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 The purposes of this research was to study 1) the good governance of 
administrations in between administration under Loei Primary Educational Service 
Area Office 1, 2) the teachers’ job satisfaction under Loei Primary Educational Service 
Area Office 1, and 3) The relationship between good governance-based educational 
administration of the administrators and the teachers’ job satisfaction under Loei 
Primary Educational Service Area Office 1.The samples of this research were 298 
teachers, selected from a total population through the table of Krejecie and Morgan. 
A stratified random sampling technique was also employed according to school sizes. 
The research instrument was a questionnaire with two parts of a checklist and a 5-
rating scale part covering the questions about good governance –based educational 
administration and the reliability of .99 Moreover, the job satisfaction questionnaire 
and the reliability of .97 The collected data were analyzed by using percentage, 
mean, and standard deviation. The hypothesis was tested by using Pearson Product-
moment Correlation Coefficient at a statistical significant level of .05  
 The research findings were found as follows:  
        1. The good governance-based educational administration of the administrators 
under Loei Primary Educational Service Area Office 1 was at a high level in overall 
and each aspect. Having considered each aspect, it showed that all aspects were 
also found at a high level. 
       2.  The teachers’ job satisfaction was at a high level in overall and each 
aspect. Having considers each aspect, it showed that all aspects were also found at a 
high level. 
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       3. The relationship between good governance-based educational administration 
of the administrators and the teachers’ job satisfaction was positive at a statistical 
significant level of .01 and the relationship was relatively at a high level .01 
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ประกาศคุณูปการ 
 

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณา ความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชิษณพงศ์  ศรจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน า และข้อคิดเห็นตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน และให้ก าลังใจด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง 
จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
  ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญช่วย ศิริเกษ        
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์อร  สดเอ่ียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม พรมเมืองคุณ ดร.ดุษฎีวัฒน์ 
แก้วอินทร์ และดร.สุภชัย จันปุ่ม ที่ได้กรุณาตรวจสอบ และให้ค าแนะน าในการแก้ไขปรับปรุง
เครื่องมือการวิจัย ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาท                    
วิชาความรู้แก่ผู้วิจัย ซึ่งมีส่วนส าคัญที่ท าให้การท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้มีความส าเร็จ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง
ในความเสียสละของท่านเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง จากข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ทุกท่านที่ให้
การช่วยเหลือในการตอบแบบสอบถามงานวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง 

  ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ศิริพร ราชพัฒน์ ที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และขวัญก าลังใจ 
ข้อคิดต่าง ๆ ในการท างาน ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณเป็นอย่างสูง คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมี
จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ ครู และอาจารย์ทุกท่านทั้งในอดีต และปัจจุบัน ตลอดจนผู้มี
พระคุณทุกท่านที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม แม้แต่ด้านการศึกษา สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มีการปรับปรุงระบบราชการ โดยมีจุดมุ่งหมายใน
การพัฒนาประเทศ ให้เป็นประเทศที่มีการพัฒนาแบบยั่งยืน ดังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ที่ได้บัญญัติไว้ในหมวด 5 มาตรา 78 ในวรรค 4 และวรรค 5 ว่า “พัฒนาระบบงาน
ภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการ
ปรับปรุงรูปแบบวิธีการท างาน เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการพัฒนาปฏิบัติ
ราชการโดยได้มีการจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพ่ือให้การจัดท าและการให้บริการ
สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน” (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2559, หน้า 22) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพโดยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบ
กลไกการป้องกันและปราบปรามทุจริต ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้ามามีบทบาทในการสร้าง
ความเป็นธรรมควบคู่กับการปลูกจิตส านึก ค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชน     
ทุกกลุ่ม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554, หน้า 8) นอกจากนี้ 
ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 ได้ก าหนดนโยบายไว้หลายประการโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านที่ 8 เรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีเป้าหมายที่จะปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้เกิดความทันสมัยภายใต้หลักนิติธรรมและความเสมอภาค ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินนโยบายสาธารณะและร่วมในกระบวนการยุติธรรม และได้ส่งเสริม
ให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการและสามารถสื่อสารต่อสาธารณชนได้อย่าง
กว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง ทั่วถึงและเป็นธรรม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 
2554, หน้า 11-15) 
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 ส านักนายกรัฐมนตรีจึงได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของรัฐ อันเป็นสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของภาคประชาชนเพ่ือให้ภาครัฐมีการบริหารปกครองที่โปร่งใส สามารถถูกตรวจสอบได้ 
ปรับปรุงการท างานของภาครัฐและเอกชนให้มีความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส ยุติธรรม ตลอดจน
สาธารณชนได้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและแก้ปัญหาของ
รัฐได้ โดยมีหลักการที่ส าคัญ 6 ประการคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมี
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า เพ่ือให้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดีมีลักษณะ
เป็นรูปธรรมมากขึ้น ส านักนายกรัฐมนตรีจึงได้ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย 7 ประการคือเกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, 2546 เล่ม 120 ตอนที่ 100 ก) 
  เพ่ือตอบสนองต่อระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีหน้าที่หลักทางด้านการก าหนด
นโยบายการศึกษาให้กับประชาชนจึงได้น าหลักว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและสังคมที่ดี   
ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับโรงเรียนในฐานะที่เป็นนิติบุคคลด้วย หลักการดังกล่าวได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 
3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2550, หน้า 90) และสอดคล้องกับกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 2550 ที่ได้กล่าวไว้ในหมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย มาตรา 74 ก าหนดให้ 
“บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม อ านวย
ความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการ
ปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน 
 สถานศึกษาในฐานะที่ เป็นนิติบุคคลตามที่ได้บัญญัติไว้ ในระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ท าให้โรงเรียนเกิดความเป็นอิสระ มีความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ จึงเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้ามาร่วมรับผิดชอบถือว่าเป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ดังนั้นผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติและสร้าง
วัฒนธรรมในการท างานให้บุคลกรในองค์กรเกิดความเข้าใจ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เตรียมความพร้อม



3 
 

รับการตรวจสอบและประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก มุ่งเน้นผมสัมฤทธิ์คุ้มค่า
ต่อการลงทุน ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินให้คุ้มค่ามากที่สุด มีการบริหารจัดการ จัดหารายได้อย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) โดยพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบาย แผนการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ 
2559 โดยข้อที่ 12 ได้ก าหนดให้มีการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนสุจริต  โดยเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารในการป้องกันการทุจริตในโรงเรียน การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และการบูรณาการหลักสูตร "โตไปไม่โกง" ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เสนอว่าการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสร้างเยาวชนให้เป็น
สุจริตชนทุกภาคส่วน ต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้สถานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ปรับ
ทิศทางจากการมุ่งสร้างคนเก่งคนดี ด ารงชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
สังคมที่มีเสถียรภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่ นคง รวมทั้ง
การแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศชาติอย่างยั่งยืน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงได้อนุมัติให้ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาด าเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เพ่ือ
วางรากฐานการปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริตของประเทศชาติให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนสุจริต 
  อีกประการหนึ่ง ในปีการศึกษา 2559 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเลย เขต 1 ได้ก าหนดนโยบายของส านักงานเขตในการขับเคลื่อนทางการศึกษาไว้ 57 ข้อ ซึ่งมี 
2 ข้อที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลคือ นโยบายข้อที่ 10 ได้ก าหนดให้โรงเรียนใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ มีโรงเรียนสุจริต โรงเรียนใสสะอาด มีการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ
ผู้บริหารและข้อที่ 47 ได้ก าหนดให้โรงเรียนปราศจากการคอรัปชั่น 
 อย่างไรก็ตาม ในการที่จะบริหารงานในองค์กรประสบผลส าเร็จนั้นไม่ว่าจะเป็นองค์กร
ภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม ผู้บริหารจะต้องสามารถน าเทคนิค วิธีการ ปัจจัยต่างๆมาช่วยท าให้
บุคลากรในองค์กรเกิดความพึงพอใจและปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ ปัจจัยหนึ่ง
ที่ก่อให้เกิดความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการบริหารงานภายในสถานศึกษาอีกประการหนึ่งคือ 
ความพึงพอใจนั่นเอง ซึ่งผู้บริหารจะต้องพยายามชักชวน โน้มน้าวจิตใจให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนเต็มใจ
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และร่วมมือร่วมใจกันที่จะปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่มีต่องานในสถานศึกษา 
พยายามท าให้ผู้ร่วมงานเกิดแรงบันดาลใจ มีขวัญก าลังใจในการท างาน สร้างสัมพันธภาพที่ดี มีความ
สมัครสมานสามัคคีระหว่างกันและกัน ดังนั้นการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นกับ
บุคลากรทุกฝ่ายในองค์กร เป็นภารกิจที่ส าคัญของผู้บริหารที่จะต้องด าเนินการให้เกิดขึ้นทั้งในด้าน
รูปธรรมและนามธรรม เพราะความพึงพอใจของบุคลากรจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานอันเป็นภารกิจหลักในการบริหารจัดการในองค์กรหรือสถานศึกษา เมื่อครูผู้สอนเกิดความพึง
พอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาก็จะส่งผลต่อคุณภาพของงานด้วย  (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, หน้า 148) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 1 เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาและบริหารงานในโรงเรียนส าหรับผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลไปพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมสนับสนุนในการ
บริหารงานในองค์กรของตนเอง พัฒนาการบริหารงานในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงคข์องโรงเรียนต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.2.1  เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  
 1.2.2  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  
 1.2.3  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1  
 

1.3 สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 1 
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1.4 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต1 ผู้วิจัยใช้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542 โดยมีองค์ประกอบ 6 ประการดังนี้ 
1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความ
รับผิดชอบ และ6) หลักความคุ้มค่า 
 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร กรอบ
แนวคิด ทฤษฏี และนักวิชาการ แล้วน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ดังนี้ 1) ค่าจ้างและค่าตอบแทน       
2) ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 3) สภาพแวดล้อมในการท างาน 4) ความมั่นคงปลอดภัย            
5) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือนร่วมงาน และ 6) การยอมรับนับถือ ดังแผนภาพที่ 1.1

  
              ตัวแปรที ่1  ตัวแปรที ่2  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1.1 สรุปกรอบแนวคิดที่ใชใ้นกำรวิจัย 
 

1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1 โดยมีขอบเขตในการศึกษาดังนี ้

กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ   
1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปร่งใส 
4. หลักการมีส่วนร่วม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุ้มค่า 

ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนของครูใน
โรงเรียน 
1. ค่าจ้างและค่าตอบแทน 
2. ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 
3. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
4. ความมั่นคงปลอดภัย 
5. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ

เพ่ือนร่วมงาน 
6. การยอมรับนับถือ 
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 1.6.1 ขอบเขตของเนื้อหำ  
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาในขอบเขตการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542 โดยมี
องค์ประกอบ 6 ประการดังนี้ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมี
ส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ6) หลักความคุ้มค่า 
 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร กรอบ
แนวคิด ทฤษฏี และนักวิชาการ แล้วน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ดังนี้ 1) ค่าจ้างและค่าตอบแทน       
2) ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 3) สภาพแวดล้อมในการท างาน 4) ความมั่นคงปลอดภัย            
5) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือนร่วมงาน และ 6) การยอมรับนับถือ  
  1.6.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
   1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในปีการศึกษา 2559 
จ านวนทั้งหมด 1,317 คน 
   2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต1 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 298 คน ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปรียบเทียบจากตารางของเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan) และกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) 
  1.6.3 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
   1. ตัวแปรที่ 1 คือการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
จ านวน 6 องค์ประกอบได้แก่ 
     1. หลักนิติธรรม 
     2. หลักคุณธรรม 
     3. หลักความโปร่งใส 
     4. หลักการมีส่วนร่วม 
     5. หลักความรับผิดชอบ 
     6. หลักความคุ้มค่า 
   2.  ตัวแปรที ่2 คือความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนจ านวน 6 ด้านคือ  
     1. ค่าจ้างและค่าตอบแทน 
     2. ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 
     3. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
    4. ความมั่นคงปลอดภัย 
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    5. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือนร่วมงาน 
    6. การยอมรับนับถือ 
 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.6.1  เป็นข้อมูลและแนวทางส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนให้เหมาะสมต่อไป 
 1.6.2  เป็นข้อมูลของผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถน าไปใช้วางแผนในการพัฒนา 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
 1.6.3  เป็นข้อมูลสารสนเทศเผยแพร่ต่อบุคคลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ใน
การบริหารจัดการและการปฏิรูประบบราชการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร
และประเทศชาติต่อไป 
 

1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล หมายถึง การปฏิบัติในการด าเนินงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ.2542 ประกอบด้วย
หลักการส าคัญ 6 ประการได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. หลักนิติธรรม (Rule of law) หมายถึง การยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการและน าไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม มีการชี้แจงให้
บุคลากรต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามนโยบายของทางราชการและ
ขององค์กร ใช้ระเบียบของทางราชการเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพ่ือความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
โดยการก าหนดกฎ ระเบียบ และข้อบังคับในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในองค์กรไว้อย่างชัดเจน 
ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามมติ หรือข้อตกลงในที่ประชุมอย่างเคร่งครัดและใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายใน
การบังคับบัญชาได้อย่างยุติธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรได้ประพฤติตามกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของทางราชการอย่างจริงจัง 
  2. หลักคุณธรรม (Morality) หมายถึง ความประพฤติที่ดีงามตามหลักศีลธรรม
สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้ และสามารถไกล่เกลี่ยปัญหาขัดแย้งระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ยุ ติ
ได้โดยคู่กรณียอมรับด้วยความเป็นกลางและยุติธรรม ใช้วาจาสุภาพเหมาะสม และให้เกียรติกับ
บุคลากรทุกคน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พิจารณาความดีความชอบด้วยความ
ยุติธรรม ไม่ใช้อ านาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนทั้งทางตรงและทางอ้อม และ
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ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรให้ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ด้านคุณธรรม เพ่ือน ามาปฏิบัติงาน 
และสามารถด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
  3. หลักควำมโปร่งใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการในการด าเนินงาน ใด ๆ 
ที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาซึ่งสามารถแก้ปัญหาการ
ทุจริตและคอรัปชั่นได้ ทั้งในภาครัฐและเอกชนตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงานโดยการ
น าเสนอข่าวสารที่ถูกต้องให้แก่สังคมได้รับทราบเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการ
ปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการได้ ตลอดจนจัดประชุมชี้แจง และเผยแพร่
ข้อมูลผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ อย่างเปิดเผย จัดให้มีการประกาศนโยบายด้านต่าง ๆ อย่าง
ชัดเจนและเปิดเผย มีระบบการก ากับและการตรวจสอบการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน และส่งเสริม
การท างานของบุคลากรในองค์กรให้มีความโปร่งใส 
  4. หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การส่งเสริมบรรยากาศของการมี
ส่วนร่วมในองค์กร เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์กร ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร และชุมชน ใช้หลักการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยในการบริหารงาน 
  5. หลักควำมรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การก าหนดนโยบายและ
เป้าหมายในการปฏิบัติงาน ตระหนักในสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบในการท างานอย่างชัดเจนให้ทุก
ฝ่าย มีขวัญและก าลังใจในการท างานและปรับปรุงพัฒนาองค์การและส่งเสริมการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ รู้กฎหมาย รู้กฎระเบียบและแบบแผนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ด้วยความขยันขันแข็ง กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตรงต่อเวลาและที่ส าคัญต้องยอมรับผลที่ได้
กระท าลงไป รวมถึงการไม่ละทิ้งหน้าที่และปรับปรุงงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
  6. หลักควำมคุ้มค่ำ (Effectiveness) หมายถึง การจัดให้มีระบบและกระบวนการใน
การควบคุมการใช้ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการท างาน สนับสนุนให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
แหล่งทรัพยากรในชุมชนมาใช้ในการปฏิบัติอย่างหลากหลาย ตลอดจนส่งเสริมการด าเนินการจัดท า
ระบบประกันคุณภาพภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนของครูในโรงเรียน หมายถึง ความรู้สึกหรือเจตนคติของ
ข้าราชการครูที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาจะท าให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร กรอบแนวคิดทฤษฏี และนักวิชาแล้วน ามาวิเคราะห์และ
สังเคราะหไ์ดด้ังนี้ 
  1. ค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน หมายถึง มีความรู้สึกพอใจในค่าจ้าง จ านวนเงินรายได้
ประจ าที่ได้รับและรายได้ที่จ่ายตอบแทนพิเศษที่หน่วยงานให้ผู้ปฏิบัติงาน 
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  2. โอกำสและควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน หมายถึง การมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งที่
สูงขึ้น การมีโอกาสได้รับสิ่งตอบแทนจากความสามารถในการท างานของเขา 
  3. สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน หมายถึง สภาพทางกายภาพของการท างานเช่น แสง สี 
เสียง อากาศเหมาะกับการท างานรวมถึงลักษณะสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆเช่นอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ 
  4. ควำมม่ันคงปลอดภัย หมายถึง ความมั่นคงในการท างาน การได้งานท าตามหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถและได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา  
  5. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับเพื่อนร่วมงำน หมายถึง ความรู้สึกในการ
ติดต่อสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การเอาใจใส่ ให้ค าปรึกษา การแก้ปัญหาต่างๆ การเปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็น ให้ก าลังใจ การยอมรับนับถือ การให้ความยุติธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนสามารถ
ท างานร่วมกันและความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความสนิทสนมเป็นกันเอง การอยู่ร่วมกัน การเอาใจใส่
เอ้ือเฟ้ือให้ความช่วยเหลือ มีสัมพันธภาพในการปฏิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือนร่วมงาน มี
ความสามัคคี มีการพบปะสังสรรค์ปรึกษาหารือในกลุ่มเพ่ือด าเนินงานร่วมกันเป็นอย่างดี 
  6. กำรยอมรับนับถือ หมายถึง ความรู้สึกต่อการได้รับการยอกย่องชมเชยให้เกียรติ ให้
ความส าคัญ ได้รับการยอมรับนับถือในผลงานและความสามารถจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน
ให้ความไว้วางใจในการปฏิบัติงานจนงานบรรลุผลส าเร็จหรือได้รับการแสดงความยินดีจาก
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานหรือบุคคลอ่ืนที่ท าให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ตนเอง  
 ครู หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการสอน ได้แก่ 
ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูพ่ีเลี้ยง ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ในปีการศึกษา 2559 
  โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้แบ่งเกณฑ์การจ าแนกขนาดออกเป็น 3 
ขนาด ดังนี้ 
  1.  โรงเรียนขนำดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียน ไม่เกิน 120 คน 
     2. โรงเรียนขนำดกลำง หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียน ตั้งแต่ 121 คน -300 คน 
  3.  โรงเรียนขนำดใหญ ่หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียน ตั้งแต่ 301 คนขึ้นไป 
  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มี
หน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา ก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแก่โรงเรียน
ในพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ของจังหวัดเลย ประกอบด้วย อ าเภอเมือง อ าเภอท่าลี่ อ าเภอเชียงคาน อ าเภอนาด้วง
และอ าเภอปากชม 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อ ดังนี้ 
  2.1  แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับกับหลักธรรมาภิบาล 
    2.1.1 ความหมายของธรรมาภิบาล 
    2.1.2 แนวคิดและวิวัฒนาการเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 
    2.1.3 ธรรมาภิบาลกับสังคมไทย 
    2.1.4 องค์ประกอบของธรรมาภิบาล 
    2.1.5 การบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.2  แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
    2.2.1 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
    2.2.2 ความส าคัญของการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
    2.2.3 การวัดความพึงพอใจ 
    2.2.4 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
    2.2.5 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  2.3  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
  2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับกับหลักธรรมาภิบาล 
  2.1.1 ความหมายของธรรมาภิบาล 
 ค าว่า Good Governance ได้มีการใช้ค าศัพท์ที่หลากหลายเช่น กลไกประชารัฐที่ดีบ้าง  
ธรรมรัฐบ้าง ศุประศาสนการบ้าง (อิชช์กันต์ ศรีวรวิทย์ , 2557, หน้า 14) การปกครองที่ดีบ้าง การ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีบ้าง (ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542) และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีบ้าง
(ระเบียบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546)  แต่ใน 
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ที่นี้จะขอใช้ค าว่า “ธรรมาภิบาล” ซึ่งเป็นค าท่ีนิยมใช้กันมาก เพราะค าว่าธรรมาภิบาลจะมีความหมาย
อย่างกว้างขวาง ครอบคลุมทั้งทางการบริหารจัดการที่ดีขององค์การธุรกิจและการปกครองที่ดีของ
ภาครัฐ ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของค าว่า ธรรมาภิบาล ไว้อย่างหลากหลายดังนี้ 
  ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีด ีเป็นแนวทางส าคัญในการ
จัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
ปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกัน
เป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่
ประเทศเพ่ือบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤติภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะ
สังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส าคัญของ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปัจจุบัน (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542) 
 ธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่น ามาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุเพราะ 
ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานต่างท างานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร ท าให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แล้วยัง
ท าให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กรนั้น ๆ อันจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น องค์กรที่โปร่งใส ย่อมได้รับความไว้วางใจในการร่วมท าธุรกิจ รัฐบาลที่โปร่งใสตรวจสอบ
ได้ ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและประชาชน ตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาล
และความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เป็นต้น (http://th.wikipedia.org) 
 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพ่ือให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ในความถูกต้องเป็น
ธรรม ตามหลักพ้ืนฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (อ้างอิงใน http://guru.sanook.com/6313 
สืบค้นเมื่อวันที่19 กรกฎาคม 2559) 
 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : 
UNESCAP ได้ให้นิยามค าว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) ว่ามีองค์ประกอบ 8 ประการ ดังนี้ 
การมีส่วนร่วม (Participation) นิติธรรม (Rule of Law) ความโปร่งใส (Transparency) การ
ตอบสนอง (Responsiveness) การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ความเสมอภาค/ความ
เที่ยงธรรมและไม่ละเลยบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดออกไปจากสังคม (Equity and Inclusiveness) 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) และภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
ต่อมาในปี ค.ศ. 1997 United Nations Development Program : UNDP ได้ทบทวนและให้นิยาม
ใหม่ว่าเป็นเรื่องของการใช้อ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือจัดการ

http://guru.sanook.com/6313%20สืบค้นเมื่อวันที่19
http://guru.sanook.com/6313%20สืบค้นเมื่อวันที่19
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กิจการของประเทศชาติบ้านเมือง รวมทั้งยังได้ก าหนดคุณลักษณะของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หรือธรรมาภิบาลซึ่งได้น าเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์เข้ามารวมไว้ด้วย รวม 9 ประการ ดังนี้ 
       1. การมีส่วนร่วม (Participation) ชายและหญิงทุกคนควรมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจทั้ง
โดยทางตรงหรือผ่านทางสถาบันตัวแทนอันชอบธรรมของตน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมที่เปิดกว้างนั้นต้อง
ตั้งอิงอยู่บนพ้ืนฐานของการมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการสามารถ
เข้ามีส่วนร่วมอย่างมีเหตุผลในเชิงสร้างสรรค์ 
       2. นิติธรรม (Rule of Law) กรอบตัวบทกฎหมายต้องมีความเป็นธรรม และไม่มีการเลือก
ปฏิบัติ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน 
       3. ความโปร่งใส (Transparency) ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการไหลเวียนอย่างเสรีของข้อมูล
ข่าวสาร บุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวข้องจะต้องสามารถเข้าถึงสถาบัน กระบวนการ และข้อมูลข่าวสาร
ได้โดยตรง ทั้งนี้การได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนั้นต้องมีความเพียงพอต่อการท าความเข้าใจและการ
ติดตามประเมินสถานการณ์ 
       4. การตอบสนอง (Responsiveness) สถาบันและกระบวนการด าเนินงานต้องพยายาม
ดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
       5. การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus-Oriented) มีการประสานความแตกต่างในผลประโยชน์
ของฝ่ายต่างๆ เพ่ือหาข้อยุติร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนโยบายและ
กระบวนการขั้นตอนใดๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
       6. ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity) ชายและหญิงทุกคนต้องมีโอกาสในการ
ปรับปรุงสถานะหรือรักษาระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตน 
       7. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) สถาบันและกระบวนการ
ต้องสร้างผลสัมฤทธิ์ที่ตรงต่อความต้องการ และขณะเดียวกันก็ต้องใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
       8. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้มีอ านาจตัดสินใจ ไม่ว่าจะอยู่ในภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรภาคประชาสังคมก็ตาม ต้องมีภาระรับผิดชอบต่อสาธารณชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในสถาบันของตน 
       9. วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Vision) ผู้น าและบรรดาสาธารณชนต้องมีมุมมองที่
เปิดกว้างและเล็งการณ์ไกลเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองและการพัฒนามนุษย์ (สังคม) รวมถึง
มีจิตส านึกว่าอะไรคือความต้องการจ าเป็นต่อการพัฒนาดังกล่าว ตลอดจนมีความเข้าใจในความ
สลับซับซ้อนของบริบททางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในแต่ละประเด็นนั้น
(อ้างอิงใน  http://www.socgg.soc.go.th/History1.html เข้าถึงเมื่อ 19 กรกฎาคม 2559) 
 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้

http://www.socgg.soc.go.th/History1.html
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ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มี
ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธ รรมและความ
ถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 
      หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสม
จะน ามาปรับใช้ในการบริหารจัดการศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชนมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้   
      1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของ
ประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
      2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี 
ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้
องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ 
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่าง 
      4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
      5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
      6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือกระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
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      7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือการถ่ายโอนอ านาจ การตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน ๆ (ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากรโดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจใน  
การให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือ
ผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 
      8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียม
กันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา  
การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 
      10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่ม  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อ
คัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดย
เอกฉันท์ (อ้างอิงในhttp://qa.bu.ac.th/buqa/index.php/kmqa/51-good-governance) 
 สุจิกา  ฉิมอ่อง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติได้กล่าวไว้ว่าการหลักธรรมาภิบาล 
หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพ่ือให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐภาคธุรกิจ เอกชนและภาค
ประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรม ตามหลักพ้ืนฐาน
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้ 
 1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law)  
  หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมายกฎ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็น
การปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจของตัวบุคคล จะต้องค านึงถึงความเป็น
ธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็วด้วย 
 2. หลักคุณธรรม (Morality)  
  หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงามการส่งเสริม ให้บุคลากรพัฒนา
ตนเอง ไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพ
สุจริต เป็นนิสัยประจาชาติ 
 3. หลักความโปร่งใส (Accountability) 
  หลักความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามีความหมาย ตรงข้ามหรือเกือบ
ตรงข้ามกับการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยที่เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น ให้มีความหมายในเชิงลบและความ 
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น่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ความโปร่งใสเป็นค าศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวกและให้ความสนใจในเชิงสงบสุข
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและเข้าใจง่ายและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบ
ความถูกต้องอย่างชัดเจนในการนี้ เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส         
ขออัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ได้
ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ได้แก่ ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจแม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมท า
ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 
 4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
  หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
และหรือคณะท างานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะน า ปรึกษาร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ 
 5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) 
  หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคมการใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาและเคารพใน
ความคิดเห็นที่แตกต่างรวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระท าของตนเอง 
 6. หลักความคุ้มค่า (Cost –effectiveness or Economy)  
  หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่ มีจ ากัดเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัดใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน  
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ.2542 ได้ระบุหลักการของค านิยามหลักธรรมาภิบาลไว้ดังนี้ 
  หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐภาคธุรกิจเอกชน
และภาคประชาชนซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุขมีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็น
ส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพ่ือบรรเทาป้องกันหรือเยียวยาภาวะวิกฤต
อันตรายที่หากจะมีมาในอนาคตเพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใสและมีส่วนร่วมอัน
เป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขสอดคล้องกับความเป็นไทยรัฐธรรมนูญและกระแสโลกยุคปัจจุบัน (อโศก 
ใจทิพย์, 2549 หน้า10) 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2546 ได้ให้ความหมายของค าว่าธรรมาภิบาล
เป็นค าที่ประกอบด้วยศัพท์ 2 ศัพท์ด้วยกัน คือ ธรรม กับ อภิบาล ดังนี้  
 ธรรม หมายถึง ความยุติธรรม, ความถูกต้อง, กฎ, กฎเกณฑ,์ กฎหมาย, ข้อบังคับ, สิ่งดีงาม 
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 อภิบาล หมายถึง การดูแล, การปกครอง, การบริหาร, การปกป้อง, การสร้างภูมิคุ้มกัน
บ ารุงรักษา, ปกครอง ปกป้องหรือคุ้มครอง 
 ธรรมาภิบาล (Good governance) คือการปกครองการบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล 
กิจการต่างๆให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดีซึ่งสามารถน าไปใช้
ทั้งภาครัฐและเอกชนธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือหาได้มี
ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความ
ถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิความโปร่งใสตรวจสอบได้การ
ปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก (http://th.wikipedia.org/wiki/ธรรมาภิบาล,เข้าถึงเมื่อ
วันที่10 กรกฎาคม 2559) 
 กษิณา เหลืองทวีผล (2551, หน้า 20-25) ธรรมาภิบาล หมายถึง รูปแบบการบริหารงาน 
ภาครัฐที่ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน โดยชอบธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการใช้กระบวนการการมี
ส่วนร่วมจากทุกส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ประเทศมีพ้ืนฐานประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง มีความชอบธรรมด้านกฎหมาย มี
เสถียรภาพ มีโครงสร้างการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 ชลธิชา ลิ้มสกุลศิริรัตน์ (2551, หน้า 33-34) ธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครองด้วยหลักการ
บริหารจัดการดีงาม โดยเป็นเรื่องของการพัฒนาและการอยู่รวมกันอย่างสงบสันติ โดยส่งเสริมให้เกิด
การรวมตัวของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล ตัดสินใจการตรวจสอบ ลดการทุจริตคอร์ รัปชั่นลง 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคทุกฝ่ายในสังคม คือ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 ดัสกรณ์ เพชรดี (2551, หน้า 43-44) ธรรมาภิบาล หมายถึง ระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดีตามระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อปี  พ.ศ. 2542 ได้แก่ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
 ธัญญา อภิชาตเธียรโกวิท (2552, หน้า 23-24) ธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครองด้วย
หลักการบริหารจัดการที่ดีงาม ในเรื่องของการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติสุข โดยส่งเสริม
ให้เกิดการรวมตัวของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล การตัดสินใจ การตรวจสอบ ลดการทุจริต 
คอร์รัปชั่นลงเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสโดยอาศัยการร่วมมือกันของทุกฝ่ายในสังคมคือภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 เสริม เกื้อสังข์ (2551, หน้า 6-7) ธรรมาภิบาล หมายถึง ธรรมาในทัศนะของธนาคารโลก
และธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย ว่าเป็นการใช้อ านาจทางการเมือง เพ่ือจัดการงานของเมือง โดยใช้
บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ มีระบบที่ยุติธรรม กระบวนการทางกฎหมายที่อิสระ ในขณะที่
นิยามของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียเน้นไปที่องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมี

http://th.wikipedia.org/wiki/ธรรมาภิบาล,เข้าถึงเมื่อวันที่10
http://th.wikipedia.org/wiki/ธรรมาภิบาล,เข้าถึงเมื่อวันที่10
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ประสิทธิภาพ โดยรวมแล้ว ทั้งธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย ต่างเน้นประเด็นการบริหาร
จัดการของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ดังนั้น แนวคิดขององค์กรระหว่างประเทศจึงเป็น
เรื่องการสร้างความเชื่อถือและความชอบธรรมของรัฐบาลที่มีต่อต่างประเทศ 
 เจริญ เจษฏาวัลย์ (2552, หน้า 15) กล่าวว่า ธรรมาภิบาล (good governance) 
หมายถึงโครงสร้างการจัดองค์การ นโยบาย กระบวนการวิธีปฏิบัติและระบบการควบคุมภายในของ
องค์กรที่ออกแบบมาเพ่ือชี้น าการปฏิบัติงานทั้งหมดในลักษณะต่อเนื่อง และควบคุมกิจกรรมทั้งหมด
ขององค์การด้วยความซื้อสัตย์สุจริตและด้วยความเอาใจใส่ต่อการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งหมดและต่อผู้รับผลประโยชน์โดยการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของตน 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552, หน้า 7) กล่าวไว้ว่า ธรรมาภิบาล
เป็นเรื่องที่ทุกสังคม ทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้ว ต้องการให้เกิดขึ้น 
ซึ่งหมายถึงกรอบในการบริหารจัดการขององค์การต่างๆและธรรมาภิบาลได้เข้ามาแพร่หลายใน
ประเทศไทยซึ่งมีการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใช้หลายๆ ค า เช่นประชารัฐ ธรรมรัฐ ธรรมาภิบาล ระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีด่ี เป็นต้น 
 อานันท์ ปันยารชุน (อ้างใน ธัญญา อภิชาตเธียรโกวิท, 2552, หน้า 23) ได้ให้ความหมาย 
“Good governance” หมายถึง ผลลัพธ์ของการจัดการกิจกรรมซึ่งบุคคลและสถาบันทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน มีผลประโยชน์ร่วมกันได้กระท าลงในหลายทาง มีลักษณะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้ น
อย่างต่อเนื่องซึ่งอาจน าไปสู่การผสมผสานผลประโยชน์ที่หลากหลายและขัดแย้งกันได้ 
 พระมหาจีระศักดิ์ จิรสกฺโก (ศรีปราบ) (2554, หน้า 40-44) ธรรมาภิบาลหรือ Good governance 
หมายถึง การบริหารการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และสังคมเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยมีการ
เชื่อมโยงองค์ประกอบ 3 ส่วนของสังคมเข้าด้วยกัน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
และให้มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองอย่างสมดุล ซึ่งจะส่งผลให้สังคมด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติตลอดจนมีการใช้อ านาจในการ
บริหารราชการแผ่นดินให้มีความแข็งแกร่งมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีความโปร่งใส ยุติธรรม และ
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศชาติเป็นไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ 
 ประชา ศรีหาบุญทัน (2556, หน้า 33) ธรรมาภิบาล (Good governance) หมายถึง การบริหาร
จัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือการพัฒนาในประเทศโดยมีการเชื่อมโยงองค์ประกอบทั้ง 
3 ส่วนของสังคม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนสังคม ให้มีการสนับสนุนซึ่งกันอย่าง
สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างสมดุล ส่งผลให้สังคมด ารง
อยู่กันอย่างสันติ ตลอดจนมีการใช้อ านาจในการพัฒนาประเทศชาติให้เป็นไปอย่างมั่นคงยั่งยืน และมี
เสถียรภาพ 
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 สรุปว่า ธรรมาภิบาลในค าภาษาอังกฤษคือค าว่า Good  Governance แต่ในภาษาไทยมัก
ใช้แทนในค าที่หลากหลาย เช่น ค าว่า ธรรมรัฐ  ประชารัฐ  คุณาภิบาล การบริการจัดการที่ดี  การ
บริหารจัดการเพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ หรือความโปร่งใส ถูกต้องและเป็นธรรม หรือการรักษา
คุ้มครองให้สังคมเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเป็นระบบกลไกของรัฐที่มีความแข็งแกร่งในการ
บริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนดไว้ให้มีความถูกต้อง เป็นธรรมเพ่ือให้
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นปกติ 
  2.1.2 แนวคิดและวิวัฒนาการเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 
 ธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดการปกครองที่มีมาแต่โบราณ นับแต่สมัย เพลโต (Plato) 
อริสโตเติล (Aristotle ) นักปราชญ์หลายท่านได้พยายามที่จะค้นหารูปแบบการปกครองที่ดี แต่ก็ยัง
ไม่ได้ความหมายของขอบเขตที่ชัดเจน อาจกล่าวได้ว่าวิวัฒนาการของรูปแบบธรรมาภิบาลที่เกิดขึ้น
ช่วงหลักสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อมีการค้นหารูปแบบการปกครองที่สามารถน าประเทศไปสู่การ
ปกครองแบบประชาธิปไตยทางตะวันตกของประเทศ ที่พ่ึงได้รับการปลดปล่อยจากอาณานิคมและ
สามารถช่วยฟ้ืนฟูประเทศจากความเสียหายหลังจากสงคราม ซึ่งต่อมารูปแบบการปกครองดังกล่าว
ผสมผสานกับระบบราชการของ Weberian 1 ได้ถูกน าไปใช้ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม
รูปแบบของ Weberian 1 ยากที่จะน าไปประยุกต์ใช้และสานต่อเนื่องจากการขยายตัวของระบบ
ราชการ ท าให้ยากต่อการจัดการและขาดความยืดหยุ่นในการปรับตัวตามการเปลี่ยนลนแปลงที่รวดเร็ว
ของโลก นอกจากโครงสร้างของระบบราชการจะท าให้การปกครองบ้านเมืองขาดทั้ง ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลแล้ว ยังก่อให้เกิดช่องทางการบิดเบือนการใช้อ านาจและการคอร์รัปชั่น ในช่วงต้น 
พ.ศ. 2523 นักวิชาการส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้องกันว่า แนวทางการบริหารภาครัฐที่เป็นอยู่ไม่สอดคล้อง
กับเศรษฐกิจและสังคมโลกที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา และมีความจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปและปรับปรุง
รูปแบบการปกครองใหม่ ในช่วงดังกล่าวมีองค์การระหว่างประเทศที่ส าคัญ เช่น ธนาคารโลก(Word 
bank) และกองทุนนานาชาติได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนและพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการ
ปกครองที่ดีหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “Good governance” หรือ “ธรรมาภิบาล” ธรรมาภิบาลเป็น
แนวคิดที่ใช้ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเป็นค าที่ รวมอยู่กับกลุ่มค าประชาธิปไตย 
ประชาสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน ในช่วงศตวรรษที่
ผ่านมากลุ่มดังกล่าวนี้มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปองค์กรของรัฐ นักรัฐประศาสนศาสตร์
ส่วนหนึ่งมองว่าธรรมาภิบาลเป็นมิติใหม่ที่เน้นบทบาทของผู้บริหารในการที่จะปฏิบัติ งานให้มี
ประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบ สามารถประเมินผลงานได้อย่างชัดเจนและมีการแข่งขันเพ่ือการจัดการ
บริหารที่ดีขึ้น (Agere, 2000, pp. 25-26) จากวิวัฒนาการของธรรมาภิบาลที่กล่าวมาแล้ว สถาบัน
พระปกเกล้า (2544, หน้า 20 – 22 )ได้ท ารายงานการวิจัย เรื่อง ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล และได้เสนอ
แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลได้ ดังนี้ 
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   2.1.2.1 แนวคิดธรรมาภิบาลและธรรมาภิบาลในรัฐบาล 
   กลุ่มเนื้อหานี้มีประเด็นเกี่ยวกับ ความหมาย องค์ประกอบ หลักการมีธรรมาภิบาล 
ทั่ว ๆ ไป และการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในประเทศไทย ในด้านธรรมาภิบาลกับการปฏิรูประบบ
ราชการ ธรรมาภิบาลกับการเมือง ธรรมาภิบาลกับสังคมและธรรมาภิบาลกับเศรษฐกิจ ทั้งของไทย
และต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและประเทศในแถบแอฟริกาและ
ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งในเอกสารเหล่านี้ได้สะท้อนความคิดเห็นและความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ
ของธรรมาภิบาล ข้อดีหรือข้อเสีย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับการท าความเข้าใจถึงหลักธรรมาภิบาล 
วิวัฒนาการและการปรับใช้ในภาครัฐของประเทศไทย 
   2.1.2.2 ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   กลุ่มเนื้อหานี้มีประเด็นที่ส าคัญ คือ ความเชื่อมโยงกันระหว่างประชาธิปไตยกับธรรมาภิบาล 
ส่วนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นบทบาทหน้าที่
ส าคัญของการแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมทั้งในเรื่องการเลือกตั้ง การออกกฎหมาย รวมไป
ถึงการกล่าวถึงตัวบทกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคม
ทั้งหมด เช่น ด้านการจัดการสภาพแวดล้อม ด้านการรักษาผลประโยชน์ของชุมชน ด้านสิทธิเสรีภาพ
ส่วนบุคคล เป็นต้น 
   นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการประชาสังคม ซึ่งเป็นแนวทางส าคัญใน
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอันเป็นองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลนั้นคือการ
รวมตัวกันจัดตั้งเป็นองค์กรพัฒนาสังคมต่าง ๆ อันเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ร่วมกันปกป้องและดูแลสิทธิของตนเอง และเป็นส่วนหนึ่งขอกระบวนการ ตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรและจัดโครงสร้างต่าง ๆ ของรัฐบาล 
   2.1.2.3 ธรรมาภิบาลในภาคเอกชน 
   กลุ่มเนื้อหานี้มีประเด็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ (Good corporate governance) 
ซึ่งเป็นการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการจัดการธุรกิจของภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพขององค์กรและการให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์มีการบริหารจั ดการที่
ทันสมัย มีการท างานร่วมกันระหว่างบริษัทและพนักงาน มีการพัฒนาบุคลากรอยู่สม่ าเสมอมีระบบ
การบริหารที่ตรวจสอบได้ และมีการด าเนินงานที่สนองต่อความต้องการของลูกค้า 
   2.1.2.4 การปราบปรามคอร์รัปชั่น 
   กลุ่มเนื้อหานี้มีประเด็นการป้องกันและปราบปรามคอรัปชั่น ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการธรรมาภิบาล เป็นแนวทางในการจัดการแก้ปัญหาการทุจริตในวงราชการไทย จัดการ
ปราบปรามการคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและส่งเสริมให้มีกระบวนการป้องกันและการคอร์รัปชั่น
ในอนาคต 
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   2.1.2.5 ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   กลุ่มเนื้อหานี้มีประเด็นการน าเอาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นโดยเน้นความโปร่งใสของการบริหารจัดการของภาครัฐและภาคธุรกิจ 
มุ่งการสร้างสภาวะการค้าเสรี ไม่มีการผูกขาดทางการค้า มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและ
ถูกต้องสู่สาธรณชนอย่างทั่วถึง มีระบบการท างานที่สามารถตรวจสอบได้มีการปรับโครงสร้างและ
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและการ
แข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ 
    2.1.2.6 ตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคมที่ย่ังยืน 
   กลุ่มเนื้อหานี้ประเด็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตด้านสังคมและเศรษฐกิจ เป็นการศึกษา
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างความอยู่ดีกินดีของประชาชน การลดปัญหาสังคม การ
มีความเสมอภาคท้ังทางการศึกษา การท างาน ไม่ว่าจะต่างเพศ ต่างศาสนา ซึ่งผลของตัวชี้วัดคุณภาพ
ชีวิต เช่น ระดับการศึกษาของประชาชน จะเป็นตัวชี้วัดถึงระดับความพร้อมและความเข้มแข็งของ
พ้ืนฐานสังคมที่จะให้มีการส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาล แนวทางการสร้างตัวชี้วัดดังกล่าวและ
บทเรียนการน าตัวชี้วัดธรรมาภิบาลไปปฏิบัติใช้ สามารถน ามาเป็นแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาล
ในประเทศได้ 
   2.1.2.7 ธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 
   กลุ่มเนื้อหานี้มีประเด็นการน าเอาหลักธรรมาภิบาลเข้ามาใช้ในกระบวนการท างานด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรับผิดชอบ รักษา ดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน
พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ระบบการตรวจสอบได้ของการ
จัดสรรงบประมาณสู่ภูมิภาค หรือท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมและความโปร่งใสในการจัดท าโครงการ
ก็เป็นประเด็นส าคัญที่สามารถน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในกระบวนการการบริหารจัดการได้ 
   2.1.2.8 หลักธรรมาภิบาลและหลักพระพุทธศาสนา 
   กลุ่มเนื้อหานี้มีประเด็นเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลกับพระพุทธศาสนาเป็นการน าเอา
หลักธรรมาภิบาลในปัจจุบันมาเปรียบเทียบกับหลักธรรมาภิบาลทั้งของไทยเดิม คือหลักทศพิธราชธรรม
และหลักทางพระพุทธศาสนา   
   2.1.2.9 ธรรมาภิบาลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   กลุ่มเนื้อหานี้มีประเด็นการน าเสนอให้มีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
กระบวนการสร้างธรรมาภิบาล เช่น การจัดสร้างระบบฐานข้อมูล การเผยแพร่เอกสารและข่าวสารสู่
สาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวาง และการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมให้มีหลักธรรมาภิบาล 
เป็นต้น อย่างไรก็ตามก็มีประเด็นที่ควรตระหนัก คือกระบวนการจัดระบบหรือเผยแพร่ข่าวสารต้อง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นกลาง มีจริยธรรม เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 



21 

 2.1.3 องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
 องค์ประกอบของธรรมาภิบาลเป็นเรื่องเก่ียวกับกรอบ เป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทางหรือ
วิธีปฏิบัติในการพิจารณาองค์ประกอบของธรรมาภิบาลในที่นี้พิจารณาการน าแนวนโยบาย และ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลของหน่วยงานหลักที่มีความส าคัญและจากการศึกษา
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลได้มีผู้ก าหนดองค์ประกอบของธรรมาภิบาลไว้หลาย ๆ แนวความคิด ดังนี้ 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
พ.ศ. 2542 (อ้างถึงใน เสริม เกื้อสังข์, 2551, หน้า 8) ได้ก าหนดองค์ประกอบของธรรมาภิบาล ว่าด้วย
การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ. 2542 ซึ่งแบ่งองค์ประกอบของธรรมาภิบาลไว้ 6 
ประการ ดังนี้ 
 1. หลักนิติธรรม เป็นการตรากฎหมายและกฎข้อบังคับให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่
ยอมรับของสังคมอันจะท าให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับเหล่านั้น 
โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่อ าเภอใจหรืออ านาจของบุคคล 
 2. หลักคุณธรรม เป็นการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือ
หลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง
ไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยประกอบอาชีพสุจริตจน
เป็นนิสัยประจ าชาติ 
 3. หลักความโปร่งใส เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุง
กลไกการท างานขององค์การทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการ
ให้ประชาชนตรวจสอบความชัดเจน 
 4. หลักการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าจะด้วยการแสดงความคิดเห็น การไต่สวนสาธารณะ 
ประชาพิจารณ์ และการแสดงประชามติ 
 5. หลักความรับผิดชอบ เป็นการตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม การใส่ใจในปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการ
เคารพในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
 6. หลักความคุ้มค่า เป็นการบริหารและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้า และบริการที่มี
คุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติและทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
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 ธัญญา อภิชาตเธียรโกวิท (อ้างถึงใน พระมหาจีระศักดิ์ จิรสกฺโก (ศรีปราบ), 2554, หน้า 42) 
เห็นว่าองค์ประกอบของธรรมาภิบาลที่เสนอโดยกระทรวงมหาดไทยเน้นไปทางด้านการบริหารการ
ปกครองการพัฒนาและการกระจายอ านาจซึ่งมี 11 องค์ประกอบคือ 
 1.  การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการมีส่วนร่วมของทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐใน
การบริหารงานเพ่ือให้เกิดความคิดริเริ่มและพลังการท างานที่สอดประสานกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายใน
การให้บริการประชาชน 
 2.  ความยั่งยืน (Sustainability) มีการบริหารงานที่อยู่บนหลักการของความสมดุลทั้งใน
เมืองและชนบทระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ 
 3. ประชาชนมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ชอบธรรม (Legitimacy) และให้การยอมรับ (Acceptance) 
การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและประชาชนพร้อมที่
จะยอมสูญเสียประโยชน์ส่วนตนไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
 4. มีความโปร่งใส (Transparency) ข้อมูลต่าง ๆ ต้องตรงกับข้อเท็จจริงของการด าเนินการ
และสามารถตรวจสอบได้มีการด าเนินการที่เปิดเผยชัดเจนและเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 
 5. ส่งเสริมความเป็นธรรม (Equity) และความเสมอภาค (Equality) มีการกระจายการ
พัฒนาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติและมีระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ชัดเจน 
 6. มีความสามารถที่จะพัฒนาทรัพยากรและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  
เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ือให้สามารถน าไปปรับใช้กับการ
ท างานได้และมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจนเพ่ือให้ทุกหน่วยงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 
 7. ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ (Promoting gender balance) เปิดโอกาสให้สตรีทั้ง
ในเมืองและชนบทเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นมากข้ึน 
 8. การอดทนอดกลั้น (Tolerance) และการยอมรับ (Acceptance) ต่อทัศนะที่หลากหลาย 
(Diverse Perspectives) รวมทั้งต้องยุติข้อขัดแย้งด้วยเหตุผลหาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันได้ 
 9. การด าเนินการตามหลักนิติธรรม (Operating by rule of law) พัฒนาปรับปรุงแก้ไข
และเพ่ิมเติมกฎหมายให้มีความทันสมัยและเป็นธรรม 
 10. ความรับผิดชอบ (Accountability) เจ้าหน้าที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชน
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานจะเป็นตัวชี้วัดส าคัญในการประเมินความส าเร็จของ
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 
 11. การเป็นผู้ก ากับดูแล (Regulator) แทนการควบคุมโอนงานบางอย่างไปให้องค์กร
ท้องถิ่นซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดหรืองานบางอย่างก็ต้องแปรรูปให้เอกชนด าเนินการแทน 
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 ดัสกรณ์ เพชรดี (2551, หน้า 45-48) หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการที่ดี Good 
governance ประกอบด้วย หลักการพ้ืนฐาน 6 ประการได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งหลักการพ้ืนฐาน 6
ประการนั้น มุ่งให้หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ ได้ก าหนดกฎ ข้อบังคับ หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องเป็นธรรมและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือแนวทางที่ก าหนดไว้โดยยึดมั่นใน
หลักธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพของตน สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน ส านึกในความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด แก่หน่วยงานหรือองค์กร ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
 ทักษิณา เหลืองทวีผล (2551, หน้า 39) ได้สรุปองค์ประกอบที่จะใช้ในการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีในแต่ละหน่วยงานเป็นการสร้างความสามัคคี
ร่วมกันเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า มีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมคิดร่วมท า เพ่ือให้งานบรรลุไปถึงเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
 ธีรยุทธ บุญมี (อ้างถึงใน พระมหาจีระศักดิ์ จิรสกฺโก (ศรีปราบ), 2554, หน้า 42) ได้กล่าว
ไว้ว่า ความคิดธรรมรัฐเป็นการมอบอ านาจการเมืองการปกครองแบบใหม่ที่แข็งทื่อตายตัว แต่ให้มี
ปฏิสัมพันธ์กับภาคประชาชนและให้มีลักษณะแยกย่อยมากขึ้น แนวคิดธรรมรัฐ คือ การเป็นหุ้นส่วน
กันในการบริหารและปกครองประเทศโดยรัฐ ประชาชนและเอกชน ซึ่งขบวนการนี้จะก่อให้เกิดความ
เป็นธรรม ความโปร่งใส ความยุติธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนดี โดยแนวคิดนี้เกิดจากการที่
ประชาชนเห็นว่าระบบราชการล้าหลังทุกส่วนต้องการการปฏิรูป ต้องการมีการปรับโครงสร้างราชการ
ให้ดีขึ้น ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น และประชาชนต้องการให้มีการตรวจสอบโดยสื่อมวลชนและ
นักวิชาการ ธรรมาภิบาล เป็นกระบวนความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างภาครัฐ สังคม เอกชนและ
ประชาชน ซึ่งท าให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และมี
ความร่วมมือของฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการที่จะสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทยได้นั้น ธีรยุทธ บุญมี  เสนอ
ให้ปฏิรูประบบ 4 ส่วน คือ ปฏิรูปภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคเศรษฐกิจสังคม และปฏิรูป
กฎหมาย จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบของส านักงาน ก.พ.เน้นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการ
ให้บริการของรัฐ และมีประเด็นหลัก 3 ประการ คือ 
 1. การให้ข้าราชการปรับบทบาทโดยเปลี่ยนเป็นการท างานเพ่ือประชาชนมีความซื่อสัตย์
เป็นมิตร ประหยัดและบริการดี 
 2. การเปิดตัวโครงการประเทศไทยใสสะอาด ซึ่งเป็นโครงการที่รณรงค์ให้ประชาชนร่วม
อุดมการณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น 
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 3. การน าระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมาใช้ในประเทศไทย โดยมีการ
ก าหนดแนวทางตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดีพ.ศ. 2542 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจัดระเบียบราชการและป้องกันการเกิดภาวะวิกฤตขึ้นอีกใน
อนาคต ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชน 
 เสริม เกื้อสังข์ (2554, หนา้ 8) สรุปได้ว่า ธรรมาภิบาล เป็นขั้นตอนในการบริหารงานที่จัด
ขึ้นในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี ประกอบด้วย 6 หลักการ คือ หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
ซึ่งนับว่าเป็นหลักในการบริหารจัดการที่ดี ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยน าหลักการ
เหล่านี้มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน 
 พระมหาจีระศักดิ์ จิรสกฺโก (ศรีปราบ) (2554, หน้า 42) ได้สรุปไว้ว่า ธรรมาภิบาล 
(Good governance) หลักธรรมาภิบาลที่เป็นหลักเกณฑ์การปกครองบ้านเมืองวิถีทางประชาธิปไตย
นั้น มีองค์ประกอบที่ส าคัญหกประการ คือ เป็นขั้นตอนในการบริหารงานที่จัดขึ้นในองค์กรหรือ 
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ประกอบด้วย 6 หลักการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งนับว่าเป็นหลักในการ
บริหารจัดการที่ดี ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 ประชา ศรีหาบุญทัน (2556, หน้า 38) สรุปได้ว่า หลักธรรมาภิบาลที่เป็นหลักเกณฑ์การ
ปกครองบ้านเมืองวิถีทางประชาธิปไตยนั้น มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการ คือ 
 1.  หลักนิติธรรม (Rule of law) เป็นการตรากฎหมาย กฎ กติกาที่ถูกต้องเป็นธรรม การ
บังคับใช้เป็นไปตามกฎกติกาที่ตกลงกันไว้ รวมทั้งค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก 
 2.  หลักคุณธรรม (Ethic) เป็นการยึดมั่นอยู่ในความถูกต้องดีงาม ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนพัฒนาตนเอง เพ่ือให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีวินัย และประกอบอาชีพสุจริต 
 3.  หลักความโปร่งใส (Transparency) เป็นการจัดระบบข้อมูลเป็นระบบเปิด เปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการด าเนินงาน และการจัดซื้อจัดจ้างที่เปิดเผย จัดกิจกรรมที่ป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และการประเมินผล 
 4.  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
การเมืองและการบริหาร การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร การให้ข้อมูลแก่ประชาชนการ
แสดงความคิดเห็น การให้ค าปรึกษา การร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติ และร่วมคุมงานสาธารณะ 
 5.  หลักความรับผิดชอบ (Accountability) เป็นการสร้างตระหนักในสิทธิหน้าที่ส านึกใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจต่อปัญหาสาธารณะ กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาสาธารณะ การ
เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และการกล้าหาญที่จะรับผิดชอบต่อการกระท าของตน 



