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 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบ สรางรูปแบบและประเมินและรับรอง

รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยออกแบบการวิจัยเปนแบบผสมผสาน (Mixed Methods 

Research) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ โรงเรียนสุจริตตนแบบระดับประถมศึกษา จํานวน 127

โรงเรียนโดยมีผูใหขอมูลทั้งสิ้น 508 คนเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 3 ชุด ไดแก 1) แบบ

สัมภาษณชนิดมีโครงสราง 2) แบบสอบถามซึ่งมีคาความเช่ือมั่น (Reliability) เทากับ .837 และ 

3) แบบประเมิน ใชเก็บขอมูลในปพุทธศักราช 2562 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี 

คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 

Factor Analysis) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content 

Analysis) 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1) องคประกอบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานประกอบดวย 3 องคประกอบหลักและ11 

องคประกอบยอย 

2) รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนรูปแบบที่มีช่ือวา “SPG Model”โดยเปนรูปแบบ

เชิงบูรณาการตามแนวคิดมาตรฐานโรงเรียนสุจริต แนวคิดการบริหารงานโรงเรียนแบบ PIE Cycle 

และหลักสุจริต ซึ่งมีโครงสรางความเกี่ยวของระหวางองคประกอบที่สําคัญในเชิงความสัมพันธหรือ

เหตุผลซึ่งกันและกัน เพื่อชวยใหเขาใจขอเท็จจริงหรือปรากฏการณในการบริหารงานโรงเรียนสุจริต

ของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
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ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก และ 11 องคประกอบยอย โดยเรียงลําดับจากคานํ้าหนัก

องคประกอบหลัก คือ มาตรฐานโรงเรียนสุจริต การบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle และหลักสุจริต 

3) ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา ในดานความถูกตองความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชนใน

ภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 ซึ่งผานเกณฑการประเมินตามที่ไดกําหนด จึงสรุปไดวาผูเช่ียวชาญและ

ผูทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

คําสําคัญ : โรงเรียนสุจริต, การบริหารงานโรงเรียนสุจริต, ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
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ABSTRACT 
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The objectives of this research were to study components, create a model, 

and evaluate and affirm an Upright School Management Model for the primary 

schools under the Office of the Basic Education Commission. The data of this mixed 

method research were collected from 508 samples in 127 upright schools. The 

research instruments were 1) structured interview form, 2) questionnaire (with reliability at 

0.84), and 3) evaluation form. The data were collected in 2019, and then analyzed by 

frequency, percentage, mean, standard deviation, confirmatory factor analysis: CFA 

by using statistical package, and content analysis. 

 The results of the research found that: 

 1) The components of Upright School Management of the primary school 

administrators under Office of the Basic Education Commission were composed of 3 main 

components and 11 sub-components.  

 2) The model of the Upright School Management for the primary school administrators 

under the Office of the Basic Education Commission was called “SPG Model”. It was the 

integrative model based on the concept of upright school standard, PIE Cycle School 

Administration Principles, and Good Conduct Principles. The structure of component 

relation in upright school administration consisted of 3 main components and 11 

minor components. The component weight values in descending order started with 
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Upright School standard, followed by PIE Cycle School Administration, and Good 

Conduct Principles. 

 3) The evaluation and affirmation results of the moral school management 

model for upright school administration of primary school administrators in propriety, 

accuracy, feasibility and utility were at 4.80 level overall that was higher than the 

evaluation criteria. The model was approved by the experts. 

Keywords : Upright School, Upright School Management, Primary School 

Administrators 



 
 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ภาณุจารี 
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ขันโต และคณาจารย์ประจําสาขาวิชา

การบริหารการศึกษาทุกท่าน และ ดร.เกษมสันต์ มีจันทร์ ที่ได้ให้คําแนะนําแนวทางในการศึกษา

ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง

เป็นอย่างย่ิง จึงใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่น้ี 
 ขอขอบพระคุณ ดร.จตุรงค์ อินทรรุ่ง ดร.เกชา เหลืองสุดใจช้ืน ดร.รุ่งทิวา วัฒนา ดร.วิริยะ  
โภคาพันธ์ ดร.พีรพัฒน์ รุ่งเร่ือง ที่กรุณารับเป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย และ
ผู้อํานวยการโรงเรียนสุจริตต้นแบบทุกท่านที่ได้กรุณาให้ข้อมูลในการวิจัย และ ผอ.ธนสาร บัลลังก์ปัทมา 
ซึ่งล้วนแต่มีส่วนสําคัญย่ิงในการให้ข้อมูล คําปรึกษา สัมภาษณ์ และตรวจสอบแก้ไขผลการวิจัยในครั้ง

น้ี จึงทําให้การวิจัยสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
 สุดท้ายน้ี ผู้วิจัยขอน้อมระลึกถึงคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่าน ตลอดจน
ครอบครัว และเพ่ือน ๆ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ที่ให้ความช่วยเหลือ และให้กําลังใจซึ่งกันและกันมาโดยตลอดจนกระทั่งสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 
 

                                                                              วชิรวิทย์  นิติพันธ์ 
 
 

 

 



ญ 

 

สารบัญ 
หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ...........................................................................................  จ 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ......................................................................................  ช 
กิตติกรรมประกาศ .............................................................................................  ฌ 
สารบญั .............................................................................................................  ญ 
สารบญัตาราง ...................................................................................................  ฐ 
สารบญัภาพ ......................................................................................................  ฒ 
  
บทท่ี 1 บทนํา  .............................................................................................  1 
  1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ........................................................  1 
  1.2  วัตถุประสงค์การวิจัย .....................................................................................  6 
  1.3  คําถามการวิจัย ...............................................................................................  6 
  1.4  สมมติฐานของการวิจัย...................................................................................  7 
  1.5  กรอบแนวคิดการวิจัย ....................................................................................  7 
  1.6  ขอบเขตของการวิจัย ......................................................................................  9 
  1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ ...........................................................................................  10 
  1.7  ประโยชน์ที่ได้รับ ............................................................................................  15 
บทท่ี  2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง .........................................................  17 

2.1 แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับรูปแบบ.........................................................................   18 

   2.1.1 ความหมายของรูปแบบ..............................................................................    18 

   2.1.2 องค์ประกอบของรูปแบบ…………………………………………………………………     20 

   2.1.3 ประเภทของรูปแบบ..................................................................................    22 

   2.1.4 คุณลกัษณะของรูปแบบที่ดี.......................................................................     24 

   2.1.5 การประเมินของรูปแบบ…………………………………………………………….......     25 

        2.1.6 การสร้าง การพัฒนารูปแบบ.....................................................................     29 

   2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารงานโรงเรียน………………………………………     30 

        2.2.1 การบริหารโรงเรียนตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ.........................................  31 



ฎ 

 

        2.2.2 การบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle………...........................................…..    35 

   2.3 หลักสจุริต............................................................................................................  42 

        2.3.1 ความสําคัญของความสุจริต....................................................................      42 

        2.3.2 ความหมายของสุจริต...............................................................................     43 

        2.3.3 ประเภทของความสุจริต...........................................................................  44 

  2.4 แนวคิด มาตรฐานโรงเรียนสุจริต…………………………………………………………..……     45 

        2.4.1 ความเป็นมาของโรงเรียนสุจริต……………………………………………………....      45 

        2.4.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวบ่งช้ี ยุทธศาสตร์และคณุลักษณะโครงการโรงเรียน 

                สจุริต.........................................................................................................    47 

        2.4.3 มาตรฐานการบริหารงานโรงเรียนสุจริต......................................................   52 

        2.4.4 กรอบแนวคิดมาตรฐานโรงเรียนสุจริต.........................................................   53 

        2.4.5 จุดเน้นคุณลักษณะที่ต้องปฏิบัติเร่งด่วนของผู้บริหาร ครูนักเรียน   

                โรงเรียนสุจริต.............................................................................................   54 

        2.4.6 รูปแบบการจัดการโรงเรียนสุจริต.................................................................   56 

        2.4.7 การดําเนินการโรงเรียนสุจริต.......................................................................   56 

        2.4.8 รายละเอียดมาตรฐานโรงเรียนสุจริต............................................................   56 

        2.4.9 แนวทางการดําเนินการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความ 

               โปร่งใส.........................................................................................................   62 

  2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง……………………….……………………………………………………………….     67 

    2.6 สรุป......................... .................................................................................................       86 
บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย ..............................................................................  87 
  3.1  วิธีการและขั้นตอนในการวิจัย ........................................................................  87 
  3.2  ระเบียบวิธีการวิจัย .........................................................................................  93 
  3.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง .............................................................................  94 
  3.4  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย .................................................................................  97 
  3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล ....................................................................................  102 
  3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ....................................................................  102 
  3.7  สรุป ................................................................................................................  108 



ฏ 

 

 

บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล .......................................................................  110 
  4.1 ผลการศึกษาองค์ประกอบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษา 
                   ระดับประถมศึกษา สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน .........  114 
  4.2 ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษา 
                   ระดับประถมศึกษา สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน .........  132 
  4.3 ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหาร 
                    สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
                    ขั้นพ้ืนฐาน .......................................................................................................  181 

บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ...................................................  186 
  5.1 สรุปผลการวิจัย ................................................................................................  188 
  5.2 อภิปรายผล ......................................................................................................  196 
  5.3 ข้อเสนอแนะ ....................................................................................................  204 

บรรณานุกรม ....................................................................................................  207 
ภาคผนวก .........................................................................................................  216 
  ภาคผนวก ก รายรายช่ือผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ ์..................  217 
  ภาคผนวก ข รายช่ือผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวุฒิในการตรวจสอบเคร่ืองมือ .........  233 
  ภาคผนวก ค ผลการประเมนิค่าดัชน้ีความสอดคล้อง (IOC)...................................  240 
  ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล Try out .................................  249 
  ภาคผนวก จ รายช่ือผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวุฒิประเมินและรับรอง ...................  255 
  ภาคผนวก ฉ แบบสอบถาม.... ................................................................................  277 

ประวตัิผู้วิจยั .....................................................................................................  289 
 

 



ฐ 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่        หน้า 
     2.1  วิเคราะห์กระบวนการบริหาร…………………………………………………………………….         37 

     2.2 สังเคราะห์กระบวนการบริหาร……………………………………………………………………….         38 
     2.3 กระบวนการบริหารในรูปแบบ PIE………………………………………………………………….         39 
     2.4 คุณลกัษณะที่ต้องปฏิบัติเร่งด่วนของผู้บริหารครูนักเรียน โรงเรียนสุจริต…………….  55 

     2.5 มาตรฐาน จํานวนและรายการตัวบ่งช้ีของโรงเรียนสุจริต........................................  57 

     3.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ใหข้อ้มูลตามขนาดของโรงเรียนสุจริตต้นแบบ 

           ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ..          97 

     3.2  ค่า  KMO และการแปลความหมาย……………………………………………………………… 104 

     3.3  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลความหมาย..................................         104 

     3.4 ค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับ 

           ข้อมลูเชิงประจักษ์...................................................................................................        106 

 4.1 สรุปสาระสําคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง .........   116 
 4.2 ผลสรุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณผ์ู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒ ิ...........................   120 
 4.3 ผลสรุปการวิเคราะห์เอกสารและความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและ 
           ผู้ทรงคุณวุฒิ   .........................................................................................................     122 
 4.4 จํานวนและร้อยละข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง .......................................................   132 
 4.5 ค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิการกระจาย และการแปลผลระดับการ 
          ปฏิบัติของแต่ละองค์ประกอบย่อยที่เป็นองค์ประกอบของการบริหารงานโรงเรียน 
      สจุริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
      การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          .......... .............................................................................   135 
     4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง และสัมประสิทธ์ิการกระจาย  
     การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด 
     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน……………………………………………     …..    146 
     4.7  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบย่อยโมเดลการ 
      บริหารงานโรงเรียนแบบ PIE Cycle………………………………………………………………………. 149 
 



ฑ 
 

     4.8  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบย่อยโมเดล 
           หลักสุจริต…………………………………………………………………………………………………… 152 
     4.9  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบย่อยโมเดลมาตร 
           ฐานโรงเรียนสุจริต………………………………………………………………………………………….. 153 
     4.10 ค่าสถิติ  Bartlett  และค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin 
            Measurers of   Sampling Adequacy MSA) ของตัวแปรย่อยการบริหารงาน 
            โรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน 
            คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน………………………………………………………………… 155 
 4.11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียรสันระหว่าง 
           การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศกึษาระดับประถมศึกษา สังกัด 
           สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ............................................................   156 
 4.12 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดการบริหารงารโรงเรียนสุจริต 
          ของผูบ้ริหารสถานศกึษาระดับประถมศึกษา ด้านการบริหารงานโรงเรียนแบบ  
      PIE Cycle      .........................................................................................................     159 
4.13 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดการบริหารงารโรงเรียนสุจริต 
           ของผู้บริหารสถานศกึษาระดับประถมศึกษา ด้านหลักสุจริต ......................................   165 
 4.14 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดการบริหารงารโรงเรียนสุจริต 
           ของผู้บริหารสถานศกึษาระดับประถมศึกษา ด้านมาตรฐานโรงเรียนสุจริต ................     169 
 4.15 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองตามโมเดลการวัดที่ใช้ในการสร้าง 
            รูปแบบการบริหารงารโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  
            สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ..................................................   173 
 4.16 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวุฒิที่มีต่อ 
            การประเมินและรบัรองรูปแบบ .................................................................................   182 
 



 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี        หน้า 
1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย .............................................................................................   8 

     2.1  รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ (Systems/Contingency model) ของ   
             Brown และ Moberg…………………………………………………………………………………..       21 
 2.2    ขั้นตอนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร.........................................................       29 
     2.3    กรอบแนวคิดมาตรฐานโรงเรียนสุจริต……………………………………………………………..   54 

 3.1  วิธีการกําหนดโครงร่างรูปแบบ  ..............................................................................       89 
 3.2 ขั้นตอนและวิธีการวิจัย ...........................................................................................       92 
 3.3 ขั้นตอนการสร้างและการพัฒนาเคร่ืองมือ ..............................................................     101 
 4.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดด้านการบริหารโรงเรียน 
              แบบ PIE Cycle ......................................................................................................     158 
 4.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัด ด้านหลักสุจริต .............     164 
 4.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัด ด้านมาตรฐานโรงเรียน 
              สุจริต ........................................................................................................................    168 
 4.4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองตามโมเดลการวัดที่ใช้ใน 
              การสร้างรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ 
              ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน……………………      172 
 4.5 (ร่าง) รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถม 
               ศกึษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน……………………………..     175 
 4.6  รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศกึษาระดับประถม 
               ศกึษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (SPG MODEL)………     185 
 5.1 รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศกึษาระดับประถม 
               ศกึษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (SPG MODEL) ………    189 



1 
 

 
บทที่ 1 
บทนํา 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตของสํานักงานคณะกรรมการการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เสนอว่าการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสร้างเยาวชนให้เป็น

สุจริตชน ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้นโยบายการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
ปรับทิศทางจากมุ่งสร้างคนดีคนเก่ง ดํารงชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ

สังคมที่มีเสถียรภาพสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง รวมทั้ง

การแก้ปัญหาเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศอย่างย่ังยืน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ในฐานะที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ให้เป็นพลเมืองที่มี

คุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความสําคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในสถานศึกษา จึงได้อนุมัติให้สํานักนวัตกรรมการจัดการศึกษา ดําเนินโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือ “โรงเรียน
สุจริต”) เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสํานึกด้านความสื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
 การวิจัยเร่ือง รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คร้ังน้ี เป็นการวิจัยเพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยเรื่องการ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยในบทแรกน้ีประกอบด้วยเน้ือหาสาระสําคัญเจ็ดประเด็น ได้แก่  
1) ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3) คําถามการวิจัย 4) กรอบ
แนวคิดการวิจัย 5) ขอบเขตของการวิจัย 6) นิยามศัพท์เฉพาะ และ 7) ประโยชน์ที่ได้รับ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากแนวคิด 
ทฤษฎีเอกสาร บทความ วารสาร หนังสือ และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือนํามาประกอบในการ

เขียนวิจัยสําหรับบทแรก มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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1.1.1 ความเป็นมาของการวิจัย 
 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลต่อประเทศอย่างมหาศาลและ

เป็นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็น

การทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการ

ทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น  ส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัด

การศึกษาและสร้างเยาวชนของชาติไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญในการแก้ไขปัญหาทุจริตและ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน จึงได้ดําเนินโครงการ “โรงเรียน
สุจริต” ในการพัฒนาสถานศึกษาที่ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและปลูกจิตสํานึกให้นักเรียนเติบโต

ขึ้นเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรมของชาติภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 มีหลายมาตราที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ที่สนับสนุนการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยในหมวดที่ 1 มาตรา 6 การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสติปัญญา

ความรู้จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 24(4) จัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม

ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (สํานักนายกรัฐมนตรี 2545, หน้า 28) 
โครงการโรงเรียนสุจริต เรียกช่ือเต็ม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เกิดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานในสังกัด ร่วม
เป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ

ทุจริต” (ภายใต้ช่ือ “โรงเรียนสุจริต”) เกิดขึ้นเน่ืองจาก ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปราม

การทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 - 2560) ได้กําหนดวิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส  ยึดมั่น
คุณธรรม  จริยธรรมและร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล”  
มีเป้าหมายหลักเพ่ือลดปัญหาการทุจริต ในสังคมไทยและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้

สูงข้ึน อันจะส่งผลต่อค่าดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ของ
ประเทศให้สูงขึ้น นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ยังได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินการไว้ 5 ยุทธศาสตร์ เพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายใน 4 กลุ่ม 
นับเป็นความพยายามท่ีดีของ สํานักงาน ป.ป.ช. และภาคีทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญในการดําเนินการจัดทํา ยุทธศาตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็น
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กรอบช้ีนําในการดําเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ (สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัด

การศึกษา, 2558) 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในโรงเรียน ยังคงเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงและเป็น

อุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะองค์กรที่

รับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต  
ได้ตระหนักในความสําคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
จึงได้อนุมัติให้สํานักนวัตกรรมการจัดการศึกษา ดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจรติ” (ภายใต้ช่ือ “โรงเรียนสุจริต”) เพ่ือวางรากฐานการ

ปลูกจิตสํานึกด้านความซื่ออสัตย์สุจริตซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

ประเทศชาติให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ซึ่งโครงการโรงเรียนสุจริต 
เป็นโครงการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดจุดหมาย

ปลายทาง ที่มุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ทุกหน่วยงาน

รับผิดชอบ ตอบสนองการป้องกันทุจริต” โดยมีขอบเขตของภารกิจและจุดมุ่งเน้นที่สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต้องดําเนินการ คือ 1) พัฒนาหน่วยงานของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความ
สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข 2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมท้ัง

ปลูกจิตสํานึกให้นักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีทักษะกระบวนการคิด  
มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
3) พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรการศึกษาแบบบูรณาการอย่างมีระบบและต่อเน่ืองให้มีคุณภาพ ความ
พอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ  
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและต่อต้านการทุจริต อย่างเป็นระบบ

และมีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติที่เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างมีพลวัตร  
 
 1.1.2 ปัญหาการวิจัย 
 จากการดําเนินงานโครงการดังกล่าว มีรายงานการปฏิบัติงานประจําปี 2560 พบว่าในการ

ดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับโรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เน่ืองจาก 1) ผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต บางส่วนขาดความตระหนักในบทบาท

หน้าที่ และวิธีการดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกิจกรรมที่

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดไว้ 2) ผู้บริหารบางส่วนมีการนิเทศ ติดตามการ
ดําเนินโครงการโรงเรียนสุจริตที่ไม่ต่อเน่ือง 3) โรงเรียนบางแห่งที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและครูที่
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รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต จึงทําให้โรงเรียนไม่สามารถดําเนินโครงการได้อย่างต่อเน่ือง และ 
4) โรงเรียนบางแห่ง ดําเนินกิจกรรมของโครงการได้ไม่ครบ เน่ืองจากขาดผู้รับผิดชอบและกํากับ

ติดตามอย่างจริงจัง (รายงานโครงการโรงเรียนสุจริต ประจําปี 2560, หน้า 72 - 75) 
 ปัญหาการวิจัยดังกล่าว วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา คือ รูปแบบการบริหารงานโรงเรียน

สุจริต ยังไม่ชัดเจน ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนเท่าที่ควร และเป็นแบบอย่าง ทําให้เกิดปัญหาด้านการ

บริหารงานของผู้บริหารในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงนํามาเป็นพ้ืนฐานของการวิจัย

และเช่ือมโยงกับการต้ังหัวข้อวิจัยในครั้งน้ีโดยคิดว่าเป็นสาเหตุสําคัญของปัญหาวิจัยที่ต้องศึกษา

หาทางกําจัดให้หมดสิ้นไป 
 จากสภาพของตัวปัญหาข้างต้น ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา อย่างชัดเจน และ
ที่สําคัญย่อมส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ เช่น ความเช่ือมั่นในตัวผู้บริหาร สภาพเศรษฐกิจ สังคม หรือ

คุณภาพของนักเรียน ฯลฯ โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ นอกจากน้ี จะเกิดผลเสียด้านการบริหารงานที่ไร้

คุณภาพและส่งผลกระทบในเชิงลบแก่สถานศึกษา ซึ่งจะทําให้ภาพลักษณ์ของบุคลากรและองค์การ

เกิดความเสียหาย ไม่เป็นผลดีต่อสถานศึกษา และประเทศชาติในภาพรวม และจะนํามาซึ่งความเสื่อม
ศรัทธาของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไปที่เคยมีต่อสถานศึกษา 
 
 1.1.3 ความสําคัญของปัญหาการวิจัย 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรัง ที่นับวันย่ิงจะทวี

ความรุนแรงและซับซ้อนมากย่ิงข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะต่อความม่ันคงของชาติเป็น

ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดขึ้นทุก

ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทย 
เร่ืองการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 2561 - 2580 เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บท

หลัก เพ่ือเป็นกรอบกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับ

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังน้ัน  
ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหาร

ราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูกกําหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ “ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง ยังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์ของ

ชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และสร้างความสุข
ของคนไทย สังคมที่มั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดย
มีกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ดังน้ี 1) ด้านความมั่นคง 2) ด้านการสร้างความสามารถในการ
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แข่งขัน 3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และ
เท่าเทียมกันทางสังคม 5) ด้านการสร้างการเติบโต  คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) 
ด้านการปรับปรุงสมดุลและการพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (สํานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2560) 
 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  กําหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับ

การศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อย่างมีความสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัด

การศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง

กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ

ยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก
สามัคคี และร่วมมือผนึกกําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และ 4) เพ่ือนําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ํา

ภายในประเทศลง แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน 
(Learner Aspiration) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3Rs8Cs) 2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspiration) 5 ประการ ซึ่งมีตัวช้ีวัดเพ่ือการบรรลุ

เป้าหมาย 53 ตัวช้ีวัด และแผนการศึกษาชาติยังกําหนดยุทธศาสตร์การศึกษาภาคบังคับภายใต้  
6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาชาติบรรลุเป้าหมายตาม

จุดหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังน้ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การ
วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา

ศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความ
เสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด

การศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน้า 75 - 140) 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)” โดยกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี ยุทธศาสตร์ที่  
1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ

ทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต

เชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฎิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่  
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6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)ของประเทศไทย 
(สํานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2560) 
 จากสภาพของปัญหา ผลกระทบ และความสําคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น กล่าวว่าเร่ือง
น้ีเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรทําการวิจัย ถ้าปล่อยไว้โดยไม่ได้ทําวิจัยและนําผลวิจัยมาใช้แก้ปัญหาก็เพ่ิม

ความรุนแรงหรืออาจลุกลามบานปลายในวงกว้างและนํามาซึ่งปัญหาด้านต่าง ๆ ที่น่ากังวลย่ิง ซึ่งจะ
ยากต่อการแก้ไขหากได้ทําวิจัยเรื่องน้ีแล้วนําผลวิจัยมาใช้ จะช่วยแก้ปัญหาด้านการบริหารงานที่

ผิดพลาด สามารถเป็นต้นแบบให้แก่ผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ี การนําผลการวิจัยไปใช้ จะเป็น

แนวทางในการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการในสถานศึกษา ปรับปรุงระบบกลไก แนวทาง

กระบวนการเดิม ๆ ให้ได้มาตรฐาน อันเป็นประโยชน์ร่วมกันในวงกว้าง และจากการศึกษาค้นคว้า

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่ายังไม่มีผู้ใดเคยทําวิจัยเรื่องน้ีมาก่อน ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากร

ในโรงเรียน จึงสนใจทําวิจัยเรื่องน้ี คือ รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือนําผลการวิจัย ไปใช้เป็น

แนวทางในการแก้ปัญหาซึ่งยังคงเป็นปัญหาอยู่เกือบทั้งระบบให้หมดไปหรืออย่างน้อยให้ลดลงและ

สามารถนําไปใช้ในการวางแผนและกําหนดนโยบายหรือแนวทางเก่ียวกับการบริหารงานโรงเรียน

สุจริตของผู้บริหารในโรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. เพ่ือประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

1.3 คําถามการวิจัย 
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้กําหนดคําถามของการวิจัยไว้ ดังน้ี 

 1. องค์ประกอบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
 2. รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรเป็นอย่างไร 
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 3. ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นอย่างไร 
 

1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผู้วิจัยได้กําหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้ 
ดังน้ี องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ที่กําหนด  
 

1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการทําวิจัยเร่ือง รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดรูปแบบ 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโรงเรียนสุจริต จากนักวิชาการ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากองค์ความรู้และแนวคิด ทฤษฎี
ที่เก่ียวข้องหลายประการ ซึ่งในที่น้ี ผู้วิจัยใช้แนวคิดหลัก ได้แก่ 1) แนวคิดรูปแบบ 2) แนวคิดการบริหาร
โรงเรียนแบบ PIE Cycle มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ 3) แนวคิดหลักสุจริต  
มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ และ 4) แนวคิดมาตรฐานโรงเรียนสุจริต มีองค์ประกอบย่อย  
5 องค์ประกอบ ประกอบกับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยนํามาสังเคราะห์และสรุปเป็นตัวแปรในการศึกษา เป็น

กรอบแนวคิดโดยสังเขปเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิจัยคร้ังนี้ ดังแสดงในภาพที่ 1.1   
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รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศีกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  1.1   กรอบแนวคิดการวิจัย 
1Source. From “Model and Model Building,” Educational Research Methodology and Measurement: An 

International Handbook, by  Keeves, Peter J,  (1988),  Oxford : Pergamon Press. 
2ที่มา. จาก Newby, Stepich, Lehman, & Russell, (2000 อ้างถึงใน Robert Maribe Branch and Tonia   A. Dousay. 

(2015, pp. 46-47.) ..,  
3ที่มา. จาก มาตรฐานโรงเรียนสุจริต, โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

, (2556, หน้า 9-30)  
             4Madaus, G. F., Scriven, M.S. & Stufflebeam, D.L. (1983). Evaluation models: Viewpoints on education and 

services evaluation. Boston: Khuwer –  Nijhoff Publishing. 
          5ที่มา. จาก  การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล เม่ือวันที่ 23 เดือน กรกฏาคม – วันที่ 23 สิงหาคม   พ.ศ. 2562 

แนวคิดมาตรฐาน 
โรงเรยีนสุจริต

3 

ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ

และผู้ทรงคุณวุฒิ
5 

แนวคิด 
รูปแบบ

1 
แนวคิดการบริหาร

โรงเรยีนแบบ PIE Cycle2 

แนวคิดการ

ประเมนิรูปแบบ4 
แนวคิด 

หลักสุจริต 

1. แนวคิดการบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle 
1.1 การวางแผน (Planning) 
1.2 การนําแผนไปปฏิบัติ (Implementation) 
1.3 การประเมินผล (Evaluation) 

2. แนวคิดหลักสุจริต 
 2.1 กายสุจริต 

2.2 วจีสุจริต  
2.3 มโนสุจริต 

3. แนวคิดมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
3.1 การบริหารงานวิชาการ 
3.2 การบริหารงานงบประมาณ 
3.3 การบริหารงานบุคคล 
3.4 การบริหารงานท่ัวไป 
3.5 ผลลัพธ์และภาพแห่งความสําเร็จ 

4. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ 

 
รูปแบบการบริหารงาน 

โรงเรียนสุจริตของผู้บริหาร 

สถานศึกษาระดับประถม

ศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

 

5. แนวคิดการประเมินรูปแบบ 

  5.1 ด้านความถูกต้อง  

5.2 ด้านความเหมาะสม 

 5.3 ด้านความเป็นไปได้ 

5.4 ด้านความเป็นประโยชน์ 
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1.6 ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการทําวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คร้ังน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของ

การวิจัยไว้ 4 ด้าน ดังน้ี 
 
 1.6.1  ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนสุจริตต้นแบบระดับประถมศึกษา จํานวน 183 
โรงเรียน ในปีการศึกษา 2562 เป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 127 โรงเรียน 

 
 

 1.6.2  ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่  
   1.6.2.1 ตัวแปรการบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle มีสามองค์ประกอบ 
ประกอบด้วย 1) การวางแผน 2) การนําแผนไปปฏิบัติ และ 3) การประเมินผล 
   1.6.2.2 ตัวแปรหลักสุจริต มีสามองค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) กายสุจริต  
2) วจีสุจิต และ 3) มโนสุจริต  
   1.6.2.3 ตัวแปรมาตรฐานโรงเรียนสุจริต มีห้าองค์ประกอบ ประกอบด้วย    
1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล 4) การบริหารงาน

ทั่วไป และ 5) ผลลัพธ์และภาพแห่งความสําเร็จ  
   1.6.2.4 ตัวแปรที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
   1.6.2.5 ตัวแปรรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
  1.6.3  ขอบเขตด้านพื้นท่ี 
  เป็นการวิจัยโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ 
ระดับประถมศึกษา จํานวน 183 โรงเรียน แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุปผลการวิจัยและเขียน

รายงานการวิจัย 
 
  1.6.4  ขอบเขตด้านเวลา 
  ระยะเวลา ในการทําวิจัย ต้ังแต่เร่ิมโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการเป็นระยะเวลา 12 
เดือน (กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - เดือนมิถุนายน 2563) 
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1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือเป็นการสื่อสารทําความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้วิจัยกับผู้อ่านงานวิจัยช้ินน้ี ผู้วิจัยจึง
นิยามศัพท์เฉพาะที่สําคัญ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจความหมายตรงกันที่ใช้ในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1. รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างของความเก่ียวข้องระหว่างชุดของปัจจัยหรือตัวแปร ต่าง ๆ 
หรือองค์ประกอบที่สําคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่งกันและกัน เพ่ือช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริง

หรือปรากฏการณ์ในการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. โรงเรียนสุจริต หมายถึง โรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เป็นโรงเรียนต้นแบบในปี พ.ศ. 2556 จํานวน 183 
โรงเรียน 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา หมายถึง ผู้อํานวยการโรงเรียน รอง

ผู้อํานวยการโรงเรียน หรือรักษาการแทนในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน ในสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4. รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริต หมายถึง รูปแบบบูรณาการ โครงสร้างของ
ความเกี่ยวข้องระหว่างชุดของปัจจัยหรือตัวแปร ต่าง ๆ หรือองค์ประกอบที่สําคัญในเชิงความสัมพันธ์

หรือเหตุผลซึ่งกันและกัน เพ่ือช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในการบริหารงานโรงเรียน

สุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ คือ 1) การบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle  
3 องค์ประกอบย่อย 2) หลักสุจริต 3 องค์ประกอบย่อย และ 3) การดําเนินงานมาตรฐานโรงเรียน

สุจริต 5 องค์ประกอบย่อย และตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมาประยุกต์ใช้เป็น

แนวทางในการบริหาร โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  4.1 การบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle หมายถึง กระบวนการ หรือกิจกรรมการ

ดําเนินงานตามภารกิจ และขอบข่ายงานในการบริหารงานของโรงเรียนสุจริตซึ่งประกอบด้วย 1) การ
วางแผน (Planning) 2) การนําแผนไปปฏิบัติ ( Implementation) และ 3) การประเมินผล 
(Evaluation) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
   4.1.1 การวางแผน หมายถึง การจัดทําแผนงาน แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม 
โดยกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา วิธีดําเนินงาน และผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ 1) มีการจัดทําแผนงานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาที่เป็นปัจจุบัน 2) มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีเป็นปัจจุบัน 3) มีการจัดทําโครงการ

ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 4) มีการจัดทํากิจกรรมตามโครงการสุจริต 5) มีการกําหนดวัตถุประสงค์
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สอดคล้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต 6) มีการกําหนดเป้าหมายครอบคลุมและสอดคล้องกับโครงการ

โรงเรียนสุจริต 7) มีการกําหนดตัวช้ีวัดครอบคลุมและสอดคล้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต 8) มีการ
กําหนดระยะเวลาก่อนดําเนินงาน ระหว่างดําเนินงาน และหลังดําเนินงานที่ชัดเจนปฏิบัติได้ 9) มีการ
กําหนดวิธีดําเนินการที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริง และ 10) มีการกําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
   4.1.2 การนําแผนไปปฏิบัติ หมายถึง การปฏิบัติตามแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมที่กําหนดไว้ โดยกําหนดขอบเขตงาน กําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน จัดสรรทรัพยากร 
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนที่กําหนด ซึ่งสังเกตได้จาก
พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ 1) มีการปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมโครงการ/
กิจกรรมตามท่ีกําหนด 2) มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปีครอบคลุมโครงการ/กิจกรรมตามท่ี
กําหนด 3) มีการปฏิบัติตามโครงการ 4) มีการปฏิบัติตามขอบเขตงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ี

กําหนด 5) มีการปฏิบัติตามข้ันตอนการดําเนินงานครบถ้วนสมบูรณ์ 6) มีการปฏิบัติงานโดยใช้

ทรัพยากรท่ีได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า และ 7) มีการปฏิบัติงานตามข้อกําหนด

งบประมาณหรือระเบียบทางราชการ 
   4.1.3 การประเมินผล หมายถึง การติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผล

ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา วิธีดําเนินงาน และผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน และนําผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไข 
ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ 1) มีการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ โครงการ/กิจกรรม/งาน
อย่างต่อเน่ือง 2) มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ครบถ้วนครอบคลุม 3) มีการ
ประเมินผลเป้าหมายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กําหนด 4) มีการประเมินผลตามตัวช้ีวัดสอดคล้อง

กับโครงการ/กิจกรรม 5) มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามระยะเวลาที่กําหนด 6) มีการ
ประเมินผลวิธีดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 7) มีการประเมินผลผู้รับผิดชอบตามระยะเวลาที่กําหนด 8) มี
การรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม และ 9) มีการนําผลการประเมินผล

โครงการ/กิจกรรมมาปรับปรุงแก้ไขในรอบปีถัดไป 
  4.2 แนวคิดหลักสุจริต หมายถึง หลักประพฤติดี ประพฤติชอบประพฤติในทางที่ถูก 
ประกอบด้วย 1) กายสุจริต 2) วจีสุจริต และ 3) มโนสุจริต โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
   4.2.1 กายสุจริต หมายถึง เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักขโมยในสิ่งของที่

เจ้าของไม่ได้ให้ เว้นจากการประพฤติในกาม ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ 1) มีการบริหาร

จัดการโดยมีเมตตากรุณา ไม่ทําลายชีวิต ไม่เบียดเบียน หรือทําทารุณกรรมผู้อ่ืน 2) มีการบริหาร

จัดการในทางที่ชอบ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ฉ้อโกง ไม่ยักยอกทรัพย์สินของผู้อ่ืน และ 3) มีการบริหารจัดการ

โดยไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่ล่วงละเมิดในของรักของหวงของผู้อ่ืน 
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   4.2.2 วจีสุจริต หมายถึง การท่ีงดเว้นจากการพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดคํา

หยาบ การพูดเพ้อเจ้อ ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ 1) มีการบริหารจัดการโดยพูดคําสัตย์

เป็นปกตินิสัย ไม่พูดเท็จ โกหกหลอกลวง 2) มีการบริหารจัดการโดยพูดแต่คําที่ส่งเสริมความสามัคคี 
ไม่ส่อเสียด ไม่ยุยงให้แตกแยก 3) มีการบริหารจัดการโดยพูดแต่คําสุภาพนุ่มนวลควรฟัง ไม่หยาบคาย 
แข็งกระด้าง และ 4) มีการบริหารจัดการโดยพูดคําที่มีเหตุผล ไม่เพ้อเจ้อ เหลวไหล ไร้สาระ เลื่อน
ลอย 
   4.2.3 มโนสุจริต หมายถึง ความเพ่งเล็งอยากได้ของของเขา ความคิดร้ายผู้อ่ืน 
ความเห็นผิด ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ 1) มีการบริหารจัดการโดยไม่คิดละโมบ ไม่เพ่งเล็ง 
หรือไม่คิดหาทางเอาแต่จะได้ 2) มีการบริหารจัดการโดยไม่คิดร้ายมุ่งเบียดเบียน หรือไม่เพ่งมองในแง่

ที่จะทําลาย และ 3) มีการบริหารจัดการโดยมีความเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิ เข้าใจในหลักกรรมว่า  
ทําดีมีผลดี ทําช่ัวมีผลช่ัว 
  4.3 มาตรฐานโรงเรียนสุจริต หมายถึง การนําหลักคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล และคุณลักษณะผู้เรียนของโรงเรียนสุจริตมาใช้ในการบริหารงานให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของโครงการ มาตรฐานการบริหารงานโรงเรียน ประกอบด้วย 1) การบริหารงานวิชาการ 
2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล 4) การบริหารงานทั่วไป และ 5) ผลลัพธ์และ

ภาพแห่งความสําเร็จ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
   4.3.1 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมนักเรียนให้

พัฒนาตนเองตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อ นวัตกรรม 
แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย และประเมินผลนักเรียนแล้วนําผลการประเมินไปใช้เพ่ือแก้ปัญหาและ

พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต พร้อมทั้งจัดให้มีการนิเทศ

ภายใน และให้บริการด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งช้ี   ได้แก่  
1) การจัดการเรียนรู้ 2) การนิเทศภายใน และ 3) การบริการด้านวิชาการ แต่ละตัวบ่งช้ีมีนิยามศัพท์ 
ดังน้ี 
    1. การจัดการเรียนรู้ หมายถึง โรงเรียนจัดการเรียนรู้ จัดหา/ผลิตสื่อนวัตกรรม/
แหล่งเรียนรู้และประเมินผลนักเรียนด้วยเคร่ืองมือการประเมินอย่างเที่ยงตรงพร้อมทั้งมีการวิจัยในช้ัน

เรียนเพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมบ่งช้ี 
ได้แก่ 1) มีการจัดการเรียนรู้ จัดหาส่ือ/ผลิตสื่อนวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลายสอดคล้อง/บูรณา

การคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 2) มีการประเมินผลนักเรียนด้วยเคร่ืองมืออย่างเที่ยงตรง  
3) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 4) มีการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนา

ให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
    2. การนิเทศภายใน หมายถึง โรงเรียนจัดทําแผน เคร่ืองมือและดําเนินการนิเทศ

ภายใน พร้อมทั้งนิเทศจุดเน้นคุณลักษณะที่ต้องการปฏิบัติเร่งด่วนของผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียน
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สุจริตเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรม

บ่งช้ี ได้แก่ 1) มีการจัดทําแผนการนิเทศ อย่างชัดเจน 2) มีการจัดทําเครื่องมือนิเทศที่สอดคล้องกับ

การปฏิบัติงาน 3) มีการดําเนินการนิเทศภายในอย่างต่อเน่ือง และ 4) มีการนิเทศจุดเน้นคุณลักษณะ

ที่ต้องการปฏิบัติเร่งด่วนเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
 3. การบริการด้านวิชาการ หมายถึง โรงเรียนจัดบริการด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ

ดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมบ่งช้ี 
ได้แก่ 1) จัดบริการด้านวิชาการที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานโครงการสุจริตภายในโรงเรียน และ  
2) จัดบริการด้านวิชาการที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานโครงการสุจริตภายนอกโรงเรียน 
   4.3.2 การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การดําเนินงานด้านการเงิน การบัญชี

และพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนทางราชการ อย่างมีส่วนร่วม ประหยัด คุ้มค่า มีความโปร่งใส

และตรวจสอบได้ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 1) การวางแผนงานงบประมาณ 2) การใช้จ่าย
งบประมาณ และ 3) การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ แต่ละตัวบ่งช้ีมีนิยามศัพท์ ดังน้ี 
    1. การวางแผนงานงบประมาณ หมายถึง โรงเรียนจัดทําแผนการใช้จ่าย

งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการท่ีได้รับจัดสรร และอนุมัติตามระเบียบของทางราชการ 
ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ 1) มีการจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม

แผนงาน/โครงการท่ีได้รับจัดสรร และ 2) มีการอนุมัติงบประมาณตามระเบียบทางราชการ 
    2. การใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง โรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม

แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรรและอนุมัติตามระเบียบของทาราชการ ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรม

บ่งช้ี ได้แก่ มีการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรรและอนุมัติตาม

ระเบียบราชการ 
    3. การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง โรงเรียนมีการกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ซึ่งสังเกตได้จาก
พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ 1) มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และ 2) มีการจัดทํา

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
   4.3.3 การบริหารงานบุคคล หมายถึง งานที่เก่ียวของกับการดูแลอํานวยความ

สะดวกให้กับบุคลากรในโรงเรียน สร้างขวัญกําลังใจ ดูแลการรักษาสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของ

บุคลากร ดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร ประกอบด้วย 
2 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 1) การพัฒนาบุคลากร และ 2) การสร้างขวัญกําลังใจ แต่ละตัวบ่งช้ีมีนิยามศัพท์ ดังน้ี 
    1. การพัฒนาบุคลากร หมายถึง โรงเรียนมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ

พัฒนาเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ซึ่งสังเกต
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ได้จากพฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

และตระหนักในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
    2. การสร้างขวัญกําลังใจ หมายถึง โรงเรียนดําเนินการยกย่อง ชมเชย มอบ

รางวัล จัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานบุคลากร และส่งเสริมให้
บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ 1) มีการดําเนินการยกย่อง 
ชมเชย มอบรางวัล จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับบุคลากร 2) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของ

บุคลากร และ 3) โรงเรียนมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
   4.3.4 การบริหารงานทั่วไป หมายถึง การจัดบริการด้านอาคารสถานที่แก่ครู 
นักเรียนและชุมชน โดยจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มร่ืน สวยงาม ปลอดภัย พร้อมทั้ง

ดูแล บํารุงรักษา อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องพิเศษต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้

งานและเอ้ือต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 1) การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน และ  
2) ความสัมพันธ์กับชุมชน แต่ละตัวบ่งช้ีมีนิยามศัพท์ ดังน้ี 
    1. การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนา 
ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มร่ืน สวยงาม ปลอดภัย และเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ 1) มีการวางแผนพัฒนาอาคารสถานท่ีและ

สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ และ 2) มีการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มร่ืน สวยงาม ปลอดภัย และเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
    2. ความสัมพันธ์กับชุมชน หมายถึง โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้าน
ความสัมพันธ์ชุมชน มีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบด้านความสัมพันธ์ชุมชน มีฐานข้อมูลสารสนเทศของ

ชุมชนที่ถูกต้อง เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต รวมท้ังรายงานผลต่อผู้ที่เก่ียวข้อง ซึ่งสังเกตได้จาก
พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ 1) มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 2) มีการแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 3) มีฐานข้อมูลสารสนเทศของชุมชนที่ถูกต้อง 4) มีการเปิด

โอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต และ 5) มีการรายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   4.3.5 ผลลัพธ์และภาพแห่งความสําเร็จ หมายถึง ผลที่ เกิดจากการพัฒนาผู้บริหาร

ครู นักเรียน ตามคุณลักษณะของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา “ป้องกัน การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ที่ส่งผลให้โรงเรียนและชุมชน เป็นสังคมท่ี

สุจริต ไม่คอร์รัปชัน โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมบ่งช้ี 
ได้แก่ 1) มีผลที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ที่ส่งผลให้โรงเรียนและ
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ชุมชน เป็นสังคมที่สุจริต ไม่คอร์รัปชัน โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 2) มีผลที่เกิด

จากการพัฒนาครูตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ที่ส่งผลให้โรงเรียนและชุมชน เป็นสังคมท่ีสุจริต 
ไม่คอร์รัปชัน โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และ 3) มีผลที่เกิดจากการพัฒนา

นักเรียนตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ที่ส่งผลให้โรงเรียนและชุมชน เป็นสังคมท่ีสุจริต ไม่คอร์รัป
ชัน โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 5. การประเมินรูปแบบ หมายถึง การประเมินรูปแบบที่พัฒนาขึ้นสี่ด้านตามมาตรฐานการ

ประเมินที่กําหนด ใน 4 ด้าน ดังน้ี  
  1) ความถูกต้อง (Accuracy) หมายถึง ความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ คือ 1) ต้องเป็น

รูปแบบที่มีสาระ/ประเด็นครอบคลุมครบถ้วนถูกต้อง 2) มีวัตถุประสงค์ 3) มีขั้นตอนการใช้ 4) มีที่มา

จากแหล่งข้อมูลและการได้มาซึ่งข้อมูลอย่างชัดเจน 5) มีการรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือและ

แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และ 6) มีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สมบูรณ์และ

ชัดเจน  
  2) ความเหมาะสม (Propriety) หมายถึง ความเหมาะสมท้ังในด้านกฎหมายและ

ศีลธรรมจรรยา คือ 1) คํานึงถึงกฎหมาย 2) การรักษาสิทธิ และ 3) ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วน

เก่ียวข้องทุกฝ่ายหรือทุกกลุ่ม 
  3) ความเป็นไปได้ (Feasibility) หมายถึง ความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบัติจริง คือ  
1) สามารถนํารูปแบบไปปฏิบัติได้จริง 2) มีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติได้  3) ปลอดจากภาวะเสี่ยง

ที่จะเกิดขึ้น และ 4) มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เอ้ือให้ปฏิบัติได้ 
  4) ความเป็นประโยชน์ (Utility) หมายถึง อรรถประโยชน์ คือ 1) การตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้รูปแบบ 2) การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (กรณีเป็นรูปแบบ

เกี่ยวกับการบริหาร) 3) ให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์สําหรับผู้ปฏิบัติ  4) จะเกิดผลดีต่อสถานศึกษา 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน 
 

1.8 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 การวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้วิจัยกําหนดประโยชน์ที่คาดว่าจะ

ได้รับจากผลการวิจัยไว้ ดังน้ี 
 1. ทําให้ ้ทราบรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 2. ผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานสามารถนํารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาใช้ประโยชน์ในการกําหนดนโยบาย 

 3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถนํา

รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปใช้ในการกํากับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงาน

โรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



   

  
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจิตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี  
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัยและได้สรุป
ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 2.1 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับรูปแบบ 
   2.1.1 ความหมายของรูปแบบ 
  2.1.2 องค์ประกอบของรูปแบบ 
  2.1.4 ประเภทของรูปแบบ 
  2.1.4 คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี 
  2.1.5 การประเมินของรูปแบบ 
  2.1.6 การสร้าง การพัฒนารูปแบบ 
 2.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน 
  2.2.1 การบริหารโรงเรียนตามกฎกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ 
  2.2.2 การบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle 
 2.3 หลักสุจริต 
  2.3.1 ความส าคัญของสุจริต 
  2.3.2 ความหมายของสุจริต 
  2.3.3 ประเภทของความสุจริต 
 2.4 แนวคิด มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
  2.4.1 ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนสุจริต  

