 สถานศกึษาเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

ในการกําหนดแผนพฒันาปฏิบตังิานประจําปี 
1 1 1 3 1.00 
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ข้อท่ี 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการ

สถานศกึษาแบบธรรมาภิบาล 

ผู้ เช่ียวชาญ 
รวม 

คา่ IOC 

1 2 3  

17 ครูและบุคลากรทางการศึกษาและตัวแทน

ชุมชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาจดัซือ้จดัจ้าง

โดยใช้รูปแบบของคณะกรรมการ 

1 1 1 3 1.00 

18 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ

หน้าท่ีของหน่วยงาน 

1 1 1 3 1.00 

19 

 

ผู้บริหารสถานศกึษามีกรอบในการบริหารงาน

โดยกระจายอํานาจในการตดัสินใจอิสระแก่ครู

และบุคลากรทางการศึกษาผู้ ท่ี รับผิดชอบ

โดยตรง 

1 1 1 3 1.00 

20 สถานศึกษาจัดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนในการ

ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศกึษา 
1 1 1 3 1.00 

หลักความรับผิดชอบ 

21 ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการ

ศกึษามีความตระหนกัในหน้าท่ีและรับผิดชอบ

ยอมรับผลจากการกระทําของตนเอง 

1 1 1 3 1.00 

22 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบตัิหน้าท่ี

ตามท่ีได้รับมอบหมายสรุปและประเมินผลได้ 

ตรงตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ 

1 1 1 3 1.00 

23 ค รูและบุคลากรทางการศึกษา มีความ

รับผิดชอบในโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับ

มอบภาระงานทกุโครงการ 

1 1 1 3 1.00 

24 ผู้ บริหารสถานศึกษามีการแก้ปัญหาเม่ือมี

ความขดัแย้งของบุคลากรในการปฏิบตัิหน้าท่ี

เกิดขึน้ได้ทนัที 

1 1 1 3 1.00 

25 ผู้ บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของ

ทรัพยากรและความรับผิดชอบในการใช้
1 1 1 3 1.00 
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ข้อท่ี 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการ

สถานศกึษาแบบธรรมาภิบาล 

ผู้ เช่ียวชาญ 
รวม 

คา่ IOC 

1 2 3  

ทรัพยากรในองค์กร 

หลักความคุ้มค่า 

26 ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาอทิุศตนปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเสียสละ

เพ่ืองานมีประสทิธิภาพ 

1 1 1 3 1.00 

27 ผู้ บริหารสถานศึกษารณรงค์ให้ครูนักเรียน

ประหยดันํา้ – ไฟและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

เกิดประโยชน์สงูสดุ 

1 1 1 3 1.00 

28 สถานศึกษามีการจดัระบบสารบญัการใช้วสัดุ

อปุกรณ์และครุภณัฑ์เพ่ือประโยชน์การใช้สอย

ท่ีคุ้มคา่ 

1 1 1 3 1.00 

29 ผู้บริหารสถานศึกษาควบคมุงบประมาณตาม

โครงการต่างๆ ด้วยความประหยดัและให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ 

 
1 

 
1 

 
1 

 

3 

 
1.00 

30 

ผู้ บ ริหารสถานศึกษา เอาใจใส่ดูแลและ

ซ่อมแซมอปุกรณ์เคร่ืองมือ-เคร่ืองใช้ท่ีชํารุดให้

มีประสทิธิภาพใช้งานได้ 

1 1 1 3 1.00 

ด้านการบริหารภายใน 

31 ผู้ บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ นําท่ีมีวิสัยทัศน์

ก ว้างไกล  พัฒนาสถานศึกษาได้อย่าง มี

ประสทิธิภาพ 

1 1 1 3 1.00 

32 ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ี

ตามคําสัง่มีประสทิธิผล 
1 1 1 3 1.00 

33 ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการกําหนดแผนงาน

โครงการสูก่ารปฏิบตัอิยา่งชดัเจน 
1 1 1 3 1.00 

34 ผู้บริหารสถานศกึษาปรับปรุง-พฒันาแผนให้มี

ความเหมาะสมกบัความต้องการของบคุลากร 
1 1 1 3 1.00 
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ข้อท่ี 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการ

สถานศกึษาแบบธรรมาภิบาล 

ผู้ เช่ียวชาญ 
รวม 

คา่ IOC 

1 2 3  

35 ผู้บริหารสถานศกึษามีกระบวนการบริหารงาน

อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
1 1 1 3 1.00 

ด้านการเงนิ 

36 สถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการลงทุน

ตามความสามารถดําเ นินการได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

1 1 1 3 1.00 

37 สถานศึกษามีการดําเนินการเบิกจ่ายถูกต้อง

รวดเร็วมีประสทิธิผลมากน้อยเพียงใด 
1 1 1 3 1.00 

38 สถานศกึษามีการจดัสรรงบประมาณตามกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อยา่งเป็นธรรมและเพียงพอ 
1 1 1 3 1.00 

39 สถานศึกษามีการวางแผนพฒันานโยบายใน

การใช้จ่ายอยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 
1 1 1 3 1.00 

40 สถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการลงทุน

ตามความสามารถดําเ นินการได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

1 1 1 3 1.00 

ด้านส่งเสริมบุคลากร 

41 ผู้ บ ริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูและ

บคุลากรได้ศกึษาและพฒันาทางวิชาการอย่าง

ตอ่เน่ือง 

1 1 1 3 1.00 

42 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครู

และบุคลากรมีทักษะในการทํางานให้เกิด

ประสทิธิภาพ 

1 1 1 3 1.00 

43 ผู้บริหารสถานศึกษาสร่งเสริมครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยได้