25 

 6.  หลักความคุ้มค่า (Value for money) เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยการใช้อย่างคุ้มค่า ให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และ
รักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน โดยมุ่งประโยชน์สูงสุด 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (ประชา ศรีหาบุญทัน , 2556, หน้า 
35-36) ได้ก าหนองค์ประกอบของธรรมาภิบาลไว้ ดังนี้ 
 1. หลักนิติธรรม หมายถึง กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มีความเป็นธรรม สามารถปกป้อง
คนดีและลงโทษคนไม่ดีได้ มีการปฏิรูปอย่างสม่ าเสมอ เหมาะสมกับสถานการณ์กระบวนการยุติธรรม
มีการด าเนินการอย่างรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้รับการยอมรับจากประชาชน และ
ประชาชนตระหนักในสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของตนเอง 
 2.  หลักคุณธรรม หมายถึง การร้องเรียนหรือร้องทุกข์ในการด าเนินการต่าง ๆ ทั้งในและ
นอกองค์กรลดลง คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีขึ้น มีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้
เกิดประโยชน์สูงสุด สังคมมีเสถียรภาพ มีวินัย และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 3.  หลักความโปร่งใส หมายถึง รัฐส ารวจความพึงพอใจผู้มาใช้บริการ เจ้าหน้าที่มีเกณฑ์
การใช้ดุลยพินิจที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับ และส่วนราชการมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม
และเปิดเผย 
 4.  หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับผลกระทบเกิดความพึง
พอใจร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งคุณภาพของการเข้ามา
มีส่วนร่วม 
 5.  หลักความรับผิดชอบ หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานที่
บรรลุผลตามเป้าหมาย มีความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และการร้องเรียนมีจ านวนลดลง
หรือไม่มีการร้องเรียน 
 จาการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นการบริหารหรือการปกครองที่ดีเหมาะสมและเป็นธรรม ใช้ใน
การธ ารงรักษาบ้านเมืองและสังคม เป็นการบริหารจัดการท าให้งานส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ประกอบด้วย หลักการพ้ืนฐาน 6 ประการ ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม     
3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า ซึ่ง
ความหมายของแต่ละองค์ประกอบของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมีนักคิดและนักวิชาการ
หลายท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ให้ความหมายของแต่ละองค์ประกอบของการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลไว้ต่างกัน ดังนี้ 
  1.  หลักนิติธรรม มีนักวิชาการท่ีให้ความหมายเกี่ยวกับหลักนิติธรรม ดังนี้ 
 อุกฤษ มงคลนาวิน (2550) กล่าวว่า การตรวจสอบทุจริตที่ไม่ยึดหลักนิติธรรม “เมื่อยึด
อ านาจแล้วคณะทหารและรัฐบาลบอกว่าจะปกครองบ้านเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยยึดหลักนิติธรรม 
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ซึ่งหลักนิติธรรมก็คือต้องถือว่าผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาว่ากระท า
ผิดจริง แต่การตั้ง คตส. (คณะกรรมการตรวจสอบการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ) แล้ว
ออกข่าวเกือบจะเรียกว่า 3 เวลาหลังอาหารว่าคนนั้นทุจริตเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยระบุชื่อชัดเจนแบบนี้ถือ
ว่าขัดหลักนิติธรรม เพราะจะผิดหรือถูกยังพิสูจน์ไม่ได้คนพิสูจน์คือศาล ไม่ใช่ คตส.” “ถ้าสุดท้าย
เหตุการณ์กลับตาลปัตร เอาผิดไม่ได้เลย ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ”“ที่ส าคัญก็คือไม่มีหลักนิติธรรมที่
ไหนที่เอาฝ่ายปฏิปักษ์มาสอบสวนพิจารณาความผิดของคู่กรณีท าไมไม่ตั้งคนกลางจริง ๆ เหมือนสมัย 
รสช. ผู้ที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินในขณะนั้นคือ พล.อ. สิทธิ จิรโรจน์ ซึ่งได้รับ
การยอมรับนับถือในความซื่อสัตย์สุจริต แต่การตั้งคตส. สมัยนี้ผิดกัน ท าให้การยอมรับไม่เกิดขึ้น 
คนเราเวลาใครมากล่าวหาญาติพี่น้องและผู้สนับสนุนก็ต้องเดือดร้อน ความโกรธนั้นไม่อันตรายแต่เมื่อ
ความโกรธกลายเป็นความแค้นนั่นแหละคือสิ่งที่คาดหมายได้ว่าจะเกิดอะไรบางอย่าง” 
 ก าหนด โสภณวสุ (2551) กล่าวว่า ในทางปกครอง การปกครองโดยหลักนิติธรรมก็คือ
หลักการที่ว่า บรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นโดยการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งต้องกระท าการภายใต้
กฎหมาย และรัฐธรรมนูญการปกครอง โดยใช้อ านาจภายในขอบเขตซึ่งกฎหมายก าหนดไว้ให้  ดังนั้น 
การปกครองโดยหลักนิติธรรมในนัยที่จะให้เกิดความเป็นธรรมนั้น จะต้องมีการออกกฎหมายที่เป็น
ธรรมด้วย สรุปได้ว่า หลักนิติธรรม ก็คือ การใช้กฎหมายในการปกครองประเทศกล่าวคือ บุคคลเสมอ
ภาคกันในกฎหมาย บุคคลจักต้องรับโทษในการกระท าผิดอันใด ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้ว่า การ
กระท านั้นเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และจะต้องได้รับการพิจารณาคดีจากศาลยุติธรรม ที่มี
ความเป็นอิสระในการชี้ขาดตัดสินคดี ไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างเอกชนด้วยกันเองก็ดี 
หรือระหว่างเอกชนกับรัฐก็ดี” อาจถือได้ว่าหลักนิติธรรมนั้นเป็นหลักส าคัญของนิติรัฐ ตลอดจนเป็น
รากแก้วของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 The Asian Development Bank (ADB) (อ้างถึงใน เสริม เกื้อสังข์, 2551, หน้า 8) ได้
ให้ความหมาย หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายกฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม 
เป็นที่ยอมรับของสังคมไม่เลือกปฏิบัติ และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับ
เหล่านั้น World Bank (1998, p. 4 อ้างถึงใน เสริม เกื้อสังข์, 2551, หน้า 8) ได้ให้ความหมาย หลัก
นิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการปกครอง
ภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจของตัวบุคคล จะต้องค านึงถึงความเป็นธรรม และความ
ยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็ว 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีพ.ศ. 
2542 (อ้างถึงใน ธัญญา อภิชาตเธียรโกวิท, 2552, หน้า 24) ได้ให้ความหมาย หลักนิติธรรม หมายถึง 
การบริหารงานตามกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ด้วยความถูกต้อง ความดีงาม มีการกระจายอ านาจการ
พัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
รณรงค์ให้บุคลากรยึดถือหลักความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม 
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 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ (ดัสกรณ์ เพชรดี, 2551, หน้า 43) ได้ให้ความหมาย 
หลักนิติธรรม หมายถึง การท าให้กฎหมาย กฎ และกติกาต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับของประชาชนให้มีการ
ถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
 ดัสกรณ์ เพชรดี (2551, หน้า 43,75) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หลักนิติธรรม หมายถึง การ
ตรา กฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอม
พร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่
ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล ได้แก่ การจัดเก็บภาษีอย่างเท่าเทียมถูกต้องและเป็นธรรม ยึด
หลักและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและรัดกุม บังคับใช้ข้อบัญญัติต าบลรวมทั้งกฎหมายอย่าง
เสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อข้อบัญญัติ  ออกข้อบัญญัติเป็น
ที่ยอมรับของประชาชนในท้องถิ่น มีความเป็นธรรมต่อประชาชน มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน ให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ กฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติได้อย่างอิสระ มีการก ากับดูแลและ
ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนดไว้ ได้แก่สถานศึกษายึดธรรมนูญโรงเรียน
เป็นแบบแผนแม่บทในการจัดการศึกษา มีการจัดท าแผนปฏิบัติการเป็นประจ าทุกปีการศึกษาโดยมี
ความสอดคล้องกับแผนแม่บท ได้ก าหนดขอบเขตของงานแต่ละด้านไว้อย่างครอบคลุมและมีความ
ชัดเจน ใช้วิธีการกระจายอ านาจ โดยมีการมอบหมายงานให้บุคลากรทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ได้
ก าหนดมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน ส่งเสริมให้บุคลากรเคารพใน
สิทธิเสรีภาพและการยอมรับในมติที่ประชุม ใช้กฎ ระเบียบข้อบังคับในการบริหารสถานศึกษาเป็นไป
ตามข้อตกลง ใช้เกณฑ์เป็นข้อก าหนดในการพิจารณาความดี ความชอบ โดยบุคลากรทุกฝ่ายยอมรับ 
ใช้ข้อมูลข่าวสารสนเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 ชลธิชา ลิ้มสกุลศิริรัตน์ (2551, หน้า 25, 60) ได้ให้ความหมาย หลักนิติธรรม หมายถึง 
การตรากฎหมาย และการบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม และสังคม
ยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับเหล่านั้นโดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย 
มิใช่ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจของตัวบุคคล ในการน าหลักนี้มาปฏิบัติจะต้องค านึงถึงเรื่องความเป็น
ธรรม และความยุติธรรม เพราะเมื่อระบบกฎหมายมีความซับซ้อนมากขึ้น  คนในสังคมก็เริ่มมองว่า
กฎหมายเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก มีวิธีการปฏิบัติที่สับสนและเกิดความระแวงว่าข้าราชการจะแสวงหา
ผลประโยชน์ในการด าเนินการ โดยจะบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบเหล่านี้ยังไม่เป็นธรรม ในเรื่องที่
ภาครัฐจะต้องมีการทบทวนปรับปรุง แก้ไขกฎหมายให้เข้าใจง่ายและเผยแพร่ท าความเข้าใจในเนื้อหา
สาระของกฎหมายกับประชาชนให้ดี ให้ประชาชนเข้าใจว่าการตรากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายอยู่
บนพื้นฐานของเหตุผล และความจ าเป็นจริง ๆ มิฉะนั้นประชาชนจะต่อต้าน ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่
บังคับใช้ ได้แก่ ผู้บริหารมีการบริหารงานโดยยึดหลักกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ 
มีการด าเนินการให้บุคลากรในโรงเรียนมาปฏิบัติงานและเลิกงานตามเวลาที่ก าหนด มีการให้แนวทาง
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ที่ถูกต้องในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับแก่บุคลากรในโรงเรียน มีการยกย่อง 
ชมเชยครูและนักเรียนที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของโรงเรียน มีการแนะน า ตักเตือนบุคลากรใน
โรงเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม ปฏิบัติตนกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาค 
 เสริม เกื้อสังข์ (2551, หน้า 8, 31) ได้ให้ความหมาย หลักนิติธรรม หมายถึง กฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ มีความเป็นธรรม มีการปฏิรูปกฎหมายอย่างสม่ าเสมอ การด าเนินงานของ
กระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบเข้าใจกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และมีส่วนร่วม
ในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับปฏิบัติตามระเบียบว่า
ด้วยการวัดและประเมินผลจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 จัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเวรยาม ปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ปฏิบัติตาม
ระเบียบการเงิน ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน 
 ธัญญา อภิชาตเธียรโกวิท (2552, หน้า 24) ได้ให้ความหมาย หลักนิติธรรม หมายถึง การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ ตาม
อ าเภอใจ หรืออ านาจของตัวบุคคล จะต้องค านึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม 
 วรเจตน์ ภาคีรัตน์ (2554) กล่าวว่า นักกฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษที่มีบทบาทมาก
ที่สุดคนหนึ่งในการช่วยพัฒนาหลักนิติธรรม ก็คือ A.V. Dicey (ค.ศ. 1835 ถึง 1922) ต าราของเขาที่
ชื่อว่า Introduction to the Study of the Law of the Constitution (พิมพ์ครั้งแรก ค.ศ. 1885)
ได้กลายเป็นต ารามาตรฐานและเป็นต าราที่นักกฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษส่วนใหญ่ต้องอ้างอิงเมื่อ
จะต้องอธิบายความหมายของหลักนิติธรรม Dicey เห็นว่าหลักนิติธรรมจะต้องสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ความมีอ านาจสูงสุดของรัฐสภา และหลักนิติธรรมนั้นย่อมมีเนื้อหาสาระที่ส าคัญ คือบุคคลทุกคนย่อม
เสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายบุคคลไม่ว่าจะในชนชั้นใดย่อมต้องตกอยู่ภายใต้กฎหมายปกติธรรมดา
ของแผ่นดิน (The Ordinary Law of the Land) ซึ่งบรรดาศาลธรรมดาทั้งหลาย(Ordinary Courts) 
จะเป็นผู้รักษาไว้ซึ่งกฎหมายดังกล่าว หลักนิติธรรมในความหมายนี้ย่อมปฏิเสธความคิดทั้งหลายทั้ง
ปวงที่จะยกเว้นมิให้บรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายต้องเคารพต่อกฎหมายบุคคลทั้งหลายย่อมไม่ต้องถูก
ลงโทษ หากไม่ได้กระท าการอันผิดกฎหมายและไม่มีผู้ใดทั้งสิ้น แม้แต่กษัตริย์ที่จะอยู่เหนือกฎหมายได้ 
 พระจรุณ ธีรปญฺโญฺ (เวฬุวาปี) (2554, หน้า 6) ได้ให้ความหมาย หลักนิติธรรม หมายถึง
การปฏิบัติเกี่ยวกับการตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับให้ทันสมัย และเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของคนใน
ชุมชน และชุมชนยอมปฏิบัติการตามกฎหมาย 
 พระมหาจีระศักดิ์ จิรสกฺโก (ศรีปราบ) (2554, หน้า 44) ได้ให้ความหมาย หลักนิติธรรม
หมายถึง การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และ
สังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดยยึดถือว่าเป็นการปกครองภายใต้
กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจของบุคคล 
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 จันทจิรา เอ่ียมมยุรา (2555) ได้ให้ความหมายว่าThe Rule of Law ที่นักกฎหมายไทย
เรียกว่า “หลักนิติธรรม” เป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากระบบกฎหมายจารีตประเพณีแบบอังกฤษ 
(Common Law) นักนิติศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อ A.V. Dicey เป็นผู้น าค านี้มาใช้ในระบบกฎหมาย
อังกฤษโดยอธิบายความหมายในแง่มุมใหม่ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดประชาธิปไตยและการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างยิ่ง ไดซี่กล่าวว่า “ความเป็นสูงสุดของกฎหมายหรือการ
ปกครองโดยกฎหมายคือลักษณะของรัฐธรรมนูญอังกฤษ” นั่นคือ หลักนิติธรรม ดังนั้นความหมายของ
หลักนิติธรรมในทัศนะของไดซี่ประกอบด้วยหลัก 3 ประการได้แก ่
 หลักข้อที่ 1 บุคคลต้องไม่ถูกลงโทษหรือกระท าย่ ายีต่อร่างกายหรือทรัพย์สินของตน เว้น
แต่ได้กระท าการอันเป็นการละเมิดกฎหมายซึ่งได้บัญญัติขึ้นโดยกระบวนการอันชอบธรรมและ
พิพากษาเบื้องหน้าศาลยุติธรรมของแผ่นดิน หมายความว่าหลักนิติธรรมเป็นระบบการปกครองซึ่งตรง
ข้ามกับระบบใด ๆ ที่ปกครองโดยบุคคลที่มีอ านาจกว้างขวางไม่จ ากัดและใช้อ านาจบังคั บได้โดย
อ าเภอใจ แสดงว่าภายใต้การปกครองโดยหลักนิติธรรม ประชาชนไม่อาจถูกลงโทษ เว้นแต่จะกระท า
การที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ล่วงหน้ามิใช่ขึ้นอยู่กับอ าเภอใจของผู้ปกครอง
ที่อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้ทุกเมื่อ 
 หลักข้อที่ 2 คือไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมายของแผ่นดินไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีชาติก าเนิดหรือมี
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมระดับใดย่อมถูกบังคับโดยกฎหมายและโทษอย่างเดียวกัน กล่าวอีกนัย
หนึ่งคือ หลักความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมาย 
 หลักข้อที่ 3 รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดนั้นมาจากกฎหมายปกติธรรมดาที่ศาลยุติธรรม
ใช้ตัดสินคดีในชีวิตประจ าวันทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ค าอธิบายหลักนิติธรรมของไดซี่ข้างต้นมี
สาระส าคัญใกล้เคียงกับแนวคิดว่าด้วย “นิติรัฐ”สมัยใหม่ (Legal State (Eng.) หรือ Etat De Droit 
(fr.) หรือ Rechtsstaat (gr.) ของระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) ของภาคพ้ืน
ยุโรปซึ่งประเทศไทยได้รับอิทธิพลแนวคิดเรื่องนี้มาใช้ในระบบกฎหมายมหาชนไทยด้วยในฐานะที่เห็น
ว่าหลักนิติรัฐเป็นระบบที่เกื้อหนุนและเป็นเสาหลักค้ าจุนระบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย หาก
ปราศจากซึ่งหลักนิติรัฐ การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ในประเทศไทย  
 ประชา ศรีหาบุญทัน (2556, หน้า 32) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หลักนิติธรรม หมายถึง เป็น
การตรากฎหมาย และกฎข้อบังคับให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะท าให้สังคม
ยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้
กฎหมายมิใช่อ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 
 จากที่ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า “หลักนิติธรรม” หมายถึง การยึดถือและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการและน าไปใช้ในการบริหารงานได้อย่าง
เหมาะสม มีการชี้แจงให้บุคลากรต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตาม
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นโยบายของทางราชการและขององค์กร ใช้ระเบียบของทางราชการเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
เพ่ือความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยการก าหนดกฎ ระเบียบ และข้อบังคับในการปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากรในองค์กรไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามมติ หรือข้อตกลงในที่ประชุมอย่างเคร่งครัดและ
ใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการบังคับบัญชาได้อย่างยุติธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรได้
ประพฤติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการอย่างจริงจัง 
 2. หลักคุณธรรม มีนักวิชาการท่ีให้ความหมายเกี่ยวกับหลักคุณธรรม ดังนี้ 
 The Asian Development Bank (ADB) (อ้างถึงใน เสริม เกื้อสังข์, 2551, หน้า 8; 
ธัญญา อภิชาตเธียรโกวิท, 2552, หน้า 24) ได้ให้ความหมาย หลักคุณธรรม หมายถึง การปฏิบัติงานที่
ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักความถูกต้องให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายที่ก าหนดไว้ 
 World Bank (1998, p. 4 อ้างถึงใน เสริม เกื้อสังข์, 2551, หน้า 8;  ธัญญา อภิชาตเธียรโกวิท, 
2552, หน้า 24) ได้ให้ความหมาย หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มี
ระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัยประจ าชาติ 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
พ.ศ. 2542 (ประชา ศรีหาบุญทัน, 2556, หน้า 35) ได้ให้ความหมาย หลักคุณธรรม หมายถึง การ
ปฏิบัติหน้าที่ยึดมั่นในความถูกต้องดีงามเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน มีความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ 
อดทน มีระเบียบ วินัย ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มาท างานตรงต่อเวลา ให้บริการประชาชนด้วย
ความเสมอภาค ถูกต้อง ตรงไปตรงมา ยึดหลักผลประโยชน์ส่วนร่วม และถูกต้อง 
 ธีรยุทธ บุญมี (อ้างถึงใน ดัสกรณ์ เพชรดี, 2551, หน้า 43) ได้ให้ความหมาย หลัก
คุณธรรม หมายถึง การยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพ่ือสร้างค่านิยมที่ดีงาม
ให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ 
ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัยเป็นต้น  
 เสริม เกื้อสังข์ (2551, หน้า 8, 32) ได้ให้ความหมาย หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นใน
ความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เป็นตัวอย่างแก่
สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์
จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัยประจ าชาติ ได้แก่ ผู้บริหารจัดให้ครู
สอนตรงกับวิชาเอก/โท การสรรหากรรมการสถานศึกษาค านึงถึงประโยชน์ของสถานศึกษา ให้ครูสอน
ตรงกับความถนัด การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรค านึงถึงความรู้ความสามารถการลงโทษทางวินัย
เหมาะสมกับความผิดของบุคลากรแต่ละกรณี การแต่งตั้งบุคลากรให้เป็นหัวหน้างานต่าง ๆ มีความ
เหมาะสม ประเมินผลงานของบุคลากรตามเกณฑ์ที่ก าหนดและเป็นธรรม การเลื่อนขั้นเงินเดือนขึ้นอยู่
กับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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  ชลธิชา ลิม้สกุลศิริรัตน์ (2551, หน้า 27) ได้ให้ความหมาย หลักคุณธรรม หมายถึง ความ
ดีงามที่ปลูกฝังอยู่ในจิตใจจนเป็นนิสัย เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกมาให้มี
ความถูกต้องเหมาะสม มีความประพฤติดี มีจริยธรรมหรือธรรมจริยา ซื่อสัตย์สุจริต มีความเห็นอก
เห็นใจผู้อ่ืน ความยุติธรรม ความจริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยได้แก่ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
ยุติธรรมไม่เอนเอียงด้วยรักหรือชังต่อบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มีการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วย
ความขยันหมั่นเพียร มีความอดทนอดกลั้น ไม่แสดงอาการโกรธให้เห็น มีความประพฤติที่ดีงามยึดถือ
เป็นแบบอย่างได้เสียสละเวลาและทรัพย์สินของตนต่อหน่วยงาน มีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลได้ทุกระดับ 
และทุกอาชีพ มีการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความรอบคอบอย่างมีวิจารณญาณ มีการ
ด าเนินการบริหารความขัดแย้งระหว่างบุคลากรในโรงเรียนด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
 ดัสกรณ์ เพชรดี (2551, หน้า 43) ได้ให้ความหมาย หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นใน
ความถูกต้องดีงาม การส่งเสริม ให้บุคลากรพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์
จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัยประจ าชาติ ได้แก่ จัดบรรยากาศ
แห่งการเป็นมิตร การยอมรับและไว้ใจซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร้องทุกข์เพ่ือขอความ
ยุติธรรม มีการพบปะพูดคุยหรือให้ข้อเสนอแนะแก่บุคลากรแบบเป็นกันเอง ให้ความไว้วางใจให้เกียรติ
และให้การยอมรับต่อบุคลากรทุกคน พิจารณาความดีความชอบด้วยความเป็นธรรม ใช้ภาวะผู้น าโดย
อาศัยอ านาจเชิงทักษะเป็นผู้รู้ผู้ช านาญการมากกว่าใช้อ านาจสั่งการโดยต าแหน่ง ให้ความเสมอภาคใน
การบริการแก่บุคลากรและบุคคลทั่วไป ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีระเบียบวินัย 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 พระมหาจีระศักดิ์ จิรสกฺโก (ศรีปราบ) (2554, หน้า 44) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หลัก
คุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในสิ่งถูกต้องดีงาม โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ยึดหลักใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารและบุคลากรพัฒนาเองไป
พร้อมกัน เพื่อให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทนมีระเบียบวินัยประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยติด
ตัว การร้องเรียนหรือร้องทุกข์ในการด าเนินการต่าง ๆ ทั้งในและนอกองค์กรลดลง คุณภาพชีวิตของ
คนในสังคมดีขึ้น มีการบริการรับใช้ประชาชน และประชาชนตระหนักในสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของ
ตนเอง ได้แก่ มีการรณรงค์และสนับสนุนให้ใช้คุณธรรมอย่างจริงจัง เพ่ือการบริหารจัดการ ได้รักษา
ผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ได้ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม เป็นแบบอย่างแก่ประชาชน
ยึดมั่นหลักคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ตรงต่อเวลา 
ยึดมั่นหลักคุณธรรมในการบริหารงาน และปฏิบัติงานด้วยความมีคุณธรรม 
 ประชา ศรีหาบุญทัน (2556, หน้า 35) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หลักคุณธรรม หมายถึงเป็น
การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้
เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกันเพ่ือให้คนไทยมี
ความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 
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 จากที่ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง จึงสรุปได้ว่า “หลักคุณธรรม” หมายถึง ความประพฤติที่
ดีงามตามหลักศีลธรรมสามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้ และสามารถไกล่เกลี่ยปัญหาขัดแย้งระหว่าง
บุคลากรในองค์กรให้ยุติได้โดยคู่กรณียอมรับด้วยความเป็นกลางและยุติธรรม ใช้วาจาสุภาพเหมาะสม 
และให้เกียรติกับบุคลากรทุกคน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพิจารณาความดี
ความชอบด้วยความยุติธรรม ไม่ใช้อ านาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนทั้งทางตรง
และทางอ้อม และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรให้ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ด้านคุณธรรม เพ่ือ
น ามาปฏิบัติงาน และสามารถด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 3. หลักความโปร่งใส มีนักวิชาการท่ีให้ความหมายเกี่ยวกับหลักความโปร่งใส ดังนี้ 
 The Asian Development Bank (ADB) (อ้างถึงใน ธัญญา อภิชาตเธียรโกวิท, 2552, 
หน้า 25) ได้ให้ความหมาย หลักความโปร่งใส หมายถึงการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันโดยมีการ
ให้และรับข้อมูลที่สะดวกเป็นจริงทันการณ์ตรงไปตรงมา มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนและเท่าเทียม มี
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 
 World Bank (อ้างถึงใน เสริม เกื้อสังข์, 2551, หน้า 8) ได้ให้ความหมาย หลักความ
โปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในพ้ืนที่ โดยปรับปรุ งกลไกการท างาน
ขององค์กรและทุกวงการให้มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา
ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชน
ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
พ.ศ. 2542 (พระจรุณ ธีรปญฺโญฺ (เวฬุวาปี), 2554, หน้า 6) ได้ให้ความหมาย หลักความโปร่งใส 
หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กร
ทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่
เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความ
ถูกต้องชัดเจนได ้
 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, และบุญมี ลี้ (อ้างถึงใน ชลธิชา ลิ้มสกุลศิริรัตน์, 2551, หน้า53) 
ได้ใหค้วามหมาย หลักความโปร่งใส หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายกระบวนการท างาน
กฎกติกาและความตั้งใจจริงในการบริหารของรัฐต่อสาธารณชน มีความเป็นอิสระในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า สังคมแวดล้อมสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง หรือการที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมูลข่าวสารสาธารณะของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ 
นอกจากนี้ความทันสมัยของข้อมูล และความรวดเร็วของการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน เช่น การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบายของรัฐ นับเป็นสาระส าคัญที่แสดงความ
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โปร่งใสของการบริหารประเทศ และหลักความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา 
หมายถึง การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ ช่วยให้การท างานภาครัฐ ภาคเอกชนปลอดจากการฉ้อราษฎร์บังหลวง 
 ดัสกรณ์ เพชรดี (2551, หน้า 43, 77-78) ได้ให้ความหมาย หลักความโปร่งใส หมายถึง
การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรทุกวงการ
ให้มีความโปร่งใส ตรงไปตรงมา ประชาชนมีอิสระในการสื่อสาร สื่อมวลชนสามรถปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มที่ มีจริยธรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่
เข้าใจง่าย ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ ได้แก่ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ มีการชี้แจง
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบัญญัติ มีการเปิดเผยข้อมูลทางการคลัง มีการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนา และมี
การประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนได้รับทราบได้แก่มีการชี้แจงและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นประจ าทุกปีเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมรับรู้ และร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ มีการสื่อสารข้อมูลทางการศึกษาที่
เป็นประโยชน์แก่บุคลากรและชุมชน มีการจัดป้ายนิเทศป้ายประกาศและมีการประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานของครูและนักเรียน มีการบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใสตามขอบเขตกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง มีการรายงานการรับการจ่ายงบประมาณต่าง ๆ ให้คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ชุมชนเป็นประจ าทุกภาคเรียน จัดท าเอกสารเผยแพร่นโยบายเป้าหมายมาตรการและแผนการด าเนิน
ของสถานศึกษา มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มี
ข้อมูลในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ 
 ชลธิชา ลิ้มสกุลศิริรัตน์ (2551, หน้า 28, 62) ได้ให้ความหมาย หลักความโปร่งใส 
หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามีความหมายตรงข้าม หรือเกือบตรงข้ามกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 
โดยที่เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นให้มีความหมายในเชิงลบ และความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ความโปร่งใสเป็น
ค าศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวก และให้ความสนใจในเชิงสงบสุข ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้
สะดวกและเข้าใจง่าย และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจน ได้แก่ มีการ
เปิดเผยข้อมูลให้แก่ประชาชนและบุคลากรในโรงเรียนทราบตามความเป็นจริง มีการจัดระบบการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ มีการพิจาณาความดีความชอบในรูปของคณะกรรมการ 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากข้าราชการและบุคคลหลายฝ่าย มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรทุกคน มีการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ตรวจสอบในสถานศึกษา มีการวางแผนการด าเนินงานตามแผนและติดตามผลการปฏิบัติงานที่เป็น
ระบบและชัดเจน 
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 ธัญญา อภิชาตเธียรโกวิท (2552, หน้า 24) ได้ให้ความหมาย หลักความโปร่งใส หมายถึง
กระบวนการท างานและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มีการเปิดเผยตรงไปตรงมา สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ บุคลากรและประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง มีกระบวนการให้บุคลากรสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ชัดเจน 
 ทักษิณา เหลืองทวีผล (2551, หน้า 33) ได้ให้ความหมาย หลักความโปร่งใส หมายถึง มีการ
สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในพ้ืนที่ โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรให้มีความ
โปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและมี
กระบวนการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ ได้แก่ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ผลการสอบราคาหรือประกวดราคา แจ้งและปิดประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารบริการแก่ประชาชนเกี่ยวกับแผนนโยบายและการด าเนินงาน 
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ เข้ามาตรวจสอบการบริหารงาน เปิดเผยข้อมูลด้านการคลังแก่ประชาชนทราบ การ
บริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 กัลยาณี สูงสมบัติ (2553) กล่าวว่า หลักความโปร่งใส (Transparency) มีตัวชี้วัด 4 ตัว 
คือความโปร่งใสของระบบการให้คุณ ความโปร่งใสของระบบการให้โทษ ความโปร่งใสด้านโครงสร้าง
ของระบบงานและความโปร่งใสด้านการเปิดเผยของระบบงาน และความโปร่งใสด้านการเปิดเผยของ
ระบบงานหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)หลักความโปร่ง 
ใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอนัไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชนสามารถรู้้ทุกขั้นตอนในการ
ด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆและสามารถตรวจสอบได้ 
 มนตรี ศิริไพศาล (2552) ได้ให้ความหมายว่าหลักความโปร่งใส คือการท าให้สังคมของฟัน
ดาบเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดย
การปรับปรุงระบบและกลไกการท างานของสมาคม ฯ ให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
หรือเปิดให้สมาชิกสโมสรและผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกตลอดจนมีระบบหรือ
กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
และช่วยให้การท างานของสมาคม ฯ ปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 
 บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ (2551) ได้กล่าวว่า “ความโปร่งใส” ซึ่งเป็นหลักยึดประการแรกใน
บรรดา 4 ป. จึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการบริหารและการปฏิบัติงานของภาครัฐ ด้วยเหตุว่า การบริหาร
หรือการปฏิบัติด้วยความโปร่งใสนั้นเป็นปฏิปักษ์กับการคอรัปชั่น หรือการทุจริตประพฤติมิชอบความ
โปร่งใสนั้นมุ่งเน้นให้หน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง กับการด าเนินงานที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือสาธารณชนทราบ การปกปิดนั้นให้กระท าให้น้อยที่สุด และเท่าที่
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จ าเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อข้อก าหนดของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540 ดังนั้น ความโปร่งใสจึงเป็นกลไกประการหนึ่งในแนวคิดของระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)การบริหารภาครัฐด้วย
ความโปร่งใสจึงเป็นการเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐได้
อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น เพราะประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้โดยมีข้อจ ากัดน้อย
ที่สุด นอกจากนี้ การที่หน่วยงานภาครัฐประพฤติปฏิบัติใด ๆ ด้วยความโปร่งใสนั้น กลายเป็นระบบ
กลไกควบคุมประการหนึ่ง ที่จะช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาการคอรัปชั่นให้ค่อย ๆ หมดไป ในขณะเดียวกัน
ก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับประชาชนโดยส่วนรวมอีกด้วยอย่างไรก็ตาม มีข้อ
ค าถามตามมาว่า “ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐจะเกิดขึ้นได้จริงหรือ” และ “มีวิธีการท า
อย่างไรที่จะท าให้หน่วยงานภาครัฐประพฤติปฏิบัติด้วยความโปร่งใส”ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจึงได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ให้มี
การน าเรื่องความโปร่งใสในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหนึ่งใน
ตัวชี้วัด (KPI) ประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการทุกแห่ง ซึ่งคณะ รัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ 11 
เมษายน พ.ศ. 2549 เห็นชอบแนวทางการด าเนินการ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไป และ
เพ่ือให้การก ากับดูแลการด าเนินงานในด้านความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปอย่างมีหลักการ 
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และมีมาตรฐาน ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) จึงมี
แนวคิดที่จะให้มีการประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐขึ้น โดยเบื้องต้นในปี พ.ศ. 2550 ที่
ผ่านมาได้มอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 5 แห่งท าการศึกษาวิจัยค้นหาแนวคิด และหลักการ
เกี่ยวกับการประเมินความโปร่งใส เพ่ือพัฒนาไปสู่การก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานความ
โปร่งใสตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้ง กระบวนการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่เป็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้
เพ่ือน าไปสู่ปฏิบัติการประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในวาระต่อไป 
 ทรงศิริ พันธุเสวี (2551) ได้กล่าวว่าจากการประชุมสนทนากลุ่มทั้ง 3 เขต สามารถสรุป
ความหมายของ “ความโปร่งใส” ได้ว่า “การปฏิบัติงานหรือการกระท าการใด ๆ ของภาครัฐที่ปฏิบัติ
อย่างตรงไปตรงมา เปิดเผย เป็นธรรม และเสมอภาค สามารถตรวจสอบได้ ชี้แจงอธิบายได้เมื่อมีข้อ
สงสัย การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง บุคลากรของรัฐมีจิตส านึกท่ีดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในขณะที่หน่วยงานก็มีการ
วางระบบป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบโดยชัดเจนมีประสิทธิภาพ มีการเตรียมพร้อมข้อมูลส าหรับ
บริการประชาชน และมีการวางระบบกลไก ช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ภาครัฐ ได้อย่างมีข้อจ ากัดน้อยที่สุด นอกจากนี้ มีการวางระบบการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ และเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล
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การด าเนินงานของภาครัฐได้ และในประการสุดท้าย ผู้น าองค์กรของรัฐยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต และ
มีคุณธรรมในตนเอง” 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551) ได้ให้ความหมายของ
ค าว่า“ความโปร่งใส” นั้น ไม่มีนิยามความหมายที่ตายตัวขึ้นอยู่กับการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
การน าไปประยุกต์ใช้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริบททางสังคม วัฒนธรรม ค่านิยมและวิธีชีวิต
ที่สังคมนั้นให้คุณค่าในความหมายแห่งความโปร่งใสนั้น ๆความโปร่งใสเป็นทั้งแนวคิดและ
กระบวนการที่น าไปสู่การเปิดเผย การตรวจสอบได้และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล เพราะในแต่ละองค์กรและแต่ละสังคมล้วนมีวัฒนธรรมองค์กร ธรรมเนียมปฏิบัติ 
และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคมที่แตกต่างกัน แต่ในมุมมองร่วมย่อมจะมีธรรมเนียมการ
ปฏิบัติที่สามารถเปิดเผยได้ หรือเรียกได้ว่าเป็นความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารในนโยบายของรัฐ
ต่อกลุ่มที่ให้ความสนใจหรือกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งการสื่อสารนี้อาจมีอุปสรรคต่อกระบวนการ
เพราะบุคคลที่ให้ความสนใจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นมีแตกต่างหลากหลาย เช่น ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออก
เสียงเลือกตั้ง และนักลงทุนจากในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้นความหมายของความโปร่งใสนั้น 
มีความหมายตรงกันข้ามกับความไม่โปร่งใสการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นค าศัพท์ที่แสดงถึงการเข้าถึ ง
ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนของการด าเนินงาน อย่างไรก็ดี 
ความโปร่งใสนั้น มีทั้งความหมายกว้างที่เป็นเครื่องบ่งบอกแนวคิดและกระบวนการแห่งความโปร่งใส
ทางการเมืองและความโปร่งใสด้านการบริหารจัดการและงบประมาณ เป็นต้น 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่าความโปร่งใสหมายถึง กระบวนการในการ
ด าเนินงานใด ๆ ที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาซึ่ง
สามารถแก้ปัญหาการทุจริตและคอรัปชั่นได้ ทั้งในภาครัฐและเอกชนตรวจสอบและรายงานผลการ
ด าเนินงานโดยการน าเสนอข่าวสารที่ถูกต้องให้แก่สังคมได้รับทราบเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูล การปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการได้ ตลอดจนจัดประชุม
ชี้แจง และเผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ อย่างเปิดเผย จัดให้มีการประกาศนโยบาย
ด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจนและเปิดเผย มีระบบการก ากับและการตรวจสอบการปฏิบัติงานไว้อย่าง
ชัดเจน และส่งเสริมการท างานของบุคลากรในองค์กรให้มีความโปร่งใส 
 4. หลักการมีส่วนร่วม มีนักวิชาการท่ีให้ความหมายเกี่ยวกับหลักการมีส่วนร่วมดังนี้ 
 The Asian Development Bank (ADB) (ธัญญา อภิชาตเธียรโกวิท, 2552, หน้า 25) 
ได้ให้ความหมาย หลักการมีส่วนร่วม หมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอ
ความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแสดงความเห็น การไต่
สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ 
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 World Bank (ธัญญา อภิชาตเธียรโกวิท, 2552, หน้า 25) ได้ให้ความหมาย หลักการมี
ส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหา
ส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความ เป็นการไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดง
ประชามติหรืออ่ืนๆ 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
พ.ศ. 2542 (ประชา ศรีหาบุญทัน, 2556, หน้า 35) ได้ให้ความหมาย หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาของประเทศ ไม่ว่า
ด้วยการประชาสัมพันธ์ การไต่สวนสาธารณะ การแสดงประชามติหรือด้วยวิธีอ่ืน ๆ 
 สุดจิต นิมิตกุล (ธัญญา อภิชาตเธียรโกวิท, 2552, หน้า 30) ได้ให้ความหมายหลักการมี
ส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วม (Participation) ว่าเป็นการมีส่วนร่วมของทั้งประชาชนและ
เจ้าหน้าที่รัฐในการบริหารงาน เพ่ือให้เกิดความคิดริเริ่มและพลังการท างานที่สอดคล้องประสานกัน
เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการบริการประชาชน 
 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, และบุญมี ลี้ (อ้างถึงใน ดัสกรณ์ เพชรดี, 2551, หน้า 51) ได้ให้
ความหมายหลักการมีส่วนร่วม หมายถึง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอ
ความคิดเห็นในการตัดสินใจ ปัญหาของประเทศไม่ว่าด้วยการแสดงความเห็น การไต่สวนสาธารณะ 
ประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ 
 เสริม เกื้อสังข์ (2551, หน้า 9,34 ได้ให้ความหมาย หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองและการบริหารการตัดสินใจ การจัดสรรทรัพยากร การให้ข้อมูล 
แสดงความคิดเห็น ให้ค าแนะน าปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจาก
ประชาชน เสนอความเห็นในการตัดสินใจ ปัญหาความส าคัญของประเทศไม่ว่าด้วยการแสดง
ความเห็น การไต่สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติได้แก่ ผู้บริหารมีส่วนส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ คณะกรรมการสถานศึกษา ครู มีส่วนร่วมในการท าแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี บุคลากรทุกฝ่ายและนักเรียนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาคณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู มีส่วนร่วมในการก าหนดโครงการพัฒนาผู้เรียนชุมชนกรรมการสถานศึกษาและครูมี
ส่วนร่วมในการท าหลักสูตรสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ครูและตัวแทนนักเรียนมีส่วนร่วมใน
การท าธรรมนูญสถานศึกษาผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ครู มีส่วนร่วมในการหาทุนสนับสนุนสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมก ากับการใช้เงินและทรัพย์สินของสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีโอกาสเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน 
 ชลธิชา ลิ้มสกุลศิริรัตน์ (2551, หน้า 30, 64) ได้ให้ความหมาย หลักการมีส่วนร่วม 
หมายถึง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของ
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ประเทศ ไม่ว่าด้วยการแสดงความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ และการแสดง
ประชามติหรืออ่ืน ๆ ได้แก่เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท านโยบายและแผนพัฒนา
โรงเรียน เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มีการเปิดรับ
ข้อเสนอแนะจากประชาชน ครู และนักเรียนเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน 
เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ร่วมเป็นคณะกรรมการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน เปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนเสนอแนวคิดในการป้องกันและแก้ไขความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของ
นักเรียน เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ปกครอง ครู ปฏิบัติงานตามโครงการของโรงเรียน 
 ทักษิณา เหลืองทวีผล (2551, หน้า 32, 113-114) ได้ให้ความหมาย หลักการมีส่วนร่วม
หมายถึง ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองและการบริหารการตัดสินใจ การจัดสรรทรัพยากร
การให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้ค าแนะน าปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุม
โดยตรงจากประชาชน เสนอความเห็น ในการตัดสินใจปัญหาความส าคัญของประเทศไม่ว่าด้วยการ
แสดงความเห็นการไต่สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ ได้แก่ ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูจัดท าแผนงานโครงการต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีความตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชน เปิดโอกาสให้บุคคลและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย และการวางแผนด าเนินงาน จัดให้มีการประชุมเพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการ
เสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเป็นระยะ ส่งเสริมการท างานเป็นทีมให้แก่บุคลากรภายใน
สถานศึกษา ภารกิจของงานมีการแบ่งกระจายตามความเหมาะสมกับบุคลากร เปิดโอกาสให้บุคลากร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานเปิดโอกาสและส่งเสริมให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  ส่งเสริมให้
บุคลากรมีการประสานความร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 
 ดัสกรณ์ เพชรดี (2551, หน้า 51,79) ได้ให้ความหมาย หลักการมีส่วนร่วม หมายถึงการ
เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือบุคลากรในหน่วยงานได้รับรู้ร่ วมแสดง
ความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติหรือตัดสินใจตลอดจนร่วมสนับสนุน ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามสิ่ง
ที่ได้ร่วมตัดสินใจ เพ่ือให้เกิดพลังในการด าเนินงานไปสู่วัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีคุณภาพได้แก่
แผนแม่บทของสถานศึกษาเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ให้ชุมชนมีบทบาทในการจัดการศึกษา
โดยถือว่า ทุกคนมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ ให้บุคลากรมีบทบาทในการวิเคราะห์ปัญหาและร่วมกัน
พัฒนาการศึกษาในทุกด้าน ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหา ให้บุคลากรเข้าร่วมในการ
ประชุมทุกครั้งเมื่อมีการด าเนินงานร่วมกัน ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานในลักษณะเป็นทีมงาน มี
พฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้น าหมู่บ้านหรือผู้น าท้องถิ่นทุกครั้งเมื่อ
ได้รับเชิญ ให้ความร่วมมือกับชุมชนเป็นอย่างดีทุกครั้ง 
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 ธัญญา อภิชาตเธียรโกวิท (2552, หน้า 25, 30-31) ได้ให้ความหมาย หลักการมีส่วนร่วม
หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจ
ปัญหาส าคัญของประเทศ ได้แก่ ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ผลการสอบราคาหรือประกวดราคา แจ้ง
และปิดประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารบริการแก่ประชาชน
เกี่ยวกับแผนนโยบายและการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่างบประมาณ
ประจ าปี เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ เข้ามาตรวจสอบการบริหารงาน เปิดเผยข้อมูล
ด้านการคลังแก่ประชาชนทราบ การบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 พระมหาจีระศักดิ์ จิรสกฺโก (ศรีปราบ) (2554, หน้า 44) ได้ให้ความหมาย หลักการมีส่วน
ร่วม หมายถึง หลักการที่ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกตั้งสมาขิกสภาเทศบาล
ต าบล หรือ ผู้บริหาร และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารแสดงความเห็น การ
ตรวจสอบ และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบ 
การประเมินผลงานของเทศบาล และสุดท้ายประชาชนมีอ านาจในการถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิก
สภาเทศบาลที่ประชาชนเห็นว่าปฏิบัติงานเสียหายล้มเหลวหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย 
 รอซีด๊ะ เฮ๊ง (2555, หน้า 15) ได้ให้ความหมาย หลักการมีส่วนร่วม หมายถึงให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในทางการเมืองและการบริหารการตัดสินใจ การจัดสรรทรัพยากร การให้ข้อมูล แสดงความ
คิดเห็น ให้ค าแนะน าปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน 
เสนอความเห็น ในการตัดสินใจปัญหาความส าคัญของประเทศไม่ว่าด้วยการแสดงความเห็นการไต่
สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ 
 ประชา ศรีหาบุญทัน (2556, หน้า 35) ได้ให้ความหมาย หลักการมีส่วนร่วม หมายถึงเป็น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาของประเทศ ไม่
ว่าด้วยการแสดงความคิดเห็นการไต่สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การส่งเสริม
บรรยากาศของการมีส่วนร่วมในองค์กร เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติ งาน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร และชุมชน 
ใช้หลักการปกครองแบบประชาธิปไตยในการบริหารงาน 
 5. หลักความรับผิดชอบ มีนักวิชาการท่ีให้ความหมายเกี่ยวกับหลักความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 The Asian Development Bank (ADB) (ธัญญา อภิชาตเธียรโกวิท, 2552, หน้า 26) 
ได้ให้ความหมาย หลักความรับผิดชอบ หมายถึงการตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกในความ
รับผิดชอบ ต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา
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ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและกล้าที่จะยอมรับผลดีและเสียจากการกระท าของตน
ประชาชนทุกคนต้องท าความเข้าใจในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ 
 World Bank (ธัญญา อภิชาตเธียรโกวิท, 2552, หน้า 26) ได้ให้ความหมาย หลักความ
รับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมการใส่ใจ
ปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความ
คิดเห็นที่แตกต่าง และกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
พ.ศ. 2542 (ประชา ศรีหาบุญทัน, 2556, หน้า 35) ได้ให้ความหมาย หลักความรับผิดชอบ หมายถึง 
ความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม เอาใจใส่ต่อปัญหาบ้านเมืองและ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา 
 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ( อ้างถึงใน ดัสกรณ์ เพชรดี, 2551, หน้า 51) ได้ให้ความหมาย 
หลักความรับผิดชอบ หมายถึง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความคิดเห็น
ในการตัดสินใจปัญหาของประเทศไม่ว่าด้วยการแสดงความเห็น การไต่สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์ 
การแสดงประชามต ิ
 เสริม เกื้อสังข์ (2551, หน้า 10, 35) ได้ให้ความหมาย หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การ
ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ 
การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับ
ผลดีและผลเสียจากการกระท าของตน ได้แก่ ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา มีความรับผิดชอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อผลประโยชน์ของผู้เรียน มีความ
รับผิดชอบต่อพัฒนาการของผู้เรียนต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาต่อพันธกิจของสถานศึกษา
ทรัพย์สินของสถานศึกษาพัฒนาการอย่างยั่งยืนของสถานศึกษาสวัสดิการของบุคลากรและผู้เรียน 
 ดัสกรณ์ เพชรดี (2551, หน้า 51, 80-81) ได้ให้ความหมาย หลักความรับผิดชอบ 
หมายถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหา
ของประเทศไม่ว่าด้วยการแสดงความเห็น การไต่สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ
ได้แก่ สร้างความตระหนักให้บุคลากรมีความรู้สึกและมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ มีการจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวก จัดหาสื่อและเทคโนโลยีและจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
หลัก ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนามาตรฐานการท างานของตนเองมากกว่าที่เน้นการปฏิบัติหรือรอรับ
ค าสั่งเพียงเดียว ได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด มอบหมายงานให้
บุคลากรได้ปฏิบัติงานด้วยความอิสระตามขอบเขตของงานที่ก าหนด สร้างความตระหนักแก่บุคลากร
ถึงความส าคัญและความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียน ให้ความส าคัญต่อการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนมีเสรีภาพและเรียนรู้อย่างมีความสุขนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
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 ธัญญา อภิชาตเธียรโกวิท (2552, หน้า 26) ได้ให้ความหมาย หลักความรับผิดชอบ เป็น
การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของ
บ้านเมืองและการกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและ
ความกล้าที่จะยอมรับผลจาการกระท าของตน 
 พระมหาจีระศักดิ์ จิรสกฺโก (ศรีปราบ) (2554, หน้า 44) ได้ให้ความหมาย หลักความ
รับผิดชอบหมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ส านึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การใส่ใจปัญหา
ของชุมชน และการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจน การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและ
ความกล้าที่จะยอมรับผลกระทบจากการกระท าของตน 
 ทักษิณา เหลืองทวีผล (2551, หน้า 32, 115) ได้ให้ความหมาย หลักความรับผิดชอบ
หมายถึง เป็นการตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหา
สาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่
แตกต่าง และกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตนได้แก่ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้
ประสบความส าเร็จ โดยไม่ทอดทิ้งหรือละทิ้งงาน ก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการปฏิบัติงานไว้
อย่างชัดเจน มอบหมายภารกิจของงานให้บุคลากรได้ปฏิบัติอย่างชัดเจน มีการนิเทศ ก ากับติดตามผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบอย่างสม่ าเสมอ มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานเพ่ือให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาครบถ้วนเป็นไปตาม
ภารกิจทั้ง 4 งาน 
 รอซี ด๊ะเฮ๊ง (2555, หน้า 15) ได้ให้ความหมาย หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การ
ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ 
การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับ
ผลดีและผลเสียจากการกระท าของตน 
 ประชา ศรีหาบุญทัน (2556, หน้า 35) ได้ให้ความหมาย หลักความรับผิดชอบ หมายถึง
เป็นการตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของ
บ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความ
กล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
 ทิวากร แก้วมณี (2554) ได้กล่าวไว้ว่าในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลค าว่า
Accountability ว่าภาระรับผิดชอบ ในขณะที่นักวิชาการ และผู้ศึกษาหลักธรรมาภิบาลก็มีการ
เรียกใช้ศัพท์ค านี้อย่างหลากหลาย แตกต่างกันไป อาทิ ทิพาวดี เมฆสวรรค์ ใช้ความรับผิดชอบยุคศรี
อาริยะ ใช้ค าว่า ความน่าเชื่อถือและกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน อมราพงศาพิชญ์ ใช้ค าว่า การท างานอย่างมี
หลักการและเหตุผล 
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 อัษฎางค์ ปาณิกบุตร (2554) กล่าวว่าหลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิ
หน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและการ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับ
ผลดีและผลเสียจากการกระท าของตนเอง 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่าความรับผิดชอบ หมายถึงการก าหนดนโยบาย
และเป้าหมาย ในการปฏิบัติงาน ตระหนักในสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบในการท างานอย่างชัดเจนให้
ทุกฝ่าย มีขวัญและกาลังใจในการท างานและปรับปรุงพัฒนาองค์การและส่งเสริมการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ รู้กฎหมาย รู้กฎระเบียบและแบบแผนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ด้วยความขยันขันแข็ง กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตรงต่อเวลาและที่ส าคัญต้องยอมรับผลที่ได้
กระท าลงไป รวมถึงการไม่ละทิ้งหน้าที่และปรับปรุงงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 6. หลักความคุ้มค่า มีนักวิชาการท่ีให้ความหมายเก่ียวกับหลักความคุ้มค่า ดังนี้ 
 ปาริชาติ เทพอารักษ์ (2550) ได้สรุปว่า องค์ประกอบของธรรมาภิบาลด้านหลักความ
คุ้มค่า (Effectiveness) คือ การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ค านึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่าสร้างสรรค์สินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพ 
 The Asian Development Bank (ADB) (อ้างถึงใน ธัญญา อภิชาตเธียรโกวิท, 2552, 
หน้า 26) ได้ให้ความหมาย หลักความคุ้มค่า หมายถึงเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยการใช้อย่างคุมค่า ให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพและ
รักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืนโดยมุ่งประโยชน์สูงสุด 
 World Bank (อ้างถึงใน เสริม เกื้อสังข์, 2551, หน้า 10) ได้ให้ความหมาย หลักความ
คุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์ประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
พ.ศ. 2542 (อ้างถึงในรอซี ด๊ะเฮ๊ง, 2555, หน้า 15) ได้ให้ความหมาย หลักความคุ้มค่า หมายถึง การ
จัดการหรือการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รณรงค์ให้คนไทยมีการประหยัดใช้
ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าบริการให้มีคุณภาพ สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้และรักษา พัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ (ดัสกรณ์ เพชรดี, 2551, หน้า 51) ได้ให้ความหมาย 
หลักความคุ้มค่า หมายถึง เป็นการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค่าและบริการที่มี
คุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
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 เสริม เกื้อสังข์ (2551, หน้า 11-12, 36) ได้ให้ความหมาย หลักความคุ้มค่า หมายถึง การ 
บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้
บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน
ได้แก่ ผู้บริหารก าชับให้ครูและนักเรียนใช้น้ าใช้ไฟอย่างประหยัดกระตุ้นให้ครูและนักเรียนใช้ห้องสมุด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกระตุ้นให้ครูและนักเรียนใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพจัด
กิจกรรม/โครงการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ชุมชนใช้สถานที่และอุปกรณ์ของสถานศึกษา
ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ทักษิณา เหลืองทวีผล (2551, หน้า 32, 116) ได้ให้ความหมาย หลักความคุ้มค่า หมายถึง
เป็นการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้
คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้
ในเวทีนานาชาติ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม รักการท างานและท างานเป็นทีมได้ดี รักการเรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน การค้นคว้าด้วยตนเอง
ได้แก่ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศไว้อย่างเป็นระบบ สามารถน าไปใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จัดสรร
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรในการจัดการศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรใช้
วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นมาจัดท าสื่อประกอบการเรียนการสอน ควบคุม ดูแลบ ารุงรักษาตกแต่งและ
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้อย่างสม่ าเสมอ มีการรณรงค์ให้บุคลากร ครู 
นักเรียน และชุมชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ มีการวางแผนและส ารวจความต้องการ
ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ของบุคลากร เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด มี
การวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างรัดกุม 
 ดัสกรณ์ เพชรดี (2551, หน้า 51, 82) ได้ให้ความหมาย หลักความคุ้มค่า หมายถึง การ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือบุคลากรในหน่วยงานได้รับรู้ ร่วมแสดงความ
คิดเห็น ร่วมปฏิบัติหรือตัดสินใจตลอดจนร่วมสนับสนุน ติดตาม และตรวจสอบ การปฏิบัติตามสิ่งที่ตน
ได้ร่วมตัดสินใจ เพ่ือให้เกิดพลังในการด าเนินงานไปสู่วัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีคุณภาพได้แก่ 
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์โดยต่างเป็น
ทรัพยากรความรู้หรือภูมิปัญญาความรู้ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมและสนับสนุนกระตุ้นให้บุคลากรได้
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ มอบหมายงานให้บุคลากรตรงกับความรู้ความสามารถของ
แต่ละบุคคล แสวงหางบประมาณในท้องถิ่นมาให้ให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมบุคลากรเป็นผู้ริเริ่ม
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน สถานศึกษาพัฒนาบุคลากรตรงตามงานที่ใช้ในการปฏิบัติจริง 
ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนการ
สอน ให้ความส าคัญต่อการใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างประหยัด 
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 อัษฎางค์ ปาณิกบุตร (2554) หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้
ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของ
อย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีชาติรู้จักการอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืนในระดับองค์กร  ผู้บริหารต้องทบทวนงานในความ
รับผิดชอบทั้งหมดเพ่ือพิจารณาถ่ายโอนงานที่ภาคธุรกิจเอกชนหรือภาคประชาชนได้มีประสิทธิภาพสูง
กว่าออกไปเลือกน าเทคโนโลยีมาใช้และพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เทศบาลเป็นองค์กรอิสระมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นสมดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันที่มุ่งม่ันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองและ
การบริหารงานจัดการและพัฒนาความต้องการขั้นพ้ืนฐานของประชาชนให้มีมาตรฐานการครองชีพที่
ดีเทียบเท่าสังคมเมืองให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถคิดริเริ่มและด าเนินการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดซึ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยเป็นรากฐานที่ส าคัญของการใช้สิทธิและ เสรีภาพในการปกครองตนเองและเป็น
กลไกส าคัญท่ีน ามาซึ่งการพัฒนา ความเจริญก้าวหน้าและประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะเทศบาล
อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และการท างานอย่างมีคุณธรรมโปร่งใสมี
ส่วนร่วมสามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้มากที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดท าให้
เกิดผลคุ้มค่ามากที่สุดจ าเป็นต้องบริหารจัดการให้เกิดการกระจายไปทุกชุมชนทุกหมู่บ้านจึงจะเข้าถึง
หลักความคุ้มค่า ในปัจจัยพ้ืนฐานและปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อ านวยความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต
ประจ าวันในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 พระมหาจีระศักดิ์ จิรสกฺโก (ศรีปราบ) (2554, หน้า 46) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หลักความ
คุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
รณรงค์ให้คนไทยมีความ ประหยัดใช้อย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสามารถ
แข่งขันในเวทีโลก และรักษาพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน ได้แก่ มีมาตรฐานการลด
ขั้นตอนปฏิบัติงานให้รวดเร็ว มีกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชน และประชาชนใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด ใช้เครื่องมือหรือครุภัณฑ์อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า บริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน จัดซื้อ-จัดจ้างในราคาที่ เหมาะสมไม่สูงเกิน
จริงอย่างประหยัดละเกิดประโยชน์ การด าเนินโครงการที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของ
ประชาชน ใช้งบประมาณเกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ได้เหมาะสมถูกต้องคุ้มค่า 
 ประชา ศรีหาบุญทัน (2556, หน้า 35) ได้ให้ความหมาย หลักความคุ้มค่า หมายถึง เป็น
การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยณรงค์ให้
คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้
ในเวทีนานาชาติ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
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 จากที่ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า หลักความคุ้มค่า หมายถึง การจัดให้มีระบบ
และกระบวนการในการควบคุมการใช้ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการท างาน สนับสนุนให้มีการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือแหล่งทรัพยากรในชุมชนมาใช้ในการปฏิบัติอย่างหลากหลาย ตลอดจนส่งเสริมการ
ด าเนินการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
  2.1.4 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
 จากนโยบายของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในปี
การศึกษา 2559 ได้ก าหนดนโยบาย 57 ข้อขึ้นมาเพ่ือเป็นการท าข้อตกลงร่วมมือกันระหว่างเขตพ้ืนที่
การศึกษาและโรงเรียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาคือ ข้อที่ 10 ได้ก าหนดให้
โรงเรียนใช้หลักธรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มีโรงเรียนสุจริต โรงเรียนใสสะอาด มีการประเมิน
คุณธรรม ความโปร่งใสของผู้บริหารและข้อที่ 47 ได้ก าหนดให้โรงเรียนปราศจากการคอรัปชั่น 
 ดังนั้นผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความ 
ส าเร็จการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจึงนับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นส าหรับการบริหาร
จัดการในสถานศึกษา ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
 ธีระ รุญเจริญ (อ้างถึงใน สุนันทา เงินแจ่ม:2554) กล่าวว่า การน า “ธรรมาภิบาล” มาใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเป็นสิ่งจ าเป็น และมีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กรทุก
ประเภททุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจ องค์กรทางการศึกษา หรือองค์กรทางสังคมต่าง ๆ ทั้งนี้
เพราะ“ธรรมาภิบาล”เป็นการบริหารจัดการที่ดีเป็นการบริหารที่สร้างประโยชน์และความเป็นธรรม
ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งมวล ดังนั้นหน่วยงานการบริหารจัดการศึกษา 
ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ส าคัญยิ่งในสังคม จ าเป็นได้รับการปฏิรูปที่ดีขึ้นกว่าเดิม การน า“ธรรมาภิบาล” 
มาใช้ในการด าเนินการเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้บริหารทุกระดับจ าเป็นจะต้องตระหนักในเรื่องนี้ 
สืบเนื่องมาจากการปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารได้มีความพยายามน ารูปแบบการบริหารจัดการ
ที่ยึดแนวทางธรรมาภิบาลมาใช้ในทุกระดับองค์กรไม่ว่าระดับกระทรวงระดับเขตพ้ืนที่และระดับ
โรงเรียนในระดับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความจ าเป็นต้องน า“ธรรมาภิบาล” มาใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวหลายประการ คือ 
 ประการที่ 1 รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือให้กับหน่วยราชการทั่วไป ภาครัฐบาลและหน่วยงานในก ากับรัฐ โดยมี
เป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ 
 1.1 จัดส่วนราชการใหม่ โดยบูรณาการภารกิจ เพ่ือก าหนดแผนบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 1.2 พัฒนาการจัดองค์การให้มีประสิทธิภาพและรองรับการปฏิรูประบบราชการต่อไป 
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 1.3 ก าหนดแบบแผนการปฏิบัติราชการที่ท าให้เกิดการบริหารราชการที่ดีให้น าไปปฏิบัติ
ในแนวทางเดียวกัน และเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานที่วัดผลได้ สอดคล้องกับมาตรา 3 (1) แห่ง พ.ร.บ.
ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ดังนั้นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกานี้ 
 ประการที่ 2 การน าการบริหารจัดการฐานโรงเรียน (School-based Management 
:SBM) มาใช้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาได้น ารูปแบบการบริหารฐานโรงเรียนมาเผยแพร่ และฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยทั่วไป ซึ่งหลักการบริหารจัดการฐานโรงเรียนสอดคล้องกับหลักการของ “ธรรมาภิบาล” 
เกือบทั้งหมด จึงเป็นการสอดรับกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 
 ประการที่ 3 ตามที่มี พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า 
 “มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง” และใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 บัญญัติไว้ว่า “สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะที่เป็นโรงเรียนของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคลเมื่อมีการยุบเลิก
สถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ความเป็นนิติบุคคลสิ้นสุดลง” ในความเป็นนิติบุคคลของโรงเรียน การ
บริหารจัดการเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยหลักของธรรมาภิบาล ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้เป็นแนวทางการบริหารหลักการการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
มาตรา 35 ก าหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรา 34 (2) เฉพาะที่เป็นโรงเรียน
ของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลความเป็นนิติบุคคลของโรงเรียนก่อให้เกิดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
เอกชน และกฎหมายมหาชนหลายอย่าง ท าให้ความรับผิดชอบสูงขึ้นกว่าเดิม การน า “หลักธรรมาภิบาล” 
มาใช้ในการบริหารจัดการยิ่งมีความจ าเป็นมากขึ้น ตามระเบียบกระทรวงศึกษาการว่าด้วยการบริหาร
จัดการโรงเรียนนิติบุคคล พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ดังนี้ 
  1. ให้สถานศึกษามีวัตถุประสงค์ และอ านาจหน้าที่เพ่ือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
  2. ในกิจการทั่วไปของสถานศึกษาที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
เป็นผู้แทนของนิติบุคคลสถานศึกษา 
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 3. ให้สถานศึกษามีอ านาจปกครอง ดูแล บ ารุง รักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์ 
สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา เว้นแต่การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้อุทิศให้สถานศึกษาต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมื่อจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคที่หนึ่งแล้วให้สถานศึกษา
รายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบโดยเร็วในกรณีที่มีความจ าเป็น ประโยชน์
ในการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอาจวาง
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
 4.  ในกรณีที่จะต้องมีการจดทะเบียนสิทธิบัตร ขึ้นทะเบียนหรือด าเนินการทางทะเบียน   
ใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา ให้สถานศึกษาสามารถด าเนินการทางทะเบียน
ดังกล่าวได้ในนามนิติบุคคลสถานศึกษา 
  5.  ในกรณีนิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟ้องคดี ให้สถานศึกษารายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ด าเนินคดีโดยเร็ว ในกรณีที่นิติบุคคลสถานศึกษาจะเป็นโจทย์ฟ้องในนามคดีของตนให้กระท าได้
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีผู้ อุทิศให้สถานศึกษา โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สถานศึกษานั้นสังกัด 
 6.  สถานศึกษาจะมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณในฐานของที่ตั้งไว้ ส าหรับ
สถานศึกษาตามที่ได้รับการก าหนดวงเงิน และได้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามเกณฑ์ที่ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานก าหนด ทั้งนี้ยกเว้นงบประมาณในหมวดเงินเดือน 
 7.  สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัสดุในส่วนที่อยู่ ในความ
รับผิดชอบ หรืออยู่ในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับมอบตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อ 6 ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์
ทีเ่ลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศก าหนด 
 8.  การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา ให้สถานศึกษารับบริจาค
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการและตาม
หลักเกณฑ์ท่ีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
 9.  การบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินและบัญชีของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบที่
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศก าหนด 
 10. ให้สถานศึกษาจัดท าบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ตามข้อ 6 
เป็นหลักฐาน และให้สรุปรายการบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวรายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่สถานศึกษานั้นสังกัดทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวแล้วรายงานให้เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบโดยเร็ว 
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 11. การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 12. เมื่อมีการประกาศยุบ รวม เลิก สถานศึกษา ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดให้มี
การตรวจสอบทรัพย์สินและช าระบัญชี รวมทั้งด าเนินการโอนหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 13. ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
อนึ่งในการบริหารงานของโรงเรียน ซึ่งได้รับการกระจายอ านาจตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน 4 ด้าน คือทางด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านบริหารทั่วไป ท าให้มีความจ าเป็นต้องยึด“หลักธรรมาภิบาล” เป็น
หลักในการบริหารจัดการจึงจะน าไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 30) ได้
ก าหนดหลักการ 6 ประการ ในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล ดังนี้ 1) หลักนิติธรรม 2) หลัก
คุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า 
 ในการใช้ “ธรรมาภิบาล” ในการบริหารโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล จ าเป็นต้องอาศัยผู้บริหาร
ที่มีภาวะผู้น าเหมาะสม และมีแนวทางการบริหารสอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการโรงเรียน ซึ่ง
ผู้น าในการบริหารจัดการศึกษา จ าเป็นต้องจัดหาทรัพยากร วิชาการ และข้อมูลสารสนเทศ จัดการ
ก ากับติดตาม และประเมินผลในการด าเนินงานของสถานศึกษาประสานและสร้างความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว และองค์กรต่าง ๆเพ่ือทุกฝ่ายจะได้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 ดังนั้น สถานศึกษาข้ันพื้นฐานจึงจ าเป็นต้องใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการศึกษา 
จึงจะบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และเป้าหมายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของการปฏิรูประบบราชการ จึงก าหนดให้มี “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” โดยให้ส่วนราชการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการสาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือ “ธรรมาภิบาล”พอสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานทาง
การศึกษา ดังนี้ 
 1.  พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรมและหน่วยงานอื่นของรัฐในก ากับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2.  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นการบริหารราชการเพ่ือ 
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  2.1 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  2.2 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
  2.3 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
  2.4 ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
  2.5 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ความต้องการ 
  2.6 ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ 
  2.7 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
  3.  การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน มีแนวทางดังนี้ 
   3.1 ก าหนดภารกิจตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับแนวนโยบาย 
    3.2 ปฏิบัติภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
   3.3 จัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ก่อนเริ่มด าเนินการ 
   3.4 รับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคม 
   3.5 แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการโดยเร็ว 
  4. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ปฏิบัติดังนี้ 
   4.1 จัดท าแผนปฏิบัติล่วงหน้า 
   4.2  ในแผนให้มีรายละเอียด ขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณในการด าเนินการ 
   4.3  จัดให้มีการติดตามและประเมินผลปฏิบัติ 
   4.4  เมื่อเกิดผลกระทบต่อประชาชนในการปฏิบัติตามภารกิจให้เป็นหน้าที่ต้องแก้ไข 
และบรรเทาผลกระทบหรือเปลี่ยนแผนตามความเหมาะสม 
 5.  การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐให้
ด าเนินการดังนี้ 
  5.1  ก าหนดเป้าหมาย แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จและงบประมาณและ
เผยแพร่ให้ส่วนราชการและประชาชนทราบ 
  5.2  ท าบัญชีต้นทุนงานบริการสาธารณะตามก าหนด 
   5.3  ให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติ 
   5.4  ถ้ามีการด าเนินการขออนุญาตขออนุมัติหรือความเห็นให้แจ้งผลภายใน 15 วัน 
   5.5  วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาใด ๆ โดยเร็ว 
   5.6 ปกติให้สั่งราชการเป็นลายลักษณ์อักษร 
  6.  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   6.1 จัดให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
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   6.2  กพร. โดยความเห็นชอบของ ค.ร.ม. สามารถก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแนวทาง
การกระจายอ านาจก็ได้ 
  6.3  ให้จัดท าแผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการเปิดเผยไว้ 
   6.4  จัดศูนย์อ านวยความสะดวกเป็นศูนย์บริการร่วม 
   6.5  ให้จัดเจ้าหน้าที่ไว้ศูนย์บริการร่วม 
   6.6  ให้จัดศูนย์บริการร่วมไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอ 
  7.  การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ด าเนินการดังนี้ 
   7.1  จัดให้มีการทบทวนภารกิจของหน่วยงาน 
   7.2  ห้ามมิให้จัดตั้งหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน 
   7.3  ส ารวจตรวจสอบและทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบของหน่วยงาน 
   7.4  ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอแนะต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อเห็น
ว่ากฎหมาย กฎระเบียบ ไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสม เป็นอุปสรรค เพ่ือด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
ต่อไป 
  8.  การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ด าเนินการ
ดังนี้ 
   8.1  บริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานกับส่วนราชการด้วยกันโดยก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จให้เป็นที่รับทราบ 
  8.2  ตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินงานให้ทราบภายใน 15 วัน 
  8.3  จัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  8.4  ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มีระบบเครือข่ายกลางขึ้น
เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วของประชาชน 
   8.5  ถ้ามีการร้องเรียน เสนอแนะหรือความเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการอุปสรรค 
ความยุ่งยากหรือปัญหาต้องพิจารณาให้ลุล่วง อาจใช้ IT ก็ได้ 
  8.6  ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจออกกฎ ระเบียบ หรือประกาศปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
โดยเร็ว 
  8.7  ให้ปฏิบัติราชการโดยปกติเป็นเรื่องเปิดเผย 
   8.8  จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี สามารถดูหรือ
ตรวจสอบได ้
  9.  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ด าเนินการดังนี้ 
   9.1 จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของประชาชน 
  9.2 อาจจัดให้มีการประเมินภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ 
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    9.3  จัดประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามต าแหน่งประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ของหน่วย
ราชการ 
  9.4  ถ้าการบริการของหน่วยงานใดมีคุณภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายและประชาชน
พอใจให้ กพร. เสนอ ค.ร.ม. จัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบ าเหน็จความชอบแก่หน่วยราชการนั้น ๆ 
  9.5  ให้ กพร. เสนอให้รางวัลต่อ ค.ร.ม. เพ่ือให้ความเห็นชอบ ค.ร.ม. ส าหรับการให้เงิน
ตามประสิทธิภาพของส่วนราชการ เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถเพ่ิมผลงาน ผลสัมฤทธิ์ไม่เพ่ิม
ค่าใช้จ่าย คุ้มค่า การน าแนวทางการบริหารจัดการที่ดี มาใช้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้นจะต้อง
น ามาประยุกต์ใช้เท่าที่จ าเป็น จึงจะท าให้การบริหารจัดการในสถานศึกษาเป็นไปด้วยดีและมี
ประสิทธิภาพ 
 2.1.5 อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 ธรรมาภิบาล คือ การบริหารงานยุคใหม่ที่เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ความรับผิดชอบ 
การประพฤติชอบ การมีส่วนร่วม และกระบวนการยุติธรรมอันเป็นกลไกส าคัญในการสร้างระบบการ
บริหารจัดการที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว โดยยึดหลักส าคัญพ้ืนฐาน
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีที่มี 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงสิทธิ
และหน้าที่ การมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม การเอาใจใส่ปัญหาของบ้านเมือง มีความกล้าหาญที่จะ
รับผิดชอบจากการกระท า ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มี
ระเบียบวินัย เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และร่วมตัดสินใจ บริหารจัดการทรัพยากรที่มีจ ากัดให้
ใช้อย่างประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนทราบ 
และให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องในการด าเนินงานรวมทั้งตรากฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานราชการน าหลัก      
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานทุกหน่วยงาน นั่นคือการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพทั้ง 4 งาน คือการบริหารงานวิชาการ เป็น
ภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่
จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน
ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ 
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 1)  เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระคล่องตัว รวดเร็วและสอดคล้อง
กับวามต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 
 2)  เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาตนเอง และ
การประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
 3)  เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกรบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยเกื้อหนุนการ
พัฒนาการเรียนรู้ที่สนองการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในทัศนะของครู
และบุคลากรทางการศึกษา ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 4)  เพ่ือให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและของบุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนๆอย่างกว้างขวาง  
 