  2.4.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวบ่งชี้ ยุทธศาสตร์และคุณลักษณะโครงการโรงเรียนสุจริต  
  2.4.3 มาตรฐานการบริหารงานโรงเรียนสุจริต  
  2.4.4 กรอบแนวคิดมาตรฐานโรงเรียนสุจริต  
  2.4.5 จุดเน้นคุณลักษณะที่ต้องปฏิบัติเร่งด่วนของผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนสุจริต 
  2.4.6 รูปแบบการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต  
  2.4.7 การด าเนินการโรงเรียนสุจริต  
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  2.4.8 รายละเอียดมาตรฐานโรงเรียนสุจริต  
  2.4.9 แนวทางการด าเนินการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส 
 2.5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
  2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
  2.6. สรุป 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยว ทฤษฎี เกี่ยวกับรูปแบบ 
 ในการศึกษาเอกสาร ต ารา  ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับรูปแบบ  ซึ่งผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารต่าง ๆ และสังเคราะห์เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยในการสร้างและการ
พัฒนารูปแบบจึงน าเสนอเนื้อหาต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 2.1.1 ความหมายรูปแบบ 
 จากการศึกษาความหมายของรูปแบบได้มีนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศหลาย
ท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับทฤษฏีรูปแบบแต่งต่างกันออกไป ดังนี้  
 Husen and Postlethwaite (1975, pp. 137-138) ได้กล่าวว่า รูปแบบที่แตกต่างจาก
ทฤษฎี เพราะรูปแบบยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ได้พิสูจน์แล้ว รูปแบบยังเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้วิจัยพยายาม
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันขององค์ประกอบอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
เพ่ือจะน าเสนอรูปแบบมาใช้ประโยชน์ 
 ต่อมาอีก 1 ปี Willer (1976, p. 15) ได้ให้ความหมายของรูปแบบว่า หมายถึง การสร้าง
มโนทัศน์เกี่ยวกับชุดของปรากฏการณ์ โดยอาศัยหลักการของระบบรูปนัย และมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือการ
ท าให้เกิดความกระจ่างชัดของนิยาม ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง 
 Tosi, & Carroll (1982, p. 74) กล่าวไว้ว่า รูปแบบเป็นนามธรรมของจริงหรือภาพจ าลอง
ของสภาพการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีตั้งแต่รูปแบบอย่างง่าย ๆ ไปจนถึงรูปแบบที่มีความ
สลับซับซ้อนมากๆ และมีทั้งรูปแบบทั้งกายภาพ (Physical model) ที่เป็นแบบ จ าลองของวัตถุ เช่น 
แบบจ าลองหอสมุดแห่งชาติ แบบจ าลองเครื่องบินขับไล่ เอฟ 16 เป็นต้น 
 นอกจ ากนี้  พ จน านุ ก ร ม  Contemporary English ของ  Longman Dictionary of 
Contemporary English (1987, p. 668) ให้ความหมายเอาไว้ 5 ความหมาย แต่โดยสรุปแล้วจะมี 3 
ลักษณะ คือ 1) Model หมายถึง สิ่งซึ่งเป็นแบบย่อส่วนของจริง 2) Model หมายถึง สิ่งของหรือคนที่
น ามาเป็นแบบอย่างในการด าเนินการบางอย่าง 3) Model หมายถึง แบบหรือรุ่นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
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 Keeves (1988, p. 559) ให้ความหมายรูปแบบว่า สิ่งที่แสดงโครงสร้างของความเกี่ยวข้อง
ระหว่างชุดของปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ หรือองค์ประกอบที่ส าคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่งกัน
และกัน เพ่ือช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริง หรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ  
 Good (2005, p. 177) ได้รวบรวมความหมายของรูปแบบ เอาไว้ 4 ความหมาย คือ 1) เป็น
แบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ้ า 2) เป็นตัวอย่างเพ่ือเลียนแบบ เช่น 
ตัวอย่างในการออกเสียงภาษาต่างประเทศเพ่ือให้ผู้เรียนได้เลียนแบบ เป็นต้น  3) เป็นแผนภูมิหรือรูป
สามมิติซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลักการหรือแนวคิด  4) เป็นชุดของปัจจัย ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกันซึ่งรวมตัวกันเป็นตัวประกอบและเป็นสัญลักษณ์ทางระบบสังคม อาจจะ
เขียนออกมา เป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือบรรยายเป็นภาษาก็ได้  
 Thinkexist (2008, p. 1) ไดใหความหมายของค าวารูปแบบ (Model) ไววาเปนแบบ
จ าลองระบบการปฏิบัติงาน หรือแบบแปลนของการกอสรางที่วาดไวลวงหนา หรือสิ่งของที่เปนตัว
แทนแสดงความคิดของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือสิ่งที่เตรียมเอาไวลวงหน้า 
 พจนานุกรมฉบับบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542 (ราชบัณฑิตยสถาน,  2546, หน้า 965) ให้
ความหมายไว้ว่ารูปแบบ หมายถึง รูปแบบที่ก าหนดขึ้นเป็นหลักหรือแนว ซึ่งเป็นที่ยอมรับแสดงว่าเป็น
สิ่งนั้นๆ เช่น รูปแบบบ้าน เป็นต้น 
 นอกจากนี้ วรวุฒิ แสงนาก (2555, หน้า 71)  ได้กล่าวว่า  รูปแบบ หมายถึง โครงสรางแบบ
จ าลอง หรือแบบอยางของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือเปนแนวทางในการสรางและใชเปนตัวอยางการเลียนแบบ 
การท าซ้ า  
 วรานิษฐ์ ล าไย (2557, หน้า 79) กล่าวไว้ว่า รูปแบบ หมายถึง ผลผลิตที่ได้สร้างขึ้น เพ่ือ
ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจหรือจินตนาการที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์โดยใช้รูปภาพ แผนผัง แผนภูมิ 
หรือภาษาที่สามารถสื่อให้เข้าใจได้ง่าย โดยผลผลิตนั้นได้พัฒนามาจากการศึกษา ทฤษฎีและแนวคิด
จุดมุ่งเพ่ือตรวจสอบความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ในเชิงทฤษฎีและปรากฏการณ์จริง 
 ต่อมา เซียง  เป็ก (2557, หน้า 20) กล่าวว่า  รูปแบบเป็นสิ่งที่แสดงโครงสร้างทางความคิด
และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งที่ศึกษา  เป็นตัวแทนที่ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่
ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้น  โดยสะท้อนความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นเหตุผล  หรือจ าลองภาพใน
อุดมคติเพ่ือน าไปสู่การอธิบายคุณลักษณะส าคัญของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้ง่ายต่อ
การท าความเข้าใจ  โดยผ่านกระบวนการทดสอบอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้  
 วัชรศักดิ์ สงค์ปาน (2558, หน้า 21) กล่าวไว้ว่า รูปแบบ หมายถึง ภาพย่อส่วนทฤษฎี หรือ
แนวคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สิ่งที่ เป็นตัวแทนของโครงสร้างทางความคิด หรือองค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส าคัญของเรื่องที่ศึกษา เพ่ือแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้
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เข้าใจได้ง่ายขึ้น หรือบางกรณีอาจจะใช้ประโยชน์ในการท านายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้น ตลอดจน
อาจใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป 
 ฐาณิตา โขมพัตราภรณ์ (2558, หน้า 52) กล่าวว่า รูปแบบหมายถึง แบบจ าลองแนวคิด
เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งแสดงเป็นถ้อยค าที่อธิบายถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
องค์ประกอบที่ส าคัญ ซึ่งมีความส าพันธ์ซึ่งกันและกัน และรูปแบบผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่าง
เป็นระบบเพื่อให้เกิดความตรงและเชื่อถือได้ 
 นอกจากนี้ ฐาปณัฐ อุดมศรี (2558, หน้า 48) ได้กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง กรอบความคิด 
หรือโครงสร้างทางความคิดของตัวแปร หรือหน่วยขององค์ประกอบ ที่มีความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและ
ผล โดยเป็นการอธิบายล าดับขั้น หรือกิจกรรมผ่านภาพวาด แผนภูมิ หรือผังความคิด  
 จากการศึกษาความหมายจากนักวิชาการต่าง ๆ ดังกล่าว สรุปได้ว่า  รูปแบบ หมายถึง 
โครงสร้างของความเก่ียวข้องระหว่างชุดของปัจจัยหรือตัวแปร ต่าง ๆ หรือองค์ประกอบที่ส าคัญในเชิง
ความสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่งกันและกัน เพ่ือช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในการ
บริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
 
 2.1.2 องค์ประกอบของรูปแบบ  
 จากการศึกษาตัวอย่างของรูปแบบจากเอกสารที่ เกี่ยวข้องต่างๆ พบว่าไม่ปรากฏมี
หลักเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์ตายตัวว่ารูปแบบนั้นต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างอย่างไร ส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กับ
ลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ที่ผู้สนใจด าเนินการศึกษา ส่วนการก าหนดองค์ประกอบรูปแบบใน
การศึกษาและการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดองค์การและการบริหารจัดการ (The model of 
organization and management) ตามความคิดของ Brown, and Moberg (1980, p. 98) นั้น 
Brown และ Moberg ได้สังเคราะห์รูปแบบขึ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบ (Systems approach) กับ
หลักการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency approach) และองค์ประกอบตามรูปแบบของ 
Brown และ Moberg ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) สภาพแวดล้อม (Envvironment)  
2) เทคโนโลยี (Technology) 3) โครงสร้าง (Structure) 4) กระบวนการจัดการ (Management 
process) และ 5) การตัดสินใจสั่งการ (Decision making) รูปแบบการศึกษาและการท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดองค์การและการบริหารของ  Brown และ Moberg (1980, p. 17) มีลักษณะดัง
แผนภาพที่ 2.1 
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 ภาพที่ 2.1  รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ (Systems/Contingency model) ของ   

      Brown และ Moberg 
 ที่มา. Brown and Moberg (1980, p. 17)  
 
 Bardo & Hartman (1982) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของรูปแบบ คือ การที่จะระบุรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่ง จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดมากน้อยเพียงใดถึงจะเหมาะสม และรูปแบบนั้น
สมควรมีองค์ประกอบใดบ้าง ซึ่งอาจจะไม่มีข้อก าหนดที่ชัดเจนแน่นอน ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์นั้น ๆ 
 Joreskog Sorbom (1989) กล่าวว่า แนวคิดส าคัญภายใต้รูปแบบของการวิเคราะห์
องค์ประกอบ คือ มีตัวแปรบางตัวที่ไม่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรง หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นตัวแปร
แฝง หรือองค์ประกอบ ตัวแปรที่ไม่สามารถสังเกตได้หรือวัดได้โดยตรงนั้น สามารถอ้างอิงได้ทางอ้อม
จากข้อมูลของตัวแปรที่สังเกตได้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นกระบวนการทางสถิติส าหรับเปิดเผย 
ตัวแปรแฝงที่มีอยู่ โดยศึกษาผ่านความแปรปรวนระหว่างชุดของตัวแปรที่สังเกตได้ 
 วิมล  จันทร์แก้ว (2555, หน้า 78) กล่าวว่า การก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบว่า จะต้อง
มีองค์ประกอบใดบ้าง จ านวนเท่าใด และมีลักษณะเป็น อย่างไรนั้นไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนขึ้นอยู่กับ
ลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ที่ศึกษาเป็นส าคัญแต่ ทั้งนี้รูปแบบจะต้องมีตัวแปรผันครบแสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นเหตุเป็นผลกัน และความสัมพันธ์เหล่านั้นสามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของการสร้างรูปแบบนั้นโดยมีข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ พิสูจน์ได้และเป็นที่ยอมรับกัน
ทั่วไป 
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 2.1.3. ประเภทของรูปแบบ 
 รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกันซึ่งนักวิชาการด้านต่าง ๆ ก็ได้จัดแบ่งประเภทต่างกันออกไป 
ดังนี้ 
 Smith และคณะ (1980, p. 461) ได้แบ่งประเภทของรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1) รูปแบบเชิงกายภาพ เป็นรูปแบบเชิงอุปมาที่มีลักษณะคล้ายปรากฏการณ์จริง เช่น การทดลองทาง
เคมีในห้องปฏิบัติการก่อนการทดลองจริง และ 2) รูปแบบเชิงสัญลักษณ์จ าแนกเป็น รูปแบบข้อความ
ซึ่งเป็นการใช้ข้อความ ในการอธิบายย่อ เช่น ค าพรรณนาลักษณะงาน เป็นต้น และรูปแบบทาง
คณิตศาสตร์ 
 Tosi & Carroll (1982) ได้กล่าวว่า รูปแบบอาจมีรูปแบบอย่างง่าย ๆ ไปจนถึงรูปแบบที่
ซับซ้อนมาก มีทั้งรูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ซึ่งเป็นการจ าลองของวัตถุ และรูปแบบเชิง
คุณลักษณะ (Qualitative Model) โดยใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ เพ่ืออธิบายถึงปรากฏการณ์นั้น ๆ 
 Joyce, & Wiel, (1986, p. 74) ได้ศึกษาและจัดแบ่งประเภทของรูปแบบตามแนวคิด
หลักการหรือทฤษฎี ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ และ ได้แบ่งกลุ่มรูปแบบการสอนเอาไว้ 
4 รูปแบบ คือ 
 1. Information–processing models เป็นรูปแบบการสอนที่ยึดหลักความสามารถใน
กระบวนการประมวลข้อมูลของผู้เรียนและแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดการกับข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 2. Personal models รูปแบบการสอนที่จัดไว้ในกลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับปัจเจกบุคคลและ
การพัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่แต่ละบุคคลจัดระบบปฏิบัติต่อสรรพสิ่ง 
(Reality) ทั้งหลาย  
 3. Social interaction models เป็นรูปแบบที่ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและบุคคลต่อสังคม  
 4. Behavior models เป็นกลุ่มของรูปแบบการสอนที่ใช้องค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์
เป็นหลักในการพัฒนารูปแบบ จุดเน้นที่ส าคัญคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตได้ของผู้เรียน
มากกว่าการพัฒนาโครงสร้างจิตวิทยาและพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้ 
 Bardo, &Hartman (1982, p. 141) ได้ให้ทัศนะที่น่าสนใจซึ่งเป็นแนวคิดหรือทฤษฎี
พ้ืนฐานในการก าหนดรูปแบบ โดยแบ่งประเภทของรูปแบบ ด้วยการอธิบายลักษณะจากลักษณะของ
เมืองออกเป็นรูปแบบที่อธิบายโดยลักษณะพ้ืนที่และรูปแบบที่อธิบายโดยลักษณะของประชากร 
รูปแบบที่ใช้ในการอธิบายโดยพ้ืนที่นั้นมีจุดมุ่งหมายในการบรรยายลักษณะของเมืองว่าลักษณะ
อย่างไร เช่น Concentric zone model และ Social area analysis model เป็นต้น ส าหรับรูปแบบ
ที่ใช้อธิบายโดยคุณลักษณะของประชากรนั้น เป็นรูปแบบที่เสนอแนวคิดในการอธิบายเกี่ยวกับ
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ลักษณะของประชากรของเมืองต่างๆเช่น Sesidential segregation model และ Group location 
model เป็นต้น 
 นอกจากนี้ Keeves (1988, pp. 561-565) ได้แบ่งประเภทของรูปแบบทางการศึกษาและ
สังคมศาสตร์นั้น ได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ  
 1. รูปแบบเชิงเทียบเคียง (Analogue model) เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียง
ปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ท่ีเป็นนามธรรม เช่น รูปแบบในการ
ท านายจ านวนนักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดน้ าเข้าและปล่อยน้ า
ออกจากถังนักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบเปรียบเทียบได้กับน้าที่เปิดออกจากถัง ดังนั้นนักเรียนที่คงอยู่ใน
ระบบจึงเท่ากับนักเรียนที่เข้าสู่ระบบลบด้วยนักเรียนที่ออกจากระบบ เป็นต้น  
. 2. รูปแบบเชิงข้อความ (Semantic model) เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยาย
หรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือให้เห็นโครงสร้างทางความคิด 
องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น ๆ เช่น รูปแบบการเรียนรู้ใน
โรงเรียน 
 3.  รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์  (Mathematical model) เป็นรูปแบบที่ ใช้สมการทาง
คณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใช้กันทั้งใน
สาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์รวมทั้งการบริหารการศึกษาด้วย  
 4. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal model) เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกว่า  
Path analysis และหลักการสร้าง Semantic model โดยการน าเอาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิง
เหตุและผลที่เกิดขึ้น เช่น The standard deprivation model ซึ่งเป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพทางเศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่บ้าน และระดับ
สติปัญญา ของเด็ก เป็นต้น    
 ตามความคิดของ  Steiner  (1988, p. 215)  รูปแบบแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 
 1. รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Prectcal model or model-of) รูปแบบประเภทนี้เป็นแบบจ าลอง
ทางกายภาพ เช่น แบบจ าลองรถยนต์ เครื่องบิน ภาพจ าลอง  
 2. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical model or model-of) เป็นแบบจ าลองที่สร้างขึ้นจาก
กรอบความคิดที่มีทฤษฎีเป็นพ้ืนฐาน ตัวทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจ าลองเป็นตัวช่วยให้เกิด
รูปแบบที่มีโครงสร้างต่างๆที่สัมพันธ์กัน รูปแบบตามความคิดเห็นของ  Keeves , (1988, p. 178) 
จ าแนกออกได้เป็น  5 รูปแบบคือ 1) รูปแบบคล้าย (Analogue models) คือเป็นรูปแบบที่มี
ความสัมพันธ์กับระบบกายภาพ มักเป็นรูปแบบที่ใช้ในวิทยาศาสตร์กายภาพเป็นรูปแบบที่น าไปใช้
อุปมากับสิ่งอ่ืนได้ เช่น รูปแบบแบบจ าลองระบบสุริยะที่เกิดขึ้นจริง ธนาคารจ าลองกับระบบธนาคารที่
เป็นจริง แบบจ าลองการผลิตกับการผลิตจริง เป็นต้น  2) รูปแบบที่อธิบายความหมายหรือให้



24 

ความหมาย (Semantic models) คือ เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาในการบรรยายลักษณะของรูปแบบชนิด
นี้จะใช้วิธีการอุปมาในการพิจารณาด้วยภาษามากกว่าที่จะใช้วิธีอุปมาในการพิจารณาด้วยโครงสร้าง
กายภาพ 3) รูปแบบที่มีลักษณะเป็นแผนภูมิแบบแผน หรือโครงการ (Schematic models)  
4) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical models) คือเป็นรูปแบบที่ก าหนดความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบในรูปสมการหรือฟังชันทางคณิตศาสตร์ และ 5) รูปแบบเชิงเหตุผล (Causal models) 
คือเป็นรูปแบบที่มีโครงสร้างเป็นสมการเชิงเส้นที่ประกอบด้วยตัวแปรสัมพันธ์กันเป็นเหตุและผล มี
การทดสอบสมมุติฐานผลของรูปแบบจากลักษณะการแบ่งประเภทของรูปแบบของนักวิชาการต่าง  ๆ 
ที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าการแบ่งประเภทของรูปแบบตามแนวคิดที่หนึ่งนั้นบอกให้ทราบถึงลักษณะ
การเขียนรูปแบบที่มีกี่ลักษณะ ส่วนการแบ่งประเภทของรูปแบบในแบบที่สองและสามนั้นเป็นการ
แบ่งประเภทของรูปแบบตามแนวคิดพ้ืนฐานในการเสนอรูปแบบในการบรรยาย อธิบายปรากฏการณ์
นั้น ๆ เป็นหลัก  
 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกัน
เป็นสิ่งที่สร้างและพัฒนาขึ้น ในแต่ละสาขาก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น รูปแบบทาง
การศึกษาและสังคมศาสตร์ ได้แบ่งออกเป็น รูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่ง
เป็นรูปธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม รูปแบบที่ใช้ภาษาสื่อในการขยาย
หรืออภิปรายปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ รูปภาพ รูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์
เป็นสื่อในการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ และรูปแบบที่น าเอา ตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กัน
เชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น เป็นต้น 
 
 2.1.4 คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี  
 ลักษณะของรูปแบบ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงปรากฏการณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เข้าใจในเบื้องต้น 
ก่อนที่จะได้ศึกษาให้เข้าใจในขั้นที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งได้มีนักวิชาการได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
 Keeves (1988, p. 560) กล่าวว่า รูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ ควรจะมีข้อก าหนด 4 ประการ 
คือ 
 1. ประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (Structural relationship) มากกว่า
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวมๆ (Associative relationship) 
 2. ควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการ
สังเกต ซึ่งสามารถที่จะทดสอบรูปแบบบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 
 3. ควรต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้นนอกจากรูปแบบจะ
เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้แล้ว ควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 
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 4. ควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรใน
ลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องท่ีก าลังศึกษา 
 ทิศนา แขมมณี (2552, หน้า 220 - 221)  กล่าวว่า รูปแบบที่ดีควรมีลักษณะเป็นดังนี้ 
 1.  รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) หมายถึง รูปแบบที่ เป็นความคิด  
การเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ อย่างน้อย 2 สิ่งขึ้นไป รูปแบบลักษณะนี้นิยมใช้ในด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ 
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
 2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) หมายถึง รูปแบบที่ใช้ภาษา (พูดและเขียน) 
รูปแบบลักษณะนี้นิยมใช้ในด้านภาษาศาสตร์ 
 3.  รูปแบบเชิ งคณิตศาสตร์  (Mathematical Model)  หมายถึ ง  รูปแบบที่ ใช้สูตร 
คณิตศาสตร์ ซ่ึงส่วนมากจะเกิดขึ้นหลังจากได้รูปแบบเชิงภาษาแล้ว   
 4. รูปแบบเชิงแผนผัง (Schematic Model) หมายถึง รูปแบบที่ใช้แผนผัง แผนภาพ 
ไดอะแกรม หรือ กราฟ    
 5. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) หมายถึง รูปแบบที่ใช้ที่แสดงให้เห็นถึงความ 
สัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ของปัญหาใด ๆ รูปแบบลักษณะนี้นิยมใช้ในด้าน
ศึกษาศาสตร์ 
 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า  รูปแบบเป็นการแสดง
องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ในลักษณะของ แผนภูมิ หรือแผนผังช่วยให้มองเห็นทฤษฎีได้ง่ายขึ้น 
ลักษณะรูปแบบที่ดีควรประกอบด้วย ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตัวแปร อธิบายโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องที่จะศึกษา และเกิดความสัมพันธ์ใหม่ของเรื่องที่ศึกษา 
 
 2.1.5 การประเมินรูปแบบ 
 จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการสร้างรูปแบบก็เพ่ือทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนั้นด้วยข้อมูล
เชิงประจักษ์ การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธี ซึ่งอาจใช้การวิเคราะห์จากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ
(Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยที่การตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิง
คุณลักษณะอาจใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ ส่วนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิงปริมาณใช้
เทคนิคทางสถิติ  
 จากการศึกษา Eisner (1976, pp.192-193) ได้เสนอแนวคิดการตรวจสอบโดยการใช้
ผู้ทรงคุณวุฒิในบางเรื่องที่ต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยเชื่อว่าการ
รับรู้ทีเ่ท่ากันนั้นเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานของผู้รู้ และได้เสนอแนวคิดการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิไว้ดังนี้ 
 1. การประเมินโดยแนวทางนี้ มิได้เน้นผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตาม 
รูปแบบการประเมินแบบอิงเป้าหมาย (Goal–based model) การตอบสนองปัญหา และความ
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ต้องการของผู้ เกี่ยวข้องตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive model) หรือ
กระบวนการการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่น ามาพิจารณา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเกี่ยว
โยงกับวัตถุประสงค์ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเสมอไป แต่อาจจะผสมผสานปัจจัยในการ
พิจารณาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ตามวิจารญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของสิ่งที่ท าการประเมิน 
 2. เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องที่จะ
ประเมิน โดยที่พัฒนามาจากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลป์ (Art criticism) ที่มีความละเอียดลึกซึ้งและ
ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่าไม่อาจประเมินด้วยเครื่องวัด 
ใด ๆ ได้ และต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง ต่อมาได้มีการน าแนวคิดนี้มา
ประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาระดับสูงในวงการอุดมศึกษามากขึ้น ในสาขาเฉพาะที่ต้องอาศัยผู้รู้ ผู้เล่น
ในเรื่องนั้นจริง ๆ มาเป็นผู้ประเมินผล ทั้งนี้เพราะองค์ความรู้เฉพาะสาขานั้นผู้ที่ศึกษาเรื่องนั้นจริง ๆ 
จึงจะทราบและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
 3. เป็นรูปแบบที่ใช้บุคคล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมิน โดยให้ความเชื่อถือ
ว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่าง ๆ นั้นจะเกิดขึ้น
จากประสบการณ์และความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒินั้นเอง 
 4. เป็นรูปแบบที่ยอมให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผู้ทรงวุฒิตามอัธยาศัย  
และความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคัญที่พิจารณา การบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการ  
การเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการน าเสนอ ทั้งนี้ การเลือกผู้ทรงวุฒิ
จะเน้นที่สถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และการเป็นที่เชื่อถือ (High credit) ของวิชาชีพนั้นเป็น
ส าคัญ 
 Madaus, Scriven, & Stufflebeam (1983) กล่าวถึง การประเมินรูปแบบ หมายถึง  
การประเมินรูปแบบที่พัฒนาขึ้นสี่ด้านตามมาตรฐานการประเมินในสี่ด้าน  
 1. ความถูกต้อง (Accuracy Standard)  หมายถึง ความถูกต้อง ความน่าเชื่ อถือ  
คือ 1) ต้องเป็นรูปแบบที่มีสาระ/ประเด็นครอบคลุมครบถ้วนถูกต้อง 2) มีวัตถุประสงค์ 3) มีขั้นตอน
การใช้ 4) มีที่มาจากแหล่งข้อมูลและการได้มาซึ่งข้อมูลอย่างชัดเจน 5) มีการรวบรวมข้อมูลจาก
เครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และ 6) มีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
สมบูรณ์และชัดเจน  
 2. ความเหมาะสม (Propriety Standard) หมายถึง  ความเหมาะสมทั้งในด้านกฎหมาย
และศีลธรรมจรรยา คือ 1) ค านึงถึงกฎหมาย 2) การรักษาสิทธิ และ 3) ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายหรือทุกกลุ่ม 
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 3. ความเป็นไปได้ (Feasibility Standard) หมายถึง ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติจริง 
คือ 1) สามารถน ารูปแบบไปปฏิบัติได้จริง 2) มีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติได้ 3) ปลอดจากภาวะ
เสี่ยงที่จะเกิดข้ึน และ 4) มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เอ้ือให้ปฏิบัติได้ 
 4. ความเป็นประโยชน์ (Utility Standard) หมายถึง อรรถประโยชน์ คือ 1) การตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ 2) การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  (กรณีเป็น
รูปแบบเกี่ยวกับการบริหาร) 3) ให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติ และ 4) จะเกิดผลดีต่อ
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน 
 นอกจากนี้ยังมี Gall, Borg, and Gall, (1996) กล่าวถึง มาตรฐานการประเมินเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการประเมินเครื่องมือ (Instrumental use) ในการตัดสินใจว่าจะด าเนินการต่อหรือหรือ
ยุบเลิกองค์การ หรือโครงการ และใช้ในการตัดสินใจว่าจะปรับปรุงองค์การหรือโครงการอย่างไร ใน
กรณีที่เป็นการใช้ประโยชน์ การประเมินแบบอ่ืน เช่น การใช้ประโยชน์ การประเมินเป็นแนวคิด 
(Conceptual use) หรือการใช้ระโยชน์การประเมินเป็นหลักฐาน (Symbolic use) ส าหรับการขอรับ
การสนับสนุนทางการเงิน หรือการใช้ประโยชน์การประเมินบุคลากรเพ่ือการพัฒนาทางวิชาชีพของ
บุคลากร (professional development) นักประเมินต้องพัฒนามาตรฐานการประเมินเพ่ิมเติมอีก
ตามสมควร 
 การทดสอบรูปแบบอาจกระท าได้ใน 4 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินตามมาตรฐานที่ก าหนด การประเมินที่พัฒนาโดย 
The Joint Committee on Standards of Educational Evaluation ภายใต้การด าเนินงานของ 
Stufflebeam และคณะได้น าเสนอหลักการประเมินเพ่ือเป็นบรรทัดฐานของกิจกรรมการตรวจสอบ
รูปแบบ ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน ดังนี้ (สุวิมล ว่องวาณิช, 2549, หน้า 54-56)  
 1. มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility standards) เป็นการประเมินความเป็นไปได้ใน 
การน าไปปฏิบัติจริง  
 2. มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Utility standards) เป็นการประเมินการสนองตอบ
ต่อความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ 
 3. มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety standards) เป็นการประเมินความเหมาะสม
ทั้งในด้านกฎหมายและศีลธรรมจรรยา  
 4. มาตรฐานด้านความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy standards) เป็นการประเมินความ
น่าเชื่อถือ และได้สาระครอบคลุมครบถ้วนตามความต้องการอย่างแท้จริง 
 2. การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทดสอบรูปแบบในบางเรื่องไม่
สามารถกระท าได้โดยข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการประเมินค่าพารามิเตอร์ของรูปแบบหรือการ
ด าเนินการทดสอบรูปแบบด้วยวิธีการทางสถิติ แต่งานวิจัยบางเรื่ องนั้นต้องการความละเอียดอ่อน
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มากกว่าการได้ตัวเลขแล้วสรุปซึ่งไอส์เนอร์ (Eisner,1976, pp. 192-193) ได้เสนอแนวคิดของการ
ทดสอบหรือประเมินรูปแบบโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีแนวคิด ดังนี้ 
 การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จะเน้นการวิเคราะห์และวิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะในประเด็น
ที่ถูกพิจารณา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเสมอ
ไปแต่อาจจะผสมผสานกับปัจจัยต่าง ๆ ในการพิจารณาเข้าด้วยกันตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของสิ่งที่จะท าการประเมิน 
 รูปแบบการประเมินที่เป็นความช านาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องที่จะประเมิน
โดยพัฒนามาจากแบบการวิจารณ์งานศิลปะ (Art criticism) ที่มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งและต้อง
อาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัยเนื่องจากเป็นการวัดคุณค่าที่ ไม่อาจสามารถประเมินด้วย
เครื่องวัดใด ๆ และต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง แนวคิดนี้ได้น ามา
ประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาระดับสูงมากข้ึน ทั้งนี้เพราะเป็นองค์ความรู้เฉพาะสาขา ผู้ที่ศึกษาเรื่องนั้น
จริง ๆ จึงจะทราบและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ดังนั้น ในวงการศึกษาจึงนิยมน ารูปแบบนี้มาใช้ในเรื่องที่
ต้องการความลึกซ้ึงและความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 รูปแบบที่ใช้ตัวบุคคล คือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมินโดยให้ความเชื่อถือว่า
ผู้ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรม และมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่าง ๆ นั้น จะเกิดขึ้น
จากประสบการณ์และความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒินั้นเอง 
 รูปแบบที่ยอมให้มีความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผู้ทรงคุณวุฒิตามอัธยาศัยและ
ความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคัญที่จะน ามาพิจารณา การบ่งชี้ข้อมูลที่
ต้องการการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการน าเสนอ 
 3. การทดสอบรูปแบบโดยการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มักจะใช้กับการ
พัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟาย เมื่อผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟายเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว ผู้วินิจฉัยจะน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นในรอบสุดท้ายมาจัดท าเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะ
เป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) เพ่ือน าไปส ารวจความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ 
 4. การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใช้รูปแบบ การทดสอบรูปแบบโดยการทดสอบใช้
รูปแบบนี้ผู้วิจัยจะน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย มีการด าเนินการตาม
กิจกรรมอย่างครบถ้วน  
 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กล่าวโดยสรุปได้ว่า การประเมินรูปแบบมีวิธีการและแนวคิดสี่
ลักษณะ คือ การประเมินรูปแบบด้วยการประเมินตามมาตรฐานที่ก าหนด การประเมินรูปแบบด้วย
การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การประเมินรูปแบบโดยการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
และการประเมินรูปแบบโดยการทดลองใช้รูปแบบ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้การประเมินรูปแบบ
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ด้วยการประเมินตามมาตรฐานที่ก าหนดตามมาตรฐานการประเมินในสี่ด้าน คือ ความถูกต้อง 
(Accuracy Standard)  ความเหมาะสม (Propriety Standard)  ความเป็นไปได้  (Feasibility 
Standard)  
 
 2.1.6 การสร้างและพัฒนารูปแบบ 
 การสร้างรูปแบบ คือ การก าหนดมโนทัศน์เก่ียวข้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ เพ่ือชี้ให้เห็น
ชัดเจนว่ารูปแบบเสนออะไร เสนออย่างไร เพ่ือให้ได้อะไร และสิ่งที่ได้นั้นอธิบายปรากฏการณ์อะไร 
และน าไปสู่ข้อค้นพบอะไรใหม่ ๆ (Keeve, 1988, p. 172) ขั้นตอนการสร้างรูปแบบเขียนไว้ใน
แผนภาพที่ 2.2 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

 
 

 ภาพที่  2.2 ขั้นตอนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 

 สรุป รูปแบบที่จะน าไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้น ต้องประกอบด้วยลักษณะที่ส าคัญ คือ มี
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง สามารถท านายผลได้ สามารถขยายความผลท านายได้กว้างขวางขึ้นและ
สามารถน าไปสู่แนวคิดใหม่ ๆ ส าหรับการพัฒนารูปแบบนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการ
สร้างรูปแบบน าเอาข้อมูลที่จัดเก็บมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือก าหนดความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบของรูปแบบก าหนดโครงสร้างและข้อเสนอของรูปแบบอย่างชัดเจนเพ่ือน าไปสู่ผลสรุป
เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่มุ่งหวังของการวิจัยมีการทดสอบและปรับปรุงรูปแบบก่อนน ารูปแบบไปใช้
งานจริงและมีการประเมินผลหลังจากการน ารูปแบบไปใช้งานจริง 
 จากการศึกษา Keeves (1988, p. 67) ได้กล่าวถึงหลักการอย่างกว้าง ๆ เพ่ือก ากับการ
สร้างรูปแบบไว้ 4 ประการ คือ  
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 1) รูปแบบควรประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างของตัวแปรมากกว่า
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา อย่างไรก็ตามการเชื่อมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดาทั่วไปนั้นก็
มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยในช่วงต้นของการพัฒนารูปแบบ 
 2) รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น จากการใช้รูปแบบ ได้สามารถ
ตรวจสอบได้โดยการสังเกตและหาข้อสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้  
 3) รูปแบบควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลในเรื่องที่ศึกษาดังนั้น นอกจากจะ
เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย  
 4) นอกจากคุณสมบัติต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์
ใหม่ และการสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายองค์ความรู้ในเรื่องที่เรา
ก าลังศึกษาด้วย 
 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสร้างและพัฒนารูปแบบที่กล่าวมาข้างต้น  สรุปได้ว่า  
ในการพัฒนารูปแบบ (Model) เป็นเป้าหมายส าคัญของการวิจัย  ในการวิจัยครั้งนี้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบให้ชัดเจน ซึ่งไม่มีข้อก าหนดที่ตายตัวแน่นอนว่าต้องการ
ท าอะไรบ้าง แต่โดยทั่วไปจะเริ่มต้นจากการศึกษาองค์ความรู้ ( Intensive knowledge) เกี่ยวกับเรื่อง
ที่เราจะสร้าง พัฒนารูปแบบให้ชัดเจน และหลักการของรูปแบบที่จะพัฒนาแล้วสร้างรูปแบบตาม
หลักการที่ก าหนดขึ้นและน ารูปแบบที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบและประเมินผลหาคุณภาพของรูปแบบ 
โดยสรุปแล้วการพัฒนารูปแบบมีการด าเนินการเป็นสองขั้นตอนใหญ่ คือ การพัฒนารูปแบบและการ
หาคุณภาพของรูปแบบ 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียน 
 การบริหารงานโรงเรียนเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของสังคมและ
ประเทศชาติ  ทั้งนี้ หากโรงเรียนมีความสามารถที่จะบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพเกิดประสิทธิผลได้ 
ย่อมส่งผลถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติด้วย ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญในการ
บริหารสถานศึกษา ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม โดยส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกคนได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสุข โดยให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน รวมทั้งการสร้างขวัญก าลังใจเพ่ือให้การปฏิบัติงานตามแผนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการบริหาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน โครงสร้าง
การบริหารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท าให้เห็นระบบงานทั้งหมดของ
สถานศึกษาว่าเริ่มต้นจากไหน ส่งต่อไปที่ใคร และสิ้นสุดที่ใด โดยการจัดล าดับความส าคัญของคนและ
ความส าคัญของงานให้มีความสอดคล้องกัน ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารที่ได้รับการยอมรับ
และน าไปปฏิบัติใช้ในงานวิชาการเป็นจ านวนมาก ดังนี้ 
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 2.2.1 การบริหารโรงเรียนตามกฎกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ 
 จากการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2550) การบริหารโรงเรียน 
ตามกฎกระทรวงซึ่งก าหนดเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ. 2550 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ
กระจายอ านาจการบริหาร 4 ด้าน  คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังเขตพ้ืนที่และโรงเรียนโดยตรง ซึ่งท าให้โรงเรียนมีความ
คล่องตัวในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น โดยบริหารงานตามภารกิจในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
นโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง แนวปฏิบัติด้วยการส่งเสริม สนับสนุน พร้อมกับก่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการด าเนินงานโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตรและก่อประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอน
ผลการเรียน ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการ
ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยมีขอบข่ายงาน 17 งาน ดังนี้ 
 1.1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น     
 1.2) การวางแผนงานด้านวิชาการ  
 1.3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
 1.4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
 1.5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
 1.6) การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
 1.7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
 1.8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
 1.9) การนิเทศการศึกษา  
 1.10) การแนะแนว  
 1.11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
 1.12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
 1.13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน  
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 1.14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน
ประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  
 1.15) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
 1.16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา  
 1.17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 2) ด้านการบริหารงบประมาณ หมายถึง การด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุให้
ถูกต้องตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการอย่างมีส่วนร่วม ประหยัด คุ้มค่า มีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ประกอบด้วย การจัดตั้งงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การเบิกจ่ายและการอนุมัติ
งบประมาณ การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การรายงานผล การตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณ การตรวจสอบ
ติดตามการใช้ผลผลิต การระดมทรัพยากร และการลุงทุนเพ่ือการศึกษา ทุนการศึกษา กองทุนกู้ยืม
เพ่ือการศึกษา กองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา การส่งเสริมการบริหารการจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์ในรูปแบบที่หลากหลาย การบริหารการเงิน การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน การบริหารบัญชี การจัดท าบัญชีการเงิน การจัดท าทะเบียนทาง
การเงิน การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน 
และรายงานการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ การวางแผนจัดหาพัสดุ การก าหนดรูปแบบรายการ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะ การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ การ
ควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ การจัดหาผลประโยชน์สินทรัพย์ โดยมีขอบข่าย งาน  
22 งาน ดังนี้ 
 2.1) การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี  
 2.2) การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง  
 2.3) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
 2.4) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
 2.5) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 2.6) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  
 2.7) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
 2.8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  
 2.9) การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา  
 2.10) การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
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 2.11) การวางแผนพัสดุ  
 2.12) การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ 
เงิน งบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานแล้วแต่ กรณี  
 2.13) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ  
 2.14) การจัดหาพัสดุ  
 2.15) การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ  
 2.16) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
 2.17) การเบิกเงินจากคลัง  
 2.18) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน  
 2.19) การน าเงินส่งคลัง  
 2.20) การจัดท าบัญชีการเงิน  
 2.21) การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
 2.22) การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
 3) ด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง งานเกี่ยวข้องกับการดูแลอ านวยความสะดวกให้กับ
บุคลากรในโรงเรียน สร้างขวัญก าลังใจ ดูแลการรักษาสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของบุคลาการ 
ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร ประกอบด้วย การวางแผน
อัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเกลี่ย
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เงินเดือนและค่าตอบแทน การเลื่อนเงินเดือน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การลาศึกษาต่อ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ การส่งเสริมวินัยส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การขอรับ
ใบอนุญาตและการขอต่อในอนุญาตประกอบวิชาชีพ งานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  ง า น เ ค รื่ อ ง ร า ช อิ ส ริ ย า ภ ร ณ์  โ ค ย มี ข อ บ ข่ า ย ง า น  
20 งาน ดังนี้ 
 3.1) การวางแผนอัตราก าลัง 
 3.2) การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3.3) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
 3.4) การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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 3.5) การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน  
 3.6) การลาทุกประเภท  
 3.7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 3.8) การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
 3.9) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
 3.10) การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
 3.11) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
 3.12) การออกจากราชการ  
 3.13) การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  
 3 .14) การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชท าน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 3.15) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3.16) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 3.17) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 3.18) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 3.19) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  
 3.20) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 4) ด้านการบริหารทั่วไป หมายถึง การจัดการบริการด้านอาคารสถานที่แก่ครู นักเรียน 
และชุมชน โดยจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย พร้อมทั้ งดูแล
บ ารุงรักษา อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องพิเศษต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การประสานงาน
และพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การวางแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ 
แผนพัฒนาการศึกษาประจ าปีและแผนปฏิบัติการประจ าปี งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน การ
จัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การจัดท าส ามะโนผู้เรียน การรับนักเรียน การ
อ านวยการและประสานงานการจัดการศึกษา การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การทัศนศึกษา  
การส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียน การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุนและ
ประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดระบบการ
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ควบคุมภายในหน่วยงาน และแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ
นักเรียน โดยมีขอบข่ายงาน 21 งาน ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
 4.1) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
 4.2) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
 4.3) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
 4.4) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
 4.5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
 4.6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 4.7) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
 4.8) การด าเนินงานธุรการ  
 4.9) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
 4.10) การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  
 4.11) การรับนักเรียน  
 4.12) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  
 4.13) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
 4.14) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
 4.15) การทัศนศึกษา  
 4.16) งานกิจการนักเรียน  
 4.17) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
 4.18) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและ สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  
 4.19) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
 4.20) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
 4.21) แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
 
 2.2.2 การบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle 
 จากการศึกษา Newby, Stepich, Lehman, & Russell, (2011 อ้างถึงใน Robert Maribe 
Branch and Tonia A. Dousay, 2015, pp. 46-47.) ได้น าเสนอ PIE Model ในหนังสือที่เขียนขึ้น
ส าหรับนักศึกษาครู (pre-service teacher) และครูประจ าการ (in-service teacher) ประกอบด้วย 
 P – Planning  การวางแผน 
 I – Implementing การด าเนินการ การปฏิบัติ 
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 E – Evaluating การประเมินผล 
 Pitt Community College. (2011) ได้เสนอ แนวคิดการบริหารโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา 
ที่เรียกว่า Planning-Implementation-Evaluation Cycle หรือ PIE Cycle for Institutional and 
Work Unit Planning เป็นกระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาองค์กร ซึ่งมีการประยุกต์มาจากรูปแบบการ
บริหารของนักวิชาการศึกษาด้านการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี เพ่ือช่วยครูให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้รูปแบบที่ชื่อว่า PIE Model พัฒนาขึ้นโดย Newby, 
Stepich, Lehman, and Russell, 2002 เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยรวบรวมผลการ
ด าเนินงานน าไปสู่การวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งประกอบด้วย การประเมินผลการด าเนินงานการตรวจสอบ
ปัญหา และการประเมินผลส าเรจ็ ซึ่งที่รู้จักและมีการประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การระหวา่งประเทศ
และโรงเรียน โดยสรุปสาระส าคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. วางแผน (Plan) คือ การวางแผนและเตรียมการเรียนการสอน ซึ่งรวมถึงทบทวนด้าน
ทรัพยากรและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การเลือกวิธีการสอนและกลยุทธ์ 
 2. ปฏิบัติ (Implement) เป็นการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับพัฒนาการเรยีนรู้
และบูรณาการวิธีการและสื่อ โดยมีองค์ประกอบที่เรียกว่า 4 Ps คือ การด าเนินการจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ในการสอน การเตรียมสภาพแวดล้อม ส าหรับการเรียนรู้ การเตรียมผู้เรียน และการด าเนินการ
ตามบทเรียน 
 3. ประเมินผล (Evaluate) การประเมิน 2 ส่วน คือ 1) การเรียนรู้ของนักเรียนและประสิทธิ
ภาผลโดยรวม 2) ประเมินประสิทธิภาพและความน่าสนใจของการเรียนการสอน โดยท าการประเมิน  
3 ครั้ง คือ ก่อน ระหว่าง และหลังการด าเนินการ 
 จากแนวคิดที่กล่าวมา นักวิชาการ นักการศึกษา และผู้รู้ ได้น าแนวคิด ทฤษฎีมาสังเคราะห์ 
เป็นแนวคิดการบริหารแบบ PIE ดังนี้ 
 นอกจากนี้ยังมี ศักดา สกนธวัฒน์ (2555) ได้สังเคราะห์แนวคิดกระบวนการบริหารของนัก
การศึกษา นักวิชาการ โดยน าเสนอเป็นตารางวิเคราะห์กระบวนการบริหาร และตารางสังเคราะห์
กระบวนการบริหาร ดังตารางที่ 2.1 และ 2.2 
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ตารางท่ี 2.1 วิเคราะห์กระบวนการบริหาร 

แนวคิดกระบวนการบริหาร วิเคราะห์แนวคิด 

กระบวนการ POCCC ของ Fayol (1916) ประกอบด้วย 
P - Planning การวางแผน 
O – Organizing การจัดองค์กรการแบ่งงานและสายบังคับบัญชา  
C – C0mmanding การสั่งการให้ปฏิบัติ 
C – Coordinating การประสานงาน 

C – Controlling การควบคุมให้เป็นไปตามแผน 

 
Planning 
Implementation 
Implementation 
Implementation 
Evaluation 

กระบวนการบริหาร POSDCoRD Model ของ Gulick and 
Urwick (1937)    
P - Planning การวางแผน 
O – Organization การจัดองค์การ 
S – Staffing การจัดคนเข้าท างาน/การบริหารงานบุคคล 
D – Directing การอ านวยการ/การสั่งการ 
Co – Coordinating การประสานงาน 
R – Reporting การรายงาน 
B – Budgetting การบริหารงบประมาณ 

 

Planning 
Implementation 
Implementation 
Evaluation 
Implementation 
Evaluation 
Implementation 

กระบวนการบริหาร PODCC Sears (1950)  ประกอบด้วย 
P – Planning       การวางแผน 
O – Organization   การจัดองค์การ/การแบ่งงาน 
D – Directing      การอ านวยการ/การก ากับติดตาม 
C – Coordinating   การประสานงาน 
C – Controlling      การควบคุมให้เป็นไปตามแผน 

 
Planning 
Implementation 
Evaluation 
Implementation 
Evaluation 

วงจรคุณภาพ PDCA ของ Deming (1993)  ประกอบด้วย 
P – Plan การวางแผน 
D- Do           ปฏิบัติตามแผน 
C – Check ตรวจสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
A – Act           การปรับปรุง 

 
Planning 
Implementation 
Evaluation 
Evaluation 
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ตารางท่ี 2.2 สังเคราะห์กระบวนการบริหาร 

แนวคิด 

กระบวนการบริหาร 

Fayol (1916) Gulick and 

Urwick 

(1937)    

Sears (1950)   Deming 

(1993)   

1.Planning Planning Planning Planning Plan 
 

2.Implementation 

Organizing Organization Organization  
commanding    
coordinating coordinating coordinating  
 Staffing   
 Budgeting   
   Do 

 

3.Evaiuation 

Controlling  Controlling  
 Directing Directing  
 Reporting   
   Check 
   Act 

 

 ศักดา  สกนธวัฒน์ (2555) ได้สังเคราะห์แนวคิดกระบวนการบริหารของนักศึกษา พบว่า 
กระบวนการบริหาร ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การน าแผนไปปฏิบัติ (Implement) และ
การประเมินผล (Evaluation)  
 ปทุมทอง  ไตรรัตน์ (2558, หน้า 40 – 41) ได้สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีการบริหารตาม
แนวคิด Henri Fayol, Luther Gulick และ Lyndall Urwick, Koontz และคณะ, เสนาะ ติเยาว์, W. 
Edwards Deming โดยสรุปได้เป็นกระบวนการบริหาร 3 ขั้นตอน คือ PIE Model ดังตารางที่ 2.3  
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ตารางท่ี 2.3 กระบวนการบริหารในรูปแบบ PIE Cycle 

 

  
 สุมาลี สุธีกุล (2557, หน้า 41 - 46) ได้ศึกษากรอบแนวคิดกระบวนการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา โดยใช้แนวคิดกระบวนการบริหารของศักดา สกนธวัฒน์  ที่ได้สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี
การบริหารของนักการศึกษาได้เป็นกระบวนการบริหาร ที่ประกอบด้วย การวางแผน (Planning)  
การน าแผนไปปฏิบัติ ( Implement) และการประเมินผล (Evaluation) และได้น าแนวคิดจาก
นักวิชาการและนักการศึกษาที่ ได้กล่าวถึง การวางแผน (Planning) การน าแผนไปปฏิบัติ  
(Implement) และการประเมินผล (Evaluation) มานิยามความหมายกระบวนการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาไว้ดังนี้ 
 การวางแผน (Planning) ประกอบด้วย การจัดท าแผน โครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีไว้ล่วงหน้า เป็นกระบวนการตัดสินใจล่วงหน้า เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 การน าแผนไปปฏิบัติ (Implement) ประกอบด้วย การปฏิบัติตามแผน โครงการ กิจกรรม
ในแผนปฏิบัติการที่ ได้ก าหนดไว้ การจัดท าแผนจัดการเรียนรู้  การจัดกระบวนการเรียนรู้   
การประเมินผลการเรียนรู้ การก าหนดผู้รับผิดชอบ การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน และการอนุมัติ
งบประมาณ 
 การประเมินผล (Evaluation) ประกอบด้วย การตรวจสอบปัญหา การประเมินความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน โครงการ กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ และน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ภารุจีร์   เจริญเผ่า (2557, หน้า 18-21) ได้ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด
กระบวนการบริหาร ส าหรับเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารโรงเรียน คือ การวางแผน (Planning) 
การน าแผนไปปฏิบัติ (Implement) และการประเมินผล (Evaluation) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 POCCC POSDCoRB POSLC POLC PDCA 
P P     Planning P     Planning P     Planning P     Planning P     Plan 
I       O Organizing O Organizing O Organizing O Organizing D Do 

  S Staffing S Staffing   
C Commanding D Directing L Leading L Leading 
C Coordinating Co      Coordinating     