อยา่งมีประสทิธิภาพในการเรียนการสอน 

1 1 1 3 1.00 

44 ผู้บริหารสถานศึกษายอมรับความคิดเห็นของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปรับปรุง
1 1 1 3 1.00 
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ข้อท่ี 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการ

สถานศกึษาแบบธรรมาภิบาล 

ผู้ เช่ียวชาญ 
รวม 

คา่ IOC 

1 2 3  

การบริหารงาน 

45 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครู

และบุคลากรทางการศึกษามีความซื่อสตัย์ใน

การปฏิบตัหิน้าท่ี 

1 1 1 3 1.00 

 
ค่า ความเช่ือม่ันการบริหารแบบธรรมาภิบาลและประสิทธิผลของ

โรงเรียนได้ค่า IOC อยู่ในระดบั 1.00 
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ภาคผนวก ช 

ผลการวเิคราะห์ความเช่ือม่ัน (Reliability Analysis) ของแบบสอบถาม 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 

a2 

a3 

a4 

a5 

b1 

b2 

b3 

b4 

b5 

c1 

c2 

c3 

c4 

c5 

d1 

d2 

d3 

d4 

186.1333 

186.2000 

186.3667 

186.5333 

186.5333 

185.9667 

186.0667 

186.1333 

186.1000 

186.1667 

186.2667 

186.4333 

186.2000 

186.3000 

186.3667 

186.3000 

186.4333 

186.4333 

186.3333 

701.637 

693.890 

692.102 

700.878 

693.085 

704.516 

698.409 

702.533 

699.886 

699.040 

696.133 

690.254 

675.269 

680.562 

674.654 

684.562 

686.806 

680.668 

688.437 

.467 

.689 

.648 

.399 

.620 

.424 

.524 

.382 

.391 

.409 

.381 

.578 

.739 

.794 

.830 

.740 

.718 

.752 

.971 

.970 

.971 

.971 

.971 

.971 

.971 

.971 

.971 

.971 

.972 

.971 

.970 

.970 

.970 

.970 

.970 

.970 

.970 

Item-Total Statistics
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Reliability 

d5 

e1 

e2 

e3 

e4 

e5 

f1 

f2 

f3 

f4 

f5 

ma1 

ma2 

ma3 

ma4 

ma5 

me1 

me2 

me3 

me4 

me5 

pe1 

pe2 

pe3 

pe4 

pe5 

mo1 

mo2 

mo3 

mo4 

mo5 

186.5000 

186.4333 

186.3667 

186.4000 

186.5333 

186.4667 

186.2000 

186.0667 

186.2333 

186.0667 

186.2667 

186.1667 

186.4000 

186.4667 

186.3667 

186.4333 

186.6333 

186.6000 

186.8667 

186.7333 

186.6333 

186.3667 

186.4000 

186.4000 

186.3667 

186.1000 

186.4667 

186.5333 

186.3667 

186.5333 

186.5333 

687.362 

703.220 

703.275 

692.248 

693.637 

679.430 

690.372 

690.892 

693.357 

682.271 

700.409 

693.868 

700.938 

687.016 

689.344 

691.564 

686.378 

688.455 

690.051 

687.926 

683.620 

691.413 

686.800 

692.869 

680.516 

692.783 

681.637 

686.051 

684.654 

686.809 

686.257 

.712 

.560 

.379 

.344 

.568 

.760 

.804 

.649 

.642 

.536 

.770 

.470 

.619 

.522 

.744 

.718 

.576 

.736 

.688 

.577 

.665 

.669 

.711 

.770 

.708 

.741 

.611 

.791 

.754 

.750 

.698 

.677 

.971 

.971 

.971 

.971 

.970 

.970 

.971 

.971 

.971 

.970 

.971 

.971 

.971 

.970 

.970 

.971 

.970 

.970 

.971 

.970 

.970 

.970 

.970 

.970 

.970 

.971 

.970 

.970 

.970 

.970 

.970 
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Case Processing Summary 

 

 

 

 

 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the process 

Reliability Statistics 

Cronbach’s 

Alpha 

 

N of 

Items 

.971 50 

 

 N % 

Cases Valid 

Excluded 

Total 

30 

0 

30 

100.0 

.0 

100.0 
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ท่ีอยูปั่จจบุนั : วดัราชคฤห์วรวิหาร  แขวงบางย่ีเรือ  เขตธนบรีุ  กรุงเทพมหานคร 

 

การศกึษา: 

พ.ศ.2522 : นกัธรรมเอก  สํานกัเรียนเจ้าคณะจงัหวดันครปฐม 

พ.ศ.2523 : ประโยคสาม  (ป.ธ.3) สํานกัเจ้าจงัหวดันครปฐม 

พ.ศ.2529 : มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนพทุธศาสตร์วทิยา  กรุงเทพมหานคร 
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ประสบการณ์ทํางานปัจจบุนั 
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พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

  : รองประธานศนูย์บริหารการศกึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย์หนกลางอาคาร 

   พทุธบตุรบําเพ็ญ วดัประยรุวงศาวาส กรุงเทพมหานคร 
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