2.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 2.2.1 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เกิดจากความพึงพอใจของบุคคลในองค์กร บางคนอาจ
พอใจในลักษณะของการท างาน พอใจในเพ่ือนร่วมงาน นักวิชาการและนักการศึกษาให้ความ
หมายความพึงพอใจในการท างาน ไว้ดังนี้  
 ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มีความลึกของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติอยู่
และความพึงพอใจจะส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ดีความถึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มีวัน
สิ้นสุด เปลี่ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม บุคคลจึงมีโอกาสที่จะไม่พึงพอใจในสิ่งที่
เคยพึงพอใจมาแล้ว 
 Feldman & Arnold (1983 อ้างถึงใน ปวรรัตน เลิศสุวรรณ, 2555, หน้า19) ได้ให้
ความหมายว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ สิ่งที่แสดงออกหรือความรู้สึกในทางบวกที่มีอยู่
ทัง้หมดที่บุคคลมีต่อ งานที่ปฏิบัติ 
 Good (1973 อ้างถึงใน ปวรรัตน เลิศสุวรรณ, 2555, หน้า 19) กล่าวว่า ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน หมายถึง คุณภาพ สภาพ หรือระดับความรู้สึกพอใจอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความ
สนใจและทัศนคติของบุคคลที่มีต่องานที่ท าอยู่ 
 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551, หน้า 78) ให้ความหมายไว้ว่า ความพอใจในงาน หมายถึง
ทัศนคติเกี่ยวกับงานของพนักงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยแวดล้อมในงานของเขา เช่น ค่าตอบแทน
โอกาสในการเลื่อนต าแหน่ง ความก้าวหน้า หัวหน้างาน ตลอดจนเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการ
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รับรู้ในงานของบุคคล ความพอใจในงานยังเกิดขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมของงาน ได้แก่ รูปแบบการ
บริหาร นโยบายและขั้นตอนการท างาน กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อมการท างานตลอดจน
ประโยชน์และผลตอบแทน 
 ธร สุนทรายุทธ (2553, หน้า111) มีความเห็นว่า ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง
ความรู้สึกรวม ๆ ของบุคคลต่อการท างานในทางด้านดีที่เกิดจากการท างาน ทาให้ได้รับผลตอบแทน
เกิดความพึงพอใจ เกิดความรู้สึก กระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานรวมถึงความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 
 เซคคอร์ด และแบ็คแมน (Secord and Backman อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
ออนไลน์. 2555) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอในการปฏิบัติงานเกิดจากความต้องการของบุคคลในองค์กรที่
แตกต่างกัน บางคนอาจจะพอใจเมื่อได้ท างานเสร็จ บางคนอาจจะพอใจในลักษณะของงาน แต่บางคน
อาจจะพอใจในสภาพแวดล้อมและเพ่ือนร่วมงาน ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตาม
ทรรศนะของนักวิชาการและนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึก ความสนใจ เจตคติของบุคคลที่มีต่อการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลหลายๆอย่างมาประกอบเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการได้รับการ
ตอบสนองตามความต้องการของบุคคลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มีวันสิ้นสุด เปลี่ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลาและ
สภาพแวดล้อม บุคคล จึงมีโอกาสที่จะไม่พึงพอใจในสิ่งที่เคยพึงพอใจมาแล้ว 
 พหล ดีมาก (2550, หน้า 37) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ เห็นด้วย ประทับใจ
ภูมิใจ ยินดีในสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง ความพึงพอใจก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ 
ความเข้าใจอันดีต่อกัน และความสามัคคีในหมู่คณะเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้ด าเนินงาน
ประสบความส าเร็จ 
 สุธาสินี ประสานวงศ์ (2550, หน้า 18) ความพึงพอใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกทัศนะ
และเจตคติของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งและจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการโดยเฉพาะ
ทางด้านจิตใจ 
 คเชนพงษ์ สุมาลย์โรจน์ (2550, หน้า 19) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบเห็น
ด้วย ประทับใจ ภูมิใจ ยินดีในสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง ความพึงพอใจก่อให้เกิด
ความร่วมมือ ร่วมใจ ความเข้าใจอันดีต่อกัน ความสามัคคีในหมู่คณะและปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่
ช่วยให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ 
 Harris (2001, p. 173) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรู้สึกที่มีความสุขเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ความต้องการหรือแรงจูงใจ 
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 Glover (2002, p. 23) ได้อธิบายเกี่ยวกับความพึงพอใจว่า เป็นระดับความรู้สึกเมื่อความ
ต้องการที่ส าคัญของคนเรา เช่น การมีคุณภาพดี มีความมั่นคง มีความสมบูรณ์พูนสุขมีพวกพ้อง มีคน
ยกย่องต่าง ๆ เหล่านี้ ได้รับการตอบสนองแล้ว 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2550, หน้า 125) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจในการ
ท างาน เป็นความรู้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่ เกิดจาก
การปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทนคือผลที่ เป็นความพึงพอใจที่ท า ให้บุคคลเกิดความรู้สึก
กระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญและก าลังใจ สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการท างาน รวมทั้งส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 
 กุสุมา ลมเชย (2551, หน้า 111) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือเจตคติ
ต่อการปฏิบัติงาน เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่เป็นไปในทางบวก 
 Frence (1994, p. 111) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานว่า เกิดจาก
การได้รับการตอบสนองทางอารมณ์ของบุคคลอาจเป็นเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทน และการ     
ก ากับดูแล ความพึงพอใจในงานสูงหรือต่ า ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการ
ของบุคคล ลักษณะของงาน ขอบเขตของงาน สภาพการท างานและบุคลิกภาพของแต่ละคน 
  2.2.2 ความส าคัญของการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (อ้างอิงใน สันติ โกเศยโยธิน, 2554, หน้า 18) ได้สรุปความ 
ส าคัญของการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไว้ดังนี้ 
 1. การรับรู้ในปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท าให้
หน่วยงานสามารถน าไปใช้ในการสร้างปัจจัยเหล่านี้ให้เกิดข้ึนและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
 2.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จะท าให้บุคคลมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานลดการ
ขาดงาน การลางาน การมาท างานสาย และการขาดความรับผิดชอบที่มีต่องาน 
 3.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นการเพ่ิมผลผลิตของบุคคล ท าให้องค์การมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 จิตติภา ขาวอ่อน (อ้างถึงใน สันติ โกเศยโยธิ, 2554, หน้า 18) ได้กล่าวถึง ความส าคัญ
ของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้ว่า กระบวนการในการท างานของบุคลากรขององค์การจะมี
ประสิทธิภาพเพียงใดและช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้เพียงใดนั้น ผู้บริหารองค์การต้องสามารถ
เข้าใจความต้องการของบุคลากรในองค์การและผสมผสานความต้องการนั้นให้เข้ากับจุดมุ่งหมายของ
องค์การในขณะเดียวกันก็สามารถท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้บุคลากร
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้เกิดความกระตือรือร้นและปรารถนาที่จะท างานให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ ความพึงพอใจเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้คนท างานส าเร็จ คนที่มีความพึงพอใจจะ
ส่งผลให้งานนั้นประสบผลส าเร็จ และได้ผลดีกว่าคนที่ไม่มีความพึงพอใจในการท างาน ไม่ว่าปัจจัยนั้น
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จะมาจากสาเหตุใด ความพึงพอใจจะก่อให้เกิดความร่วมมือ เกิดศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์การพร้อมที่
จะท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยความเต็มใจ และมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การที่จะต้องรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน นอกจากนี้ความพึงพอใจจะเกื้อหนุนให้สมาชิก
ขององค์การเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ ความส าคัญของความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานในองค์การหรือหน่วยงานใด หากสามารถจัดบริการต่างๆ เพ่ือสนองความต้องการ
ของผู้ปฏิบัติงานได้ จะเกิดความพึงพอใจในการท างาน รักงานและปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
แต่ถ้าไม่สามารถจัดสนองความต้องการได้ ผลงานย่อมตกต่ าผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความเบื่อหน่าย ท าให้
งานขาดความมีประสิทธิภาพลงได้ ด้วยเหตุนี้จึงเห็นได้ชัดเจนว่า ความพึงพอใจเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมักพบเห็นอยู่เสมอว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีความพึงพอใจในงาน จะคิ ดปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของตนให้ดีอยู่เสมอ เป็นต้นว่า ผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานด้วยความขยันขันแข็ง ท างานด้วย
ความสนุกสนานงานจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จะมีเวลาปฏิบัติงานมากขึ้น ตั้งใจท างานด้วยความ
กระตือรือร้นแสดงถึงความอุตสาหะ วิริยะ ในการท างานไปอีกยาวนาน ตรงกันข้ามกับผู้ที่ไม่มีความ
พึงพอใจในงานที่ท า จะมีส่วนท าให้เกิดผลในทางตรงกันข้ามเช่นกัน คือ การปฏิบัติงานจะเสื่อมลง 
งานจะด าเนินไปโดยไม่ราบรื่น ความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จของงานจะขาดไประดับการปฏิบัติงานจะ
ต่ าลง การปฏิบัติหน้าที่จะเฉื่อยชาลงทุกที เช่นนี้เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ที่ไม่มีความพึงพอใจในงานมักจะ
ขาดความภักดีต่อองค์การ และย่อมผันแปรควบคู่ไปกับความพึงพอใจในงานที่ท าด้วย 
 กล่าวโดยสรุปได้คือความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การ ถือได้ว่าเป็น
ปัจจัยส าคัญที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความสนใจในงานตนเองมากขึ้ น เพ่ิมความ
กระตือรือร้นในการท างานมากขึ้นเกิดความเต็มใจและภูมิใจที่จะน าความรู้ความสามารถของตนเองที่
มีอยู่มาสร้างประโยชน์ให้กับองค์การ ท าให้องค์การมีความเจริญและประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  2.2.3 การวัดความพึงพอใจ 
 หทัยรัตน์ ประทุมสูตร (อ้างถึงใน พงษ์ศิริ สามารถ, 2554 ) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดความพึง
พอใจ เป็นเรื่องท่ีเปรียบเทียบได้กับความเข้าใจทั่ว ๆ ไป ซึ่งปกติจะวัดได้โดยการสอบถามจากบุคคลที่
ต้องการจะถาม มีเครื่องมือที่ต้องการจะใช้ในการวิจัยหลาย ๆ อย่าง อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าจะมีการวัดอยู่
หลายแนวทางแต่การศึกษาความพึงพอใจอาจแยกตามแนวทางวัดได้สองแนวคิดตามความคิดเห็นของ 
ซาลีซนิคค์ คริสเทนส์ กล่าวคือ 
 1. วัดจากสภาพทั้งหมดของแต่ละบุคคล เช่น ที่ท างาน ที่บ้าน และทุก ๆ อย่างที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิต การศึกษาตามแนวทางนี้จะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่ท าให้เกิดความยุ่งยากกับการที่จะวัดและ
เปรียบเทียบ 
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 2.  วัดได้โดยแยกออกเป็นองค์ประกอบ เช่น องค์ประกอบที่เกี่ยวกับงาน การนิเทศงาน
เกี่ยวกับนายจ้าง 
 ภณิดา (2554) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจนั้นสามารถท าได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้ 
 1.  การใช้แบบสอบถาม โดยผู้ออกแบบสอบถาม เพ่ือต้องการทราบความคิดเห็น ซึ่ง
สามารถกระท าได้ในลักษณะก าหนดค าตอบให้เลือก หรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดังกล่าว อาจถาม 
ความพอใจในด้านต่างๆ 
 2.  การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดี 
จะได้ข้อมูลที่เป็นจริง 
 3.  การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล เป้าหมาย ไม่
ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระทาอย่างจริงจัง และสังเกตอย่างมี
ระเบียบแบบแผน 
 สาโรช ไสยสมบัติ (อ้างถึงใน พงษ์ศิริ สามารถ, 2554) ได้กล่าวไว้ว่าการวัดความพึงพอใจ
ในการใช้บริการอาจจะกระท าได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้ 
 1.  การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันแพร่หลายวิธีหนึ่งโดยการร้องขอ หรือ 
ขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดค าตอบไว้ให้
เลือกตอบหรือเป็นค าตอบอิสระ โดยค าถามที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ที่
หน่วยงานก าลังให้บริการอยู่ เช่น ลักษณะของการให้บริการ สถานที่ให้บริการ บุคลากรที่ให้บริการ
เป็นต้น 
 2.  การสัมภาษณ์ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่ง
เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ ตอบ
ค าถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง การวัดความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณ์นับว่าเป็นวิธีที่ประหยัด และมี
ประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง 
 3.  การสังเกต เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้ โดย
วิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรอรับบริการและหลังจากการได้รับ บริการแล้ว 
เช่น การสังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สีหน้า และความถี่ของการมาขอรับบริการ เป็นต้น การวัดความ
พึงพอใจโดยวิธีนี้ ผู้วัดจะต้องกระท าอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน จึงจะสามารถประเมิ นถึง
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง 
 Stomborg (อ้างถึงใน ลัดดาวัลย์ ใจไว, 2558, หน้า50) การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้รับ
การบริการนั้น จะวัดในเรื่องใดนั้นย่อมแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะศึกษาแต่มีวิธีที่นิยม
ใช้กัน 
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 1.  การสัมภาษณ์ วิธีนี้ผู้ศึกษาจะมีแบบสัมภาษณ์ที่มีค าถามซึ่งได้รับการทดสอบหาความ
เที่ยงตรงและเชื่อถือแล้ว ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ข้อดีของวิธีการนี้คือ ผู้สัมภาษณ์อธิบาย     
ค าถามให้ผู้ตอบเข้าใจ สามารถใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่อ่านเขียนหนังสือไม่ได้ แต่มีข้อเสียคือการ
สัมภาษณ์ต้องใช้เวลามากและอาจมีข้อผิดพลาดในการสื่อความหมาย 
 2.  การใช้แบบสอบถาม เป็นที่วิธีนิยมมากที่สุด มีลักษณะเป็นค าถามที่ได้ทดสอบหาความ
เที่ยงตรงและความเชื่อมั่น กลุ่มตัวอย่างเลือกค าตอบหรือเติมค า ข้อดีวิธีนี้คือได้ค าตอบความหมายที่
แน่นอน มีความสะดวก รวดเร็วในการส ารวจ สามารถใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ข้อเสียคือ 
ผู้ตอบต้องสามารถอ่านออกเขียนได้และมีความสามารถในการคิดเป็นความพึงพอใจเป็นสภาวะที่
ต่อเนื่อง ไม่สามารถบอกจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของความพึงพอใจได้ 
  กล่าวโดยสรุปได้ว่า การวัดความพึงพอใจ สามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ แบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ การสังเกต ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดทัศนคติ ความรู้สึก และพฤติกรรม 
  2.2.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความต้องการของมนุษย์ และการจูงใจ 
ดังนั้น การศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้บริหารต้องใช้เทคนิคในการสร้างความพึง
พอใจให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานในโรงเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์เชิงบวกสร้างความพึงพอใจในการท างานแก่
คนในองค์กร ให้ความเป็นอิสระที่จะริเริ่มสร้างสรรค์ การมีสิทธิที่จะเลือกวิธีการท างานโดยยึดถือคน
เป็นศูนย์กลาง มองคนเป็นมนุษย์สังคมมากกว่าเป็นมนุษย์เศรษฐกิจ มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 1.  ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ (Theory of need gratification) เป็นทฤษฎีล าดับขั้น 
ความต้องการของ Abraham Maslow (อ้างถึงใน ลัดดาวัลย์ ใจไว, 2558, หน้า 45) ได้ตั้งสมมติฐาน
เกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ไว้ว่ามนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอ ความต้องการใดได้รับการ
ตอบสนองแล้ว จะมีความต้องการอ่ืนเข้ามาแทนที่ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองจะไม่เป็น
สิ่งจูงใจอีกต่อไป แต่ความต้องการที่ไม่ได้รับ การตอบสนองนั้นจะเป็นสิ่งจูงใจแทน มนุษย์มีความ
ต้องการแบ่งออกเป็น 5 ล าดับ คือ 
  1.1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physical needs) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐาน
ของมนุษย์ ได้แก่ ความต้องการเกี่ยวกับอาหาร น้ า อุณหภูมิที่เหมาะสม ยารักษาโรค ความต้องการ
บรรยากาศ เป็นต้น เมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองในด้านความจ าเป็นพ้ืนฐานแล้ว มนุษย์จะมีความ
ต้องการในระดับสูงขึ้นไป และความต้องการดังกล่าวจะเป็นเครื่องกระตุ้นพฤติกรรมของมนุษย์ 
  1.2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย ( Safety needs) มี 2 แบบ คือ ความต้องการ
ความปลอดภัยด้านร่างกายและจิตใจ กับความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ความต้องการความปลอดภัยทาง
ร่างกายและจิตใจ ได้แก่ ความมั่นคงในการท างาน ไม่ถูกไล่ออกจากงานโดยง่าย 
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  1.3 ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ ( Belongingness needs) ได้แก่ 
ความต้องการเป็นสมาชิกหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการความรัก ต้องการการยอมรับ ต้องการ มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ความต้องการ ดังกล่าว
เป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญประการหนึ่งต่อพฤติกรรมของมนุษย์ 
  1.4 ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง ( Esteem needs) หมายถึง ความต้องการให้ผู้อ่ืน 
ยอมรับนับถือ ต้องการเป็นบุคคลที่มีคุณค่ามีความมั่นใจในตนเอง ต้องการเป็นผู้มีความสามารถ ความ
ต้องการเกียรติยศของแต่ละบุคคลมีมากน้อยต่างกัน บางคนต้องการความพึงพอใจที่จะได้รับ 
ความส าคัญระดับที่ท างาน บางคนต้องการระดับชาติ งานเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้คนมีโอกาสแสดง
ความสามารถ แต่งานประจา โดยเฉพาะที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชิด มักไม่มี
โอกาสให้คนได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่และไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันท าให้เกิดความเบื่อหน่าย 
  1.5 ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization) เป็นความ
ต้องการขั้นสูงสุดของบุคคล ได้แก่ ความต้องการที่จะส าเร็จทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิด ความ
คาดหวังของตนเอง ได้ท าอะไรที่ตนเองต้องการและมีความสุขกับสิ่งที่ตนเองท า 
 2.  ทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Theory) อ้างถึงใน ลัดดาวัลย์ ใจไว, 2558, 
หน้า 38-39, ละไพร โอวาททัศนีย์, 2557, หน้า 18-19, ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี, 2556, หน้า 24,
สุดาวัลย์ แซ่เตียว, 2556, หน้า 39-41, ก่อเกียรติ สับโส, 2553, หน้า 46-47 ,ศุภชัย ชาวพา, 2554, 
หน้า 26-28, อมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์, 2551, หน้า 32-33) ตั้งสมมติฐานว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความ
พอใจในงานจะถูกแยกและท าให้แตกต่างไปจากปัจจัยที่น าไปสู่ความไม่พอใจในงาน ทั้งนี้ เฮอร์ซเบิร์ก
และคณะได้ร่วมกันท าวิจัยโดยวิธีสัมภาษณ์วิศวกรและสมุหบัญชี จ านวน 200 คน จากบริษัทต่าง ๆ  
9 แห่งในเมืองพิทสเบิร์ก มลรัฐเพนซิลวาเนียเพ่ือหาค าตอบว่าประสบการณ์จากการท างานแบบใดที่
ท าให้บุคคลเหล่านั้นเกิดทัศนคติความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีและความรู้สึกที่มีต่อประสบการณ์แต่ละแบบ
นั้นไปในทางบวกหรือลบ เมื่อได้ค าตอบแล้วเฮอร์ซเบิร์กและคณะได้น ามา วิเคราะห์และจัดเรียงล าดับ
โดยแบ่งเป็นสองปัจจัย คือ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัยซึ่งปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่
น าไปสู่ทัศนคติในทางบวก เพราะท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีลักษณะสัมพันธ์กับเรื่อง
ของงานโดยตรง ในขณะที่ปัจจัยค้ าจุนเป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ซึ่งมีลักษณะเป็นภาวะแวดล้อม หรือเป็นส่วนประกอบของงาน ปัจจัยนี้อาจน าไปสู่ความไม่พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานได้ ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) และปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) ซึ่งเฮอร์ซ เบิร์กได้ 
อธิบายไว้มีรายละเอียด ดังนี้ (Herzberg Mausner & Snyderman, 1959, pp. 113-119) 
 ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) มี 6 ประการ คือ 
 1. ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) หมายถึงการที่บุคคลท างานตามความ 
สามารถแห่งสติปัญญาได้อย่างอิสระ จนได้รับความส าเร็จเป็นอย่างดี เกิดความรู้สึกภูมิใจและปลาบ
ปลื้มในผลส าเร็จแห่งงานนั้น 
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 2. การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาจาก
เพ่ือน จากผู้มาขอรับค าปรึกษา หรือจากบุคคลในหน่วยงาน ในรูปแบบของการยกย่องชมเชย แสดง
ความยินดี การให้ก าลังใจ หรือการยอมรับในความสามารถ  
 3.  ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง งานที่น่าสนใจ ท้าทาย ต้องอาศัยความคิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์ หรือเป็นงานที่มีสามารถท าได้โดยล าพังเพียงผู้เดียว 
 4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานและมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ 
 5.  ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง ผลหรือการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงใน 
สถานภาพของบุคคลในสถานที่ท างาน เช่น การได้รับการเลื่อนต าแหน่งและการมีโอกาสได้ศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม 
 6.  โอกาสที่จะได้รับความเจริญรุ่งเรือง (Possibility of Growth) หมายถึง โอกาสที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนต าแหน่งและประสบกับความส าเร็จ 
 ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) มี 10 ประการ คือ 
 1.  นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy and Administration) หมายถึงการ 
จัดการ การบริหารงานขององค์การซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขององค์การนั้น 
 2.  การปกครองบังคับบัญชา (Supervision-Technical) หมายถึง ความสามารถของ
ผู้บังคับบัญชาในการด าเนินงาน ความยุติธรรมในการบริหาร 
 3.  ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (Interpersonal Relations-Supervisor) หมายถึงการ 
ติดต่อระหว่างบุคคลกับผู้บังคับบัญชาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกันและ
เข้าใจซึ่งกันและกัน 
 4.  สภาพการปฏิบัติงาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงานเช่น 
แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการท างาน รวมถึงลักษณะสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ต่าง ๆ 
 5.  เงินเดือน (Salary) หมายถึง รายได้ ค่าจ้างประจ าเดือนที่เป็นธรรมซึ่งบุคคลได้รับ อัน
เป็นผลตอบแทนจากการท างานของบุคคลนั้น หากบุคคลได้รับเงินเดือนที่เป็นธรรมจะส่งผลต่อการ
เพ่ิมผลผลิต มีความพึงพอใจในงานที่ท าและมีผลต่อความภักดีกับบริษัท 
 6.  ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (Interpersonal Relations - Peers) หมายถึงการ
ติดต่อระหว่างบุคคลกับเพ่ือนร่วมงานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกันและ
เข้าใจซึ่งกันและกัน 
 7.  ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal Life) หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีในชีวิต ส่วนตัวซึ่ง
มีความสัมพันธ์กับการท างาน 
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 8. ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา ( Interpersonal Relations-Subordinates) 
หมายถึง การที่บุคคลต่างระดับสามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
 9.  สถานภาพของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมมี
เกียรติและมีศักดิ์ศร ี
 10. ความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของ
บุคลากรที่มีต่อความมั่นคงในงาน ความยั่งยืนในอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์การ 
 ดังนั้น จึงสรุปทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก ได้ว่า องค์ประกอบในด้านปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึง
พอใจเท่านั้น ที่จะน ามาสู่ความพึงพอใจทางบวกในการท างานของคน ปัจจัยค้ าจุน ไม่ใช่เป็นสิ่งจูงใจที่
จะท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นแต่จะเป็นข้อก าหนดเบื้องต้น เพ่ือป้องกันไม่ให้คนเกิดความไม่พอใจในการท า 
งานเท่านั้นเอง การค้นพบที่ส าคัญจากการศึกษาของเฮอร์ซเบิร์ก คือปัจจัยที่เรียกว่าปัจจัยค้ าจุนนั้นจะ
มีผลกระทบต่อความไม่พอใจในงานที่ท าและปัจจัยจูงใจจะมีผลกระทบต่อความพอใจในงานที่ท า 
กล่าวคือปัจจัยค้ าจุนย่อมจะเป็นเหตุที่ท าให้คนเกิดความไม่พอใจในงานที่ท า ทั้งนี้ปัจจัยค้ าจุนเป็น
เพียงข้อก าหนดเบื้องต้นเพ่ือป้องกันไม่ให้คนไม่พอใจงานที่ท าเท่านั้น ส่วนปัจจัยจูงใจก็ไม่ได้เป็นปัจจัย
ที่เป็นสาเหตุที่ท าให้คนเกิดความพอใจในงานที่ท า แต่เป็นปัจจัยที่กระตุ้นหรือจูงใจคนให้เกิดความ
พอใจในงานที่ท าเท่านั้น ดังนั้น ข้อสมมติฐานที่ส าคัญของเฮอร์ซเบิร์ก ก็คือ ความพอใจในงานที่ท าจะ
เป็นสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 ทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์กได้ชี้ให้เห็นเป็นนัยว่า ผู้บริหารจะต้องมีทัศนะเกี่ยวกับงานของผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาสองอย่าง คือ สิ่งที่ท าให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีความสุข และสิ่งที่ท าให้พวกเขาไม่มี
ความสุขในงานที่ท า ข้อสมมติฐานของทฤษฎีการจูงใจสมัยเดิม มักจะถือว่าสิ่งจูงใจทางด้านการเงิน 
การปรับปรุงความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและสภาพแวดล้อมของการท างานที่ดี จะท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 
การขาดงานและการออกจากงานที่น้อยลงนับได้ว่าเป็นข้อสมมติฐานที่ผิดพลาด ปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมด 
เพียงแต่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจในงานที่ท าและปัญหาเท่านั้นเอง ปัจจัยจูงใจเท่านั้นจึงจะเป็น
สิ่งจูงใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เพ่ิมผลผลิต  
 วิธีจัดกิจกรรมจูงใจตามทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก 
 1.  การมอบหมายงานควรมอบหมายงานง่าย ๆ ให้ท าก่อนแล้วส่งมอบงานที่ยากขึ้น ให้
ตามล าดับ 
 2.  เพ่ิมความรับผิดชอบงานให้ทั่วถึงและมากข้ึน 
 3.  ยกย่องให้เกียรติเมื่อมีโอกาส เช่น มอบรางวัล มอบเกียรติบัตร มอบโล่ จัดเลี้ยงแสดง
ความยินดี เป็นต้น 
 4.  ให้มีโอกาสร่วมประชุมในวาระการประชุมที่ส าคัญ 
 5.  มอบหมายงานที่ส าคัญและงานที่ท้าทาย 