E C Controlling R Reporting C Controlling C Controlling C Check 
  B Budgeting     A Act 
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 การวางแผน (Planning) หมายถึง การจัดท าแผนงานและแผนปฏิบัติงาน โครงการ 
กิจกรรม โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา วิธีด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 การน าแผนไปปฏิบัติ (Implement) หมายถึง การน าแผนงานต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้ทั้ง
โครงการและกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติงาน โดยมีการก าหนดขอบเขตงาน ก าหนดขั้นตอน  
การด าเนินงาน จัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน
ที่ก าหนด 
 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผล 
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการายงานผลการปฏิบัติงาน และการน าผลการ
ประเมินมาแก้ไขปรับปรุง 
 ปทุมทอง  ไตรรัตน์ (2558, หน้า 40) ได้สรุปกรอบแนวคิดการสังเคราะห์แนวคิด
กระบวนการบริหาร เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารไว้ดังนี้ 
 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดวัตถุประสงค์ การระบุผลที่คาดหวัง  
การพิจารณางานที่ต้องปฏิบัติ การตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกแนวทางในการปฏิบัติ การ
ตัดสินใจเลือกแนวทางในการปฏิบัติ การก าหนดกลยุทธ์ 
 2. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) หมายถึง การก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการตามแผน การคัดเลือกบุคคลเข้าท างานในต าแหน่งต่าง ๆ การก าหนดงาน การฝึกอบรม 
การสนับสนุนทรัพยากร การสั่งหรือการน าให้เกิดการปฏิบัติตามแผน การประสานงาน 
 3. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลที่เกิด
ขึ้นกับแผน การรายงานผลการประเมิน การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการวางแผน และการ
ปฏิบัติงาน การควบคุมงบประมาณ 
 จากแนวคิดที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้น าแนวคิดการบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle ดังนี้ 
 การวางแผน (Planning) 
 จากการศึกษา  Simon, Smithburg, and Thompson (1950) ได้ให้ความหมายการ
วางแผน คือ การด าเนินกิจกรรม และวิธีการต่าง ๆ ที่จะต้องปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จในอนาคต 
โดยมีการควบคุมกระบวนการด าเนินการ 
 Koontz and O’Donnell (1968) ให้ความหมายการวงแผน คือ การตัดสินใจล่วงหน้าจะ
ท าอะไร อย่างไร เมื่อใด และใครเป็นผู้ด าเนินการ ที่จะน าไปสู่วัตถุประสงค์ที่ต้องการในอนาคต 
 Robbins (1980) ให้ความหมาย การวางแผน คือ การวางแนวทางเพ่ือให้ทราบว่า ต้องท า
อะไร ท าอย่างไร ท าเมื่อไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ หรือเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ขึ้นเพ่ือหาวิธีการที่
จะท าให้วัตถุประสงค์สัมฤทธิ์ผลไว้ล่วงหน้า 
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 นอกจากนี้ยังมี Hellriegel and Slocum (1989) การวางแผน คือ กระบวนการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย การเลือกภารกิจขององค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การจ าแนก
วัตถุประสงค์ตามงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และการเลือกยุทธศาสตร์และยุทธวิธี
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 
 จากการศึกษาความหมายของการวางแผนดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การวางแผน หมายถึง 
การจัดท าแผนงาน แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม โดยก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา วิธีด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 การน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation) 
 จากการศึกษา ยุทธนา พรหมณี (2547) ได้ให้ความหมายของการน าแผนไปปฏิบัติ หมายถึง 
การด าเนินการเพ่ือให้นโยบายบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เป็นการน าโครงการหรือกิจกรรมที่ได้
ก าหนดไว้ในแผนด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยต้องก าหนดองค์การหรือ
บุคคลที่รับผิดชอบ และวิธีการด าเนินการที่ชัดเจน 
 สุมาลี สุธีกุล (2557) กล่าวว่า การน าแผนไปปฏิบัติว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดเพราะแผน
เป็นสิ่งที่มีอยู่ในเอกสาร ถ้าไม่มีการน าแผนไปปฏิบัติก็จะไม่เกิดประโยชน์ การน าแผนไปปฏิบัติ
จ าเป็นต้องจัดตั้งองค์การหรือผู้รับผิดชอบ มีการอบรมหรือชี้แจงเพ่ือให้บุคลากรที่จะน าแผนไปปฏิบัติ
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของแผน มีการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการน าแผน
ไปปฏิบัติให้เหมาะสม การปฏิบัติงานตามแผนจะต้องค านึงถึงความประหยัดและเกิดประสิทธิภาพโดย
ใช้ทรัพยากร ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ ที่คุ้มค่า และบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เช่น 
การมอบหมายงาน การจัดสรรทรัพยากร การประสานงานและการควบคุมการปฏิบัติงานเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 จากการศึกษาการน าแผนไปปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น สรุปว่า การน าแผนไปปฏิบัติ คือ  
การปฏิบัติตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ โดยก าหนดขอบเขตงาน ก าหนดขั้นตอน
การด าเนินงาน จัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน
ที่ก าหนด 
 การประเมินผล (Evaiuation)  
 จากการศึการศึกษา Deming (1993) กล่าวว่า การประเมินผลเป็นการประเมินการ
ปฏิบัติงานว่าตรงตามที่ได้วางแผนว่าไว้หรือไม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีปัญหา
เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ การประเมินจึงมีกระบวนการในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลท าควบคู่กับการด าเนินงาน 
 Kaplan and Norton (1996) กล่าวว่า การประเมินผลขององค์การที่จะท าให้ผู้บริหาร
ระดับสูงเห็นภาพรวมขององค์การได้ชัดเจน ควรใช้การประเมินผลด้วยองค์ประกอบในการประเมินผล
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ตามแนวคิดของ balanced scorecard 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านความพอใจของลูกค้า  
ด้านกระบวนการบริหาร และมุ่งสร้างการเรียนรู้ นวัตกรรมและการเจริญเติบโต 
 Pearce and Robinson (2009) กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติที่วางไว้ โดยต้องหาทางแก้ไข ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 จากการศึกษาการประเมินผลดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การประเมินผล คือ การติดตาม 
ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา วิธีด าเนินงาน และ
ผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน และน าผลการ
ปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไข 
 ในการวิจัยครั้งนี้ได้สรุปแนวคิดการบริหารโรงเรียนที่ได้จากการศึกษาแนวคิดการบริหาร
โรงเรียนที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานวิจัยนี้ โดยการ
บริหารโรงเรียนมีการบริหารงาน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ซึ่งมีกระบวนการในการบริหารงานโรงเรียนอยู่  
3 ขั้นตอนด้วยกันโดยเริ่มจากการวางแผน (Planning) การน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation) 
และการประเมินผล (Evaluation)  
 

2.3 หลักสุจริต 
 หลักสุจริตเป็นพ้ืนฐานของการท าความดีทุกอย่าง คนจะดีหรือไม่ดีให้ดูที่การประพฤติว่ามี
ความ สุจริตหรือไม่ สังคมใดก็ตามถ้าหากขาดความสุจริตแล้วสังคมนั้นก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์ทั้งหลาย 
ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอข้อมูลของหลักสุจริต ประกอบด้วยความส าคัญของหลักสุจริต ความหมายของ
สุจริต และประเภทของความสุจริต เพ่ือให้สามารถเข้าใจภาพรวมของหลักสุจริตของงานวิจัยเรื่องนี้ได้
ดียิ่งขึ้น 

 
 2.3.1 ความส าคัญของความสุจริต 
 ความสุจริตเป็นพ้ืนฐานของความดีทุกอย่าง คนจะดีหรือไม่ดีให้ดูที่การประพฤติว่ามีความ 
สุจริตหรือไม่ สังคมใดก็ตามถ้าหากขาดความสุจริตแล้วสังคมนั้นก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์ทั้งหลาย ถือได้
ว่า เป็นยุคที่เสื่อมที่สุดก็ได้ ความทุจริตผิดศีลธรรมเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุด ไม่รู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี อะไร
ควร ท า อะไรไม่ควรท า ไม่มีความละอายต่อความชั่วกลัวบาปขาดจิตส านึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
เรียกว่า ประพฤติชั่ว ทางกาย วาจา และใจ  ความประพฤติสุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารง
อยู่ของสังคมที่เจริญแล้วมี ศีลธรรมอายชั่วเกรงกลัวต่อผลของบาปกรรม สังคมนั้นก็จะมีแต่ความสุข
ความสงบและความเจริญความประพฤติสุจริตมี 3 ทางคือ 1. ความประพฤติสุจริตทางกายเรียกว่า 
กายสุจริต ได้แก่ การเว้นจากการฆ่าสัตว์ การเว้น จากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ด้วยอาการ
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แห่งลักขโมย การเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ทั้งหลาย การประพฤติผิดประเวณี เว้นจากการท าชู้
กับภรรยาหรือสามีผู้อ่ืนและคนที่ไม่ใช่ภรรยาหรือ สามีของตนเอง บุคคลพึงรักษาความก าเริบทางกาย 
พึงส ารวมกาย ละกายทุจริต แล้วพึงประพฤติกาย สุจริตการไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวง และเว้นขาด
จากการดื่มน้ าเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 2. ความประพฤติสุจริตทางวาจาเรียกว่า วจีสุจริต 
ได้แก่ การพูดความจริงไม่โกหกหลอกลวง การพูดไม่พูดค าหยาบค าที่ไม่งามไม่น่าฟัง การพูดประสาน
มิตรไม่ยุงโยงให้คนทั้งสองฝ่ายแตกสามัคคีกัน การพูดมีที่อ้างอิงไม่พูดเพ้อเจ้อไม่มีสาระ บุคคลพึง
รักษาความก าเริบทางวาจา พึงส ารวมวาจา ละวจี ทุจริตแล้ว พึงประพฤติวจีสุจริต เว้นขาดจากการ
พูดเท็จ คือพูดแต่ค าสัตย์ ด ารงความสัตย์มีถ้อยค าเป็น หลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลก ไม่ฟังความ
ฝ่ายนี้แล้วไปบอกฝ่ายโน้นเพ่ือท าลายฝ่ายนี้หรือไม่ฟัง ความฝ่ายโน้นแล้วมาบอกฝ่ายนี้เพ่ือท าลายฝ่าย
โน้น 3. ความประพฤติสุจริตทางใจเรียกว่า มโนสุจริต ได้แก่ บุคคลพึงรักษาความก าเริบทางใ จ  
พึงส ารวมใจ ละมโนทุจริตแล้ว พึงประพฤติมโนสุจริตไม่คิดพยาบาทปองร้ายใครๆ มีจิตประกอบด้วย 
เมตตา ไม่คิดเบียดเบียนใครๆ มีจิตประกอบด้วยกรุณา มีความเห็นถูกต้องตามครรลองคลองธรรม 
เห็น ว่าท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว ควรละอภิชฌา คือความเพ่งเล็งอยากได้ของของเขา ควรละพยาบาทคือ 
ความคิดร้ายผู้อ่ืน ควรละมิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิด ควรละธรรม 3 ประการ คืออธัมมราคะความ 
ก าหนัดที่ผิดธรรม คือ ความก าหนัดในบุคคลที่ไม่สมควรก าหนัด เช่น แม่ พ่อเป็นต้น (วรภาส ประสม
สุข, และ นิพนธ์ กินาวงศ์, 2550, หน้า 63-83) 
 
 2.3.2 ความหมายของสุจริต 
 จากการศึกษา พระไตรปิฎกเล่มที่ 25  (หน้า 249-251)  สุจริต 3 แปลว่า ความประพฤติ
ชอบ 3 ประการ ได้แก่ 1. กายสุจริต ได้แก่ ความประพฤติชอบทางกาย มี 3 ประการ คือ เว้นจากการ
ฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ และเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 2. วจีสุจริต ได้แก่ ความประพฤติ
ชอบทางวาจา มี 4 ประการ คือ เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดค าหยาบ
และเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 3. มโนสุจริต ได้แก่ ความประพฤติชอบทางใจ มี 3 ประการ คือ ไม่โลภ  
ไม่พยาบาท และมีความเห็นถูกต้อง 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต (2542, หน้า 552) ค าว่า สุจริต หมายถึง ประพฤติชอบ 
ประพฤติในทางที่ถูกต้อง ตรงข้ามกับค าว่า ทุจริต เช่น เขาท ามาหากินด้วยความสุจริต ชีวิตจึงเต็มไป
ด้วยความสุขกายสบายใจ ค ากว่าสุจริต มักใช้คู่กับค าว่า ซื่อสัตย์ เป็นซื่อสัตย์สุจริต 
 คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา (2542, หน้า 132-133) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ค าว่า สุจริต คือ  
(สุ+จร จรเณ+อิ+ต) บุญ,กุศล,กรรมดี,กรรมที่มีการประพฤติดี 
 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)  
(2548, หน้า 23) ได้ให้ความหมายของสุจริตว่า ความประพฤติดี,ประพฤติชอบ ประพฤติถูกต้องตาม
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คลองธรรม มี 3 อย่าง คือ 1) กายสุจริต ประพฤติชอบด้วยกาย 2) วจีสุจริต ประพฤติชอบด้วยวาจา 
และ 3) มโนสุจริต ประพฤติชอบด้วยใจ  
 ต่อมา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (2549, หน้า 162) 
ได้นิพนธ์ไว้ในหนังสือ “หลักพระพุทธศาสนา” ว่า การประกอบความดี (สุจริต) หมายถึง การประกอบ
กระท าในปัจจุบัน ถ้าประกอบกระท ากรรมดีที่ชอบอยู่ในปัจจุบัน กรรมชั่วที่ท าไว้ในอดีตก็อาจระงับผล
ลงได้ แต่ถ้าในปัจจุบันนี้ประกอบกรรมชั่วเสียหายก็จะตัดผลของกรรมดีที่เคยท ามาแล้วด้วย เหมือน
อย่างข้าราชการที่ท างานโดยสุจริต แต่มาท าทุจริตขึ้นก็ตัดผลของกรรมดีที่เคยท ามา ในเมื่อการท า
ทุจริตในหน้าที่นั้นปรากฏขึ้น 
 นอกจากนี้ยังมี วรภาส ประสมสุข, และ นิพนธ์ กินาวงศ์ (2550, หน้า 63-83) กล่าวว่า 
สุจริต 3 คือ ความประพฤติดีประพฤติชอบมีข้อธรรม 3 ข้อคือกายสุจริตความประพฤติชอบด้วยกาย
วจีสุจริตความประพฤติชอบด้วยวาจามโนสุจริตความประพฤติชอบด้วยใจ ผู้บริหารการศึกษาควรยึด
หลักธรรมข้อสุจริต 3 เพ่ือการครองตนประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้น าการสร้างแรงจูงใจและการ
ตัดสินใจ 
 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความหมายของสุจริต อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า สุจริต คือ 
ประพฤติดี ประพฤติชอบ ประพฤติในทางที่ถูก 
 
 2.3.3. ประเภทของความสุจริต 
 จากการศึกษา พระไตรปิฎกเล่มที่ 25  (249-251) ความสุจริตมี 3 ประเภท คือ ประพฤติ
ชอบด้วยกาย เรียกว่า กายสุจริต ประพฤติชอบด้วยวาจา เรียกว่า วจีสุจริต ประพฤติชอบด้วยใจ 
เรียกว่า มโนสุจริต 
 1.1 กายสุจริต ความประพฤติชอบด้วยกายสุจริต คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลัก
ขโมยในสิ่งของที่เจ้าของไม้ได้ให้ เว้นจากการประพฤติในกาม 
 1.2 วจีสุจริต การประพฤติชอบด้วยวจีสุจริต คือ ควรที่งดเว้นจากมุสาวาท (การพูดเท็จ) 
ควรที่งดเว้นจากปิสุณาวาจา (การพูดส่อเสียด) ควรที่งดเว้นจากผรุสวาจา (การพูดค าหยาบ) ควรงด
เว้นจากการสัมผัปปลาปะ (การพูดเพ้อเจ้อ) 
 1.3 มโนสุจริต ความประพฤติชองด้วยใจ คือ ควรละอภิชฌา (ความเพ่งเล็งอยากได้ของของ
เขา) ควรละพยาบาท (ความคิดร้ายผู้อ่ืน) ควรละมิจฉาทิฏฐิ (ความเห็นผิด) 
 จากการศึกษาความหมายและประเภทของความสุจริต สรุปได้ว่า สุจริต หมายถึง ประพฤติ
ดี ประพฤติชอบ ประพฤติในทางที่ถูก  ประกอบด้วยสุจริต 3 คือ 1) กายสุจริต เว้นจากการฆ่าสัตว์ 
เว้นจากการลักขโมยในสิ่งของที่เจ้าของไม้ได้ให้ เว้นจากการประพฤติในกาม 2) วจีสุจริต คือ คือ ควร



45 

ที่งดเว้นจากการพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดค าหยาบ การพูดเพ้อเจ้อ  และ 3) มโนสุจริต คือ 
ความเพ่งเล็งอยากได้ของของเขา ความคิดร้ายผู้อื่น ความเห็นผิด 
 

2.4 แนวคิดมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
 มาตรฐานการบริหารงานโรงเรียน ที่โรงเรียนส่วนใหญ่ได้ใช้ในการบริหารงานภายใน
โรงเรียน เพ่ือให้งานในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ โรงเรียนควรน าหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล และคุณลักษณะผู้เรียนของโรงเรียนสุจริตมาใช้ในการบริหารงาน ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอข้อมูลของ
มาตรฐานโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนสุจริต วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ตัวบ่งชี้ ยุทธศาสตร์และคุณลักษณะโครงการโรงเรียนสุจริต มาตรฐานการบริหารงานโรงเรียนสุ จริต 
กรอบแนวคิดมาตรฐานโรงเรียนสุจริต จุดเน้นคุณลักษณะที่ต้องปฏิบัติเร่งด่วนของผู้บริหาร ครู 
นักเรียน โรงเรียนสุจริต รูปแบบการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต การด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
รายละเอียดมาตรฐานโรงเรียนสุจริต และแนวทางการด าเนินการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน 
ด้านความโปร่งใส เพ่ือให้สามารถเข้าใจภาพรวมของมาตรฐานโรงเรียนสุจริตของงานวิจัยเรื่องนี้ได้ดี
ยิ่งขึ้น 

 
 2.4.1 ความเป็นมาของโรงเรียนสุจริต 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันกาทุจริต” 
(ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสุจริต”) เกิดขึ้นเนื่องจาก ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล”  
มีเป้าหมายหลักเพ่ือลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทยและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้
สู งขึ้น อันจะส่ งผลค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์ รัปชั น (Corruption Perception Index :  CPI)  
ของประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2560 (โดยในปี 2556 ที่ผ่าน
มา ประเทศไทยได้คะแนนความโปร่งใสเพียงร้อยละ 35 คะแนน) อยู่อันดับที่ 102 จากการจัดอันดับ
ทั้งหมด 177 ประเทศทั่วโลก เท่ากับประเทศเอกวาดอร์ มอลโดวา และปานามา) นอกจากนี้ 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ยังได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินการไว้  
5 ยุทธศาสตร์ เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายใน 4 กลุ่ม คือ (ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 
2558, หน้า 3-4) 
 1) กลุ่มเด็กเยาวชน โดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนให้เกิดความเข้มแข็งมากที่สุดเพราะเป็นอนาคตของชาติ 
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 2) กลุ่มภาครัฐ เสริมสร้างและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองยึดถือหลักปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 3) กลุ่มภาคเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรและ
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 4) กลุ่มภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุก
หมู่เหล่าในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 นับเป็นความพยายามที่ดีของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และภาคี
ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ในการด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นกรอบชี้น าในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
ประเทศ 
 จะเห็นได้ว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ยังคงเป็นประเด็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงและเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะองค์การที่
รับผิดชอบงานจัดการศึกษาให้เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตได้
ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
จึงอนุมัติให้ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสุจริต”) โดยให้
ความส าคัญกับการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
 เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึกซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ประเทศชาติ ซึ่งโครงการโรงเรียนสุจริต เป็นโครงการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดจุดหมายปลายทางที่มุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ทุกหน่วยงานรับผิดชอบ ตอบสนองการป้องกันทุจริต” โดยมี
ขอบเขตของภารกิจและจุดมุ่งเน้นที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องด าเนินการ คือ 
 1. พัฒนาทุกหน่วยงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข 
 2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตส านึกให้นักเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่าง
พอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
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 3. พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้
มีคุณภาพความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู้ที่ เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์วามรู้ด้านการส่งเสริมและต่อต้านการทุจริต อย่าง
เป็นระบบและมีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติที่เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างมีพลวัตร 
  
 2.4.2 วิสัยทัศน์  พันธกิจ ตัวบ่งชี้  ยุทธศาสตร์และคุณลักษณะโครงการโรงเรียนสุจริต 
 ในการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์พันธกิจแบบบูรณาการ ตัวชี้วัดหลักยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทาง
ด าเนินการ ให้สถานศึกษาน าไปสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  (ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 
2558, หน้า 4) 
 วิสัยทัศน์ 
 “ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกหน่วยงานรับผิดชอบตอบสนองการป้องกันทุจริต 
 พันธกิจ 
 1. พัฒนาทุกหน่วยงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข 
 2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตส านึกให้นักเรียน
สังกัด สพฐ. มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
 3. พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้
มีคุณภาพ ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและต่อต้านการทุจริต อย่าง
เป็นระบบ และมีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติที่เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างมีพลวัตร 
 พันธกิจแบบบูรณาการ 
 “พัฒนาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้ง
ระบบ ปลอดอบายมุข ร่วมป้องกันทุจริต ปลูกจิตส านึกให้นักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 
อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาครู ผู้บริหาร 
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บุคลากรทางการศึกษาอย่างบูรณาการ โดยให้ผู้เกี่ยวข้อง มีบทบาทในกระบวนการด าเนินงานอย่างมี
ส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม รวมทั้งการปฏิบัติ การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ ด้าน
การป้องกันการป้องกันการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณที่ต่อเนื่องและยั่งยืน” 
 ตัวชี้วัดหลัก 
 ถือเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา โดยมุ่งให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหาร สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เกิดคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติ
สามารถด าเนินการได้ตรง จึงได้ก าหนดตัวชี้วัดหลัก ดังนี้ 
 1. นักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีกระบวนการเรียนรู้ที่เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างเพียงพอ มีจิตสาธารณะ  
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
 2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3. นักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู ผู้บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษา รู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างองค์วามรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู ผู้บริหาร 
บุคลากรทางการศกึษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมพลังร่วมสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้ สร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบปลอดอบายมุขและป้องกันการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษามืออาชีพเพ่ือเป็นรากฐานในการ
ป้องกันการทุจริตอย่างมีจิตส านึกและเปี่ยมด้วยคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 ยุทธศาสตร์ 1 สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงปลูก  
จิตส านึก ทักษะ กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมแก่นักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู ผู้บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษา 
 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 1.1 สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
  1.1.1 พัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสังคมและพฤติกรรม
ของมนุษย์ 
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  1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญานผ่านการ
กลั่นกรองทางคุณธรรมอย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง อันด ารงความสุขบนความสุจริตได้อย่าง
มั่นคง 
  1.1.3 พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ชุมชนแนวปฏิบัติการเรียนรู้อย่างเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 1.2 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2.1 ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาระบบการบริหารและวิชาการให้มี
ความสมดุล 
  1.2.2 ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2.3 ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นวิถี
ชีวิต 
 1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามคุณลักษณะ ๕ ประการแก่นักเรียนสังกัด สพฐ. 
  1.3.1 ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลหลักคุณธรรม จริยธรรม 
  1.3.2 ก ากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามประมวลหลักคุณธรรม จริยธรรม 
  1.3.3 ให้การเสริมแรงแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติได้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอม อย่าง
มีเกียรต ิ
 1.4 ก าหนดให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต 
  1.4.1 ก าหนดให้มีเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมป้องกันการทุจริตและกิจกรรมค่าย 
“เยาวชนคนดีของแผ่นดิน” 
  1.4.2 พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้เป็นต้นแบบที่ดีด้านการ
ป้องกันการทุจริต 
  1.4.3 ติดตามประเมินผลการป้องกันการทุจริตในระบบการศึกษา 
  1.4.4 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต 
 1.5 ผลักดันให้ค่านิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ และรังเกียจการทุจริตเป็นค่านิยมร่วมของ
ชาติ 
  1.5.1 เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการกระท าความดี มีกรณีตัวอย่างในการเชิดชูอย่าง
สม่ าเสมอ 
  1.5.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณธรรม จริยธรรมทั้งแนวกว้างและแนวลึกอย่างทั่วถึง 
ครบวงจร 
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 ยุทธศาสตร์ 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หน่วยงานส่วนกลาง)  
รวมพลังร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบ และวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอด
อบายมุขและป้องกันการทุจริต 
 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 2.1 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุขใน
ทุกหน่วยงาน 
  2.1.1 จัดท าแผนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  ระบบและวิถีพอเพียง สุจริต 
รับผิดชอบปลอดอบายมุข ป้องกันการทุจริตในทุกหน่วยงาน 
  21.2 จัดสร้างองค์กรทางกายภาพ และโครงสร้างระบบบริหารจัดการแบบพอเพียง 
  2.1.3 จัดท าหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
  2.1.4 จัดการอบรมพัฒนาบุคลากร 
  21.5 ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบหน่วยงานทุกหน่วยงาน 
  2.1.6 ประเมินและพัฒนาระหว่างและหลังด าเนินการในแต่ละปี อย่างมีพลวัตร 
 2.2 ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต 
  2.2.1 จัดท าแผนแม่บทด้านการประชาสัมพันธ์ป้องกันการทุจริต 
  2.2.2 รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร งานวิจัยและงานวิชาการด้านการป้องกันการทุจริต 
  2.2.3 จัดท าและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ในการต่อต้านการทุจริต 
 2.3 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
  2.3.1 สร้างกระบวนการเรียนรู้ 
  2.3.2 พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้ง่าย หลากหลาย และปลอดภัย 
  2.3.3 ก าหนดมาตรการจูงใจผู้แจ้งข้อมูล เบาะแส 
 2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของเครือข่าย 
  2.4.1 สนับสนุนระบบการจัดการของเครือข่าย 
  2.4.2 เสริมสร้างขวัญ ก าลังใจแก่เครือข่ายทุกภาคส่วน 
  2.4.3 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาการด าเนินงานของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
พัฒนาเครือข่ายภายในประเทศสู่เครือข่ายสากล 
 ยุทธศาสตร์ 3 สร้างครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษามืออาชีพเพ่ือเป็นรากฐานในการ
ป้องกันการทุจริตอย่างมีจิตส านึก และเปี่ยมด้วยคุณภาพ ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอด
อบายมุข บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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 มาตรการ/แนวทางด าเนิน 
 3.1 ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของครู ผู้บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. อย่างเคร่งครัด (Code of Conduct) 
  3.1.1 ส่งเสริมผลักดันให้สร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  3.1.2 ส่งเสริมให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 3.2 ส่งเสริมการสร้างองค์กรการจัดการความรู้ 
  3.2.1 ส่งเสริมความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารทางแนวราบ
ระหว่างหน่วยงานระดับปฏิบัติการ เพ่ือลดเวลาที่ล่าช้าจากการสั่งการตามแนวดิ่ง และได้ผลงานที่
สมบูรณ์มากขึ้นในเวลาที่รวดเร็วขึ้น 
  3.2.2 จัดตั้งหน่วยศึกษาและประมวลองค์ความรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
จากกระบวนการจัดการความรู้ อย่างเป็นระบบ ประสานงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในการบริการองค์
ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 ส่งเสริมการสร้างศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและองค์ความรู้ที่
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งจากกระบวนการจัดการความรู้ 
  3.3.1 ผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกลาง 
  3.3.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาฐานข้อมูล 
 3.4 สร้างมาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ต่อต้านการทุจริต (ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(หน่วยงานส่วนกลาง) รวมพลังร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริต 
รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข และป้องกันการทุจริต) 
  3.4.1 ส่งเสริมให้มีหลักสูตรฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน 
  3.4.2 ส่งเสริมให้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมภายในหน่วยงาน 
  3.4.3 สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ เพ่ือให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อ
โรงเรียนสุจริต) ได้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้ก าหนด ปฏิญญาโรงเรียนสุจริตขึ้น โดยใช้
ข้อความว่า คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ขอให้ค ามั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการ “โรงเรียนสุจริต” ดังนี้ 
  1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
  2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน 
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  3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้ เป็นรูปธรรม
และมีความยั่งยืนทั้งหมดนี้ เพ่ือธ ารงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล  
  คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
    1. ทักษะกระบวนการคิด 
    2. มีวินัย 
    3. ซื่อสัตย์ 
    4. อยู่อย่างพอเพียง 
    5. มีจิตสาธารณะ 
 
 2.4.3 มาตรฐานการบริหารงานโรงเรียนสุจริต 
 มาตรฐานการบริหารงานโรงเรียน ที่โรงเรียนส่วนใหญ่ได้ ใช้ในการบริหารงานภายใน
โรงเรียน เพ่ือให้งานในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ โรงเรียนควรน าหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล และคุณลักษณะผู้เรียนของโรงเรียนสุจริตมาใช้ในการบริหารงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ มาตรฐานการบริหารงานโรงเรียน ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน  การบริหารงาน ดังนี้ 
(ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2558, หน้า 7) 
 1. การบริหารงานวิชาการ หมายถึงการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมนักเรียนให้พัฒนาตนเอง
ตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้
อย่างหลากหลายและประเมินผลนักเรียนแล้วน าผลการประเมินไปใช้ในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต พร้อมทั้งจัดให้มีการนิเทศ
ภายใน และให้บริการด้านวิชาการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  
 2. การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุให้
ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างมีส่วนร่วม ประหยัด คุ้มค่า มีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้
 3. การบริหารงานบุคคล หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอ านวยความสะดวกให้กับ
บุคลากรในโรงเรียน สร้างขวัญ ก าลังใจ ดูแลการรักษาสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของบุคลากร 
ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร 
 4. การบริหารงานทั่วไป หมายถึง การจดับริการด้านอาคารสถานที่แก่ครูนักเรียนและชุมชน 
โดยจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย พร้อมทั้งดูแล บ ารุงรักษา
อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องพิเศษต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
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 โรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียน ต้องด าเนินการตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริตให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานได้ก าหนดขึ้น 
 
 2.4.4 กรอบแนวคิดมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
 เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารจัดการของโรงเรียนสุจริตให้ได้มาตรฐานอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต เงื่อนไขความส าเร็จขึ้นอยู่ที่การพัฒนาบุคลากรใน
โรงเรียน สร้างความเข้าใจสร้างจิตส านึกให้สามารถด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ของ
โรงเรียนสุจริต รวมทั้งมีการส่งเสริม ติดตามพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการตรวจการ
ประเมินตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ให้ด าเนินการประเมินบุคลากรในโรงเรียนสุจริตตามแผนที่
แนบ และรับการติดตามจากส านักงานการศึกษาขั้น พ้ืนฐานตามวิธีด าเนินงาน/ผลการด าเนินงาน/
ความเห็นและข้อเสนอแนะและเอกสาร/หลักฐานตัวจริงและพิจารณาค าอธิบายระดับคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต (ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2558, ค าชี้แจง)  จึงได้
ก าหนดกรอบแนวคิดมาตรฐานโรงเรียนสุจริต ดังภาพที่ 2.3 
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ภาพที่ 2.3  กรอบแนวคิดมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 

ที่มา. ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2558, ค าชี้แจง. 

 2.4.5 จุดเน้นคุณลักษณะทีต่้องปฏิบัติเร่งด่วนของผู้บริหาร ครูนักเรียน โรงเรียนสุจริต 
 จากการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” มีการขับเคลื่อนสู่โรงเรียนต้นแบบ ปีพ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน  
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเดียวกันจึงก าหนดคุณลักษณะที่ต้องปฏิบัติเร่งด่วนของผู้บริหาร 
ครู นักเรียน โรงเรียนสุจริต ปี 2558 เป็นต้นไป ดังตารางที่ 2.4 
 
 

ศกึษายทุธศาสตรก์ารด าเนินงานโครงการโรงเรยีนสจุรติ 

ศกึษาเกณฑม์าตรฐานโรงเรยีนสจุรติ 

พฒันาบคุลากร 

ด าเนินการตามมาตรฐาน/ตวับง่ชี ้

 

 
ศกึษาเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสจุริต 

ก ากบั ตดิตาม

 

 
ศกึษาเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสจุริต 

ประเมินผล

 น าเสนอภาพความส าเรจ็

 
รายงานผล
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ตารางท่ี 2.4 คุณลักษณะที่ต้องปฏิบัติเร่งด่วนของผู้บริหารครูนักเรียน โรงเรียนสุจริต 

คุณลักษณะ ผู้บริหาร คร ู นักเรียน 
1.ทักษะการคิด คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีเหตุผล

สามารถสื่อสารได้ 
2. มีวินัย 1. ตรงต่อเวลา 

2. เดินชิดขวา 
3. แต่งกายตามระเบียบ/ข้อตกลง
ของหน่วยงาน 

1. ตรงต่อเวลา 
2. เดินชิดขวา 
3 .แต่งกายตามระเบียบ/
ข้อตกลงของหน่วยงาน 

1. เดินชิดขวา 
2. ไม่มาสาย/ตรง
ต่อเวลา 
3. แต่งกายตาม
ระเบียบ 

3. ซื่อสัตย์สุจริต 1.พูดความจริง 
2.ไม่น าทรัพย์สินของทางราชการไป
ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
3. ต้องไม่ให้ ต้องไม่รับสินบน 

1. พูดความจริง 
2. ไม่น าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน 
3. ต้องไม่ให้ ต้องไม่รับ
สินบน 

1. พูดความจริง 
2. ไม่ลอก
การบ้าน/ไม่ลอก
ข้อสอบ 
3. ไม่เอาของคน
อ่ืนมาเป็นของตน 

4. อยู่อย่าง
พอเพียง 

1. รับประทานอาหารไม่เหลือ 
2. ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า 
3. ใช้น้ า ไฟฟ้า อย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 

1. รับประทานอาหารไม่
เหลือ 
2. ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า 
3. ใช้น้ า ไฟฟ้า อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 

1. รับประทาน
อาหารไม่เหลือ 
2. ใช้สิ่งของอย่าง
คุ้มค่า 
3. ใช้น้ า ไฟฟ้า 
อย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 

5. จิตสาธารณะ ช่วยเหลืองานโรงเรียนและชุมชน
ด้วยความเต็มใจ 

ช่วยเหลืองานโรงเรียนและ
ชุมชนด้วยความเต็มใจ 

ช่วยเหลืองาน
โรงเรียนและ
ชุมชนด้วยความ
เต็มใจ 

 

ที่มา. ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2558, หน้า 22. 
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 2.4.6 รูปแบบการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียนต้องด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานก าหนดขึ้น ดังนี้ (ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2558, หน้า 23) 
 1. กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย บุคลากรครูนักเรียน ภายในโรงเรียน มีการยืน ตรงเคารพธง
ชาติทุกวันในระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธง หรือเวลา 08.00และ18.00 ทุกวัน และควรมีขั้นตอนการร้อง
เพลงชาติไทยในขัน้ ตอนแรกก่อนการด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ภายในโรงเรียน 
 2. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ บุคลากร ครู นักเรียน ภายในโรงเรียน มีการสวดมนต์ไหว้พระ 
ทุกวันในระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธงหรือช่วงเวลาอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและควรมีข้ันตอนการสวด
มนตไ์หว้พระหลังร้องเพลงชาติไทยในขั้นตอนแรกก่อนการด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ภายในโรงเรียน 
 3. กิจกรรมกล่าวค า ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต บุคลากรครูนักเรียน ภายในโรงเรียน มีการ
กล่าวค าปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทุกวันในระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธงและควรมีขั้นตอนการกล่าวค า 
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริตหลังร้องเพลงชาติไทยและการสวดมนต์ไหว้พระในขั้นตอนแรกก่อนการด าเนิน
กิจกรรมอื่น ๆ ภายในโรงเรียน 
 
 2.4.7 การด าเนินการโรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียน ต้องด าเนินการต่าง ๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดขึ้น สามารถศึกษาได้ตามหัวข้อ ดังนี้  (ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา, 2558, หน้า 23) 
  1. แผนภูมิการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
  2. การจัดท าค าสั่ง 
  3. การจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
  4. การรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
  5. การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่ก าหนด 
  6. กิจกรรมที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดขึ้นในแต่ละป ี
  7. การตรวจรับรองโรงเรียนสุจริต 
 
 2.4.8 รายละเอียดมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียน ต้องด าเนินการต่าง ๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐานก าหนดมาตรฐาน จ านวนตัวบ่งชี้และรายการตวับ่งชี้  ดังตารางที ่ 2.5 
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ตารางท่ี 2.5  มาตรฐาน จ านวนและรายการตัวบ่งชี้ของโรงเรียนสุจริต 

มาตรฐาน จ านวนตัวบ่งชี ้ รายการตัวบ่งชี้ 
วิชาการ 4 1. การจัดการเรียนรู้ 

2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการโรงเรียนสุจริต 
3. การนิเทศภายใน 
4. การบริการด้านวิชาการ 

งบประมาณ 3 1. การวางแผนงบประมาณ 
2. การใช้จ่ายงบประมาณ 
3. การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

บุคคล 2 1. การพัฒนาบุคลากร 
2. การสร้างขวัญก าลังใจ 

บริหารทั่วไป 2 1. การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน 
2. ความสัมพันธ์ชุมชน 

ผลลัพธ์และภาพ
ความส าเร็จ 

5 1. ผู้บริหาร 
2. ครู 
3. นักเรียน 
4. โรงเรียน 
5. ชุมชน 

รวม 5 มาตรฐาน 16 84 ประเด็น 

 

ที่มา: ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2558, หน้า 23. 

    มาตรฐานที่ 1: การบริหารงานวิชาการ 
 ค าอธิบายมาตรฐาน 
 การบริหารงานวิชาการ หมายถึงการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมนักเรียนให้พัฒนาตนเองตาม
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและประเมินผลนักเรียนแล้วน าผลการประเมินไปใช้  ในการวิจยัเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต พร้อมทั้งจัดให้มีการนิเทศภายใน 
และให้บริการด้านวิชาการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การจัดการเรียนรู้ 
 นิยาม : โรงเรียนจัดการเรียนรู้จัดหา/ผลิตสื่อนวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้  และประเมินผล
นักเรียนด้วยเครื่องมือการประเมินอย่างเที่ยงตรงพร้อมทั้งมีการวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือพัฒนาให้ 
นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การจัดกจิกรรมส่งเสริมโครงการโรงเรียนสุจริต 
 นิยาม : โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การนิเทศภายใน 
 นิยาม : โรงเรียนจัดท าแผน เครื่องมือและด าเนินการนิเทศภายใน พร้อมทั้งนิเทศจุดเน้น
คุณลักษณะที่ต้องปฏิบัติเร่งด่วนของผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนสุจริตเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริการด้านวิชาการ 
 นิยาม : โรงเรียนจัดบริการด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 มาตรฐานที่ 2: การบริหารงานงบประมาณ 
 ค าอธิบายมาตรฐาน 
 การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุให้
ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างมีส่วนร่วม ประหยัด คุ้มค่า มีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การวางแผนงบประมาณ 
 นิยาม : โรงเรียนจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับ
จัดสรรและอนุมัติตามระเบียบของทางราชการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การใช้จ่ายงบประมาณ 
 นิยาม : โรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรและ
อนุมัติตามระเบียบของทางราชการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
  นิยาม : โรงเรียนมีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 มาตรฐานที่ 3 การบริหารงานบุคคล 
 ค าอธิบายมาตรฐาน 



59 

 การบริหารงานบุคคล หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการ ดูแลอ านวยความสะดวกให้กับ
บุคลากรในโรงเรียน สร้างขวัญ ก าลังใจ ดูแลการรักษาสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของบุคลากร 
ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร ประกอบด้วยตัวบ่งชี้  
2 ตัวบ่งชี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การพัฒนาบุคลากร 
 นิยาม : โรงเรียนมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพฒันาเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การสร้างขวัญก าลังใจ 
 นิยาม : โรงเรียนมีการด าเนินการยกย่อง ชมเชย มอบรางวัล จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับ 
บุคลากรเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานของบุคลากรและส่งเสริมให้บุคลากรมคีวามก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 มาตรฐานที่ 4 การบริหารงานทั่วไป 
 ค าอธิบายมาตรฐาน 
 การบริหารงานทั่วไป หมายถึง  การจดับริการด้านอาคารสถานที่แก่ครู  นักเรียนและชุมชน 
โดยจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย  พร้อมทั้งดูแล บ ารุงรักษา
อาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องพิเศษต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้  ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 2 ตัวบ่งชี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน 
 นิยาม : โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ความสัมพนัธ์กบัชุมชน 
 นิยาม : โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านความสัมพันธ์ชุมชนมีการแต่งตั้ง
ผู้รบัผิดชอบดา้นความสัมพันธ์ชุมชน มีฐานข้อมูลสารสนเทศของชุมชนที่ถูกต้องเปิดโอกาสให้บุคลากร
ในโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและก ากับติดตามตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต รวมทั้งรายงานผลต่อผู้เกี่ยวขอ้ง 
 มาตรฐานที่ 5 ผลลัพธ์และภาพแห่งความส าเร็จ 
 ค าอธิบายมาตรฐาน 
 ผลลัพธ์และภาพแห่งความส าเร็จ หมายถึง  ผลที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารครูนักเรียน 
ตามคุณลักษณะของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” ปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียน (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ที่ส่งผลให้โรงเรียนและชุมชนเป็น
สังคมที่สุจริต ไม่คอร์รัปชั่น โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้    
5 ตัวบ่งชี้ 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้บริหาร 
 นิยาม :  บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสุจริตให้บรรลุ
ตามยุทธศาสตร์และ มาตรการในการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมา 
ภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกนัการทุจริต” 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 คร ู
 นิยาม :  บุคลากรวิชาชีพที่ท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียนในด้านการป้องกันการทุจริต ในโรงเรียน ชุมชน และสถานที่ต่าง ๆ ให้นักเรียนมี
คุณลักษณะ 5 ประการ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกนัการทุจริต” ปลูกจิตส านึกในโรงเรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 นักเรียน 
 นิยาม : ผู้ที่ ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสุจริตตั้ งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับการพัฒนาตาม
กระบวนการกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 โรงเรียน 
 นิยาม : สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตมีการพัฒนา
ยุทธศาสตร์กิจกรรม มาตรการ และมาตรฐานโรงเรียนสุจริตให้เป็นสถานศึกษาโปร่งใส 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ชุมชน 
 นิยาม : เป็นชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสุจริตที่ได้รับข่าวสารการพัฒนาให้เป็นส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานชุมชุนและมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียน
และท าหนา้ที่เป็นเสาหลักในการปกป้องและดูแลโรงเรียนสุจริตให้เป็นสถานศึกษาโปร่งใส 
 จากเอกสารที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า โรงเรียนสุจริตเกิดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก
ความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติให้กับนักเรียน ครู 
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนสุจริต มีเป้าหมายหลักเพ่ือลดปัญหาการทุจริต
ในสังคมไทยและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น การด าเนินงานโครงการโรงเรียน
สุจริตมุ่งหวังที่จะใหบ้รรลุตามวิสัยทัศน์และผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการคือ ทกัษะการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานการบริหารงานโรงเรียนทั้ง 
4 งาน คืองานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป โดยผู้บริหารและครูเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติ และจะขยายผลการด าเนินงานเข้าสู่ชุมชน รวมทั้งให้ชุมชนและหน่วยงาน  
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ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานกับโรงเรียน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนมุ่งเน้น
ไปที่การเสริมสร้างคุณลักษณะทั้ง 5 ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น การวิจัยครั้งนี้ใช้มาตรฐานโรงเรียน
สุจริต คือ 
 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมนักเรียนให้พัฒนา
ตนเองตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อ นวัตกรรม แหล่ง
เรียนรู้อย่างหลากหลาย และประเมินผลนักเรียนแล้วน าผลการประเมินไปใช้ในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา
และพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต พร้อมทั้งจัดให้มีการ
นิเทศภาพใน และให้บริการด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้  
แต่ละตัวบ่งชี้มีนิยามศัพท์ ดังนี้ 
  1.1 การจัดการเรียนรู้ หมายถึง โรงเรียนจัดการเรียนรู้ จัดหา/ผลิตสื่อนวัตกรรม/แหล่ง
เรียนรู้และประเมินผลนักเรียนด้วยเครื่องมือการประเมินอย่างเที่ยงตรงพร้อมทั้งมีการวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
  1.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการโรงเรียนสุจริต หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรม
ส่งเสริมเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
  1.3 การนิเทศภายใน หมายถึง โรงเรียนจัดท าแผน เครื่องมือและด าเนินการนิเทศ
ภายใน พร้อมทั้งนิเทศจุดเน้นคุณลักษณะที่ต้องการปฏิบัติเร่งด่วนของผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียน
สุจริตเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
  1.4 การบริการด้านวิชาการ หมายถึง โรงเรียนจัดบริการด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ
ให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนทางราชการ อย่างมีส่วนร่วม ประหยัด คุ้มค้า มีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ แต่ละตัวบ่งชี้มีนิยามศัพท์ ดังนี้ 
  2.1 การวางแผนงานงบประมาณ หมายถึง โรงเรียนจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรร และอนุมัติตามระเบียบของทางราชการ 
  2.2 การใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง โรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรรและอนุมัติตามระเบียบของทาราชการ 
  2.3 การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง โรงเรียนมีการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 3. การบริหารงานบุคคล หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับการดูแลอ านวยความสะดวกให้กับ
บุคลากรในโรงเรียน สร้างขวัญก าลังใจ ดูแลการรักษาสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของบุคลากร 
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ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ 
แต่ละตัวบ่งชี้มีนิยามศัพท์ ดังนี้ 
  3.1 การพัฒนาบุคลากร หมายถึง โรงเรียนมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
  3.2 การสร้างขวัญก าลังใจ หมายถึง โรงเรียนด าเนินการยกย่อง ชมเชย มอบรางวัล  
จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับบุคลากร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานบุคลากร และส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 4. การบริหารงานทั่วไป หมายถึง การจัดบริการด้านอาคารสถานที่แก่ครู นักเรียนและ
ชุมชน โดยจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย พร้อมทั้งดูแล 
บ ารุงรักษา อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องพิเศษต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ แต่ละตัวบ่งชี้มีนิยามศัพท์ ดังนี้ 
  4.1 การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนา ปรับปรุง
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
  4.2 ความสัมพันธ์กับชุมชน หมายถึง โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้าน
ความสัมพันธ์ชุมชน มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านความสัมพันธ์ชุมชน มีฐานข้อมูลสารสนเทศของ
ชุมชนที่ถูกต้อง เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต รวมทั้งรายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 5. ผลลัพธ์และภาพแห่งความส าเร็จ หมายถึง ผลที่ เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารครู นักเรียน 
ตามคุณลักษณะของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน 
การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ที่ส่งผลให้โรงเรียนและชุมชน เป็นสังคมที่สุจริต ไม่คอร์รัปชัน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 
 2.4.9 แนวทางการด าเนินการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส 
 การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใสเปนการประเมินโรงเรียนที่เขา
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) และด าเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 5 มาตรฐาน ประกอบดวย มาตรฐานที่ 1 
การบริหารงานวิชาการ มาตรฐานที่ 2 การบริหารงานงบประมาณ มาตรฐานที่ 3 การบริหารงาน
บุคคล มาตรฐานที่ 4 การบริหารงานทั่วไป และมาตรฐานที่ 5 ผลลัพธและภาพแหงความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต เมื่อด าเนินงานเรียบรอยแลวมีผลงานเชิงประจักษและ  
เปนที่ยอมรับโรงเรียนยื่นความประสงคขอรับ การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความ 
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โปรงใสจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งจะแตงตั้งคณะกรรมการไปประเมินโรงเรียนตามคูมือ  
การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส การประเมินจะแบงโรงเรียนเปน 3 ขนาด 
ไดแก โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
จะสง รายชื่อโรงเรียนที่ไดล าดับที่ 1 ในแตละขนาด สงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และประกาศผลการประเมินโรงเรียนสุจริตที่ไดรับรางวัลพระราชทานดานความโปรงใส ตอไป 
 วัตถุประสงค 
 1. เพื่อเปนแนวทางการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส 
 2. เพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานการประเมินแกคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริต
พระราชทาน ดานความโปรงใส เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3. เพื่อวางแผนการด าเนินงานคัดเลือกโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส เพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
 คุณสมบัติของโรงเรียนที่ขอรับการประเมิน 
 คุณสมบัติของโรงเรียนที่มีสิทธิ์เขารับการประเมิน เพ่ือรับรางวัลพระราชทานดานความ  
โปรงใส ไดแก โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีการบริหารงานตามกรอบโครงสร าง  
4 งานของโรงเรียนและจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และ
สามารถบริหารจัดการไดตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
 การด าเนินการประเมิน 
 ในการประเมินโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ดานความโปร่งใส ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีรายละเอียดการด าเนินงานตามล าดับดังนี้ 
 1. โรงเรียนบริหารจัดการโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 

 2. แจง้ความประสงคขอเขารับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใสต่อ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีโรงเรียนสังกัด 

 มาตรฐานการประเมิน 

 การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส ประกอบดวยการประเมิน  

๕ มาตรฐาน แตละมาตรฐานมีค าอธิบายมาตรฐาน และตัวบงชี้ ดังนี้ 

 มาตรฐานที่ 1 การบริหารงานวิชาการ 

 ค าอธิบายมาตรฐาน 

 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การจัดการเรียนรู  การสงเสริมนักเรียนใหพัฒนาตนเอง

ตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยการจัดการเรียนรูผานสื่อ นวัตกรรม แหลงเรียนรู

อยางหลากหลาย และประเมินผลนักเรียนแลวน าผลการประเมินไปใชในการวิจัยเพ่ือแกปญหาและ
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พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนใหมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต พรอมทั้งจัดใหมีการนิเทศ

ภายใน และใหบริการดานวิชาการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ประกอบดวย ตัวบงชี้ 4 ตัวบงชี้ 

 ตัวบงชี้ที่ 1 การจัดการเรียนรู 

 นิยาม : โรงเรียนจัดการเรียนรู  จัดหา/ผลิตสื่อนวัตกรรม/แหลงเรียนรูและประเมินผล

นักเรียนดวยเครื่องมือการประเมินอยางเที่ยงตรงพรอมทั้งมีการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาใหนักเรียน

มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

 ตัวบงชี้ที่ 3 การจัดกิจกรรมสงเสริมโครงการโรงเรียนสุจริต 

 นิยาม : โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ ๕ ประการของ

โรงเรียนสุจริต 

 ตัวบงชี้ที่ 3 การนิเทศภายใน 

 นิยาม : โรงเรียนจัดท าแผน เครื่องมือและด าเนินการนิเทศภายใน พรอมทั้งนิเทศตามจุด 

เนนคุณลักษณะที่ตองปฏิบัติเรงดวนของผูบริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนสุจริตเพ่ือพัฒนานักเรียนใหมี

คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

 ตัวบงชี้ที่ 4 การบริการดานวิชาการ 

 นิยาม : โรงเรียนจัดบริการดานวิชาการท่ีเกี่ยวของกับการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

 มาตรฐานที่ 2 การบริหารงานงบประมาณ 

 ค าอธิบายมาตรฐาน 

 การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การด าเนินงานดานการเงินการคลัง การบัญชีและ

พัสดุ ใหถูกตองตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ อยางมีสวนรวม ประหยัด คุมคา มีความ 

โปรงใสและตรวจสอบไดประกอบดวย ตัวบงชี้ 3 ตัวบงชี้ 

 ตัวบงชี้ที่ 1 การวางแผนงบประมาณ 

 นิยาม : โรงเรียนจัดท าแผนการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการที่ไดรับ

จัดสรรและอนุมัติตามระเบียบของทางราชการ 

 ตัวบงชี้ที่ 2 การใชจายงบประมาณ 

 นิยาม : โรงเรียนใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ ที่ไดรับจัดสรรและ

อนุมัติตามระเบียบของทางราชการ 
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 ตัวบงชี้ที่ 3 การติดตามผลการใชจายงบประมาณ 

 นิยาม : โรงเรียนมีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการใชจายงบประมาณ 

อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

 มาตรฐานที่ 3 การบริหารงานบุคคล 

 ค าอธิบายมาตรฐาน 

 การบริหารงานบุคคล หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับการดูแลอ านวยความสะดวกใหกับ

บุคลากรในโรงเรียน สรางขวัญก าลังใจ ดูแลรักษาสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดของบุคลากร ด าเนินการ

จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถใหกับบุคลากร ประกอบดวย ตัวบงชี้ 2 ตัวบงชี้ 

 ตัวบงชี้ที่ 1 การพัฒนาบุคลากร 

 นิยาม : โรงเรียนมีการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจและ

ตระหนักในการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

 ตัวบงชี้ที่ 2 การสรางขวัญก าลังใจ 

 นิยาม : โรงเรียนมีการด าเนินการยกยอง ชมเชยมอบรางวัล จัดสวัสดิการตางๆ ใหกับ

บุคลากร เผยแพร ประชาสัมพันธ ผลงานของบุคลากร และสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาใน

วิชาชีพ 

 มาตรฐานที่ 4 การบริหารงานทั่วไป 

 ค าอธิบายมาตรฐาน 

 การบริหารงานทั่วไป หมายถึง การจัดบริการดานอาคารสถานที่แกครู นักเรียนและชุมชน 

โดยจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนใหสะอาด รมรื่นสวยงาม ปลอดภัย พรอมทั้งดูแล บ ารุงรักษา 

อาคารเรียน อาคารประกอบหองเรียน หองพิเศษตางๆ ใหอยูในสภาพดีพรอมใชงานและเอ้ือตอการ

เรียนรู ประกอบดวยตัวบงชี้  2 ตัวบงชี้ 

 ตัวบงชี้ที่ 1 การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน 

 นิยาม : โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมภายใน

โรงเรียนใหสะอาด รมรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอ้ือตอการเรียนรู 

 ตัวบงชี้ที่ 2 ความสัมพันธกับชุมชน 

 นิยาม : โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดานความสัมพันธชุมชน มีการแตงตั้งผู

รับผิดชอบ ดานความสัมพันธชุมชนมีฐานขอมูลสารสนเทศของชุมชนที่ถูกตอง เปดโอกาสใหบุคลากร
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ในโรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการด าเนินงานและก ากับ ติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน

โครงการโรงเรียนสุจริต รวมทั้งรายงานผลตอผูเกี่ยวของ 

 มาตรฐานที่ 5 ผลลัพธและภาพแหงความส าเร็จ 

 ค าอธิบายมาตรฐาน 

 ผลลัพธและภาพแหงความส าเร็จ หมายถึง ผลที่เกิดจากการพัฒนาผูบริหาร ครู นักเรียน 

ตามคุณลักษณะที่ก าหนดในโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

“ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ที่สงผลใหโรงเรียนและชุมชนเปนสังคมที่สุจริต ไม่ 

คอรรัปชัน โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่สมบูรณ ประกอบดวยตัวบงชี้ 5 ตัวบงชี้ 

 ตัวบงชี้ที่ 1 ผูบริหาร 

 นิยาม : บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสุจริตใหบรรลุตาม

ยุทธศาสตรและมาตรการในการด าเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

 ตัวบงชี้ที่ 2 คร ู

 นิยาม : บุคลากรวิชาชีพที่ท าหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรู

ของนักเรียนในดานการปองกันการทุจริต ในโรงเรียน ชุมชน และสถานที่ต างๆ ใหนักเรียนมี

คุณลักษณะ 5 ประการ ตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

 ตัวบงชี้ที่ 3 นักเรียน 

 นิยาม : ผู ที่ได รับการศึกษาในโรงเรียนสุจริตตั้งแต ระดับกอนประถมศึกษา ระดับ

ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ไดรับการพัฒนาตาม

กระบวนการกิจกรรมโรงเรียนสุจริต คายเยาวชนคนดีของแผนดิน ป.ป.ช. สพฐ.นอยและบริษัทสราง

การดี เปนตน 

 ตัวบงชี้ที่ 4 โรงเรียน 

 นิยาม : โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เขารวมโครงการโรงเรียนสุจริตมีการพัฒนา

ยุทธศาสตร กิจกรรม มาตรการ และมาตรฐานโรงเรียนสุจริตใหเปนโรงเรียนที่มีความโปรงใส 
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 ตัวบงชี้ที่ 5 ชุมชน 

 นิยาม : เปนชุมชนที่เกี่ยวของกับโรงเรียนสุจริตที่ไดรับขาวสารการพัฒนาใหเปน ป.ป.ช. 

สพฐ. ชุมชุนและมีสวนรวมในการด าเนินกิจกรรมการปองกันการทุจริตปลูกจิตส านึกใหกับนักเรียน

และท าหนาที่เปนเสาหลักในการปกปองและดูแลโรงเรียนสุจริตใหเปนสถานศึกษาที่มีความโปรงใส 

 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่า 

มีงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของ

ผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ดังต่อไปนี้ 

 

 1.งานวิจัยในประเทศ 

 ส าหรับงานวิจัยในประเทศผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง รูปแบบการ

บริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 สุภัทร พันธ์พัฒนกุล ( 2554,หน้า 157-170)  ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า  

1) รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล เป็นการบริหารเชิงระบบ และการบริหาร

คุณภาพ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า คือ การน าองค์การ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ธรรมาภิบาล 

และวัฒนธรรมโรงเรียน ด้านกระบวนการ คือ การวางแผนกลยุทธ์  การจัดการกระบวนการ การให้

ความส าคัญกับนักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ การจัดการความรู้ ส่วนด้านผลผลิต คือ 

ท าให้ได้ผู้เรียน เก่ง ดี และมีความสุข ส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน 

ชุมชนมีจิตอาสาช่วยเหลือโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องคิดแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการคิดนอกกรอบ  

ตามสภาพ แวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 2) รูปแบบนี้มีประโยชน์มาก มีความ

สอดคล้อง และความเป็นไปได้ ส่วนความเหมาะสม จ าเป็นจะต้องพิจารณาจากขนาดของโรงเรียน 

ความเป็น 
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อัตลักษณ์ในการบริหารที่ชัดเจน และ 3) รูปแบบ การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล

จะต้องมีกระบวนการขับเคลื่อนในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ กับเงื่อนไขเกี่ยวกับ

ระยะเวลาที่ก่อตั้งโรงเรียน การมีสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน ที่มีความผูกพันและให้การ 

สนับสนุนร่วมมือพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง มีการปรับตัวเพ่ือการแข่งขันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 วราภรณ  เตชะสุวรรณา (2554, หน้า 331-344 ) ได้ศึกษา การพัฒนายุทธศาสตรการ

พัฒนาคุณธรรมส าหรับนักเรียนนายร อยต ารวจ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณธรรมส าหรับนักเรียนนายรอยต ารวจ โดยใชการวิจัยเชิงพรรณนาและวิธี

วิจัยแบบผสมผสาน (M i x e dMethods) เก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณผูบริหาร 

และการสนทนา กลุมโดยผู เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช  คือ แบบสัมภาษณและแบบสนทนากลุ ม  

วิเคราะหขอมูลดวยวิธี วิเคราะหเชิงเนื้อหา เก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณโดยการใชแบบส ารวจ

ความคิดเห็นของประชาชนที่เขารับบริการในสถานีต ารวจ จ านวน 405 คน แบบสอบถามบุคลากร

ของโรงเรียนนายรอยต ารวจ จ านวน 227 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหความถี่ รอยละ คา

เฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน งานวิจัยนี้ใชวิธีก าหนดยุทธศาสตรจากตาราง SWOT Matrix โดยผู

เชี่ยวชาญดานการวางแผนยุทธศาสตร ดานการบริหารการศึกษา ดานการพัฒนาคุณธรรมและผูที่

เกี่ยวของโดยตรงในการน ายุทธศาสตรไปปฏิบัติ จ านวน 6 คน ยุทธศาสตรที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้มี

การประเมินความเหมาะสม และความเปนไปไดโดยผูทรงคุณวุฒิและผูที่น ายุทธศาสตรไปใชจ านวน 

15 คน ผลการวิจัย พบวา ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณธรรมส าหรับนักเรียนนายร อยต ารวจ มี

ยุทธศาสตร ไดแก 1) ยุทธศาสตรการสรางต ารวจตนแบบตามความคาดหวังของสังคม 2) ยุทธศาสตร

การสงเสริมกิจกรรมประจ าวันของ นักเรียนนายรอยต ารวจใหสอดคลองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ยุทธศาสตรการสงเสริมผลักดัน องคความรูใหมสูการปฏิบัติหนาที่เพ่ือประชาชน 4) ยุทธศาสตร

การระดมสรรพก าลังเพ่ือเสริมสร้างหลักธรรมา ภิบาลในการบริหารจัดการโรงเรียนนายรอยต ารวจ  

5 ) ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรของโรงเรียนนายรอยต ารวจใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และ 

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายความรวมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนสังคมอยางเหมาะสม 

 ณัฏฐนันท์ มันตะพงศ์ (2559, หน้า 683 - 695)  ได้ศึกษา รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ ตามหลักพุทธธรรม ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา พบว่า 1) สภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามหลักพุทธธรรม ส าหรับ

สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา คือ ผู้บริหารมีทักษะการก าหนด
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เป้าหมาย นโยบาย  การวางแผนค่อนขา้งน้อย ผู้บรหิารกับบุคลากรมคีวามเขา้ใจไมต่รงกนัการน าแผน

ไปปฏิบัติท าให้การประเมิน ผลการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามแผนการปฏิบัติงาน และสถานศึกษามี

งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหาร   2) การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

ตามหลักพุทธธรรม ส าหรับสถาน ศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ได้รูปแบบ

การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ดังนี้ ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 

ส่วนน า ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ และ 3) บริบท ส่วนที่ 2 ตัวแบบ ประกอบด้วย  

4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบการบริหาร 2) วิธีการ บริหาร 3) ขอบข่ายการบริหารงาน  

4 ฝ่าย และ 4) หลักพุทธธรรม ส่วนที่ 3 การน ารูปแบบไปใช้ ประกอบ ด้วย 1) การเตรียมการ 2) การ

ด าเนินงาน 3) การประเมินผล ส่วนที่ 4 เงื่อนไขการน าไปใช้ ประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการเชิง

รุก 2) การสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมกัน 3) การบริหารคนเก่งในองค์การ 3) การตรวจสอบ

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามหลักพุทธธรรม ส าหรับสถาน ศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านความเป็นประโยชน์ รองลงมา 

คือ ด้านความถูกต้อง ด้านความไปได้ และด้านความเหมาะสม ตามล าดับ 

 สมศรี เณรจาที (2560, หน้า 70 -88) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 21 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาองคประกอบการบริหารสถานศึกษาและสรางรูปแบบการบริหารสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา

คุณภาพของผู เรียนและยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู เรียนใหมี

คุณลักษณะพึง ประสงคในศตวรรษที่ 21 ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริหาร ครูวิชาการ และ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน

ทั้งสิ้น 178 โรงเรียน จ านวน 534 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช ใน

งานวิจัยเปนแบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.95 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 

ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหองคประกอบเชิงส ารวจ 

ผลการวิจัยพบวา 1. องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนให

มีคุณลักษณะพึงประสงคใน ศตวรรษที่ 21 พบวา มีจ านวน 5 องคประกอบ และตัวแปรในทุกองค

ประกอบมีคาน้ าหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.6680.952 เรียงตามล าดับ น้ าหนักองคประกอบรวม

คือ การวางระบบการบริหารและพัฒนาองคกรอยางมีสวนรวมของทุกภาค สวน มีจ านวน 59 ตัวแปร 

การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  โดยมีวิจัยเปนฐาน มีจ านวน 6 ตัวแปร การบริหาร 
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จัดการทรัพยากรและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ มีจ านวน 5 ตัวแปร การจัดการเรียนรูใหผูเรียน

มีสมรรถนะทาง เทคโนโลยีและการสื่อสาร มีจ านวน 5 ตัวแปร การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ

เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรและ งบประมาณ มีจ านวน 5 ตัวแปร 2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษา

เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู เรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง รูปแบบที่มีความ

เหมาะสม ประกอบดวย 5 องคประกอบคือ การวางระบบการบริหารและพัฒนาองคกรอยางมีสวน  

รวมของ ทุกภาคสวน การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูโดยมีวิจัยเปนฐาน การบริหาร

จัดการทรัพยากรและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีสมรรถนะทาง

เทคโนโลยีและการสื่อสาร และการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากร

และงบประมาณ 3. การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมี

คุณลักษณะพึงประสงคในศตวรรษที่ 21 พบวา ทุกองคประกอบมีความเหมาะสม ความเปนไปได 

และความเปนประโยชน 

 อุดม  ชูลีวรรณ (2558, หน้า 70 - 90) ได้ศึกษา รูปแบบการพัฒนาระบบการบริหาร

คุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากลมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการ

บริหารคุณภาพโรงเรียน มัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล และเสนอรูปแบบการพัฒนาระบบ

การบริหารคุณภาพ โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล การด า เนินการวิจัยแบ่งเป็น  

5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร วิเคราะห์หลักการแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวกับการ

บริหาร จัดการคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาภาคสนาม   

จาก โรงเรียนกรณีศึกษา จ านวน 3 โรงเรียน เลือกจากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ 

ประสบความส าเร็จ  เพ่ือศึกษาองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย วิธีปฏิบัติในแต่ละ องค์ประกอบ

ของการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบระบบ

การบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบระบบ

การบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล และ ขั้นตอนที่ 5 การประเมิน

ระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง จ านวน 5 ฉบับ ซ่ึงใช้ สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 

หัวหน้างาน ครู ผู้ปกครองและนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ วิเคราะห์เนื้อหา การสร้างข้อสรุป

แบบอุปนัยเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของ

การบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ
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หลัก ดังนี้ 1) การน าองค์การ 2) การวางแผนกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

4) การวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ และ 

7) ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน น าองค์ประกอบไปสร้าง รูปแบบการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียน

มัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากลได้ 6 ระบบดังนี้ ระบบที่ 1 การน าองค์กรโดยต้องรู้และเข้าใจ

บริบทของโรงเรียนที่มีความท้าทาย  เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนสู่ความ

เป็นเลิศ ระบบที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนจะต้องน าวิสัยทัศน์มาด าเนินการในการ

วางแผนเชิงกลยุทธ์ไปสู่ความเป็นเลิศ ระบบที่ 3 การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผู้เรียน การพัฒนา

หลักสูตรตามความสามารถของผู้เรียนโดย รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน ระบบที่ 4 การวัดสารสนเทศ

และการจัดการความรู้เพ่ือก าหนด ตัวชี้วัดความส าเร็จและวิธีการวัดผลการปฏิบัติงานของทุกระบบ 

ระบบที่ 5 การพัฒนาบุคลากร เป็นฐานในการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ การพัฒนา

ระบบการเรียนรู้ ระบบที่ 6 ระบบการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาบุคลากร ให้มีความ

พร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่าง มีประสิทธิภาพ  ส่วนองค์ประกอบที่ 7 เป็นผลลัพธ์ของการด าเนินงานจาก 

6 ระบบ 

 พรเทพ จันทรนิภ (2558, หน้า 88 - 99) ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการป้องกันการทุจริต

คอร์รัปชั่นในภาครัฐเพ่ือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในสังคมไทย พบว่า ควรมีหลักการคือ สถาบัน

ครอบครัวและสถาบันการศึกษาต้องมีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม 

อบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัย  และความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่ ผู้บริหารประเทศและผู้บริหารองค์กรต้องประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี  

นอกจากนี้คนในสังคมต้องเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อโดยให้การเคารพยกย่องคนดีทีคุณธรรม

รวมทั้งสื่อมวลชนต้องยกย่องชมเชยผู้ประพฤติดี ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับสูง ในการคัดเลือก

บุคลากรเข้าสู่ระบบ และองค์กรต้องสร้างและปลูกฝังจิตส านึกด้านคุณธรรมให้กับบุคลากร จัดอบรม

สัมมนา มีกลไกการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 

 มนูญ ศิลปะรัศมี (2558, หน้า 140 - 148) ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาสุจริต ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 พบว่า 1) บุคลากรไดรับ

การพัฒนาโดยใช้ชุดฝึกการพัฒนาบุคลากรสู่เขตสุจริต จ านวน 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 กระบวนการ

ด าเนินงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต หน่วยที่ 2 องค์กรแห่งการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 การจัดการความรู้

การด าเนินงานป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน และหน่วยที่ 4 แนวทางในการพัฒนาส านักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สู่เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และชุดฝึกการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต จ านวน 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 

1 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หน่วยที่ 2 ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

หน่วยที่ 3 วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร และหน่วยที่ 4 คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ผลการ

ฝึกอบรมปฏิบัติการ พบว่าบุคลากรมีเจตคติ ความรู้ความเข้าใจ และทักษะภาพรวมระดับคุณภาพมาก

และผลการประเมินหลังอบรม  มีระดับคุณภาพสูงกว่าก่อนอบรมทั้งภาพรวมและรายด้าน 2) รูปแบบ

การด าเนินงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ประกอบด้วย 5 โมดูล แต่ละโมดูลประกอบด้วย โมดูลที่ 1 การมีทักษะกระบวนการคิดโมดูลที่ 2 

ความมีวินัย โมดูลที่ 3 ความซื่อสัตย์สุจริต โมดูลที่ 4 การอยู่อย่างพอเพียง และโมดูลที่ 5 การมีจิต

สาธารณะ ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ

ความเป็นไปได้ของรูปแบบในระดับมาก ส่วนผลการประเมินความเหมาะสมของโมดูลการด าเนินงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการใช้รูปแบบการด าเนินงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาสุจริต โดยใช้โมดูล พบว่า ระดับความสุจริตของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในภาพรวมและในแต่ละโมดูลอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความสุดจริตสูงที่สุด 

รองลงมา คือ การมีจิตสาธารณะ การมีทักษะกระบวนการคิด การมีความพอเพียง และความซื่อสัตย์

สุจริต 3) การประเมินผลการใช้รูปแบบการด าเนินงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีผลการด าเนินงานตามรูปแบบอยู่ในระดับมาก และผลการประเมิน

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 ณรงค์ ชูศรีจันทร์ (2556, หน้า 586 - 597) ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารงาน

วิชาการคามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี พบว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการต 

ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี มี 2 องค์ประกอบคือ 1) กระบวนการบริหารงานวิชาการตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การวางแผนการจัดองค์กร การน าและการควบคุมในขอบข่าย

การ บริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) คุณลักษณะของผู้บริหารที่

บริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและผลการประเมินรูปแบบพบว่ามีความเป็น

ประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้องอยู่ในระดับมาก 
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 นายิกา จันทร์ยิหวา (2558, หน้า 51 - 69) ศึกษา รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พบว่า  

1) สภาพการณ์ปัจจุบันในการพัฒนาการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) รูปแบบการ

ส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนใน สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที ่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 ประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่  1 การประพฤติ

ตนเป็นแบบอย่างทีดีของครูผู้สอนในเรื่อง คณุธรรม จริยธรรม องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาจริยธรรม 

ผ่านค าสอนของศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธร่วมกัน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีเมตตา ความอ่อนโยน 

ความอดทน และการให้อภัยองค์ประกอบที 3 การใช้หลักสูตรเพ่ือพัฒนานักเรียนในการยึดมั่นและ

ปฏิบัติตนตามคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข องค์ประกอบที่ 4 การจัด

กิจกรรมทีเกี่ยวกับประเพณีหรือ พิธีทางศาสนา เพ่ือสกัดความคิดและการกระท าทีไม่ดีงาม และเป็น

การฝึกการเป็นผู้ให้เช่นการรู้จักให้อภัยและ รู้จักแบ่งปันความรู้ความดี และองค์ประกอบที่ 5 การวัด 

และประเมินผลครอบคลมุด้านความรู้ทักษะและเจตคติ ของผู้เรียนผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

และน าผลการ ประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 3) การประเมินความเป็นไปได้ในการน า

รูปแบบ การส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ไปใช้ พบว่า รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน ในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ ในระดับ

มากทีสุ่ด 

 พระครูสังฆรักษ์มนตรี  ถาวโร (2558 , หน้า 204) ได้ศึกษา การบริหารงานตาม 

หลักสุจริต  3 ของผู้บริหารเทศบาลต าบลแก้งคร้อ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ .ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักสุจริต 3 และแนวทางการพัฒนาการ

บริหารงาน ของผู้บริหารเทศบาลต าบลแก้งคร้อ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิการวิจัยนี้ เป็นการวิจัย

แบบผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษากับประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลแก้งคร้อ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ จ านวน ๓๗๙ คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการวิจัย เสร็จแล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือหา

ค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยรวบรวมข้อมูล
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จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 5 คน ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา ประกอบ

บริบท และประมวลผลเข้าด้วยกัน รวมทั้งใช้แนวคิดจากเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา

สนับสนุนในการวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นภาพรวม ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานตามหลักสุจริต 3 ของผู้บริหารเทศบาลต าบลแก้งคร้อ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.97) โดยในรายด้านประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

โดยเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านกายสุจริต (ความประพฤติทางด้านกาย) ด้านวจีสุจริต  

(ความประพฤติทางด้านวาจา) และด้านมโนสุจริต (ความประพฤติทางด้านใจ) ตามล าดับและ

ประชาชนที่มีอาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสุจริต 3 

ของผู้บริหารเทศบาลต าบลแก้งคร้อ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่าง

กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ผู้บริหารจึงมีแนวทางในการบริหารงานตามหลักสุจริต 3 คือ ด้านกาย

สุจริต ผู้บริหารควรก ากับดูแลบุคลากรให้บริการประชาชนได้ทั่วถึง น าเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เข้ากับ

การบริการประชาชน ด้านวจีสุจริต ผู้บริหารควรแนะน าให้บุคลากรบริการประชาชนด้วยวาจาที่เป็น

จริงไพเราะถูกกาลเทศะ สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ชุมชนเป็นผู้ประสานสัมพันธภาพ เป็นที่ปรึกษา

ให้แก่ชุมชน ด้านมโนสุจริต ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในหน้าที่ด าเนินงานของบุคลากรด้วยความ

เสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติการบริหารงานราชการที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชน

เป็นศูนย์กลางเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 

มุ่งเน้นถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก 

 สมพร ห่วงมังคลา (2559, หน้า 345-358) ได้ศึกษา กลยุทธ์การป้องกันการทุจริตโดย

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับภาคีเครือข่าย โดย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษากลยุทธ์การ

ป้องกันการทุจริตโดยสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับภาคีเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายการวิจัยประกอบด้วย 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูหัวหน้างานโรงเรียนสุจริต และภาคีเครือข่ายของโรงเรียนสุจริตต้นแบบ 

จ านวน 225 โรงเรียน รวมกลุ่มเป้าหมายจ านวน 675 คนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับภาคีเครือข่าย

ดีเด่น 3 แห่ง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษาครูหัวหน้างานโรงเรียนสุจริต และภาคี

เครือข่าย จ านวน 9 คน ผู้เชี่ยวชาญประเมินแนวด าเนินการขั้นต้นจ านวน 17คน ผู้เชี่ยวชาญการ

ประเมินแนวด าเนินการขั้นสุดท้าย จ านวน 23 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินแนวด าเนินการ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า กลยุทธ์การป้องกันการทุจริตโดยสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ร่วมกับภาคีเครือข่าย มีกลยุทธ์การป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4 กลยุทธ์ 10 แนว

ด าเนินการ ประกอบด้วย ด้านระดมความคิด ร่วมจิตอาสา ประกอบด้วย 3 แนวด าเนินการคือ 1) การ

ก าหนดนโยบายด้านการป้องกันการทุจริตระหว่างสถานศึกษากับภาคีเครือข่าย 2) การน านโยบาย

ด้านการป้องกันการทุจริตที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ และ 3) การก าหนด

โครงสร้างการบริหารงานการป้องกันการทุจริตที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ด้านพัฒนา

เครือข่ายกระจายอ านาจ ประกอบด้วย 2 แนวด าเนินการคือ 1) การก าหนดแผนส่งเสริม สนับสนุน

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในเขตบริการ และ 2) การสร้างภาคีเครือข่าย ด้านส่งเสริมคุณธรรม 

น าพาความซื่อสัตย์ ประกอบด้วย 2 แนวด าเนินการคือ 1) การวางแผนเพ่ือการพัฒนา และ 2) พัฒนา

หลักสูตรความโปร่งใส และด้านตรวจสอบปกป้อง ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย 3 แนวด าเนินการ

คือ1) การวางแผนการสร้างสถานศึกษาโปร่งใส 2) การประชาสัมพันธ์ และ 3) การยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ผลการประเมินกลยุทธ์การป้องกันการทุจริตโดยสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับภาคีเครือข่าย พบว่ า 

ในภาพรวม มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด 

 จักรภพ ใสกระจ่าง (2560, หน้า บทคัดย่อ ) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิ

บาลในโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนสุจริต สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการ

วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนต้นแบบ

โรงเรียนสุจริต สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะไว้

ดังนี้ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน

สุจริต 2) เพ่ือสร้างรูปแบบและคู่มือรูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนต้นแบบ

โรงเรียนสุจริต และ 3) เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนต้นแบบ

โรงเรียนสุจริต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ สอน และประธาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 310 คน จาก 61 โรงเรียน 

กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ คือ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และประธานคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต ที่มีผลงานบริหารจัดการและนวัตกรรมที่เป็น

เลิศได้รับรางวัลระดับชาติ จ านวน 15 คน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน  

9 คน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 6 คน การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือ
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ตรวจสอบรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 11 คน และประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย 20 

คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม หาค่าความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหาของข้อค าถามโดยการหาค่า IOC หาประสิทธิภาพของเครื่องมือทั้งฉบับโดยการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ซึ่งมีค่าเท่ากับ .91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

1) สภาพปัจจุบันการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า มีองค์ประกอบจ านวน 8 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม  

หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า  

หลักประสิทธิภาพ และหลักประสิทธิผล ซึ่งโดยรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

ที่สุด 2) รูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า รูปแบบที่เหมาะสม มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ 

วัตถุประสงค์ ระบบงานและกลไก วิธีด าเนินงาน การประเมิน และการน ารูปแบบไปใช้ 3) การ

ประเมินรูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 ด้าน ได้แก่ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ และ

ด้านความเหมาะสม พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

 สุพัตรา กุสิรัมย์ (2560, หน้า 123-125) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ

บริหารจัดการโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดบุรีรัมย์  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหาร

จัดการโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดบุรีรัมย์ 2) ระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนต้นแบบ

และโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดบุรีรัมย์ 3) ความส าคัญระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ

บริหารจัดการโครงการโรงเรียนสุจริตกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการโครงการโรงเรี ยนสุจริต  

ของโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดบุรีรัมย์ 4) สร้างสมการพยากรณ์ท านาย

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายใน

จังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริตในจังหวัดบุรีรัมย์ 

จ านวน 81 โรงเรียน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .974 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อย
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ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการโครงการ

โรงเรียนสุจริตของโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดบุรีรัมย์เพ่ือพิจารณารายปัจจัย

พบว่าปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ รองลงมาคือปัจจัย

ลักษณะองค์กร ส่วนปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านภาวะผู้น า รองลงมาคือด้านโครงสร้างของโรงเรียน ส่วนด้าน

ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านบรรยากาศของโรงเรียน 2) ประสิทธิผลในการบริหารจัดการโครงการ

โรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมและรายด้านอยู่

ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านบริหารงานงบประมาณ รองลงมาคือด้านผลลัพธ์และ

ภาพความส าเร็จส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการบริหารงานทั่วไป 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนสุจริตกับประสิทธิผลในการบริหาร

จัดการโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดบุรีรัมย์ โ ดย

ภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยด้านที่มีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนสุจริตสูงสุดคือ ด้านแรงจูงใจในการท างาน 

รองลงมาคือด้านทรัพยากรและเทคโนโลยี ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการบริหาร

จัดการโครงการโรงเรียนสุจริตต่ าสุด คือ ด้านโครงสร้างของโรงเรียน 4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ในการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด

บุรีรัมย์ ทั้ง 9 ปัจจัยสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลในการบริหารจัดการโครงการโรงเรี ยนสุจริตได้  

ร้อยละ 99.60 ซึ่งท าให้ได้สมการพยากรณ์ที่ดีท่ีสุดในการวิจัย 

 รัชตาพร เสนามาตย์ (2561, หน้า 162) ได้ศึกษารูปแบบคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร

โรงเรียนสุจริตสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 

1) ศึกษาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนสุจริตสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 2) สร้างรูปแบบคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนสุจริตสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3) ประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้และประโยชน์การน าไปใช้รูปแบบ

คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนสุจริตสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

การวิจัยประกอบ 4 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนสุจริตสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) การสร้างรูปแบบคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร
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โรงเรียนสุจริตสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3) การน ารูปแบบไปทดลองใช้กับ

โรงเรียน 3 โรงเรียน และ 4) การประเมินรับรองรูปแบบคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนสุจริต

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 15 คนกลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตแกนน า

จ านวน 633 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วิเคราะห์

ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการศึกษาสามารถสรุปได้

ดังนี้ คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนสุจริตสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ประกอบไปด้วย 3 คุณลักษณะคือการครองตน การครองคน และการครองงาน 7 ด้าน ได้แก่  

ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านนักเรียน ด้านครูและบุคลากร ด้านผู้ปกครองและชุมชน

ด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ 2. รูปแบบคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนสุจริต 

ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) สร้างความตระหนักรับรู้ 2) เรียนรู้และพัฒนา ประกอบด้วย การประเมิน

ตนเองก่อนการพัฒนา วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระกิจกรรม การประเมินตนเองหลังการพัฒนา และการ

พัฒนา 3) การน าไปใช้ และ 4) เงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ 3. ผลการประเมินรูปแบบซึ่งตรวจสอบ

โดยผู้คุณวุฒิ 15 คนในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์ การน าไปใช้ในภาพรวม

และรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด 

 จิณท์จุฑา ชูโตศรี (2560, หน้า 171-172) ได้ศึกษา การพัฒนาแนวปฏิบัติในการเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลส าหรับโรงเรียนสุจริต โดยมีวัตถุเพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติในการ

พัฒนากิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลส าหรับโรงเรียนสุจริต และเพ่ือ

ด าเนินการสร้างและประเมินแนวการปฏิบัติในการพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ

ธรรมาภิบาลส าหรับโรงเรียนสุจริต ขั้นแรก ส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และนักเรียนใน

โรงเรียนสุจริต รวม 40 คน เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

ส าหรับโรงเรียนสุจริต โดยแบบส ารวจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมมูลโดยค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นที่สอง จัดท าร่างแนวปฏิบัติในการพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

และธรรมาภิบาลส าหรับโรงเรียนสุจริต โดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นที่สาม น าร่างแนวปฏิบัติมาให้

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนสุจริตที่มีการปฏิบัติการที่ดี 8 คน ให้ท าการประเมินความ

เป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ โดยเทคนิดการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยปรากฏว่า

การพัฒนาแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลส าหรับโรงเรียนสุจริต  
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ประกอบด้วย ขั้นตอนการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเตรียมการและการวางแผนการ

ด าเนินงาน 2) การด าเนินงานตามแผน 3) การติดตามการประเมินผล 4) การปรับปรุงการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน และ 5) การขยายผลและต่อยอด ดังนั้น จึงได้จัดท าแนวปฏิบัติที่ประกอบด้วย  

5 ขั้นตอน เพ่ือเป็นคู่มือในการพัฒนาแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

ส าหรับโรงเรียนสุจริต ซึ่งมีผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณว่ามีประโยขน์ และความเป็นไปได้ในการ

น าไปใช้ในระดับมากที่สุด สรุปได้ว่า การพัฒนาแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ

ธรรมาภิบาลส าหรับโรงเรียนสุจริต ผ่านการประเมินทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ 

 นิษวัน วรานุสาสน์ (2561, หน้า 184-221) ได้วิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิง

จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและตรวจสอบตัวบ่งชี้ภาวะ

ผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต วิธีด าเนินการวิจัยเป็นวิจัยและพัฒนาแบ่ง

ออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่1 เป็นการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม

ของผู้บริหารโรงเรียนสุจริตประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ คือ 1) การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและเอกสาร

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 2) การสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มผู้บริหาร

และผู้ เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมจริยธรรมในระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษาและประถมศึกษา  

เพ่ือตรวจสอบองค์ประกอบ  และตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนสุจริต และกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มผู้สอนในด้านภาวะผู้น าและผู้บริหารในระดับอุดมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 

ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาและศึกษานิเทศ เกี่ยวข้องในโครงการโรงเรียนสุจริต 

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิง

จริยธรรม โดยใช้โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาเกณฑ์ในการวัด

ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม และคู่มือการประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน

สุจริต ประกอบด้วย 1) การก าหนดเกณฑ์ในการวัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนสุจริต 2) การสร้างและการประเมินคู่มือการประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนสุจริต  ผลการศึกษาพบว่า 

 1.  องค์ประกอบภาวะผู้น า เชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต 

มี 7 องคป์ระกอบ รวม 22 ตัวบ่งชี้ประกอบด้วย ด้านกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มี 3 ตัวบ่งชี้ 

ด้านการตัดสินใจเชิงจริยธรรม มี 2 ตัวบ่งชี้ ด้านความมีวินัยและความเที่ยงธรรมมี 3 ตัวบ่งชี้ ด้าน
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ความซื่อสัตย์สุจริตมี 3 ตัวบ่งชี้ด้านความเป็นอยู่อย่างพอเพียงมี 3 ตัวบ่งชี้ ด้านจิตสาธารณะมี 3 ตัว

บ่งชี้ ด้านการสร้างสรรค์ทีมงานม ี5 ตัวบ่งชี้ 

 2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง/กลมกลืนของโมเดล พบว่า สอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ โดยเรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปน้อย คือ ด้านความมีวินัยและความเที่ยง

ธรรม ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ด้านการสร้างสรรค์ ทีมงาน  

ด้านกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ด้านจิตสาธารณะ 

 3. เกณฑ์ในการวัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต รวมทุก

องค์ประกอบ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ คะแนนน้อยกว่า 93.1 คะแนน หมายถึง มีระดับภาวะผู้น าเชิง

จริยธรรมต่ ากว่า ระดับผู้น าทั่วไป คะแนนอยู่ระหว่าง 93.1 – 108.9 คะแนน หมายถึง มีระดับภาวะ

ผู้น าเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับทั่วไป คะแนนมากกว่า 108.9 คะแนน หมายถึง มีระดับภาวะผู้น าเชิง

จริยธรรมสูงกว่าระดบัผู้น าทัว่ไป ผลการประเมินคู่มือการประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนสุจริตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  

 

 2. งานวิจัยต่างประเทศ 

 ส าหรับงานวิจัยต่างประเทศผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่มีผู้ด าเนินการจัดท าเสร็จสิ้น

เรียบร้อยแล้วที่เก่ียวข้องกับเรื่อง รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 Kathy Norquist (2005, abstract) ได้ศึกษาถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในอดีต ส าหรับเด็ก

ที่จะได้เรียนรู้การแสดงออกซึ่งความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม แต่ในปัจจุบันนักการศึกษายังคง

ต้องการให้มีการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับเด็กอยู่ เนื่องจากการส่งเสริมการ

สอนคุณธรรม จริยธรรม ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยังเป็นสิ่งทีจ่ าเป็นต่อการจัดการเรียน การสอน  

เพราะเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ และประสบการณ์ในวัยนี้ต้องการยอมรับและความสัมพันธ์

ที่ดีในกลุ่ม จึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมกระบวนการตัดสินใจและแนวคิดตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

 Susan Pass (2007, abstract) ได้ส ารวจการสอนจริยธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า 

ครูส่วนมากให้ความส าคัญเกี่ยวกับการสอนจริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าวิตกมากในอนาคต หากว่า

นักเรียนเอมริกันจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ขาดจริยธรรม เนื่องจากจริยธรรมมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต 
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ครูที่สอนในวิชาสังคมศึกษาควรเน้นจัดประสบการณ์ที่สามารถส่งเสริมจริยธรรมให้กับนักเรียนใน

ปัจจุบัน 

 Leil Christenbury (2008, abstract) ได้ศึกษาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เมื่อพิจารณาเรื่อง

คุณธรรมและจริยธรรมนั้น การตัดสินว่าถูกและผิดไม่ควรถูกจ ากัดอยู่เพียงในโบสถ์ สุเหร่า หรือศาสน

สถานของกลุ่มผู้เคร่งศาสนาเท่านั้น มันยังอยู่นอกกรอบศาสนาที่ได้สอนเอาไว้ โรงเรียนมีส่วนส าคัญท่ี

สามารถส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมได้ ผู้วิจัยได้สอดแทรกหลักของจริยธรรมเข้าไปในการสอน

ภาษา และวรรณกรรมเพ่ือให้นักเรียนได้รู้ในสิ่งที่ถูกและผิด จากการประเมินผลทางด้านจริยธรรม 

สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนฝ่าฝืนและกระท าผิดระเบียบโรงเรียนน้อยลง ซึ่งสิ่งที่คาดหวังไม่เพียงแต่จะมี

จริยธรรมในโรงเรียนเท่านั้นแต่ยังต้องรวมไปถึงการท างานอีกด้วย 

 Kalshoven (2010) ได้กล่าวถึง พฤติกรรมของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมและองค์ประกอบ

ของคุณลักษณะที่ส าคัญ 5 ด้าน เขากล่าวว่า งานวิจัยเกี่ยวกับผู้น าเชิงจริยธรรมส่วนใหญ่จะศึกษาผลที่

เกิดขึ้นจากการเป็นผู้น าในลักษณะดังกล่าวมากกว่า การศึกษาที่ปัจจัยสาเหตุจึงมุ่งที่จะศึกษา

บุคลิกลักษณะของผู้น าซ่ึงถือเป็นปัจจัยส าคัญของพฤติกรรมของผู้น าเชิงจริยธรรมโดยศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้น าและพฤติกรรมของผู้น าเชิงจริยธรรมโดยการศึกษาแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 1. ผู้น าจะประเมินตนเองโดยใช้แบบวัดคุณลักษณะของผู้น าที่ประกอบด้วยปัจจัยด้าน

คุณลักษณะจ านวน 5 ด้าน 

 2. ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินพฤติกรรมของผู้น าในเชิงจริยธรรมการศึกษาส่วนที่  1  

ใช้แบบวัดความเป็นผู้น าเชิงจริยธรรมหลากมิติ การศึกษาส่วนที่ 2 ใช้แบบวัดเช่นเดียวกับการศึกษา

ส่วนที่ 1 และเพ่ิมประเด็นพฤติกรรมผู้น าเชิงจริยธรรมอีก 3 ด้าน ไดแ้ก่ ความยุติธรรม ความชัดเจนใน

บทบาท และการกระจายอ านาจ นอกจากการศึกษาส่วนที่ 2 มีการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผล

ต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตามและเป็นไปดังที่คาดการณ์ไว้ว่าจริยธรรมด้านการปฏิบัติตน

ตามท านองคลองธรรมและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อันเป็นจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับการเป็น

ผู้น าเชิงจริยธรรมมากที่สุด ผลการศึกษาในส่วนที่ 1 โดยควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะในด้าน

อ่ืน ๆ แล้ว พบว่า การปฏิบัติตนตามท านองคลองธรรมเป็นคุณลักษณะที่สัมพันธ์กันกบัความเป็นผู้น า

เชิงจริยธรรมมากที่สุด ผลการศึกษาในส่วนที่  2 พบว่า การปฏิบัติตนตามท านองคลองธรรมเป็น

คุณลักษณะที่สัมพันธ์กันกับความเป็นผู้น าเชิงจริยธรรมมากที่สุดเช่นกัน นอกจากนั้นยังมีปัจจัยด้าน
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ความชัดเจนในบทบาทของผู้น า ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและความยุติธรรมที่มีความสัมพันธ์

กับความเป็นผู้น าเชิงจริยธรรมด้วยในขณะที่การเปิดรับประสบการณ์ต่าง ๆ  ไม่สัมพันธ์กัน 

กับพฤติกรรมความเป็นผู้น าเชิงจริยธรรม ผลสรุปการวิจัยนั้นมุ่งเน้นที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยด้านคุณลักษณะ 5 ประการกับการเป็นผู้น าเชิงจริยธรรม โดยเสนอแนะว่า การปฏิบัติตนตาม

ท านองคลองธรรม และการยอมรับฟังความคิดเห็นเป็นพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นผู้น าเชิง

จริยธรรม องค์กรควรเลือกผู้น าที่มีความยุติธรรม กระจายอ านาจ และมีบทบาทที่ชัดเจน การเลือก

และพัฒนาผู้บริหารที่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความมีจริยธรรมในการท างานเป็นสิ่งที่ส าคัญเท่า ๆ กับ

การที่ปล่อยให้ผู้บริหารที่ไม่มีคุณธรรมสร้างความเสียหายให้แก่องค์กร ตลอดจนท าให้เสื่อมเสีย

ชื่อเสียง เครื่องมือที่ใช้วัดลักษณะทัง้ 5 ด้าน มักถูกใช้ในการคัดเลือก เนื่องจากแบบวัดคุณธรรมที่ใช้ใน

ปัจจุบัน มีแนวโน้ม ที่คนตอบจะบิดเบือนข้อเท็จจริง เนื่องจากองค์กรย่อมกลัวว่าจะเสียชื่อเสียงหาก

ผู้ตอบให้ข้อมูลในเชิงลบ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีความเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับแบบวัดทั้งสองแบบ  

กล่าวโดยสรุป ผลของการศึกษาใช้ให้เห็นประโยชน์อันส าคัญยิ่งของการปฏิบัติตนตามท านองคลอง

ธรรม การรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้น้อย และความมั่นคงทางอารมณ์ว่า มีความสัมพันธ์กับ

ความเป็นผู้น าเชิงจริยธรรมในระดับสูง 

 Atila Yildirim & Bastug (2010, pp. 349-366) ได้ท าการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือ

ศึกษาว่า ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดรัฐบาลและเอกชนมีพฤติกรรมการบริหารเชิงจริยธรรมเป็นอย่างไร 

ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้คือการวิจัยเชิงส ารวจ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบวัดความเป็นผู้น าเชิงจริยธรรม 

(Ethical Leadership Scale) ตัวอย่างประชากรเป็นครูในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนและรัฐบาล

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า t-test ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผลการวิจัย พบว่า โรงเรียนและ

ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาแสดงภาวะความเป็นผู้น าเชิงจริยธรรมในระดับสูง โดยมิติ

ทีแ่สดงพฤติกรรมสูงสุด คือ มิติดา้นการสื่อสารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมการบริหารเชิงจริยธรรม 

นอกจากนั้นยังพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน แสดงพฤติกรรมผู้น าเชิงจริยธรรมมากกว่า ผู้บริหาร

โรงเรียนรัฐบาลทั้ง 4 มิต ิ

 1. มีข้อค้น พบว่า พฤติกรรมความเป็นผู้น ามีความเชื่อมโยงกับทักษะการแก้ปัญหาอย่างมี

นัยส าคัญหากผู้บริหารมีทักษะการแก้ปัญหาในระดับสูงย่อมส่งผลให้การพัฒนาโรงเรียนเป็นไปด้วย

ความรวดเร็ว 
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 2. มิติเชิงจริยธรรม 4 ประการ ประกอบด้วย บรรยากาศ (Climatic) มิติเชิงพฤติกรรม 

(Behavioral) มิติเชิงคุณธรรมในการตัดสินใจ (Ethics In Decision Making) มิติด้านการสื่อสาร

(Communicative) นอกจากนั้นยังมีข้อค้น พบว่า ระดับของประสิทธิภาพในการบริหารงานและ

ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสูงกว่าผู้บริหารโรงเรียนรัฐบาล ทั้งในด้านการแสดงออกซึ่ง

บทบาทของผู้น าการเพ่ิมปริมาณผลงานและความส าเร็จต่าง ๆ การตัดสินใจแก้ปัญหาล้วนเนื่องมาจาก 

ปัจจัยทางกายภาพ เศรษฐกิจ ตลอดจนอ านาจในการบริหารงานของผู้บริหารทัง้นั้น ผู้บริหารโรงเรียน

เอกชนจะมีอิสระในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ สูงกว่า ผู้บริหารในโรงเรียนรัฐบาล นอกจากนี้ครูใน

โรงเรียนเอกชนยังมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการด าเนินการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนสูงกว่า ครู

ในโรงเรียนรัฐบาลและได้ผลสรุปการวิจัย ดังนี้ 

 1. ครูใหญ่โรงเรียนระดับประถมศึกษาได้คะแนนการประเมินสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 มิติ

ซ่ึงแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าครูใหญ่เหล่านั้น มีพฤติกรรรมความเป็นผู้น าเชิงจริยธรรมในระดับสูงใน

ทุกมิติ โดยมิติด้านการสื่อสารเป็นมิติที่แสดงออกทางพฤติกรรมสูงที่สุด 

 2. ในขณะที่การรับรู้ของครูในด้านการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความเป็นผู้น าเชิงจริยธรรม

ของผู้บริหารโรงเรียนทั้งในสังกัดรัฐบาลและเอกชนถูกประเมิน พบว่า ความนิยมในโรงเรียนเอกชน

แตกต่างจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดทั้ง 4 มิติ (บรรยากาศ พฤติกรรม คุณธรรม อันเกี่ยวเนื่องกับการ

ตัดสินใจและการสื่อสาร) 

 จากผลการวิจัยดังกล่าวผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนมีพฤติกรรมที่แสดงภาวะ

ความเป็นผู้น าเชิงจริยธรรมสูงกว่าผู้บริหารในโรงเรียนรัฐบาล จากผลดังกล่าวจึง มีข้อเสนอแนะจาก

การวิจัยดังนี้กล่าวคือ 1) ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาควรมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การ

สัมมนาและการประชุม เพ่ือเสริมสร้างการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความเป็นผู้น า เชิงจริยธรรม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมในมิติที่มี

ความส าคัญเป็นล าดับแรก และ 2) ท าการวิจัยสาเหตุที่ครูในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดรัฐบาล

และเอกชนมีการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความเป็นผู้น าเชิงจริยธรรมในระดับที่แตกต่างกัน 

 Nobuko Uchida (2012)  ได้ท าการวิจัย เรื่อง วินัยเด็กในประเทศญี่ปุ่น : การมีส่วนร่วม

อย่างส าคัญของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ปลูกฝังค่านิยมความมีวินัยให้แกบุตรหลาน พบว่า 1) ความหมาย

และวัตถุประสงค์ของการปลูกฝังความมีวินัยของพ่อแม่ผู้ปกครอง ความหมายของวินัย คือ การพัฒนา

คุณลักษณะความมีวินัยที่ เหมาะสมแก่บุ ตรหลานด้วยการเรียนการสอนและการฝึ กหัด  
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ส่วนวัตถุประสงค์ของพัฒนาเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวันและแบบแผนพฤติกรรมเพ่ือบุตรหลานจะได้

ปฏิบัติด้วยตนเองได้ 2) การสนับสนุนการมีวินัยของบุตรหลาย พ่อแม่ผู้ปกครองจะส่งเสริมวินัยของ

บุตรหลานเป็นขั้นตอนตามวัยของบุตรหลาน เช่น เมื่ออายุ 2 ปี พ่อแม่ผู้ปกครองจะสอนให้บุตรหลาน

ถอดเสื้อผ้า รับประทานอาหาร เข้าห้องน้ า และแปรงฟันด้วยตนเอง เมื่ออายุ 3 – 4 ปี ก็จะสอนการ

รับประทานอาหารโต๊ะอาหาร เข้าห้องน้ า แปรงฟัน และล้างหน้าด้วยตัวเอง และเมื่ออายุประมาณ  

5 ปี พ่อแม่ผู้ปกครองก็จะให้พ่ีช่วยพ่อแม่ดูแลน้อง และเปิดโอกาสให้เด็กวัยนี้คิดเองและตัดสินใจด้วย

ตนเอง 

 Hideki Maruyama (2013) กล่าวถึงคุณธรรมศึกษาในประเทศญี่ปุ่นไว้ว่า คุณธรรมศึกษา

ในประเทศญี่ปุ่นมีอยู่ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนเช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ ซึ่งก็เป็นไปตาม

บทบัญญัติของกฎหมายการศึกษาปี 2006 มาตราที่ 2 ที่ก าหนดให้ปลูกฝังคุณธรรมศึกษาและ

จริยธรรมในโรงเรียน ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุงในปี 2008 โดยก าหนดเป้าหมายของคุณธรรมศึกษาไว้

ว่า “เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมให้แก่นักเรียน รวมทั้งความคิดเชิงคุณธรรม การตัดสินใจ การมีส่วนร่วม 

และเจตคติไว้ในทุกกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียน” ช่วงเวลาของการเรียนคุณธรรมศึกษาเพ่ือให้

สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น จึงมรการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในการเรียนทุก

รายวิชาและในทุกกิจกรรม เนื้อหาของบทเรียนคุณธรรมศึกษาประกอบด้วย 1) คุณธรรมที่เกี่ยวกับ

ตนเอง คือ คนทุกคนมีอิสรภาพ สามารถท าในสิ่งที่เขาสามารถท าได้ด้วยตนเอง และใช้ชีวิตตาม

เส้นทางสายกลาง 2) คุณธรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน คือ ทุกคนจะต้องรู้ความส าคัญของ

มารยาทและสื่อสารกับผู้อ่ืนด้วยความซื่อสัตย์ 3) คุณธรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่ง

ที่ดีงาม คือ ทุกคนจะต้องอยู่ร่วมกับความงดงามและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและเห็น

ความส าคัญของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต และ 4) คุณธรรมที่เกี่ยวกับกลุ่มและสังคม คือ ทุกคนจะต้อง

รักษาสัญญา ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ของประชาชน ซึ่งสื่อการเรียนการสอน

คุณธรรมศึกษาจะเป็นชุดหนังสือชื่อ Kokoro no Noooto หรือ Notebook for the Heart และ

หลังจากที่รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศในปี 2012 ได้มีนโยบายที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจของญี่ปุ่น

ครั้งใหญ่หลังการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามี รัฐบาลนี้ได้ก าหนดนโยบายให้เพ่ิมการสอนคุณธรรมศึกษา 

โดยให้ทุกโรงเรียนเพ่ิมเติมรายวิชาคุณธรรมศึกษาเป็นอีกรายวิชาหนึ่งซึ่งมีเวลาเรียนประมาณ  

34 – 35 คาบ และจัดท าสื่อการเรียนการสอนคุณธรรมศึกษาขึ้นใหม่ชื่อ Watashitachi no Doutoku 

หรือ Our moral โดยใช้ตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา 
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 Kristoffer Hornburg Bolton (2015) ได้ท าการวิจัยเรื่อง คุณธรรมในญี่ปุ่น : อรุณรุ่งของ

การเริ่มต้นของคุณธรรมศึกษาแบบใหม่ พบว่า หลังจากรัฐบาลภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรีอาเบะ

ได้ก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนรายวิชาคุณธรรมศึกษาเพ่ิมเติม ส่งผลให้สหภาพครู

ญี่ปุ่นคัดค้านการบังคับสอนคุณธรรมศึกษาแยกเป็นรายวิชาเฉพาะให้แก่นักเรียน เนื่องจากมีการสอน

คุณธรรมศึกษาสอดแทรกในทุกรายวิชาและทุกกิจกรรมในโรงเรียนอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก

เป็นนโยบายของรัฐบาล ทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติตาม 

 Sam Bamkin (2015, pp.  20 - 23) ได้ท าการวิจัยเรื่องคุณธรรมศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น พบว่า ชาวญี่ปุ่นมีการจัดการศึกษาให้แก่เด็กญี่ปุ่น 4 ประเภท ได้แก่  

1) การจัดการศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งประเทศญี่ปุ่นมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประมาณ 

137,000 แห่ง ผู้สอนในศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนประกอบด้วยคนที่เกษียณอายุแล้ว โดยมีการสอนให้

เด็กแต่ละคนได้รับประสบการณ์ต่างๆ ได้แก่ การฝึกปฏิบัติงานศิลปะตามจารีตประเพณี การเต้นร า 

การท าอาหาร การแบ่งปัน การพูด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหนังสือ 2) การจัดการศึกษาที่

บ้านโดยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าเด็กและครอบครัว มีการสอนเกี่ยวกับการกอดรัดแสดง

ความรัก การรับประทานอาหารด้วยกัน และการฟังสิ่งที่เด็กจะต้องท าที่โรงเรียน ซึ่งจะช่วยให้เด็ก

สามารถคิดได้อย่างลึกซ้ึงและมีความสามารถทางวิชาการ 3) การศึกษาที่โรงเรียน มีการสอนคุณธรรม

โดยมีการสอดแทรกลงในทุกรายวิชาและในทุกกิจกรรม และมีรายวิชาคุณธรรมศึกษาโดยเฉพาะทั้งใน

โรงเรียนปฐมวัย โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลาย เพ่ือที่จะพัฒนาทักษะทางวิชาการให้เข้มแข็ง ปลูกฝังความเป็นมนุษย์ พัฒนาสุขภาพ และ

เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง และ 4) การจัดการศึกษาในชุมชน โดยมีการสอนเกี่ยวกับการทักทาย

ผู้คนบนถนน และการฝึกการระมัดระวังอันตราย โดยชุมชนจะมีส่วนร่วมในการสอนการคิดของเด็ก

อย่างลึกซึ้งและการช่วยให้เด็กปลอดภัย จากการที่เด็กญี่ปุ่นได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ทั้งสี่แหล่ง 

ส่งผลให้เกิดการฝึกปฏิบัติทางด้านคุณธรรมของเด็กญี่ปุ่นเข้มแข็งมาก เด็กญี่ปุ่นได้เรียนรู้ที่จะอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมด้วยการปฏิบัติ 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า รูปแบบการ

บริหารงานโรงเรียน การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลส าหรับโรงเรียนสุจริต ภาวะ

ผู้น าของผู้บริหาร เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง และควรเริ่มที่ระบบการศึกษา
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เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยมต่างๆ เพ่ือพัฒนาเยาวชนและชาติไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า ผู้วิจัยจึงน า

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ศึกษา มาเป็นพ้ืนฐานในการวิจัย  

 

2.6 สรุป 
 จากการศึกษา แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิดการบริหารงาน

โรงเรียนสุจริต เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารโรงเรียน

ระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้กระบวนการบริหาร

โรงเรียนในรูปแบบ PIE Cycle คือ มีหลักส าคัญอยู่ 3 ขั้นตอนด้วยกัน โดยเริ่มจาก 1) การวางแผน 

(Planning) 2) การน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation) และ 3) การประเมินผล (Evaluation) 

แนวคิดหลักสุจริต คือ 1) กายสุจริต 2) วจีสุจริต และ 3) มโนสุจริต และแนวคิดมาตรฐานโรงเรียน

สุจริตห้าด้าน คือ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ 2) ด้านการบริหารบุคคล 3) ด้านการบริหารงาน

งบประมาณ 4) ด้านการบริหารทั่วไป และ 5) ด้านผลลัพธ์และภาพแห่งความส าเร็จ 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย  

  

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed 

methodology) โดยใชวิธีผสมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาองคประกอบของ

การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 2) สรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3) ประเมินและรับรองรูปแบบการ

บริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยในบทน้ีประกอบดวยสาระสําคัญหกประการ ไดแก 1) วิธีการและข้ันตอนในการ

วิจัย 2) ระเบียบวิธีการวิจัย 3) ประชากรและกลุมตัวอยาง 4) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 5) การเก็บรวบรวม

ขอมูล และ 6) การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช ซึ่งแตละประการมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

3.1 วิธีการและข้ันตอนในการวิจัย 

 เพื่อใหการวิจัยในครั้งน้ีดําเนินไปตามข้ันตอนและวิธีการ และสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ

วิจัยที่กําหนดไว ผูวิจัยจึงไดกําหนดข้ันตอนดําเนินการวิจัยไวสามข้ันตอน คือ 1) ศึกษาองคประกอบ 2) 

สรางรูปแบบ และ 3) การประเมินและรับรองรูปแบบ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

 ขั้นตอนท่ี 1: การศึกษาองคประกอบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 

 การศึกษาองคประกอบของการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามวัตถุประสงคการวิจัยในขอ 1 โดย

ผูวิจัยดําเนินการ ดังน้ี 

1. ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการ

บริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการ 
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2. ลการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใหไดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริต

ของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

 2. ศึกษากรอบแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสัมภาษณผู เ ช่ียวชาญและ

ผูทรงคุณวุฒิ 

 

  ขั้นตอนท่ี 2: การสรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 การสรางรูปแบบในข้ันตอนน้ี เปนการสรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามวัตถุประสงคการ

วิจัยในขอ  2 เพื่อกําหนดกรอบการพิจารณารูปแบบ โดยผูวิจัยดําเนินการ ดังน้ี 

 1. นําผลที่ไดจากการศึกษาองคประกอบ ในข้ันตอนที่ 1 มาเปนพื้นฐานของการสรางเครื่องมือ

เพื่อสรางรูปแบบ  

 2. ดําเนินการเกี่ยวกับเครื่องมอืในการวิจัย กลาวคือ สรางแบบสอบถามระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับ

การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อาศัยขอมูลจากการศึกษาองคประกอบเกี่ยวกับการบรหิารงานโรงเรียน

สุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จากน้ัน นําไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางไดแก โรงเรียนสุจริตตนแบบ สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยไดกําหนดขนาดโดยใชตารางสําเร็จรูปของ

เครจซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-680) ไดกลุมตัวอยางเปนโรงเรียนสุจริตตนแบบ 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวนทั้งสิ้น 127 โรงเรียน โดยมีผูใหขอมูล คือ 

ผู บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  โ ร ง เ รี ย น ล ะ  1  ค น  จํ า น ว น  127 ค น  หั ว ห น า ง า น  โ ร ง เ รี ย น ล ะ  

1 คน และครูผูรับผิดชอบโครงการ โรงเรียนละ 2 คน จํานวน 381 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 508 คน 

 3. วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor analysis : CFA) ของการ

บริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยผูวิจัยวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเปน

นามบัญญัติ ดวยสถิติข้ันพื้นฐานในรูปแจกแจงตารางความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) 

สวนขอมูลจากแบบสอบถามระดับการปฏิบัติชนิดมาตราประมาณคา (Rating scale) ตามแนวคิด Likertหา

ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด นํามาวิเคราะหดวยการคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) 
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และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) รวมทั้งวิเคราะหองคประกอบของการบริหารงาน

โรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) 

 4. สรุปผลจากการวิเคราะหองคประกอบและความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุม

ตัวอยางเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อนําไปสูการสรางโครงรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของ

ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 5. กําหนดโครงรางรูปแบบ ผูวิจัยใชวิธีวิเคราะหขอมูลที่ไดจากผลการวิเคราะหองคประกอบ 

และความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของกลุมตัวอยางเพื่อกําหนดโครงรางรูปแบบการบริหารงาน

โรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน แลวสรุปเปนโครงรางรูปแบบ ดังแสดงในภาพที่  3.1 

 

 

                                                                            +                                                       + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 วิธีการกําหนดโครงรางรูปแบบ 

 

 ขั้นตอนท่ี 3: การประเมินและรับรองรูปแบบ 

 การประเมินและรับรองรูปแบบในข้ันตอนที่สามน้ี เปนการประเมินและรับรองโครงรางรูปแบบ

การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามวัตถุประสงคการวิจัยขอ 3 โดยการประเมินและรับรองโครงรางรูปแบบตนแบบที่

สรางข้ึน ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 

ผลการวิเคราะห 

องคประกอบ 

ความคดิเห็นและขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติมของ 

กลุมตัวอยาง 

การสังเคราะห 

โครงรางรูปแบบ 
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 1. ประเมินและรับรองโครงรางรูปแบบตนแบบ ผูวิจัยนําโครงรางรูปแบบไปใหผูเช่ียวชาญและ

ผูทรงคุณวุฒิประเมินและรับรองรูปแบบที่พัฒนาข้ึนสี่ดานตามมาตรฐานการประเมินที่ Madaus, Scriven, 

& Stufflebeam, (1983) กําหนด ในสี่ดาน ดังน้ี  

      1.1 ความถูกตอง (Accuracy) หมายถึง ความถูกตอง ความนาเช่ือถือ คือ 1) ตองเปน

รูปแบบที่มีสาระ/ประเด็นครอบคลุมครบถวนถูกตอง 2) มีวัตถุประสงค 3) มีข้ันตอนการใช 4) มีที่มาจาก

แหลงขอมูลและการไดมาซึ่งขอมูลอยางชัดเจน 5) มีการรวบรวมขอมูล จากเครื่องมือและแหลงขอมูลที่

หลากหลาย และ 6) มีการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่สมบูรณและชัดเจน 

      1.2 ความเหมาะสม (Propriety) หมายถึง ความเหมาะสมทั้ง ในดานกฎหมายและศีลธรรม

จรรยา คือ 1) คํานึงถึงกฎหมาย 2) การรักษาสิทธิ และ 3) ความเปนธรรมกับผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายหรือ

ทุกกลุม 

      1.3 ความเปนไปได (Feasibility) หมายถึง ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติจริง คือ  

1) สามารถนํารูปแบบไปปฏิบัติไดจริง 2) มีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติได 3) ปลอดจากภาวะเสี่ยงที่จะ

เกิดข้ึน และ 4) มีกฎระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เอื้อใหปฏิบัติได 

      1.4 ความเปนประโยชน (Utility) หมายถึง อรรถประโยชน คือ 1) การตอบสนองความ

ตองการของผูใชรูปแบบ 2) การกระตุนใหเกิดการพัฒนาดานการบริหารจัดการ (กรณีเปนรูปแบบเกี่ยวกับ

การบริหาร) 3) ใหสารสนเทศที่เปนประโยชนสําหรับผูปฏิบัติ 4) จะเกิดผลดีตอโรงเรียน หนวยงานที่

เกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชน 

 เพื่อนํามาสรุปผลและปรับปรุงใหเปนรูปแบบที่มีคุณภาพ โดยในข้ันตอนน้ีดําเนินการโดยใช

ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน โดยอาศัยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) จาก

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือผูบริหารสถานศึกษา ที่เคยสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 10 คน โดยมีคุณสมบัติ ดังน้ีคือ เปนผูที่มีความรูหรือมี

ประสบการณในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยไดปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

บริหารโรงเรียนสุจริต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และไดมาจากการเลือกแบบลูกโซ 

(Snowball selection) จากสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา หรือสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด จํานวน 

7 คน โดยมีคุณสมบัติเปนผูที่มีความรูหรือมีประสบการณดานการบริหารโรงเรียน การบริหารการศึกษา 

ศึกษานิเทศก หรือเปนผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต  

 สําหรับการดําเนินการในการประเมนิและรบัรองโครงรางรปูแบบน้ัน ผูวิจัยติดตอประสานงานกบั

ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิเพื่อนัดหมาย วัน เวลา สําหรับการประเมินรูปแบบตนแบบที่สรางข้ึน โดยมี

ข้ันตอนการดําเนินงานสามข้ันตอน คือ 1) เตรียมขอสรุปผลการวิจัยสําหรับใหผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณาประเมินและรับรองในประเด็นความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปน
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ประโยชนของรูปแบบสรางข้ึน 2) ผูวิจัยดําเนินการใหมีการประเมินโดยใชแบบประเมินประกอบ โดยให

ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน พิจารณาประเมินโครงรางรูปแบบในประเด็นดานความถูกตอง 

ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน พรอมทั้งขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง/พัฒนาให

ไดรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งแบบประเมินดังกลาวเปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ คะแนน โดยนํา

ขอมูลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งคาเฉลี่ยตองไมตํ่ากวา 3.50  ตาม

ประเด็นการประเมินสี่ดานจึงจะถือวาไดรับการรับรองและถาคาเฉลี่ยตํ่ากวา 3.50 ถือวารูปแบบที่สรางข้ึน

ไมไดรับการรับรอง  

 2. สรุปผลและนําเสนอรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ข้ันตอนและวิธีการในการดําเนินการวิจัย

ดังกลาวมาแลวขางตนน้ัน ผูวิจัยไดสรุปดังแสดงในภาพที่ 3.2 
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ภาพท่ี  3.2 ขั้นตอนและวิธีการวิจัย  

ข้ันตอนที่ 1 

การศึกษา

องคประกอบ 

ข้ันตอนที่ 2 

การสราง

รูปแบบ 

 

สรุปผลจากการวิเคราะหองคประกอบและความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุม

ตัวอยางเพื่อนําไปสูการกําหนดโครงรางของรูปแบบ 

ประเมินและรับรองโครงรางรูปแบบที่สรางขึ้นโดยผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิโดยวิธี

พิจารณาในประเด็นความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน  

เพื่อตรวจสอบและรับรองผลสรุปการวิจัยตามประเด็นดังกลาว 

 

สรางเปนโครงรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 

นําองคประกอบหรือกรอบแนวคิดที่ไดจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มาเปนพื้นฐานของ

การสรางเครื่องมือ ไดแก แบบสอบถามระดับการปฏิบัติ  จากน้ัน นําเครื่องมือ ไปเก็บ

รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลมาวิเคราะหองคประกอบ  

 

สรุปผลและนําเสนอรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข้ันตอนที่ 3 

การประเมิน

และรับรอง

รูปแบบ 

นําองคประกอบที่ไดจากการศึกษาเอกสารดังกลาวไปสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ เพื่อสราง

กรอบแนวคิด 

 

กําหนดโครงรางรูปแบบตนแบบโดยใชวิธีวิเคราะหและสังเคราะหจากผลการวิเคราะห

องคประกอบ ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของกลุมตัวอยาง 

ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการบริหารงาน

โรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหไดองคประกอบเก่ียวกับรูปแบบ 
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3.2 ระเบียบวิธีการวิจัย 

 เพื่อใหไดคําตอบตามคําถามวิจัยที่ไดกําหนดไว ผูวิจัยจึงไดกําหนดประเด็นและรายละเอียด ตาง 

ๆ เกี่ยวกับการวิจัยไว ดังน้ี  

 

  3.2.1 การออกแบบการวิจัย 

  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสม  (Mixed Methods Research) เปนวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ มีแบบแผนการวิจัยในลักษณะการศึกษาแบบกลุมตัวอยางเดียวตรวจสอบ

สภาวการณแบบไมมีการทดลอง  (The one-shot, non-experimental case study design) โดยที่ผูวิจัย

ไมไดจัดกระทําหรือสรางสถานการณตามเงื่อนไขที่ตองการใด ๆ ซึ่งสามารถแสดงเปนแผนผัง (Diagram) 

ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2.2 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

 จากการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี โดย

แบงเปนตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรที่ศึกษา และตัวแปรการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีรายละเอียด ดังน้ี 

 1) ตัวแปรพื้นฐาน ประกอบดวย สถานภาพทั่วไปของผูใหขอมูล ไดแก 

  1.1 เพศ หมายถึง 1) ชาย และ 2) หญิง 

  1.2 อายุ ในที่น้ี หมายถึง อายุตามปปฏิทิน โดยเศษของปที่มากกวาหกเดือนนับเปนหน่ึงป 

จําแนกเปน (1) ตํ่ากวา 25 ป (2) 25-35 ป (3) 36-45 ป และ (4) 46 ปข้ึนไป 

เกบ็ขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง

คุณภาพ 

เกบ็ขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง

ปริมาณ 

การตีความ 
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  1.3 วุฒิการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของผูใหขอมูล จําแนกเปน (1) ปริญญาตรี 

(2) ปริญญาโท และ (3) ปริญญาเอก 

  1.4 ตําแหนงงาน หมายถึง ตําแหนงในปจจุบันของผูใหขอมูล ไดแก (1) ผูบริหารสถานศึกษา 

(2) หัวหนางาน และ (3) ครูผูรับผิดชอบโครงการ 

  1.5 ประสบการณทํางาน หมายถึง ประสบการณในตําแหนงปจจบุัการทาํงานนของผูใหขอมลู 

จําแนกเปน (1) ตํ่ากวา 5 ป (2) 5-10 ป (3) 11-15 ป (4) 16 ปข้ึนไป 

  1.6 ขนาดของสถานศึกษา หมายถึงขนาดสถานศึกษา (1) ขนาดเล็ก (2) ขนาดกลาง  

(3) ขนาดใหญ 

 2)  ตัวแปรที่ศึกษา ในการวิจัยครั้งน้ี มีตัวแปรที่ศึกษา ดังน้ี 

 ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก 

   1.5.2.1 ตัวแปรแนวคิดการบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle ประกอบดวย การวางแผน 

การนําไปปฏิบัติ และการประเมินผล  

   1.5.2.2 ตัวแปรแนวคิดหลักสุจริต ประกอบดวย กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต 

   1.5.2.3 ตัวแปรแนวคิดมาตรฐานโรงเรียนสุจริต ประกอบดวย ดานการบริหารงานวิชาการ 

ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานทั่วไป และดานผลลัพธและภาพ

แหงความสําเร็จ 

   1.5.2.4 ตัวแปรที่ไดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 

   1.5.2.5 ตัวแปรการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

3.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   3.3.1 ประชากร 

   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้ง น้ี ไดแก โรงเรียนสุจริตตนแบบระดับประถมศึกษา  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 183 โรงเรียน 

   3.3.2 กลุมตัวอยาง   

   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี มีวิธีเลือกและสุมมา ซึ่งกําหนดไดสองประเภท โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี 

   1) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาขอมูลเบื้องตน (Baseline study) เปนกลุมตัวอยางที่เลือก

มาเพื่อทําการศึกษาองคประกอบเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สําหรับการตอบคําถามวิจัยขอ 1 ไดแก 
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ผูเ ช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมี

หลักเกณฑในการเลือก คือ เปนผูบริหารสถานศึกษาที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการบริหารงาน

โรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ไดรับรางวัลโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส จํานวน 5 คน และผูทรงคุณวุฒิที่

รั บ ผิ ด ช อบ โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง คุณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ ธร ร ม า ภิ บ า ล ใ น ส ถา น ศึ ก ษ า  

“ปองกันการทุจริต” ในสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สังกัด สพฐ. จํานวน 2 คน รวมจํานวน   7 

คน 

   2) กลุมตัวอยางที่สุมมาเพื่อทําการศึกษาสําหรับการตอบคําถามวิจัยขอ 2 ไดแก โรงเรียน

สุจริตตนแบบระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนกลุมตัวอยางที่

ผูวิจัยไดกําหนดขนาดโดยใชตารางสําเร็จรปูของเครจซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-

680) ไดกลุมตัวอยางเปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวนทั้งสิ้น 127 

โรงเรียน  

   ผูใหขอมูล คือ ผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 127 คน หัวหนางาน 

โรงเรียนละ 1 คน และครูผูรับผิดชอบโครงการ โรงเรียนละ 2 คน จํานวน 381 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 

508 คน 

   เทคนิคและวิธีการสุมตัวอยาง ผูวิจัยไดดําเนินการโดยใชเทคนิคและวิธีการสุมตัวอยาง 

ตามข้ันตอนดังน้ีคือ 

   1. กําหนดการประมาณขนาดกลุมตัวอยางโดยวิธีการเปดตารางสําเร็จรูปของเครจซีและ

มอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-680) จากโรงเรียนสุจริตตนแบบระดับประถมศึกษา สังกัด 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. ไดกลุมตัวอยางเปนโรงเรียนสุจริตตนแบบระดับ

ประถมศึกษา สังกัด สพฐ. จํานวนทั้งสิ้น 127 โรงเรียน (จากประชากรทั้งสิ้น 183 โรงเรียน) 

   2. จําแนกกลุมตัวอยางโรงเรียนสุจริตตนแบบระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยจําแนกเปนโรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียน

ขนาดเล็ก  

   3. สุมตัวอยางโดยใชวิธีสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) แลวกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางโดยการคํานวณแจกแจงความถ่ี 

 ข้ันที่ 1 กําหนดช้ันภูมิและผูใหขอมูลหลัก 

 1. กําหนดใหประชากร ไดแก โรงเรียนสุจริตระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 183 โรงเรียน เปนช้ันภูมิของการสุม 



96 
 

 

 2. กําหนดใหโรงเรียนสุจริตระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน เปนกลุมตัวอยาง 

 3. กําหนดใหผูบริหารสถานศึกษา หัวหนางาน และครูผูรับผิดชอบโครงการ เปนผูใหขอมูลหลัก 

 ข้ันที่ 2 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางและการสุมแบบแบงช้ันภูมิ 

 1. จากประชากร ที่เปนโรงเรียนสจุรติตนแบบระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 183 โรงเรียน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางสําเร็จรูปของ

เครจซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-680) ไดกลุมตัวอยางเปนโรงเรียนสุจริตตนแบบ

ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวนทั้งสิ้น 127 โรงเรียน  

 2. สุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratifiled random sampling) โดยคํานวณกลุมตัวอยางตาม

สัดสวนของประชากร ไดกลุมตัวอยางเปนโรงเรียนโรงเรียนสุจริตตนแบบระดับประถมศึกษา  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 127 โรงเรียน โดยจําแนกการจัดแบงเปนขนาด

โรงเรียน คือ ขนาดใหญ ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก 

 ข้ันที่ 3 กําหนดโควตา (Quota) และทําการสุมแบบงาย 

 1. เมื่อไดขนาดกลุมตัวอยางแลว ผูวิจัยกําหนดโควตา โดยกําหนดผูใหขอมูล คือ ผูบริหาร

สถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 127 คน หัวหนางาน โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 127คน และครู

ผูรับผิดชอบโครงการ โรงเรียนละ 2 คน จํานวน 254 คน เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  

รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 508 คน 

 2. เมื่อกําหนดผูใหขอมูลแลว เลือกแบบเจาะจงในกรณีที่เปนผูบริหารสถานศึกษา และครู

ผูรับผิดชอบโครงการ สวนหัวหนางานโดยใชวิธีจับฉลากเพื่อเปนผูใหขอมูล ดังรายละเอียดที่ปรากฏใน

ตารางที่ 3.1   
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ตารางท่ี  3.1  ประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลตามขนาดของโรงเรียนสุจริตตนแบบ 

                  ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ขนาด

โรงเรียน 

ประชากร 

(โรงเรียน) 

กลุมตัวอยาง 

(โรงเรียน) 

                       ผูใหขอมูล  รวม 

   ผูบริหารสถานศึกษา 

(1 คน) 

หัวหนางาน 

(1 คน) 

ครู

ผูรับผิดชอบ

โครงการ 

(2 คน) 

 

ใหญ 54 35 35 35 70 140 

กลาง 105 76 76 76 152 304 

เล็ก 24 16 16 16 32 64 

รวม 183 127 127 127 254 508 

 

3.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ในการดําเนินการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ และมี

การพัฒนาเครื่องมือตามลําดับข้ันตอนของการวิจัย ดังน้ี 

 ข้ันตอนการวิจัยที่ 1 การสรางและพัฒนาเครื่องมือเพื่อศึกษาองคประกอบ ผูวิจัยไดดําเนินการ

สรางเครื่องมือข้ึนหน่ึงชุด ไดแก แบบสัมภาษณ เปน 7แบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง 0 (Structured 

interview form) ผูวิจัยสรางข้ึนโดยการ 0นําผลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของกับการ

บริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน มาเปนแนวทางในการสราง ประกอบดวยแนวคําถามที่เปนขอเท็จจริงในปจจุบัน

เกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใหผูใหขอมูลสามารถใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางครบถวน

ทุกประเด็น ใชสัมภาษณผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิของโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน ที่เปนผูบริหารสถานศึกษาที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนสุจริต

ของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดรับ

รางวัลโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส และผูทรงคุณวุฒิที่รับผิดชอบโครงการเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” ในสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัด

การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอ 1  
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 ข้ันตอนการวิจัยที่ 2 การสรางและการพัฒนาเครื่องมือเพื่อสรางรูปแบบ ในข้ันตอนน้ี ผูวิจัยได

ดําเนินการสรางเครื่องมือข้ึนสองชุด ไดแก แบบสอบถามระดับการปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 1. แบบสอบถามระดับการปฏิบัติ เปนแบบสอบถามที่สรางข้ึนโดยอาศัยขอมูลซึ่งเปนผลจาก

การศึกษาวิเคราะหองคประกอบเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใชเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับการ

บริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยแบงออกเปนสามตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง ซึ่งมีลักษณะ

เปนนามบัญญัติ (Nominal scale) ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และตําแหนงหนาที่ปจจุบัน 

ประสบการณในตําแหนงปจจุบัน ขนาดโรงเรียน เปนขอคําถามแบบเลือกตอบ 

 ตอนที่ 2 ขอคําถามวัดระดับการปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีประเด็นตัวแปร

ตาง ๆ ตามที่นิยามไว มีลักษณะของขอมูลเปนมาตราอัตราสวน (Ratio scale) ชนิดมาตราประมาณคา 

(Rating scale) ตามแบบของลิเคิรท (Likert, อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2560, หนา 75)  หาระดับ คือ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยมีเกณฑใหคะแนนดังน้ี 

    คาคะแนน 5 หมายถึง มีการปฏิบัติมากที่สุด 

    คาคะแนน 4 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก 

    คาคะแนน 3 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง 

    คาคะแนน 2 หมายถึง มีการปฏิบัตินอย 

    คาคะแนน 1 หมายถึง มีการปฏิบัตินอยที่สุด 

 

โดยมีเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยตามเกณฑของเบสท (Best,1970,p.190) ดังรายละเอียด ดังน้ี 

     4.50 - 5.00 หมายถึง  มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด 

     3.50 - 4.49 หมายถึง  มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 

     2.50 - 3.49 หมายถึง  มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 

     1.50 - 2.49 หมายถึง  มีการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย 

     1.00 - 1.49 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 

 ตอนที่ 3 ขอคําถามปลายเปด เปนขอคําถามที่เกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรยีนสุจริตของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 สวนการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือดังกลาว ผูวิจัยไดดําเนินการหาประสทิธิภาพของเครื่องมือ 

สองข้ันตอน ประกอบดวยการวิเคราะหความตรงตามเน้ือหา (Content validity) และการวิเคราะหความ

เที่ยงหรือความเช่ือมั่น (Reliability) มีรายละเอียด ดังน้ี คือ 

 1) การวิเคราะหความตรงตามเน้ือหา (Content validity) ผูวิจัยไดดําเนินการใหมีการวิเคราะห

ความตรงตามเน้ือหา (Content validity) ซึ่งเปนความตรงที่เกี่ยวกับการวิเคราะหตรวจสอบเน้ือหาของ

แบบสอบถามวา เน้ือหาของขอคําถามน้ัน ๆ วัดไดตรงกับเน้ือหาของเรื่องที่นิยามไวและ/หรือตรงกับ

วัตถุประสงค โดยผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิดานการสรางเครื่องมือ และผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิดาน

ภาษา รวมจํานวน 5 คน เพื่อพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและนิยามศัพท/

วัตถุประสงค (Item – objective congruence index - IOC)  

 ใ นก า ร พิ จ า ร ณาห าค า ดั ช นี ค ว ามส อดค ล อ ง ร ะห ว า ง ข อ คํ า ถ ามแล ะ นิ ย าม ศัพ ท  

(Item - objective congruence index - IOC) น้ัน เปนการคํานวณหาความสอดคลองระหวางประเด็นที่

ตองการวัดกับขอคําถามที่ไดสรางข้ึน โดยผูวิจัยนําผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิแตละ

ทานมารวมกัน กลาวคือ นําผลการพิจารณาประเมินของผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิแตละทานที่ได

ประเมินดวยคะแนน 3 ระดับ มารวมกัน คือ 

  1 = แนใจวาสอดคลองระหวางขอคําถามและนิยามศัพท 

  0 = ไมแนใจวามีความสอดคลองระหวางขอคําถามและนิยามศัพท 

   -1 = แนใจวาไมสอดคลองระหวางขอคําถามและนิยามศัพท  

 

  ใชสูตรในการคํานวณหาดัชนีความสอดคลอง ดังน้ี 

    IOC =  

         

 เมื่อ    IOC = ดัชนีความสอดคลอง 

    ∑R = ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของ 

   ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิในแตละระดับ 

   ความสอดคลองจํานวนผูเช่ียวชาญ 

 ซึ่งคา IOC มีคาระหวาง -1 ถึง 1 ขอคําถามที่ดีตองมีคาใกล 1 สวนขอคําถามที่มีคา IOC  

ตํ่ากวา 0.5 จะมีการปรับปรุงแกไข โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดย พิจารณาเฉพาะคา IOC ที่

คาต้ังแต 0.60 ข้ึนไป ผลการพิจารณาผลการสอดคลองของขอคําถามกับกรอบแนวคิด ไดคาความตรงเชิง

เน้ือหาต้ังแต 0.60 – 1.00 ปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาที่ใชในแบบสอบถามใหถูกตอง 

 ∑R 

   N 
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 2) การวิเคราะหความเที่ยงหรือความเช่ือมั่น (Reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใช 

(Try out) กับกลุมประชากรที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง แตไมใชกลุมตัวอยางวิจัย จํานวน 30 คน 

จากน้ันนําแบบสอบถามมาตรวจคุณภาพเพื่อวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น หรือความสอดคลองภายใน 

(Measure of internal consistency) ของเครื่องมือ โดยใชวิธีการโดยหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา  

(α -coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (Burns & Grove,1997, pp. 42-50) พบวา แบบสอบถาม

ทั้งฉบับ มีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เทากับ .837 

 ข้ันตอนการวิจัยที่ 3 การสรางและการพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินรูปแบบการบริหารงาน

โรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเครื่องมือในข้ันตอนน้ีคือแบบประเมิน โดยเปนแบบที่ใหผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณาประเมินรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถม  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพื้นฐาน  ที่ผู วิจัยสราง ข้ึนในประเ ด็นความถูกตอง  

ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน โดยใชเกณฑ ต้ังแต 3.50 ข้ึนไป 

 สรุปข้ันตอนการสรางและการพัฒนาเครือ่งมอื ผูวิจัยไดสรุปข้ันตอนการดําเนินการสรางเครือ่งมอื

และการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยตามข้ันตอนการวิจัย สามข้ันตอน ดังภาพที่ 3.3 
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        ข้ันตอนการวิจัยที่ 1 

 

 

 

 

 

 

     

               ข้ันตอนการวิจัยที่  2                 

3. หาประสิทธิภาพของเครื่องมือดวยวิธีการวิเคราะหความตรงตามเน้ือหา (Content validity)  

โดย ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ และวิเคราะหความเที่ยงหรือความเช่ือมั่น (Reliability)  โดยนํา

แบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับกลุมบุคลากรของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่ไมใชกลุม

ตัวอยาง และหาคาความเที่ยงโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach)   

 

 

 

 

                 

 

        ข้ันตอนการวิจัยที่ 3 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3 ขั้นตอนการสรางและการพัฒนาเคร่ืองมือ 

 

 

1. ศึกษาวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของกับการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. สรางเครื่องมือชุดที่ 1 ไดแก แบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง พรอมคําถามปลายเปด เพื่อ

ศึกษาองคประกอบเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามวัตถประสงคของการวิจัย

4. นําผลจากการศึกษาองคประกอบมาเปนพื้นฐาน แลวสรางเครื่องมือชุดที่  2 ไดแก 

แบบสอบถามระดับการปฏิบัติพรอมคําถามปลายเปดเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อสรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของ

ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตาม

วัตถุประสงคการวิจัยขอ 2 

5.  สรางเครื่องมือชุดที่ 4 ไดแก แบบประเมิน ใชเก็บรวบรวมขอมูลจากการประเมิน โครงราง

รูปแบบแบบโดยผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ในประเด็นความถูกตอง ความเหมาะสม ความ

เปนไปได และความเปนประโยชน 
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3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดวย

เครื่องมือชุดตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

 1. เครื่องมือชุดที่ 1 เปนแบบสัมภาษณชนิดมีโครงสรางพรอมกับคําถามปลายเปด ใชเก็บ

รวบรวมขอมูลที่เปนองคประกอบเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเปนผูบริหาร

สถานศึกษาที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดรับรางวัลโรงเรียนสุจริต

พระราชทานดานความโปรงใส และผูทรงคุณวุฒิที่รับผดิชอบโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรร

มาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” ในสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในภาพรวมจํานวน 7 คน 

 2. เครื่องมือชุดที่ 2 เปนแบบสอบถามระดับการปฏิบัติ ใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่

ผูวิจัยดําเนินการจัดทําหนังสือนําจากบัณฑิตวิทยาลัย และเตรียมแบบสอบถามเพื่อจัดสงทางไปรษณียและ

ดวยตนเอง โดยกําหนดการสงกลับดวยวิธีที่ผูตอบบรรจุแบบสอบถามที่ตอบแลวลงในซองปดผนึกและ/หรือ

รวบรวมนําสงกลับภายในระยะเวลาที่ผูวิจัยที่กําหนด 

 3. เครื่องมือชุดที่ 3 เปนแบบประเมิน ใชเพื่อใหผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมิน

โครงรางรูปแบบตนแบบ ในประเด็นความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน 

 

3.6  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยน้ัน มีกระบวนการดังน้ี คือ เมื่อผูวิจัยไดสัมภาษณ

และรวบรวมแบบสัมภาษณมาแลวทั้งหมด ไดสํารวจความสมบูรณของแบบสัมภาษณแลวทําการวิเคราะห

ขอมูล และเมื่อผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลบัคืนมาแลวทั้งหมด ไดสํารวจความสมบูรณของแบบสอบถามแต

ละฉบับ แลวทําการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

 1. เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 1 เกี่ยวกับองคประกอบของการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของ

ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูวิจัยวิเคราะห

ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณและวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) ที่ไดจากการศึกษา

เ อ ก ส า ร  แ น ว คิ ด  ท ฤ ษ ฎี  แ ล ะ ง า น วิ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง  โ ด ย ใ ช ห ลั ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห เ น้ื อ ห า  

(Content analysis) และที่ไดจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิโดยใชหลักการวิเคราะหแบบสรางขอสรุป

อุปนัย (Analytic induction) 
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 2. เพื่อนําไปสูการตอบคําถามการวิจัยขอที่ 2 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ คือ

วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามระดับการปฏิบัติที่มีลักษณะเปนนามบัญญัติ (Nominal 

scale) ในรูปแจกแจงตารางความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) จากน้ัน วิเคราะหขอมูล

เกี่ยวกับความเหมาะสมขององคประกอบยอยซึ่งเปนขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) มีลักษณะ

เปนมาตราอันตรภาค (Interval scale) ที่ไดจากแบบสอบถามระดับการปฏิบัติ  ชนิดมาตราประมาณคา 

(Rating scale) หาระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป ไดแก 1) การคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) ใชเกณฑเทากับ หรือมากกวา 3.00 (สุทธิธัช  

คนกาญจญน, 2547) 2) การคํานวณหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใชเกณฑ ไม

เกิน 1.00 ซึ่งในการนําเสนอขอมูล ผูวิจัยจะเสนอในรูปตารางวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และ 3) คาสัมประสิทธ์ิการกระจาย (Coefficient of variation) โดยใชเกณฑเทากับ หรือตํ่ากวา 20 % 

(สุทธิธัช คนกาญจญ, 2547) นอกจากน้ี วิเคราะหคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (Correlation coefficient) 

ของขอมูลกอนนําไปวิเคราะหองคประกอบ โดยตัวแปรที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบน้ันตองมี

ความสัมพันธของขอมูลเบื้องตนแลวนําไปวิเคราะหองคประกอบ ตามเกณฑ คือ มีคาไมนอยกวา .30 ซึ่งใน

การ วิจัยครั้ ง น้ี  กํ าหนดนัยสํ า คัญที่  0.05 จึ งจะแสดงว า ตัวแปรมี ความสั มพันธ กั น  (สุ ภมาส  

อังศุโชติ และคณะ, 2557, หนา 97) 

 ในการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังกลาวน้ัน เปนแนวทางพื้นฐานของการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  Factor  Analysis) ซึ่งสามารถนํามาใชเพื่อตรวจสอบ

ความเหมาะสมของขอมูลที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบของการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลาวคือ ตรวจสอบ

ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังกลาวน้ัน โดยพิจารณาวาขอมูลใดที่มี

คามากกวาหรือเทากับ .30 ถือวาเปนขอมูลที่ควรนํามาตรวจสอบความเหมาะสมเพื่อที่จะใชการวิเคราะห

อ ง ค ป ร ะก อบ  โ ดย ใช ม า ต ร วั ดคว าม เ พี ย ง พอขอ ง ก า ร สุ ม ขอ ง ไค เ ซ อ ร -ไ ม เ ย อ ร -โ อ ล คิ น  

(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, KMO) เพื่อวัดความเหมาะสมของขอมูลโดย

เ ป นก า ร ยื น ยัน ว า  ข อ มู ล ที่ มี อ ยู เ ห ม าะส มที่ จ ะ ใ ช ก า ร วิ เ ค ร า ะห อ ง ค ป ร ะ กอบ เ ชิ ง ยื น ยั น  

(Confirmatory  Factor  Analysis) ไดหรือไม ซึ่งคา KMO ตองมากกวา .50 จึงจะแสดงวาขอมูลมีความ

เหมาะสมที่จะใชการวิเคราะหองคประกอบ โดยมีรายละเอียดการแปลความหมายระดับความเหมาะสม 

ดังที่ปรากฏในตารางที่  3.2 
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ตารางท่ี 3.2 คา KMO และการแปลความหมาย 

        คา  KMO ความหมาย 

       .80  ขึ้นไป                                  เหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบดีมาก 

       .70 - .79                                  เหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบดี 

       .60 - .69                                  เหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบปานกลาง 

       .50 - .59                                  เหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบนอย 

       นอยกวา .50                                  ไมเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบ 

  

 จากน้ันนําไปทําการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยใชมาตรวัดของบารทเลทท 

(Bartlett’s Test of Sphericity) ซึ่งมีสถิติทดสอบที่แจกแจงโดยประมาณแบบไค-สแควร (Chi-square)  

โดยถาคาไค-สแควรมีคามากหรือคานัยสําคัญทางสถิติ (Significance) มีคาตํ่ากวานัยสําคัญ (คาอัลฟา) ที่

กําหนด (ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ี กําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05) แสดงวาตัวแปรมีความสัมพันธกัน จึงมีความ

เหมาะสมที่จะใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ (Factor analysis) 

 สําหรับคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation, S.D.) จะมีการพิจารณาและแปล

ความหมาย ดังที่ปรากฏในตารางที่ 3.3  

 

ตารางท่ี 3.3 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลความหมาย   

คา  S.D.             ความหมาย 

       0.0                                   ขอมูลที่ไดรับจากผูตอบไมมีการกระจาย 

      ไมเกิน 1.00                                  ขอมูลที่ไดรับจากผูตอบมีการกระจายนอย 

      มากกวา 1.00                                   ขอมูลที่ไดรับจากผูตอบมีการกระจายมาก 

                

 ตอจากน้ัน ผูวิจัยทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : 

CFA) โดยการทดสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโครงสรางองคประกอบและกําหนดนํ้าหนักตัว

แปรยอยที่ใชในการสรางตัวบงช้ีกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งไดจากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม เพื่อ

หานํ้าหนักตัวแปรยอยที่ใชในการสรางองคประกอบ แลวทําการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของ

โมเดลการวิจัยที่เปนโมเดลเชิงทฤษฎีที่ผูวิจัยสรางข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ ดังน้ันการวิเคราะหจึงแยกเปน

สองข้ันตอน คือ ข้ันตอนแรกเปนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึง (First Order 

Confirmatory Factor Analysis) เพื่อสรางสเกลองคประกอบ ข้ันตอนที่สองเปนการวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis) เพื่อพัฒนา



105 
 

 

องคประกอบ (Bratholomew, Knotts & Moustaki, 2011) โดยมีรายละเอียดการวิเคราะหขอมูลในแตละ

ข้ันตอน  ดังน้ี  

 1) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึง (First Order Confirmatory Factor 

Analysis) กอนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึง (First Order Confirmatory Factor 

Analysis) เพื่อสรางสเกลองคประกอบจากโมเดลการวัดขององคประกอบสี่องคประกอบ และไดตรวจหา

ความเหมาะสมขององคประกอบในแตละโมเดลการวัดของแตละองคประกอบกอน โดยมีแนวทาง ดังน้ี 

  (1) คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบกับโมเดลการวัด

ของแตละองคประกอบ เพื่อพิจารณาวามีคาตางจากศูนยหรือไม ถาไมมีความสัมพันธกันแสดงวาไมมี

องคประกอบรวมกัน จึงไมมีประโยชนในการนําเมทริกซน้ันไปวิเคราะห เกณฑการพิจารณา คือ  

มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 (p < 0.01) (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) 

  (2) คาสถิติของ Bartlett :ซึ่งเปนคาสถิติทดสอบสมมติฐานเมทรกิซสหสัมพันธระหวางตัวแปร

กับเมทริกซเอกลกัษณ (identity matrix) โดยพิจารณาคา Bartlett’s test Of Sphericity และความนาจะ

เปนว ามีความสัมพันธ เ หมาะสมกันเพีย งพอที่ จะ นํา ไปวิเ คราะหองคประกอบต อไปหรือไม  

โดยพิจารณาจากเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแตกตางจากเมทริกซเอกลักษณอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติทีระดับ 0.01 (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) 

  (3) คาจากดัชนีไกเซอร ไมเยอร ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling 

Adequacy : MSA) ซึ่ง Kim and Muclle (1978, อางถึงใน สมเกียรติ ทานอก, 2539) ไดเสนอไววา  

ถามีคามากกวา 0.80 แสดงวาดีมาก และถามีคานอยกวา 0.50 แสดงวาไมเหมาะที่จะนําไปวิเคราะห

องคประกอบ (Factor Analysis) 

 หากผลการทดสอบพบวาองคประกอบมีความเหมาะสมตามเกณฑที่กําหนด จึงทําการวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึง (First Order Confirmatory Factor Analysis) เพื่อทดสอบความ

สอดคลองของโมเดลที่พัฒนาข้ึนจากทฤษฎีและงานวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษของโมเดลการวัดแตละ

องคประกอบ และนําคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหไปใชสรางสเกลตัวบงช้ี 

เพื่อใหไดตัวแปรใหมสําหรับนําไปสูการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองตอไป 

 2) การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งถาผลการวิเคราะห

ขอมูลครั้งแรกยังไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ผูวิจัยตองปรับโมเดล เพื่อใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

ผูวิจัยใชคาสถิติในการตรวจสอบ ดังน้ี (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) 

  (1) คาไค-สแควร (Chi-square statistics :  χ 2 ) เปนคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานทางสถิติ

วาฟงกช่ันความกลมกลืนมีคาเปนศูนย  ถาคาไค-สแควร (χ 2 ,) มีคาตํ่ามาก หรือย่ิงเขาใกลศูนยมากเทาไร 

แสดงวาขอมูลโมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ระดับการยอมรับ คือ ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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หรือคา P-Value มากกวา 0.05 หรือคาไค-สแควรสัมพัทธ (χ 2 /df,) มีคานอยกวา 2.00 แสดงวา