61 

 6.  แต่งตั้งให้ดารงต าแหน่งที่สูงขึ้นและมีความรับผิดชอบมากข้ึน 
 7.  สร้างความรู้สึกว่างานขององค์การเป็นงานที่มีเกียรติมีคุณค่า 
 8.  เปิดโอกาสให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน (สมคิด บางโม, 2553: 182) 
 3.  ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์ (อ้างถึงใน ดนัย ประสูตร์แสงจันทร์, 2551, 
หน้า 51-52) กล่าวว่าทฤษฎี X และทฤษฎี Y อ้างใน Douglas McGregor ในต ารา The Human 
Side of Enterprise (Mcgregor:1960) ถือเป็นแนวทางจูงใจบุคลากรโดยขึ้นอยู่กับเจตคติของ
ผู้บริหารว่ามีเจตคติต่อคนอย่างไร การจูงใจจะใช้รูปแบบไม่เหมือนกันแมคเกรเกอร์ แบ่งคนออกเป็น 2 
ประเภทคือ X และ Y ขอสมมุติฐานและการจูงใจตามทฤษฎี X มีดังนี ้
 (1)  บุคคลทั่วไปขี้เกียจ ชอบหลีกเลี่ยงงาน 
 (2)  บุคคลทั่วไปขาดความรับผิดชอบ 
 (3) บุคคลทั่วไปต้องการการควบคุม ถูกบังคับ ข่มขู่ ชอบให้ชี้น า 
 (4)  บุคคลทั่วไปไม่เต็มใจในการท างาน ไม่ชอบแก้ปัญหา หน้าที่ของผู้บริหารส าหรับบุคคล
ประเภทนี้ คือ การออกค าสั่ง ชี้น า บังคับให้ท างาน แรงจูงใจใช้รูปแบบของการลงโทษส าหรับงาน
คุณภาพต่ า และการให้รางวัลส าหรับงานคุณภาพสูงใช้แรงจูงใจให้สอดคล้องกับความต้องการล าดับ
ต้นๆตามทฤษฎีมาสโลว์ข้อสมมุติฐานและการจูงใจตามทฤษฎี Y ดังนี้ 
 (1) บุคคลสนุกกับการท างาน ขยันหมั่นเพียร 
 (2) บุคคลต้องรับการรับผิดชอบในการท างาน 
 (3) บุคคลทั่วไปต้องการเป็นอิสระ 
 (4) บุคคลทั่วไปมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
 การบริหารคนตามทฤษฎี Y ผู้บริหารต้องให้คนรู้จักควบคุมตนเอง วิธีจูงใจมุ่งตอบสนอง 
ความต้องการระดับสูง เช่น ชื่อเสียง เกียรติยศ ความส าเร็จ ในชีวิต เป็นความต้องการระดับสูงตาม 
ทฤษฎีของมาสโลว์ 
 5. ทฤษฎีความต้องการของ ERG (Alderfer’s Modified Need HierarchyTheory) 
(Alderfer, 1972 อ้างถึงใน พีรกร แก้วขจร, 2554, หน้า 19) แอลเดอร์เฟอร์ได้คิดทฤษฎีความ
ต้องการที่เรียกว่า ทฤษฎีอีอาร์จี (ERG:Existence-Relatedness-Growth Theory) ได้แบ่งความ
ต้องการของบุคคลเป็น 3 ประการ คือ 
  1. ความต้องการมีชีวิตอยู่ เป็นความต้องการที่ตอบสนองเพ่ือให้มีชีวิตอยู่ต่อไป ได้แก่ 
ความต้องการทางกาย และความต้องการความปลอดภัย 
  2. ความต้องการมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน เป็นความต้องการ ของบุคคลที่จะมีมิตรสัมพันธ์
กับ บุคคลรอบข้างอย่างมีความหมาย 
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  3.  ความต้องการเจริญก้าวหน้า เป็นความต้องการสูงสุด รวมถึงความต้องการได้รับ
ความ ยกย่อง และความส าเร็จในชีวิต 
  2.2.5 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการท างานของบุคคล 
ประกอบด้วยปัจจัยหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ตามแนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
  กิลเมอร์ (Gilmer, 1994) ได้สรุปองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจงานไว้ 10 
อย่างด้วยกันคือ (อ้างถึงใน ลัดดาวัลย์ ใจไว, 2558, หน้า 35-36, ละไพร โอวาททัศนีย์, 2557, หน้า
18-19, กัลยา เวียงนนท์, 2556, หน้า 22-23, ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี, 2555, หน้า 11-12, พีรกร 
แก้วขจร, 2554, หน้า 9-10, พงษ์ศิริ สามารถ, 2554, หน้า 16-17, ก่อเกียรติ สัพโส, 2553, หน้า 43,
ศิริกาญจน์ จิระภคญาดา, 2553, หน้า 53, พัฒนา แสงตะวัน, 2553, หน้า 37,ธนวินท์ มหาพรหม, 
2552, หน้า 35, ณัฐพล สุริรัมย์, 2552, หน้า 13, ศิรันรัตน์ ปัญญาวงศ์, 2552, หน้า 34, อมรรัตน์ ไผ่
อรุณรัตน์, 2551, หน้า 18, ยุพา จันทบุตร, 2551, หน้า 19, สุพรพรรณ อุลานันท์, 2550, หน้า 11-12, 
ดนัย ประสูตร์แสงจันทร์, 2551, หน้า 30-31 )  
 1.  ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ได้แก่ความมั่นคงในการท างาน การได้ท างานตาม 
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ การได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา คนที่มีความรู้น้อยหรือ ขาด
ความรู้ย่อมเห็นว่าความมั่นคงปลอดภัยในงานมีความส าคัญส าหรับเขามาก แต่คนที่มีความรู้สูง จะ
รู้สึกว่าไม่มีความส าคัญมากนักและในคนที่มีอายุมากขึ้นจะมีความต้องการความมั่นคงปลอดภัยสูงขึ้น 
 2.  โอกาสก้าวหน้าในการงาน (Opportunity for advancement) เช่น การมีโอกาสได้
เลื่อน ต าแหน่งสูงขึ้น การมีโอกาสได้รับสิ่งตอบแทนจากความสามารถในการท างานของเขา จาก
งานวิจัย หลายเรื่องระบุว่า การไม่มีโอกาสก้าวหน้าในการท างานย่อมก่อให้เกิดความไม่ชอบงาน 
ผู้ชายมี ความต้องการเรื่องนี้สูงกว่าผู้หญิง และเม่ือมีอายุมากขึ้น ความต้องการเกี่ยวกับเรื่องนี้จะลดลง 
 3. บริษัทและการด าเนินการ (Company and management) ได้แก่ความพอใจต่อ
สถานที่ ท างาน ชื่อเสียงของสถาบัน และการด าเนินงานของสถาบัน พบว่าคนอายุมากจะมีความ
ต้องการ เกี่ยวกับเรื่องนี้สูงกว่าคนอายุน้อย 
 4.  ค่าจ้าง (Wages) มีความส าคัญเป็นอันดับ 4 ขององค์ประกอบทั้งหมด คนงานชายจะ 
เห็นค่าจ้างเป็นสิ่งส าคัญส าหรับเขายิ่งกว่าคนงานหญิง และผู้ที่ท างานในโรงงานจะเห็นว่าค่าจ้างมี 
ความส าคัญส าหรับเขามากกว่าผู้ที่ท างานในส านักงาน หรือหน่วยงานของรัฐบาล 
 5.  ลักษณะของงานที่ท า (Intrinsic aspects of the job) องค์ประกอบนี้ย่อมสัมพันธ์กับ 
ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติ หากได้ท างานตามที่เขาถนัดก็จะเกิดความพึงพอใจ 
 6.  การบังคับบัญชา (Supervision) ผู้บังคับบัญชามีส่วนส าคัญที่จะท าให้ผู้ท างานมี 
ความรู้สึกพอใจ หรือไม่พอใจต่องานได้ และการบังคับบัญชาที่ไม่ดีอาจเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ท า ให้เกิด
การขาดงานและลาออกจากงานได้ ในเรื่องนี้พบว่าผู้หญิงมีความรู้สึกไวต่อองค์ประกอบนี้ มากกว่าผู้ชาย 
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 7. การติดต่อสื่อสาร (Communication) ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การ 
ติดต่อสื่อสารนั้นมีความส าคัญมากส าหรับผู้มีการศึกษาระดับสูง 
 8. สภาพการท างาน (Working condition) ได้แก่ แสง เสียง อากาศ ห้องอาหาร ห้องน้ า 
ห้องสุขา ชั่วโมงการท างาน มีงานวิจัยหลายอย่างที่แสดงว่า สภาพการท างานมีความส าคัญส าหรับ 
ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ส่วนชั่วโมงการท างานมีส่วนส าคัญมากกว่าลักษณะอ่ืน ๆ ของสภาพการ ท างาน 
และในระหว่างผู้หญิงโดยเฉพาะผู้ที่แต่งงานแล้ว จะเห็นว่าชั่วโมงการท างานมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
 9. ลักษณะทางสังคม (Social aspects of the job) ถ้างานใดผู้ปฏิบัติท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ อย่างมีความสุข ก็จะเกิดความพอใจในงานนั้น 
 10. ประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ (Benefits) เช่น เงินบ าเหน็จตอบแทนเมื่อออกจากงาน 
  Cooper, (1958) (อ้างถึงใน สุพรพรรณ อุลานันท์, 2550) กล่าวถึงองค์ประกอบของ
ความพึงพอใจในงานของบุคคลไว้ดังนี้ 
 1.  ท างานทีเ่ขาสนใจ 
 2.  มีอุปกรณ์ท่ีดีส าหรับการท างาน 
 3.  ค่าจางเงินเดือนที่ยุติธรรม 
 4.  โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
 5.  สภาพการท างานที่ดี รวมทั้งชั่วโมงการท างานและสถานที่ท างานที่เหมาะสม 
 6.  ความสะดวกในการไปกลับ รวมทั้งสวัสดิการอื่น ๆ 
 7.  ท างานรวมกับผู้บังคับบัญชาที่เข้าใจในการควบคุมการปกครอง โดยเฉพาะกับคนที่เรา
ยกย่องนับถือ 
 ศิริการต์ ทิมแย้มงาม (2550, หน้า 23) กล่าวถึง ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดความพึงพอใจใน
งาน 6 ประการ คือ 
 1.  ผลตอบแทน หมายถึง ค่าจ้างและเงินเดือนซึ่งจะมีบทบาทส าคัญต่อการสร้าง ความพึง
พอใจงานมาก เพราะว่าผลตอบแทนเป็นสิ่งที่สนองความต้องการได้หลายอย่าง เช่น อาหาร เสื้อผ้าที่
พักอาศัย ยิ่งกว่านั้นผลตอบแทนจะเป็นเครื่องหมายของความส าเร็จและเป็นแหล่งที่มาของการยกย่อง
อย่างหนึ่ง 
 2.  การเลื่อนต าแหน่ง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจงานอีกระดับหนึ่ง เพราะการ
เลื่อนต าแหน่งจะท าให้ความรับผิดชอบและผลตอบแทนสูงขึ้น งานระดับสูงจะให้ความอิสระ ความท้า
ทาย และเงินเดือนทีสู่งขึ้น 
 3. การบังคับบัญชาจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจงานที่แตกต่างกันในอีกระดับหนึ่ง โดยทั่ว 
ไป การบังคับบัญชาที่สร้างความพอใจในงานจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ บังคับบัญชาแบบมุ่งคน โดย
ผู้บังคับบัญชาจะสร้างความสัมพันธ์แบบสนับสนุนกับผู้ใต้บังคับบัญชากับการบังคับบัญชา แบบมีส่วน
ร่วม โดยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่กระทบต่อพวกเขา 
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 4.  ลักษณะงาน เนื้อหาของงาน จะมีบทบาทส าคัญต่อการสร้างความพึงพอใจเหมือนกับ 
ผลตอบแทน ลักษณะของงานที่กระทบต่อความพอใจงานจะมีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลาย ของ
งานและการควบคุมวิธีการท างานโดยทั่วไป งานที่มีความหลากหลายน้อยจะสร้างความพอใจ ได้สูง
ที่สุด งานที่มีความหลากหลายมากเกินไปท าให้พนักงานรู้สึกตึงเครียดงานที่สร้างความอิสระจะสร้าง
ความพอใจในงานได้สูงที่สุด 
 5.  กลุ่มงาน การมีเพ่ือนร่วมงานที่ร่วมมือและเป็นมิตรจะเป็นแหล่งที่มาของความพอใจ 
อย่างหนึ่ง 
 6.  สภาพแวดล้อมการท างาน สภาพแวดล้อมการท างานจะเป็นแหล่งที่มาของความพอใจ 
อย่างหนึ่ง เช่น อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ แสงสว่าง และเสียง ตารางเวลาการท างาน และ
เครื่องมือทีเ่พียงพอ จะมีผลกระทบต่อความพอใจงาน 
 อรุณ แสงแก้ว (2553, หน้า39) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มี 6 
ประการ ดังต่อไปนี้ 
  1. ค่าตอบแทนและค่าจ้างหรือรายได้มีบทบาทส าคัญต่อความพึงพอใจในงาน อย่างมี
นัยส าคัญเพราะเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการที่จะให้ได้มาซึ่งความต้องการต่าง ๆ เช่น อาหาร เครื่อง
แต่งกาย 
  2.  ลักษณะงานที่ท ามีบทบาทส าคัญในการก าหนดความพึงพอใจ คือ ความหลากหลาย
และการควบคุมวิธีการท างาน และความสอดคล้องของงานโดยทั่วไป ลักษณะงานที่น่าพอใจจะต้องมี
ปริมาณความหลากหลายไม่น้อยเกินไป เพราะจะท าให้เกิดความเบื่อหน่าย ส่วนงานที่มากจนเกินไปก็
จะท าให้เกิดความเครียดของอารมณ์ งานโดยทั่วไปจะให้อ านาจลูกจ้าง ในการท างานเอง ถ้านายจ้าง
เข้ามาควบคุมวิธีการท างานต่าง ๆ ทุกอย่างจะท าให้เกิดความไม่พอใจ 
 3.  การเลื่อนต าแหน่ง มีผลต่อความพึงพอใจในงาน เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ ระดับ
ที่สูงขึ้น เงินเดือนสูงขึ้น ท้าทายมากขึ้น มีอิสระมากขึ้น  
 4.  การบังคับบัญชา ลักษณะของผู้บังคับบัญชามี 2 แบบ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในงาน 
แบบแรกคือ การให้ลูกจ้างเป็นศูนย์กลางหรือให้สิทธิลูกจ้างมีส่วนร่วมในการพิจารณา ผู้บังคับบัญชา 
ต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยการสนับสนุนหรือให้ความสนใจส่วนบุคคล ในแบบที่สอง 
ลักษณะการบังคับบัญชาต้องมีการกระจายอ านาจ ในการตัดสินใจให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ลูกจ้างที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีผลต่อความพึงพอใจในงานในระดับที่สูงขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา และ
สภาพการท างาน 
 5. ทีมงาน การมีมิตรภาพในการท างานเป็นทีม และสัมพันธภาพของผู้ร่วมงาน มีผลต่อ 
ความพึงพอใจในงานต่อลูกจ้างแต่ละคน 
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 6.  สภาพบรรยากาศในการท างาน ลักษณะสภาพแวดล้อมของสถานที 'ท างาน เช่น เครื่อง 
อ านวยความสะดวกในส านักงาน วัสดุ อุปกรณ์ อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ แสงเสียง 
ตาราง การท างาน และความสะอาดของที่ท างาน ซึ่งทั้งหมดนี้มีผลต่อความพึงพอใจของงานทั้งสิ้น 
 พงษ์ศิริ สามารถ (2554, หน้า 9, อ้างถึงใน ณัฐพล สุริรัมย์, 2552, หน้า11) ได้กล่าวถึง
ความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ โดยได้สรุปเนื้อความมาจากแนวคิดของมาสโลว์ (Maslow) สรุปได้ไว้ว่า 
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 1.  ความต้องการทางร่างกาย เป็นความต้องการพ้ืนฐาน ได้แก่ ความต้องการอาหาร
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค 
 2.  ความต้องการมั่นคงและปลอดภัย ได้แก่ ความต้องการมีความเป็นอยู่อย่างมั่นคงมีความ
ปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สิน มีความม่ันคงในการท างาน และมีชีวิตอยู่อย่างม่ันคงในสังคม 
 3.  ความต้องการทางสังคม ได้แก่ ความต้องการความรัก ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม 
  4.  ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง ได้แก่ ความภูมิใจ การได้รับความยกย่องจากบุคคลอื่น 
 5.  ความต้องการความส าเร็จแห่งตน เป็นความต้องการในระดับสูงสุด เป็นความต้องการ
ระดับสูง เป็นความต้องการที่อยากจะให้เกิดความส าเร็จทุกอย่างตามความคิดของตน 
 Ghiselli and Brown (1968) (อ้างถึงใน สุพรพรรณ อุลานันท์, 2550, หน้า 4) ได้สรุป
องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างานเอาไว้ดังนี้ 
 1. ความมั่นคง 
 2. โอกาสก้าวหน้าในการท างาน 
 3. เป็นงานที่สังคมยอมรับนับถือ 
 4. ควรสนใจลักษณะงานที่ท า 
 5. สภาพการท างาน 
 6. การยกย่องชมเชยจากผู้บังคับบัญชา 
 7. องค์การและการบริหารงาน 
 8. ปริมาณงาน 
 9. ค่าจ้าง 
 10. การนิเทศงาน 
 11. การติดต่อสื่อสาร 
 12. ชั่วโมงในการท างาน 
 13. เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก 
 14. สิทธิผลประโยชน์ต่ า 
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 อาร์วีย์ และคณะ (อ้างถึงใน สุมาลา งานไว, 2551, หน้า 22) ได้ศึกษาองค์ประกอบของ
ความพึงพอใจในงานในรูปของความพึงพอใจในงานทั่วไป(General job satisfaction) และให้นิยาม
ว่า ความพึงพอใจในงานทั่วไป (General job satisfaction)หมายถึง ความรู้สึก หรือเจตคติที่มีต่องาน
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน อันเกิดจากการท างานที่ได้ผลตอบแทนทั้งทางด้านวัตถุ ด้านจิตใจ และ
ท าให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ส่งผลให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทั้ง
โรงเรียนและส่วนตัว จ าแนกเป็น 3 ด้าน คือ 
 1.  ความพึงพอใจภายในงาน (Intrinsic job satisfaction) หมายถึง ระดับความพึงพอใจ
ของบุคคลที่มีต่อการท างาน ได้แก่ การใช้ความสามารถ ความส าเร็จในงานโอกาสท างานเพ่ือบุคคล
อ่ืน ความอิสระในการท างาน ความคิดสร้างสรรค์ นโยบายและความมั่นคง 
 2.  ความพึงพอใจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน (Extrinsic job satisfaction) หมายถึง ระดับ
ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน ได้แก่ นโยบายขององค์กร หัวหน้างาน
ความก้าวหน้า และรายได้ 
 3.  ความพึงพอใจภายในงานทั่วไป (General job satisfaction) หมายถึง ระดับความรู้สึก
พอใจของบุคคลที่มีต่อการท างานทั่วไป ได้แก่ เงื่อนไขการท างาน และเพ่ือนร่วมงาน 
 พินิจนารถ ล าดวน (2552, หน้า 28) ได้สรุปองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบัติงานไว้ 10 ประการ คือ 
 1.  ลักษณะของงานที่ท า (Intrinsic aspects of the job) องค์ประกอบนี้สัมพันธ์กับ
ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน หากได้ท างานตามที่เขาถนัดก็จะเกิดความพึงพอใจ 
 2.  การนิเทศงาน (Supervision) มีส่วนส าคัญที่จะท าให้ผู้ท างานมีความรู้สึกพอใจหรือไม่
พอใจต่อการปฏิบัติงานได้ และการนิเทศงานที่ไม่ดีอาจเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ท าให้เกิดการขาดงาน
และลาออกจากงานได้ ในเรื่องนี้เขาพบว่า ผู้หญิงมีความรู้สึกต่อองค์ประกอบนี้มากกว่าผู้ชาย 
 3.  ความมั่นคงในงาน (Security) ได้แก่ ความมั่นคงในการท างาน ได้ท างานตามหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ การได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา คนที่มีความรู้น้อยหรือขาดความรู้ 
ย่อมเห็นว่าความมั่นคงในงานมีความส าคัญส าหรับเขามาก แต่คนที่มีความรู้สูงจะรู้สึกว่าไม่มี
ความส าคัญมากนัก และในคนที่มีอายุมากขึ้นจะมีความต้องการความมั่นคงปลอดภัยสูงขึ้น 
 4.  เพ่ือนร่วมงานและการด าเนินงานภายใน (Company and management) ได้แก่ 
ความพอใจต่อเพ่ือนร่วมงาน ชื่อเสียงและการด าเนินงานภายในของสถาบัน พบว่า ผู้ที่มีอายุมากจะมี
ความต้องการเกี่ยวกับเรื่องนี้สูงกว่าผู้ที่มีอายุน้อย 
 5.  สภาพการท างาน (Working condition) ได้แก่ แสง เสียง อากาศ ห้องอาหาร ห้องน้ า
ชั่วโมงการท างานมีงานวิจัยหลายเรื่องที่แสดงว่าสภาพการท างานมีความส าคัญส าหรับผู้หญิงมากกว่า
ผู้ชาย ส่วนชั่วโมงการท างานมีความส าคัญต่อผู้ชายมากกว่าลักษณะอ่ืนๆ ของสภาพการท างาน และใน
ระหว่างผู้หญิงด้วยกัน โดยเฉพาะผู้ที่แต่งงานแล้วจะเห็นว่าชั่วโมงการท างานมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
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 6. ค่าจ้าง (Wages) มักจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจมากกว่าความพึงพอใจ ผู้ชายจะเห็น
ค่าจ้างเป็นสิ่งส าคัญมากกว่าผู้หญิง และผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงงานจะเห็นว่า ค่าจ้างมีความส าคัญส าหรับ
เขามากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในส านักงาน หรือหน่วยงานรัฐบาล 
 7. ความก้าวหน้าในการท างาน (Advancement) เช่น การได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นการ
ได้รับสิ่งตอบแทนจากความสามารถในการท างานของเขา จากงานวิจัยหลายเรื่องสรุปว่า การไม่มี
โอกาสก้าวหน้าในการท างาน ย่อมก่อให้เกิดความไม่ชอบงาน ผู้ชายมีความต้องการเรื่องนี้สูงกว่า
ผู้หญิง และเมื่อมีอายุมากขึ้นความต้องการเกี่ยวกับเรื่องนี้จะลดลง 
 8. ลักษณะทางสังคม (Social aspect of the job) เกี่ยวข้องกับความต้องการเป็นส่วน
หนึ่งของสังคม หรือการให้สังคมยอมรับตน ซึ่งจะก่อให้เกิดทั้งความพึงพอใจและความไม่พอใจได้ถ้า
งานใดผู้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขก็จะเกิดความพึงพอใจในงานนั้น องค์ประกอบนี้มี
ความสัมพันธ์กับอายุและระดับงาน ผู้หญิงจะเห็นว่าองค์ประกอบนี้ส าคัญกว่าผู้ชาย 
 9.  การติดต่อสื่อสาร (Communication) ได้แก่ การรับ-ส่ง ข้อสนเทศค าสั่งการท ารายงาน
การติดต่อทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน องค์ประกอบนี้มีความส าคัญมากส าหรับผู้ที่มีระดับ
การศึกษาสูง 
 10. ผลตอบแทนที่ได้จากการท างาน (Benefits) ได้แก่ เงินบ าเหน็จตอบแทนเมื่อออกจาก
งาน การบริหารและการรักษาพยาบาล สวัสดิการ อาหาร ที่อยู่อาศัย วันหยุดพักผ่อนต่าง ๆ เป็นต้น 
 นวรัตน์ ศรีสุวรรณ (2551) ได้สังเคราะห์ทฤษฏีความต้องการของมาสโลว์และทฤษฏีสอง
ปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์กและทฤษฏีความต้องการของแมคแคลแลนด์และได้เลือกความพึงพอใจที่
เกี่ยวข้องกับงานของครูโรงเรียนอนุบาลเอกชนมากท่ีสุดซึ่งมี 6 ด้านดังนี้ 
 1.  การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือ การให้ความ
เคารพเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและบุคคลอ่ืนในสังคมซึ่งในที่นี้หมายถึงเพ่ือนครู เจ้าของโรงเรียน 
หรือครูใหญ่ พ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน 
 2.  ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน (Advancement) หมายถึง การได้เลื่อนต าแหน่งหน้าที่
การงานโดยมีประสบการณ์มากขึ้น ความรู้มากขึ้น ทักษะมากขึ้น มีต าแหน่งสูงขึ้นตลอดจน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการดีขึ้น 
 3.  ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน (Work Condition) หมายถึง สภาพภายในบริเวณ
โรงเรียน สภาพแวดล้อมรอบโรงเรียน บรรยากาศภายในโรงเรียนและรอบบริเวณโรงเรียน สื่อ 
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
 4.  รายได้ (Salary) หมายถึง การมีรายได้ที่มั่นคงและแน่นอนเพียงพอที่จะด าเนินชีวิตได้
 5.  ความส าเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานและ
เห็นความส าคัญของการท างานนั้นได้ส าเร็จ 
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 6.  ความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน (Job Security) หมายถึงความมั่นคงถาวรของ
องค์การและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 พัฒนา แสงตะวัน (2553) ได้สังเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนจากนักทฤษฏี 5 ท่านได้แก่ แนวคิดทฤษฏีของ Maslow 1970, Herzberg & 
Snyderman 1975, Gilmer 1966, Locke 1976, Alderfer cited by Greenberg & Baron 
1977) โดยสังเคราะห์ตัวแปรที่มีความหมายเหมือนกันและใกล้เคียงกันไว้เป็นกลุ่มเดียวกันดังนี้ 
 1.  ความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเชื่อมั่นและศรัทธาในอาชีพ
ตลอดจนความมั่นคงในงานที่ปฏิบัติมีหลักประกันว่าการท างานจะได้รับความคุ้มครองป้องกันมิให้ถูก
กลั่นแกล้งหรือถูกออกโดยปราศจากความผิดและป้องกันมิให้ถูกท าร้ายจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 2.  ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้เลื่อน
ต าแหน่งให้สูงขึ้น การได้เลื่อนเงินเดือน ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ ได้เข้าร่วมประชุมอบรม 
สัมมนาและการมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมโดยสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าในการท างานด้วย 
 3.  รายได้ตอบแทน หมายถึง ค่าจ้างที่ได้รับเป็นรายเดือนในปัจจุบัน ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและสามารถยังชีพได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการได้รับค่า
รักษาพยาบาลค่าคุ้มครองเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา ค่าเล่าเรียนบุตร รายได้พิเศษ โบนัสและ
ผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อไม่ได้ท างานหรือออกจากงาน 
 4.  การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง ความรู้สึกต่อการได้รับการยอกย่องชมเชยให้
เกียรติ ให้ความส าคัญ ได้รับการยอมรับนับถือในผลงานและความสามารถจากผู้บังคับบัญชาและ
เพ่ือนร่วมงานให้ความไว้วางใจในการปฏิบัติงานจนงานบรรลุผลส าเร็จหรือได้รับการแสดงความยินดี
จากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานหรือบุคคลอ่ืนที่ท าให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ตนเอง 
 5.  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือนร่วมงานหมายถึงความรู้สึกในการติดต่อ
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การเอาใจใส่ ให้ค าปรึกษา การแก้ปัญหาต่างๆ การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 
ให้ก าลังใจ การยอมรับนับถือ การให้ความยุติธรรมแก่ผู้ได้บังคับบัญชาตลอดจนสามารถท างาน
ร่วมกันและความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความสนิทสนมเป็นกันเอง การอยู่ร่วมกัน การเอาใจใส่เอ้ือเฟ้ือ
ให้ความช่วยเหลือ สัมพันธภาพในการปฏิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือนร่วมงานมีความ
สามัคคี มีการพบปะสังสรรค์ปรึกษาหารือในกลุ่มเพ่ือด าเนินงานร่วมกันเป็นอย่างดี 
 เฟรนซ ์(French อ้างถึงใน ยุภา จันทะบุตร, 2551, หน้า 26) ได้จ าแนกปัจจัยต่าง ๆ ที่จะ
สนองความต้องการด้านต่าง ๆ ของคนงานและลูกจ้างที่พึงจะก่อให้เกิดความพึงพอใจไว้ดังนี้คือ 
 1. มีความม่ันคงในอาชีพ 
 2. เงินเดือนหรือค่าจ้างเป็นธรรมหรือเป็นไปตามหลักงานากเงินมาก 
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 3. การควบคุมบังคับบัญชาดีคือมีผู้บริหารมีใจเป็นธรรมและยึดหลักมนุษยสัมพันธ์ 
 4. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลดี 
 5. สภาพการท างานดี 
 6. มีโอกาสก้าวหน้าคือมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งขึ้นค่าจ้างเงินเดือนและเพ่ิมพูนวุฒิ 
 7. เป็นอาชีพท่ีมีเกียรติในสังคม 
 ศิริวรรณ จิวประสาท (2556, หน้า 38) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ
ในการท างานมี 6 ประการคือ 
 1.  ผลตอบแทน หมายถึง ค่าจ้างและเงินเดือนซึ่งจะมีบทบาทส าคัญต่อการสร้างความ
พอใจในงานมากเพราะว่าผลตอบแทนเป็นสิ่งที่สนองความต้องการได้หลายอย่างเช่น อาหาร เสื้อผ้า ที่
พักอาศัย ยิ่งกว่านั้นผลตอบแทนจะเป็นเครื่องหมายของความส าเร็จและเป็นแหล่งที่มาของการยกย่อง 
 2.  การเลื่อนต าแหน่งเพราะว่าการเลื่อนต าแหน่งจะท าให้ความรับผิดชอบและผลตอบแทน
สูงขึ้น งานระดับสูงจะให้ความเป็นอิสระ ความท้าทายและเงินเดือนที่สูงขึ้น 
 3.  การบังคับบัญชาจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในงานที่แตกต่างกันไปอีกระดับหนึ่งใน
การบังคับบัญชาซึ่งมีอยู่2ลักษณะคือบังคับบัญชาแบบมุ่งคน โดยผู้บังคับบัญชาจะสร้างความสัมพันธ์
แบบสนับสนุนกับบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วมโดยผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่
กระทบต่อพวกเขา 
 4.  ลักษณะงาน เนื้อหาของงานจะมีบทบาทส าคัญต่อการสร้างความพึงพอใจเหมือนกันกับ
ค่าตอบแทนลักษณะของงานที่กระทบต่อความพอใจงานจะมีอยู่ 2 ด้านคือความหมายของงานและ
การควบคุมวิธีการท างาน โดยทั่วไปงานที่มีความหลากหลายน้อยจะสร้างความพอใจได้สูงที่สุด งานที่
มีความหลากหลายเกินไป พนักงานจะรู้สึกตึงเครียด งานที่สร้างความอิสระจะสร้างความพอใจในงาน
ได้สูงที่สุด 
 5.  กลุ่มงาน การมีเพ่ือนร่วมงานที่ร่วมมือและเป็นมิตรจะเป็นแหล่งที่มาของความพอใจ 
 6.  สภาพแวดล้อมการท างาน สภาพแวดล้อมการท างานจะเป็นแหล่งที่มาของความพอใจ
อย่างหนึ่ง ด้านอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ แสงสว่างและเสียง ตารางเวลาการท างานและ
เครื่องมือที่เพียงพอ จะมีผลกระทบต่อความพอใจในการท างาน 
 สุรัตน์ ดวงสิน (2556, หน้า 75-76) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานมี 6 
ปัจจัยดังนี้ 
 1.  ค่าจ้าง ค่าจ้างมีบทบาทอย่างส าคัญมากในการก าหนดความพอใจในงานไม่ว่าจะเป็น
พนักงานระดับต่ าหรือระดับสูง เพราะค่าจ้างหรือเงินเป็นเครื่องมือในการสนองความต้องการต่าง ๆ 
นอกจากนี้ค่าจ้างยังเป็นสัญลักษณ์ของความส าเร็จและท่ีมาของการยอมรับอีกด้วย 
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 2.  ลักษณะงาน ลักษณะงานเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน เช่น
พนักงานต้องการท างานที่ท้าทาย เขาไม่ต้องการท างานที่ไร้ความหมายวันแล้ววันเล่า งานที่
หลากหลายจะก่อให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด ส่วนงานที่มีความหลากหลายต่ าจะก่อให้เกิดความ
เบื่อหน่ายกับพนักงาน แต่ถ้างานมีความหลากหลายสูงจะก่อให้เกิดความเครียดกับพนักงานได้ งานที่
ให้ความอิสระแก่พนักงานบ้างในการท างานก็จะส่งเสริมให้เกิดความพอใจสูง การท างานตามค าสั่งทุก
ขั้นตอนย่อมเป็นการผิดธรรมชาติของมนุษย์ 
 3.  การเลื่อนต าแหน่ง โอกาสการเลื่อนต าแหน่งมีผลกระทบต่อความพึงพอใจในงานเป็นอัน
มาก ทั้งนี้การเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นในองค์การจะเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในทางบวก ในเรื่องการ
นิเทศ เนื้อหาของงานและค่าจ้าง ต าแหน่งงานในระดับที่สูงขึ้นในองค์การจะให้เสรีภาพแก่พนักงาน
มากขึ้น งานท้าทายมากขึ้นและเงินเดือนสูงขึ้น 
 4.  การนิเทศงาน การนิเทศงานก็เหมือนกับการเลื่อนต าแหน่งที่มีผลกระทบต่อความพอใจ
ในงาน รูปแบบการนิเทศที่มีผลกระทบต่อความพอใจในงานของพนักงานคือการนิเทศโดยการยึด
พนักงานเป็นหลักโดยให้หัวหน้างานสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพนักงานให้ความสนใจต่อพนักงาน
เป็นการส่วนตัวซึ่งจะก่อให้เกิดความพอใจในตัวพนักงานและการใช้อิทธิพลหรือความร่วมมือในการ
ตัดสินใจ พนักงานที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่มีผละกระทบต่องานของเขาจะมีความพอใจใน
ระดับสูงในตัวพนักงานและสถานการณ์ของานทั้งหมด 
 5.  กลุ่มท างาน ปกติคนเราขอบท างานกับเพ่ือนร่วมงานที่มีความเป็นมิตรและให้ความ
ร่วมมือจึงจะก่อให้เกิดความพอใจในงานขึ้น นอกจากนี้คนเราต้องคุยกันในขณะท างานและไม่ชอบถูก
แยกออกจากกัน กลุ่มท างานถือได้ว่าเป็นระบบการสนับสนุนทางสังคมส าหรับพนักงาน คนเรามักใช้
เพ่ือนเป็นแหล่งส าหรับระบายความรู้สึกเมื่อเขามีปัญหาหรือแหล่งส าหรับการพ่ึงพา 
 6.  สภาพการท างาน สภาพการท างานมีส่วนส าคัญต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน 
พนักงานชอบท างานในที่มีสิ่งแวดล้อมสะดวกสบาย มีอุณหภูมิและแสงสว่างพอเหมาะที่จะท างานไม่
อับหรือมีเสียงรบกวน มีตารางการท างานที่ดี สถานที่ท างานสะอาด มีเครื่องมือเพียงพอ 
 จากการศึกษาเอกสาร กรอบแนวคิดทฤษฏี และนักวิชาการดังนี้ที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้
เห็นว่า ความพึงพอใจนั้นมีปัจจัยหลายอย่างทั้งปัจจัย ด้านบุคคล ปัจจัยด้านงาน ปัจจัยด้านการ
จัดการ ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ เป็นตัวแปรส าคัญที่จะท าให้บุคคลเกิดความ
พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจก็ได้ ดังนั้นบุคคลที่ท าหน้าที่ผู้บริหารหรือผู้น าจะต้องเข้าใจลักษณะของปัจจัย
ต่าง ๆ เพ่ือที่จะช่วยให้ผู้ที่ท างานเกิดความพึงพอใจ มากขึ้นลดความไม่พึงพอใจให้น้อยลงได้ บุคคลก็
จะมีความสุขในชีวิตการท างานมากขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้น าวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ตัวแปรอยู่ 6 ประการ
คือ1) รายได้และค่าตอบแทน 2) ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 3) สภาพแวดล้อมในการท างาน  
4) ความมั่นคงปลอดภัย 5) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือนร่วมงาน 6) การยอมรับนับ
ถือ ดังตารางที่แสดงไว้ดังนี้ 
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ตารางท่ี  2.1   การสังเคราะห์ตัวแปรเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
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1. รายได้ คา่ตอบ 
แทน 

/ / / / / / / / / / / / / / / / 16 

2. ความก้าวหน้า / / / / / / / / / / / / / / / / 16 
3. สภาพแวดล้อมใน

การปฏิบัติงาน 
/  / /  / / / /  / / /  / / 12 

4. ความมั่นคง
ปลอดภัย 

/ / / / /  / /  / /   / /  11 

5. ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บังคับ 
บัญชากับเพื่อน
ร่วมงาน 

 / / / / / /  / /  /   /  10 

6. การยอมรับนับถือ / / / / /  / /  / /    /  10 
7. ลักษณะงานท่ีท า /  / /    / /   / /  / / 9 
8. การนิ เทศงาน /

การบังคับบัญชา 
/  / /    /       / / 6 

9. นโยบายและการ
บริหาร 

/  / /    /         4 

10. กลุ่มงาน/ทีมงาน         /   / /   / 4 
11. การติดต่อสื่อสาร   /     /       /  3 
12. ประโยชน์เกื้อกูล /  /     /         3 
13. ต าแหน่ง หน้าท่ี /                1 
14. ความส าเร็จของ

งาน/ของตน 
          /   /   2 

15. สวัสดิการอื่นๆ      /         /  2 
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ตารางท่ี  2.1 (ต่อ) 
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16. ช่ั ว โ ม ง ในกา ร
ท างาน/ปริมาณ
งาน 

       /         1 

17. ท างานท่ีน่าสนใจ      /           1 
18. อุปกรณ์ดี      /           1 

 
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาน 
ศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
 จากกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ ได้ส่งผลต่อการบริหารงาน
ขององค์กรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือภาคเอกชนจ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อกระแส
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพ่ือที่จะน าพาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีความก้าวหน้าและทันสมัย 
รัฐบาลจึงได้น าเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเพราะเชื่อว่าจะท าให้การปฏิบัติงานของคนใน
องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เกิดความเป็นธรรมในสังคม มีการพัฒนาทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและการเมือง ประชาชนสิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่วม และสิทธิในการตรวจสอบอ านาจ
รัฐเป็นต้น ธรรมาภิบาลยังคงเป็นมิติของกระบวนทัศน์ที่ทันสมัยในการบริหารงานภาครัฐ โดยเน้น
บทบาทของผู้บริหารงานภาครัฐโดยจัดบริการให้มีคุณภาพสูงตามที่ประชาชนต้องการ สนับสนุนให้
เกิดความเป็นอิสระในการบริหารงานในแต่ระดับมากขึ้น มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส คือสามารถ
ตรวจสอบได้และอธิบายได้ ทุกขั้นตอนต้องมีผู้รับผิดชอบดังนั้นผู้บริหารจึงเป็นบุคคลที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความส าเร็จ การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจึงมีความ
จ าเป็นส าหรับการบริหารจัดการในสถานศึกษา ซึ่งสองคล้องกับธีระ รุญเจริญ (อ้างถึงใน สุนันทา เงินแจ่ม, 
2553, หน้า 33) ได้กล่าวไว้ว่า ในการบริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรหลักที่
ส าคัญของสถานศึกษาและเป็นผู้น าวิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และคุณธรรม 
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จริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี จึงจะน าไปสู่การจัดและการบริหารสถานศึกษาที่ ดีมี
ประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพดังนี้ 
 1.  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดทั้งแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เกี่ยวกับ 1) ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาในด้านต่างๆ 2) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก             
3) แผนการศึกษาแห่งชาติ 4) ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้            
5) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและของส านักงานที่เกี่ยวข้อง 6) แนวภารกิจของสถานศึกษาที่
ก าหนดไว้ 7) แนวการบริหารและจัดการศึกษา 8) ความเป็นมืออาชีพในการบริหารการศึกษา และ  
9) แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
  2.  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ตลอดทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อประเมินภายนอก 
 3.  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีสมรรถนะในการจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษา
ในด้านต่าง ๆ ด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง กล่าวคือ จะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพตามข้อบังคับของคุรุสภา 
 4.  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีภาวะผู้น าที่เอ้ือต่อการบริหารและจัดการศึกษาในยุคนี้
โดยเฉพาะภาวะผู้น าทางวิชาการ และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 5.  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการบริหารฐานโรงเรียน (SBM) 
ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 และสามารถน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารและจัดการศึกษา รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การบริหารฐานโรงเรียน 
ตามท่ีส านักงานสภาการศึกษาพัฒนาได้ก าหนดไว้ 
 6.  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความสามารถท าให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างแท้จริง และจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ และการพัฒนาสมองเพ่ือการ
เรียนรู้ 
 7.  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดชั้นเรียนและการจัดโรงเรียน
ในกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือจะเลือกใช้และน าไปสู่วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 8.  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการและการจัดท า
หลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา จะต้องมีความเข้าใจและสามารถส่งเสริม
การเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 9.  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวิจัยในโรงเรียนทั้งการวิจัย
การพัฒนาในกระบวนการบริหาร และกระบวนการจัดการเรียนการสอนตลอดทั้งการส่งเสริมการใช้
กระบวนการตรวจวิจัยในการเรียนรู้ของนักเรียน 
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 สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลคลที่มีความส าคัญในการบริหารสถานศึกษามาก
ที่สุด เพราะจะต้องเป็นบุคคลทีมีทักษะ ความรู้  ความคิด เทคนิคต่างๆมีสมรรถนะ ความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี จึงจะน าไปสู่การบริหารจัดการ 
สถานศึกษาที่ดีมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ ดังที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบคู่มือการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552, หน้า 7-8) ซึ่งได้
ก าหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานใสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 
 ขอบข่ายและภารกิจของสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบการ
บริหารงานของสถานศึกษาที่มีโครงสร้างการบริหารงานตามกฎหมายที่มีขอบข่ายภารกิจที่ก าหนดซึ่ง
การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงและระเบียบที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาก าหนด ซึ่งจะแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่ม หรือฝ่าย หรืองาน ตลอดจนก าหนดอ านาจหน้าที่
ของแต่ละส่วนราชการ ซึ่งจะต้องครอบคลุมขอบข่ายและภารกิจของสถานศึกษาที่กระทรวง 
ศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณการ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ซึ่งมีขอบข่ายและภารกิจดังต่อไปนี้ 

1. งานบริหารวิชาการ 
  งานวิชาการถือเป็นงานที่มีความส าคัญท่ีสุด เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งผู้บริหาร 
โรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความส าคัญและมีส่วนร่วม
ในการวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบัติ  การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็น 
ระบบและต่อเนื่อง 
  ขอบข่าย/ภารกิจ 
 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
 4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
  7. การนิเทศการศึกษา 
  8. การแนะแนวการศึกษา 
 9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 10. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
 11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
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 12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
  2. งานบริหารงบประมาณ 
  การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้โรงเรียนจัด
การศึกษาอย่างเป็นอิสระ คล่องตัว สามารถบริหารการจัดการศึกษาได้สะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
และมีความรับผิดชอบโรงเรียนนิติบุคคล นอกจากมีอ านาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ข้า งต้นแล้ว ยังมี
อ านาจหน้าที่ตามกฎระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติ
หน้าที่ของโรงเรียนขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 7 
กรกฎาคม พ.ศ. 2546 กฎหมายการศึกษา และกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จึงก าหนดให้โรงเรียนนิติบุคคลมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1.  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนนิติบุคคลในกิจการทั่วไปของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลภายนอก 
 2.  ให้โรงเรียนมีอ านาจปกครอง ดูแล บ ารุง รักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ที่มีผู้บริจาคให้ เว้นแต่การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้โรงเรียน ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน 
 3.  ให้โรงเรียนจดทะเบียนลิขสิทธิ์หรือด าเนินการทางทะเบียนทรัพย์สินต่าง ๆ ที่มีผู้อุทิศให้
หรือโครงการซื้อ แลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษาให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 
 4.  กรณีโรงเรียนด าเนินคดีเป็นผู้ฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้อง ผู้บริหารจะต้องด าเนินคดีในส่วน
ของสถานศึกษาหรือถูกฟ้องร่วมกับสถานศึกษา ถ้าถูกฟ้องโดยมิได้อยู่ในการปฏิบัติราชการ ในกรอบ 
อ านาจ ผู้บริหารต้องรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัว 
 5.  โรงเรียนจัดท างบดุลประจ าปีและรายงานสาธารณะทุกสิ้นปีงบประมาณ 
  ขอบข่าย/ภารกิจ 
  1. การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
 2. การจัดสรรงบประมาณ 
 3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
  4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
 5. การบริหารการเงิน 
 6. การบริหารบัญชี 
  7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
  3. งานบริหารงานบุคคล 
  การบริหารงานบุคคล หมายถึง การหาทางใช้คนที่อยู่ร่วมกันในองค์กรนั้ น ๆ ให้ท างาน
ได้ผลดีที่สุด สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็สามารถท าให้ผู้ร่วมงานมีความสุขมีความ
พอใจที่จะให้ความร่วมมือและท างานร่วมกับผู้บริหาร เพ่ือให้งานขององค์กรนั้น ๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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  แนวคิด 
 1.  ปัจจัยทางการบริหารทั้งหลาย คนถือเป็นปัจจัยทางการบริหารที่ส าคัญที่สุด 
 2.  การบริหารงานบุคคลจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจและมีความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคล 
 3.  การจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถจะมีส่วนท าให้
บุคลากรมีขวัญก าลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องจะท าให้
บุคลากรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกระตือรือร้นพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
 5. การบริหารงานบุคคลเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียเป็นส าคัญ 
  ขอบข่าย/ภารกิจ 
 1.  การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
  2.  การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
 3.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  4.  วินัยและการรักษาวินัย 
  5.  การออกจากราชการ 
  4. งานบริหารทั่วไป 
 งานด้านการบริหารทั่วไป เป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุน ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนให้บรรลุตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนก าหนดให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การด าเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน งานพัฒนาระบบและเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริม 
สนับสนุนด้านวิชาการงบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม การจัดท าส ามะโนผู้เรียน การรับนักเรียน การส่งเสริมและประสานงาน การศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา งานส่งเสริมงานกิจการ
นักเรียน การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน 
งานบริการสาธารณะซึ่งคุณครูควรที่จะได้รับรู้แนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
 1. การก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการ 
 2. การเปิดและปิดสถานศึกษา 
 3. การชักธงชาติ 
  4. การสอบ 
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 5. การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 
 6. การจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้ค าปรึกษา 
 7. การลงโทษนักเรียน 
 8. ความสัมพันธ์กับชุมชน 
 9. สิทธิทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 ขอบข่าย/ภารกิจ 
 1. การด าเนินงานธุรการ 
 2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 4. การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
 5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7. การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป 
 8. การจัดสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 9. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
  10. การรับนักเรียน 
 11. การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
  12. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 13. งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
 14. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
 15. การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงาน
และสถาบัน สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 16. งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
 17. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
 18. งานบริการสาธารณะ 
 19. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน 
  ดังนั้น การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งจะท าให้
องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานและยังเป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม 
และตรวจสอบการท างานโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความโปร่งใสโดยมีประชาชนหรือองค์การภายนอกมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้พร้อมทั้งยัง
เป็นการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นเป็นการสร้างสานึกที่ดีในการบริหารงานและการท างานใน
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องค์การ และเป็นการจัดระบบที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามสานึกที่ดีจนพัฒนาเป็นวัฒนธรรม
องค์การได้ในที่สุด (ยุวธิดา ชาปัญญา, 2559, หน้า 315)  

 ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้บรรลุจุดหมายผลส าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น ผู้บริหารจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย เช่น ครู ผู้บริหาร ชุมชน และ
ผู้ปกครองนักเรียนเป็นต้นและจะต้องน าเทคนิค วิธีการ กลยุทธ์ต่างๆมาใช้ในการบริหาร ดังนั้นปัจจัย
หนึ่งที่จะท าให้การบริหารให้ประสบผลส าเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกปัจจัยหนึ่งคือการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นที่ส าคัญยิ่งเช่นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถือว่าเป็น
ผู้ปฏิบัติงานเป็นส่วนส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่จะขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษา ผู้บริหาร
จะต้องท าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจเพราะว่าความพึงพอใจสามารถท าให้การบริหารงาน
เกิดความล้มเหลวหรือประสบความส าเร็จได้ดังงานวิจัยของ กรรณิการ์ วัฒนาวิโส (2551, หน้า 33-46) 
ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การพบว่าพฤติกรรมของผู้บริหารมีผลต่อความพึงพอใจของสมาชิก การสร้างความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ เนื่องจากความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทางานโดยตรง เมื่อครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานก็จะเกิด
ความรู้สึกที่ดีโดยส่วนรวมของคนที่มีต่องานมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ชักนาคนไปสู่ความรู้สึกใน
ทางบวก (ความรู้สึกที่ดี) หรือในทางลบ (ความรู้สึกที่ไม่ดี)ต่อการปฏิบัติงานของครู (วิเชียร วิทยอุดม,  
2547, หน้า 77 อ้างถึงใน นงลักษณ์ อนันทวรรณ, รายงานการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 หน้า 762) สอดคล้องกับ ชาญเกษม เมืองศิริ (2541, หน้า 8 – 9) ที่ได้กล่าวว่า 
การท างานจะส าเร็จได้ นอกจากบุคคลจะต้องรับรู้ในบทบาทของงาน และมีความพึงพอใจในบทบาท
ของงานแล้ว บุคลากรจะต้องมีความพึงพอใจในงานนั้นด้วย ซึ่งความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององค์กรเป็นอย่างมาก 

 จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า การบริหารงานกับความพึงพอใจนั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
เป็นอย่างมากเพราะหากบุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแล้ว ย่อมจะส่งผลให้ประสิทธิภาพ
ขององค์การอยู่ในระดับสูงด้วยยังพบว่าขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เป็นพลังส าคัญในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้บรรลุผลส าเร็จและสิ่งส าคัญที่จะท าให้องค์การประสบผลส าเร็จ 
คือ ทักษะในการบริหารงานและความสามารถในการท างานตามหน้าที่ การสร้างบรรยากาศในการ
ท างานที่ดี จะต้องตั้งเป้ าหมายและการวางแผนที่ดีรวมทั้งต้องก าหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน (อโศก ใจทิพย์, หน้า 33) สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลักษณ์ 
อนันทวรรณ ได้ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจในการท างานของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่ามีความสัมพันธ์กันทางบวก ใน
ระดับสูงมากทัง้นี้อาจเป็นเพราะเมื่อผู้บริหารน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารมากขึ้นย่อมมีผล
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ให้เกิดความพึงพอใจในการท างานของครูอยู่ในระดับสูงขึ้นด้วย ซึ่งหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นั้นเอื้อให้ครูสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความสุขจึงเกิดความพึงพอใจในการ
ท างานและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญชัย พิงขุนทด (2552, หน้า 154-169) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษากับความพึงพอใจที่มีต่อการ
บริหารงานสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 -7 ตามทัศนะของครู 
พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับค่อนข้างสูง 

จากแนวคิดและงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น แสดงให้ เห็นถึงการบริหาร มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งถ้าผู้ปฏิบัตินั้นมีความพอใจในสิ่งที่ท าอาจท าให้งาน
หรือสิ่งที่ท านั้นประสบความส าเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าไม่มีความพอใจในสิ่งที่ท า
นั้นได้ ดังนั้น การที่ผู้บริหารน าหลักการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบไปด้วยหลัก
ส าคัญ 6 ประการ อันได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมี
ส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ6) หลักความคุ้มค่ามาใช้ในสถานศึกษาแล้วน่าจะส่งผลให้ครู
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ได้แก่1) ค่าจ้างและค่าตอบแทน 2) ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 3) สภาพแวดล้อมในการท างาน         
4) ความมั่นคงปลอดภัย 5) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือนร่วมงาน 6) การยอมรับนับถือ 

 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.4.1 งานวิจัยต่างประเทศ 
  Grant (2001, p. 65) ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารและ
เหตุการณ์วิกฤตส่งผลดีต่อความส าเร็จของผู้บริหารได้อย่างไร พบว่า เหตุการณ์วิกฤตเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งการจัดการกับวิกฤตส่งผลทั้งทางบวกและทางลบ ผู้บริหารจะต้องใช้โอกาสที่จะเป็น
ผู้น าในช่วงภาวะวิกฤตโดยต้องมีความกล้าหาญและต้องรู้จักการสื่อสารที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ไม่มีแบบแผนที่แน่ชัด ต้องอาศัยสัญชาตญาณและความเชื่อพ้ืนฐาน ในฐานะนักการ
ศึกษาที่จะเลือกทางในการแก้ปัญหาที่จะส่งผลดีต่อนักเรียนพวกเขาเชื่อว่าเมื่อเกิดปัญหาเขาจะต้อง
เป็นผู้น า และต้องตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องท า หน้าที่แก้ปัญหาวิกฤตถ้ายึดหลักว่าต้องท า
เพ่ือนักเรียนการตัดสินใจภายใต้ความกดดันก็มักจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง 
 โรบินสัน (Robinson, 2000) ได้ศึกษาความพึงพอใจในอาชีพของครูและระดับการนิเทศ
ของโรงเรียนประถมศึกษา งานวิจัยนี้มุ่งดูความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในอาชีพครู และระดับ
การนิเทศ พบว่าทั้ง 2 อย่างนี้มีความสัมพันธ์กันสูง จะได้กระตุ้นให้มีการนิเทศในลักษณะที่เสนอแนะ
แนวการปรับปรุงแก้ไขให้มากขึ้น งานวิจัยพบว่า โรงเรียนมีการนิเทศแบบเสนอแนวทางแก้ไขใน
ระดับสูงมีค่าเฉลี่ย ของความพึงพอใจในอาชีพแตกต่างกับของครูอย่างมีนัยส าคัญ 
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 เทอรี่ (Terry, 2002) ได้ศึกษากับความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของครูกับขนาดชั้น
เรียนกับนักเรียนประถมศึกษา งานวิจัยนี้ได้ท าการวิจัยกับโรงเรียนระดับต าบล จ านวน  20 โรง      
จาก 22 โรง ระดับประถมศึกษาได้ท าการส ารวจจากครูประถมศึกษาจ านวน 166 คนโดยให้
แบบสอบถาม 3 แบบ ดังนี้ 1. ชีวิตคุณภาพการท างานของครู 2. แบบส ารวจความพึงพอใจของครู   
3. แบบส ารวจด้านสถิติประชากรผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของครูมีระดับสูงสัมพันธ์กับ
ระดับห้องเรียนที่มีนักเรียนน้อย กลุ่มตัวอย่างที่ได้ในการวิจัยระบุว่า ห้องเรียนที่มีนักเรียนน้อยท าให้
ครูใช้เวลากับนักเรียนมากข้ึน รู้จักนักเรียนมากขึ้น มีความสัมพันธ์กับผู้ปกครองมากขึ้น 
 เอ็ม บลูเมล (Blumel, Christina M. 2000, p. 95) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความช่วยเหลือ
ระหว่างประเทศ ความร่วมมือกันระหว่างนักสังคมสงเคราะห์และการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ 
(ประเทศเคนยา) พบว่า หลักธรรมาภิบาลได้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อความร่วมมือ ต่องานความ
ช่วยเหลือระหว่างประเทศของนักสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องจากเป็นกระบวนการท างานที่ต้อง
อาศัยความมีส่วนร่วม และการตรวจสอบ อันจะเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสุดสุด ส่วน
ปัจจัยอ่ืนๆที่ช่วยเสริมสร้างการท างานร่วมกันระหว่างนักสังคมสงเคราะห์เหล่านี้ ในประเทศเคนยา 
(Kenya)ก็คือความสามารถของนักสังคมสงเคราะห์ในการเข้าถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และรวมไปถึงการปรับตัวเข้าหากันเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพื่อที่จะก่อให้เกิด 
ประโยชน์ในการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
 คราค (Clarke. 2001, p. 35) ท าการวิจัยเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลในการกระจาย
อ านาจการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศกาน่า พบว่าในประเทศที่ด้อยพัฒนา การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยได้มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นมากข้ึน โดยส่งเสริมได้
มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการปรับตัวในการปฏิบัติต่างๆ ของท้องถิ่นโดยเป็นการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล 
ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น เพ่ือเป็นการพัฒนาให้เกิดความเท่าเทียมกันภายในสังคม การใช้หลักธรรมาภิบาล 
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น แต่ก็ยังคงมีปัญหาอยู่จากการที่ยังคงมีการถือพรรคถือพวก
หรือการปกครองแบบอุปถัมภ์ 
 คิมเมท (Kimmet, 2005, 32) ได้วิจัยเรื่องการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในระบอบ
การเมืองการปกครองในอาเซียน 4 ประเทศ งานวิจัยนี้พบว่า ในประเทศที่มีการพัฒนาแล้ว ได้มีการ
น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานมากกว่าประเทศที่ก าลังพัฒนาและประเทศที่ด้อยพัฒนา
โดยเป็นการน าหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของนโยบายการบริหารงาน โดยท าการศึกษาใน
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4 ประเทศนี้ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ไทยมาเลเซีย และอินโดนีเซียพบว่า
เมื่อมีการศึกษารายกรณีแล้ว พบว่าแต่ละประเทศที่กล่าวมาได้มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้อย่าง
แพร่หลายมากขึ้น และได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาบ้านเมือง ก่อให้เกิดการบริหารในรูปแบบใหม่ และเป็นการ
พัฒนาประชาธิปไตยอย่างดียิ่ง 



81 

  2.4.2 งานวิจัยในประเทศ 
  งานวิจัยที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 จุฑามาส นาคปฐม (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญาวัดใหญ่อินทาราม เทศบาลเมืองชลบุรี ผลการวิจัยพบว่าครูมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 
วัดใหญ่อินทาราม เทศบาลเมืองชลบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียง
ตามล าดับดังนี้ 1) ด้านหลักความรับผิดชอบ 2) ด้านหลักการมีส่วนร่วม 3) ด้านความโปร่งใส  4) ด้าน
หลักความคุ้มค่า 5) ด้านหลักคุณธรรม 6) ด้านหลักนิติธรรม ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านดังนี้ 
1.1 ด้านหลักนิติธรรม การบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 
วัดใหญ่อินทาราม เทศบาลเมืองชลบุรี อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบ
การบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทา
ราม เทศบาลเมืองชลบุรี จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) ผล
การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 
วัดใหญ่อินทาราม เทศบาลเมืองชลบุรีจ าแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก จ าแนกตามประสบการณ์การท างานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
 ทวีวัฒน์ อินทรประเสริฐ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ผลการวิจัยพบว่า 1. การ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 อยู่ในระดับมาก และระดับปานกลาง การบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วมและหลักคุณธรรม 2. การปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุก
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว้นด้านหลักคุณธรรมซึ่งแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 อธิจิต อาภรพงษ์ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักสูตร
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว โดยรวมอยู่ระดับมาก  2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูจ าแนกตาม
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ประสบการณ์ในการท างานพบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) การศึกษาความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของครูเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาธิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว
หลักประสิทธิผล คือ ครูเสนอแนะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการวางแผนการท างานอย่าง
ครบถ้วนด้านหลักประสิทธิภาพควรมีการบริการจัดการท างาน โดยมุ่งเน้นตอบเสนองความต้องการ
ของผู้บริการอย่างทั่วถึง ด้านหลักการตอบสนอง ควรมีการรับฟังความคิดเห็น มีส่วนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น และการกระตุ้นการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านหลักภาระรับผิดชอบ คือก าหนด
ทิศทางในการท างานที่ชัดเจน ด้านหลังความโปร่งใส ควรมีกระบวนการบริหารเงิน และพัสดุที่ถูกต้อง 
และชัดเจน และมีระบบการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีการโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ เพ่ือให้องค์กรสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านหลักการมีส่วนร่วมควรมีการ
ท างานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในการท างาน รับฟังปัญหา ความคิดเห็นของบุคคล และมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหา พร้อมปรับปรุง ประสานความสัมพันธ์ และให้ความช่วยเหลือ  ด้านหลักในการ
กระจายอ านาจควรมีการก าหนดภาระหน้าที่ หรือขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงานที่ชัดเจน และ
มอบหมายงานแก่บุคคลในหน่วยงานอย่างเหมาะสม ด้านหลักนิติธรรมควรยึดหลังความเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ท าหน้าที่โดยค านึงถึง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้านหลักความเสมอภาคควรมีการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการ
บริหารงานอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม ด้านหลักมุ่งเน้นฉันทามติควรมีกระบวนการท างานร่วมกัน 
มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 อัจฉราพร กรึงไกร (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 มี ผลการศึกษา
พบว่า 1) โรงเรียนมีสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มากทั้ง 10 ด้าน ด้านที่มีการปฏิบัติอยู่ในอันดับสูงสุดคือ ด้านหลักนิติธรรม และด้านที่มีการปฏิบัติ
ต่ าสุดคือ ด้านหลักประสิทธิภาพ 2) โรงเรียนมีปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 10 ด้าน ด้านที่มีปัญหาอยู่ในอันดับสูงสุดคือ ด้านหลัก
ประสิทธิภาพ และด้านที่มีปัญหาต่ าสุดคือ ด้านหลักนิติธรรม 3) แนวทางแก้ปัญหาการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน ทั้ง 10 ด้านที่มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด จ านวนทั้งหมด 39 รายการ ดังนี้ 1) ด้านหลักประสิทธิผล 4 รายการ 2) ด้านหลัก
ประสิทธิภาพ 4 รายการ 3) ด้านหลักการตอบสนอง 5 รายการ 4) ด้านหลักภาระรับผิดชอบ  
5 รายการ 5) ด้านหลักความโปร่งใส 5 รายการ 6) ด้านหลักการมีส่วนร่วม 4 รายการ 7) ด้านหลัก 
การกระจายอ านาจ 4 รายการ 8) ด้านหลักนิติธรรม 2 รายการ 9) ด้านหลักความเสมอภาค  
4รายการ และ 10) ด้านหลักความเสมอภาค 2 รายการ 
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 ไพฑูรย์ สุขผลานันท์ (2558) การศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 
จันทบุรี และตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ คือ ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความมีส่วน
ร่วม และด้านหลักความคุ้มค่า 2) การเปรียบเทียบการศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมและรายด้าน 
จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ระดับการศึกษา และเขตจังหวัด ผลการวิจัยพบว่า 2.1) สภาพ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 
จันทบุรี และตราด จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลัก
ความคุ้มค่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความ
โปร่งใส ด้านหลักความมีส่วนร่วม ไมแ่ตกต่างกัน 2.2) สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จ าแนกตามระดับการศึกษา 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านหลักนิติ
ธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน 
2.3) สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด จ าแนกตามเขตจังหวัด โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรมด้านหลักความ
รับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านหลักความ
โปร่งใส และด้านหลักความมีส่วนร่วม ไมแ่ตกต่างกัน 
 กัญญภัสสร์ วงค์บุญมา และคณะ (2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพที่เป็นจริงและสภาพ
ที่คาดหวังการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพที่เป็นจริงของการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าหลักที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ หลักการ
กระจายอ านาจ รองลงมาคือ หลักมุ่งเน้นฉันทามติ และหลักที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือหลักการมีส่วน
ร่วม 2) สภาพที่คาดหวังการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณา
เป็นรายหลัก พบว่าหลักที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักภาระรับผิดชอบ รองลงมา คือ หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
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และหลักที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือหลักความเสมอภาค 3) ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 พบว่าหลักการมี
ส่วนร่วม ควรเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมถึงครูผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมใน
การได้รับผลประโยชน์อันเกิดจากความส าเร็จของการพัฒนาสถานศึกษา หลักความรับผิดชอบ ควรมี
ความกระตือรือร้น และใส่ใจต่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
หลักความโปร่งใส ควรมีการตรวจสอบได้ในทุกกรณี ควรมีการบริหารงานอย่างโปร่งใสไม่มีการทุจริต
คอรัปชั่น หลักความเสมอภาค ควรยึดหลักความเป็นธรรมและความเสมอภาคในการปฏิบัติงานและ
หลักประสิทธิผล ควรมีระบบบริหารบุคคลสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน และมีการวาง
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการด าเนินงานไว้ชัดเจน 
 อนุชา พิมายนอกและภควรรณ ลุนส าโรง (2558) ได้ศึกษาการบริหารงานตามหลัก     
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลสุรนารี อ า เภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา  ผลการวิจัยพบว่า 1) การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านหลักนิติ ธรรม 
ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักการ มีส่วนร่วม และด้าน
หลักความโปร่งใส 2) เปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล
สุรนารี อ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา พบว่า 2.1) ประชาชนที่มีสถานภาพปัจจัยพ้ืนฐานที่แตกต่าง
กันในด้านเพศ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อการประเมินประสิทธิผลของการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุรนารีภาพรวมทั้ง 6 ด้าน แตกต่าง
กัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 2.2) ประชาชนที่มีสถานภาพปัจจัยพ้ืนฐานที่แตกต่างกันในด้าน
อายุ มีผลต่อการประเมินประสิทธิผลของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสุรนารี ภาพรวมทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  การ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวั ด
นครราชสีมาทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
โปร่งใส หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่านั้น การบริหารงานตามหลักการมีส่วนร่วม และ
หลักความโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ซึ่งหลักธรรมมาภิบาลทั้ง 2 หลักนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจที่ประชาชนพึงมีต่อองค์การบริหารงาสนส่วนต าบลสุรนารี 
 พระปลัดไพรวัลย์ ชาคโร (ศรีเมือง) (2558) ได้ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักการศึกษาส านักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักการศึกษาส านักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานครภาพรวมอยู่ใน
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ระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักความ
รับผิดชอบ ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความมีส่วนร่วมและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านหลัก
นิติธรรม ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบข้อมูลความคิดเห็นครูที่มีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักการศึกษาส านักงาน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานครทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างานไม่แตกต่างกัน และได้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักการศึกษาส านักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  ทั้ง  
6 ด้านคือ ด้านหลักนิติธรรม ผู้บริหารมีการออกกฎระเบียบโดยค านึงถึงสิทธิหน้าที่ของบุคลากร
ชัดเจนปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อบังคับต่างๆ มีการท าประชาพิจารณ์หรือแบบสอบถามแสดงข้อคิดเห็น ด้านหลักคุณธรรม ผู้บริหาร
มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล จิตใจกว้างขวาง ยินดีรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน มีอารมณ์ที่มั่นคงและหนักแน่น มี
ทักษะในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ บริหารงานที่ดี วางแผนควบคุม ก ากับ ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตลอดจนบุคลากรของโรงเรียนควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ความสุภาพอ่อนโยน มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในศีลธรรมจริยธรรมและคุณธรรม ยึดมั่นในความดีงาม เสียสละ ขยัน อดทนใน
การท างาน ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี, ด้านหลักความโปร่งใส ผู้บริหารต้องมีความโปร่งใสในการใช้
จ่ายงบประมาณ ตรวจสอบได้ กิจกรรมต่างๆมีการสรุปเปิดเผยต่อคณะบุคลากร เปิดเผยตรงไปตรงมา 
พร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบ ด้านหลักความมีส่วนร่วม ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมในการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาประสานงานกับทุกหน่วยงาน ก าหนดภารกิจและเป้าหมายการศึกษา ท าแผนใน
การบริหารจัดการศึกษา จัดระบบกลไกเพ่ือเชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืน สร้างทีมงานให้เกิดความ
เข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่นกับองค์กร เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล
งาน ได้เสนอความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา ด้านหลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารต้องก าชับบุคลากร
ของโรงเรียนให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติงานอย่าง
เต็มความสามรารถตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เอาใจใส่ต่อปัญหาของคณะครูและนักเรียน การให้บริการ
ต่างๆของโรงเรียนให้ด้วยความรับผิดชอบตอบสนองตามความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน มีการ
พัฒนาบุคลากรให้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ ด้านหลักความคุ้มค่า ผู้บริหารต้องมีการก าหนดการ
จัดสรรต าแหน่งบุคลากรให้มีความเหมาะสมและความช านาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติหน้าที่ ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและโรงเรียน การปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รณรงค์ให้ครูและนักเรียนประหยัดทรัพยากรในโรงเรียน 
การใช้งบประมาณอย่างมีความคุ้มค่า 
 ณรรฐวรรต ก าหัวเรือ (2557) ได้ศึกษาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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บุรีรัมย์เขต ผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากสูงมาหาต่ าได้แก่ ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลัก
ความโปร่งใส ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลีกการมีส่วนร่วม และด้านหลักนิติ
ธรรม ตามล าดับ ซึ่งมีผลดังนี้ 1. ด้านหลักนิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่นกัน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือผู้บริหารให้อิสระในการบริหารงานแก่
บุคลากรที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ 2. ด้านหลักคุณธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อเช่นกัน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือผู้บริหารมีการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยุติธรรมกับบุคลากรทุกคนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3. ด้านหลัก
ความโปร่งใส โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อเช่นกัน ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือผู้บริหารใช้หลักเกณฑ์วิธีการการพิจารณาลงโทษผู้กระท าผิดวินัยอย่างเหมาะสม
และยุติธรรม 4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อเช่นกัน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือผู้บริหารให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการศึกษาและ
พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา 5. ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่
ในระดับมากทุกข้อเช่นกัน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือผู้บริหารมีความสามารถและใช้ความสามารถในการ
แก้ปัญหาให้ความร่วมมือกับหมู่คณะในการท างานได้เป็นอย่างดี 6. ด้านหลักความคุ้มค่า โดยรวมอยู่
ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อเช่นกัน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจเพ่ือให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า 2) ผลเปรียบเทียบ
ทัศนะของครูในโรงเรียนสักกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต1 เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานและขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) สรุปความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะที่เป็นข้อค าถามแบบปลายเปิดของการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์เขต1 ที่มีผู้แสดงความคิดเห็นที่มีจ านวนมากและรองลงมาในแต่ละด้านดังนี้ 3.1) ด้านหลักนิติ
ธรรม คือผู้บริหารควรศึกษา กฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆให้ชัดเจนสูงสุด รองลงมาคือการแบ่งงาน
บริหารไม่ชัดเจนไม่เหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร 3.2) ด้านหลักคุณธรรม คือการพิจารณา
ความดีความชอบไม่เป็นธรรมสูงสุด ลองลงมาคือควรมีการปลูกจิตส านึกเรื่องคุณธรรมให้มากขึ้นและ
ให้ขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 3.3) ด้านหลักความโปร่งใส คือการบริหารงบประมาณต้อง
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรมีคณะกรรมการก ากับตรวจสอบสูงสุด รองลงมาคือควรมีคณะกรรมการ 
ก ากับ ตรวจสอบอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 3.4) ด้านการมีส่วนร่วม คือผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
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ด าเนินงานของสถานศึกษาให้มากขึ้นสูงสุด รองลงมาคือผู้บริหารควรประสานความร่วมมือพัฒนา
สถานศึกษากับบุคลากรองค์กร ชุมชนเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 3.5) ด้าน
หลักความรับผิดชอบ คือผู้บริหารมีวุฒิภาวะความเป็นผู้น าสูงมีส่วนรับผิดชอบกับการด าเนินงานของ
สถานศึกษาทั้งผลดีและผลเสียสูงสุด รองลงมาคือควรเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการท างาน มีความ
อดทน ความรับผิดชอบและความเสียสละเพ่ืองานราชการ 3.6) ด้านหลักความคุ้มค่า คือกระตุ้นการ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด รองลงมาคือควรกระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากรใช้
ทรัพยากรจากแหล่งเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์และคุ้มค่า มีการก ากับติดตาม ประเมินผลอย่างจริงจัง 
 มานี ติจ (2557) ได้ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ผลการวิจัยพบว่า  1) การ
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุง
พนมเปญ ประเทศกัมพูชาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านหลักนิติธรรม รองลงมาคือด้าน
หลักความโปร่งใสและด้านหลักคุณธรรม ตามล าดับ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุง
พนมเปญ ประเทศกัมพูชา จ าแนกตามเพศโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านหลักความคุ้มค่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 
3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  จ าแนกตามอายุ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านหลักคุณธรรม  แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านหลักความคุ้มค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.
01 ส่วนด้านอ่ืนๆไม่แตกต่างกัน 4) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา จ าแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านหลัก
คุณธรรมและด้านหลักความคุ้มค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆไม่
แตกต่างกัน 5) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความ
คุ้มค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนด้านอ่ืนๆไม่แตกต่างกัน 6) ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ดังนี้ 
6.1) หลักนิติธรรม ประเด็นที่มีผู้เสนอแนะมากที่สุดคือควรมีความยุติธรรมในการตัดสินตาม
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กฎระเบียบที่ถูกต้อง รองลงมาคือควรดูแลบุคลากรในสายสอนให้มีความมุงมั่นในการจัดการสอนตาม
แผนให้ชัดเจนมองเห็นได้ 6.2) หลักคุณธรรม ประเด็นที่มีผู้เสนอแนะมากที่สุดคือควรจัดสรรค่าครอง
ชีพให้กับบุคลากรอย่างเป็นธรรม รองลงมาคือควรพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมในจิตใจให้มากขึ้นลด
ความฟุ้งเฟ้อต่างตามปรัชญาของโรงเรียน 6.3)  หลักความโปร่งใสประเด็นที่มีผู้เสนอแนะมากที่สุดคือ
ควรมอบหมายภาระงานตามความรู้ความสามารถให้บุคลากรรับผิดชอบเท่าเทียมกัน รองลงมาคือ 
ควรด าเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้สอนและมีการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน 6.4) หลักการมีส่วนร่วมประเด็นที่มีผู้เสนอแนะมากที่สุดคือควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รองลงมาคือควรให้บุคลากรทุกคนได้รับฟังแนวนโยบายจาก
ผู้บริหารให้มากขึ้นและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและชี้แจงข้อก าหนดต่าง ๆ     
6.5) หลักความรับผิดชอบ ประเด็นที่มีผู้เสนอแนะมากที่สุดคือควรด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง
ข้อบกพร่องตามรายงานการตรวจสอบและผลการประเมินจากฝ่ายตรวจสอบอย่างจริงจังและมีการ
ตรวจสอบผลการพัฒนาการศึกษาตามภารกิจที่รับผิดชอบ รองลงมาคือ ควรมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเพ่ิมมากขึ้น ควรมีค่าตอบแทน
เป็นพิเศษส าหรับบุคลากรที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสูง 6.6) หลักความคุ้มค่าประเด็นที่มีผู้
เสนอแนะมากที่สุดคือควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาต่อสูงขึ้นเพ่ือกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รองลงมาคือควรมีการรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆให้มีอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเสมอ 
 สมบูรณ์ หลักทรัพย์ (2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
กับประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลาผลการวิจัย
พบว่า 1) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามการรับรู้ของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของ
ครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) การเปรียบเทียบการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามการรับรู้ของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ตามตัวแปรเพศ
และประสบการณ์ท างาน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ในส่วนของวุฒิการศึกษา 
พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารตามหลักนิติธรรม
และด้านการบริหารตามหลักคุณธรรมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 4) การเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ตามตัวแปร
เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ท างาน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 5) ความ 
สัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลกับประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
การรับรู้ของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันเชิง
บวกในระดับปานกลาง 
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 เหรียญทอง มีชัย และคณะ (2557) ได้ศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมพบว่า 1) โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาค่าเฉลี่ยต่ าสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลัก
คุณธรรม และด้านหลักความรับผิดชอบ 2) ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
นครพนม มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญ ยกเว้น ด้านหลักความโปร่งใส มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 ยุทธนา อิศรางกูร ณ อยุธยา (2557) ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต พบว่า 1) ข้าราชการครู
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยที่
ด้านหลักนิติธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านหลักการมีส่วนร่วมกับด้านหลักความรับผิดชอบ  
2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตามประสบการณ์ท างานและขนาดสถานศึกษา พบว่า 
1) ข้าราชการครู ที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตาม
หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยที่ด้านหลัก
คุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลัก
ความคุ้มค่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ข้าราชการครูที่ท างานอยู่
ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 พระศรีพรรณ โชติปญฺโญ (สุวรรณแสง) (2556) ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า   
1.การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.67.) เมื่อพิจารณารายด้านสรุป
ได้ดังนี้ 1) ด้านหลักนิติธรรม โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่าบุคลากร
ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานตามความรู้และความสามารถของตนและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุดคือ ผู้บริหารได้ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 2) ด้านหลัก
คุณธรรม โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่าบุคลากรในโรงเรียนไม่ละเลย
หรือละทิ้งหน้าที่ที่รับผิดอยู่เสมอและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือผู้บริหารงานบุคลากรโดยยึดหลัก
คุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึง 3 ) ด้านหลักความ
โปร่งใส โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่าผู้บริหารได้ประเมินผลงานของ
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บุคลากรด้วยความโปร่งใสชัดเจนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือผู้บริหารมีความเปิด
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรได้รับเสมอ 4 ) ด้านหลักการ โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาตามรายข้อพบว่าผู้บริหารร่วมกับบุคลากรจัดกิจกรรมระหว่างโรงเรียน กับชุมชนเป็นระยะ ๆ 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือบุคลากรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการพิจารณาความดี
ความชอบที่เหมาะสมกับหน่วยงาน 5) ด้านหลักความรับผิดชอบ  โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาตามรายข้อพบว่าผู้บริหารมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดผู้บริหารได้ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะกับการทางานของ
บุคลากรตามเวลาเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยปานกลาง 6) ด้านหลักความคุ้มค่า โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่าผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรใช้หลักการประหยัดคุ้มค่าในการ
ท างานและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือผู้บริหารได้จัดสรรบุคลากรเข้าท างานในโรงเรียนอย่างเหมาะสม
คุ้มค่ามีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียนมัธยมศึกษาจ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ไม่
แตกต่างกัน อายุ ประสบการณ์ท างานและขนาดโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 3) ผลการศึกษาพบว่า ควรมีแนวทางการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียน
มัธยมศึกษาดังนี้ ผู้บริหารควรส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาด้วยความยุติธรรมต่อเนื่อง ผู้บริหารเปิด
โอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นในการแสดงความต้องการพัฒนาของแต่ละบุคลากร ผู้บริหาร
ควรส่งเสริมบุคลากรให้เจริญก้าวหน้าต าแหน่งตามความรู้ความสามารถแต่ละบุคคล 
 วริศรา วงค์มุสิก (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ ภาคกลาง สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกด้านเช่นกัน โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือหลักการมีส่วนร่วม หลัก
ความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม และหลักความคุ้มค่า ตามล าดับ 2) ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียง
ตามล าดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า ด้านสภาพ
ของการท างาน ด้านการได้รับการยกย่อง ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้าน
การปกครองการบังคับบัญชา ด้านลักษณะของงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความส า เร็จใน
งาน และด้านเงินเดือน ตามล าดับ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง 
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษพบว่า ทั้งในภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 สุภาพร ค าส าแดง (2556) ได้ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 24 ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารและครู มีการรับรู้ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่มีประสบการณ์การท างาน และลักษณะสถานศึกษาต่างกัน มีระดับการรับรู้ต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารและ
ครูที่มีประสบการณ์การท างาน 21 ปีขึ้นไป จะมีระดับการรับรู้ มากที่สุด รองลงมาคือผู้บริหารและครู
ที่มีประสบการณ์การท างาน 11-20 ปี และผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์การท างาน 1-10 ปี 
ผู้บริหารและครูในโรงเรียนในฝันจะมีระดับการรับรู้ มากที่สุด รองลงมา คือผู้บริหารและครูใน
โรงเรียนสูงมาตรฐานสากลและผู้บริหารและครูในโรงเรียนทั่วไปมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์
การท างานของผู้บริหารและกับลักษณะ สถานศึกษามีปฏิสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงว่าประสบการณ์การท างานและลักษณะสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 กรกฤช เทียมเทศ (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการจัดการศึกษาต่อเนื่องของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า หลักคุณธรรมอยู่ในระดับสูงสุด และหลักความคุ้มค่าอยู่ในระดับต่ าสุด 2) ประสิทธิผลการ
จัดการศึกษาต่อเนื่องโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า งานการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับสูงสุด และงานจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตอยู่ในระดับต่ าสุด 
3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
การจัดการศึกษาต่อเนื่องโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ข้อค้นพบจากการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ควรพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักความคุ้มค่าให้มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันต้องส่งเสริมงานจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาพัฒนาทักษะ
ชีวิต เพื่อให้การจัดการศึกษาต่อเนื่องมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

ทับทิม ปันสา (2554) ได้ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 จังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัย
พบว่า 1) สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
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เป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
หลักคุณธรรม รองลงมาได้แก่ หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ได้แก่ หลักนิติธรรม 2) การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาสถาน
ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านหลักความรับผิดชอบ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงท าการ
เปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ผลการเปรียบเทียบ พบว่า สถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ที่มีขนาดเล็กกับขนาดกลาง มีสภาพ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในหลักความรับผิดชอบ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความต้องการของครูในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 ใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงอันดับแรก ได้แก่ หลักคุณธรรม และ หลักความคุ้มค่า รองลงมาได้แก่ หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักความโปร่งใส และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วม 4) การ
เปรียบเทียบความต้องการของครูในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ใน
ภาพรวมและรายด้าน ไมแ่ตกต่างกัน 
 พระมหาจีระศักดิ์ จิรสกฺโก (ศรีปราบ) ( 2554) ได้ศึกษาการบริหารการศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตตลิ่งชัน ผลการวิจัยพบว่าการบริหารการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านหลักความ
รับผิดชอบด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความคุ้มค่า 
และด้านหลักนิติธรรม ผลการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียน มัธยมศึกษาเขต ตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานของครูพบว่าครูมี
เพศ อายุระดับการศึกษา และประสบการณ์สอนต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และแนวทาง
การบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต ต ลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร ดังนี้คือ 1) ด้านหลักนิติธรรม ผู้บริหารควรพิจารณาความดีความชอบของครูอย่าง
เสมอภาคและยุติธรรม 2) ด้านหลักคุณธรรม ผู้บริหารควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต        
3) ด้านหลักความโปร่งใส ผู้บริหารควรมีกฎเกณฑ์ในการบริหารงานที่สามารถตรวจสอบได้ 4) ด้าน
หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารควรสร้างความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนในกิจกรรมทุกอย่าง   
5) ด้านหลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารควรรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ และ    
6) ด้านหลักความคุ้มค่า ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้อาคารสถานที่อย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
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 สมคิด มาวงศ์ (2554, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง 
จันทบุรี และตราด พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็น
ของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราดโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ผลการ
เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัด
โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จ าแนกตามประสบการณ์โดยรวมพบว่าทุกด้าน
แตกต่างกัน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน และเขตจังหวัด พบว่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีระดับ .01 
 พรรณงาม แจ่มนิยม (2553)  ได้ศึกษาการใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา อ าเภอปลายพระยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ผลการวิจัยพบว่า 
การใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาอ าเภอปลายพระยา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารสถานศึกษาได้ใช้หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าในการ
บริหาร 
 มานิส สลางสิงห์ (2552:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการวางแผนบริหารสถานศึกษา ของผู้บ ริหารสถานศึกษา ครูที่ เป็นผู้แทนใน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีส่วนร่วมมากที่สุดได้แก่ ขั้นการเตรียมการวางแผนรองลงมา คือ ขั้น
การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ขั้นการก าหนดแนวทางปฏิบัติ และขั้นการวางแผนควบคุม
และประเมินผล ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในระดับมากที่สุด ส่วนครูที่เป็นผู้แทนในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในระดับมาก 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ เป็นผู้แทนในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน และประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยภาพรวมและรายขั้นตอนแตกต่างกันทุกข้ันตอนทุกคู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 อรทัย แสงทอง (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษาสถานศึกษาในเขตตลิงชัน พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดส่วนครูผู้สอนโดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลระหว่างผู้บริหารในสถานศึกษา
และครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตตลิงชันกรุงเทพมหานครพบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ .01 กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีการปฏิบัติงาน
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มากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลางมีการปฏิบัติมากกว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่และผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลางมีการปฏิบัติมากกว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เมือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านหลักนิติธรรมและด้านหลักความคุ้มค่า 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่าง แต่ด้านหลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วมและหลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ .05 
 2.4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 สิริพร เมฆสุวรรณ (2558) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนปทุม
คงคาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า1) ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนปทุมคงคา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปัจจัย
จูงใจและปัจจัยค้าจุน พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน ผลปรากฏดังนี้ 1.1) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูจ าแนก
ตามปัจจัยจูงใจในด้านความส าเร็จในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และพิจารณารายข้อพบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยจะได้ดังนี้ คือ การรู้สึกพึงพอใจกับ
การปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติงาน มีความภูมิใจที่
สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ ปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุล่วงตามที่ตั้งเป้าหมายและ
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานได้ 1.2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูจ าแนก
ตามปัจจัยจูงใจในด้านการยอมรับนับถือโดยรวมอยู่ในระดับมาก และพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อเมื่อเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยจะได้ดังนี้ คือ ได้รับการสนับสนุนจากทั้ง
เพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ มีผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติงาน มี
ความภูมิใจที่สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ เพ่ือนร่วมงานยอมรับและยกย่องใน
ความส าเร็จที่ได้รับจากการท างาน ผู้บังคับบัญชายอมรับและยกย่องในความส าเร็จที่ได้รับจากการ
ท างานเพ่ือนร่วมงานช่วยเหลือกันในการท า งานจนงานประสบความส าเร็จได้ด้วยดี และได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาในการมอบหมายงานส าคัญให้ดูแล 1.3) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูจ าแนกตามปัจจัยจูงใจในด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพิจารณาราย
ข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยจะได้ดังนี้ คือ งานที่ได้
ปฏิบัติมีรายละเอียดและขอบเขตในการปฏิบัติอย่างชัดเจน งานที่ได้ปฏิบัติเป็นงานที่ได้ใช้ความรู้
ความสามารถของตนเองในการท างานอย่างเต็มที่งานที่ได้ปฏิบัตินับว่าเป็นงานที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ได้ปฏิบัติมีผลต่อความร่วมมือของเพ่ือนครู และได้ปฏิบัติมีความท้าทายต่อ
ความสามารถ 1.4) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูจ าแนกตามปัจจัยจูงใจในด้านความ
รับผิดชอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก และพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อเรียงล าดับ
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คะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยจะได้ดังนี้ คือ มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุถึง
ความส าเร็จของงาน ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ท่านได้ตัดสินใจในวิธีการท า งานอย่างอิสระ ปริมาณ
และคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ มีอ านาจหน้าที่ในการ
ท างานสอดคล้องกับความรับผิดชอบงานที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย มีความพยายามที่จะปรับปรุง
แก้ไขในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 1.5) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
จ าแนกตามปัจจัยจูงใจในด้านความก้าวหน้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก และพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ เมื่อเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยจะได้ดังนี้ คือหน่วยงานเปิดโอกาสให้
บุคลากรสามารถลาเพ่ือศึกษาต่อได้งานที่ก าลังปฏิบัติอยู่นั้นท าให้มีประสบการณ์และความช านาญใน
การปฏิบัติงานมากเพ่ิมขึ้นมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งตามความสามารถที่ปรากฏจากผลงานที่ปฏิบัติ 
ได้รับเสนอชื่อให้เข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนาเกี่ยวกับงานในหน่วยงานทุกครั้ง มีโอกาสก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานทัดเทียมกับการปฏิบัติงานในต าแหน่งอ่ืนในหน่วยงาน 1.6) ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูจ าแนกตามปัจจัยค้ าจุนในด้านนโยบายการบริหารงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
พิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อเมื่อเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยจะได้ดังนี้ คือ 
โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าที่ชัดเจน ได้รับอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในงานที่ท่าน
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ได้รับข่าวสารข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับแผนงานและนโยบายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
งานที่ท่านปฏิบัติ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการก าหนดนโยบายของโรงเรียน ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาส
ให้ท่านเสนอความคิดเห็นในการก าหนดทิศทางและนโยบายของหน่วยงาน 1.7) ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูจ าแนกตามปัจจัยค้ า จุนในด้านความมั่นคงในงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
พิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยจะได้ดังนี้ 
คือ การพิจารณาความดีความชอบผู้บังคับบัญชามีการประเมินอย่างยุติธรรมเท่าเทียมกัน โรงเรียนมี
สวัสดิการด้านความปลอดภัย มีความมั่นใจในต าแหน่งหน้าที่การงาน ผู้บังคับบัญชาให้ความคุ้มครอง
และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติท างาน มีความสะดวกในการเดินทางทั้งไปและกลับในการปฏิบัติงาน 
1.8) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูจ าแนกตามปัจจัยค้ าจุนในด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อเรี ยงล าดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปน้อยจะได้ดังนี้ คือ สภาพแวดล้อมทั้งหมดของโรงเรียนในภาพรวมมีความเหมาะสม
เอ้ือประโยชน์ต่อการท างาน วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน โรงเรียนมีสาธารณูปโภคเพียงพอและสะดวกในการใช้งานรู้สึกสะดวกที่จะเดินทางมา
ท างาน โรงเรียนมีอาคารเรียนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 1.9) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
จ าแนกตามปัจจัยค้ าจุนในด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพิจารณาราย
ข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อเมื่อเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยจะได้ดังนี้ คือ เปิดโอกาส
ให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการหรือกีฬากับเพ่ือนร่วมงานและบุคลากรอ่ืนในโรงเรียน เพ่ือน
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ร่วมงานและบุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือนร่วมงานและบุคลากร
ในโรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน เพ่ือนร่วมงานมีน้ าใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน ผู้บังคับบัญชาให้ความสนิทสนมและความเป็นกันเอง 1.10) ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูจ าแนกตามปัจจัยค้ าจุนในด้านเงินเดือนและสวัสดิการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อเมื่อเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยจะได้
ดังนี้ คือ พึงพอใจกับอัตราเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี เงินเดือนที่ได้รับช่วยให้ครอบครัวสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสุขสบาย สวัสดิการอ่ืน ๆ จากการปฏิบัติงานในโรงเรียนมีความเหมาะสม ความ
เพียงพอของเงินเดือนที่ได้รับกับค่าครองชีพในชีวิตประจ าวัน เงินเดือนที่ท่านได้รับมีความเหมาะสม
กับความรู้ความสามารถ 2) ผลการเปรียบเทียบปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนของความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนปทุมคงคา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ าแนก
ตามเพศโดยรวมพบว่า เพศชายกับเพศหญิงมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความส าเร็จในการท างานเพศชายและ
เพศหญิงความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 3) ผลการเปรียบเทียบปัจจัยจูงใจและ
ปัจจัยค้ าจุนของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนปทุมคงคา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมพบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติและ
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการนั้นครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป และครูที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 กัลยา เวียงนนท์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีระดับความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในด้านการศึกษา สภาพและความ
ต้องการ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการนิเทศและด้านการประเมินผล อยู่ใน ระดับมาก (X = 
4.08, 4.06, 4.00, และ 4.02 ตามล าดับ) เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการ นิเทศภายใน
แต่ละด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ ด้านการ
วางแผน ด้านการประเมินผลไม่แตกต่างกันส่วนด้านการปฏิบัติการนิเทศ พบว่า แตกต่าง กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าหรือปริญญาตรีมี ระดับความ
พึงพอใจต่อการนิเทศภายในมากกว่า ครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีและ เมื่อ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในแต่ละด้านจ าแนกตามประสบการณ์ในการ 
ท างาน พบว่า ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ ด้านการปฏิบัติการนิเทศ ด้านการประเมินผล 



97 

ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการวางแผน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดย 
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานสูงกว่า 20 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มากกว่า
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 - 20 ปี และต่ ากว่า 10 ปี 
 เกษสุนีย์ สายแก้ว (2556) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มโรงเรียน
ศรีราชา1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ผลการวิจัยพบว่า  
1) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 พบว่าปัจจัยกระตุ้นโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้แก่ความรับผิดชอบ ลักษณะของงาน ความส าเร็จของงาน การ
ได้รับความยอมรับนับถือและความก้าวหน้าในต าแหน่งงานตามล าดับและปัจจัยค้ าจุนโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้แก่ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน การ
ปกครองบังคับบัญชา นโยบายและการบริหาร สภาพการท างานและผลประโยชน์ตอบแทนตามล าดับ 
1.1) ด้านความส าเร็จของงานโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย3ล าดับแรกได้แก่ ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเต็มความสามารถ การ
ปฏิบัติงานพิเศษของท่านที่ได้รับมอบหมายส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการและท่านมีความรักและ
ภาคภูมิใจในผลงานที่ท่านปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้ายได้แก่ ผู้บังคับบัญชาของ
ท่านมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ 1.2) ด้านได้รับความยอมรับนับถือโดยรวมและ
รายข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย3 ล าดับแรกได้แก่เพ่ือนร่วมงานมาขอ
ค าปรึกษาแนะน าจากท่านทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอยู่เสมอ ผลงานของท่านได้รับการยอมรับและ
การยกย่องจากเพ่ือนร่วมงานและท่านมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมและมีโอกาสเสนอผลงานต่อที่ประชุม
ของโรงเรียนตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้ายได้แก่ท่านได้รับการยอมรับในด้านความสามารถจาก
ผู้บริหาร 1.3) ด้านลักษณะงานโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย3 ล าดับแรกได้แก่ท่านมีความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของงานก่อนลงมือปฏิบัติ ท่านมีอิสระในการ
ตัดสินใจในงานที่ปฏิบัติและงานท่านปฏิบัติขอบเขตและรายละเอียดการปฏิบัติที่ชัดเจนตามล าดับ 
ส่วนล าดับสุดท้ายได้แก่งานที่ท่านปฏิบัติอยู่มีลักษณะท้าทายและจูงใจ 1.4) ด้านความรับผิดชอบ
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย3 ล าดับแรกได้แก่ท่านมี
ความพยายามปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความส าเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย ท่านพอใจและมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและท่านได้พยายามปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายและท่านได้พยายามปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบตามล าดับ 
ส่วนล าดับสุดท้ายได้แก่ท่านยินดีเสียสลเวลาส่วนตัวเพ่ืองานส่วนรวม 1.5) ด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งการงานโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย3 ล าดับ
แรกได้แก่ ท่านมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งตามความสามารถที่ปรากฏจากผลงานในหน้าที่ ท่านได้รับ



98 

การเลือนขั้นเงินเดือนด้วยความยุติธรรมจากผู้บังคับบัญชาและการปฏิบัติงานของท่านมีส่วนส่งเสริม
ให้ท่านมีประสบการณ์และความช านาญในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้ายได้แก่
ท่านมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการเลื่อนต าแหน่งหน้าที่การงานที่ปฏิบัติสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต 1.6) 
ด้านนโยบายและการบริหารโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาของท่านสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้ร่วมงานให้ปฏิบัติงานอย่าง
เต็มความรู้ความสามารถ ผู้บังคับบัญชามีการจัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้กับโรงเรียนอย่าง
เสมอภาคและผู้บังคับบัญชาของท่านเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องเสนอความคิดเห็นใน
การก าหนดนโยบายของโรงเรียนตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้ายได้แก่ผู้บังคับบัญชาของท่านให้
ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 1.7) ด้านการปกครองบังคับบัญชา โดยรวมและรายข้ออยู่
ในระดับมากโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรกได้แก่ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความ
ยุติธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานผู้บังคับบัญชาของท่านบริหารงานโดยยึดระเบียบแบบ
แผนการปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผลและผู้บังคับบัญชาของท่านมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความเป็นผู้น า
ในการผู้บริหารตามล าดับ ล าดับสุดท้ายได้แก่ ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน
ของผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ 1.8) ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรกได้แก่ท่านมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นสมาชิกที่
ส าคัญคนหนึ่งของโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนของท่านให้ความร่วมมือสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี และท่านมีความรู้สึกว่าได้รับความร่วมมือ ความสามัคคีจากบุคลากรใน
โรงเรียนตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้ายได้แก่ผู้บังคับบัญชาของท่านให้ความเป็นกันเองกับผู้ร่วมงาน 
1.9) ด้านสภาพการท างานโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 
3 ล าดับแรกได้แก่ท่านได้รับการจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์หรือเครื่องมืออย่างเพียงพอ ท่านมีความสะดวก
ในการเดินทางไปท างานและสถานที่ท างานของท่านเหมาะสมกับงานที่ท่านปฏิบัติตามล าดับ ส่วน
ล าดับสุดท้ายได้แก่สภาพห้องท างานของท่านช่วยเสริมสร้างบรรยากาศให้อยากท างาน 1.10) ด้านผล 
ประโยชน์ตอบแทน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  3 
ล าดับแรก ได้แก่ ท่านพึงพอใจกับสวัสดิการที่ได้รับจากทางราชการ ท่านพอใจต าแหน่งในปัจจุบันว่ามี
ความเหมาะสมเพียงใดและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ท่านได้รับ มีส่วนส่งเสริมการปฏิบัติงานของท่าน
ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้ายได้แก่รายได้ของท่านเมื่อเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถ 2) เปรียบเทียบ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 2.1) จ าแนกตามเพศพบว่าปัจจัยกระตุ้นโดยรวมด้านความส าเร็จของงาน 
ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบและด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ด้านลักษณะของงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยครูเพศหญิงมีความพึงพอใจมากกว่าครูเพศชาย และปัจจัยค้ าจุนโดยรวมและรายด้าน 
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แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 2.2) จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานพบว่าปัจจัย
กระตุ้นโดยรวมและรายด้านความส าเร็จของงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ยกเว้นด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบและด้านความก้าวหน้า
ในต าแหน่งการาน แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติและปัจจัยค้ าจุนพบว่าโดยรวมด้านการ
ปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ด้านสภาพการท างาน ด้านผลประโยชน์ตอบ
แทนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านนโยบายและการบริหารแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 บุญมี เวียงนนท์ (2556) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดังนี้ 1) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
มีข้อสังเกตว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือให้โอกาสรับผิดชอบงานและมีอิสระในการปฏิบัติงาน ข้อด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน  
2) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีข้อสังเกตว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการให้ครูทุกคนมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาส าคัญ ๆ ความมีอิสระในการเลือกวิธีการท างานตามต้องการ ข้อด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือครูได้รับความช่วยเหลือและคุ้มครองใน การปฏิบัติงานจากผู้บริหารสถานศึกษา  
3) ด้านความก้าวหน้าในงาน พบว่ามีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยมีข้อสังเกตว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท่านได้รับประโยชน์และประสบการณ์เพ่ิมมากขึ้นจากการท างาน ข้อด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ความสะดวกในการเบิกจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ 4) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือโดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมี
ข้อสังเกตว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความรู้สึกว่าตนเองเป็นสมาชิกที่ส าคัญคนหนึ่งของสถานศึกษา 
ข้อด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ได้รับโอกาสร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับผู้บริหารและผู้ร่วมงานนอก
เวลาปฏิบัติงาน 
 ปวรรัตน เลิศสุวรรรณเสรี (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจ าปีการศึกษา 2555 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25 - 35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีสถานที่ท างานอยู่ที่วิทยาลัยราช
พฤกษ์ (นนทบุรี) ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่วิทยาลัยราชพฤกษ์ 1 
- 2 ปี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ จ าแนก
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ตามเพศ พบว่า เพศชาย มีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามาก
ที่สุด ส่วนเพศหญิงมีความพึงพอใจด้านการได้การยอมรับนับถือมากที่สุด จ าแนกตามอายุ พบว่า กลุ่ม
อายุต่ ากว่า 25 ปี มีความพึงพอใจด้านความส าเร็จในการท างานมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มอายุ 25 - 35 ปี มี
ความพึงพอใจในด้านความรับผิดชอบมากที่สุด และกลุ่มอายุ 36 - 46 ปี มีความพึงพอใจด้าน 
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามากที่สุด และกลุ่มอายุมากกว่า 46 ปี มีความพึง
พอใจ ด้านการได้การยอมรับนับถือมากที่สุด จ าแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มระดับการศึกษา ปวช. 
และกลุ่ม ระดับการศึกษา ปวส. มีความพึงพอใจในด้านความส าเร็จในการท างานมากที่สุด กลุ่มระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี มีความพึงพอใจในด้านความรับผิดชอบมากที่สุด กลุ่มระดับการศึกษาปริญญาโท 
มีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามากที่สุ ด ส่วนกลุ่มระดับ
การศึกษาปริญญาเอก มีความพึงพอใจด้านการได้การยอมรับนับถือมากที่สุด จ าแนกตามสถานที่ที่
ท างาน พบว่า กลุ่มวิทยาลัยราชพฤกษ์ (นนทบุรี) และกลุ่มวิทยาลัยราชพฤกษ์ (ศูนย์โรงเรียนระยอง
พาณิชยการ) มีความพึงพอใจ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามากที่สุด ส่วน
กลุ่มวิทยาลัยราชพฤกษ์ (ศูนย์ โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี) มีความพึงพอใจด้านความรับผิดชอบมาก
ที่สุด จ าแนกตามสายการปฏิบัติงาน พบว่า สายอาจารย์ มีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงานและผู้บังคับบัญชามากท่ีสุด และ สายสนับสนุนมีความพึงพอใจด้านความรับผิดชอบมากที่สุด 
จ าแนกตามประสบการณ์ พบว่า กลุ่มน้อย กว่า 1 ปี มีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงานและผู้บังคับบัญชามากที่สุด กลุ่ม 1 - 2 ปี และกลุ่ม 3 - 4 ปี มีความพึงพอใจด้านการให้การ
ยอมรับนับถือมากที่สุด และกลุ่มมากกว่า 4 ปี มีความพึงพอใจด้านความรับผิดชอบมากที่สุด 3) แนวทาง 
การพัฒนาวิทยาลัยให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจสูงขึ้น คือ ควรเพ่ิมสวัสดิการให้ มากขึ้น ควร
ปรับปรุงสถานที่จอดรถให้มีร่มเงาและหลังคา ควรปรับปรุงเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่าง ที่ตั้งหลัก
กับศูนย์ ควรมีการจัดสัมมนา/การท่องเที่ยวนอกสถานที่ให้กับบุคลากร ควรเพ่ิมอุปกรณ์ใน การสอน/
การทางาน เช่น ไมโครโฟน โปรเจ็คเตอร์ คอมพิวเตอร์ และควรมีการปรับปรุงในเรื่อง สุขอนามั ย 
และสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
 กิตติภัณฑ์ ร าจวนจร (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานครูเทศบาล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า  
1) พนักงานครูเทศบาล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลามีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานภาพรวม ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า พนักงานครูเทศบาลมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยจูงใจภาพรวมในระดับมาก ส่วน ปัจจัยค้ าจุนพนักงานครู
เทศบาลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภาพรวม ในระดับปานกลาง 2) พนักงานครูเทศบาล สังกัด
กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา ที่มีเพศ ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
ภูมิล าเนาเดิมและรายได้ต่อเดือน ต่างกันมีความ พึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 3) พนักงาน
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ครูเทศบาล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา ได้เสนอแนะแนวทางในการ
เสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในปัจจัยจูงใจ ที่มีความถี่ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) ควรมี
การเสริมแรง มีแรงจูงใจที่เหมาะสม 2) ควรให้บุคลากรได้มีโอกาส มีความก้าวหน้า และ 3) ควร
ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมอย่างสม่ าเสมอ และข้อเสนอแนะ ในปัจจัยค้ าจุน ที่มีความถี่ สูงสุด 
3 อันดับแรก คือ ควรพิจารณาความดีความชอบด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ทั่วถึง และชัดเจน 
รองลงมาคือ ควรจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ ให้ความเป็นกันเอง และควรปรับปรุงภูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2.4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
 จันทรา อิมในบุญ (2559) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานโดยใชห้ลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์กรของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 17  ผลการวิจัยพบว่า1) การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใสและหลักนิติธรรม ตามล าดับ 2) ความผูกพันต่อองค์กรของครูผู้สอนตามความ
คิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมและเป็นราย
ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ความทุ่มเท ความจงรักภักดีต่อองค์กร และความ
ศรัทธา ตามล าดับ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์กรของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
17 โดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเป็นราย
ด้านพบว่า การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาด้านหลักนิติธรรม ด้าน
หลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้าน
หลักความคุ้มค่า มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของครูผู้สอน อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 สุพรรษา ลอยสมุทร (2559) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอนกับประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัด
ระยองจันทบุรี และตราด โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 
อันดับแรกคือ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านสภาพการท างาน และด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง
ตามล าดับ 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมและ
เป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านความสัมพันธ์ที่ดี
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ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม และด้านการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ
และเป้าหมายของสถานศึกษา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน
กับประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ของทุก
ด้าน พบว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
 สุรศักดิ์  พันธุระ (2559) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4ผลการวิจัยพบว่า 1) การการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2) ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 และมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง 