สอดคลองและกลมกลืน  

  (2) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index : GFI) ซึ่งเปนอัตราสวนของ

ผลตางระหวางฟงกช่ันความกลมกลืนจากโมเดลกอนและหลังปรับโมเดลกับฟงกช่ัน ความกลมกลืนกอน

ปรับโมเดล  คา GFI มีคาต้ังแต 0.90 – 1.00 แสดงวาโมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

  (3) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแลว (adjusted goodness-of-fit index : AGFI)  

ซึ่งนํา GFI มาปรับแก โดยคํานึงถึงขนาดของชวงอิสระ (DF) ซึ่งรวมถึงจํานวนตัวแปรและขนาดกลุมตัวอยาง 

หากคา AGFI มีคาต้ังแต 0.90 – 1.00 แสดงวาโมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

  (4) คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (root mean square error of 

approximation : RMSEA) เปนคาที่บงบอกถึงความไมกลมกลืนของโมเดลที่สรางข้ึนกับเมทริกซความ

แปรปรวนรวมของประชากร ซึ่งคา RMSEA ตํ่ากวา 0.05 แสดงวาโมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง

ประจักษ  

 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงใชเกณฑในการตรวจสอบความกลมกลืนระหวางโมเดลที่ผูวิจัยสรางข้ึนกับขอมูล

เชิงประจักษ สรุปไดตามตารางที่ 3.4 

 

   ตารางท่ี 3.4 คาสถิติท่ีใชในการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับขอมูล 

                  เชิงประจักษ   

คาสถิติท่ีวัดความกลมกลืน ระดับการยอมรับ 

1. คา Chi-square statistics        

   (χ 2 ) 
χ 2 ที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือคา P-Value มากกวา 

0.05 แสดงวาโมเดลมีความกลมกลืน 

2. คา χ 2 /df, มีคา < 2.00 หรอื < 5.00 

3. คา GFI มีคาต้ังแต 0.90 – 1.00 แสดงวาโมเดลมีความกลมกลืน 

4 คา AGFI มีคาต้ังแต 0.90 – 1.00 แสดงวาโมเดลมีความกลมกลืน 

5. คา RMSEA มีคาตํ่ากวา 0.05 

 

   5) นําผลการวิเคราะหจากการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลมาคัดเลือก

องคประกอบที่มีคาความตรงเชิงโครงสราง คือ มีคานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) มากกวาหรือ

เทากับ 0.70 สําหรับองคประกอบหลัก และมากกวาหรือเทากับ 0.30 สําหรับองคประกอบยอย และเพื่อ
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ตอบคําถามการวิจัยขอที่ 2 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดจากผลการวิเคราะหองคประกอบหลัก ความคิดเห็น/

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูใหขอมูลและผูเ ช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ โดยใชหลักการวิเคราะหเ น้ือหา 

(Content analysis) และไดนําเสนอในรูปของตารางวิเคราะห จากน้ัน สังเคราะหขอมูลจากประเด็น 

ตาง ๆ  ที่วิเคราะหไดโดยตัดประเด็นที่ซ้ําซอนออกและนําประเด็นที่สอดคลองกันมารวมกัน แลวสรุปเปน

โครงรางรูปแบบ 

 3. เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 3 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบประเมินที่ผูวิจัย

ไดดําเนินการใหผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน พิจารณาประเมินโครงรางรูปแบบในประเด็น

ดานความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน พรอมทั้งขอเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุง/พัฒนาใหไดรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งแบบประเมินดังกลาวเปนแบบมาตราสวนประมาณคาหาระดับ 

โดยนําขอมูลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งคาเฉลี่ยตองไมตํ่ากวา 3.50 

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ตามประเด็น การประเมินสี่ดานจึงจะถือวาไดรับการรับรอง จากน้ัน ผูวิจัยสรุป

ขอมูล จากแบบประเมิน นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงรูปแบบ แลวสรุปเปนรูปแบบการบริหารงานโรงเรียน

สุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดย

ตัดประเด็นที่ซ้ําซอนออก และนําประเด็นที่สอดคลองกันมารวมกัน แลวสรุปเปนรูปแบบการบริหารงาน

โรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน อีกครั้งหน่ึง จากน้ันนําเสนอในรูปตารางวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  

 4. สรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ (Final research) เรื่อง รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริต

ของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมี

ข้ันตอนการสรุปผลการวิจัยสามข้ันตอน ดังน้ี 

  1) สรุปขอมูลจากการพิจารณาประเมินของผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดจากแบบ

ประเมินในประเด็นดานความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชนของรูปแบบ

การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน 

  2) นําผลขอเสนอแนะที่ไดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมมาปรับปรุง

ผลการวิจัย 

  3) จัดพิมพงานวิจัยฉบับสมบูรณเรื่อง รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และรายงานการวิจัย

ฉบับสมบูรณ 
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3.7  สรุป 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงแบบผสม ซึ่งใชวิธีผสมทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Methods Research) โดยมีโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนหนวยในการวิเคราะห (Unit of analysis)  ประชากร คือ โรงเรียนสุจริตตนแบบ

ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 183 โรงเรียน กลุมตัวอยางที่

ใชในการศึกษาครั้งน้ีมีสองประเภท คือ 1) กลุมตัวอยางที่ เลือกมาเพื่อศึกษาองคประกอบเกี่ยวกับการ

บริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน ไดแก ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิของโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ที่เปนผูบริหารสถานศึกษาที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของ

ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดรับรางวัล

โรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส และผูทรงคุณวุฒิที่รับผิดชอบโครงการเสริมสรางคุณธรรม 

จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า  “ ป อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต ”  

ในสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สั งกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ในภาพรวม จํานวน 7 คน และ 2) กลุมตัวอยางที่สุมมาเพื่อทําการศึกษาสําหรับการสรางรูปแบบ ไดแก 

โรงเรียนสุจริตตนแบบระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนกลุม

ตัวอยางที่ผูวิจัยไดกําหนดขนาดโดยใชตารางสําเร็จรูปของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, 

pp. 607-680) ไดกลุมตัวอยางเปนโรงเรียนสุจริตตนแบบระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวนทั้งสิ้น 127 โรงเรียน โดยมีผูใหขอมูล คือ ผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนละ  1 

คน จํานวน 127 คน หัวหนางาน โรงเรียนละ 1 คน และครูผูผูรับผิดชอบโครงการ โรงเรียนละ 2 คน 

จํานวน 381 คน  รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 508 คน การดําเนินการวิจัย เปนไปตามข้ันตอนของการวิจัย มีสี่

ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาวิเคราะหองคประกอบเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใชแบบสัมภาษณชนิดมี

โครงสรางเปนเครื่องมือ 2) สรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใชแบบสอบถามระดับการปฏิบัติเปน

เครื่องมือ 3) ประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ และ 4) 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และใหขอเสนอแนะ สถิติที่ใชในการวิจัย มีดังน้ีคือ  สถิติสําหรับการวิเคราะห
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ขอมูลพื้นฐาน ประกอบดวย 1) คาความถ่ี  (frequency) 2) คารอยละ (percentage) 3) คาเฉลี่ย (mean) 

และ 4) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สถิติเพื่อการจําแนกกลุมตัวแปร ใชเทคนิคการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) สวนการประเมินและรับรอง

รูปแบบที่สรางข้ึน สําหรับการดําเนินการในการประเมินและรับรองโครงรางรูปแบบน้ัน ผูวิจัยวิเคราะห

ขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบประเมินที่ผูวิจัยไดดําเนินการใหผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน 

พิจารณาประเมินโครงรางรูปแบบในประเด็นดานความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และความ

เปนประโยชน พรอมทั้งขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง/พัฒนาใหไดรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งแบบประเมิน

ดังกลาวเปนแบบมาตราสวนประมาณคาหาระดับ คาเฉลี่ยตองไมตํ่ากวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

โดยนําขอมูลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามประเด็นการประเมินสี่ดาน

จึงจะถือวาไดรับการรับรอง 

 ตอจากน้ัน สรุปผลและนําเสนอรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใชเวลาดําเนินการระหวางเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – เดือนมิถุนายน 2563 รวมจํานวน 12 เดือน 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ  

1) เพื่อศึกษาองคประกอบของการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2) เพื่อสรางรูปแบบการบริหารงาน

โรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 3) เพื่อประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน การนําเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูลการวิจัย เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดเก็บรวมรวมขอมูล นําขอมูลมา

วิเคราะห และเสนอผลการวิเคราะห โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

 4.1 ผลการศึกษาองคประกอบการบรหิารงานโรงเรียนสจุรติของผูบรหิารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

  4.1.1 การวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยทั้งในและตางประเทศเกี่ยวกับหลักธรรม 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนสุจริต ดวยการวิเคราะหเชิงเน้ือหา 

(Content Analysis) เพื่อเปนแนวทางในการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 

  4.1.2 การวิเคราะหผลการสัมภาษณความคิดเห็นผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ 

องคประกอบรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 7 คน ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาที่มี

ความรูและประสบการณเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และไดรับรางวัลโรงเรียนสุจริต

พระราชทานดานความโปรงใส จํานวน 5 คน และผูทรงคุณวุฒิที่รับผิดชอบโครงการเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” ในสํานักพัฒนานวัตกรรม

การจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 2 คน 

  4.1.3 การสรุปผลการวิเคราะหเอกสารและความคิดเห็นจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ

และผูทรงคุณวุฒิ เพื่อกําหนดองคประกอบจากทฤษฎีที่รองรับและสรางเปนขอคําถามใน

แบบสอบถามการวิจัย 

 4.2 ผลการสรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ 

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

    4.2.1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามการวิจัย 

. 
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    4.2.2 การวิเคราะหคาสถิติเบื้องตนของระดับการปฏิบั ติเกี่ยวกับตัวแปรที่เปน

องคประกอบของรูปแบบจากการตอบแบบสอบถามการวิจัย 

      4.2.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพื่อสรางสเกลองคประกอบ 

    4.2.4 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อเปน

การกําหนดขอมูลจําเพาะเจาะจงของรูปแบบ การระบุความเปนไปไดเพียงคาเดียวของรูปแบบ  

การประมาณคาพารามิเตอร และการประเมินความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิง

ยืนยัน  

    4.2.5 การสรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 4.3 ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย  

2 ข้ันตอน ดังน้ี 

  4.3.1 การวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการประเมินและรับรอง

รูปแบบจากผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน 

  4.3.2 การสังเคราะหขอสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูเช่ียวชาญและ

ผูทรงคุณวุฒิที่มีตอรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  4.3.3 รูปแบบการบริหารงานโรงเรยีนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 การกําหนดสัญลักษณและอักษรยอท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการนําเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห

ขอมูลที่นําเสนอในบทที ่4 น้ี ผูวิจัยกลาวถึงสัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล และผล

การวิเคราะหขอมูลสถานภาพของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม หลังจากน้ันจะนําเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูลตามลําดับของวัตถุประสงคของการวิจัย 

n หมายถึง   ขนาดกลุมตัวอยาง (Sample size) 

X   หมายถึง   คาเฉลี่ย (Mean) 

S.D.   หมายถึง   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

MIN หมายถึง   คะแนนตํ่าสุด (Minimum) 

MAX หมายถึง   คะแนนสูงสุด (Maximum) 

Sk หมายถึง   ความเบ (Skewness) 
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Ku หมายถึง   ความโดง (Kurtosis) 

C.V. หมายถึง   คาสัมประสิทธ์ิการกระจาย (Coefficient of Variation) 

b หมายถึง   คานํ้าหนักองคประกอบ 

β  หมายถึง   คานํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานเปนรายองคประกอ (Standardized 

Solution) 

S.E. หมายถึง   1คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) 

t-value หมายถึง คาสถิติทดสอบซึ่งมีการแจกแจงแบบ t 

r หมายถึง   คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) 
2χ                        หมายถึง   คาไคสแควร (Chi-square) 

df     หมายถึง   คาองศาความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

R2 หมายถึง   คาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ (Coefficient of Determination) 

P หมายถึง   ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

CFI หมายถึง   ดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (Comparative Fit 

Index) 

GFI หมายถึง   ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 

AGFI หมายถึง   ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนทีป่รบัแกแลว (Adjusted Goodness of 

Fit Index) 

RMSEA   หมายถึง   ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือของการประมาณ

คา (Root mean square error of approximation) 

RMR หมายถึง   1ดัชนีที่วัดคาเฉลี่ยสวนที่เหลือจากการเปรียบเทียบขนาดของ 

1ความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมระหวางตัวแปรของ 

1ประชากร (Root mean square residual) 

สัญลักษณของเคร่ืองหมายในการวิเคราะหโมเดล 

 

         หมายถึง    ตัวแปรแฝง (Latent variable) 

                  หมายถึง ตัวแปรสังเกตได (Observed variable) 

                           หมายถึง   ความสัมพันธเชิงสาเหตุ โดยตัวแปรที่ปลายลูกศรกอใหเกิด                                            

ความเปลี่ยนแปลงโดยตรงตอตัวแปรที่หัวลูกศร 

หมายถึง  ความแปรปรวนของตัวแปรที่ไมทราบทิศทางความเปนสาเหตุ 

    e            หมายถึง ตัวแปรรบกวน (error) ของแตละตัวแปร 
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สัญลักษณท่ีใชแทนตัวแปรแฝง 

AUSPA หมายถึง   การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

US หมายถึง   องคประกอบหลักดานการบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle 

PL หมายถึง   องคประกอบยอยดานการวางแผน 

IM หมายถึง   องคประกอบยอยดานการนําแผนไปปฏิบัติ 

EV หมายถึง องคประกอบยอยดานการประเมินผล 

GF หมายถึง   องคประกอบหลักดานหลักสุจริต 

GA หมายถึง   องคประกอบยอยดานกายสุจริต 

GW หมายถึง   องคประกอบยอยดานวจีสุจริต 

GT หมายถึง   องคประกอบยอยดานมโนสุจริต 

ST หมายถึง   องคประกอบหลักดานมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 

AA หมายถึง   องคประกอบยอยดานการบรหิารงานวิชาการ 

BM หมายถึง   องคประกอบยอยดานการบรหิารงานงบประมาณ 

PM หมายถึง   องคประกอบยอยดานการบรหิารงานบุคคล 

GM หมายถึง   องคประกอบยอยดานการบรหิารงานทั่วไป 

RI หมายถึง องคประกอบยอยดานผลลัพธและภาพแหงความสําเร็จ 

 

สัญลักษณท่ีใชแทนตัวแปรสังเกตได 

US หมายถึง   องคประกอบหลักดานการบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle 

PL1-10 หมายถึง   องคประกอบยอยดานการวางแผน 

IM1-7 หมายถึง   องคประกอบยอยดานการนําแผนไปปฏิบัติ 

EV1-9 หมายถึง   องคประกอบยอยดานการประเมินผล 

GF หมายถึง องคประกอบหลักดานหลักสุจริต 

GA1-3 หมายถึง   องคประกอบยอยดานกายสจุริต 

GW1-4 หมายถึง   องคประกอบยอยดานวจีสจุริต 

GT1-3 หมายถึง   องคประกอบยอยดานมโนสุจริต 

ST หมายถึง   องคประกอบหลักดานมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 

AA หมายถึง   องคประกอบยอยดานการบริหารงานวิชาการ 

LN1-4 หมายถึง   ตัวบงช้ีดานการจัดการเรียนรู 
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IS1-4 หมายถึง   ตัวบงช้ีดานการนิเทศภายใน 

AS1-2 หมายถึง   ตัวบงช้ีดานการบริการดานวิชาการ 

BM หมายถึง   องคประกอบหลักดานการบริหารงานงบประมาณ 

PB หมายถึง   องคประกอบยอยดานการวางแผนงานงบประมาณ 

BS1 หมายถึง   ตัวบงช้ีดานการใชจายงบประมาณ 

BT1-2 หมายถึง   ตัวบงช้ีดานการติดตามผลการใชจายงบประมาณ 

PM หมายถึง   องคประกอบยอยดานการบริหารงานบุคคล 

HD1 หมายถึง   ตัวบงช้ีดานการพฒันาบุคลากร 

MO1-3 หมายถึง   ตัวบงช้ีดานการสรางขวัญกําลังใจ 

GM หมายถึง   องคประกอบยอยดานการบริหารงานท่ัวไป 

AM1-2 หมายถึง   ตัวบงช้ีดานการจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน 

CR1-5 หมายถึง   ตัวบงช้ีดานความสัมพันธชุมชน 

RI1-3 หมายถึง   องคประกอบยอยดานผลลัพธและภาพแหงความสําเร็จ 

  

4.1 ผลการศึกษาองคประกอบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 4.1.1 ผลการศึกษาวิเคราะหหลักธรรม แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

 วิเคราะหหลักธรรม แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของและขอคนพบตางๆ ที่เกี่ยวกับ

รูปแบบของ Husen and Postlethwaite (1975); Willer (1976); Keeves (1988); Tosi, & 

Carroll (1982); Good (2005); Thinkexist (2008); วัชรศักด์ิ สงคปาน (2558); วรานิษฐ ลําไย 

(2557); เซียง  เปก (2557); ฐาณิตา  โขมพัตราภรณ (2558); ฐาปณัฐ อุดมศรี (2558); วรวุฒิ แสง

นาก (2555)  อีกทั้งไดศึกษาไดศึกษาองคประกอบและรูปแบบการบริหารสถานศึกษาของ Brown, 

and Moberg (1980); Joreskog Sorbom (1989); Joyce, & Wiel, (1986); Steiner (1988); 

Bardo, &Hartman (1982); Smith และคณะ (1980); วิมล  จันทรแกว (2555) ผูวิจัยไดศึกษา

แนวคิดทฤษฎีในการสรางรูปแบบ โดยการนําเอาขอมูลที่ศึกษามาวิเคราะหและสังเคราะห เพื่อ

กําหนดความสัมพันธเชิงโครงสรางขององคประกอบของรูปแบบ กําหนดโครงสรางและขอเสนอของ

รูปแบบ เพื่อนําไปสูผลสรุปสําหรับอธิบายปรากฏการณที่เกิดข้ึน การวิจัยในครั้งน้ีมีการพัฒนา 

ประเมินและรับรองรูปแบบกอนนําไปใชจริง 

 1) วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่ เกี่ยวของและขอคนพบตางๆ ที่ เกี่ยวกับการ

บริหารงานโรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545); Newby, Stepich, 
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Lehman, & Russell, (2011 อางถึงใน Robert Maribe Branch and Tonia A. Dousay, 2015); 

Pitt Community College. (2011); ศักดา สกนธวัฒน (2555); ปทุมทอง  ไตรรัตน (2558);  

ภารุจีร  เจริญเผา (2557); สุมาลี สุธีกุล (2557);  

 2) วิเคราะหหลักธรรม แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของและขอคนพบตางๆ ที่เกี่ยวกับ

หลักสุจริตของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต (2542); คัมภีรอภิธานัปปทีปกา (2342); พระพรหมคุณา

ภรณ (ป.อ.ปยุตโต) (2556); สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆ ปริณายก 

(2552);  พระธรรมปฎก (2528)  เพื่อศึกษาองคประกอบที่สอดคลองกับการบริหารโรงเรียนสุจริต

ของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 3) วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของและขอคนพบตางๆ ที่เกี่ยวกับ มาตรฐาน

โรงเรียนสุจริต ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและหลักการดําเนินงานโรงเรียนสุจริต มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 

ของสํานักพัฒนานวัตกรรมการการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ซึ่งสรุปสาระสําคัญของการวิเคราะหไดดังตารางที่ 4.1  
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ตารางท่ี 4.1 สรุปสาระสําคัญจากการศึกษาวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  

องคประกอบ สาระสําคัญท่ีนําไปใช 

การบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle ผลการศึกษา พบวา ความหมายกระบวนการใน
การบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle อยู 3 
องคประกอบยอยประกอบดวย 1) การวางแผน 
( Planning)  
2) การนําแผนไปปฏิบัติ(Implementation) และ
การประเมินผล (Evaluation) โดยมีรายละเอียด 
ดังน้ี 

       1. การวางแผน หมายถึง การจัดทําแผนงาน 
แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม โดยกําหนด
วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา วิธี
ดํา เ นินงาน และผูรับผิดชอบ เพื่อ ใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ต้ังไว 

        2. การนําแผนงานไปปฏิบัติ หมายถึง การ
ปฏิบัติตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่
กําหนดไว โดยกําหนดขอบเขตงาน กําหนด
ข้ันตอนการ ดําเ นินงาน จัดสรรทรัพยากร 
งบประมาณ และผู รับผิดชอบ เพื่ อ ใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนด 

        3. การประเมินผล หมายถึง การติดตาม 
ควบ คุม  ตรวจสอบ  และประ เมิ นผลตาม
วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา วิธี
ดํา เ นินงาน และผูรับผิดชอบ เพื่อ ใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ต้ังไว รวมถึงการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และนําผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุง
แกไข  

หลักสุจริต ผลการศึกษา พบวา หลักสจุรติ หมายถึง หลัก
ประพฤติดี ประพฤติชอบประพฤติในทางที่ถูก
ประกอบดวย 3 องคประกอบยอย ประกอบดวย  
1) กายสจุรติ 2) วจีสจุรติ และ 3) มโนสจุริต โดยมี
รายละเอยีด ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
  

องคประกอบ สาระสําคัญท่ีนําไปใช 

หลักสุจริต 1. กายสุจริต หมายถึง เวนจากการฆาสัตว 

เวนจากการลักขโมยในสิ่งของที่เจาของไมไดให เวน

จากการประพฤติในกาม 

2. วจีสุจริต คือ หมายถึง การที่งดเวนจาก

การพูดเท็จ การพูดสอเสียด การพูดคําหยาบ การ

พูดเพอเจอ 

      3. มโนสจุริต หมายถึง ความเพงเล็งอยากได

ของของเขา ความคิดรายผูอื่น ความเห็นผิด 

มาตรฐานโรงเรียนสุจริต ผลการศึกษา พบวา มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 

หมายถึง การนําหลักคุณธรรม จริยธรรมและ      

ธรรมาภิบาล และคุณลักษณะผูเรียนของโรงเรียน

สุจริตมาใชในการบริหารงานใหสอดคลองกับ

วัต ถุประสง ค ขอ ง โค ร ง การ  มาตร ฐานกา ร

บริหารงานโรงเรยีน ประกอบดวยองคประกอบยอย  

5 องคประกอบ  ประกอบดวย 1) การบริหารงาน

วิชาการ 2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การ

บริหารงานบุคคล 4) การบริหารงานทั่วไป และ  

5) ผลลัพธและภาพแหงความสําเร็จ โดยมีราบ

ละเอียด ดังน้ี   

1. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การ

จัดการเรียนรู การสงเสริมนักเรียนใหพัฒนาตนเอง

ตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดย

การจัดการเรียนรูผานสื่อ นวัตกรรม แหลงเรียนรู

อยางหลากหลาย และประเมินผลนักเรียนแลวนํา 

ผลการประเมินไปใชในการวิจัยเพื่อแกปญหาและ

พัฒ นาพฤ ติก รร ม นั ก เ รี ย นให มี คุณลั กษณะ  

5 ประการของโรงเรียนสุจริต พรอมทั้งจัดใหมีการ

นิเทศภาพใน  และใหบริการดานวิชาการทั้งภายใน 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
  

องคประกอบ สาระสําคัญท่ีนําไปใช 

มาตรฐานโรงเรียนสุจริต และภายนอกโรงเรียน ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี   

ไดแก 1) การจัดการเรียนรู 2) การนิเทศภายใน 

และ 3) การบริการดานวิชาการ แตละตัวบงช้ี 

2. การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การ

ดําเนินงานดานการเงิน การบัญชีและพัสดุให

ถูกตองตามระเบียบแบบแผนทางราชการ อยางมี

สวนรวม ประหยัด คุมคา มีความโปรงใสและ

ตรวจสอบได ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี ไดแก 1) การ

วางแผนงานงบประมาณ 2) การใชจายงบประมาณ 

และ 3) การติดตามผลการใชจายงบประมาณ  

     3. การบริหารงานบุคคล หมายถึง งานที่เกี่ยว

ของกับการดูแลอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากร

ในโรงเรียน สรางขวัญกําลังใจ ดูแลการรักษาสิทธิ

ประโยชนอันพึงมีพึงไดของบุคลากร ดําเนินการจัด

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ

ใหกับบุคลากร ประกอบดวย 2 ตัวบงช้ี ไดแก 1) 

การพัฒนาบุคลากร และ 2) การสรางขวัญกําลังใจ 

     4.การบริหารงานทั่วไป หมายถึง การจัดบริการ

ดานอาคารสถานที่แกครู นักเรียนและชุมชน โดย

จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนใหสะอาด รมรื่น 

สวยงาม ปลอดภัย พรอมทั้ งดูแล บํารุงรักษา 

อาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองพิเศษ

ตางๆ ใหอยูในสภาพดีพรอมใชงานและเอื้อตอการ

เรียนรู ประกอบดวย 2 ตัวบงช้ี ไดแก 1) การจัด

บรรยากาศภายในโรงเรียน และ 2) ความสัมพันธ

กับชุมชน 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
  

องคประกอบ สาระสําคัญท่ีนําไปใช 

มาตรฐานโรงเรียนสุจริต      5. ผลลัพธและภาพแหงความสําเร็จ หมายถึง 

ผลที่ เกิดจากการพัฒนาผูบริหารครู นักเรียน ตาม

คุณลักษณะของโครงการเสริมสรางคุณธรรม 

จริ ยธรรม  และธรรมา ภิบาลในสถาน ศึกษา 

“ปองกัน การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ที่

สงผลใหโรงเรียนและชุมชน เปนสังคมที่สุจริต ไม

คอรรัปชัน โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่

สมบูรณ ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก 1) มี

ผลที่เกิดจากการพัฒนาผูบริหารตามคุณลักษณะ

ของโรงเรียนสุจริต ที่สงผลใหโรงเรียนและชุมชน 

เปนสังคมที่สุจริต ไมคอรรัปชัน โปรงใส ตรวจสอบ

ไดและเปนมนุษยที่สมบูรณ 2) มีผลที่เกิดจากการ

พัฒนาครูตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  

ที่สงผลใหโรงเรียนและชุมชน เปนสังคมที่สุจริต  

ไมคอรรัปชัน โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่

สมบูรณ และ 3) มีผลที่เกิดจากการพัฒนานักเรียน

ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ที่สงผลให

โรงเรียนและชุมชน เปนสังคมที่สุจริต ไมคอรรัปชัน 

โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่สมบูรณ 

 

 จากการศึกษาหลักธรรม แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของและขอคนพบตางๆ เกี่ยวกับ

การบริหารโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา สาระสําคัญที่สามารถนําไปใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยไดเพื่อจะไดนํา

องคประกอบตางๆ ที่ไดจัดเปนรูปแบบ ประกอบดวย กระบวนการบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle 

คือ มีองคประกอบสําคัญอยู 3 ข้ันตอน ไดแก การวางแผน (Planning) การนําแผนไปปฏิบัติ 

(Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) แนวคิดหลักสุจริต คือ 1) กายสุจริต 2) วจี

สุจริต และ 3) มโนสุจริต และใชมาตรฐานโรงเรียนสุจริตหาดาน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) 

การบริหารบุคคล  3) การบริหารงานงบประมาณ  4) การบริหารทั่วไป และ 5) ดานผลลัพธและภาพ

แหงความสําเร็จ 
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 4.1.2 ผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 

 ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับ

องคประกอบ ของการบริหารโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 7 คน ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาที่มี

ความรูและประสบการณเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ไดรับรางวัลโรงเรียนสุจริต

พระราชทานดานความโปรงใส จํานวน 5 คน และผูทรงคุณวุฒิที่รับผิดชอบโครงการเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” ในสํานักพัฒนานวัตกรรม

การจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 2 คน เปนกลุมตัวอยาง

โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive selection) ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังตารางที่ 4.2 

 

ตารางท่ี 4.2 ผลสรุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 
  

องคประกอบ สาระสําคัญของความคิดเห็นท่ีนําไปใช 

การบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle ผลการ ศึกษาพบวา  มีความคิด เห็นเกี่ ยวกั บ

สาระสําคัญขององคประกอบยอยที่สอดคลองและ

เพิ่มเ ติมจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ ดังน้ี 

1) ควรมีการวางแผนรวมกัน 

2) ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการใชหลักธรรมใน

การบริหารสถานศึกษา  

3) มีการประชาสัมพันธ 

4) มีกระบวนการ 

5) มีการวางระบบงาน 

6) มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 

7) อยูในกระบวนการเรียนการสอน 

หลักสุจริต ผลการ ศึกษาพบวา  มีความคิด เห็นเกี่ ยวกั บ

สาระสําคัญขององคประกอบยอยที่สอดคลองและ

เพิ่มเ ติมจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 

องคประกอบ สาระสําคัญของความคิดเห็นที่นําไปใช 

 1) ควรใหเกิดปญญาภายใน ปญญาภายนอก 

2) การมีสติ สมาธิ 

มาตรฐานโรงเรียนสุจริต ผลการ ศึกษาพบวา  มีความคิด เห็นเกี่ ยวกั บ

สาระสําคัญขององคประกอบยอยที่สอดคลองและ

เพิ่มเ ติมจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ ดังน้ี 

1) นํารูปแบบ PLC มาใชในการนิเทศ 

2) นิเทศแบบกัลยานิมิต 

3) งานบุคคลควรมีการเปดเผยขอมูล 

 

 จากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองคประกอบและ

รูปแบบการบริหารโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา สาระสําคัญที่สามารถนําไปใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ประกอบดวย 1) แนวคิดการบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle 3 องคประกอบยอย 2) แนวคิดหลัก

สุจริต 3 องคประกอบยอย  และ 3) แนวคิดมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 5 องคประกอบยอย  

 การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี จากนักวิชาการและความคิดเห็นจากการสัมภาษณเชิง

ลึกแบบมีโครงสราง ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ มีการวิเคราะหเอกสารและความคิดเห็นดังกลาว 

เพื่อกําหนดตัวแปรที่เปนองคประกอบของรูปแบบ แลวนํามาสรางเปนขอคําถามในแบบสอบถามการ

วิจัย ซึ่งสามารถวิเคราะหและสังเคราะหเปนตัวแปรที่เปนองคประกอบของการบริหารงานโรงเรียน

สุจริตของผูบรหิารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก คือ 1. องคประกอบการบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle  

ซึ่งประกอบดวยองคประกอบยอยจํานวน 3 องคประกอบ คือ 1) การวางแผน 2) การนําแผนไป

ปฏิบัติ และ 3) การประเมินผล 2. องคประกอบหลักสุจริต มีองคประกอบยอย 3 องคประกอบยอย 

คือ 1) กายสุจริต 2) วจีสุจริต และ 3) มโนสุจริต 3. องคประกอบมาตรฐานโรงเรียนสุจริต  

มีองคประกอบยอย 5 องคประกอบยอย คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงาน

งบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล 4) การบริหารงานทั่วไป และ 5) ผลลัพธและภาพแหง

ความสําเร็จ โดยมีรายละเอียดขององคประกอบหลักทั้ง 11 องคประกอบยอย ดังแสดงในตารางที่ 

4.3  
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ตารางท่ี 4.3 ผลสรุปการวิเคราะหเอกสารและความคิดเห็นจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

                และผูทรงคุณวุฒิ 
  

องคประกอบ รายละเอียด/สาระสาํคัญขององคประกอบยอย 

1. การบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle แบงรายละเอียดตามองคประกอบยอย ดังน้ี 

     1. การวางแผน หมายถึง การจัดทําแผนงาน 

แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม โดยกําหนด

วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา วิธี

ดํา เ นินง าน และผู รั บผิ ดชอบ เพื่ อ ให บ ร รลุ

วัตถุประสงคที่ต้ังไว ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี 

ไดแก  

        1)  มีการจัดทํ าแผนงานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาที่เปนปจจุบัน  

        2) มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปเปน

ปจจุบัน  

        3)  มี การจัดทํ าโคร งการตามโครงการ

โรงเรียนสุจริต  

        4) มีการจัดทําโครงการตามโครงการสุจริต 

        5) มีการกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับ

โครงการโรงเรียนสุจริต  

         6) มีการกําหนดเปาหมายครอบคลุมและ

สอดคลองกับโครงการโรงเรียนสุจริต  

         7) มีการกําหนดตัวช้ีวัดครอบคลุมและ

สอดคลองกับโครงการโรงเรียนสุจริต  

         8) มีการกําหนดระยะเวลากอนดําเนินงาน 

ระหวางดําเนินงาน และหลังดําเนินงานที่ชัดเจน

ปฏิบัติได  

         9) มีการกําหนดวิธีดําเนินการที่ชัดเจนและ

ปฏิบัติไดจริง  

        10) มีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 
  

องคประกอบ รายละเอียด/สาระสาํคัญขององคประกอบยอย 

1. การบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle         2. การนําแผนไปปฏิบัติ หมายถึง การปฏิบัติ

ตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว โดย

กําหนดขอบเขตงาน กําหนดข้ันตอนการ ดําเนินงาน 

จัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และผูรับผิดชอบ 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนด  

ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก  

         1) มีการปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาครอบคลุมโครงการ/กิจกรรมตามที่กําหนด 

         2) มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําป

ครอบคลุมโครงการ/กิจกรรมตามที่กําหนด 3) มีการ

ปฏิบัติตามโครงการและบรรลุวัตถุประสงคตามที่

กําหนด  

         4) มีการปฏิบัติตามขอบเขตงานและบรรลุ

วัตถุประสงคตามที่กําหนด  

         5) มีการปฏิบัติตามข้ันตอนการดําเนินงาน

ครบถวนสมบูรณ  

         6) มีการปฏิบัติงานโดยใชทรัพยากรที่ไดรับ

จัดสรรใหเกิดประโยชนและคุมคา   

         7) มีการปฏิบัติงานตามงบประมาณและ

ระเบียบทางราชการ 

     3.  การประเมินผล หมายถึง  การ ติดตาม 

ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลตามวัตถุประสงค 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา วิธีดําเนินงาน และ

ผูรับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว รวมถึง

การรายงานผลการปฏิบั ติงาน และนําผลการ

ปฏิบั ติงานมาปรับปรุงแก ไข ซึ่ งสัง เกตไดจาก

พฤติกรรมบงช้ี ไดแก  
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 
  

องคประกอบ รายละเอียด/สาระสาํคัญขององคประกอบยอย 

          1)  มี ก า ร ติ ดต าม  ควบ คุม  ต ร วจ ส อบ 

โครงการ/กิจกรรม/งานอยางตอเน่ือง  

         2) มีการประเมินผลงโครงการ/กิจกรรมตาม 

วัตถุประสงคครบถวนครอบคลุม  

         3) มีการประเมินผลเปาหมายสอดคลองกับ

วัตถุประสงคที่กําหนด  

         4) มีการประเมินผลตามตัวช้ีวัดสอดคลองกับ

โครงการ/กิจกรรม  

         5) มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตาม

ระยะเวลาที่กําหนด  

         6)  มีการประเมินผลวิธีดําเนินงานอยาง

ตอเน่ือง  

         7)  มี ก ารปร ะ เมิ นผลผู รั บผิ ดชอบตาม

ระยะเวลาที่กําหนด  

         8) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุด

โครงการ/กิจกรรม และ  

         9) มีการนําผลการประเมินผลโครงการ/

กิจกรรมมาปรับปรงุแกไขในรอบปถัดไป 

2. หลักสุจริต แบงรายละเอียดตามองคประกอบยอย ดังน้ี 

     1. กายสุจริต หมายถึง เวนจากการฆาสัตว เวน

จากการลักขโมยในสิ่งของที่เจาของไมไดให เวนจาก

การประพฤติในกาม ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี 

ไดแก  

         1) มีการบริหารจัดการโดยมีเมตตากรุณา  

ไมทําลายชีวิต ไมเบียดเบียน หรือทําทารุณกรรม

ผูอื่น    

         2) มีการบริหารจัดการในทางที่ชอบ ไมลัก

ทรัพย ไมฉอโกง ไมยักยอกทรัพยสินของผูอื่น  
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 
  

องคประกอบ รายละเอียด/สาระสาํคัญขององคประกอบยอย 

          3) มีการบริหารจัดการโดยไมประพฤติผิดใน

กาม ไมลวงละเมิดในของรักของหวงของผูอื่น 

     2. วจีสุจริต หมายถึง การที่งดเวนจากการพูด

เท็จ การพูดสอเสียด การพูดคําหยาบ การพูดเพอ

เจอ ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก  

         1) มีการบริหารจัดการโดยพูดคําสัตยเปน

ปกตินิสัย ไมพูดเท็จ โกหกหลอกลวง  

         2) มีการบริหารจดัการโดยพูดแตคําที่สงเสรมิ

ความสามัคคี ไมสอเสียด ไมยุยงใหแตกแยก  

         3) มีการบริหารจัดการโดยพูดแตคําสุภาพ

นุมนวลควรฟง ไมหยาบคาย แข็งกระดาง 

         4) มีการบริหารจัดการโดยพูดคําที่มีเหตุผล 

ไมเพอเจอ เหลวไหล ไรสาระ เลื่อนลอย 

     3 มโนสุจริต หมายถึง ความเพงเล็งอยากไดของ

ของเขา ความคิดรายผูอื่น ความเห็นผิด ซึ่งสังเกตได

จากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก  

         1) มีการบริหารจัดการโดยไม คิดละโมบ  

ไมเพงเล็ง หรือไมคิดหาทางเอาแตจะได  

         2) มีการบริหารจัดการโดยไม คิดรายมุ ง

เบียดเบียน หรือไมเพงมองในแงที่จะทําลาย  

         3) มีการบรหิารจัดการโดยมีความเห็นถูกตอง

เปนสัมมาทิฏฐิ เขาใจในหลักกรรมวา ทําดีมีผลดี  

ทําช่ัวมีผลช่ัว 

3.มาตรฐานโรงเรียนสุจริต แบงรายละเอียดตามองคประกอบยอย ดังน้ี 

     1.  การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การ

จัดการเรียนรู การสงเสริมนักเรียนใหพัฒนาตนเอง

ตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดย

การ 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 
  

องคประกอบ รายละเอียด/สาระสาํคัญขององคประกอบยอย 

 จัดการเรียนรูผานสื่อ นวัตกรรม แหลงเรียนรูอยาง

หลากหลาย และประเมินผลนักเรียนแลวนําผลการ

ประเมินไปใชในการวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนา

พฤติกรรมนักเรียนใหมีคุณลักษณะ 5 ประการของ

โรงเรียนสุจริต พรอมทั้งจัดใหมีการนิเทศภาพใน  

และใหบริการดานวิชาการทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี ไดแก  

         1) การจัดการเรียนรู หมายถึง โรงเรียน   

จัดการเรียนรู จัดหา/ผลิตสื่อนวัตกรรม/แหลงเรียนรู

และประเมินผลนักเรียนดวยเครื่องมือการประเมิน

อยางเที่ยงตรงพรอมทั้งมีการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ

พัฒนาใหนักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของ

โรงเรียนสุจริต ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก       

            1.1) มีการจัดการเรียนรู จัดหาสื่อ/ผลิตสื่อ

นวัตกรรม/แหลงเรียนรู  ที่หลากหลายสอดคลอง/

บูรณาการคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

            1.2) มีการประเมินผลนักเรยีนดวยเครือ่งมือ

อยางเที่ยงตรง 3) มีการประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และ 4) มีการวิจัยใน

ช้ันเรียนเพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ

ของโรงเรียนสุจริต 

         2) การนิเทศภายใน หมายถึง โรงเรียน

จัดทําแผน เครื่องมือและดําเนินการนิเทศภายใน 

พรอมทั้งนิเทศจุดเนนคุณลักษณะที่ตองการปฏิบัติ

เรงดวนของผูบริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนสุจริตเพื่อ

พัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ 5 ประการของ

โรงเรียนสุจริต ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก  
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 
  

องคประกอบ รายละเอียด/สาระสาํคัญขององคประกอบยอย 

             2.1)  มีการจัดทําแผนการนิเทศ อยาง

ชัดเจน 

           2.2) มีการจัดทําเครื่องมือนิเทศที่สอดคลอง

กับการปฏิบัติงาน  

            2.3) มีการดําเนินการนิเทศภายในอยาง

ตอเน่ือง  

            2.4)  มี ก าร นิ เทศจุด เน น คุณลั กษณะ         

ที่ตองการปฏิบัติเรงดวนเพื่อพัฒนานักเรียนใหมี

คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

       3)  กา รบริ การด าน วิชา การ  หมาย ถึ ง 

โรงเรียนจัดบริการดานวิชาการที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี 

ไดแก 

            3.1) จัดบริการดานวิชาการที่เกี่ยวของกับ

การดําเนินงานโครงการสุจริตภายในโรงเรียน  

            3.2) จัดบริการดานวิชาการที่เกี่ยวของกับ

การดําเนินงานโครงการสุจริตภายนอกโรงเรียน 

     2. การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การ

ดําเนินงานดานการเงิน การบัญชีและพัสดุใหถูกตอง

ตามระเบียบแบบแผนทางราชการ อยางมีสวนรวม 

ประหยัด คุมคา มีความโปรงใสและตรวจสอบได 

ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี ไดแก  

         1) การวางแผนงานงบประมาณ หมายถึง 

โรงเรียนจัดทําแผนการใชจายงบประมาณใหเปนไป

ตามแผนงาน/โครงการที่ไดรับจัดสรร และอนุมัติ

ตามระเบียบของทางราชการ ซึ่ งสังเกตไดจาก

พฤติกรรมบงช้ี ไดแก  
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 
  

องคประกอบ รายละเอียด/สาระสาํคัญขององคประกอบยอย 

             1. 1)  มี ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร ใ ช จ า ย

งบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการที่ไดรับ

จัดสรร 

            1.2) มีการอนุมัติงบประมาณตามระเบียบ

ทางราชการ 

         2) การใชจายงบประมาณ หมายถึง โรงเรียน

ใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ 

ที่ไดรับจัดสรรและอนุมัติตามระเบียบของทาราชการ 

ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก มีการใชจาย

งบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ ที่ไดรับ

จัดสรรและอนุมัติตามระเบียบราชการ 

            3) การติดตามผลการใชจายงบประมาณ 

หมายถึง โรงเรียนมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ

และรายงานผลการใชจายงบประมาณอยางเปน

ระบบและตอเน่ือง ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี 

ไดแก  

            3.1) มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช

จายงบประมาณ  

            3.2) มีการจัดทํารายงานผลการใชจาย

งบประมาณอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

     3.  การบริหารงานบุคคล หมายถึง งานที่

เกี่ยวของกับการดูแลอํานวยความสะดวกใหกับ

บุคลากรในโรงเรียน สรางขวัญกําลังใจ ดูแลการ

รักษาสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดของบุคลากร 

ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความรู

ความสามารถใหกับบุคลากร ประกอบดวย 2 ตัว

บงช้ี ไดแก  
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 
  

องคประกอบ รายละเอียด/สาระสาํคัญขององคประกอบยอย 

           1) การพัฒนาบุคลากร หมายถึง โรงเรียนมี

การสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาเพื่อใหเกิด

ความรูความเขาใจและตระหนักในการดําเนินงาน

โครงการโรงเรียนสุจริต ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรม

บงช้ี ไดแก มีการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนา

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและตระหนักในการ

ดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

         2) การสรางขวัญกําลังใจ หมายถึง โรงเรียน

ดําเนินการยกยอง ชมเชย มอบรางวัล จัดสวัสดิการ

ตางๆ ใหกับบุคลากร เผยแพรประชาสัมพันธผลงาน

บุคลากร และสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาใน

วิชาชีพ ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก 

            2.1)  มีการ ดําเนินการยกยอง ชมเชย  

มอบรางวัล จัดสวัสดิการตาง ๆ ใหกับบุคลากร  

            2.2) มีการเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน

ของบุคลากร  

            2.3) โรงเรียนมีการสงเสริมใหบุคลากรมี

ความกาวหนาทางวิชาชีพ 

     4. การบริหารงานทั่วไป หมายถึง การจัดบริการ  

ดานอาคารสถานที่แกครู นักเรียนและชุมชน โดยจัด

บรรยากาศภายในโรงเรียนใหสะอาด รมรื่น สวยงาม 

ปลอดภัย พรอมทั้งดูแล บํารุงรักษา อาคารเรียน 

อาคารประกอบ หองเรียน หองพิเศษตางๆ ใหอยูใน

สภาพ ดีพร อม ใช ง านและ เอื้ อต อการ เ รี ยน รู 

ประกอบดวย 2 ตัวบงช้ี ไดแก  

       1) การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน หมายถึง 

โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงอาคาร

สถานที่และสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนให 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 
  

องคประกอบ รายละเอียด/สาระสาํคัญขององคประกอบยอย 

 สะอาด รมรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อตอการ

เรียนรู ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก  

          1.1) มีการวางแผนพัฒนาอาคารสถานที่

และสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหสะอาด รมรื่น 

สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อตอการเรียนรู 

          1.2)  มีการปรับปรุงอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหสะอาด รมรื่น สวยงาม 

ปลอดภัย และเอื้อตอการเรียนรู 

        2) ความสัมพันธกับชุมชน หมายถึง โรงเรียน

มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดานความสัมพันธ

ชุมชน มีการแตงต้ังผูรับผิดชอบดานความสัมพันธ

ชุมชน มีฐานขอมูลสารสนเทศของชุมชนที่ถูกตอง 

เปดโอกาสใหบุคลากรในโรงเรียน และชุมชนมีสวน

รวมในการดําเนินการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการ

ดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต รวมทั้งรายงาน

ผลตอผูที่เกี่ยวของ ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี 

ไดแก  

            2.1) มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดาน        

ความสัมพันธกับชุมชน  

            2.2)  มี ก า รแต ง ต้ั ง ผู รั บ ผิ ด ชอบ ด า น

ความสัมพันธกับชุมชน  

            2.3) มีฐานขอมูลสารสนเทศของชุมชนที่

ถูกตอง 

            2.4)  มีก าร เปด โอกาส ใหบุคล ากรใน

โรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานการ

กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ ดําเนินงาน

โครงการโรงเรียนสุจริต  

            2.5) มีการรายงานผลตอผูที่เกี่ยวของ 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 
  

องคประกอบ รายละเอียด/สาระสาํคัญขององคประกอบยอย 

      5. ผลลัพธและภาพแหงความสําเร็จ หมายถึง 

ผลที่ เกิดจากการพัฒนาผูบริหารครู นักเรียน ตาม

คุณลักษณะของโครงการเสริมสร างคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกัน 

การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ที่สงผลให

โรงเรียนและชุมชน เปนสังคมที่สุจริต ไมคอรรัปชัน

โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่สมบูรณ         

ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก  

         1) มีผลที่ เกิดจากการพัฒนาผูบริหารตาม

คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ที่สงผลใหโรงเรียน

และชุมชน เปนสังคมที่สุจริต ไมคอรรัปชัน โปรงใส

ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่สมบูรณ  

         2)  มี ผ ล ที่ เ กิ ด จ า กก า ร พั ฒ น าครู ต า ม

คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ที่สงผลใหโรงเรียน

และชุมชน เปนสังคมที่สุจริต ไมคอรรัปชัน โปรงใส 

ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่สมบูรณ  

         3) มีผลทีเ่กิดจากการพฒันานักเรียนตาม

คุณลักษณะของโรงเรียนสจุริต ที่สงผลใหโรงเรียน

และชุมชน เปนสังคมทีส่จุริต ไมคอรรัปชัน โปรงใส 

ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่สมบรูณ 

 

 จากผลการสรุปการวิเคราะหหลักธรรม แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ และการ

สัมภาษณ ความคิดเห็นกับผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อนํามาสรางเปนขอคําถามในแบบสอบถาม

การวิจัย ซึ่งสามารถวิเคราะห และสังเคราะหเปนตัวแปรที่เปนองคประกอบของการบริหารโรงเรียน

สุจริตของผูบรหิารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จํานวน 3 องคประกอบหลัก คือ การบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle  หลักสุจริต และมาตรฐาน

โรงเรียนสุจรติ ประกอบดวยองคประกอบยอย รวมทั้งหมด 11 องคประกอบ คือ การวางแผน การนํา

แผนไปปฏิบัติ การประเมินผล กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต การบริหารงานวิชาการ การบริหาร

งบประมาณ การบริหารบุคคล การบริหารทั่วไป และ ผลลัพธและภาพแหงความสําเร็จ 



 
 

132 
 

 

4.2 ผลการสรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 เปนข้ันตอนการวิเคราะหแบบสอบถามการวิจัยตามระดับการปฏิบัติของกลุมตัวอยางที่

เปนโรงเรียนสุจริตตนแบบระดับประถมศึกษา จํานวน 127 โรงเรียน จํานวนแบบสอบถาม 508 ฉบับ 

ซึ่งผูวิจัยไดรับแบบสอบถามการวิจัยกลับคืนมาจํานวน 127 โรงเรียน รวมแบบสอบถาม 508 ฉบับ 

โดยเปนแบบสอบถามที่ใหขอมูลสมบูรณสามารถนํามาวิเคราะหได จํานวน 508 ฉบับ คิดเปนรอยละ 

100 ของกลุมตัวอยาง เพื่อนํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหในรูปตารางประกอบความเรียง 

โดยแบงการวิเคราะหในข้ันตอนการสรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ออกเปน  

3 ข้ันตอน ดังน้ี 

 

 4.2.1 ผลการวิเคราะหสถานภาพผูตอบแบบสอบถามการวิจัย 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนางาน  

โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จํานวน 1 งาน คือ งานวิชาการ และครู

ผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน 2 คน จํานวน 127 โรงเรียน แบบสอบถามจํานวน 508 ฉบับ  

(ใหขอมูลสมบูรณ) เมื่อแยกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง ประสบการณการทํางาน และ

ขนาดสถานศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.4  

 

ตารางท่ี 4.4 จํานวนและรอยละขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

 

ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 

เพศ ชาย 143 28.15 

 หญิง 365 71.85 

 รวม 508 100.00 

อายุ ตํ่ากวา 25 ป 11 2.17 

 25 – 35 ป 110 21.65 

 36 – 45 ป 150 29.53 

 46 ปข้ึนไป 237 46.65 

 รวม 508 100.00 
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ตารางท่ี 4.4 (ตอ) 

ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 

ระดับการศึกษา   ปริญญาตร ี 191 37.60 

 ปริญญาโท 314 61.81 

 ปริญญาเอก 3 0.59 

 รวม 508 100.00 

ตําแหนงงาน ผูบริหารสถานศึกษา 127 25.00 

 หัวหนางาน 127 25.00 

 ครูผูรบัผิดชอบโครงการ 254 50.00 

 รวม 508 100.00 

ประสบการณการทํางาน      ตํ่ากวา 5 ป 107 21.07 

 5 - 10 ป 132 25.98 

 11 – 15 ป 50 9.84 

 16 ปข้ึนไป 219 43.11 

 รวม 508 100.00 

ขนาดของสถานศึกษา ขนาดเล็ก 64 12.60 

 ขนาดกลาง 304 59.84 

 ขนาดใหญ 140 27.56 

 รวม 508 100.00 

 

 จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามการ

บริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา กลุมตัวอยางผูใหขอมูลผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 

จํานวน 365 คนคิดเปนรอยละ 71.85 และเพศชาย จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 28.15 เมื่อ

จําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชวง 46 ปข้ึนไป จํานวน 237 คน คิดเปนรอย

ละ 46.65 รองลงมา อยูในชวงอายุ 36 – 45 ป จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 29.33 ชวงอายุ 25 – 

35 ป คิดเปนรอยละ 21.65 และชวงอายุตํ่ากวา 25 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.17  

 เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีการศึกษาระดับ

ปริญญาโท จํานวน 314 คน คิดเปนรอยละ 61.81รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 191 คน 

คิดเปนรอยละ 37.60 และระดับปริญญาเอก จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.59  
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 เมื่อจําแนกตามตําแหนงงานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงครูผูรับผิดชอบ

โครงการ จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมา คือ ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและ

หัวหนางาน จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 25.00 เทากัน 

 เมื่อจําแนกตามประสบการณการทํางานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีประสบการณการ

ทํางาน 16 ปข้ึนไป จํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 43.11 รองลงมา คือ มีประสบการณการทํางาน 

5 - 10 ป จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 25.98 ประสบการณการทํางาน ตํ่ากวา 5 ป จํานวน  

107 คน คิดเปนรอยละ 21.07 และประสบการณการทํางาน 11 – 15 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอย

ละ 9.84 และเมื่อพิจารณาขนาดของสถานศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญปฏิบัติงานใน

โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 304 คน คิดเปนรอยละ 59.84 รองลงมา คือ ขนาดใหญ จํานวน  

140 คน คิดเปนรอยละ 27.56 และขนาดเล็ก จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 12.60 

 

 4.2.2 ผลการวิเคราะหคาสถิติเบ้ืองตนของระดับการปฏิบัติ 

 ในข้ันตอนการวิเคราะหน้ี เปนการวิเคราะหคาสถิติเบื้องตนของระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับ

ตัวแปรสังเกตไดที่เปนองคประกอบยอยของการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ไดจากการตอบ

แบบสอบถามการวิจัยของกลุมตัวอยาง แสดงรายละเอียดไดดังตารางที่ 4.5 – 4.6 
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ตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิการกระจาย และการแปลผลระดับการ

ปฏิบัติของแตละองคประกอบยอยที่เปนองคประกอบของการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
X  

≥ 3.00 

S.D. 