 สุรชัย แซ่คู (2558) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมเขต 16 ผลการวิจัยพบว่า1) พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมเขต 16 โดยภาพรวมมีพฤติกรรมผู้น าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงานโดยภาพรวมมีพฤติกรรรมผู้น าอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ผู้บริหารมีการจัดการตามระเบียบทางราชการและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือผู้บริหารมีการก าหนดแนว
ทางการบริหารที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ส่วนด้านพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์โดย
ภาพรวมมีพฤติกรรมผู้น าอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือผู้บริหารให้ความช่วยเหลือโดยการ
แสดงออกด้วยความจริงใจแก่ผู้ร่วมงานและข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือผู้บริหารให้ความช่วยเหลือโดยการ
แสดงออกด้วยความจริงใจแก่ผู้ร่วมงานและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือผู้บริหารให้อิสระในการเสนอความ
คิดเห็นในการแก้ปัญหาและผู้บริหารปฏิบัติต่อครูอย่างเท่าเทียมกันและเสมอภาค 2) ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมเขต 16พบว่ามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาแยกแต่ละปัจจัยพบว่าด้านปัจจัยค้ าจุนครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจสูงสุดคือด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา
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และผู้ร่วมงาน รองลงมาคือด้านสภาพแวดล้อมในการท างานและด้านเงินเดือนและด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ของความพึงพอใจต่ าสุดคือด้านการบังคับบัญชา  ส่วนด้านปัจจัยจูงใจพบว่าครูมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ครูมีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจสูงสุดคือด้านความส าเร็จของงาน 
รองลงมาคือด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและด้านที่มี ค่าเฉลี่ย
ของความพึงพอใจต่ าสุดคือด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น า
ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการ
แข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมเขต 16 พบว่ามีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมีค่าสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนเป็นรายด้านกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
พบว่ามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
เป็นรายคู่พบว่าพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูด้านความส าเร็จของงาน มีค่าความสัมพันธ์อยู่นะดับสูงสุด รองลงมาคือพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่ง
งานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่วนพฤติกรรมผู้น าแบบ
มุ่งงานของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ าสุด 
 มนัสนันท์ เกิดเอ่ียม (2558) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 อันดับแรกคือด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และด้าน
จรรยาบรรณต่อสังคม ตามล าดับ ส่วนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาระดับต่ าสุด คือ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและราย
ข้อ พบว่าด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือผู้บริหารสถานศึกษาศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ในการ
พัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพ และผู้บริหาร
สถานศึกษามีความใฝ่ รู้หมั่น ศึกษาหาความรู้ความช านาญอยู่เสมอ ส่วนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของของผู้บริหารสถานศึกษาระดับต่ าสุดคือผู้บริหารสถานศึกษาใช้ภาษา และมีท่าทาง
บุคลิกภาพเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียง
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือผู้บริหารสถานศึกษารักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรี



104 

แห่งวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาแสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ และผู้บริหาร
สถานศึกษามีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ส่วนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของของผู้ บริหาร
สถานศึกษาระดับต่ าสุดคือผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตตาม
กฎ ระเบียบ และแบบแผนของทางราชการด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ โดยรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือผู้บริหารสถานศึกษาไม่แสวงหารายได้
หรือผลประโยชน์จากศิษย์และผู้รับบริการ ผู้บริหารสถานศึกษา ยกย่อง ชมเชย และให้ก าลังใจอย่าง
กัลยาณมิตรแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ และผู้บริหารสถานศึกษาให้ศิษย์และผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมใน
การเสนอแนวคิด หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ ส่วนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของของผู้บริหารสถานศึกษาระดับต่ าสุดคือผู้บริหารสถานศึกษาให้ความรัก ความเมตตา และ
เอาใจใส่ ช่วยเหลือศิษย์และผู้รับบริการโดยเท่าเทียมกัน และผู้บริหารสถานศึกษาเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ และความเป็นประชาธิปไตยแก่ศิษย์และผู้รับบริการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเพ่ือนครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมให้เพ่ือนครูมีความสามัคคี และร่วมใจกันผนึกก าลังในการพัฒนาการศึกษา และผู้บริหาร
สถานศึกษาริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารเพ่ือให้เกิดการพัฒนาทุกด้านต่อเพ่ือนครู ส่วนการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของของผู้บริหารสถานศึกษาระดับต่ าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตน
เป็นผู้น าและเป็นผู้ชี้แนะหรือแนะน าที่ดีเมื่อเพ่ือนครูกระท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้านจรรยาบรรณต่อ
สังคม โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ล าเอียงฝักใฝ่ฝ่ายใด ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษาน าภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมที่ดีงาม มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน และผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับ
ผู้น าทางศาสนาในชุมชน ส่วนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
ต่ าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าในการพัฒนาเศรษฐกิจ 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับแรก คือ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง ด้านความรับผิดชอบ ด้านความส าเร็จของงาน และ
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติตามล าดับส่วนความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูระดับต่ าสุด คือ ด้าน
การได้รับการยอมรับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ พบว่าด้านความส าเร็จของงาน โดยรวม
และเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ท่านสามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีผลงานของท่านส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และการ
ปฏิบัติงานของท่านทุกครั้งได้รับค ายกย่อง ชมเชยจากเพ่ือนร่วมงานเมื่องานส าเร็จ ส่วนความพึงพอใจ
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ในการปฏิบัติงานของครูระดับต่ าสุด คือท่านสามารถใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส าหรับปฏิบัติงานได้
เต็มที่และงานที่ปฏิบัติอยู่ส่งผลถึงความส าเร็จและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของท่านด้านการ
ได้รับการยอมรับ โดยรวมและเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับแรก คือ ท่านได้รับค ายกย่อง ชมเชย และการแสดงความยินดีจากการปฏิบัติงาน ท่านได้รับ
การยอมรับจากผู้ปกครอง หรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ส าคัญ
นอกเหนือจากงานประจ า ส่วนความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูระดับต่ าสุด คือ ท่านได้รับความ
ไว้วางใจและได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานและชุมชนด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
โดยรวมและเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ งานที่
ท่านท าเป็นงานที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อองค์กรท่านมีเสรีภาพและโอกาสในการใช้ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์งานอย่างเต็มความสามารถ งานที่ท่านท ามีความชัดเจนบอกให้รู้ว่า จะท าอะไร และ
ด าเนินการอย่างไร และท่านมีความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยในการท างาน ส่วนความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูระดับต่ าสุด คือ งานที่ท่านท าอยู่มีความท้าทายและจูงใจให้อยากปฏิบัติงาน ด้าน
ความรับผิดชอบ โดยรวมและเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับแรก คือ ท่านมีอิสระในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารโรงเรียนของท่านมีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้วยความเสมอภาค และท่านใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จของงานที่
ได้รับมอบหมาย ส่วนความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูระดับต่ าสุด คือปริมาณงานที่ท่าน
รับผิดชอบมีความเหมาะสมด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง โดยรวมและเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก 
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ท่านได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม 
และหาความรู้เพ่ิมเติมในการท างาน ท่านมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และท่านใช้ความรู้
ความสามารถที่มีอยู่ เพ่ือส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ส่วนความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูระดับต่ าสุด คือ หน่วยงานที่ท่านปฏิบัติอยู่มีกระบวนการพิจารณาความดีความชอบ
อย่างยุติธรรม และงานที่ท่านปฏิบัติส่งเสริมให้ได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 3) การปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ 3.1) จรรยาบรรณต่อตนเองกับความส าเร็จ
ของงาน จรรยาบรรณต่อวิชาชีพกับการได้รับการยอมรับ และจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการกับ
ความก้าวหน้าในต าแหน่งมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3.2) จรรยาบรรณต่อตนเองกับความรับผิดชอบ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการกับความรับผิดชอบ 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพกับความส าเร็จของงาน จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
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กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ จรรยาบรรณต่อสังคมกับความส าเร็จของงานจรรยาบรรณต่อสังคมกับการ
ได้รับการยอมรับ และจรรยาบรรณต่อสังคมกับความก้าวหน้าในต าแหน่ง มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3.3) จรรยาบรรณต่อตนเองกับการได้รับการยอมรับ 
จรรยาบรรณต่อตนเองกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ จรรยาบรรณต่อตนเองกับความก้าวหน้าในต าแหน่ง 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพกับความส าเร็จของงาน จรรยาบรรณต่อวิชาชีพกับความรับผิดชอบ 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพกับความก้าวหน้าในต าแหน่ง จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการกับความส าเร็จของ
งาน จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการกับการได้รับการยอมรับ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพกับ
การได้รับการยอมรับ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพกับความรับผิดชอบ จรรยาบรรณต่อผู้
ร่วมประกอบวิชาชีพกับความก้าวหน้าในต าแหน่ง จรรยาบรรณต่อสังคมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ
จรรยาบรรณต่อสังคมกับความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 4) การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
ดังสมการพยากรณ์ คือ Y = 8.27 + 1.04X 
 วราภรณ์ ช้างอยู่ (2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ผลลการวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากดังนี้คือภาวะผู้น าแบบ
มุ่งส าเร็จงานมากที่สุด รอรองลงมาคือภาวะผู้น าแบบสนับสนุน ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมและภาวะ
ผู้น าแบบสั่งการ 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครในภาพรวมพบว่าครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง เรียงตามล าดับด้านต่าง  ๆ ได้ดังนี้ 
ด้านนโยบายและการบริหารองค์กรของสถานศึกษา ด้านการปกครองบังคับบัญชาหรือการ
ควบคุมดูแลของผู้บริหาร ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน  ด้านสภาพการ
ท างานในสถานศึกษา ด้านเงินเดือน ด้านความสัมฤทธิ์ผลการ าท างานของท่าน ด้นการได้รับความ
ยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่การท างานของท่าน ด้านความก้าวหน้า
ในการท างาน โดยเฉลี่ยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3) ด้านความสัมพันธ์ของแบบ
ภาวะผู้น าดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครในภาพรวมพบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญท่ี .01 
 อิชช์กันต์ ศรีวรวิทย ์(2556) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่าระดับการบริหารงาตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ์ในภาพรวมทั้ง6 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายได้พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ด้านหลักความรับผิดชอบ รองลงมาได้แก่ด้านหลักความโปร่งใสและด้านหลักนิติธรรม ตามล าดับ 
ความพึงพอใจในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชกาครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ในภาพรวมทั้ง 10 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายได้พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรกได้แก่ด้านโอกาสความก้าวหน้าในการท างานรองลงมา
ได้แก่ด้านความมั่นคงปลอดภัยและด้านการจัดการตามล าดับ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกอยู่ระดับปานกลางและมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r= 0.575 ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

  ปิยพงษ์ โพธิ์มี (2554) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 3) การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต8 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 
 บุญธรรม ไวยมิตรา (2553) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหาร
โรงเรียนตามการรับรู้ของครูกบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน
ตามการรับรู้ของครูในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชน ด้านความเป็นประชาธิปไตย ด้าน
การอุทิศตนและเป็นตัวอย่างที่ดีในการท างาน ด้านความเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านวิสัยทัศน์และ
ความคิดสร้างสรรค์ และด้านความรู้ความสามารถทางการบริหาร 2) ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของ
ผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครู เป็นรายด้านและรายข้อ สรุปได้ดังนี้  2.1) คุณลักษณะของ
ผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครู ด้านวิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
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มาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ ผู้บริหารมีความกล้าแสดงออก มีความเชื่อม่ัน มีความรู้ความสามารถ
และมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความสามารถในการวางแผนเพ่ือพัฒนาโรงเรียน
โดยสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ ที่ท างานประสานกันและยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 2.2) คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูด้าน
ความรู้ความสามารถทางการบริหาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ ผู้บริหาร
สามารถก าหนดเป้าหมายของการท างานได้ชัดเจน และอ านวยการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานและ
งบประมาณสินทรัพย์และบัญชีได้อย่างถูกต้อง สามารถเลือกวิธีปฏิบัติอย่างเป็นระบบและเหมาะสม
กับงานและสามารถสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกคนในแต่ละงาน 2.3) คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน
ตามการรับรู้ของครู ด้านความเป็นผู้น าทางวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย คือ สนับสนุนการพัฒนาและประเมินครูให้มีวิชาชีพชั้นสูงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน เป็นผู้น า ผู้แทนกลุ่มในการพัฒนาวิชาการของโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนและชุมชน และส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 2.4) คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตาม
การรับรู้ของครู ด้านการอุทิศตนและเป็นตัวอย่างที่ดีในการท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียง
ตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
และค่านิยมที่ดีตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี 
หลีกเลี่ยงอบายมุข และ ปรับปรุงและพัฒนาตนเองทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 2.5 ) คุณลักษณะของ
ผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครู ด้านความเป็นประชาธิปไตยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียง
ตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ ยึดมั่น กตัญญู เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างจริงใจ และ
ปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับครู มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเองและกระท าการทุกอย่างที่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 2.6) คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครู ด้านมนุษย
สัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยคือแต่งกาย
สะอาดเรียบร้อย มีกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมกับต าแหน่งเป็นที่ยอมรับของสังคม ใช้วาจาที่สุภาพมี
เหตุผลเป็นที่รักเคารพของครู นักเรียน และให้ความมือกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชนได้อย่าง
เหมาะสม 3) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูครูมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้าน อยู่ในระดับมาก เรียง
ตามล าดับ ดังนี้ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความส าเร็จของงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา 
ด้านความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ด้านสภาพการท างาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านเป็นอยู่ส่วนตัว ด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน และ ด้านเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ผลการวิเคราะห์ความพึ ง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูเป็นรายด้านและรายข้อสรุปได้ดังนี้ 3.1 ) ความพึงพอใจในการ
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ปฏิบัติงานของครู ด้านความส าเร็จของงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ 
รู้สึกภาคภูมิใจในผลงานที่ได้ท าไปแล้ว สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จลุล่วงได้ด้ วยดี 
ความส าเร็จของงานเป็นผลมาจากการใช้ทักษะประสบการณ์แก้ไขปัญหา และงานที่ได้รับมอบหมาย
เป็นงานที่ถนัดและสนใจ 3.2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ หลักและวิธีการปฏิบัติงานของท่านสามารถ
เป็นแบบอย่างแก่เพ่ือนร่วมงานได้ ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือนร่วมงานให้การ
ยอมรับโดยรับฟังความคิดเห็นของท่าน และความรู้ความสามารถได้รับการยอกย่องจากผู้ร่วมงาน 
3.3) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงานในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้มีโอกาสเพ่ิมพูนประสบการณ์วิชาชีพ 
เช่น ประชุม สัมมนา อบรม ดูงานและศึกษาต่อ งานที่ปฏิบัติมีโอกาสพัฒนาทักษะในอาชีพ และ
หน่วยงานที่ปฏิบัติอยู่มีกระบวนการพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม 3.4) ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย 
คือ มีความมั่นคงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้นานเท่าที่ต้องการ ลักษณะงานตรงตามความสามารถที่
มีอยู่ และได้รับมอบหมายงานที่เกิดจากความรู้ความสามารถ 3.5) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูด้านความรับผิดชอบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ ภูมิใจที่มีโอกาส
รับผิดชอบงานที่ปฏิบัติอยู่ มีอิสระในการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบและผู้บริหาร
โรงเรียนมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความเสมอภาค 3.6) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูด้านนโยบายและการบริหารในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ โรงเรียน
มีการก าหนดหน้าที่ของครูอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบายท าแผนการปฏิบัติราชการของโรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียนให้ค าแนะน าและ
ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของครู 3.7) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูด้านการปกครองบังคับ
บัญชาในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ ผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถใน
การปกครองและการบริหารเป็นอย่างดี ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายงานได้อย่างชัดเจนและกระจาย
งานอย่างยุติธรรม และผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความดีความชอบอย่างยุติธรรม 3.8 ) ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูด้านความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ ผู้บริหารโรงเรียนให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจเมื่อมีปัญหา ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว เมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือด้วยความ
เต็มใจ และบรรยากาศในที่ท างาน มีความกลมเกลียวสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 3.9 ) ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูด้านเป็นอยู่ส่วนตัว ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย 
คือ การปฏิบัติงานในหน้าที่ท าให้สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ในปัจจุบัน และ ลักษณะของงาน ท า
ให้มีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้น 3.10) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูด้านเงินเดือน และสิทธิ
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ประโยชน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ เงินเดือนประจ าและรายได้พิเศษ 
อ่ืน ๆ ได้รับเพียงพอที่จะช่วยให้มาตรฐานการด ารงชีพดีขึ้น คิดว่าเงินเดือนและรายได้พิเศษที่ได้รับ
ปัจจุบันคุ้มค่ากับปริมาณงานที่ปฏิบัติอยู่ และเงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับเหมาะสมกับงานที่
รับผิดชอบ 3.11) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูด้านสภาพการท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ มีความพึงพอใจในสภาพทั่ว ๆ ไปของโรงเรียน มีสภาพจิตใจที่ดีเมื่อ
ท างานในโรงเรียน และสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ โรงเรียนเอ้ือต่อการท างานที่มีประสิทธิภาพ 3.12) ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียง
ตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ งานที่ท าอยู่เป็นอาชีพที่มั่นคงและสามารถช่วยให้ด ารงชีพอยู่ได้ตามศักยภาพ 
ผู้บริหารโรงเรียนให้ความคุ้มครอง และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานที่มอบหมาย 4) การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1และเขต 2 มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
 ก่อเกียรติ สัพโส (2553) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 6 ด้าน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่า เฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 ด้านคือด้านหลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรมและหลักการมีส่วนร่วม เมื่อ
พิจารณาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตามรายด้านและรายข้อปรากฏผลดังนี้ 1.1) 
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 
ครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ผู้บริหารสนับสนุน
ให้มีการก าหนดกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนและผู้บริหารควบคุมการ
ใช้กฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 1.2) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารด้านหลักคุณธรรมตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 
ครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับดังนี้ ผู้บริหารมี
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากที่สุด ผู้บริหารยึดเหตุผลและคุณธรรม
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ในการแก้ปัญหาและการบริหารโรงเรียนและผู้บริหารยึดมั่นความถูกต้องดีงามเป็นแบบอย่างที่ดีของ
นักเรียน ครูบุคลากรและสังคมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 1.3) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารด้านหลักความโปร่งใสตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้บริหารบริหารโรงเรียนด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการจัดท าเอกสารหลักฐานการบริหารงบประมาณของโรงเรียนให้
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
1.4) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารด้านการมีส่วนร่วมตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร ครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 ล าดับดังนี้คือ
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนมีสวนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆเช่นกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ทัศนศึกษานอกสถานที่และผู้บริหาร
เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียนโดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผล
กลยุทธ์ของโรงเรียน 1.5) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารด้านหลักความ
รับผิดชอบตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย 3 ล าดับดังนี้ผู้บริหารมีความกล้ายอมรรับจากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
ผู้บริหารใส่ใจกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและ
ผู้บริหารมีความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตนเอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 1.6) การ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารด้านหลักความคุ้มค่าตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 
ครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดและผู้บริหาร
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่พัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนครเขต 3 
ทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากโดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยดังนี้ การได้รับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบและความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สกลนครเขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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จ าแนกตามรายด้านและรายข้อปรากฏผลดังนี้ 2.1) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนครเขต 3 ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
ผู้บริหารและครูพึงพอใจที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถแก้ปัญหาในการท างานจนประสบความส าเร็จ 
ความส าเร็จของงานที่ผู้บริหารและครูท าส่งผลต่อความก้าวหน้าของนักเรียนและโรงเรียนและ
ผู้บริหารและครูต้องใช้ความพยายามและความอดทนพอสมควรงานที่ได้รับมอบหมายจึงจะส าเร็จ 
2.2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร
เขต 3 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ เพ่ือนร่วมงานยกย่องให้เกียรติและ
สนับสนุนในความส าเร็จของผู้บริหารและครู งานที่ผู้บริหารและครูท าอยู่ท าให้รู้สึกมีเกียรติและมี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและผู้บริหารและครูรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อความส าเร็จในการท างาน
ต่างๆของโรงเรียน 2.3) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสกลนครเขต 3 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย3 ล าดับดังนี้ผู้บริหารกระตุ้นให้ครู
สร้างงานอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ผู้บริหารสร้างความตระหนักในความ
รับผิดชอบและความผูกพันต่องานให้เกิดกับครูและผู้บริหารและครูรู้สึกพอใจในภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันและผู้บริหารและครูมีอิสระในการตัดสินใจและก าหนดวิธีการท างาน
ด้วยตนเอง 2.4) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สกลนครเขต ด้านความรับผิดชอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก เรียงล าดับจากมาหาน้อยดังนี้ ผู้บริหารก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในงานของ
โรงเรียนอย่างชัดเจนและเป็นธรรม ผู้บริหารและครูมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบงานต่างๆในโรงเรียน
และครูมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน 2.5) ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนครเขต 3 ด้าน
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ครูพึงพอใจกับความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน
และวิชาชีพที่ท าอยู่ ครูได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และ
ครูได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 3) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารงานจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนครเขต3 โดยภาพรวมสัมพันธ์กันในทางบวก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.843) เมื่อพิจารณารายด้านมีความสัมพันธ์กันในทางบวก 
เรียงล าดับดังนี้ ด้านหลักคุณธรรม  ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านความคุ้มค่า ด้านความโปร่งใส ด้าน
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การมีส่วนร่วมและด้านนิติธรรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนครเขต 3 โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีค่าสัมพันธ์ (rxy) ดังนี้  0.760, 0.745,0.741,0.739,0.715 และ 0.707  ส่วนความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพบว่าความพึงพอใจของข้าราชการครู ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  ด้าน
ความรับผิดชอบ  ด้านการได้รับการยกย่องนับถือ  ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ และด้าน
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ (rxy) ดังนี้ 0.797, 
0.780, 0.715, 0.711 และ 0.680 
 นงลักษณ์ อนันทวรรณ (วารสาร, รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและน า เสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1“นวัตกรรมสร้างสรรค์ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนไทยแลนด์ 
4.0”) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจในการท างาน
ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ หลักความโปร่งใส รองลงมา คือ ด้านการหลักนิติธรรม ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลัก
ความคุ้ม ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ 2) ความพึงพอใจในการท างานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากโดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือนโยบายและการบริหาร รองลงมาคือ ความส าเร็จของงาน ความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งการงานการปกครองบังคับบัญชา การได้รับความยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ สภาพการ
ท างาน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานลักษณะของงานและด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือผลประโยชน์
ตอบแทน   3)ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจในการ
ท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า มีความสัมพันธ์
กันทางบวกในระดับสูงมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
  ยุพา  จันทะบุตร (2551) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การใช้อ านาจของ
ผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในงานของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เลยเขต2 ผลการวิจัยพบว่าการใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูผู้สอนเมื่อพิจารณา
เป็นรายได้พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านอ านาจตามกฎหมาย ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ 
ด้านอ านาจการให้รางวัลและด้านอ านาจอ้างอิงอยู่ในระดับมากตามล าดับ ส่วนด้านอ านาจการบังคับ
อยู่ในระดับน้อยส าหรับผลการวิจัยแต่ละด้านมีดังนี้ ด้านการให้รางวัลพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการใช้
อ านาจด้านการให้รางวัลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับ
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มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก 3  ล าดับแรกคือสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความสามารถให้มีโอกาส
ก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ให้มีความก้าวหน้า
และสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความสามารถให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูง ตามล าดับ ส่วนข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือการให้การยกย่องชมเชยเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่สั่งการได้ส าเร็จ 
ด้านอ านาจการบังคับ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนใช้อ านาจด้านการบังคับโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง3ล าดับแรกคือต าหนิผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์ของโรงเรียนตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อละทิ้งหน้าที่ในความรับผิดชอบของตน
และตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย 3 ล าดับแรกคือ
ลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของโรงเรียน ลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนด้วยการเชิญมาชี้แจงขู่ว่าจะตัดเงินเดือนถ้าผู้ใต้บังคับบัญชา
ไม่ปรับพฤติกรรมการละทิ้งหน้าที่สอนและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยการย้ายงานด้านอ านาจตามกฎหมายพบว่าผู้บริหารโรงเรียนมี
การใช้อ านาจด้านอ านาจตามกฎหมายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุก
ข้ออยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก 3 ล าดับแรกคือออกค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรในการ
มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบ สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
การท างานได้และใช้กฎระเบียบที่โรงเรียนก าหนดขึ้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามล าดับ ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือใช้อ านาจหน้าที่ที่มีอยู่บริหารงานได้อย่างเหมาะสม ด้านอ านาจอ้างอิงพบว่า
ผู้บริหารโรงเรียนมีการใช้อ านาจด้านอ านาจอ้างอิงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าทุกข้ออยู่ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก3ล าดับแรกคือวางตัวให้เหมาะสมในทุกเวลา 
สถานที่และโอกาส สร้างความประทับใจในบุคลิกลักษณะแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและใช้ความเป็นผู้ที่มี
ลักษณะนิสัยคล้ายคลึงกันใต้บังคับบัญชาท าให้การประสานภายในเป็นไปด้วยความราบรื่นตามล าดับ 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด2ข้อคือใช้ความเป็นผู้มองโลกในทางสร้างสรรค์ ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
อยากท างานด้วยและใช้ความฉลาดมีสติปัญญาดีท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อถือและศรัทธา ด้านอ านาจ
ความเชี่ยวชาญพบว่าผู้บริหารโรงเรียนมีการใช้อ านาจด้านอ านาจความเชี่ยวชาญโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่นะดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก 3 ล าดับแรกคือ
ใช้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของโรงเรียนและปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่างได้ ใช้ความรู้
ความสามารถในการบริหารการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปและใช้ประสบการณ์และการมี
ผลงานดีเด่นในการบริหารงานตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 2 ข้อ คือ ให้ค าแนะน าอย่างดีใน
การปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและให้ความรู้เชิงวิชาการแก่บุคคลภายนอกโรงเรียนอยู่เสมอ ความ
พึงพอใจในงานของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลยเขต 2 ผลการวิจัย
พบว่าครูผู้สอนมีความพึงพอใจในงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
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ครูผู้สอนมีความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติและความรับผิดชอบและด้านนโยบายและการบริหารตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือด้านค่าตอบแทนส าหรับผลการวิจัยแต่ละด้านมีดังนี้ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติและความ
รับผิดชอบของครูผู้สอนมีความพึงพอใจในงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่
ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก 3 ล าดับแรกคืองานที่ท่านรับผิดชอบท าให้สามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถทักษะ ท่านมีโอกาสได้ท างานที่หลากหลายและท่านได้รับมอบหมายงานที่ท าท้าทาย
ความคิด ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือท่านสามารถท าสิ่งที่ไม่ค้านกับจิตส านึกของตนเอง 
ด้านนโยบายและการบริหาร ครูผู้สอนมีความพึงพอใจในงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก 3 ล าดับแรกคือผู้บริหารมี
การกระจายอ านาจและมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความสามารถ นโยบายในการบริหารงานของ
โรงเรียนมีความชัดจนและสามารถน าไปปฏิบัติ ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะ
ครูในโรงเรียนและท่านได้มีส่วนร่วมในการก าหนด นโยบายของโรงเรียนตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือวิธีการที่ผู้บริหารโรงเรียนของท่านใช้แก้ปัญหากับบุคลากรในโรงเรียน ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ครูผู้สอนมีความพึงพอใจในงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก 3 ล าดับแรกคือท่านท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานได้เป็นอย่าง
ดีสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและท่านมีโอกาสท าสิ่งต่าง ๆ เพ่ือคนอ่ืน ๆ ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือ เมื่อท่านแสดงความคิดเห็นเพ่ือนร่วมงานให้การยอมรับและปฏิบัติตาม ด้านความก้าวหน้า
ในต าแหน่งครูผู้สอนมีความพึงพอใจในงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก 3 ล าดับแรกคือ ผู้บริหารสนับสนุนให้ศึกษาต่อ
หรือสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมการศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 
ท่านมีความมั่นคงในการท างานและผู้บริหารให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานด้านต่างๆตามล าดับ 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือต าแหน่งงานที่ท่านปฏิบัติอยู่สามารถเปลี่ยนสายงานสู่ต าแหน่งอ่ืนได้ 
ด้านความส าเร็จของงาน ครูผู้สอนมีความพึงพอใจในงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก 3 ล าดับแรกคือท่านสามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ท่านมีโอกาสได้ใช้ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีผลงานปรากฏและท่านสามารถปฏิบัติงานส าเร็จตามเวลาที่
ก าหนดตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือท่านได้รับค าชมเชยเมื่อท างานได้ดี ด้านค่าตอบแทน 
ครูผู้สอนมีความพึงพอใจในงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่
ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก3ล าดับแรกคือความเหมาะสมของเงินเดือนที่ได้รับเมื่อ
เปรียบเทียบกับงานที่รับผิดชอบ จ านวนเงินเดือนที่ท่านได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานที่ท่านปฏิบัติ
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และโอกาสในการพิจารณาเลือนขั้นเงินเดือนมีความเหมาะสมตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในงานของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเลยเขต 2 ผลการวิจัยพบว่าการใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของ
ครูผู้สอนด้านอ านาจการให้รางวัลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในงานด้านนโยบายและ
การบริหารด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านค่าตอบแทน
ในระดับปานกลาง ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านลักษณะของานที่
ปฏิบัติและความรับผิดชอบและด้านความส าเร็จของงานมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 โดยภาพรวมด้านอ านาจการให้รางวัลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
พึงพอใจในงานของครูผู้สอนในระดับกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 



บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

  
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ซึ่งผู้วิจัยจะน าเสนอรายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 3.3 การสร้างเครื่องมือ  
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 3.1.1 ประชำกร  
 ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเลย เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1,317 คน  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง  
 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie และ Morgan อ้างถึงใน วรรณี แกมเกตุ, 2551, หน้า 287) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 298 คน 
และสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดโรงเรียนในแต่
ละอ าเภอ ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  
   3.1.2.1 แบ่งชั้นตามขนาดโรงเรียนในแต่ละอ าเภอเป็น 3 ขนาดตามเกณฑ์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 คือโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลางและ
โรงเรียนขนาดใหญ่ 
   3.1.2.2 ในแต่ละชั้นก าหนดสัดส่วนตามขนาดของโรงเรียนในแต่ละอ าเภอและท าการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากในแต่ละชั้นได้กลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน
ของประชากรในแต่ละอ าเภอ คือ โรงเรียนขนาดเล็ก 129 คนโรงเรียนขนาดกลาง 92 คนและ
โรงเรียนขนาดใหญ ่77 คน ดังรายละเอียดใน ตารางที่ 3.1 
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ตำรำงท่ี  3.1 จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงจ ำแนกตำมขนำดของโรงเรียนในแต่ละอ ำเภอ 
 

อ ำเภอ 
จ ำนวนประชำกร จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 

ขนำด
เล็ก 

ขนำด
กลำง 

ขนำด
ใหญ่ 

รวม ขนำด
เล็ก 

ขนำด
กลำง 

ขนำด
ใหญ่ 

รวม 

เมือง 128 167 173 468 29 38 39 106 
นาด้วง 43 63 22 128 10 14 5 29 
เชียงคาน 145 88 64 297 33 20 14 67 
ปากชม 164 29 63 256 37 6 14 57 
ท่าลี่ 84 62 22 168 20 14 5 39 

รวม 564 409 344 1317 129 92 77 298 
 

ที่มำ : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อัตราก าลังข้าราชการครู (2559) 
 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต1 ในขอบข่ายการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการคือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักการคุ้มค่า ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ  
 5 หมายถึง การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 4 หมายถึง การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก  
 3 หมายถึง การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง   
 2 หมายถึง การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับน้อย  
 1 หมายถึง การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต1 เกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ท างาน 6 ประการคือด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน สภาพแวดล้อมใน
การท างานา ความมั่นคงปลอดภัย ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือนร่วมงานและการ
ยอมรับนับถือซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ
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 5  หมายถึง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด  
 4  หมายถึง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก   
 3  หมายถึง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง   
 2  หมายถึง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย  
 1  หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

3.3 กำรสร้ำงและพัฒนำคุณภำพของเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือดังนี้  
 3.3.1  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักธรรมาภิบาล
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 3.3.2 สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัดตามนิยามศัพท์  
 3.3.2 ร่างเสนอแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์  
 3.3.3 หาความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ท าการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การวัด
ตามนิยามศัพท์ (Index of Item–Objective Congruence : IOC) จากนั้นเลือกแบบสอบถามที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป มาใช้ (อ้างถึงใน อิชช์กันต์ ศรีวรวิทย์, 2557, หน้า35) ส าหรับ
การวิจัยครั้งนี้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม มีค่า IOC ทั้งสองฉบับระหว่าง 0.60-1.00 
  3.3.4 ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและน าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษา จากนั้นจึงปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วทดลองใช้ (Try 
out) กับประชากรที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลยประถมศึกษาเลยเขต 1 และน าข้อมูลที่ได้
จากการทดลอง มาตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วท าการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ
แอลฟา  (Alpha Coefficient Method) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) แปลผลความเชื่อมั่น มี
ดังนี้ (อิชช์กันต์ ศรีวรวิทย์, 2557)   
  0.00-0.02  ความเชื่อมั่นต่ ามาก/ไม่มีเลย  
  0.21-0.40  ความชื่อมั่นต่ า   
  0.41-0.70  ความเชื่อมั่นปานกลาง  
  0.71-1.00  ความเชื่อมั่นสูง 
 จากผลการวิ เคราะห์ค่าความเชื่อมั่น พบว่าค่าความเชื่อมั่นรวมทุกข้อค าถามใน
แบบสอบถามตอนที่2 เท่ากับ .992 และในแบบสอบถามตอนที่ 3 เท่ากับ .977 สรุปได้ว่า 
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แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นในระดับสูงและมีความเหมาะสมในการวิจัย สรุปได้ว่าแบบสอบถาม
สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้  
 3.3.5  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์แล้วเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 298 คน ในระหว่างวันที่ 10 เดือน มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 เดือน มีนาคม 2560
 3.3.6  น าเครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ภาพประกอบการด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
                  
 
      
 
                                          
 
 
                             
 
 
                                
 

แผนภูมิ 3.1 แสดงล ำดับขั้นตอนในกำรสร้ำงและหำคุณภำพของเครื่องมือ 
 
 
 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัดตามนิยามศัพท์ 

เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 

เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบความตรง 

เชิงเนื้อหาเพื่อปรับปรุงแก้ไข 

น าไปทดลองใช้ (Try Out) และหาค่าความเที่ยง 
 

น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ 

จัดท าแบบสอบถามฉบับจริงและน ามาเก็บรวบรวมข้อมูล 
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3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล   
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้  

 3.4.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
จังวัดเลยถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1  เพ่ือขออนุญาตเก็บ 
ข้อมูลจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 1  
 3.4.2  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้าน
ช้างจังวัดเลยถึงผู้อ านวยการโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพร้อมแนบแบบสอบถามตามจ านวนที่ได้
ก าหนดไว้จากการสุ่มและขอความร่วมมือจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถาม 

3.4.3 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยประสานโดยตรงกับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างติดตามจนครบตามจ านวนที่ต้องการ 298 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 

3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 การท าวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS
ในการค านวณค่าทางสถิติต่าง ๆ มีขั้นตอนดังนี้ 
 3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 โดยแจงความถี่ (f) และ
หาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน ามาเสนอในรูปตาราง 
 3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตอนที่ 2 โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) เสนอ
ข้อมูลเป็นตารางประกอบความเรียงโดยก าหนดขอบเขตของค่าเฉลี่ยไว้ดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 
2554, หน้า 163) 
  4.51-5.00  หมายถึง  ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากท่ีสุด     
 3.51- 4.50  หมายถึง ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก 
  2.51-3.50  หมายถึง ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง       
  1.51-2.50  หมายถึง ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับน้อย        
  1.00 -1.50  หมายถึง ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.5.3 วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ตอนที่ 3 โดย
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviatiion) เสนอข้อมูลเป็น
ตารางประกอบความเรียงโดยก าหนดขอบเขตของค่าเฉลี่ยไว้ดังนี้   (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า163) 
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 4.51-5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 3.51-4.50  หมายถึง ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  
 2.51-3.50  หมายถึง ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.51-2.50  หมายถึง ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย 
 1.00-1.50  หมายถึง ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.5.4 วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน วิเคราะห์โดยการทดสอบ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดย
ก าหนดค่าสถิติระดับนัยส าคัญ .05  
  เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(rxy) การแปลความหมายของค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) ซึ่งพิจารณาความสัมพันธ์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันที่ค านวณ
มาได้แปลผลในรูปของความสัมพันธ์ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, 110)  

1. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0 หมายถึงตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน 
2. ค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง - 1 ถึง + 1 หมายถึงตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์

กันโดยที่ทิศทางของความสัมพันธ์พิจารณาจากเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้
คือถ้าเป็นไปในทางบวก แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในลักษณะคล้อยตามกัน แต่ถ้า
ในทางลบแสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกันหรือผกผันกัน ส าหรับการ
พิจารณาระดับความสัมพันธ์สามารถพิจารณาได้ดังนี้ 

ค่าสหสัมพันธ์  0.80-1.00  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมาก  
 ค่าสหสัมพันธ์  0.60 -0.79  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันอยู่ ในระดับค่อนข้างสูงมาก  
 ค่าสหสัมพันธ์  0.40 – 0.59 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง  
 ค่าสหสัมพันธ์  0.20 – 0.39 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 
ค่าสหสัมพันธ์  0.01 – 0.19 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับน้อย 

 

3.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยได้ประมวลผลข้อมูล โดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตามหัวข้อการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้  
 3.6.1 สถิติพ้ืนฐาน  
   3.6.1.1 ค่าความถี ่   
   3.6.1.2 ค่ารอ้ยละ  
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   3.6.1.3 ค่าเฉลี่ย   
   3.6.1.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.6.2 สถิติอ้างอิง  
   3.6.2.1 ค่าสัมประสิทสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s product – moment 
correlation coefficient) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านัก งานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยส่งแบบสอบถาม
จ านวน 298 ฉบับ และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 298 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 การวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าเสนอตามล าดับดังนี้ 

4.1  สัญลักษณ์ของสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1 

4.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

4.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  
 

4.1 สัญลักษณ์ของสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ เพ่ือความสะดวกและความเข้าใจตรงกันในการน าเสนอผลการ 
วิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  n    แทน  จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 

       แทน  คะแนนเฉลี่ย (Mean) 
  S.D.   แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  r    แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน 
  *    แทน  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  **    แทน  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  P – Value  แทน  ความน่าจะเป็นที่จะปฏิเสธสมมติฐาน 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 298 คน  
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวน และร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย      66 22.10 
หญิง      232 77.9 
                       รวม 298 100 

 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 298 คน เมื่อจ าแนก
ตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 77.90  เป็นเพศ
ชาย 66 คน คิดเป็นร้อยละ 22.10  

 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวน และร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตรี  215 72.10 
สูงกว่าปริญญาตรี                                                                                              83 27.90 
                       รวม 298 100 

 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 298 คน จ าแนกตาม

ระดับการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 215 คน คิดเป็น

ร้อยละ 72.10 อยู่ในระดับการศึกษาทีสู่งกว่าปริญญาตรี 83 คน คิดเป็นร้อยละ 27.90  
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวน และร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

ประสบการณ์ในการท างาน จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 10 ปี                        63    21.10 
10-20 ปี  100   33.60 
มากกว่า 20 ปี                                                                     135 45.30 
                       รวม 298 100 

  

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 298 คน เมื่อจ าแนก
ตามประสบการณ์ในการท างาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 
20 ปี จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 45.30 รองลงมาคือ ประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 10-20 ป ี
จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 33.60 และมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี จ านวน 63 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.10 ตามล าดับ 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลยเขต 1 โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังรายละเอียดใน 
ตารางที ่4.4-4.10 
 

ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 
เกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและราย
ด้าน 

 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

              ค่าสถิติ ( N=298) 

   S.D. ระดับการปฏิบัติ     ที่      
 1. ด้านหลักนิติธรรม 4.27 0.51 มาก 1 
 2. ด้านหลักคุณธรรม 4.25 0.58 มาก 3 
 3. ด้านหลักความโปร่งใส 4.20 0.56 มาก 5 
 4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 4.26 0.56 มาก 2 
 5. ด้านหลักความรับผิดชอบ 4.25 0.59 มาก 4 
 6. ด้านหลักการคุ้มค่า 4.20 0.60 มาก 6 
        ค่าเฉลี่ยรวม 4.24 0.51 มาก  

 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลยเขต 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 

โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (  =4.24, S.D.=0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่

ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือด้านหลักนิติธรรม (  =4.27,S.D.=0.51) 

รองลงมาคือด้านหลักการมีส่วนร่วม (  = 4.26,S.D.=0.56) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้าน

หลักการคุ้มค่า (  =4.20,S.D.=0.60) 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 
เกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลักนิติธรรม  

 

ที ่ ด้านหลักนิติธรรม 
ค่าสถิติ (n=298) 

   S.D. ระดับการปฏิบัติ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานโดยการน า 

ระเบียบกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ เช่น พระราช 
บัญญัติ กฎกระทรวงมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา 

4.29 
 
 

0.64 
 
 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ
วินัยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร 4.26 0.65 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาชี้แจง แนะน าแนวทางปฏิบัติที่
ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับแก่บุคลากรให้มีความ
เข้าใจตรงกัน 4.29 0.67 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาก ากับดูแลและส่งเสริมให้บุคลากร
ประพฤติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 4.35 0.63 มาก 

5. บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
ก าหนดขึ้นด้วยความเต็มใจ 4.22 0.65 มาก 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดกฎระเบียบหรือแนว
ปฏิบัติของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน 4.28 0.65 มาก 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 4.27 0.68 มาก 

8. ผู้บริหารสถานศึกษามีการก าหนดหน้าที่ความรับผิด 
ชอบโดยมอบหมายงานให้บุคลากรได้ท างานตาม
ความรู้ความสามารถด้วยความเหมาะสม 4.23 0.68 มาก 

9. ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมให้บุคลากร ประพฤติ
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 4.26 0.59 มาก 

 รวม 4.27 0.51 มาก 
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จากตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่าครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเลยเขต 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา

ด้านหลักนิติธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.27, S.D.=0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุก
ข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ 4 ผู้บริหารสถานศึกษาก ากับดูแลและ

ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดไว้ (  =4.35, S.D.=0.63) รองลงมา
คือ ข้อ1ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานโดยการน าระเบียบกฎหมายและข้อบังคับต่างๆเช่น

พระราชบัญญัติ กฎกระทรวงมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา (  =4.29, S.D.=0.64) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือข้อ 5 บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนดขึ้นด้วยความเต็มใจ 

(  =4.22, S.D.=0.65) 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 
เกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลักคุณธรรม  

 

ที ่ ด้านหลักคุณธรรม 
ค่าสถิติ (n=298) 

   S.D. ระดับการปฏิบัติ 
1. ผู้ บริ หารสถานศึ กษาเป็ นผู้ มี อั ธยาศั ยดี  มี น้ าใจ 

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่บุคลากรด้วยความจริงใจ 
4.30 

 
0.74 

 มาก 
2. ผู้บริหารสถานศึกษามีความประพฤติดีงามตามหลัก

ศีลธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในสถานศึกษา 
ชุมชนและสังคม 4.26 0.69 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรในสถาน 
ศึกษาปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ มี
ระเบียบวินัย 4.35 0.63 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังความคิดเห็น ให้ความ
ช่วยเหลือแก่บุคลากรและผู้ร่วมงานด้วยความเป็น
ธรรมและใจเป็นกลาง 4.20 0.71 มาก 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
ความเสมอภาค 4.11 0.76 มาก 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้บุ คลากรใน
สถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่หมู่คณะ 4.27 0.66 มาก 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตซื่อตรงต่อตนเองและหน้าที่ 4.29 0.68 มาก 

8. ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาให้คุณและให้โทษ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความมีเหตุผลและเป็นธรรม 4.19 0.67 มาก 

9. ผู้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริม สนับสนุนและจัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ครูและ
นักเรียน 4.30 0.64 มาก 

 รวม 4.25 0.58 มาก 
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 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลัก

คุณธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.25, S.D.=0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรใน

สถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย (  =4.35, S.D.=0.63) รองลงมา
คือข้อที่ 9 ผู้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่

ครูและนักเรียน (  =4.30, S.D.=0.64) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือข้อที่ 5 ผู้บริหารสถานศึกษา

ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาค (  =4.11, S.D.=0.76) 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 
เกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลักความ
โปร่งใส 

 

ที ่ ด้านหลักความโปร่งใส 
ค่าสถิติ (n=298) 

   S.D. ระดับการปฏิบัติ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน

ในทุกเรื่อง 
4.12 

 
0.70 

 
มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานในทุกขั้นตอน มีเกณฑ์ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม 

4.10 0.70 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

4.21 0.71 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา 

4.22 0.70 มาก 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาให้บุคลากรได้รับรู้เป้าหมายการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 

4.26 0.64 มาก 

6. ผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุมก ากับและด าเนิน 
การให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
โรงเรียน 

4.22 0.63 มาก 

7. ผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุมก ากับและด าเนิน 
การเปิดเผยการใช้งบประมาณของสถานศึกษา 

4.22 0.68 มาก 

8. ผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุมก ากับและด าเนิน 
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเปิดเผยสามารถตอบสอบได้ 

4.19 0.64 มาก 

9. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประกาศและประชาสัมพันธ์
แผนการรับนักเรียนด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจ 
สอบได้ 

4.27 0.67 มาก 

 รวม 4.20 0.56        มาก 
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 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ว่าครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลยเขต 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  ด้าน

หลักความโปร่งใสโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.20, S.D.=0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุก
ข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อที่ 9 ผู้บริหารสถานศึกษามีการประกาศ

และประชาสัมพันธ์แผนการรับนักเรียนด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ (  =4.27, S.D.=0.67)  
รองลงมาคือข้อที่ 5 ผู้บริหารสถานศึกษาให้บุคลากรได้รับรู้เป้าหมายการด าเนินงานของสถานศึกษา 

(  =4.26, S.D.=0.64)และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือข้อที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการตรวจสอบ

ผลการด าเนินงานในทุกขั้นตอน มีเกณฑ์ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ เป็นรูปธรรม  (  =4.10, 
S.D.=0.70) 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 
เกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลักการมี 
ส่วนร่วม 

 

ที ่ ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
ค่าสถิติ ( n=298) 

   S.D. ระดับการปฏิบัติ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีความตระหนักถึงความส าคัญ

ของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา 
4.28 

 
0.65 

 มาก 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม

ในการน าเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 4.28 0.67 มาก 
3. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกัน

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถาน 
ศึกษา 4.32 0.67 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถานศึกษา
อย่างสม่ าเสมอ 4.24 0.70 มาก 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติ
กิจกรรมในสถานศึกษาอย่างทั่วถึง 4.32 0.63 มาก 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการประชุมเพ่ือเปิด
โอกาสให้บุคลากรน าเสนอและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา 4.24 0.65 มาก 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรร่วมรับรู้
ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข 4.24 0.70 มาก 

8. ผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุมก ากับและด าเนิน 
งาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดเผยแพร่ต่อสาธารณชน 4.23 0.66 มาก 

9. ผู้บริหารสถานศึกษาได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการครู  
บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 4.27 0.69 มาก 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 
 

ที ่ ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
ค่าสถิติ ( n=298) 

   S.D. ระดับการปฏิบัติ 
10. ผู้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริมให้วิทยากรท้องถิ่น มี

ส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
4.21 0.67 มาก 

 รวม 4.26 0.56 มาก 
  

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  ด้าน

หลักการมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.26, S.D.=0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุก
ข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อที่ 5 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากร

ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา (  =4.32, S.D.=0.63)  และ
รองลงมาคอืข้อที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติกิจกรรมในสถานศึกษาอย่างทั่วถึง 

(  =4.32,S.D.=0.67) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือข้อที่ 10 ผู้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริมให้วิทยากร

ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (  =4.21, S.D.=0.67) 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 
เกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลักความ
รับผิดชอบ 

 

ที ่ ด้านหลักความรับผิดชอบ 
ค่าสถิติ (n=298) 

   S.D. ระดับการปฏิบัติ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีความตระหนักในหน้าที่มีต่อ

สถานศึกษา 4.32 0.68 มาก 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาใส่ใจเกี่ยวกับปัญหาและมีความ

กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา 4.32 0.67 มาก 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อการวินิจฉัย

สั่งการของตน 4.24 0.66 มาก 
4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ 4.21 0.69 มาก 
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุม วางแผนการ

ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 4.26 0.66 มาก 
6. ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาการบริหารงานให้มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 4.24 0.68 มาก 
7. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความตระหนักบุคลากรใน

สถานศึกษาได้ตระหนักในสิทธิหน้าที่ปฏิบัติงานเสร็จ
ตามเวลาที่ก าหนด 4.27 0.69 มาก 

8. ผู้บริหารสถานศึกษาตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติ 
งาน 4.27 0.69 มาก 

9. ผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมายหน้าที่ ความ
รับผิดชอบจัดท าข้อตกลงและชี้แจงท าความเข้าใจกับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างชัดเจน 4.22 0.71 มาก 

 รวม 4.25 0.59 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน

ความรับผิดชอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.26, S.D.=0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อ
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ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อที่ 2 คือผู้บริหารสถานศึกษาใส่ใจเกี่ยวกับ

ปัญหาและมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา  (  =4.32, S.D.=0.67)  

รองลงมาคือข้อที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษามีความตระหนักในหน้าที่มีต่อสถานศึกษา (  =4.32, 
S.D.=0.68) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือข้อที่ 4 ผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ (  =4.21,S.D.=0.69) 
 

ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 
เกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลักความ
คุ้มค่า 

 

ที ่ ด้านหลักความคุ้มค่า 
ค่าสถิติ (n=298) 

   S.D. ระดับการปฏิบัติ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนการใช้ทรัพยากรได้

อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
4.15 

 0.66 มาก 
2. มีระบบการดูแลรักษาทรัพยากรของสถานศึกษาและ

ใช้ประโยชน์จากวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ของ
สถานศึกษาอย่างประหยัดและคุ้มค่า 4.15 0.68 มาก 

3. มีการให้บริการด้านแหล่งการเรียนรู้ อาคารสถานที่ 
วัสดุ ครุภัณฑ์แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 4.16 0.64 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา 4.21 0.68 มาก 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา
ใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น จัดท าสื่อการเรียนการสอน 4.15 0.69 มาก 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 4.21 0.73 มาก 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาได้ก าหนดมาตรการและรณรงค์ให้
บุคลากรใช้ทรัพยากรและสาธารณูปโภคอย่างประหยัด 
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 4.22 0.70 มาก 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

ที ่ ด้านหลักความคุ้มค่า 
ค่าสถิติ (n=298) 

   S.D. ระดับการปฏิบัติ 
8. ผู้บริหารสถานศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีในการบริหาร

จัดการเพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วประหยัดและคุ้มค่า 4.27 0.71 มาก 

9. ผู้บริหารสถานศึกษาได้พัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มั่นคง 
ปลอดภัยเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ 4.24 0.70 มาก 

10. ผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา 
และซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้อยู่ภาพที่ใช้งานได้อย่าง
สม่ าเสมอ 4.28 0.67 มาก 

11. ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีกิจกรรมการรณรงค์ให้
บุคลากรใช้ทรัพยากรในสถานศึกษาอย่างประหยัด 4.24 0.69 มาก 

12. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาด า เ นิ น ง าน โดยค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของสถานศึกษาที่เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 4.22 0.69 มาก 

 รวม 4.20 0.60 มาก 
 

  จากตารางที่ 4.10 พบว่า ครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลยเขต 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน

ความคุ้มค่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.20, S.D.=0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อที่ 10 ผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุม ดูแล 

บ ารุงรักษา และซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้อยู่ภาพที่ใช้งานได้อย่างสม่ าเสมอ(  =4.28, S.D.=0.67)  
รองลงมาคือข้อที่ 8 ผู้บริหารสถานศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเพ่ือลดขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วประหยัดและคุ้มค่า (  =4.27, S.D.=0.71)และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือข้อที่ 5 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น 

จัดท าสื่อการเรียนการสอน (  =4.15,S.D.=0.69) 
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4.4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนตามความ
คิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลยเขต1 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนตามความ
คิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลยเขต 1 โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังรายละเอียดในตารางที่  4.9-4.15 
 

ตารางท่ี 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โดยรวมและรายด้าน  

 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ของครูในโรงเรียน 

ค่าสถิติ (n=298) 

   S.D. ระดับความพึงพอใจ ที ่
1. ค่าจ้างและค่าตอบแทน 3.84 0.72 มาก 6 
2. ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 4.01 0.64 มาก 5 
3. สภาพแวดล้อมในการท างาน  4.05 0.64 มาก 4 
4. ความมั่นคงปลอดภัย  4.16 0.64 มาก 3 
5. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ

เพ่ือนร่วมงาน 
4.21 0.61 มาก 2 

6. การยอมรับนับถือ  4.23 0.55 มาก 1 
รวม 4.79 0.60 มาก  

  

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษา

เลยเขต 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน (  = 4.79, S.D.=0.60) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านทีม่ีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการยอมรับนับถือ (  =4.23, S.D.=0.55) 

รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือนร่วมงาน (  = 4.21, S.D.=0.61) ส่วน

ด้านทีม่ีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน (  =3.84, S.D.=0.72)   
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ตารางท่ี 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน  

 

ที ่ ด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน 
ค่าสถิติ (n=298) 

   S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. เงินเดือนและค่าตอบแทนที่ ได้รับเหมาะสมกับ

ต าแหน่ง 4.09 0.74 มาก 
2. สวัสดิการและค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากหน่วยงานต้น

สังกัดมีความเหมาะสม 3.95 0.74 มาก 
3. การได้รับค่าตอบแทนพิเศษกรณีปฏิบัติงานพิเศษ

หรือล่วงเวลา 3.40 1.23 ปานกลาง 
4. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความยุติธรรม 3.82 0.91 มาก 
5. สิทธิในการ ลากิจ ลาป่วยและลาพักผ่อน ที่ได้รับมี

ความเหมาะสม 4.04 0.78 มาก 
6. ค่าตอบแทนที่ ได้รับ เหมาะสมกับความรู้ความ 

สามารถในการปฏิบัติงาน 3.99 0.77 มาก 
7. เงินเดือนที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับปริมาณ

งานที่ท า 4.02 0.81 มาก 
8. ค่าตอบแทนพิเศษ เช่น ค่าล่วงเวลา ที่ท่านได้รับมี

ความเหมาะสม 3.45 1.27 ปานกลาง 
 รวม 3.84 0.72 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษาเลย
เขต 1 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนด้านค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก (  =3.84, S.D.=0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อยกเว้น

ข้อที ่8  ค่าตอบแทนพิเศษ เช่น ค่าล่วงเวลา ที่ท่านได้รับมีความเหมาะสม (  =3.45, S.D.=1.27) และข้อ

ที่ 3 การได้รับค่าตอบแทนพิเศษกรณีปฏิบัติงานพิเศษหรือล่วงเวลา(  =3.40, S.D.=1.23)  ซึ่งทั้ง 2 ราย
ข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อที่ 1 เงินเดือนและค่าตอบแทนที่ได้รับ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (  =4.09, S.D.=0.74) รองลงมาคือข้อที่ 5 สิทธิในการ ลากิจ ลาป่วยและลา

พักผ่อน ที่ได้รับมีความเหมาะสม(  =4.04, S.D.=0.78)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือข้อที่ 3 การ

ได้รับค่าตอบแทนพิเศษกรณีปฏิบัติงานพิเศษหรือล่วงเวลา  (  =3.40,S.D.=1.23) 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ด้านโอกาสและความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งท างาน  

 

ที ่ ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 
ค่าสถิติ (n=298) 

   S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ท่านมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานหน้าที่ 4.00 0.77 มาก 
2. ท่านได้รับการสนับสนุนในการฝึกอบรม สัมมนา 

เ พ่ือ พัฒนาตนเอง เ พ่ือ เ พ่ิมพูนความรู้ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

4.09 0.72 มาก 

3. มีการเลื่อนต าแหน่งการเลื่อนเงินเดือนให้สูงขึ้น
สอดคล้องกับความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

3.93 0.84 มาก 

4. การเลื่อนต าแหน่งในหน่วยงานของท่านเป็นไป
ตามกฎเกณฑ์และมีความยุติธรรม 

4.04 0.79 มาก 

5. ท่านมีความพอใจในงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน
เพราะมีโอกาสก้าวหน้ากว่าหน่วยงานอื่น 

4.10 0.76 มาก 

6. เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพมีความชัดเจนและ
มีความเป็นไปได้ 

4.10 0.72 มาก 

7. สถานศึกษามีนโยบายการสนับสนุนให้บุคลากรมี
การปรับเปลี่ยนและมอบหมายงานให้เหมาะสม
กับความสามารถ 

4.03 0.77 มาก 

8. ท่านมีโอกาสได้รับการส่งเสริมให้ไปฝึกอบรมด้าน
ต่างๆ 

4.07 0.73 มาก 

9. สถานศึกษาของท่านสนับสนุนให้ท่านได้รับ
การศึกษาต่อ 

4.06 0.81 มาก 

10. ท่านได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนสนับสนุนการท า
วิจัย 

3.89 0.99 มาก 

11. ในรอบปีที่ผ่านมาท่านได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตามท่ีท่านตั้งใจ 

3.83 0.97 มาก 

12. การเลื่อนขั้นเงินเดือนของท่านเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม 

3.81 0.91 มาก 
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ตารางท่ี 4.13 (ต่อ) 
 

ที ่ ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 
ค่าสถิติ (n=298) 

   S.D. ระดับความพึงพอใจ 
13. ผู้บังคับบัญชาของท่านสนับสนุนให้ท่านได้รับการ

แต่งตั้งเป็นช านาญงาน หรือช านาญการ หรือ
ช านาญการพิเศษ 

4.01 0.81 มาก 

14. ท่านได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาให้มี
โอกาสได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.09 0.75 มาก 

15. ท่านได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาให้มี
โอกาสด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

4.05 0.78 มาก 

16. ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนให้ท่านมีโอกาสได้ศึกษา
ต่อ เข้ารับการฝึกอบรมดูงานอย่างต่อเนื่อง| 

4.07 0.76 มาก 

 รวม 4.01 0.64 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษา
เลยเขต 1 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 1 ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในการ

ท างานโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  =4.01, S.D.=0.64) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อ 6 เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพมีความ

ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ (  =4.10, S.D.=0.72) รองลงมาคือข้อที่ 5  ท่านมีความพอใจในงานที่

ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันเพราะมีโอกาสก้าวหน้ากว่าหน่วยงานอ่ืน (  =4.10, S.D.=0.76) และรายข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือข้อที่12 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของท่านเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

(  =3.81, S.D.=0.91)    
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ตารางท่ี 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 

ที ่ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ค่าสถิติ (n=298) 

   S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานเหมาะสม 4.09 0.68 มาก 
2. มีเทคโนโลยีและเครื่องอ านวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานอย่างพอเพียง 3.97 0.81 มาก 
3. อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน

เพียงพอต่อการใช้งาน 4.00 0.86 มาก 
4. สถานที่ท างานมีความสะอาด เป็นระเบียบ มีแสง

สว่างที่เหมาะสม มีการถ่ายเทอากาศ 4.16 0.69 มาก 
5. สถานที่ท างานมีความเป็นสัดส่วนสะดวกสบายต่อ

การปฏิบัติงาน 4.08 0.77 มาก 
6. สถานที่ปฏิบัติงานของท่านปราศจากเสียง รบกวน

เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 4.05 0.78 มาก 
7. สภาพการท างานมีส่วนช่วยส่งเสริมความรู้และ

ประสบการณ์ในการท างานของท่าน 4.07 0.69 มาก 
8. อาคารสถานที่ มีรั้วล้อมรอบที่มั่นคงแข็งแรง มีความ

ปลอดภัย 4.06 0.78 มาก 
9. ระบบการสื่อสารทั้งภายใน ภายนอก มีความสะดวก

คล่องตัว 3.96 0.82 มาก 
 รวม 4.05 0.64 มาก 

  

 จากตารางที่ 4.14 พบว่า ครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษา
เลยเขต 1 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานค่าจ้างและค่าตอบแทน

โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  =4.05, S.D.=0.64) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุดคือข้อที ่4 สถานที่ท างานมีความสะอาด เป็นระเบียบ มีแสงสว่างที่เหมาะสม (  =4.16,S.D.=0.69)   
รองลงมาคือข้อที่ 1 มีการถ่ายเทอากาศมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานเหมาะสม 
(  =4.09, S.D.=0.68) และรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือข้อที่ 9 ระบบการสื่อสารทั้งภายใน ภายนอก มี

ความสะดวกคล่องตัว (  =3.96, S.D.=0.82) 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ด้านความม่ันคงปลอดภัย 

 

ที ่ ด้านความม่ันคงปลอดภัย 
ค่าสถิติ (n=298) 

   S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ท่านรู้สึกม่ันคงในต าแหน่งหน้าที่การงานที่ท าอยู่ 4.29 0.72 มาก 
2. ท่านมีความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานที่สถานศึกษาแห่งนี้ 4.33 0.66 มาก 
3. ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักพาหนะ ใน

การเดินทางไปราชการได้ตามสิทธิ 
3.92 1.03 มาก 

4. ท่านมีความมั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติ งานใน
ต าแหน่งปัจจุบันได้ต่อไปอย่างมั่นคง 

4.20 0.72 มาก 

5. ท่านมีความพอใจในเงินเดือน และสวัสดิการที่ได้รับ 4.07 0.77 มาก 
 รวม 4.16 0.64 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.15 พบว่า ครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษา
เลยเขต 1 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงปลอดภัยโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก (  =4.16, S.D.=0.64)   เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อที่ 2 ท่านมีความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานที่สถานศึกษาแห่งนี้  (  =4.33, 

S.D.=0.66)   รองลงมาคือข้อที่ 1 ท่านรู้สึกมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงานที่ท าอยู่  (  =4.29, 
S.D.=0.72)   และรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือข้อที่ 3 ท่านสามารถเบิกจา่ยค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักพาหนะ

ในการเดินทางไปราชการได้ตามสิทธิ (  =3.92, S.D.=1.03) 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับเพื่อนร่วมงาน 

 

ที ่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา 
กับเพื่อนร่วมงาน 

ค่าสถิติ (n=298) 

   S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. การปฏิบัติงานร่วมกันด้วยบรรยากาศของความ

เป็นมิตร 
4.22 

 
0.71 

 มาก 
2. มีความเป็นกันเองของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือน

ร่วมงาน 4.22 0.67 มาก 
3. ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชาและ

เพ่ือนร่วมงาน 4.22 0.66 มาก 
4. ท่านได้รับค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา เมื่อมี

ปัญหาในการท างาน 4.17 0.73 มาก 
5. ท่านได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาจากเพ่ือนร่วมงาน 4.21 0.65 มาก 
6. ท่านได้รับความร่วมมือในการท างานจากเพ่ือน

ร่วมงาน 4.20 0.66 มาก 
7. ท่านมีความพึงพอใจที่ ได้ปฏิบัติ งานร่วมกับ

ผู้บังคับบัญชา 4.20 0.73 มาก 
 รวม 4.21 0.61 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.16 พบว่า ครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษา
เลยเขต 1 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ

เพ่ือนร่วมงานโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  =4.21, S.D.=0.61)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อที่ 3 ได้รับการยอมรับนับถือจาก

ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน (  =4.22, S.D.=0.66) รองลงมาคือข้อที่ 2 มีความเป็นกันเองของ

ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน (  =4.22, S.D.=0.67) และรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือข้อที่ 4 ท่าน

ได้รับค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา เมื่อมีปัญหาในการท างาน (  =4.17, S.D.=0.73) 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ด้านการยอมรับนับถือ 

 

ที ่ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
ด้านการยอมรับนับถือ 

ค่าสถิติ (n=298) 

   S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ความมีเกียรติและศักดิ์ศรีในต าแหน่งหน้าที่การงาน 4.33 0.65 มาก 
2. ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นในการแก้ 

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน 4.19 0.69 มาก 
3. เพ่ือนร่วมงานยอมรับในความรู้ความสามารถของ

ท่าน 4.24 0.62 มาก 
4. ผู้บังคับบัญชายอมรับในความรู้ความสามารถของ

ท่าน 4.19 0.66 มาก 
5. ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจมอบหมายงานพิเศษ

อ่ืน ๆ ของหน่วยงานให้ท่านปฏิบัติ 4.21 0.64 มาก 
6. ท่านรู้สึกว่าอาชีพของท่านเป็นอาชีพที่ได้รับการ

ยอมรับของสังคม 4.32 0.59 มาก 
7. ท่านได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้บังคับบัญชาว่า

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 4.16 0.69 มาก 

8. เพ่ือนร่วมงานปรึกษาหารือและขอค าแนะน าในการ
ปฏิบัติงานจากท่าน 4.24 0.65 มาก 

9. เพ่ือนร่วมงานรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของท่านในการปฏิบัติงาน 4.18 0.64 มาก 

10. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานที่ส าคัญให้ท่านปฏิบัติ
เสมอ 4.18 0.65 มาก 

11. ท่านมีความรู้สึกว่าท่านเป็นสมาชิกที่ส าคัญคนหนึ่ง
ของหน่วยงาน 4.23 0.63 มาก 

12. การยอมรับนับถือของผู้บั งคับบัญชาและเพ่ือน
ร่วมงาน 4.24 0.64 มาก 

 รวม 4.23 0.55 มาก 
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 จากตารางที่ 4.17 พบว่า ครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษา
เลยเขต 1 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ด้านการยอมรับนับถือโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก (  =4.23, S.D.=0.55) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อที่ 1 ความมีเกียรติและศักดิ์ศรีในต าแหน่งหน้าที่การงาน (  =4.33, 
S.D.=0.65) รองลงมาคือข้อที่ 6 ท่านรู้สึกว่าอาชีพของท่านเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับของสังคม 

(  =4.32, S.D.=0.59) ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือข้อที่ 7 ท่านได้รับการยกย่องชมเชยจาก

ผู้บังคับบัญชาว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (  =4.16, 
S.D.=0.69)   
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4.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร 
งานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
โดยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) 
ดังตารางที่ 4.18 -4.19 
 
ตาราง 4.18 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 1 โดยรวม 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร r p 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

.631** .00 

รวม .631** .00 
 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  จากตาราง 4.18 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  โดยรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง (r = .631**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก  
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ตาราง 4.19 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 1 โดยรายด้าน 

 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 

ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูใน

โรงเรียน 

หลัก
นิติ

ธรรม 

หลัก
คุณธรรม 

หลัก
ความ

โปร่งใส 

หลักการ
มีส่วน
ร่วม 

หลัก 
ความรับ 
ผิดชอบ 

หลักการ
คุ้มค่า 

รวม 

x1 x2 x3 x4 x5 x6  
1. ค่าจ้างและค่า 

ตอบแทน y1 .280** .293** .299** .368** .384** .386** .369** 
2. ความก้าวหน้าใน

ต าแหน่งงาน y2 .485** .492** .493** .557** .588** .577** .590**. 
3. สภาพแวดล้อมใน

การท างาน y3 .483** .451** .499** .530** .565** 566** 572** 
4. ความมั่นคง

ปลอดภัย y4 .429** .463** .443** .507** .542** .529** .539** 
5. ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้บังคับ 
บัญชากับเพ่ือน
ร่วมงาน y5 .531** .595** .542** .621** .611** .547** .637** 

6. การยอมรับนับถือ y6 .519** .570** .501** .537** .566** .537** .596** 
รวม  .520** .545** .531** .597** .624** .599** .631** 

 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ตารางที่ 4.19 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา (x) กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน(y) สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต1 โดยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation) พบว่าจากตาราง 4.16 พบว่าค่าความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง (rry=.631) เมื่อพิจารณาเป็นราย
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ด้านพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกัน และส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านหลักความรับผิดชอบที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยเรียงล าดับค่า
สัมพันธ์ประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมากไปหาน้อยดังนี้ 1)  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือนร่วมงาน 
(rxy=.637**) 2. การยอมรับนับถือ(rxy=.596**) 3. ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน (rxy=.590**)  
4. สภาพแวดล้อมในการท างาน (rxy=.572**) 5.ความมั่นคงปลอดภัย (rxy=.539**) และค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน (rxy=.369**) ตามล าดับและเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านหลักนิติธรรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยด้านที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกที่สูงที่สุดได้แก่ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือนร่วมงาน (rxy=531**) รองลงมาได้แก่ ด้านการยอมรับนับ
ถือ (rxy=519**) ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน (rxy=485**) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(rxy=483**) ด้านความมั่นคงปลอดภัย (rxy=429**) และด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน (rxy=280**) 
ตามล าดับ 
 การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาด้านหลักคุณธรรม มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยด้าน
ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกท่ีสูงที่สุดได้แก่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือน
ร่วมงาน (rxy=595**) รองลงมา ได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือ (rxy=570**) ด้านความก้าวหน้าใน (rxy=
492**) ด้านความมั่นคงปลอดภัย (rxy=463**) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน (rxy=451**) และ
ด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน (rxy=293**) ตามล าดับ 
 การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาด้านหลักความโปร่งใส มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยด้าน
ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกท่ีสูงที่สุดได้แก่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือน
ร่วมงาน (rxy=542**) รองลงมาได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือ (rxy=501**) ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (rxy=499**) ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน (rxy=493**) ด้านความมั่นคงปลอดภัย (rxy=
443**) และด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน (rxy=293**) ตามล าดับ 
 การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาด้านหลักการมีส่วนร่วม มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยด้าน
ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกท่ีสูงที่สุดได้แก่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือน
ร่วมงาน (rxy=621**) รองลงมาได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน (rxy=557**) ด้านการยอมรับ
นับถือ (rxy=537**) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน (rxy=530**) ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
(rxy=507**) และด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน (rxy=368**) ตามล าดับ 
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  การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาด้านหลักความรับผิดชอบ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยด้าน
ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกท่ีสูงที่สุดได้แก่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือน
ร่วมงาน (rxy=611**) รองลงมา ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน (rxy=588**) ด้านการ
ยอมรับนับถือ (rxy=566**) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน (rxy=565**) ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
(rxy=542**) และด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน (rxy=384**) ตามล าดับ 
 การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาด้านหลักการคุ้มค่า มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยด้าน
ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกที่สูงที่สุดได้แก่ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน (rxy=577**) 
รองลงมาได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน (rxy=566**) ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับเพ่ือนร่วมงาน (rxy=547**) ด้านการยอมรับนับถือ (rxy=537**) ด้านความมั่นคง
ปลอดภัย (rxy=529**) และด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน (rxy=386**) ตามล าดับ 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลยเขต1 2) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูที่มีต่อผู้
บริหาสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต1 และ 3) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาน ศึกษากับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1 
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1,317 คน ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ตารางของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie และ Morgan อ้างถึงใน วรรณี แกมเกตุ, 2551, หน้า 
287) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 298 คน และสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) ตามขนาดโรงเรียนในแต่ละอ าเภอ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด้วย เพศ  ระดับการศึกษาและประสบการณ์การท างาน 2) 
แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วย 6 ด้านหลักนิติ
ธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ
และหลักความคุ้มค่า แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
5 ระดับ 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประกอบไปด้วย 6 ด้านเช่นเดียวกันคือด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน ด้าน
ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือนร่วมงานและด้านการยอมรับนับถือ แบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อสรุปผลการวิจัย
ข้อค้นพบ ตลอดจนการอภิปรายผล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่า
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สัมประสิทธิ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient : r) และ
ข้อเสนอแนะตามล าดับดังนี้ 
      

5.1 สรุปผลการวิจัย 
  ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลยเขต 1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้คือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1 ปีการศึกษา 2559 โดยข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รองลงมาเป็นเพศชาย ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปี รองลงมาคือ ประสบการณ์ใน
การท างานระหว่าง 10-20 ปี และมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี ตามล าดับ ผู้วิจัยได้
สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
  5.1.1 ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านหลักนิติธรรม รองลงมาคือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลัก
คุณธรรมด้านหลักความโปร่งใสและด้านหลักการคุ้มค่า ตามล าดับ เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านปรากฏผลดังนี้ 
    5.1.1.1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ด้านหลักนิติธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดผู้บริหาร
สถานศึกษาก ากับดูแลและส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดไว้ 
รองลงมาคือผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานโดยการน าระเบียบกฎหมายและข้อบังคับต่างๆเช่น
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวงมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือบุคลากรทุก
คนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดขึ้นด้วยความเต็มใจ 
    5.1.1.2 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ด้านหลักคุณธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือผู้บริหาร
สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย 
รองลงมาคือผู้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่
ครูและนักเรียนและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความ
เสมอภาค  
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    5.1.1.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ด้านหลักความโปร่งใสโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการประกาศและประชาสัมพันธ์แผนการรับนักเรียนด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้ รองลงมาคือผู้บริหารสถานศึกษาให้บุคลากรได้รับรู้เป้าหมายการด าเนินงานของสถานศึกษาและ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการตรวจสอบผลการด าเนินงานในทุกขั้นตอน มี
เกณฑ์ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม  
   5.1.1.4 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ด้านหลักการมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา 
รองลงมาคือผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติกิจกรรมในสถานศึกษาอย่างทั่วถึงและข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือผู้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริมให้วิทยากรท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
   5.1.1.5 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ด้านความรับผิดชอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือผู้บริหาร
สถานศึกษาใส่ใจเกี่ยวกับปัญหาและมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา
รองลงมาคือผู้บริหารสถานศึกษามีความตระหนักในหน้าที่มีต่อสถานศึกษาและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
คือผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบและ
สม่ าเสมอ  
   5.1.1.6 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ด้านความคุ้มค่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือผู้บริหาร
สถานศึกษามีการควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้อยู่ภาพที่ใช้งานได้อย่าง
สม่ าเสมอ รองลงมาคือผู้บริหารสถานศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเพ่ือลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วประหยัดและคุ้มค่าและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น จัดท าสื่อการเรียนการสอน 
  5.1.2 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่ามีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยความพึงพอใจด้านการยอมรับนับถือ
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มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือนร่วมงาน ความมั่นคง
ปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการท างาน ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน และค่าจ้างและค่าตอบ 
ตามล าดับ เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านปรากฏผลดังนี้ 
   5.1.2.1 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อยกเว้นค่าตอบแทนพิเศษ เช่น ค่าล่วงเวลา 
ที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมและการได้รับค่าตอบแทนพิเศษกรณีปฏิบัติงานพิเศษหรือล่วงเวลา ซึ่งทั้ง 2 
รายข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ได้รับ
เหมาะสมกับต าแหน่ง รองลงมาคือสิทธิในการ ลากิจ ลาป่วยและลาพักผ่อน ที่ได้รับมีความเหมาะสม
ส่วนข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการได้รับค่าตอบแทนพิเศษกรณีปฏิบัติงานพิเศษหรือล่วงเวลา   
    5.1.2.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในการท างานโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพมีความชัดเจนและมีความเป็นไปได้ รองลงมาคือท่านมีความพอใจใน
งานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันเพราะมีโอกาสก้าวหน้ากว่าหน่วยงานอ่ืนและรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ
การเลื่อนข้ันเงินเดือนของท่านเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  
   5.1.2.3 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สถานที่ท างานมีความ
สะอาด เป็นระเบียบ มีแสงสว่างที่เหมาะสม รองลงมาคือมีการถ่ายเทอากาศมีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานเหมาะสมและรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือระบบการสื่อสารทั้งภายใน 
ภายนอก มคีวามสะดวกคล่องตัว 
   5.1.2.4 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านความมั่นคงปลอดภัยโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือท่านมีความ
ภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานที่สถานศึกษาแห่งนี้ รองลงมาคือท่านรู้สึกมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงานที่ท าอยู่ 
และรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือท่านสามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักพาหนะในการเดินทางไป
ราชการได้ตามสิทธิ  
    5.1.2.5 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือนร่วมงานโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
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มากที่สุดคือได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน รองลงมาคือมีความเป็น
กันเองของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานและรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือท่านได้รับค าปรึกษาจาก
ผู้บังคับบัญชา เมื่อมีปัญหาในการท างาน  
   5.1.2.6 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านการยอมรับนับถือโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือความมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีในต าแหน่งหน้าที่การงาน รองลงมาคือท่านรู้สึกว่าอาชีพของท่านเป็นอาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับของสังคม ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือท่านได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้บังคับบัญชาว่า
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  5.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลยเขต1  
  จากการความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลยเขต1 พบว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง (rry=.631) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 เช่นเดียวกัน และส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านหลักความรับผิดชอบที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยเรียงล าดับค่า
สัมพันธ์ประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมากไปหาน้อยดังนี้ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือน
ร่วมงาน 2) การยอมรับนับถือ 3) ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 4) สภาพแวดล้อมในการท างาน  5)
ความมั่นคงปลอดภัยและ 6) ค่าจ้างและค่าตอบแทน ตามล าดับ 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านหลักนิติธรรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .01 โดยด้านที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกที่สูงที่สุดได้แก่ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับเพ่ือนร่วมงาน รองลงมาได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือและด้านที่มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ทางบวกท่ีน้อยที่สุดคือ ด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน  
 การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาด้านหลักคุณธรรม มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยด้าน
ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกท่ีสูงที่สุดได้แก่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือน
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ร่วมงาน รองลงมาได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือและด้านที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกที่น้อย
ที่สุดคอืด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน  
 การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาด้านหลักความโปร่งใส มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยด้าน
ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกท่ีสูงที่สุดได้แก่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือน
ร่วมงาน รองลงมาได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือและด้านที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกที่น้อย
ที่สุดคอืด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน  
 การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาด้านหลักการมีส่วนร่วม มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยด้าน
ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกที่สูงที่สุด ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
เพ่ือนร่วมงาน รองลงมาได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงานและด้านที่มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ทางบวกท่ีน้อยที่สุดคือด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน 
  การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาด้านหลักความรับผิดชอบ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยด้าน
ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกท่ีสูงที่สุดได้แก่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือน
ร่วมงาน รองลงมาได้แก่ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงานและด้านที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ทางบวกที่น้อยที่สุดคือด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน  
 การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาด้านหลักการคุ้มค่า มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยด้าน
ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกที่สูงที่สุดได้แก่ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน รองลงมาได้แก่ 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกที่น้อยที่สุดคือด้าน
ค่าจ้างและค่าตอบแทน  
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
  จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลยเขต 1 ผู้วิจัยได้น าทฤษฎี หลักการ ผลการวิจัยและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
หรือใกล้เคียงมาสนับสนุนผลการวิจัยประกอบความเห็นซ่ึงมีประเด็นทีจ่ะอภิปรายผลดังนี้ 
  5.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
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  จากผลการวิจัยพบว่าการบริหารงานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 โดยภาพรวมของผู้บริหาร
สถานศึกษามีระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ามีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ด้านคือด้าน
หลักนิติธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านหลักความโปร่งใสและหลักการคุ้มค่าซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เมื่อพิจารณาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลยเขต 1 จ าแนกตามรายด้านและรายข้อปรากฏผล ดังนี้ 
  1. ด้านหลักนิติธรรม พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ผู้บริหารมีมีการบริหารงานโดยการน าระเบียบกฎหมายและข้อบังคับต่างๆเช่นพระราชบัญญัติ 
กฎกระทรวงมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ
วินัยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร ชี้แจง แนะน าแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับแก่
บุคลากรให้มีความเข้าใจตรงกัน มีการก ากับดูแลและส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติ  ปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดไว้  บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบั งคับที่ก าหนดขึ้นด้วย
ความเต็มใจ ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติของสถานศึกษาไว้อย่างชัด เจนมี
การจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบโดยมอบหมายงานให้
บุคลากรได้ท างานตามความรู้ความสามารถด้วยความเหมาะสม  ส่งเสริมให้บุคลากร ประพฤติตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพครูการก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษา สร้างความตระหนักให้ครู ผู้ปกครองและ
นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ
สถานศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมคิด มาวงศ์ ได้ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็น ของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดระยอง จันทบุรีพบว่า
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดโรงเรียน
เทศบาล ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราดในด้านนิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พิศสมัย หมกทอง ได้ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเขต
บางกอกน้อยกรุงเทพมหานครพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครในด้านนิติธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสกล ฐานธมฺโม(อินทร์คล้าย) ได้ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาใน
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จังหวัดนครสวรรค์ด้านหลักนิติธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระศรีพรรณ โชติปญฺโญ (สุวรรณแสง) ได้ศึกษาการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวั ด
อุบลราชธานี ด้านหลักนิติธรรมโดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่าบุคลากร
ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานตามความรู้และความสามารถของตนและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุดคอืผู้บริหารได้ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
 2. ด้านหลักคุณธรรม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรใน
สถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มี
อัธยาศัยดี มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่บุคลากรด้วยความจริงใจ ผู้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริม 
สนับสนุนและจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ครูและนักเรียนและผู้บริหารสถานศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซื่อตรงต่อตนเองและหน้าที่การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านหลัก
คุณธรรมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารเป็นผู้มีอัธยาศัยดี มี
น้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่บุคลากรด้วยความจริงใจ มีความประพฤติดีงามตามหลักศีลธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รับฟังความคิดเห็น ให้ความช่วยเหลื อแก่บุคลากร
และผู้ร่วมงานด้วยความเป็นธรรมและใจเป็นกลาง  ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาค 
สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่หมู่คณะ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตซื่อตรงต่อตนเองและหน้าที่ พิจารณาให้คุณและให้โทษผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความมี
เหตุผลและเป็นธรรมและได้ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ครูและ
นักเรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศสมัย หมกทอง ได้ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมคิด มาวงศ์ ได้ศึกษาการศึกษาการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง-
จันทบุรีผลการวิจัยพบว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็น 
ของครู สังกัดโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสกล ฐานธมฺโม (อินทร์คล้าย) ได้ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์จากการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาใน



160 
 

จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักคุณธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระศรีพรรณ 
โชติปญฺโญ (สุวรรณแสง) ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 2 ผลการวิจัยพบว่าในด้านหลักคุณธรรม การ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า
บุคลากรในโรงเรียนไม่ละเลยหรือละท้ิงหน้าที่ที่รับผิดอยู่เสมอ 
 3. ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการประกาศและ
ประชาสัมพันธ์แผนการรับนักเรียนด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ผู้บริหารสถานศึกษาให้
บุคลากรได้รับรู้เป้าหมายการด าเนินงานของสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านหลักความ
โปร่งใสโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการปฏิบัติงานอย่าง
แจ่มแจ้งชัดเจนในทุกเรื่อง มีการตรวจสอบผลการด าเนินงานในทุกขั้นตอน มีเกณฑ์ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ให้บุคลากรได้รับรู้เป้าหมายการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาควบคุมก ากับและด าเนินการให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
โรงเรียน มีการควบคุมก ากับและด าเนินการเปิดเผยการใช้งบประมาณของสถานศึกษา มีการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเปิดเผยสามารถตอบสอบได้และประกาศและประชาสัมพันธ์แผนการรับนักเรียนด้วย
ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ รินทร์รดี พิทักษ์ ได้ศึกษาพฤติ
กรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ในทัศนะของครูสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่าครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษามีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาล าพึง ธีรปญฺโญ (เพ็ญภู่) ได้ศึกษา
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์
ผลการวิจัยพบว่า ทัศนะของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า ทุก
ด้านอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสกล ฐานธมฺโม (อินทร์คล้าย) ได้ศึกษาการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์จากการศึกษา
พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักความโปร่งใส โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในแต่ละรายการพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและ
ครูผู้สอนมีความเข้าใจต่อบริหารวิชาการเป็นไปด้วยความชัดเจน โปร่งใส เป็นไปตามหลักสูตรและ
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ระเบียบการวัดผลการเรียนรู้จึงมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระศรีพรรณ 
โชติปญฺโญ (สุวรรณแสง) ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีในด้านหลักความโปร่งใสโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่าผู้บริหารได้ประเมินผลงานของบุคลากรด้วยความโปร่งใสชัดเจนมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ผู้บริหารมีความเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรได
รับเสมอ 
 4. ด้านหลักการมีส่วนร่วมพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อเช่นเดียวกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติกิจกรรมในสถานศึกษาอย่างทั่วถึงผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกัน
ก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีความตระหนักถึง
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการน าเสนอข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจและผู้บริหารสถานศึกษาได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการครู  
บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสกล ฐานธมฺโม (อินทร์คล้าย) ได้ศึกษาการบริหารสถาน 
ศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์  ด้านหลักความมีส่วนร่วม
พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษาเขตอ าเภอชุมแสง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขต1 ผู้บริหารและครูผู้สอนได้เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนในงาน
ฝ่ายวิชาการและก าหนดนโยบายต่างๆของโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระศรีพรรณ โชติปญฺโญ 
(สุวรรณแสง) ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีในด้านหลักการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
ตามรายข้อพบว่าผู้บริหารร่วมกับบุคลากรจัดกิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นระยะ ๆ  
 5. ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความตระหนักใน
หน้าที่มีต่อสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาใส่ใจเกี่ยวกับปัญหาและมีความกระตือรือร้นในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความตระหนักบุคลากรในสถานศึกษาได้
ตระหนักในสิทธิหน้าที่ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่ก าหนดผู้บริหารสถานศึกษาตั้งใจและเอาใจใส่ต่อ
การปฏิบัติงานและผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุม วางแผนการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอทั้งนี้การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านหลักความรับผิดชอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหาร
สถานศึกษามีความตระหนักในหน้าที่มีต่อสถานศึกษา ใส่ใจเกี่ยวกับปัญหาและมีความกระตือรือร้นใน
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การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา มีความรับผิดชอบต่อการวินิจฉัยสั่งการของตน มีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ มีการประชุม วางแผนการ
ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ มีการพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สร้างความ
ตระหนักบุคลากรในสถานศึกษาได้ตระหนักในสิทธิหน้าที่ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่ก าหนด ตั้งใจและ
เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงานและได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบจัดท าข้อตกลงและชี้แจงท าความ
เข้าใจกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างชัดเจนสอดคล้องกับงานวิจัยของ บังอร จันกรม 
ได้ศึกษาการบริหารสถานศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ผลการวิจัยพบว่าครูมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
สถานศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รินทร์รดี พิทักษ์ ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร ในทัศนะของครูสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา
พบว่าครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีพฤติ
กรรมการบริหารสถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระศรีพรรณ โชติปญฺโญ (สุวรรณแสง) ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีด้านหลักความรับผิดชอบโดย
ภาพรวมมีอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่าผู้บริหารมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมาย
ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 6. ด้านหลักความคุ้มค่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารผู้บริหาร
สถานศึกษามีการวางแผนการใช้ทรัพยากรได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า มีระบบการดูแลรักษา
ทรัพยากรของสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ของสถานศึกษาอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า มีการให้บริการด้านแหล่งการเรียนรู้ อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์แก่บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
สถานศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น จัดท าสื่อการเรียนการสอน มี
การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ก าหนดมาตรการและ
รณรงค์ให้บุคลากรใช้ทรัพยากรและสาธารณูปโภคอย่างประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ส่วนรวม ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วประหยัดและคุ้มค่า พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
มั่นคง ปลอดภัยเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ มีการควบคุม ดูแล 
บ ารุงรักษา และซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้อยู่ภาพที่ใช้งานได้อย่างสม่ าเสมอ มีกิจกรรมการรณรงค์ให้
บุคลากรใช้ทรัพยากรในสถานศึกษาอย่างประหยัดสอดคล้องกับงานวิจัยของ บังอร จันกรม ได้ศึกษา
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของครู สังกัด 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
สถานศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระสกล ฐานธมฺโม (อินทร์คล้าย) ได้ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักความคุ้มค่าพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด
นครสวรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อ
ค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษาเขตอ าเภอชุมแสง สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ผู้บริหารและครูผู้สอนมีบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียน
การสอน และการใช้จ่ายด้วยความคุ้มค่า ได้ประโยชน์สูงสุด จึงมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระศรีพรรณ โชติปญฺโญ (สุวรรณแสง) ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคล
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีด้านหลัก
ความคุ้มค่าโดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่าผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากร
ใช้หลักการประหยัดคุ้มค่าในการท างานและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือผู้บริหารได้จัดสรรบุคลากรเข้า
ท างานในโรงเรียนอย่างเหมาะสมคุ้มค่า 
 จากการอภิปรายผลข้างต้นดังกล่าวนั้นสรุปว่า การบริหารงานการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 โดย
ภาพรวมของผู้บริหารสถานศึกษามีระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อยดังนี้คือ1. ด้านหลักนิติธรรม 2. ด้านหลักการมีส่วนร่วมและด้านหลักความรับผิดชอบซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3. ด้านหลักคุณธรรม 4. ด้านหลักความโปร่งใสและด้านหลักการคุ้มค่าซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน จะเห็นได้ว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะในการบริหารงานของผู้บริหารมีความเชื่อมโยง เกี่ยวข้อง
กับบุคคลหลายภาคส่วน จึงต้องมีการน ากฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆตามกฎหมายมาใช้เพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใสได้รับการตรวจสอบอยู่เสมอทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเช่นจากผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องมีการจัดระบบโครงสร้างของสถานศึกษา มีการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผน 
ปฏิบัติการ รวมทั้งมีการกระจายอ านาจโดยมอบหมายหน้าที่ต่างๆให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ มีการปฏิบัติงาน สรุป และประเมินผลอย่างเป็นระบบรวมทั้ง
ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการท างาน ปลูกจิตสานึกให้นักเรียนมี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะร่วมมือกับชุมชน ครูมีการอุทิศตนต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถและเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
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 5.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่าโดยภาพรวมครูมีระดับความพึง
พอใจในระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยความพึงพอใจด้านการยอมรับนับถือมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้าน 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือนร่วมงานความมั่นคงปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน และค่าจ้างและค่าตอบแทนตามล าดับ เมื่อพิจารณาความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต1
จ าแนกตามรายด้านและรายข้อปรากฏผลดังนี้ 
   1. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านการยอมรับนับถือ โดยรวมและรายข้อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่างานที่ท านั้นมีเกียรติและศักดิ์ศรี ได้รับการยอมรับนับถือการยกย่องชมเชยจากเพ่ือนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชาว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความ
ไว้วางใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือนร่วมงานได้ขอค าปรึกษาหารือและขอค าแนะน าในการปฏิบัติงานซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวรรัตน เลิศสุวรรรณเสรี ได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจ าปีการศึกษา 2555 จ าแนกตามเพศ พบว่า เพศชาย 
มีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา มากที่สุด ส่วนเพศหญิงมีความ
พึงพอใจด้านการได้การยอมรับนับถือมากที่สุด จ าแนกตามอายุ และกลุ่มอายุมากกว่า 46 ปี มีความ
พึงพอใจ ด้านการได้การยอมรับนับถือมากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริพร เมฆสุวรรณ ได้
ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนปทุมคงคาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าในปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูจ าแนกตามปัจจัยจูงใจในด้านการยอมรับนับถือโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
แสงทอง ไชยสาร ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบล ใน
เขตอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม จ านวน 124 คน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนัสนันท์ เกิดเอ่ียม ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า1. การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา สังกัด
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากในด้าน
การยอมรับนับถือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าคือได้รับค ายกย่อง ชมเชย และการแสดงความยินดีจาก
การปฏิบัติงาน ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง หรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานที่ส าคัญนอกเหนือจากงานประจ าสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิชช์กันต์ ศรีวรวิทย์ ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมทั้ง6 ด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยพงษ์ โพธิ์มี การ
บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ บุญธรรม ไวยมิตรา การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตามการ
รับรู้ของครูกบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรี  
อยุธยาเขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีความพึงพอใจในการปฏิบัติ 
งานของครูด้านการได้รับการยอมรับนับถือในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ 
หลักและวิธีการปฏิบัติงานของท่านสามารถเป็นแบบอย่างแก่เพ่ือนร่วมงานได้ ได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือนร่วมงานให้การยอมรับโดยรับฟังความคิดเห็นของท่าน และความรู้ความ 
สามารถได้รับการยอกย่องเพ่ือนร่วมงาน 
 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือนร่วมงานโดยรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน มีความเป็นกันเองของผู้บังคับบัญชาและ
เพ่ือนร่วมงาน การปฏิบัติงานร่วมกันด้วยบรรยากาศของความเป็นมิตร  ได้รับค าปรึกษาจาก
ผู้บังคับบัญชา เมื่อมีปัญหาในการท างาน ได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาจากเพ่ือนร่วมงาน ได้รับความ
ร่วมมือในการท างานจากเพ่ือนร่วมงาน มีความพึงพอใจที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา
สอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพา  จันทะบุตร ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในงานของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลยเขต 2 พบว่า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือน
ร่วมงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกดังนี้การปฏิบัติงานร่วมกันด้วยบรรยากาศของความเป็นมิตรมีความ
เป็นกันเองของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานและการได้รับยอมรับนับถือของผู้บังคับบัญชาและ
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เพ่ือนร่วมงานทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานมีการปฏิบัติงานร่วมกันด้วย
บรรยากาศของความเป็นมิตร มีความเป็นกันเอง ได้รับการยอมรับนับถือของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือน
ร่วมงาน ได้รับความร่วมมือและค าแนะน าจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานเมื่อมีปัญหาในการร่วมงาน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เกษสุนีย์ สายแก้ว ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่ม
โรงเรียนศรีราชา1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า ปัจจัยค้ าจุน
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้แก่ความสัมพันธ์กับ
ผู้ร่วมงาน การปกครองบังคับบัญชา นโยบายและการบริหาร สภาพการท างานและผลประโยชน์ตอบ
แทนตามล าดับ เมื่อพิจารณาด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากโดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย3ล าดับแรกได้แก่ท่านมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นสมาชิกที่ส าคัญคน
หนึ่งของโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนของท่านให้ความร่วมมือสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี และท่านมีความรู้สึกว่าได้รับความร่วมมือ ความสามัคคีจากบุลากรในโรงเรียน
ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้ายได้แก่ผู้บังคับบัญชาของท่านให้ความเป็นกันเองกับผู้ร่วมงานสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปวรรัตน เลิศสุวรรรณเสรี ได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจ าปีการศึกษา 2555 ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ จ าแนกตามเพศ พบว่า เพศชาย มีความพึงพอใจด้าน
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามากที่สุด ส่วนเพศหญิงมีความพึงพอใจด้านการได้
การยอมรับนับถือมากที่สุด จ าแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มอายุต่ า กว่า 25 ปี มีความพึงพอใจด้าน
ความส าเร็จในการท างานมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มอายุ 25 - 35 ปี มี ความพึงพอใจในด้านความรับผิดชอบ
มากที่สุด และกลุ่มอายุ 36-46 ปี มีความพึงพอใจด้าน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับ 
บัญชามากที่สุด จ าแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มระดับการศึกษาปวช. และกลุ่ม ระดับการศึกษา
ปวส. มีความพึงพอใจในด้านความส าเร็จในการท างานมากที่สุด กลุ่มระดับการศึกษา ปริญญาตรี มี
ความพึงพอใจในด้านความรับผิดชอบมากที่สุด กลุ่มระดับการศึกษาปริญญาโท มีความพึงพอใจด้าน
ความ สัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามากที่สุด ส่วนกลุ่มระดับการศึกษาปริญญาเอก มี
ความพึงด้านการได้การยอมรับนับถือมากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของ วราภรณ์ ช้างอยู่ ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผลลการวิจัยพบว่ามีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง เรียงตามล าดับด้านต่างๆได้ดังนี้ ด้านนโยบายและการบริหารองค์กร
ของสถานศึกษา ด้านการปกครองบังคับบัญชาหรือการควบคุมดูแลของผู้บริหาร ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน  ด้านสภาพการท างานในสถานศึกษา ด้านเงินเดือน ด้านความ
สัมฤทธิ์ผลการ าท างานของท่าน ด้นการได้รับความยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความ
รับผิดชอบในหน้าที่การท างานของท่าน ด้านความก้าวหน้าในการท างานสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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ปิยพงษ์  โพธิ์มี การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญธรรม ไวยมิตรา ได้ศึกษาการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูกบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1และเขต 2ผลการวิจัยพบว่าความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าทุกด้าน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ก่อเกียรติ สัพโส ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู 
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 6 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัย
พบว่าครูผู้สอนมีความพึงพอใจในงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ครูผู้สอนมีความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงานมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้ายความส าเร็จของงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านลั กษณะ
ของงานที่ปฏิบัติและความรับผิดชอบและด้านนโยบายและการบริหารตามล าดับ   
 3. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านความมั่นคงปลอดภัยโดยรวมและรายข้อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าครูในโรงเรียนมีความรู้สึกว่าต าแหน่งหน้าที่การงานที่ท าอยู่มีความมั่นคง มีความภูมิใจที่ได้
ปฏิบัติงานที่สถานศึกษา สามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักพาหนะ ในการเดินทางไปราชการได้ตาม
สิทธิและมีความพอใจในเงินเดือน และสวัสดิการที่ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิชช์กันต์ ศรีวรวิทย ์ 
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ์ ผลการวิจัยความพึงพอใจในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชกาครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ในภาพรวมทั้ง 10 ด้านอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายได้พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรกได้แก่ด้านโอกาสความก้าวหน้าในการ
ท างานรองลงมาได้แก่ด้านความมั่นคงปลอดภัยและสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริพร เมฆสุวรรณ ได้
ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนปทุมคงคาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1. ในปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุน พบว่าความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน ผลปรากฏว่า 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูจ าแนกตามปัจจัยค้ า จุนในด้านความมั่นคงในงาน โดยรวมอยู่
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ในระดับมาก และพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อยจะได้ดังนี้ คือ การพิจารณาความดีความชอบผู้บังคับบัญชามีการประเมินอย่างยุติธรรมเท่า
เทียมกัน โรงเรียนมีสวัสดิการด้านความปลอดภัย มีความมั่นใจในต าแหน่งหน้าที่การงาน 
ผู้บังคับบัญชาให้ความคุ้มครองและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติท างาน มีความสะดวกในการเดินทางทั้ง
ไปและกลับในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
 4. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานโดยรวมและรายข้อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าสถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานเหมาะสมมีเทคโนโลยีและ
เครื่องอ านวยความสะดวกอุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานอย่างพอเพียงสถานที่ท างานมีความสะอาด เป็นระเบียบ มีแสงสว่างที่เหมาะสม มีการ
ถ่ายเทอากาศมีความเป็นสัดส่วนสะดวก สบาย ปราศจากเสียงรบกวนอาคารสถานที่ มีรั้วล้อมรอบที่
มั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัยเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวรรัตน 
เลิศสุวรรรณเสรี ได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
ประจ า ปีการศึกษา 2555 ซึ่งได้สรุปแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจสูงขึ้น
ว่า ควรเพิ่มสวัสดิการให้ มากขึ้น ควรปรับปรุงสถานที่จอดรถให้มีร่มเงาและหลังคา ควรปรับปรุงเรื่อง
การติดต่อสื่อสารระหว่าง ที่ตั้งหลักกับศูนย์ ควรมีการจัดสัมมนา/การท่องเที่ยวนอกสถานที่ให้กับ
บุคลากร ควรเพ่ิมอุปกรณ์ใน การสอน การท างาน เช่น ไมโครโฟน โปรเจ็คเตอร์ คอมพิวเตอร์ และควรมี
การปรับปรุงในเรื่อง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมต่างๆสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริพร เมฆสุวรรณ 
ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนปทุมคงคาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูจ าแนกตามปัจจัยค้ าจุนในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
เมื่อเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยจะได้ดังนี้ คือสภาพแวดล้อมทั้งหมดของโรงเรียนใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมเอ้ือประโยชน์ต่อการท างาน วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทาง
โรงเรียนจัดไว้ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีสาธารณูปโภคเพียงพอและสะดวกในการใช้งาน
รู้สึกสะดวกที่จะเดินทางมาท างาน โรงเรียนมีอาคารเรียนเพียงพอต่อการปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เกษสุนีย์ สายแก้ว ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มโรงเรียน 
ศรีราชา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีสรุปผลดังนี้ 1. ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่าด้านสภาพการท างานโดยรวมและรายข้อมูลอยู่ในระดับมากโดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ท่านได้รับการจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์หรือ
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เครื่องมืออย่างเพียงพอ ท่านมีความสะดวกในการเดินทางไปท างานและสถานที่ท างานของท่าน
เหมาะสมกับงานที่ท่านปฏิบัติตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้ายได้แก่สภาพห้องท างานของท่านช่วย
เสริมสร้างบรรยากาศให้อยากท างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงทอง ไชยสาร ได้ศึกษาความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม จ านวน 124 คน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 
คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความมั่นคง ด้านสภาพการท างาน ด้านความส าเร็จและด้านการยอมรับ 
ด้านลักษณะงาน ด้านความเจริญก้าวหน้าและเจริญเติบโตและด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้าน
นโยบายและการบริหาร ด้านค่าจ้างเงินเดือนสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรษา ลอยสมุทร ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนกับประสิทธิผลของสถาน 
ศึกษาเอกชน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ผลการวิจัยพบว่า1. ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอนสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดระยองจันทบุรี และตราด โดยรวมและเป็นราย
ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรกคือ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านสภาพ
การท างาน และด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งตามล าดับ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรชัย แซ่คูได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมเขต 16 
ผลการวิจัยพบว่ามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกแต่
ละปัจจัยพบว่าด้านปัจจัยค้ าจุนครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากโดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจสูงสุดคือด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
รองลงมาคือด้านสภาพแวดล้อมในการท างานและด้านเงินเดือนสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยพงษ์ 
โพธิ์ม ีได้ศึกษาการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8 ผลการวิจัยพบว่า
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยขอ บุญธรรม ไวยมิตรา ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหาร
โรงเรียนตามการรับรู้ของครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1และเขต 2ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้าน 
อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความส าเร็จของงาน ด้านการ
ปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียน ด้านความก้าวหน้ าในต าแหน่งงาน 
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ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านสภาพการท างาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
ด้านเป็นอยู่ส่วนตัว ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน และด้านเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ ซึ่ง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียง
ตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ มีความมั่นคงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้นานเท่าที่ต้องการ ลักษณะงานตรง
ตามความสามารถที่มีอยู่ และได้รับมอบหมายงานที่เกิดจากความรู้ความสามารถ และความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูด้านสภาพการท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ 
มีความพึงพอใจในสภาพทั่ว ๆ ไปของโรงเรียน มีสภาพจิตใจที่ดีเมื่อท างานในโรงเรียน และ
สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ โรงเรียนเอ้ือต่อการท างานที่มีประสิทธิภาพ และการบริหารตามล าดับ  
 5. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในการท างาน โดยรวมและรายข้อยู่ในระดับ
มากทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูในโรงเรียนได้รับการสนับสนุนในการฝึกอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาตนเอง 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ได้รับการเลื่อนต าแหน่งการเลื่อนเงินเดือนให้
สูงขึ้นสอดคล้องกับความสามารถและผลการปฏิบัติงานการเลื่อนต าแหน่งในหน่วยงานเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์และมีความยุติธรรมสถานศึกษามีนโยบายการสนับสนุนให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนและ
มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถครูมีโอกาสได้รับการส่งไปฝึกอบรมด้านต่างๆได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องมีโอกาสได้
ศึกษาต่อเข้ารับการฝึกอบรมดูงานอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิชช์กันต์ ศรีวรวิทย์ ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชกาครู
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ในภาพรวมทั้ ง 10 ด้านอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายได้พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรกได้แก่ด้านโอกาสความก้าวหน้า
ในการท างานรองลงมาได้แก่ด้านความมั่นคงปลอดภัยและด้านการจัดการตามล าดับ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิริพร  เมฆสุวรรณ ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนปทุมคงคา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูจ าแนก
ตามปัจจัยจูงใจในด้านความก้าวหน้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก และพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ เมื่อเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถลา
เพ่ือศึกษาต่อด้านที่ก าลังปฏิบัติอยู่นั้นท าให้มีประสบการณ์และความช านาญในการปฏิบัติงานมาก
เพ่ิมขึ้นมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งตามความสามารถที่ปรากฏจากผลงานที่ปฏิบัติ ได้รับเสนอชื่อให้เข้า
ร่วมอบรมประชุมสัมมนาเกี่ยวกับงานในหน่วยงานทุกครั้ง มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานทัดเทียม
กับการปฏิบัติงานในต าแหน่งอ่ืนในหน่วยงานสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษสุนีย์ สายแก้ว ได้ศึกษา
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ในด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงานโดยรวมและ
รายข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ท่านมีโอกาสได้
เลื่อนต าแหน่งตามความสามารถที่ปรากฏจากผลงานในหน้าที่ ท่านได้รับการเลือนขั้นเงินเดือนด้วย
ความยุติธรรมจากผู้บังคับบัญชาและการปฏิบัติงานของท่านมีส่วนส่งเสริมให้ท่านมีประสบการณ์และ
ความช านาญในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นตามล าดับสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรษา ลอยสมุทร 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ผลการวิจัยพบว่า 1. ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอนสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดระยองจันทบุรี และตราด โดยรวมและเป็นราย
ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรกคือ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านสภาพ
การท างาน และด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรชัย แซ่คู ได้
ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมเขต 16พบว่ามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ในด้านปัจจัยจูงใจพบว่าครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ครู
มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจสูงสุดคือด้านความส าเร็จของงาน รองลงมาคือ ด้านลักษณะของงานที่
ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนัสนันท์ เกิดเอ่ียม ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
ผลการวิจัยพบว่าในด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง โดยรวมและเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ท่านได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม และหา
ความรู้เพิ่มเติมในการท างาน ท่านมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และท่านใช้ความรู้ความสามารถ
ที่มีอยู่ เพ่ือส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในการสอดคล้องกับงานวิจัยของ วราภรณ์ ช้างอยู่ ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผลลการวิจัยพบว่า  ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครในภาพรวม
พบว่าครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้านความก้าวหน้าในการ
ท างาน โดยเฉลี่ยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษากรุงเทพมหานคร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญธรรม 
ไวยมิตรา ได้ศึกษาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของ
ครูกบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต1 และเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูครูมีความพึงพอใจในการ
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ปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ซึ่งความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียง
ตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้มีโอกาสเพ่ิมพูนประสบการณ์วิชาชีพ เ ช่น 
ประชุม สัมมนา อบรม ดูงานและศึกษาต่อ งานที่ปฏิบัติมีโอกาสพัฒนาทักษะในอาชีพ และหน่วยงานที่
ปฏิบัติอยู่มีกระบวนการพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ก่อเกียรติ 
สัพโส ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร ครู และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 6 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนครเขต 
3ซึ่งความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อยดังนี้ ครูพึงพอใจกับความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานและวิชาชีพที่ท าอยู่ ครูได้รับ
การสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอและครูได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพา จันทะบุตร ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในงานของครูผู้สอนในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลยเขต2 ผลการวิจัยพบว่าครูผู้สอนมีความพึงพอใจในงานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าครูผู้สอนมีความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้ายความส าเร็จของงาน ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติและความรับผิดชอบและด้านนโยบายและ
การบริหาราตามล าดับ 
 6. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยรวมและรายข้อยู่ใน
ระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับต าแหน่ง ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน สวัสดิการและค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดมีความ
เหมาะสม การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความยุติธรรม สิทธิในการ ลากิจ ลาป่วยและลาพักผ่อน 
และเงินเดือนที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่ท า  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริพร  
เมฆสุวรรณ ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนปทุมคงคา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูจ าแนกตามปัจจัยค้ าจุน
ในด้านเงินเดือนและสวัสดิการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยจะได้ดังนี้ คือ พึงพอใจกับอัตราเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้นในแต่
ละปี เงินเดือนที่ได้รับช่วยให้ครอบครัวสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสุขสบาย สวัสดิการอ่ืน ๆ จากการ
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ปฏิบัติงานในโรงเรียนมีความเหมาะสม ความเพียงพอของเงินเดือนที่ได้รับกับค่าครองชีพใน
ชีวิตประจ าวัน เงินเดือนที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถกัน สอดคล้องกับงาน 
วิจัยของ นงค์นุช ญาติอภิรักษ์ ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงสุดคือ สิทธิประโยชน์
และสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับมีส่วนส่งเสริมการปฏิบัติงานของท่าน รองลงมาคือ เงินเดือนที่ได้ รับ
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถสอดคล้องกับงานวิจัยของ วราภรณ์ ช้างอยู่ ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่ามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับสูง เรียงตามล าดับด้านต่างๆได้ดังนี้ ด้านนโยบายและการบริหารองค์กรของสถานศึกษา ด้าน
การปกครองบังคับบัญชาหรือการควบคุมดูแลของผู้บริหาร ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและ
เพ่ือนร่วมงาน  ด้านสภาพการท างานในสถานศึกษา ด้านเงินเดือน ด้านความสัมฤทธิ์ผลการท างาน
ของท่าน ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่การ
ท างานของท่าน ด้านความก้าวหน้าในการท างาน โดยเฉลี่ยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
สังกัดส านักงานเขพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญธรรม ไวยมิตรา ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ
ผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูกบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1และเขต 2ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ซึ่งความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูด้านเงินเดือน และสิทธิประโยชน์
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ เงินเดือนประจ าและรายได้พิเศษอ่ืน ๆ ได้รับ
เพียงพอที่จะช่วยให้มาตรฐานการด ารงชีพดีขึ้น คิดว่าเงินเดือนและรายได้พิเศษที่ได้รับปัจจุบันคุ้มค่า
กับปริมาณงานที่ปฏิบัติอยู่ และเงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับเหมาะสมกับงานสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ยุพา  จันทะบุตร ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนกับ
ความพึงพอใจในงานของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลยเขต 2 ผลการวิจัย
พบว่าครูผู้สอนมีความพึงพอใจในงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุก
ข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก 3 ล าดับแรกคือ ความเหมาะสมของเงินเดือนที่ได้รับเมื่อ
เปรียบเทียบกับงานที่รับผิดชอบ จ านวนเงินเดือนที่ท่านได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานที่ท่านปฏิบัติ
และโอกาสในการพิจารณาเลือนขั้นเงินเดือนมีความเหมาะสมตามล าดับ 
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 สรุปได้ว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านครูมีระดับความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการยอมรับนับถือมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
ด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือนร่วมงานความม่ันคงปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน และค่าจ้างและค่าตอบแทนตามล าดับ อาจเป็นเพราะว่าอาชีพ
ครูเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงมีเกียรติได้รับการยอมรับจากสังคมอยู่ในระดับสูง และประกอบกับครูได้
ใช้ความรู้ความสามารถของงานในการปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างเต็มที่ จึงท าให้เกิดความสุขในการ
ท างาน และเม่ือนักเรียนที่เป็นผลผลิตประสบความส าเร็จได้คะแนนดี หรือสอบเรียนต่อในระดับสูงได้ 
ยิ่งท าให้ครูรู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จในการท างาน ท าให้ครูเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติ  
งาน อีกทั้งในปัจจุบันวิชาชีพครูถือว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีสวัสดิการและความก้าวหน้าในวิชาชีพที่
มั่นคง สภาพสังคมไทยยังให้ความเคารพนับถือผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูอย่างมากท าให้ครูได้รับการ
ตอบสนองความต้องการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมอย่างดียิ่งเมื่อเทียบกับอาชีพอ่ืน ๆ 
 5.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1พบว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 1มีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์
กันค่อนข้างสูง (rry=.631) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกทุกด้านอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 เช่นเดียวกัน และส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านหลักความ
รับผิดชอบที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยเรียงล าดับค่าสัมพันธ์ประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย
ดังนี้ 1)  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือนร่วมงาน 2) การยอมรับนับถือ 3) ความก้าวหน้า
ในต าแหน่งงาน 4) สภาพแวดล้อมในการท างาน 5) ความมั่นคงปลอดภัยและ 6) ค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน ตามล าดับและเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
โดยด้านที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวก เรียงรายคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากสุด ได้แก่ 
1) ด้านหลักการมีส่วนร่วมกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือนร่วมงาน รองลงมาคือ ด้าน
หลักความรับผิดชอบกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพ่ือนร่วมงาน และด้านรายคู่ที่มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกที่มีค่าน้อยสุดคือ ด้านหลักนิติธรรมกับค่าจ้างและค่าตอบแทน 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรชัย แซ่คู ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมเขต 16 พบว่ามีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมีค่าสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนเป็นรายด้านกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูพบว่ามี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
เป็นรายคู่พบว่าพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูด้านความส าเร็จของงาน มีค่าความสัมพันธ์อยู่นะดับสูงสุด รองลงมาคือพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่ง
งานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่วนพฤติกรรมผู้น าแบบ
มุ่งงานของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับ  
บัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ าสุดสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิชช์กันต์ 
ศรีวรวิทย์ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่าระดับการบริหารงาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ใน
ภาพรวมทั้ง6 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายได้พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านหลัก
ความรับผิดชอบ รองลงมาได้แก่ด้านหลักความโปร่งใสและด้านหลักนิติธรรม ตามล าดับ ความถึง
พอใจในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชกาครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ในภาพรวมทั้ง 10 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายได้พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรก ได้แก ่ด้านโอกาสความก้าวหน้าในการท างาน รองลงมา ได้แก่ ด้านความ
มั่นคงปลอดภัยและด้านการจัดการตามล าดับ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันใน
ทิศทางบอกอยู่ระดับปานกลางและมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r= 0.575 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยพงษ์ โพธิ์มี ได้ศึกษาการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดย
ภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.1สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญธรรม 
ไวยมิตรา ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูกับ
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1
และเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของ
ครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 และเขต 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ก่อเกียรติ สัพโส ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนครเขต พบว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนครเขต3 โดยภาพรวมสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (r=.843) เมื่อพิจารณารายด้านมีความสัมพันธ์กันในทางบวก เรียงล าดับดังนี้ ด้าน
หลักคุณธรรม  ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านความคุ้มค่า ด้านความโปร่งใส ด้านการมีส่วนร่วมและ
ด้านนิติธรรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนครเขต 3 โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพบว่าความพึงพอใจของข้าราชการครู ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  ด้าน
ความรับผิดชอบ  ด้านการได้รับการยกย่องนับถือ  ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ และด้าน
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรศักดิ์  พันธุระ
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4 ผลการวิจัยพบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นงลักษณ์ อนันทวรรณ  ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
กับความพึงพอใจในการท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
ผลการวิจัยพบว่า 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจใน
การท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า มีความ 
สัมพันธ์กันทางบวก ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
    5.3.1.1 ข้อเสนอแนะในการน าไช ้