ไมเกิน 

1.00 

C.V. 

≤ 20 % 

แปลคา 

การบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle     

1. การวางแผน     

1.1 โรงเรียนมีการจัดทําแผนงานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเปนปจจุบัน  

 

4.73 

 

0.51 

 

10.73 

 

มากที่สุด 

1.2 โรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

เปนปจจุบัน 

 

4.78 

 

0.48 

 

10.12 

 

มากที่สุด 

1.3 โรงเรียนมีการจัดทําโครงการตามโครงการ

โรงเรียนสุจริต 

 

4.66 

 

0.61 

 

13.11 

 

มากที่สุด 

1.4 โรงเรียนมีการจัดทํากิจกรรมตามโครงการ

โรงเรียนสุจริต 

 

4.64 

 

0.57 

 

12.34 

 

มากที่สุด 

1.5 โรงเรียนมีการกําหนดวัตถุประสงคสอดคลอง

กับโครงการโรงเรียนสุจริต 

 

4.59 

 

0.59 

 

12.96 

 

มากที่สุด 

1.6 โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมายครอบคลุมและ

สอดคลองกับโครงการโรงเรียนสุจริต 

 

4.57 

 

0.59 

 

12.83 

 

มากที่สุด 

1.7 โรงเรียนมีการกําหนดตัวช้ีวัดครอบคลุมและ

สอดคลองกับโครงการโรงเรียนสุจริต 

 

4.56 

 

0.61 

 

13.49 

 

มากที่สุด 

1. 8 โ ร ง เ รี ยนมี ก า รกํ าหนดระยะ เ วลาก อน

ดําเนินงาน ระหวางดําเนินงาน และหลังดําเนินงาน

ที่ชัดเจนปฏิบัติได 

 

 

4.44 

 

 

0.65 

 

 

14.61 

 

 

มาก 

1.9 โรงเรียนมีการกําหนดวิธีดําเนินการที่ชัดเจน

และปฏิบัติไดจริง 

 

4.51 

 

0.65 

 

14.52 

 

มากที่สุด 

1.10 โรงเรียนมีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 4.65 0.57 12.18 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.61 0.48 10.46 มากท่ีสุด 

     



 
 

136 
 

ตารางท่ี 4.5 (ตอ)  

 

การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
X  

≥ 3.00 

S.D. 

ไมเกิน 

1.00 

C.V. 

≤ 20 % 

แปลคา 

2. การนําแผนไปปฏิบัติ     

2.1 โรงเรียนมีการปฏิบั ติตามแผนงานพัฒนา

คุณภาพการศึกษาครอบคลุมโครงการ/กิจกรรม

ตามที่กําหนด 

 

 

4.54 

 

 

0.62 

 

 

13.56 

 

 

มากที่สุด 

2.2 โรงเรียนมีการปฏิบั ติตามแผนปฏิบั ติการ

ประจําปครอบคลมุโครงการ/กิจกรรมตามทีก่ําหนด 

 

4.56 

 

0.63 

 

13.77 

 

มากที่สุด 

2.3 โรงเรียนมีการปฏิบัติตามโครงการ 4.60 0.55 12.05 มากที่สุด 

2.4 โรงเรียนมีการปฏิบัติตามขอบเขตงานเพื่อ

บรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนด 

 

4.47 

 

0.58 

 

12.97 

 

มาก 

2. 5 โ ร ง เ รี ย นมี ก าร ป ฏิบั ติต าม ข้ันตอนกา ร

ดําเนินงานครบถวนสมบูรณ 

 

4.37 

 

0.59 

 

13.41 

 

มาก 

2.6 โรงเรียนมีการปฏิบัติงานโดยใชทรัพยากรที่

ไดรับจัดสรรใหเกิดประโชนและคุมคา 

 

4.44 

 

0.63 

 

14.25 

 

มาก 

2.7 โรงเรียนมีการปฏิบั ติงานตามขอกํ าหนด

งบประมาณหรือระเบียบทางราชการ 

 

4.67 

 

0.51 

 

10.88 

 

มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.52 0.47 10.45 มากท่ีสุด 

3. การประเมินผล     

3.1 โรงเรียนมีการประเมินผลวิธีดําเนินงานอยาง

ตอเน่ือง 

 

4.35 

 

0.58 

 

13.37 

 

มาก 

3.2 โรงเรียนมีการประเมินผลผูรับผิดชอบตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 

 

4.34 

 

0.66 

 

15.17 

 

มาก 

3.3 โรงเรียนมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อ

สิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม 

 

4.49 

 

0.59 

 

13.24 

 

มาก 

3.4 โรงเรียนมีการนําผลการประเมินผลโครงการ/

กิจกรรมมาปรับปรุงแกไขในรอบปถัดไป 

 

4.39 

 

0.59 

 

13.46 

 

มาก 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ)  

 

การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
X  

≥ 3.00 

S.D. 

ไมเกิน 

1.00 

C.V. 

≤ 20 % 

แปลคา 

คาเฉลี่ยรวม 4.39 0.53 12.04 มาก 

คาเฉลี่ยรวมดานการบริหารโรงเรียนแบบ  

PIE Cycly 

 

4.51 

 

0.48 

 

10.99 

 

มากท่ีสุด 

หลักสุจริต     

1. กายสุจริต     

1.1 ผูบริหารมีการบริหารจัดการโดยมีเมตตากรุณา 

ไมทําลายชีวิต ไมเบียดเบียน หรือทําทารุณกรรม

ผูอื่น 

 

 

4.80 

 

 

0.45 

 

 

9.42 

 

 

มากที่สุด 

1.2 ผูบริหารมีการบริหารจัดการในทางที่ชอบ ไม

ลักทรัพย ไมฉอโกง ไมยักยอกทรัพยสินของผูอื่น 

 

4.84 

 

0.37 

 

7.68 

 

มากที่สุด 

1.3 ผูบริหารมีการบริหารจดัการโดยไมประพฤติผิด

ในกาม ไมลวงละเมิดในของรักของหวงของผูอื่น 

 

4.84 

 

0.38 

 

7.76 

 

มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.83 0.38 7.81 มากท่ีสุด 

2. วจีสุจริต     

2.1 ผูบรหิารมีการบรหิารจัดการโดยพูดคําสัตยเปน

ปกตินิสัย  ไมพูดเท็จ โกหกหลอกลวง  

 

4.70 

 

0.53 

 

11.20 

 

มากที่สุด 

2.2 ผูบริหารมีการบริหารจัดการโดยพูดแตคําที่

สง เสริมความสามัคคี  ไมสอ เสียด ไม ยุยงให

แตกแยก 

 

4.75 

 

0.47 

 

9.99 

 

มากที่สุด 

2.3 ผูบรหิารมีการบรหิารจัดการโดยพูดแตคํา

สุภาพนุมนวลควรฟง ไมหยาบ คาย แข็งกระดาง 

 

4.72 

 

0.53 

 

11.28 

 

มากที่สุด 

2.4 ผูบรหิารมีการบรหิารจัดการโดยพูดคําที่มี

เหตุผล ไมเพอเจอ เหลวไหล ไรสาระ เลื่อนลอย 

 

4.69 

 

0.53 

 

11.28 

 

มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.72 0.45 9.45 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ)  

 

การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
X  

≥ 3.00 

S.D. 

ไมเกิน 

1.00 

C.V. 

≤ 20 % 

แปลคา 

3. มโนสุจริต     

3.1 ผูบริหารมีการบริหารจัดการโดยไมคิดละโมบ 

ไมเพงเล็ง หรือไมคิดหาทางเอาแตจะได 

 

4.77 

 

0.50 

 

10.48 

 

มากที่สุด 

3.2 ผูบริหารมีการบริหารจัดการโดยไมคิดรายมุง

เบียดเบียน หรือไมเพงมองในแงที่จะทําลาย 

 

4.79 

 

0.46 

 

9.51 

 

มากที่สุด 

3.3 ผูบริหารมีการบริหารจัดการโดยมีความเห็น

ถูกตองเปนสัมมาทิฏฐิ เขาใจในหลักกรรมวา ทําดีมี

ผลดี ทําช่ัวมีผลช่ัว 

 

 

4.82 

 

 

0.43 

 

 

8.93 

 

 

มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.79 0.41 8.49 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยรวมดานหลักหลักสุจริต 4.78 0.42 8.58 มากท่ีสุด 

มาตรฐานโรงเรียนสุจริต     

1. การบริหารงานวิชาการ     

1.1 การจัดการเรียนรู     

1.1.1 โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู จัดหาสื่อ/

ผลิตสื่อนวัตกรรม/แหลงเรียนรู ที่หลากหลายที่

สอดคลอง/บูรณาการกับคุณลักษณะ 5 ประการ

โรงเรียนสุจริต 

 

 

 

4.38 

 

 

 

0.56 

 

 

 

12.81 

 

 

 

มาก 

1.1.2 โรงเรียนมีการประเมินผลนักเรียนดวย

เครื่องมืออยางเที่ยงตรง 

 

4.43 

 

0.60 

 

13.62 

 

มาก 

1.1.3 โรงเรียนมีการประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

4.37 

 

0.59 

 

13.49 

 

มาก 

1.1.4 โรงเรียนมีการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาให

นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

 

4.25 

 

0.68 

 

16.04 

 

มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.36 0.61 13.97 มาก 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ)  

 

การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
X  

≥ 3.00 

S.D. 

ไมเกิน 

1.00 

C.V. 

≤ 20 % 

แปลคา 

1.2 การนิเทศภายใน     

1.2.1 โรงเรียนมีการจัดทําแผนการนิเทศ 

อยางชัดเจน 

 

4.54 

 

0.62 

 

13.62 

 

มากที่สุด 

1.2.3 โรงเรียนมีการดําเนินการนิเทศภายใน

อยางตอเน่ือง 

 

4.39 

 

0.63 

 

14.34 

 

มาก 

1.2.4 โรงเรียนมีการนิเทศจุดเนนคุณลักษณะ

ที่ตองการปฏิบัติเรงดวนเพื่อพัฒนานักเรียนให

มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

 

 

4.36 

 

 

0.60 

 

 

13.85 

 

 

มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.43 0.62 13.95 มาก 

1.3 การบริการดานวิชาการ     

1.3.1 โรงเรียนจัดบริการดานวิชาการที่

เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการสุจริต

ภายในโรงเรียน 

 

 

4.53 

 

 

0.58 

 

 

12.79 

 

 

มากที่สุด 

1.3.2 โรงเรียนจัดบริการดานวิชาการที่

เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการสุจริต

ภายนอกโรงเรียน 

 

 

4.44 

 

 

0.63 

 

 

14.19 

 

 

มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.49 0.60 13.48 มาก 

คาเฉลี่ยรวมดานการบริหารงานวิชาการ 4.42 0.48 10.89 มากท่ีสุด 

2. การบริหารงานงบประมาณ     

2.1 การวางแผนงานงบประมาณ     

2.1.1 โรงเรียนมีการจัดทําแผนการใชจาย

งบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ

ที่ไดรับจัดสรร 

 

 

4.69 

 

 

0.52 

 

 

11.08 

 

 

มากที่สุด 

2.1.2 โรงเรียนมีการอนุมัติงบประมาณตาม

ระเบียบทางราชการ 

 

4.70 

 

0.50 

 

10.71 

 

มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.69 0.51 10.89 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ)  

 

การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
X  

≥ 3.00 

S.D. 

ไมเกิน 

1.00 

C.V. 

≤ 20 % 

แปลคา 

2.2 การใชจายงบประมาณ     

2.2.1 โรงเรียนมีการใชจายงบประมาณให

เปนไปตามแผนงาน/โครงการ ที่ไดรับจัดสรร

และอนุมัติตามระเบียบราชการ 

 

 

4.69 

 

 

0.52 

 

 

11.16 

 

 

มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.69 0.52 11.16 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยรวมดานการบริหารงานงบประมาณ 4.69 0.45 9.57 มากท่ีสุด 

3. การบริหารงานบุคคล     

3.1 การพัฒนาบุคลากร     

3.3.1 โรงเรียนมีการสงเสริมใหบคุลากรไดรบั

การพัฒนาเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและ

ตระหนักในการดําเนินงานโครงการโรงเรียน

สุจริต 

 

 

 

4.63 

 

 

 

0.58 

 

 

 

12.60 

 

 

 

มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.63 0.58 12.60 มากท่ีสุด 

3.2 การสรางขวัญกําลังใจ     

3.3.1 โรงเรียนมีการดําเนินการยกยอง 

ชมเชย มอบรางวัล จัดสวัสดิการตาง ๆ 

ใหกับบุคลากร 

 

 

4.54 

 

 

0.57 

 

 

12.52 

 

 

มากที่สุด 

3.3.2 โรงเรียนมีการเผยแพรประชาสัมพันธ

ผลงานของบุคลากร 

 

4.50 

 

0.57 

 

12.61 

 

มากที่สุด 

3.3.3 โรงเรียนมีการสงเสริมใหบุคลากรมี

ความกาวหนาทางวิชาชีพ 

 

4.67 

 

0.53 

 

11.31 

 

มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.57 0.55 12.13 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยรวมดานการบริหารงานบุคคล 4.60 0.49 10.71 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ)  

 

การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
X  

≥ 3.00 

S.D. 

ไมเกิน 

1.00 

C.V. 

≤ 20 % 

แปลคา 

4. การบริหารงานท่ัวไป     

4.1 การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน     

4.1.1 โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาอาคาร

สถานที่และสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนให

สะอาด รมรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อ

ตอการเรียนรู  

 

 

 

4.69 

 

 

 

0.56 

 

 

 

11.90 

 

 

 

มากที่สุด 

4.1.2 โรงเรียนมีการปรับปรุงอาคารสถานที่

และสิ่งแวดลอมภายในโรงเรยีนใหสะอาด รม

รื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อตอการเรียนรู  

 

 

4.65 

 

 

0.54 

 

 

11.65 

 

 

มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.67 0.55 11.78 มากท่ีสุด 

4.2 ความสัมพันธชุมชน     

4.2.1 โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ดานความสัมพันธกับชุมชน 

 

4.59 

 

0.57 

 

12.48 

 

มากที่สุด 

4.2.1 โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ดานความสัมพันธกับชุมชน 

 

4.59 

 

0.57 

 

12.48 

 

มากที่สุด 

4.2.2 โรงเรียนมีการแตงต้ังผูรับผิดชอบดาน

ความสัมพันธกับชุมชน 

 

4.67 

 

0.51 

 

11.03 

 

มากที่สุด 

4.2.3 โรงเรียนมีฐานขอมูลสารสนเทศของ

ชุมชนที่ถูกตอง  

 

4.30 

 

0.67 

 

15.55 

 

มาก 

4.2.4 โรงเรียนมีการเปดโอกาสใหบุคลากรใน

โรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน

การกํากบั ติดตาม และตรวจสอบการ

ดําเนินงานโครงการโรงเรียนสจุริต 

 

 

 

4.57 

 

 

 

0.63 

 

 

 

13.81 

 

 

 

มากที่สุด 

4.2.5 โรงเรียนมีการรายงานผลตอผูที่เกี่ยวของ 4.63 0.54 11.72 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.55 0.59 12.88 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยรวมดานการบริหารงานท่ัวไป 4.61 0.44 9.55 มากท่ีสุด 
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 ตารางท่ี 4.5 (ตอ)  

 

การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
X  

≥ 3.00 

S.D. 

ไมเกิน 

1.00 

C.V. 

≤ 20 % 

แปลคา 

5. ผลลัพธและภาพแหงความสําเร็จ     

5.1 โรงเรียนมผีลที่เกิดจากการพฒันาผูบรหิารตาม

คุณลักษณะของโรงเรียนสจุริต ที่สงผลใหโรงเรียน

และชุมชน เปนสังคมทีส่จุริต ไมคอรรัปชัน โปรงใส 

ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่สมบรูณ 

 

 

 

4.55 

 

 

 

0.57 

 

 

 

12.47 

 

 

 

มากที่สุด 

5.2 โรงเรียนมผีลที่เกิดจากการพฒันาครูตาม

คุณลักษณะของโรงเรียนสจุริต ที่สงผลใหโรงเรียน

และชุมชน เปนสังคมทีส่จุริต ไมคอรรัปชัน โปรงใส 

ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่สมบรูณ 

 

 

 

4.53 

 

 

 

0.59 

 

 

 

13.09 

 

 

 

มากที่สุด 

5.3 โรงเรียนมผีลที่เกิดจากการพฒันานักเรียนตาม

คุณลักษณะของโรงเรียนสจุริต ที่สงผลใหโรงเรียน

และชุมชน เปนสังคมทีส่จุริต ไมคอรรัปชัน โปรงใส 

ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่สมบรูณ 

 

 

 

4.56 

 

 

 

0.58 

 

 

 

12.82 

 

 

 

มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.55 0.54 11.84 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยรวมดานมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 4.57 0.47 10.51 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยโดยภาพรวม 4.61 0.48 10.12 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะหองคประกอบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในภาพรวม 

พบวา มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.61 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 และคา

สัมประสิทธ์ิการกระจายอยูระหวาง 7.68% - 16.04% ตํ่ากวา 20.0% จึงกลาวไดวาทุกตัวมีคาเฉลี่ย 

และมีคาสัมประสิทธ์ิการกระจายผานเกณฑที่กําหนด ในรายดาน มีความคิดเห็นสูงสุดระดับมากที่สุด 

ในดานหลักสุจริต รองลงมา ดานมาตรฐานโรงเรียนสุจริต และดานการบริหารโรงเรียนแบบ  

PIE Cycle ตามลําดับ สรุปผลเปนรายดานไดดังน้ี 

 ดานการบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นในระดับมาก

ที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.51 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 มีความคิดเห็นสูงสุดระดับมากที่สุด ในดานการ
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วางแผน รองลงมา ดานการนําแผนไปปฏิบัติ และดานการประเมินผล ตามลําดับ สรุปผลเปนรายดาน

ไดดังน้ี 

 การวางแผน โดยรวม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.61 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.48 โดยมีความคิดเห็นโดยสูงสุด ในเรื่องโรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปเปน

ปจจุบัน มีคาเฉลี่ย 4.78 รองลงมา โรงเรียนมีการจัดทําแผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนปจจุบัน  

มีคาเฉลี่ย 4.73 และนอยสุด คือ โรงเรียนมีการกําหนดระยะเวลากอนดําเนินงาน ระหวางดําเนินงาน 

และหลังดําเนินงานที่ชัดเจนปฏิบัติได มีคาเฉลี่ย 4.44 ตามลําดับ 

 การนําแผนไปปฏิบัติ โดยรวม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.52  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 โดยมีความคิดเห็นโดยสูงสุด ในเรื่อง โรงเรียนมีการปฏิบัติงานตาม

ขอกําหนดงบประมาณหรือระเบียบทางราชการ มีคาเฉลี่ย 4.67 รองลงมา โรงเรียนมีการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการประจําปครอบคลุมโครงการ/กิจกรรมตามที่กําหนด มีคาเฉลี่ย 4.56 และนอยสุด คือ 

โรงเรียนมีการปฏิบัติตามข้ันตอนการดําเนินงานครบถวนสมบูรณ มีคาเฉลี่ย 4.37 ตามลําดับ 

 การประเมินผล โดยรวม มีความคิดเห็นในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.39 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.53 โดยมีความคิดเห็นโดยสูงสุด ในเรื่อง โรงเรียนมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อ

สิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ย 4.49 รองลงมา โรงเรียนมีการประเมินผลเปาหมายสอดคลองกับ

วัตถุประสงคที่กําหนด มีคาเฉลี่ย 4.43 และนอยสุด คือ โรงเรียนมีการประเมินผลผูรับผิดชอบตาม

ระยะเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ย 4.34 ตามลําดับ 

 ดานหลักสุจริต ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.78  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 มีความคิดเห็นสูงสุดระดับมากที่สุด ในดานกายสุจริต รองลงมา ดาน

มโนสุจริต และดานวจีสุจริต ตามลําดับ สรุปผลเปนรายดานไดดังน้ี 

 กายสุจริต โดยรวม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.83 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.38 โดยมีความคิดเห็นโดยสูงสุด ในเรื่องผูบริหารมีการบริหารจัดการในทางที่ชอบ  

ไมลักทรัพย ไมฉอโกง ไมยักยอกทรัพยสินของผูอื่น และผูบริหารมีการบริหารจัดการโดยไมประพฤติ

ผิดในกาม ไมลวงละเมิดในของรักของหวงของผูอื่น มีคาเฉลี่ย 4.84 รองลงมา ผูบริหารมีการบริหาร

จัดการโดยมีเมตตากรุณา ไมทําลายชีวิต ไมเบียดเบียน หรือทําทารุณกรรมผูอื่น มีคาเฉลี่ย 4.80  

ตามลําดับ 

 วจีสุจริต โดยรวม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.45โดยมีความคิดเห็นโดยสูงสุด ในเรื่อง ผูบริหารมีการบริหารจัดการโดยพูดแตคําที่สงเสริมความ

สามัคคี ไมสอเสียด ไมยุยงใหแตกแยก มีคาเฉลี่ย 4.75 รองลงมา ผูบริหารมีการบริหารจัดการโดยพูด

แตคําสุภาพนุมนวลควรฟง ไมหยาบ คาย แข็งกระดาง มีคาเฉลี่ย 4.72 และนอยสุด คือ ผูบริหารมี
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การบริหารจัดการโดยพูดคําที่มีเหตุผล ไมเพอเจอ เหลวไหล ไรสาระ เลื่อนลอย มีคาเฉลี่ย 4.69 

ตามลําดับ 

 มโนสุจริต โดยรวม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.79 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.41 โดยมีความคิดเห็นโดยสูงสุด ในเรื่องผูบริหารมีการบริหารจัดการโดยมีความเห็น

ถูกตองเปนสัมมาทิฏฐิ เขาใจในหลักกรรมวา ทําดีมีผลดี ทําช่ัวมีผลช่ัว มีคาเฉลี่ย 4.82 รองลงมา 

ผูบริหารมีการบริหารจัดการโดยไมคิดรายมุงเบียดเบียน หรือไมเพงมองในแงที่จะทําลาย มีคาเฉลี่ย 

4.79 และนอยสุด คือ ผูบริหารมีการบริหารจัดการโดยไมคิดละโมบ ไมเพงเล็ง หรือไมคิดหาทางเอา

แตจะได มีคาเฉลี่ย 4.77 ตามลําดับ 

 ดานมาตรฐานโรงเรียนสุจริต ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มี

คาเฉลี่ย 4.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 มีความคิดเห็นสูงสุดระดับมากที่สุด ในดานการ

บริหารงานงบประมาณ รองลงมา ดานการบริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงานบุคคล ดานผลลัพธ

และภาพแหงความสําเร็จ และดานการบริหารงานวิชาการ ตามลําดับ สรุปผลเปนรายดานไดดังน้ี 

 การบริหารงานวิชาการ ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.42  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 มีความคิดเห็นสูงสุดระดับมากที่สุด ในดานการบริการดานวิชาการ 

รองลงมา ดานการนิเทศภายใน และดานการจัดการเรียนรู ตามลําดับ สรุปผลเปนรายดานไดดังน้ี 

ตามลําดับ 

 การจัดการเรียนรู โดยรวม มีความคิดเห็นในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.36 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.61 โดยมีความคิดเห็นโดยสูงสุด ในเรื่องโรงเรียนมีการประเมินผลนักเรียนดวยเครื่องมือ

อยางเที่ยงตรง มีคาเฉลีย่ 4.43 รองลงมา โรงเรียนมีการจัดการเรยีนรู จัดหาสื่อ/ผลิตสือ่นวัตกรรม/แหลง

เรียนรู ที่หลากหลายที่สอดคลอง/บูรณาการกับคุณลักษณะ 5 ประการโรงเรียนสุจริต มีคาเฉลี่ย 4.38 

และนอยสุด คือ โรงเรียนมีการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียน

สุจริต มีคาเฉลี่ย 4.25 ตามลําดับ 

 การนิเทศภายใน โดยรวม มีความคิดเห็นในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.43 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.62 โดยมีความคิดเห็นโดยสูงสุด ในเรื่อง โรงเรียนมีการจัดทําแผนการนิเทศ อยางชัดเจน 

มีคาเฉลี่ย 4.54 รองลงมา โรงเรียนมีการจดัทําเครื่องมอืนิเทศที่สอดคลองกับการปฏิบติังาน มีคาเฉลี่ย 

4.43 และนอยสุด คือ โรงเรียนมีการนิเทศจุดเนนคุณลักษณะที่ตองการปฏิบัติเรงดวนเพื่อพัฒนา

นักเรียนใหมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต มีคาเฉลี่ย 4.36 ตามลําดับ 

 การบริการดานวิชาการ โดยรวม มีความคิดเห็นในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.49 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 โดยมีความคิดเห็นโดยสูงสุด ในเรื่อง โรงเรียนจัดบริการดานวิชาการที่

เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการสุจริตภายในโรงเรียน มีคาเฉลี่ย 4.53 รองลงมา โรงเรียน
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จัดบริการดานวิชาการที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการสุจริตภายนอกโรงเรียน มีคาเฉลี่ย 4.44 

ตามลําดับ 

 ดานการบริหารงานงบประมาณ ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 

4.69 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 มีความคิดเห็นสูงสุดระดับมากที่สุด ในดานการวางแผนงาน

งบประมาณ รองลงมา ดานการใชจายงบประมาณ และดานการติดตามผลการใชจายงบประมาณ 

สรุปผลเปนรายดานไดดังน้ี ตามลําดับ 

 การวางแผนงานงบประมาณ โดยรวม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.69  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 โดยมีความคิดเห็นโดยสูงสุด ในเรื่องโรงเรียนมีการอนุมัติงบประมาณ

ตามระเบียบทางราชการ มีคาเฉลี่ย 4.70 รองลงมา โรงเรียนมีการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ

ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการที่ไดรับจัดสรร มีคาเฉลี่ย 4.69 ตามลําดับ 

 การใชจายงบประมาณ โดยรวม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.69  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 โดยมีความคิดเห็น ในเรื่องโรงเรียนมีการใชจายงบประมาณใหเปนไป

ตามแผนงาน/โครงการ ที่ไดรับจัดสรรและอนุมัติตามระเบียบราชการ มีคาเฉลี่ย 4.69 

 การติดตามผลการใชจายงบประมาณ โดยรวม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 

4.69 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 โดยมีความคิดเห็นโดยสูงสุด ในเรื่อง โรงเรียนมีการกํากับ ติดตาม 

ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ มีคาเฉลี่ย 4.69 รองลงมา โรงเรียนมีการจัดทํารายงานผลการใช

จายงบประมาณอยางเปนระบบและตอเน่ือง มีคาเฉลี่ย 4.68  ตามลําดับ 

 การบริหารงานบุคคล ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.60 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 มีความคิดเห็นสูงสุดระดับมากที่สุด ในดานการพัฒนาบุคลากร 

รองลงมา ดานการสรางขวัญกําลังใจ สรุปผลเปนรายดานไดดังน้ี ตามลําดับ 

 การพัฒนาบุคลากร โดยรวม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.63 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 โดยมีความคิดเห็น ในเรื่องโรงเรียนมกีารสงเสรมิใหบุคลากรไดรับการพัฒนา

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและตระหนักในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต มีคาเฉลี่ย 4.63 

 การสรางขวัญกําลังใจ โดยรวม มีความคิดเห็นในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.57 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.55 โดยมีความคิดเห็นโดยสูงสุด ในเรื่องโรงเรียนมีการสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนา

ทางวิชาชีพ มีคาเฉลี่ย 4.67 รองลงมา โรงเรียนมีการดําเนินการยกยอง ชมเชย มอบรางวัล 

จัดสวัสดิการตาง ๆ ใหกับบุคลากร มีคาเฉลี่ย 4.54 และนอยสุด คือ โรงเรียนมีการเผยแพร

ประชาสัมพันธผลงานของบุคลากร มีคาเฉลี่ย 4.50 ตามลําดับ 

 การบริหารงานทั่วไป ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.61 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 มีความคิดเห็นสูงสุดระดับมากที่สุด ในดานการจัดบรรยากาศภายใน

โรงเรียน  รองลงมา ความสัมพันธชุมชน สรุปผลเปนรายดานไดดังน้ี ตามลําดับ 
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 การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน โดยรวม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 

4.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 โดยมีความคิดเห็นโดยสูงสุด ในเรื่องโรงเรียนมีการวางแผนพัฒนา

อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหสะอาด รมรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อตอการ

เรียนรู มีคาเฉลี่ย 4.69 รองลงมา โรงเรียนมีการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมภายใน

โรงเรียนใหสะอาด รมรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อตอการเรียนรู  มีคาเฉลี่ย 4.65 ตามลําดับ 

 ความสัมพันธชุมชน โดยรวม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.55 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 โดยมีความคิดเห็นโดยสูงสุด ในเรื่อง โรงเรียนมีการแตงต้ังผูรับผิดชอบดาน

ความสัมพันธกับชุมชน มีคาเฉลี่ย 4.67 รองลงมา โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดาน

ความสัมพันธกับชุมชน มีคาเฉลี่ย 4.59 และนอยสุด คือ โรงเรียนมีฐานขอมูลสารสนเทศของชุมชนที่

ถูกตอง มีคาเฉลี่ย 4.30 ตามลําดับ 

 ผลลัพธและภาพแหงความสําเร็จ สวนใหญ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 

4.55 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 โดยมีความคิดเห็นโดยสูงสุด ในเรื่องโรงเรียนมีผลที่เกิดจากการ

พัฒนานักเรียนตามคุณลักษณะของโรงเรียนสจุรติ ที่สงผลใหโรงเรียนและชุมชน เปนสังคมที่สุจริต ไม

คอรรัปชัน โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่สมบูรณ มีคาเฉลี่ย 4.56 รองลงมา โรงเรียนมีผลที่

เกิดจากการพัฒนาผูบริหารตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ที่สงผลใหโรงเรียนและชุมชน เปน

สังคมที่สุจริต ไมคอรรัปชัน โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่สมบูรณ มีคาเฉลี่ย 4.55 และนอย

สุด คือ โรงเรียนมีผลที่เกิดจากการพัฒนาครูตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ที่สงผลใหโรงเรียน

และชุมชน เปนสังคมที่สุจริต ไมคอรรัปชัน โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่สมบูรณ มีคาเฉลี่ย  

4.53 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ ความโดง และสัมประสิทธ์ิการกระจาย การ

บริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
X  S.D. Sk Ku C.V. 

ดานการบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle 4.51 0.44 -1.17 1.43 9.81 

ดานหลักสุจริต 4.78 0.37 -1.87 2.67 7.79 

ดานมาตรฐานโรงเรียนสจุริต 4.58 0.40 -1.38 2.07 8.79 
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 จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะหคาสถิติเบื้องตนของตัวแปรที่ใชในการสรางองคประกอบ

การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คาสถิติที่ใชไดแก คาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ความเบ (Sk) ความโดง (Ku) และสัมประสิทธ์ิการกระจาย (C.V.) โดยผลการวิเคราะหในแตละ

ดานมี ดังตอไปน้ี 

 การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ดานหลักสุจริต 

คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.78 รองลงมาคือ ดานมาตรฐานโรงเรียนสุจริต มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 และดาน

การบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 4.51 เมื่อพิจารณา สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) พบวา การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  

มีคาระหวาง 0.37 – 0.44 เมื่อพิจารณาคาความเบ พบวา ทั้ง 3 ตัวมีคาความเบตํ่าเขาใกลศูนยมีคา

ความเบอยูระหวาง -1.17 ถึง -1.87 แสดงวามีการแจกแจงของขอมูลใกลเคียงกับโคงปกติ เมื่อ

พิจารณาคาความโดง ทั้ง 3 ตัวมีคาอยูระหวาง 1.43 ถึง 2.67 แสดงวาลักษณะการแจกแจงของขอมูล

สูงกวาโคงปกติ ขอมูลมีการกระจายไมมาก และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิการกระจาย (C.V.) มีคา

อยูระหวาง 4.79-9.81 แสดงวาขอมูลของการบริหารงานโรงเรยีนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา ทั้ง 3 ดาน มีความใกลเคียงกัน มีการกระจายของขอมูลนอย 

 

4.2.3  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพ่ือสรางสเกลองคประกอบ 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันในสวนน้ี เพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดลการ

บริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานกับขอมูลเชิงประจักษ และนํามาสรางสเกลองคประกอบสําหรับนําไปวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองตอไป แตเน่ืองจากขอจํากัดของโปรแกรมคอมพิวเตอร ทําใหไม

สามารถวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันจากองคประกอบยอย 11 องคประกอบ ตัวบงช้ี 55 ตัวบงช้ี 

ไดในครั้งเดียว ดังน้ันผูวิจัยจึงแยกวิเคราะหโมเดลยอยทั้งหมด 3 โมเดล  ดังน้ี 

1. องคประกอบหลักการบริหารงานโรงเรียนแบบ PIE Cycle มีองคประกอบยอย  

3 องคประกอบ มีตัวบงช้ี 26 ตัวบงช้ี 

2. องคประกอบหลักหลักสุจริต มีองคประกอบยอย 3 องคประกอบ มีตัวบงช้ี 10 ตัวบงช้ี 

3. องคประกอบหลักมโนสุจริต มีองคประกอบยอย 5 องคประกอบ มีตัวบงช้ี 19 ตัวบงช้ี 

 ลักษณะของโมเดลดังกลาวขางตนน้ีแสดงในรูปของโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยัน ปรากฏในภาพดังตอไปน้ี 

กอนทําการวิเคราะหองคประกอบ ผูวิจัยไดศึกษาความสัมพันธระหวางตัวบงช้ีตางๆ เพื่อ

พิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซสหสัมพันธที่จะนําไปใชในการวิเคราะหองคประกอบวามีความ
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เหมาะสมหรือไม หรือกลาวอีกนัยหน่ึง ก็คือ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวบงช้ีที่จะ

นําไปวิเคราะหองคประกอบวา มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแตกตางจากศูนยหรือไม ถาตัวแปรไมมี

ความสัมพันธกัน แสดงวาไมมีองคประกอบรวม และไมมีประโยชนที่จะนําเมทริกซน้ันไปวิเคราะห  

(นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) สําหรับคาสถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ คาสถิติของ Bartlett ซึ่งเปน

คาสถิติทดสอบสมมติฐานวา เมทริกซสหสัมพันธน้ันเปนเมทริกซเอกลักษณ (identity matrix)  

หรือไม  โดยพิจารณาที่คา Bartlett’s test of Sphericity  และคาความนาจะเปน วามีความสัมพันธ

เหมาะสมกันเพียงพอที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบตอไป โดยพิจารณาที่การมีนัยสําคัญทางสถิติ  

นอกจากน้ี ยังพิจารณาไดจากคาดัชนีไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of 

Sampling Adequacy MSA) ซึ่งคิมและมัชเลอร (Kim & Muclle, 1978  อางถึงใน สมเกียรติ  

ทานอก, 2539)  ไดเสนอไววา ถามีคามากกวา .80  แสดงวาดีมากและถามีคานอยกวา .50 แสดงวา

ใชไมได 

 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวแปรที่บงช้ีการบริหารงาน

โรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน จําแนกรายเปนรายโมเดล ดังแสดงในตารางที่ 4.7-4.9 
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ตารางท่ี 4.7  คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงช้ีขององคประกอบยอยโมเดลการบริหารงานโรงเรียนแบบ PIE Cycle 
 

  PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6 PL7 PL8 PL9 PL10 IM1 IM2 IM3 IM4 IM5 IM6 IM7 

PL1 1                                 

PL2 0.636** 1                               

PL3 0.569** 0.645** 1                             

PL4 0.562** 0.637** 0.766** 1                           

PL5 0.673** 0.631** 0.772** 0.700** 1                         

PL6 0.568** 0.585** 0.713** 0.688** 0.729** 1                       

PL7 0.611** 0.520** 0.588** 0.770** 0.737** 0.777** 1                     

PL8 0.507** 0.472** 0.627** 0.555** 0.600** 0.626** 0.664** 1                   

PL9 0.569** 0.534** 0.594** 0.645** 0.625** 0.701** 0.716** 0.731** 1                 

PL10 0.674** 0.603** 0.675** 0.529** 0.672** 0.652** 0.618** 0.651** 0.651** 1               

IM1 0.573** 0.515** 0.511** 0.581** 0.575** 0.606** 0.690** 0.520** 0.690** 0.626** 1             

IM2 0.506** 0.438** 0.380** 0.507** 0.548** 0.509** 0.652** 0.525** 0.675** 0.561** 0.719** 1           

IM3 0.588** 0.526** 0.446** 0.569** 0.623** 0.630** 0.693** 0.549** 0.694** 0.554** 0.785** 0.764** 1         

IM4 0.531** 0.280** 0.405** 0.501** 0.459** 0.464** 0.591** 0.465** 0.528** 0.475** 0.608** 0.617** 0.570** 1       

IM5 0.515** 0.221** 0.373** 0.348** 0.436** 0.372** 0.459** 0.459** 0.437** 0.410** 0.505** 0.525** 0.536** 0.639** 1     

IM6 0.590** 0.467** 0.483** 0.447** 0.529** 0.497** 0.502** 0.472** 0.505** 0.494** 0.527** 0.492** 0.527** 0.541** 0.663** 1   

IM7 0.582** 0.483** 0.401** 0.378** 0.491** 0.526** 0.517** 0.408** 0.525** 0.626** 0.590** 0.575** 0.522** 0.615** 0.463** 0.484** 1 

 **  หมายถึง  p<0.01  
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ตารางท่ี 4.7  (ตอ)  

 
  PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6 PL7 PL8 PL9 PL10 IM1 IM2 IM3 IM4 IM5 IM6 IM7 

EV1 0.444** 0.387** 0.564** 0.464** 0.540** 0.487** 0.488** 0.517** 0.509** 0.491** 0.555** 0.431** 0.462** 0.410** 0.517** 0.484** 0.300** 

EV2 0.452** 0.274** 0.434** 0.496** 0.541** 0.480** 0.529** 0.510** 0.566** 0.465** 0.543** 0.550** 0.492** 0.464** 0.606** 0.387** 0.359** 

EV3 0.417** 0.370** 0.536** 0.574** 0.540** 0.592** 0.608** 0.517** 0.623** 0.491** 0.628** 0.561** 0.562** 0.522** 0.524** 0.456** 0.357** 

EV4 0.291** 0.379** 0.477** 0.467** 0.419** 0.545** 0.467** 0.418** 0.529** 0.424** 0.535** 0.404** 0.409** 0.400** 0.375** 0.408** 0.299** 

EV5 0.286** 0.372** 0.452** 0.538** 0.526** 0.496** 0.577** 0.411** 0.561** 0.424** 0.584** 0.556** 0.467** 0.475** 0.352** 0.282** 0.377** 

EV6 0.429** 0.335** 0.458** 0.462** 0.503** 0.503** 0.556** 0.525** 0.537** 0.460** 0.580** 0.534** 0.488** 0.482** 0.586** 0.453** 0.387** 

EV7 0.428** 0.337** 0.493** 0.481** 0.518** 0.533** 0.503** 0.430** 0.497** 0.443** 0.577** 0.502** 0.553** 0.482** 0.591** 0.484** 0.324** 

EV8 0.413** 0.388** 0.457** 0.545** 0.464** 0.526** 0.588** 0.443** 0.650** 0.467** 0.627** 0.539** 0.507** 0.505** 0.383** 0.407** 0.413** 

EV9 0.329** 0.302** 0.306** 0.355** 0.394** 0.389** 0.394** 0.286** 0.440** 0.298** 0.571** 0.466** 0.503** 0.397** 0.491** 0.474** 0.330** 

**  หมายถึง  p<0.01  
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ตารางท่ี 4.7  (ตอ) 

 

  EV1 EV2 EV3 EV4 EV5 EV6 EV7 EV8 EV9 

EV1 1                 

EV2 0.772** 1               

EV3 0.764** 0.719** 1             

EV4 0.669** 0.643** 0.725** 1           

EV5 0.610** 0.703** 0.789** 0.742** 1         

EV6 0.744** 0.762** 0.780** 0.667** 0.719** 1       

EV7 0.734** 0.735** 0.772** 0.734** 0.678** 0.712** 1     

EV8 0.643** 0.701** 0.798** 0.774** 0.752** 0.679** 0.660** 1   

EV9 0.594** 0.674** 0.691** 0.692** 0.651** 0.601** 0.644** 0.709** 1 

**  หมายถึง  p<0.01  

 

จากตารางที่  4.7  ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันขององคประกอบ

ยอยโมเดลการบริหารงานโรงเรียนแบบ PIE Cycle (US) พบวาองคประกอบยอยทั้ง 3 องคประกอบ 

มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01)  โดยตัวบงช้ีที่มี

ความสัมพันธสูงที่สุด คือ  โรงเรียนมีการประเมินผลเปาหมายสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนด 

(EV3) และโรงเรียนมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม (EV8) คือมีคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.798 สวนตัวบงช้ีที่มีความสัมพันธกันนอยที่สุดคือ โรงเรียนมีการ

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปเปนปจจุบนั (PL2) และโรงเรียนมีการปฏิบัติตามข้ันตอนการดําเนินงาน

ครบถวนสมบูรณ (IM5) คือ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.221 นอกจากน้ียังพบวา คาดัชนี 

KMO คาสถิติของ Baertlett อยูในเกณฑที่ใชได จึงไดนําไปวิเคราะหปจจัยองคประกอบทุกตัว (Kim 

& Muclle,1978 อางถึงใน สมเกียรติ ทานอก (2539)    
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ตารางท่ี 4.8  คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงช้ีขององคประกอบยอยโมเดลหลัก

สุจริต 

 
  GA1 GA2 GA3 GW1 GW2 GW3 GW4 GT1 GT2 GT3 

GA1 1                   

GA2 0.760** 1                

GA3 0.764** 0.787** 1               

GW1 0.593** 0.532** 0.660** 1             

GW2 0.680** 0.761** 0.671** 0.565** 1           

GW3 0.563** 0.643** 0.631** 0.625** 0.642** 1         

GW4 0.569** 0.627** 0.595** 0.646** 0.736** 0.754** 1       

GT1 0.632** 0.469** 0.565** 0.560** 0.515** 0.595** 0.604** 1     

GT2 0.478** 0.597** 0.506** 0.342** 0.576** 0.559** 0.622** 0.620** 1   

GT3 0.749** 0.648** 0.699** 0.540** 0.635** 0.593** 0.612** 0.661** 0.717** 1 

**  หมายถึง  p<0.01  

 

จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันขององคประกอบ

ยอยโมเดลหลักสุจริต (GF) พบวาองคประกอบยอยทั้ง 3 องคประกอบ มีความสัมพันธกันเชิงบวก

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยตัวบงช้ีที่มีความสัมพันธสูงที่สุด คือ ผูบริหารมีการ

บริหารจัดการในทางที่ชอบ ไมลักทรัพย ไมฉอโกง ไมยักยอกทรัพยสินของผูอื่น (GA2) และผูบริหารมี

การบริหารจัดการโดยไมประพฤติผิดในกาม ไมลวงละเมิดในของรักของหวงของผูอื่น (GA3) คือมีคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.787 สวนตัวบงช้ีที่มีความสัมพันธกันนอยที่สุดคือ ผูบริหารมีการ

บริหารจัดการโดยพูดคําสัตยเปนปกตินิสัย  ไมพูดเท็จ โกหกหลอกลวง (GW1) และผูบริหารมีการ

บริหารจัดการโดยไมคิดรายมุงเบียดเบียน หรือไมเพงมองในแงที่จะทําลาย (GT2) คือ มีคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.342 นอกจากน้ียังพบวา คาดัชนี KMO คาสถิติของ Baertlett อยูใน

เกณฑที่ใชได จึงไดนําไปวิเคราะหปจจัยองคประกอบทุกตัว (Kim & Muclle,1978 อางถึงใน  

สมเกียรติ ทานอก (2539)    
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ตารางท่ี 4.9  คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงช้ีขององคประกอบยอยโมเดลมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 

 

  LN IS AS PB BS BT HD MO AM CR RI1 RI2 RI3 

LN 1                         

IS 0.715** 1                       

AS 0.627** 0.765** 1                     

PB 0.432** 0.654** 0.540** 1                   

BS 0.442** 0.502** 0.415** 0.727** 1                 

BT 0.566** 0.651** 0.576** 0.701** 0.690** 1               

HD 0.495** 0.564** 0.559** 0.476** 0.417** 0.542** 1             

MO 0.563** 0.597** 0.483** 0.533** 0.559** 0.625** 0.700** 1           

AM 0.457** 0.628** 0.471** 0.580** 0.545** 0.650** 0.535** 0.702** 1         

CR 0.531** 0.573** 0.504** 0.539** 0.530** 0.679** 0.533** 0.608** 0.648** 1       

RI1 0.429** 0.512** 0.485** 0.554** 0.374** 0.555** 0.375** 0.366** 0.431** 0.633** 1     

RI2 0.333** 0.488** 0.426** 0.511** 0.489** 0.555** 0.450** 0.420** 0.506** 0.644** 0.759** 1   

RI3 0.365** 0.486** 0.523** 0.542** 0.486** 0.485** 0.487** 0.371** 0.435** 0.633** 0.766** 0.725** 1 

**  หมายถึง  p<0.01  

153 



 
 