       1. การบริหารงานหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่า ทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก แต่ด้านความ
รับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานโดย
เน้นความรับผิดชอบให้มากยิ่งขึ้น 

     2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก แต่ด้านผลประโยชน์ตอบแทนมี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญต่อการให้รางวัลจูงใจที่ทั่วถึง 
ยุติธรรมรวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและสามารถจูงใจครู 

     3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นไปในทางบวก อยู่ในระดับมากนั้น ดังนั้นหน่วยงานต้น
สังกัดและสังคมจึงควรสร้างระบบพัฒนาและกากับติดตามการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพราะ
เมื่อพัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารแล้วระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ก็จะเพ่ิมขึ้น
ตามไปด้วย 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรศึกษาถึงปัจจัยอ่ืนๆทีส่งผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือน าไปปรับปรุงให้สอดคล้องกบสภาพปัจจุบัน 
    2. ควรศึกษาถึงปัจจัยอ่ืนๆที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูเพ่ือน า
ผลไปปรับปรุงในการบริหารจัดการในด้านต่างๆเช่นด้านวิชกาการ ด้านงบประมาณเป็นต้น 
    3. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนที่สอนในระดับ
มัธยมศึกษาหรือโรงเรียนที่ขยายโอกาส 
    4. ควรศึกษาและถอดบทเรียนโรงเรียนหรือองค์กรที่เป็นต้นแบบในด้านการบริหารที่
น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้อย่างเกิดประสิทธิภาพเพ่ือเป็นแนวทางแก่โรงเรียนอ่ืน ๆ ต่อไป 
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ที่ ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๒๐๑ 
 

 
 
 

 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต.กุดป่อง 
อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 

             ๒๒พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง    ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

เจริญพรรองศาสตราจารย์ ดร.บุญช่วย ศิริเกษ 

 

  ด้วยนายเทพศักดิ์  ใครอุบล นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับ
อนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศร
จันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกล่าว 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว  จึงขอเจริญพรเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยดังกล่าว และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
   

  จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี 
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ที่ ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๒๐๑ 
 

 
 
 

 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต.กุดป่อง 
อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 

             ๒๒พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง    ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

เจริญพร   รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์อร  สดเอ่ียม 

 

    ด้วย นายเทพศักดิ์  ใครอุบล นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับ
อนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศร
จันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกล่าว 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว  จึงขอเจริญพรเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยดังกล่าว และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
   

    จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี 
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ที่ ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๒๐๑ 
 

 
 
 

 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต.กุดป่อง 
อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 

             ๒๒พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง    ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

เจริญพรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  พรมเมืองคุณ 

 

    ด้วย นายเทพศักดิ์  ใครอุบล นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับ
อนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศร
จันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกล่าว 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว  จึงขอเจริญพรเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยดังกล่าว และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
   

    จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี 
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ที่ ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๒๐๑ 
 

 
 
 

 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต.กุดป่อง 
อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 

             ๒๒พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง    ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

เจริญพร   ดร.ดุษฎีวัฒน์  แก้วอินทร์ 
 

    ด้วย นายเทพศักดิ์  ใครอุบล นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับ
อนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศร
จันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกล่าว 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว  จึงขอเจริญพรเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยดังกล่าว และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
   

    จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี 
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ที่ ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๒๐๑ 
 

 
 
 

 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต.กุดป่อง 
อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 

             ๒๒พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง    ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

เจริญพร   ดร.สุภชัย  จันปุ่ม 

 

    ด้วย นายเทพศักดิ์  ใครอุบล นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับ
อนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศร
จันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกล่าว 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว  จึงขอเจริญพรเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยดังกล่าว และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
   

    จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมลู 
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ที่ ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๐๐๔ 

 

 
 

 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต.กุดป่อง 
อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 

             ๙  มกราคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 

 

เจริญพร 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย  จ านวน       ชุด    

 

   ด้วย นายเทพศักดิ์  ใครอุบล นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับอนุมัติ
ให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือการวิจัย โดยขอให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องดังกล่าว 
    ดังนั้น สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง จึงขอความอนุเคราะห์ให้นายเทพศักดิ์ ใครอุบลได้เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจัยต่อไป 
   

    จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและพิจารณาอนุเคราะห์ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถาม 
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  ล าดับที่ของแบบสอบถาม 

    
แบบสอบถาม 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาเลย เขต 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต1  
 2.  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต1  
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาน 
ศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลยเขต1 
2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 ซึ่ง
ประกอบด้วยหลักส าคัญพ้ืนฐาน 6ประการได้แก่หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความ
รับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วมและหลักความคุ้มค่า  
 ตอนที่ 3 เป็นความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูที่มีต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษาซึ่ง
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร กรอบแนวคิดทฤษฏี นักวิชาการแล้วน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ได้กรอบ
แนวคิดทางการวิจัยอยู่ 6 ประการคือ  ด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน  ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในการ
ท างาน  ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับเพ่ือนร่วมงานและการยอมรับนับถือ 
3. ผู้ตอบแบบสอบถามคือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการสอนในสถาน 
ศึกษา 
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4. ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ท่านตอบแบบสอบถามเป็นจริงมากที่สุด ข้อมูลที่ได้ถือ
ว่าเป็นความลับ เนื่องจากจะน าไปเพ่ือการศึกษาเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
และสถานภาพทางราชการของท่านแต่อย่างใด ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ผลการศึกษามีความเชื่อถือได้ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพ่ือจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและข้อมูลในการบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในครั้งนี ้
 

นายเทพศักดิ์ ใครอุบล 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



205 
 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดกรอกข้อมูลด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และท าเครื่องหมาย   ลงใน
ช่องว่างตามความเป็นจริง  
 
1. เพศ 
 

   ชาย 
    หญิง 
 
2. ระดับการศึกษา 
 
   ปริญญาตรี 
   สูงกว่าปริญญาตรี 
 
3. ประสบการณ์ในการท างาน 
 
   น้อยกว่า 10 ปี 
   10 – 20   ปี 
   มากกว่า 20 ปี 
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ตอนที่ 2 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 
ค าชี้แจง ให้ท่านพิจารณาแบบสอบถามตามความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาของท่าน แล้วท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความคิดเห็นโดยประมาณค่าตาม
ระดับความคิดเห็นซึ่งทุกข้อค าถามมีเกณฑ์การแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 5  หมายถึง  การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากที่สุด   
 4  หมายถึง  การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก   
 3  หมายถึง  การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง    
 2  หมายถึง  การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับน้อย   
 1  หมายถึง  การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
5 4 3 2 1 

1. หลักนิติธรรม 
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานโดยการน า 

ระเบียบกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ เช่น พระราช 
บัญญัติ กฎกระทรวงมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา 

     A1 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนอยู่ ใน
ระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร 

     A2 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาชี้แจง แนะน าแนวทางปฏิบัติที่
ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับแก่บุคลากรให้มี
ความเข้าใจตรงกัน 

     A3 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาก ากับดูแลและส่งเสริมให้
บุคลากรประพฤติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับที่
ก าหนดไว้ 

     A4 

5. บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
ก าหนดขึ้นด้วยความเต็มใจ 

     A5 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
5 4 3 2 1 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดกฎระเบียบหรือแนว
ปฏิบัติของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน 

     A6 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราช 
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

     A7 

8. ผู้บริหารสถานศึกษามีการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบโดยมอบหมายงานให้บุคลากรได้ท างาน
ตามความรู้ความสามารถด้วยความเหมาะสม 

     A8 

9. ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมให้บุคลากร 
ประพฤติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

     A9 

2. หลักคุณธรรม 
10. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มี อัธยาศัยดี  มีน้ าใจ 

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่บุคลากรด้วยความจริงใจ 
     B1 

11. ผู้บริหารสถานศึกษามีความประพฤติดีงามตามหลัก
ศีลธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในสถาน 
ศึกษา ชุมชนและสังคม 

     B2 

12. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรในสถาน 
ศึกษาปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ มี
ระเบียบวินัย 

     B3 

13. ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังความคิดเห็น ให้ความ
ช่วยเหลือแก่บุคลากรและผู้ร่วมงานด้วยความเป็น
ธรรมและใจเป็นกลาง 

     B4 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
5 4 3 2 1 

14. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
ความเสมอภาค 

     B5 

15. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรในสถาน 
ศึกษาปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่หมู่คณะ 

     B6 

16. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตซื่อตรงต่อตนเองและหน้าที่ 

     B7 

17. ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาให้คุณและให้โทษ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความมีเหตุผลและเป็นธรรม 

     B8 

18. ผู้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริม สนับสนุนและจัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ครูและ
นักเรียน 

     B9 

3. หลักความโปร่งใส 
19. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานอย่างแจ่งแจ้งชัดเจน

ในทุกเรื่อง 
     C1 

20. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานในทุกขั้นตอน มีเกณฑ์ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม 

     C2 

21. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

     C3 

22. ผู้บริหารสถานศึกษามีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา 

     C4 

23. ผู้บริหารสถานศึกษาให้บุคลากรได้รับรู้เป้าหมาย
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

     C5 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
5 4 3 2 1 

24. ผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุมก ากับและด าเนิน 
การให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
โรงเรียน 

     C6 

25 ผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุมก ากับและ
ด าเนินการเปิดเผยการใช้งบประมาณของสถาน 
ศึกษา 

     C7 

26 ผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุมก ากับและ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเปิดเผยสามารถตอบ
สอบได้ 

     C8 

27 ผู้บริหารสถานศึกษามีการประกาศและประชา 
สัมพันธ์แผนการรับนักเรียนด้วยความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ 

     C9 

4. หลักการมีส่วนร่วม 
28. ผู้บริหารสถานศึกษามีความตระหนักถึงความส าคัญ

ของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา 
     D1 

29. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการน าเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 

     D2 

30. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกัน
ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

     D3 

31. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาน 
ศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

     D4 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
5 4 3 2 1 

32. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติ
กิจกรรมในสถานศึกษาอย่างทั่วถึง 

     D5 

33. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการประชุมเพ่ือเปิด
โอกาสให้บุคลากรน าเสนอและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา 

     D6 

34. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรร่วมรับรู้
ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข 

     D7 

35. ผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุมก ากับและ
ด าเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

     D8 

36. ผู้บริหารสถานศึกษาได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการครู  
บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

     D9 

37. ผู้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริมให้วิทยากรท้องถิ่น มี
ส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

     D10
 

5.   หลักความรับผิดชอบ 
38. ผู้บริหารสถานศึกษามีความตระหนักในหน้าที่มีต่อ

สถานศึกษา 
     E1 

39. ผู้บริหารสถานศึกษาใส่ใจเกี่ยวกับปัญหาและมีความ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นในสถาน 
ศึกษา 

     E2 

40. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อการ
วินิจฉัยสั่งการของตน 

     E3 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
5 4 3 2 1 

41. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ 

     E4 

42. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุม วางแผนการ
ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

     E5 

43. ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาการบริหารงานให้
มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

     E6 

44. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความตระหนักบุคลากรใน
สถานศึกษาได้ตระหนักในสิทธิหน้าที่ปฏิบัติงาน
เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 

     E7 

45. ผู้บริหารสถานศึกษาตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

     E8 

46. ผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบจัดท าข้อตกลงและชี้แจงท าความเข้าใจ
กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ชัดเจน 

     E9 

6. หลักความคุ้มค่า 
47. ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนการใช้ทรัพยากร

ได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
     F1 

48. มีระบบการดูแลรักษาทรัพยากรของสถานศึกษา
และใช้ประโยชน์จากวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่
ของสถานศึกษาอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

     F2 

49. มีการให้บริการด้านแหล่งการเรียนรู้ อาคารสถานที่ 
วัสดุ ครุภัณฑ์แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

     F3 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สดุ 
5 4 3 2 1 

50. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา 

     F4 

51. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรในสถาน 
ศึกษาใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น จัดท าสื่อการเรียน
การสอน 

     FD5
 

52. ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

     F6 

53. ผู้บริหารสถานศึกษาได้ก าหนดมาตรการและรณรงค์
ให้บุคลากรใช้ทรัพยากรและสาธารณูปโภคอย่าง
ประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 

     F7 

54. ผู้บริหารสถานศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการเพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วประหยัดและคุ้มค่า 

     F8 

55. ผู้บริหารสถานศึกษาได้พัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มั่นคง 
ปลอดภัยเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ 

     F9 

56. ผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา 
และซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้อยู่ภาพที่ใช้งานได้
อย่างสม่ าเสมอ 

     F10 

57. ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีกิจกรรมการรณรงค์ให้
บุคลากรใช้ทรัพยากรในสถานศึกษาอย่างประหยัด 

     F11 

58. ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินงานโดยค านึงถึงผล 
ประโยชน์ของสถานศึกษาที่เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 

     F12 
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
ค าชี้แจงให้ท่านพิจารณาแบบสอบถามตามความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของท่านที่มีต่อ
การบริหารงานในสถานศึกษา แล้วท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความคิดเห็นโดยประมาณค่าตาม
ระดับความคิดเห็นซึ่งทุกข้อค าถามมีเกณฑ์การแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด   
 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก    
 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง    
 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย   
 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สดุ 
5 4 3 2 1 

1. ค่าจ้างและค่าตอบแทน 
1. เงินเดือนและค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับ

ต าแหน่ง 
     A1 

2. สวัสดิการและค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากหน่วยงานต้น
สังกัดมีความเหมาะสม 

     A2 

3. การได้รับค่าตอบแทนพิเศษกรณีปฏิบัติงานพิเศษ
หรือล่วงเวลา 

     A3 

4. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความยุติธรรม      A4 
5. สิทธิในการลากิจ ลาป่วยและลาพักผ่อน ที่ได้รับมี

ความเหมาะสม 
     A5 

6. ค่าตอบแทนที่ ได้รับเหมาะสมกับความรู้ความ 
สามารถในการปฏิบัติงาน 

     A6 

7. เงินเดือนที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับปริมาณ
งานที่ท า 

     A7 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
5 4 3 2 1 

8. ค่าตอบแทนพิเศษ เช่น ค่าล่วงเวลา ที่ท่านได้รับมี
ความเหมาะสม 

     A8 

2. โอกาสและความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 
9. ท่านมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานหน้าที ่      B1 
10. ท่านได้รับการสนับสนุนในการฝึกอบรม สัมมนา 

เพ่ือพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบ 
การณ์ในการปฏิบัติงาน 

     B2 

11. การเลื่อนต าแหน่งการเลื่อนเงินเดือนให้สูงขึ้น
สอดคล้องกับความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

     B3 

12. การเลื่อนต าแหน่งในหน่วยงานของท่านเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์และมีความยุติธรรม 

     B4 

13. ท่านมีความพอใจในงานที่ปฏิบัติอยู่ ในปัจจุบัน
เพราะมีโอกาสก้าวหน้ากว่าหน่วยงานอื่น 

     B5 

14. เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพมีความชัดเจนและมี
ความเป็นไปได้ 

     B6 

15. สถานศึกษามีนโยบายการสนับสนุนให้บุคลากรมี
การปรับเปลี่ยนและมอบหมายงานให้เหมาะสมกับ
ความสามารถ 

     B7 

16. ท่านมีโอกาสได้รับการส่งเสริมให้ไปฝึกอบรมด้าน
ต่างๆ 

     B8 

17. สถานศึกษาของท่านสนับสนุนให้ท่านได้รับการ 
ศึกษาต่อ 

     B9 

18. ท่านได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนสนับสนุนการท าวิจัย      B10 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
5 4 3 2 1 

19. การเลื่อนขั้นเงินเดือนของท่านเป็นไปอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม 

     B14
 

20. ผู้บังคับบัญชาของท่านสนับสนุนให้ท่านได้รับการ
แต่งตั้งเป็นช านาญการ หรือช านาญการพิเศษ 

     B15
 

21. ท่านได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาให้มี
โอกาสได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง 

     B16 

22. ท่านได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาให้มี
โอกาสด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

     B17 

23. ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนให้ท่านมีโอกาสได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมดูงานอย่างต่อเนื่อง| 

     B18 

 3. สภาพแวดล้อมในการท างาน       
24. มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

เหมาะสม 
     C1 

25. มีเทคโนโลยีและเครื่องอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานอย่างพอเพียง 

     C2 

26. มีอุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอต่อการใช้งาน 

     C3 

27. สถานที่ท างานมีความสะอาด เป็นระเบียบ มีแสง
สว่างที่เหมาะสม มีการถ่ายเทอากาศ 

     C4 

28. สถานที่ท างานมีความเป็นสัดส่วนสะดวกสบายต่อ
การปฏิบัติงาน 

     C5 

29. สถานที่ปฏิบัติงานของท่านปราศจากเสียง รบกวน
เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 

     C6 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
5 4 3 2 1 

30. สภาพการท างานมีส่วนช่วยส่งเสริมความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างานของท่าน 

     C7 

31. อาคารสถานที่ มีรั้วล้อมรอบที่มั่นคงแข็งแรง มี
ความปลอดภัย 

     C8 

32. ระบบการสื่อสารทั้งภายใน ภายนอก มีความสะดวก
คล่องตัว 

     C9 

 4. ความม่ันคงปลอดภัย       
33. ท่านรู้สึกม่ันคงในต าแหน่งหน้าที่การงานที่ท าอยู่      D1 
34. ท่านมีความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานที่สถานศึกษาแห่งนี้      D2 
35. ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักพาหนะ 

ในการเดินทางไปราชการได้ตามสิทธิ 
     D3 

36. ท่านมีความมั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติงาน ใน
ต าแหน่งปัจจุบันได้ต่อไปอย่างมั่นคง 

     D4 

37 ท่านมีความพอใจในเงินเดือน และสวัสดิการที่ได้รับ      D5 
5. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพื่อนร่วมงาน 

38. มีการปฏิบัติงานร่วมกันด้วยบรรยากาศของความ
เป็นมิตร 

     E1 

39. มีความเป็นกันเองของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือน
ร่วมงาน 

     E2 

40. ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือน
ร่วมงาน 

     E3 

41. ท่านได้รับค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา เมื่อมีปัญหา
ในการท างาน 

     E4 

42. ท่านได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาจากเพ่ือนร่วมงาน      E5 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
5 4 3 2 1 

43. ท่านได้รับความร่วมมือในการท างานจากเพ่ือน
ร่วมงาน 

     E6 

44. ท่านมีความพึงพอใจที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับ 
บัญชา 

     E7 

6. การยอมรับนับถือ 
45. มีเกียรติและศักดิ์ศรีในต าแหน่งหน้าที่การงาน      F1 
46. ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นในการแก้ 

ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน 
     F2 

47. เพ่ือนร่วมงานยอมรับในความรู้ความสามารถของ
ท่าน 

     F3 

48. ผู้บังคับบัญชายอมรับในความรู้ความสามารถของ
ท่าน 

     F4 

49. ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจมอบหมายงานพิเศษ
อ่ืน ๆ ของหน่วยงานให้ท่านปฏิบัติ 

     FD5
 

50. ท่านรู้สึกว่าอาชีพของท่านเป็นอาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับของสังคม 

     F6 

51. ท่านได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้บังคับบัญชาว่า
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     F7 

52. เพ่ือนร่วมงานปรึกษาหารือและขอค าแนะน าในการ
ปฏิบัติงานจากท่าน 

     F8 

53. เพ่ือนร่วมงานรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของท่านในการปฏิบัติงาน 

     F9 

 



218 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
5 4 3 2 1 

54. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานที่ส าคัญให้ท่านปฏิบัติ
เสมอ 

     F10 

55 ท่านมีความรู้สึกว่าท่านเป็นสมาชิกที่ส าคัญคนหนึ่ง
ของหน่วยงาน 

     F11 

56 ท่านได้รับการยอมรับนับถือของผู้บังคับบัญชาและ
เพ่ือนร่วมงาน 

     F12 

 
 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

นายเทพศักดิ์  ใครอุบล  ผู้วิจัย 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม (IOC) 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 1 
 

ค าชี้แจง 
 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามท าขึ้นเพ่ือหาค่าความเที่ยงตรงและ
ความเหมาะสมของเนื้อหาค าถาม โดยในแต่ละข้อหากท่านผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเห็นว่า ค าถามในข้อ
ใดที่ตรงวัตถุประสงค์ของการวินิจฉัยตามความคิดเห็นของท่าน กรุณาโปรดให้คะแนนดังนี้ 
 ให้คะแนน  +1  หมายถึง  แน่ใจว่าสอดคล้อง 
 ให้คะแนน 0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 
 ให้คะแนน  -1  หมายถึง แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

 

ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

ค่า 
เฉลี่ย 

การ 
แปล
ผล 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

ด้านหลักนิติธรรม 
1. 
 
 

 

ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงาน
โดยการน า ระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ
ต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง
มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา -1 +1 +1 +1 +1 0.60 

 
 
 

ใช้ได้ 
2 ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตน

อยู่ในระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
บุคลากร +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
ใช้ได้ 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาชี้แจง แนะน าแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับ
แก่บุคลากรให้มีความเข้าใจตรงกัน +1 +1 0 +1 +1 0.80 

 
 

ใช้ได้ 
4. ผู้บริหารสถานศึกษาก ากับดูแลและส่งเสริม

ให้บุคลากรประพฤติตนตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

ใช้ได้ 
5. บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีก าหนดขึ้นด้วยความเต็มใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

ใช้ได้ 
6. ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดกฎระเบียบ

หรือแนวปฏิบัติของสถานศึกษาไว้อย่าง
ชัดเจน +1 +1 +1 +1 0 0.80 

 
ใช้ได้ 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีก าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

ค่า 
เฉลี่ย 

การ 
แปล
ผล 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

8. ผู้บริหารสถานศึกษามีการก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบโดยมอบหมายงานให้
บุคลากรได้ท างานตามความรู้ความ 
สามารถด้วยความเหมาะสม -1 +1 +1 +1 +1 0.60 

 
 
 

ใช้ได้ 
9. ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมให้

บุคลากร ประพฤติตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู -1 +1 +1 +1 +1 0.60 

 
 

ใช้ได้ 
ด้านหลักคุณธรรม 

10. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีอัธยาศัยดี มี
น้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่บุคลากรด้วย
ความจริงใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
ใช้ได้ 

11. ผู้บริหารสถานศึกษามีความประพฤติดี
งามตามหลักศีลธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม +1 +1 -1 +1 +1 0.60 

 
 

ใช้ได้ 
12. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากร

ในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

ใช้ได้ 
13. ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังความคิดเห็น 

ให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรและผู้ 
ร่วมงานด้วยความเป็นธรรมและใจเป็น
กลาง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

ใช้ได้ 
14. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติต่อผู้ ใต้ 

บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาค +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

ใช้ได้ 
15. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากร

ในสถานศึกษาปฏิบัติหน้ าที่ ให้ เป็น
ตัวอย่างแก่หมู่คณะ +1 +1 -1 +1 +1 0.60 

 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

ค่า 
เฉลี่ย 

การ 
แปล
ผล 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

16. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตซื่อตรงต่อตนเองและ
หน้าที่ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
ใช้ได้ 

17. ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาให้คุณและ
ให้โทษผู้ ใต้บังคับบัญชาด้วยความมี
เหตุผลและเป็นธรรม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
ใช้ได้ 

 
18. ผู้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริม สนับสนุน

และจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่ครูและนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

ใช้ได้ 
ด้านหลักความโปร่งใส 
19. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานอย่าง

แจ่มแจ้งชัดเจนในทุกเรื่อง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

ใช้ได้ 
20. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการตรวจ 

สอบผลการด าเนินงานในทุกขั้นตอน มี
เกณฑ์ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เป็น
รูปธรรม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

ใช้ได้ 
21. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการปรับ 

ปรุงข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน -1 +1 +1 +1 +1 0.60 

 
 

ใช้ได้ 
22. ผู้บริหารสถานศึกษามีการรายงานผล

การปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

ใช้ได้ 
23. ผู้บริหารสถานศึกษาให้บุคลากรได้รับรู้

เป้าหมายการด าเนินงานของสถาน 
ศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
ใช้ได้ 

24. ผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุม
ก ากับและด าเนินการให้มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

ค่า 
เฉลี่ย 

การ 
แปล
ผล 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

25. ผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุมก ากับ
และด าเนินการเปิดเผยการใช้งบประมาณ
ของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

ใช้ได้ 
26. ผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุมก ากับ

และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเปิด 
เผยสามารถตอบสอบได้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

ใช้ได้ 
27. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประกาศและ

ประชาสัมพันธ์แผนการรับนักเรียนด้วย
ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

ใช้ได้ 
หลักการมีส่วนร่วม 
28. ผู้บริหารสถานศึกษามีความตระหนักถึง

ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

ใช้ได้ 
29. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากร

มีส่วนร่วมในการน าเสนอข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

ใช้ได้ 
30. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากร

ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

ใช้ได้ 
31. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากร

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ +1 -1 +1 +1 +1 0.60 

 
 

ใช้ได้ 
32. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากร

ปฏิบัติกิจกรรมในสถานศึกษาอย่างทั่วถึง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

ใช้ได้ 
33. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการประชุม

เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรน าเสนอและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม
ในสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

ค่า 
เฉลี่ย 

การ 
แปล
ผล 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

34. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากร
ร่วมรับรู้ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
ใช้ได้ 

35. ผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุมก ากับ
และด าเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดเผยแพร่ต่อสาธารณชน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 
 

ใช้ได้ 
36. ผู้บริหารสถานศึกษาได้เปิดโอกาสให้

ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา +1 +1 -1 +1 +1 0.60 

 
 
 

ใช้ได้ 

37. ผู้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริมให้วิทยากร
ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ +1 +1 -1 +1 +1 0.60 

 
 

ใช้ได้ 
หลักความรับผิดชอบ 
38. ผู้บริหารสถานศึกษามีความตระหนักใน

หน้าที่มีต่อสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

ใช้ได้ 
39. ผู้บริหารสถานศึกษาใส่ใจเกี่ยวกับปัญหา

และมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

ใช้ได้ 
40. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบ

ต่อการวินิจฉัยสั่งการของตน 0 +1 +1 +1 0 0.60 
 

ใช้ได้ 
41. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ 

ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
เป็นระบบและสม่ าเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

ใช้ได้ 
42. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุม วาง

แผนการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 0 +1 +1 +1 +1 0.80 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

ค่า 
เฉลี่ย 

การ 
แปล
ผล 

คนที ่
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

43. ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
ใช้ได้ 

44. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความตระหนัก
บุคลากรในสถานศึกษาได้ตระหนักใน
สิทธิหน้าที่ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่
ก าหนด +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

ใช้ได้ 
45. ผู้บริหารสถานศึกษาตั้งใจและเอาใจใส่

ต่อการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

ใช้ได้ 
46. ผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมายหน้าที่

ความรับผิดชอบจัดท าข้อตกลงและ
ชี้แจงท าความเข้าใจกับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 
 

ใช้ได้ 
ด้านหลักความคุ้มค่า 
47. ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนการ

ใช้ทรัพยากรได้อย่างประหยัดและ
คุ้มค่า +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
ใช้ได้ 

48. มีระบบการดูแลรักษาทรัพยากรของ
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากวัสดุ 
ครุภัณฑ์  อาคารสถานที่ของสถาน 
ศึกษาอย่างประหยัดและคุ้มค่า +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 
 

ใช้ได้ 
49. มีการให้บริการด้านแหล่งการเรียนรู้ 

อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์แก่บุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกสถาน ศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

ใช้ได้ 
50. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัด 

การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่สถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

ค่า 
เฉลี่ย 

การ 
แปล
ผล 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

51. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากร
ในสถานศึกษาใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น 
จัดท าสื่อการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

ใช้ได้ 
52. ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการจัดการ

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

ใช้ได้ 
53. ผู้บริหารสถานศึกษาได้ก าหนดมาตรการ

และรณรงค์ให้บุคลากรใช้ทรัพยากรและ
สาธารณูปโภคอย่างประหยัด คุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 
 

ใช้ได้ 
54. ผู้บริหารสถานศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีใน

การบริหารจัดการเพ่ือลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวกรวด เร็ว
ประหยัดและคุ้มค่า +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 
 

ใช้ได้ 
55. ผู้บริหารสถานศึกษาได้พัฒนาอาคาร

สถานที่และสภาพแวดล้อมให้อยู่ ใน
สภาพพร้อมใช้งาน มั่นคง ปลอดภัยเอ้ือ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 
 

ใช้ได้ 
56. ผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุม ดูแล 

บ ารุงรักษา และซ่อมแซมอาคารสถานที่
ให้อยู่ภาพที่ใช้งานได้อย่างสม่ าเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

ใช้ได้ 
57. ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีกิจกรรมการ

รณรงค์ ให้บุคลากรใช้ทรัพยากรในสถาน 
ศึกษาอย่างประหยัด +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

ใช้ได้ 
58. ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินงานโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของสถานศึกษาที่เกิดขึ้น
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว +1 +1 -1 +1 +1 0.60 

 
 

ใช้ได้ 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) 

 

ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

ค่า 
เฉลี่ย 

การ 
แปล
ผล 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

ด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน 
1. เงินเดือนและค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสม

กับต าแหน่ง -1 +1 +1 +1 +1 0.60 
 

ใช้ได้ 
2. สวัสดิการและค่าใช้จ่ ายที่ ได้รับจาก

หน่วยงานต้นสังกัดมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

ใช้ได้ 
3. การได้รับค่าตอบแทนพิเศษกรณีปฏิบัติ 

งานพิเศษหรือล่วงเวลา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

ใช้ได้ 
4. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความ

ยุติธรรม +1 +1 -1 +1 +1 0.60 
 

ใช้ได้ 
5. สิทธิในการ ลากิจ ลาป่วยและลาพักผ่อน 

ที่ได้รับมีความเหมาะสม +1 +1 -1 +1 +1 0.60 
 

ใช้ได้ 
6. ค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงาน +1 +1 -1 +1 +1 0.60 
 

ใช้ได้ 
7. เงินเดือนที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับ

ปริมาณงานที่ท า -1 +1 +1 +1 +1 0.60 
 

 ใช้ได ้
8. ค่าตอบแทนพิเศษ เช่น ค่าล่วงเวลา ที่

ท่านได้รับมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

ใช้ได้ 
ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 
9. ท่านมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน

หน้าที่ +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 
10. ท่านได้รับการสนับสนุนในการฝึกอบรม 

สัมมนา เพ่ือพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

ค่า 
เฉลี่ย 

การ 
แปล
ผล 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

11. มีการเลื่อนต าแหน่งการเลื่อนเงินเดือน
ให้สูงขึ้นสอดคล้องกับความสามารถและ
ผลการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

ใช้ได้ 
12. การเลื่อนต าแหน่งในหน่วยงานของท่าน

เป็นไปตามกฎเกณฑ์และมีความยุติธรรม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

ใช้ได้ 
13. ท่านมีความพอใจในงานที่ปฏิบัติอยู่ใน

ปัจจุบันเพราะมีโอกาสก้าวหน้ากว่า
หน่วยงานอื่น +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
ใช้ได้ 

14. เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพมีความ
ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
ใช้ได้ 

15. สถานศึกษามีนโยบายการสนับสนุนให้
บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนและมอบ 
หมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

ใช้ได้ 
16. ท่านมีโอกาสได้รับการส่ง เสริมให้ไป

ฝึกอบรมด้านต่างๆ +1 +1 +1 +1 0 0.80 
 

ใช้ได้ 
17. สถานศึกษาของท่านสนับสนุนให้ท่าน

ได้รับการศึกษาต่อ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

ใช้ได้ 
18. ท่านได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนสนับสนุน

การท าวิจัย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

ใช้ได้ 
19. การเลื่อนขั้นเงินเดือนของท่านเป็นไป

อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม +1 +1 +1 0 +1 0.80 
 

ใช้ได้ 
20. ผู้บังคับบัญชาของท่านสนับสนุนให้ท่าน

ได้รับการแต่งตั้งเป็นช านาญการ หรือ
ช านาญการพิเศษ -1 +1 +1 +1 +1 0.60 

 
 

ใช้ได้ 
21. ท่านได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับ 

บัญชาให้มี โอกาสได้ รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

ค่า 
เฉลี่ย 

การ 
แปล
ผล 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

22. ท่านได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับ 
บัญชาให้มีโอกาสด ารงต าแหน่งสูงขึ้น +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
ใช้ได้ 

23. ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนให้ท่านมีโอกาส
ได้ เข้ ารับการฝึกอบรมดู งานอย่ า ง
ต่อเนื่อง| +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
ใช้ได้ 

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
24. มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงานเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

ใช้ได้ 
25. มีเทคโนโลยีและเครื่องอ านวยความ

สะดวกในการปฏิบัติงานอย่างพอเพียง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

ใช้ได้ 
26. มีอุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ใน

การปฏิบัติงานเพียงพอต่อการใช้งาน +1 +1 0 +1 +1 0.80 
 

ใช้ได้ 
27. สถานที่ท างานมีความสะอาด เป็นระเบียบ 

มีแสงสว่างที่ เหมาะสม มีการถ่ายเท
อากาศ +1 +1 -1 +1 +1 0.60 

 
ใช้ได้ 

28. สถานที่ท างานมีความเป็นสัดส่วนสะดวก 
สบายต่อการปฏิบัติงาน +1 +1 -1 +1 +1 0.60 

 
ใช้ได้ 

29. สถานที่ปฏิบัติงานของท่านปราศจาก
เสียงรบกวนเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 0 +1 +1 +1 +1 0.80 

 
ใช้ได้ 

30. สภาพการท างานมีส่วนช่วยส่งเสริม
ความรู้และประสบการณ์ในการท างาน
ของท่าน +1 +1 0 +1 +1 0.80 

 
ใช้ได้ 

31. อาคารสถานที่ มีรั้วล้อมรอบที่มั่นคง
แข็งแรง มีความปลอดภัย 0 +1 +1 +1 +1 0.80 

 
ใช้ได้ 

32. ระบบการสื่อสารทั้งภายใน ภายนอก มี
ความสะดวกคล่องตัว +1 0 +1 +1 +1 0.80 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

ค่า 
เฉลี่ย 

การ 
แปล
ผล 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

ด้านความม่ันคงปลอดภัย 
33. ท่านรู้สึกมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การ

งานที่ท าอยู่ +1 0 +1 +1 +1 0.80 
 

ใช้ได้ 
34. ท่านมีความภูมิ ใจที่ ได้ปฏิบัติ งานที่

สถานศึกษาแห่งนี้ +1 0 +1 +1 +1 0.80 
 

ใช้ได้ 
35. ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่

พักพาหนะ ในการเดินทางไปราชการได้
ตามสิทธิ +1 0 0 +1 +1 0.60 

 
ใช้ได้ 

36. ท่านมีความมั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติ 
งาน ในต าแหน่งปัจจุบันได้ต่อไปอย่าง
มั่นคง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
ใช้ได้ 

37. ท่านมีความพอใจในเงินเดือน และ
สวัสดิการที่ได้รับ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
ใช้ได้ 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพื่อนร่วมงาน 
38. มีการปฏิบัติงานร่วมกันด้วยบรรยากาศ

ของความเป็นมิตร +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

ใช้ได้ 
39. มีความเป็นกันเองของผู้บังคับบัญชา

และเพ่ือนร่วมงาน +1 +1 +1 0 +1 0.80 
 

ใช้ได้ 
40. ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับ 

บัญชาและเพ่ือนร่วมงาน +1 0 +1 0 +1 0.60 
 
ใช้ได้ 

41. ท่านได้รับค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา 
เมื่อมีปัญหาในการท างาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
ใช้ได้ 

42. ท่านได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาจาก
เพ่ือนร่วมงาน +1 0 +1 +1 +1 0.80 

 
ใช้ได้ 

43. ท่านได้รับความร่วมมือในการท างาน
จากเพ่ือนร่วมงาน +1 0 +1 +1 +1 0.80 

 
ใช้ได้ 

44. ท่านมีความพึงพอใจที่ ได้ปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้บังคับบัญชา +1 1 +1 +1 0 0.80 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

ค่า 
เฉลี่ย 

การ 
แปล
ผล 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

ด้านการยอมรับนับถือ 
45. ความมีเกียรติและศักดิ์ศรีในต าแหน่ง

หน้าที่การงาน +1 0 +1 +1 +1 0.80 
 

ใช้ได้ 
46. ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นใน

การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
หน่วยงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
ใช้ได้ 

47. เพ่ือนร่วมงานยอมรับในความรู้ความ 
สามารถของท่าน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
ใช้ได้ 

48. ผู้บังคับบัญชายอมรับในความรู้ความ 
สามารถของท่าน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
ใช้ได้ 

49. ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจมอบหมาย
งานพิเศษอ่ืน ๆ ของหน่วยงานให้ท่าน
ปฏิบัติ +1 +1 -1 +1 +1 0.60 

 
ใช้ได้ 

50. ท่านรู้สึกว่าอาชีพของท่านเป็นอาชีพที่
ได้รับการยอมรับของสังคม +1 0 +1 +1 +1 0.80 

 
ใช้ได้ 

51. ท่านได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้บังคับ 
บัญชาว่ าเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ +1 +1 -1 +1 +1 0.60 

 
 

ใช้ได้ 
52. เพ่ือนร่วมงานปรึกษาหารือและขอค า 

แนะน าในการปฏิบัติงานจากท่าน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

ใช้ได้ 
53. เพ่ือนร่วมงานรับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะของท่านในการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

ใช้ได้ 
54. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานที่ส าคัญให้

ท่านปฏิบัติเสมอ +1 0 +1 +1 +1 0.80 
 

ใช้ได้ 
55. ท่านมีความรู้สึกว่าท่านเป็นสมาชิกที่

ส าคัญคนหนึ่งของหน่วยงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

ใช้ได้ 
56. การยอมรับนับถือของผู้บังคับบัญชา

และเพ่ือนร่วมงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ฉ  
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
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ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients  
N of Case =   30        N of Items = 56 
Alpha = .992 
 
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
ด้านหลักนิติธรรม 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients  
N of Case =   30        N of Items = 9 
Alpha = .953 
 
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
ด้านหลักคุณธรรม 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients  
N of Case = 30  N of Items = 9 
Alpha = .974 
 
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
ด้านหลักความโปร่งใส 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients  
N of Case = 30  N of Items = 9 
Alpha = .966 
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ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients  
N of Case = 30  N of Items = 10 
Alpha = .964 
 
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
ด้านหลักความรับผิดชอบ 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients  
N of Case = 30  N of Items = 9 
Alpha = .976 
 
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
ด้านหลักความคุ้มค่า 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients  
N of Case = 30  N of Items = 12 
Alpha = .974 
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ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients  
N of Case =   30        N of Items = 59 
Alpha = .977 
 
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
ด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients  
N of Case =   30        N of Items = 8 
Alpha = .889 
 
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 
ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients  
N of Case =   30        N of Items = 15 
Alpha = .960 
 
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients  
N of Case =   30        N of Items = 9 
Alpha = .946 
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ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 
ด้านความม่ันคงปลอดภัย 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients  
N of Case =   30        N of Items = 5 
Alpha = .885 
 
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเพื่อนร่วมงาน 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients  
N of Case =   30        N of Items = 7 
Alpha = .965 
 
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
ด้านการยอมรับนับถือ 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients  
N of Case =   30        N of Items = 12 
Alpha = .970 
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