154 
 

จากตารางที่  4.9  ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันขององคประกอบ

ยอยโมเดลมาตรฐานโรงเรียนสุจริต (ST) พบวาองคประกอบยอยทั้ง 5 องคประกอบ มีความสัมพันธ

กันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยตัวบงช้ีที่มีความสัมพันธสูงที่สุด คือ 

โรงเรียนมีผลที่เกิดจากการพัฒนาผูบริหารตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ที่สงผลใหโรงเรียนและ

ชุมชน เปนสังคมที่สุจริต ไมคอรรัปชัน โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่สมบูรณ (RI1)  

และโรงเรียนมีผลที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ที่สงผลใหโรงเรียน

และชุมชน เปนสังคมที่สุจริต ไมคอรรัปชัน โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่สมบูรณ (RI3) คือมี

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.766 สวนตัวบงช้ีที่มีความสัมพันธกันนอยที่สุดคือ การสรางขวัญ

กําลังใจ (MO) และโรงเรียนมีผลที่เกิดจากการพฒันาครตูามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ที่สงผลให

โรงเรียนและชุมชน เปนสังคมที่สุจริต ไมคอรรัปชัน โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่สมบูรณ 

(RI2) คือ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.420 นอกจากน้ียังพบวา คาดัชนี KMO คาสถิติของ 

Bartlett อยูในเกณฑที่ใชได จึงไดนําไปวิเคราะหปจจัยองคประกอบทุกตัว (Kim & Muclle,1978 

อางถึงใน สมเกียรติ ทานอก (2539)    

ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวแปรที่บงช้ีการบริหารงาน

โรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน จากตารางที่ 4.7 – 4.9 แสดงใหเห็นวาในแตละโมเดลมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) ทุกคา 

 สําหรับผลการวิเคราะหคาสถิติอื่น ๆ ที่ใชในการพิจารณาความเหมาะสม ไดแก คาสถิติของ 

Bartlett  และคาดัชนีไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling 

Adequacy MSA) จําแนกตามโมเดลยอย คือ โมเดลการบริหารงานโรงเรียนแบบ PIE Cycle  

โมเดลหลักสุจริต และโมเดลมาตรฐานโรงเรียนสุจริต ปรากฏผลในตารางที่ 4.10 
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ตารางท่ี  4.10  คาสถิติ  Bartlett  และคาดัชนีไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin 

Measurers of  Sampling Adequacy MSA) ของตัวแปรยอยการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของ

ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

โมเดล Bartlett’s 

test of 

Sphericity 

p Kaiser-Mayer-Olkin Measurers 

of 

Sampling Adequacy (MSA) 

การบริหารงานโรงเรียนสุจริต 14579.025 .000 0.908 

หลักสจุริต 4851.440 .000 0.865 

มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 5390.244 .000 0.885 

 

 จากตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะหเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซสหสัมพันธกอน

นําไปวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแตกตางจากเมทริกซ

เอกลักษณ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคา Bartlett’s test of Sphericity มีคาเทากับ 

14579.025, 4851.440 และ 5390.244 ตามลําดับ ซึ่งมีคาความนาจะเปนนอยกวา .01 (p< .01) ซึ่ง

นอยกวาเกณฑที่กําหนด คือ 0.05 แสดงวาตัวแปรมีความสัมพันธกัน สวนคา Kaiser-Mayer-Olkin 

Measurers  of Sampling Adequacy (MSA)  มีคาเทากับ 0.908, 0.862 และ 0.885 ตามลําดับ 

โดยทุกคามีคามากกวา .80 ซึ่งผานเกณฑที่กําหนดมากกวา .05 ข้ึนไป แสดงวาตัวบงช้ีมีความสัมพันธ

กันดีมาก สามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได  ซึ่งเปนไปตามขอเสนอของคิมและมัชเลอร ไดเสนอ

ไววา ถามีคามากกวา .80 ดีมากและถามีคานอยกวา .50 ใชไมได (Kim & Muclle, 1978 อางถึงใน 

สมเกียรติ ทานอก, 2539)   

 

 4.2.4 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  

 ผลการวิเคราะหตอนน้ีเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานโรงเรียนสุจริต

ของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อ

พิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซสหสัมพันธที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบโดยมีรายละเอียดดัง

แสดงตามตารางที่ 4.11 
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ตารางท่ี 4.11 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันระหวาง

การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

  US GF ST 

US 1   

GF 0.514** 1  

ST 0.752** 0.653** 1 

X  4.51 4.78 4.58 

SD 0.44 0.37 0.40 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square = 701.875 df = 3 p- value (sig) = 0.000 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy=0.664 

 ** p < 0.01 

 

 จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของ

ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา พบวา ทุกตัวมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 

มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธต้ังแต 0.514 ถึง 0.752 ที่มีความสัมพันธกันสูงสุดคือดานการบริหาร

โรงเรียนแบบ PIE Cycle (US) กับดานมาตรฐานโรงเรียนสุจริต (ST) มีคาเทากับ 0.752 รองลงมาคือ

ดานหลักสุจริต (GF) กับดานมาตรฐานโรงเรียนสุจริต (ST) มีคาความสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 

0.653 สวนคูที่มีความสัมพันธกันตํ่าสุดคือดานการบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle (US) กับดานหลัก

สุจริต (GF) มีคาความสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.514 

 เมื่อพิจารณาคา Bartlett's Test of Sphericity มีคาเทากับ 701.875 p-value (sig)  

= 0.000 แสดงวาเมทริกซสหสมัพนัธระหวางองคประกอบมีความแตกตางจากเมทริซเอกลักษณอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติและเมื่อพิจารณา คาดัชนีไกเซอร – ไมเยอร – ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy.) พบวา มีคาเทากับ 0.664 แสดงวาองคประกอบมี

ความสัมพันธกันและมีความเหมาะสมที่ใชวิเคราะหองคประกอบ อยูในระดับดี สามารถที่จะนําไป

วิเคราะหองคประกอบได 

 ผลการวิจัยเกี่ยวกับการตรวจสอบความสอดคลองของการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของ

ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แบงการ

วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบความสอดคลองแบงออกเปน 2 ตอน 
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 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลการวัดการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของ

ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจําแนก

รายดาน 

 ผูวิจัยวิเคราะหผลการตรวจสอบความกลมกลนืของโมเดลโดยใชการวิเคราะหองคประกอบ

เชิงยืนยันโมเดลการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยนําตัวแปรมาใชในการวิเคราะหประกอบดวย        

ตัวแปร องคประกอบหลักดานการบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle องคประกอบหลักดานหลักสุจริต 

และองคประกอบหลักดานมาตรฐานโรงเรียนสุจริต ซึ่งนํามาทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

(CFA Model) และใชเทคนิคการเช่ือมลูกศรระหวางคาความคลาดเคลื่อนระหวางสองตัวแปรโดย

พิจารณาจากคา MI (Modification Indices) สรุปผลเปนรายดานดังน้ี 

 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลการวัดการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของ

ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานดานการ

บริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle 

 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของ

ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานดานการ

บริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle  พบวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดย

พิจารณาจากคาไค-สแควรมีคาเทากับ 0.01 ซึ่งคาไค-สแควรแตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 คาความนาจะเปน (p) มีคาเทากับ 0.09 ( 2χ = 82.99, df =67 ,p =0.09)  

คาไค-สแควรสัมพัทธ ( 2χ /df) มีคาเทากับ 1.24 ซึ่งมีคานอยกวา2 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลอง

กับขอมูลเชิงประจกัษ เมื่อพิจารณาดัชนีวัดความสอดคลองในรูปความคลาดเคลื่อนไดแก คารากกําลัง

สองของคาเฉลี่ยของสวนที่เหลือ (RMR) มีคาเทากับ 0.01 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความ

คลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณคา (RMSEA) มีคาเทากับ 0.02 ซึ่งเปนคาที่ยอมรับได เพราะมี

คานอยกวา0.05 สวนคาดัชนีวัดความสอดคลองเชิงสัมบูรณไดแก คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 

(GFI) มีคาเทากับ 0.99 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.93 และ

ดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) มีคาเทากับ 1.00 ซึ่งเปนคาที่ยอมรับไดเพราะมีคา

มากกวา 0.90 ข้ึนไปคาดัชนีวัดความสอดคลองที่กลาวมาเปนไปตามเกณฑแสดงวาโมเดลมีความ

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ แสดงผลภาพ 4.1 และผลวิเคราะหดังตาราง 4.12 
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ภาพท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัด ดานการบรหิารโรงเรียน 

              แบบ PIE Cycle 
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ตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของ

ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ดานการบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle 

 

องคประกอบยอย 

ดานการบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle 

นํ้าหนักองคประกอบ 2R  
β  b (S.E.) t-value  

1. การวางแผน     

1.1 โรงเรียนมีการจัดทําแผนงานพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเปนปจจุบัน  

 

0.71 

 

0.36 (0.02) 

 

18.15** 

 

0.50 

1.2 โรง เรียนมีการจัดทําแผนปฏิบั ติการ

ประจําปเปนปจจุบัน 

 

0.69 

 

0.33 (0.02) 

 

17.47** 

 

0.48 

1.3 โรงเรียนมีการจัดทําโครงการตามโครงการ

โรงเรียนสุจริต 

 

0.80 

 

0.48 (0.02) 

 

19.61** 

 

0.67 

1.4 โรงเรียนมีการจัดทํากิจกรรมตามโครงการ

โรงเรียนสุจริต 

 

0.81 

 

0.46 (0.02) 

  

20.99** 

 

0.66 

1.5 โรง เรียนมีการกํ าหนดวัตถุประสงค

สอดคลองกับโครงการโรงเรียนสุจริต 

 

0.86 

 

0.51 (0.02) 

 

23.85** 

 

0.74 

1.6 โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมายครอบคลุม

และสอดคลองกับโครงการโรงเรียนสุจริต 

 

 

0.83 

 

 

0.49 (0.02) 

 

 

22.65** 

 

 

0.69 

1.7 โรงเรียนมีการกําหนดตัวช้ีวัดครอบคลุม

และสอดคลองกับโครงการโรงเรียนสุจริต 

 

0.87 

 

0.53 (0.02) 

 

23.81** 

 

0.75 

1.8 โรงเรียนมีการกําหนดระยะเวลากอน

ดําเนินงาน ระหวางดําเนินงาน และหลัง

ดําเนินงานที่ชัดเจนปฏิบัติได 

 

 

0.75 

 

 

0.48 (0.03)  

 

 

19.17** 

 

 

0.57 

1.9 โรงเรียนมีการกําหนดวิธีดําเนินการที่

ชัดเจนและปฏิบัติไดจริง 

 

0.86 

 

0.56 (0.02) 

 

22.74** 

 

0.74 

1.10 โรงเรียนมีการกําหนดผูรับผิดชอบที่

ชัดเจน 

 

0.77 

 

0.44 (0.02) 

 

20.12** 

 

0.60 
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ตารางท่ี 4.12 (ตอ) 

 

องคประกอบยอย 

ดานการบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle 

นํ้าหนักองคประกอบ 2R  
β  b (S.E.) t-value  

2. การนําแผนไปปฏิบัติ     

2.1 โรงเรียนมีการปฏิบัติตามแผนงานพัฒนา

คุณภาพการ ศึกษาครอบคลุมโครงการ /

กิจกรรมตามที่กําหนด 

 

 

0.97 

 

 

0.60 (0.02) 

 

 

24.18** 

 

 

0.94 

2.2 โรงเรียนมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปครอบคลุมโครงการ/กิจกรรมตามที่

กําหนด 

 

 

0.85 

 

 

0.53 (0.03) 

 

 

20.84** 

 

 

0.72 

2.3 โรงเรียนมีการปฏิบัติตามโครงการ 0.86 0.48 (0.02) 21.10** 0.73 

2.4 โรงเรียนมีการปฏิบัติตามขอบเขตงานเพื่อ

บรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนด 

 

0.75 

 

0.43 (0.03) 

 

17.16** 

 

0.56 

2.5 โรงเรียนมีการปฏิบัติตามข้ันตอนการ

ดําเนินงานครบถวนสมบูรณ 

 

0.63 

 

0.37 (0.02) 

 

15.20** 

 

0.40 

2.6 โรงเรียนมีการปฏิบัติงานโดยใชทรัพยากร

ที่ไดรับจัดสรรใหเกิดประโยชนและคุมคา 

 

 

0.73 

 

 

0.47 (0.03) 

 

 

17.35** 

 

 

0.54 

2.7 โรงเรียนมีการปฏิบัติงานตามขอกําหนด

งบประมาณหรือระเบียบทางราชการ 

 

0.65 

 

0.33 (0.02) 

 

15.88** 

 

0.43 

3. การประเมินผล     

3.1 โรงเรียนมีการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ 

โครงการ/กิจกรรม/งานอยางตอเน่ือง 

 

0.83 

 

0.50 (0.02) 

 

21.13** 

 

0.69 

3.2 โรงเรียนมีการประเมินผลงโครงการ/

กิจกรรมตามวัตถุประสงคครบถวนครอบคลุม 

 

 

0.84 

 

 

0.49 (0.02) 

 

 

21.62** 

 

 

0.70 

3.3 โรงเรียนมีการประเมินผลเปาหมาย

สอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนด 

 

0.95 

 

0.60 (0.02) 

 

27.30** 

 

0.90 

3.4 โรงเรียนมีการประเมินผลตามตัวช้ีวัด

สอดคลองกับโครงการ/กิจกรรม 

 

0.81 

 

0.48 (0.02) 

 

20.95** 

 

0.65 
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ตารางท่ี 4.12 (ตอ) 

 

องคประกอบยอย 

ดานการบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle 

นํ้าหนักองคประกอบ 2R  
β  b (S.E.) t-value  

3.5 โรงเรียนมีการประเมินผลโครงการ/

กิจกรรมตามระยะเวลาที่กําหนด 

 

0.83 

 

0.53 (0.02) 

 

22.61** 

 

0.69 

3.6 โรงเรียนมีการประเมินผลวิธีดําเนินงาน

อยางตอเน่ือง 

 

0.86 

 

0.50 (0.02) 

 

22.66** 

 

0.74 

3.7 โรงเรียนมีการประเมินผลผูรับผิดชอบ

ตามระยะเวลาที่กําหนด 

 

0.90 

 

0.59 (0.03) 

 

23.55** 

 

0.81 

3.8 โรงเรียนมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน

เมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม 

 

0.91 

 

0.53 (0.02) 

 

22.38** 

 

0.82 

3.9 โรงเรียนมีการนําผลการประเมินผล

โครงการ/กิจกรรมมาปรับปรุงแกไขในรอบป

ถัดไป 

 

 

0.74 

 

 

0.44 (0.02) 

 

 

19.01** 

 

 

0.55 
2χ = 82.99, df = 67, p-value = 0.09, CFI = 1.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.93, 

RMR = 0.01, RMSEA = 0.02 

** p < 0.01 

 

 จากตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยินยันโมเดลการวัดการบริหารงาน

โรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ดานการบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle 

(US) พบวา คานํ้าหนักองคประกอบของตัวบงช้ีทุกตัวมีคาเปนบวกมีขนาดต้ังแต 0.63 ถึง 0.97 โดยมี

ตัวบงช้ีที่ผานเกณฑคานํ้าหนักองคประกอบ จํานวน 26 ตัวบงช้ี ไดแก  ตัวบงช้ีที่ 2.1 โรงเรียนมีการ

ปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมโครงการ/กิจกรรมตามที่กําหนด มีคานํ้าหนัก

องคประกอบมากที่สุด เทากับ 0.97 และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 0.94 รองลงมาคือ ตัวบงช้ีที่ 

3.3 โรงเรียนมีการประเมนิผลเปาหมายสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนด มีคานํ้าหนักองคประกอบ 

เทากับ 0.95  และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 0.90 ตัวบงช้ีที่ 3. โรงเรียนมีการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.91 และมีความแปรปรวน

รวมเทากับ 0.82 ตัวบงช้ีที่ 3.7 โรงเรียนมีการประเมินผลผูรับผิดชอบตามระยะเวลาที่กําหนด มีคา

นํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.90 และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 0.81 ตัวบงช้ีที่ 1.7 โรงเรียนมี

การกําหนดตัวช้ีวัดครอบคลุมและสอดคลองกับโครงการโรงเรียนสุจริต มีคานํ้าหนักองคประกอบ
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เทากับ 0.87 และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 0.75 ตัวบงช้ีที่ 1.5 ตัวบงช้ีที่ 1.9 โรงเรียนมีการ

กําหนดวิธีดําเนินการที่ชัดเจนและปฏิบัติไดจริง และตัวบงช้ีที่ 3.6 โรงเรียนมีการประเมินผลวิธี

ดําเนินงานอยางตอเน่ือง มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.86 และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 

0.74 เทากัน ตัวบงช้ีที่ 2.3 มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.86 และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 

0.73 ตัวบงช้ีที่ 2.3 โรงเรียนมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปครอบคลุมโครงการ/กิจกรรม

ตามที่กําหนด มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.85 และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 0.72 ตัวบงช้ี

ที่  3.2 โรงเรียนมีการประเมินผลงโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงคครบถวนครอบคลุม  

มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.84 และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 0.70 ตัวบงช้ีที่  1.6 

โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมายครอบคลุมและสอดคลองกับโครงการโรงเรียนสุจริต ตัวบงช้ีที่ 3.1 

โรงเรียนมีการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ โครงการ/กิจกรรม/งานอยางตอเน่ือง และตัวบงช้ีที่ 3.5 

โรงเรียนมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามระยะเวลาที่กําหนด มีคานํ้าหนักองคประกอบ 

เทากับ 0.83 และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 0.69 เทากัน ตัวบงช้ีที่ 1.4 โรงเรียนมีการจัดทํา

กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.81 และมีความแปรปรวน

รวมเทากับ 0.66 ตัวบงช้ีที่ 3.4 โรงเรียนมีการประเมินผลตามตัวช้ีวัดสอดคลองกับโครงการ/กิจกรรม 

มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ  0.81 และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 0.65 ตัวบงช้ีที่ 1.3 

โรงเรียนมีการจดัทําโครงการตามโครงการโรงเรยีนสุจริต มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.80 และ

มีความแปรปรวนรวมเทากับ 0.67 ตัวบงช้ีที่ 1.10 โรงเรียนมีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน มีคา

นํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.77 และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 0.60 ตัวบงช้ีที่ 1.8 โรงเรียนมี

การกําหนดระยะเวลากอนดําเนินงาน ระหวางดําเนินงาน และหลังดําเนินงานที่ชัดเจนปฏิบัติได มีคา

นํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.75 และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 0.57 ตัวบงช้ีที่ 2.4 โรงเรียนมี

การปฏิบัติตามขอบเขตงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนด มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 

0.75 และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 0.56 ตัวบงช้ีที่ 3.9 โรงเรียนมีการนําผลการประเมินผล

โครงการ/กิจกรรมมาปรับปรุงแกไขในรอบปถัดไป มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.74 และมี

ความแปรปรวนรวมเทากับ 0.55 ตัวบงช้ีที่ 2.6 โรงเรียนมีการปฏิบัติงานโดยใชทรัพยากรที่ไดรับ

จัดสรรใหเกิดประโยชนและคุมคา มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.73 และมีความแปรปรวนรวม

เทากับ 0.54 ตัวบงช้ีที่ 1.1 โรงเรียนมีการจัดทําแผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนปจจุบัน มีคา

นํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.71 และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 0.50 ตัวบงช้ีที่ 1.2 โรงเรียนมี

การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปเปนปจจุบัน มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.69 และมีความ

แปรปรวนรวมเทากับ 0.48 ตัวบงช้ีที่ 2.7 โรงเรียนมีการปฏิบัติงานตามขอกําหนดงบประมาณหรือ

ระเบียบทางราชการ มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.65 และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 0.43 
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และตัวบงช้ีที่ 2.5 โรงเรียนมีการปฏิบัติตามข้ันตอนการดําเนินงานครบถวนสมบูรณ มีคานํ้าหนัก

องคประกอบ เทากับ 0.63  และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 0.40 ตามลําดับ 

 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลการวัดการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของ

ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานดานหลัก

สุจริต 

 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของ

ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานหลัก

สุจริต พบวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาไค-สแควรมี

คาเทากับ 1.65 ซึ่งคาไค-สแควรแตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คาความ

นาจะเปน (p) มีคาเทากับ 0.44 ( 2χ = 1.65, df =2, p =0.44) คาไค-สแควรสัมพัทธ ( 2χ /df) มีคา

เทากับ 0.83 ซึ่งมีคานอยกวา 2 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  

 เมื่อพิจารณาดัชนีวัดความสอดคลองในรูปความคลาดเคลื่อนไดแก คารากกําลังสองของ

คาเฉลี่ยของสวนที่เหลือ (RMR) มีคาเทากับ 0.00 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน

กําลังสองของการประมาณคา (RMSEA) มีคาเทากับ 0.00 ซึ่งเปนคาที่ยอมรับได เพราะมีคานอยกวา

0.05 สวนคาดัชนีวัดความสอดคลองเชิงสัมบูรณไดแก คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคา

เทากับ 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.98 และดัชนีวัด

ความสอดคลองกลมกลนืเชิงสมัพัทธ (CFI) มีคาเทากับ 1.00 ซึ่งเปนคาที่ยอมรับไดเพราะมีคามากกวา 

0.90 ข้ึนไปคาดัชนีวัดความสอดคลองที่กลาวมาเปนไปตามเกณฑแสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษ แสดงผลภาพ 4.2 และผลวิเคราะหดังตาราง 4.13 
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ภาพท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัด ดานหลักสจุริต 
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ตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดการบริหารงานโรงเรียน

สุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ดานหลักสุจริต 

 

องคประกอบยอย 

ดานหลักสุจริต 

นํ้าหนักองคประกอบ 2R  
β  b (S.E.) t-value  

1. กายสุจริต     

1.1 ผูบริหารมีการบริหารจัดการโดยมีเมตตา

กรุณา ไมทําลายชีวิต ไมเบียดเบียน หรือทํา

ทารุณกรรมผูอื่น 

 

 

0.98 

 

 

0.44 (0.03) 

 

 

15.33** 

 

 

0.96 

1.2 ผูบริหารมีการบริหารจดัการในทางที่ชอบ ไม

ลักทรัพย ไมฉอโกง ไมยักยอกทรัพยสินของผูอื่น 

 

0.91 

 

0.34 (0.01) 

 

25.52** 

 

0.82 

1.3 ผูบริหารมีการบริหารจัดการโดยไมประพฤติ

ผิดในกาม ไมลวงละเมิดในของรักของหวงของ

ผูอื่น 

 

 

0.98 

 

 

0.37 (0.01) 

 

 

28.75** 

 

 

0.95 

2. วจีสุจริต     

2.1 ผูบรหิารมีการบรหิารจัดการโดยพูดคําสัตย

เปนปกตินิสัย  ไมพูดเทจ็ โกหกหลอกลวง  

 

0.74 

 

0.39 (0.02) 

 

17.52** 

 

0.55 

2.2 ผูบริหารมีการบริหารจัดการโดยพูดแตคําที่

สง เสริมความสามัคคี ไมสอเสียด ไมยุยงให

แตกแยก 

 

 

0.87 

 

 

0.41 (0.03) 

 

 

15.18** 

 

 

0.76 

2.3 ผูบรหิารมีการบรหิารจัดการโดยพูดแตคํา

สุภาพนุมนวลควรฟง ไมหยาบ คาย แข็งกระดาง 

 

0.82 

 

0.44 (0.03) 

 

16.52** 

 

0.67 

2.4 ผูบรหิารมีการบรหิารจัดการโดยพูดคําที่มี

เหตุผล ไมเพอเจอ เหลวไหล ไรสาระ เลื่อนลอย 

 

0.87 

 

0.46 (0.02) 

 

21.17** 

 

0.77 

3. มโนสุจริต     

3.1 ผูบริหารมีการบริหารจดัการโดยไมคิดละโมบ 

ไมเพงเล็ง หรือไมคิดหาทางเอาแตจะได 

 

0.74 

 

0.37 (0.02) 

 

17.73** 

 

0.55 

3.2 ผูบริหารมีการบริหารจัดการโดยไมคิดรายมุง

เบียดเบียน หรือไมเพงมองในแงที่จะทําลาย 

 

0.81 

 

0.37 (0.02) 

 

20.43** 

 

0.66 
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ตารางท่ี 4.13 (ตอ) 

 

องคประกอบยอย 

ดานหลักสุจริต 

นํ้าหนักองคประกอบ 2R  
β  b (S.E.) t-value  

3.3 ผูบรหิารมีการบรหิารจัดการโดยมีความเห็น

ถูกตองเปนสมัมาทิฏฐิ เขาใจในหลักกรรมวา ทํา

ดีมีผลดี ทําช่ัวมผีลช่ัว 

 

 

0.89 

 

 

0.38 (0.02) 

 

 

22.79** 

 

 

0.79 
2χ = 1.65, df = 2, p-value = 0.44, CFI = 1.00, GFI = 1.00, AGFI = 0.98, 

RMR = 0.00, RMSEA = 0.00 

** p < 0.01 

 

 จากตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยินยันโมเดลการวัดการบริหารงาน

โรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ดานหลักสุจริต (GF) พบวา คานํ้าหนัก

องคประกอบของตัวบงช้ีทุกตัวมีคาเปนบวกมีขนาดต้ังแต 0.74 ถึง 0.98 โดยมีตัวบงช้ีที่ผานเกณฑคา

นํ้าหนักองคประกอบ จํานวน 10 ตัวบงช้ี ไดแก ตัวบงช้ีที่ 1.1 ผูบริหารมีการบริหารจัดการโดยมี

เมตตากรุณา ไมทําลายชีวิต ไมเบียดเบียน หรือทําทารุณกรรมผูอื่น มีคานํ้าหนักองคประกอบมาก

ที่สุด เทากับ 0.98 และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 0.96 ตัวบงช้ีที่ 1.3 ผูบริหารมีการบริหารจัดการ

โดยไมประพฤติผิดในกาม ไมลวงละเมิดในของรักของหวงของผูอื่น มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 

0.98 และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 0.95 รองลงมาคือ ตัวบงช้ีที่ 1.2 ผูบริหารมีการบริหารจัดการ

ในทางที่ชอบ ไมลักทรัพย ไมฉอโกง ไมยักยอกทรัพยสินของผูอื่น มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 

0.91 และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 0.82 ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผูบริหารมีการบริหารจัดการโดยมี

ความเห็นถูกตองเปนสัมมาทิฏฐิ เขาใจในหลักกรรมวา ทําดีมีผลดี ทําช่ัวมีผลช่ัว มีคานํ้าหนัก

องคประกอบ เทากับ 0.89 และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 0.79 ตัวบงช้ีที่ 2.4 ผูบริหารมีการ

บริหารจัดการโดยพดูคําที่มีเหตุผล ไมเพอเจอ เหลวไหล ไรสาระ เลื่อนลอย มีคานํ้าหนักองคประกอบ 

เทากับ 0.87 และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 0.77 ตัวบงช้ีที่ 2.2 ผูบริหารมีการบริหารจัดการโดย

พูดแตคําที่สงเสริมความสามัคคี ไมสอเสียด ไมยุยงใหแตกแยก มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 

0.87 และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 0.76 ตัวบงช้ีที่ 2.3 ผูบริหารมีการบริหารจัดการโดยพูดแตคํา

สุภาพนุมนวลควรฟง ไมหยาบ คาย แข็งกระดาง มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.82 และมีความ

แปรปรวนรวมเทากับ 0.67 ตัวบงช้ีที่ 3.2 ผูบริหารมีการบริหารจัดการโดยไมคิดรายมุงเบียดเบียน 

หรือไมเพงมองในแงที่จะทําลาย มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.81 และมีความแปรปรวนรวม

เทากับ 0.66 ตัวบงช้ีที่ 2.1 ผูบริหารมีการบริหารจัดการโดยพูดคําสัตยเปนปกตินิสัย ไมพูดเท็จ โกหก
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หลอกลวง และตัวบงช้ีที่ 3.1 ผูบริหารมีการบริหารจัดการโดยไมคิดละโมบ ไมเพงเล็ง หรือไมคิด

หาทางเอาแตจะได มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.74 และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 0.55 

เทากัน ตามลําดับ 

 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลการวัดการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของ

ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดาน

มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 

 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของ

ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดาน

มาตรฐานโรงเรียนสุจริต พบวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยพิจารณา

จากคาไค-สแควรมีคาเทากับ 24.22 ซึ่งคาไค-สแควรแตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 คาความนาจะเปน (p) มีคาเทากับ 0.08 ( 2χ = 24.22, df =16 ,p =0.08) คาไค-สแควร

สัมพัทธ ( 2χ /df) มีคาเทากับ 1.51 ซึ่งมีคานอยกวา 2 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง

ประจักษ 

 เมื่อพิจารณาดัชนีวัดความสอดคลองในรูปความคลาดเคลื่อนไดแก คารากกําลังสองของ

คาเฉลี่ยของสวนที่เหลือ (RMR) มีคาเทากับ 0.00 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน

กําลังสองของการประมาณคา (RMSEA) มีคาเทากับ 0.03 ซึ่งเปนคาที่ยอมรับได เพราะมีคานอยกวา 

0.05 สวนคาดัชนีวัดความสอดคลองเชิงสัมบูรณไดแก คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคา

เทากับ 0.99 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.96 และดัชนีวัด

ความสอดคลองกลมกลนืเชิงสมัพัทธ (CFI) มีคาเทากับ 1.00 ซึ่งเปนคาที่ยอมรับไดเพราะมีคามากกวา 

0.90 ข้ึนไปคาดัชนีวัดความสอดคลองที่กลาวมาเปนไปตามเกณฑแสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษ แสดงผลภาพ 4.3 และผลวิเคราะหดังตาราง 4.14 
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ภาพท่ี 4.3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัด ดานมาตรฐานโรงเรียน 

              สุจริต 
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ตารางท่ี 4.14  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดการบริหารงานโรงเรียนสุจริต

ของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ดานมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 

 

องคประกอบยอย 

ดานมาตรฐานโรงเรียนสจุริต 

นํ้าหนักองคประกอบ 2R  
β  b (S.E.) t-value  

1. การบริหารงานวิชาการ     

1.1 การจัดการเรียนรู 0.78 0.38 (0.02) 20.29** 0.61 

1.2 การนิเทศภายใน 0.92 0.50 (0.02) 26.16** 0.85 

1.3 การบรกิารดานวิชาการ 0.82 0.48 (0.02) 21.98** 0.68 

2. การบริหารงานงบประมาณ     

2.1 การวางแผนงานงบประมาณ 0.84 0.41 (0.02) 19.82** 0.71 

2.2 การใชจายงบประมาณ 0.74 0.38 (0.02) 18.45** 0.54 

2.3 การติดตามผลการใชจายงบประมาณ 0.94 0.46 (0.02) 25.53** 0.88 

3. การบริหารงานบุคคล     

3.1 การพัฒนาบุคลากร 0.79 0.46 (0.02) 20.02** 0.62 

3.2 การสรางขวัญกําลงัใจ 0.89 0.43 (0.02) 23.39** 0.78 

4. การบริหารงานท่ัวไป     

4.1 การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน 0.79 0.41 (0.02) 19.84** 0.62 

4.2 ความสัมพันธชุมชน 0.82 0.36 (0.02) 20.89** 0.67 

5. ผลลัพธและภาพแหงความสาํเร็จ     

5.1 โรงเรียนมผีลที่เกิดจากการพฒันา

ผูบริหารตามคุณลักษณะของโรงเรียน

สุจริต ที่สงผลใหโรงเรียนและชุมชน เปน

สังคมทีส่จุริต ไมคอรรัปชัน โปรงใส 

ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่สมบรูณ 

 

 

 

 

0.93 

 

 

 

 

0.53 (0.02) 

 

 

 

 

23.21** 

 

 

 

 

0.86 

5.2 โรงเรียนมผีลที่เกิดจากการพฒันาครู

ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ที่สงผล

ใหโรงเรียนและชุมชน เปนสังคมทีสุ่จริต 

ไมคอรรปัชัน โปรงใส ตรวจสอบไดและ

เปนมนุษยทีส่มบูรณ 

 

 

 

 

0.94 

 

 

 

 

0.56 (0.02) 

 

 

 

 

20.17** 

 

 

 

 

0.88 
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ตางรางท่ี 4.14 (ตอ) 

 

องคประกอบยอย 

ดานมาตรฐานโรงเรียนสจุริต 

นํ้าหนักองคประกอบ 2R  
β  b (S.E.) t-value  

5.2 โรงเรียนมผีลที่เกิดจากการพฒันาครู

ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ที่

สงผลใหโรงเรียนและชุมชน เปนสงัคมที่

สุจริต ไมคอรรปัชัน โปรงใส ตรวจสอบ

ไดและเปนมนุษยที่สมบรูณ 

 

 

 

 

0.94 

 

 

 

 

0.56 (0.02) 

 

 

 

 

20.17** 

 

 

 

 

0.88 

5.3 โรงเรียนมผีลที่เกิดจากการพฒันา

นักเรียนตามคุณลักษณะของโรงเรียน

สุจริต ที่สงผลใหโรงเรียนและชุมชน เปน

สังคมทีส่จุริต ไมคอรรัปชัน โปรงใส 

ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่สมบรูณ 

 

 

 

 

0.82 

 

 

 

 

0.47 (0.02) 

 

 

 

 

20.05** 

 

 

 

 

0.67 
2χ = 24.22, df = 16, p-value = 0.08, CFI = 1.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.96, 

RMR = 0.00, RMSEA = 0.03 

** p < 0.01 

 

 จากตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยินยันโมเดลการวัดการบริหารงาน

โรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ดานมาตรฐานโรงเรียนสุจริต (ST) พบวา 

คานํ้าหนักองคประกอบของตัวบงช้ีทุกตัวมีคาเปนบวกมีขนาดต้ังแต 0.74 ถึง 0.94 โดยมีตัวบงช้ีที่

ผานเกณฑคานํ้าหนักองคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงช้ี ไดแก ตัวบงช้ีที่ 2.3 การติดตามผลการใชจาย

งบประมาณ มีคานํ้าหนักองคประกอบมากที่สุด และตัวบงช้ีที่ 5.2 โรงเรียนมีผลที่เกิดจากการพัฒนา

ครูตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ที่สงผลใหโรงเรียนและชุมชน เปนสังคมที่สุจริต ไมคอรรัปชัน 

โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่สมบูรณ เทากับ 0.94 และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 0.88 

เทากัน รองลงมาคือ ตัวบงช้ีที่ 5.1 โรงเรียนมีผลที่เกิดจากการพัฒนาผูบริหารตามคุณลักษณะของ

โรงเรียนสุจริต ที่สงผลใหโรงเรียนและชุมชน เปนสังคมที่สุจริต ไมคอรรัปชัน โปรงใส ตรวจสอบได

และเปนมนุษยที่สมบูรณ มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.93 และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 

0.86 ตัวบงช้ีที่ 1.2 การนิเทศภายใน มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.92 และมีความแปรปรวน

รวมเทากับ 0.85 ตัวบงช้ีที่ 3.2 การสรางขวัญกําลังใจ มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.89 และมี

ความแปรปรวนรวมเทากับ 0.78 ตัวบง ช้ีที่  2.1 การวางแผนงานงบประมาณ มีคานํ้าหนัก
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องคประกอบ เทากับ 0.84 และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 0.71 ตัวบงช้ีที่ 1.3 การบริการดาน

วิชาการ มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.82 และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 0.68 ตัวบงช้ีที่ 4.2 

ความสัมพันธชุมชน และตัวบงช้ีที่ 5.3 โรงเรียนมีผลที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนตามคุณลักษณะของ

โรงเรียนสุจริต ที่สงผลใหโรงเรียนและชุมชน เปนสังคมที่สุจริต ไมคอรรัปชัน โปรงใส ตรวจสอบได

และเปนมนุษยที่สมบูรณ มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.82 และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 

0.67 เทากัน ตัวบงช้ีที่ 3.1 การพัฒนาบุคลากร และตัวบงช้ีที่ 4.1 การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน 

มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.79 และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 0.62 เทากัน ตัวบงช้ีที่ 1.1 

การจัดการเรียนรู มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.78 และมีความแปรปรวนรวมเทากับ 0.61  

ตัวบงช้ีที่ 2.2 การใชจายงบประมาณ มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.74 และมีความแปรปรวน

รวมเทากับ 0.54 ตามลําดับ 

 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองตามโมเดลการวัดที่ใชในการสราง

รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองตามโมเดลการวัดที่ใชในการพัฒนาตัว

บงช้ีรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบดวย 

3 องคประกอบหลัก 11 องคประกอบยอย พบวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง

ประจักษโดยพิจารณาจากคาไค-สแควรมีคาเทากับ 24.66 ซึ่งคาไค-สแควรแตกตางจากศูนยอยาง 

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คาความนาจะเปน (p) มีคาเทากับ 0.08 ( 2χ = 24.66, df =16 ,    

p =0.08) คาไค-สแควรสัมพัทธ  ( 2χ /df) มีคาเทากับ 1.54 ซึ่งมีคานอยกวา 2 แสดงวาโมเดลมี

ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 เมื่อพิจารณาดัชนีวัดความสอดคลองในรูปความคลาดเคลื่อนไดแก คารากกําลังสองของ

คาเฉลี่ยของสวนที่เหลือ (RMR) มีคาเทากับ 0.00 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน

กําลังสองของการประมาณคา (RMSEA) มีคาเทากับ 0.03 ซึ่งเปนคาที่ยอมรับได เพราะมีคานอยกวา 

0.05 สวนคาดัชนีวัดความสอดคลองเชิงสัมบูรณไดแก คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)  

มีคาเทากับ 0.99 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.96 และดัชนีวัด

ความสอดคลองกลมกลนืเชิงสมัพัทธ (CFI) มีคาเทากับ 1.00 ซึ่งเปนคาที่ยอมรับไดเพราะมีคามากกวา 

0.90 ข้ึนไปคาดัชนีวัดความสอดคลองที่กลาวมาเปนไปตามเกณฑแสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษ แสดงผลภาพ 4.4 และตารางที่ 4.15 
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ภาพท่ี 4.4 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับทีส่องตามโมเดลการวัดที่ใชในการสราง

รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สงักัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ตารางท่ี 4.15  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองตามโมเดลการวัดที่ใชในการสราง

รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

องคประกอบ 

บรหิารงานโรงเรียนสจุริตของผูบรหิาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

นํ้าหนักองคประกอบ 2R  
β  b (S.E.) t-value  

1. การบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle     

1.1 การวางแผน 0.85 0.42 - 0.73 

1.2 การนําแผนไปปฏิบัติ 0.82 0.40 (0.02) 21.75** 0.68 

1.3 การประเมินผล 0.82 0.44 (0.03) 17.33** 0.67 

2. หลักสุจริต     

2.1กายสุจริต 0.85 0.33 - 0.72 

2.2 วจีสุจริต 0.80 0.37 (0.02) 17.66** 0.64 

2.3 มโนสุจริต 0.92 0.39 (0.02) 17.12** 0.85 

3. มาตรฐานโรงเรียนสุจริต     

3.1 การบรหิารงานวิชาการ 0.84 0.38 (0.02) - 0.71 

3.2 การบรหิารงานงบประมาณ 0.81 0.34 (0.02) 19.78** 0.65 

3.3 การบรหิารงานบุคคล 0.79 0.37 (0.02)  19.94** 0.63 

3.4 การบรหิารงานทั่วไป 0.88 0.36 (0.02)  20.46** 0.78 

3.5 ผลลพัธและภาพแหง  

     ความสําเรจ็ 

 

0.66 

 

0.33 (0.02) 

 

14.81** 

 

0.44 
2χ = 24.66, df = 16, p-value = 0.08, CFI = 1.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.96, 

RMR = 0.00, RMSEA = 0.03 

** p < 0.01 

 

 จากตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเมื่อพิจารณาแตละ

องคประกอบยอย พบวาคานํ้าหนักองคประกอบขององคประกอบยอยทุกตัวมีคาเปนบวกมีขนาด

ต้ังแต 0.66 ถึง0.92 และภายในแตละองคประกอบมีคานํ้าหนักองคประกอบคอนขางใกลเคียงกันเมื่อ

พิจารณา แตละองคประกอบ พบวาองคประกอบเชิงยินยันดานการบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle 

(US) พบวา มีคานํ้าหนักองคประกอบ 0.83 โดยคานํ้าหนักองคประกอบยอยทุกตัวมีคาเปนบวกมี
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ขนาดต้ังแต 0.82 ถึง 0.85 โดยพบวา องคประกอบยอยที่ 1 ดานการวางแผน (PL) มีคานํ้าหนัก

องคประกอบมากที่สุด เทากับ 0.85 รองลงมาคือ องคประกอบยอยที่ 2 ดานการนําแผนไปปฏิบัติ 

(IM) และองคประกอบยอยที่ 3 ดานการประเมินผล (EV) มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.82 

เทากัน องคประกอบเชิงยินยันหลักสุจริต (GF) พบวา มีคานํ้าหนักองคประกอบ 0.74 โดยคานํ้าหนัก

องคประกอบยอยทุกตัวมีคาเปนบวกมีขนาดต้ังแต 0.80 ถึง 0.92 โดยพบวา องคประกอบยอยที่  

3 ดานมโนสุจริต (GT) มีคานํ้าหนักองคประกอบมากที่สุด เทากับ 0.92 รองลงมาคือ องคประกอบ

ยอยที่ 1 ดานกายสุจริต (GA) มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.85 และองคประกอบยอยที่ 2  

ดานวจีสุจริต (GW) มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.80 องคประกอบเชิงยินยันดานมาตรฐาน

โรงเรียนสุจรติ (ST) พบวา มีคานํ้าหนักองคประกอบ 1.00 โดยคานํ้าหนักองคประกอบยอยทกุตัวมีคา

เปนบวกมีขนาดต้ังแต 0.66 ถึง 0.88 โดยพบวา องคประกอบยอยที่ 4 ดานการบริหารงานทั่วไป 

(GM) มีคานํ้าหนักองคประกอบมากที่สุด เทากับ 0.88 รองลงมาคือ องคประกอบยอยที่ 1  

ดานการบริหารงานวิชาการ (AA) มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.84 องคประกอบยอยที่ 2  

ดานการบริหารงานงบประมาณ (BM) มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.81 องคประกอบยอยที่ 3 

ดานการบริหารงานบุคคล (PM) มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 079 และองคประกอบยอยที่ 5 

ดานผลลัพธและภาพแหงความสําเร็จ (RI) มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.66 

 

 4.2.5 การสรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางในการวิจัยแลวดําเนินการวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor Analysis)  ดวยการหาคาสถิติ ไดองคประกอบเปน  

3 องคประกอบพรอมช่ือองคประกอบ ดังน้ีคือ องคประกอบที่ 1 หลักการบริหารโรงเรียนแบบ  

PIE Cycle องคประกอบที่ 2 หลักสุจริต และองคประกอบที่ 3 มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 

 จากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ดังกลาว 

พบวา องคประกอบทุกตัวมีคานํ้าหนัก ผานเกณฑทั้ง 3 องคประกอบ โดยองคประกอบที่มีคานํ้าหนัก

มากที่สุดถือวาเปนองคประกอบที่มีความสําคัญมากที่สุด เพราะมีคาความผันแปรหรือคาความ

แปรปรวนทั้งหมดของการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ตัวแปร) ที่ถูกจัดอยูในองคประกอบน้ันมากที่สุด  

เรียงลําดับความสําคัญขององคประกอบตามคานํ้าหนัก ดังน้ีคือ องคประกอบที่ 3 มาตราฐานโรงเรียน

สุจริต มีคานํ้าหนักองคประกอบ 1.00 องคประกอบ 1 การบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle  

มีคานํ้าหนักองคประกอบ 0.83 และองคประกอบที่ 2 หลักสุจริต มีคา 0.73 ซึ่งผูวิจัยไดนําผลการ

วิเคราะหดังกลาวมาประกอบกับขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยางที่ตอบ
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แบบสอบถามการวิจัย แลวสังเคราะหเปนรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังภาพที่ 4.5  

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 4.5  (ราง) รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 

 จากภาพที่  4.5 อาจต้ัง ช่ือรูปแบบใหมตามองคประกอบหลักของรูปแบบ ไดแก               

1) มาตรฐานโรงเรียนสุจริต (Standard for Upright School) 2) การบริหารโรงเรียนแบบ PIE 

Cycle (Planning-Implementation-Evaluation Cycle) และ 3) หลักสุจริต (Good Conduct) 

โดยนําตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกในแตละองคประกอบมาเรียงกัน เรียกช่ือใหมวา “SPG Model”  

เพื่อประโยชนในการสื่อสารใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบของรูปแบบไดโดยงายและ

สามารถนําไปประยุกตใชกับสถานศึกษาทั่วไปในวงกวาง  

 รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือ SPG Model เปนรูปแบบเชิงบูรณาการตาม

แนวคิดมาตรฐานโรงเรียนสุจริต แนวคิดการบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle และหลักสุจริต  

โดยมีโครงสรางของความเกี่ยวของระหวางชุดของปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ หรือองคประกอบที่สําคัญ

ในเชิงความสัมพันธหรือเหตุผลซึ่งกันและกัน เพื่อชวยใหเขาใจขอเท็จจริงหรือปรากฏการณในการ
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บริหารงานโรงเรยีนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 องคประกอบ โดยเรียงตามลําดับนํ้าหนักองคประกอบ ไดแก       

1) มาตรฐานโรงเรียนสุจริต มี 5 องคประกอบยอย 2) การบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle  

มี 3 องคประกอบยอย และ 3) หลักสุจริต มี 3 องคประกอบยอย โดยมีแนวทางในการนํารูปแบบไป

ใชเพื่อการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังน้ี 

 1. มาตรฐานโรงเรียนสุจริต พบวา การที่ผูบริหารโรงเรียนสุจริตมีการนําหลักสุจริต  

หลักคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล และคุณลักษณะผูเรียนของโรงเรียนสุจริตมาประยุกตใชใน

การบริหารงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ มาตรฐานการบริหารงานโรงเรียน 

ประกอบดวย 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล  

4) การบริหารงานทั่วไป และ 5) ผลลัพธและภาพแหงความสําเร็จ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

  1.1 การบริหารงานวิชาการ พบวา การที่ผูบริหารโรงเรียนสุจริตมีการจัดการเรียนรู 

การสงเสริมนักเรียนใหพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยการจัดการ

เรียนรูผานสื่อ นวัตกรรม แหลงเรียนรูอยางหลากหลาย และประเมินผลนักเรียนแลวนําผลการ

ประเมินไปใชเพื่อแกปญหาและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนใหมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียน

สุจริต พรอมทั้งจัดใหมีการนิเทศภายใน และใหบริการดานวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี ไดแก 1) การจัดการเรียนรู 2) การนิเทศภายใน และ 3) การบริการดาน

วิชาการ แตละตัวบงช้ีมีนิยามศัพท ดังน้ี 

   1) การจัดการเรียนรู พบวา โรงเรียนจัดการเรียนรู จัดหา/ผลิตสื่อนวัตกรรม/แหลง

เรียนรูและประเมินผลนักเรียนดวยเครื่องมือการประเมินอยางเที่ยงตรงพรอมทั้งมีการวิจัยในช้ันเรียน

เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี 

ไดแก (1) มีการจัดการเรียนรู จัดหาสื่อ/ผลิตสื่อนวัตกรรม/แหลงเรียนรู ที่หลากหลายสอดคลอง/ 

บูรณาการคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต (2) มีการประเมินผลนักเรียนดวยเครื่องมืออยาง

เที่ยงตรง  (3) มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และ (4) มีการวิจัยในช้ัน

เรียนเพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

   2) การนิเทศภายใน พบวาโรงเรียนจัดทําแผน เครื่องมือและดําเนินการนิเทศภายใน 

พรอมทั้งนิเทศจุดเนนคุณลักษณะที่ตองการปฏิบัติเรงดวนของผูบรหิาร ครู นักเรียนโรงเรยีนสุจรติเพือ่

พัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก 

(1) มีการจัดทําแผนการนิเทศ อยางชัดเจน (2) มีการจัดทําเครื่องมือนิเทศที่สอดคลองกับการ

ปฏิบัติงาน (3) มีการดําเนินการนิเทศภายในอยางตอเน่ือง และ (4) มีการนิเทศจุดเนนคุณลักษณะที่

ตองการปฏิบัติเรงดวนเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
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  3) การบริการดานวิชาการ พบวา โรงเรียนจัดบริการดานวิชาการที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี 

ไดแก (1) จัดบริการดานวิชาการที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการสุจริตภายในโรงเรียน 

 และ (2) จัดบริการดานวิชาการที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการสุจริตภายนอกโรงเรียน 

  1.2 การบริหารงานงบประมาณ พบวา การที่ผูบริหารโรงเรียนสุจริตมีการดําเนินงาน

ดานการเงิน การบัญชีและพัสดุใหถูกตองตามระเบยีบแบบแผนทางราชการ อยางมีสวนรวม ประหยัด 

คุมคา มีความโปรงใสและตรวจสอบได ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี ไดแก 1) การวางแผนงานงบประมาณ 

2) การใชจายงบประมาณ และ 3) การติดตามผลการใชจายงบประมาณ แตละตัวบงช้ีมีนิยามศัพท 

ดังน้ี 

   1) การวางแผนงานงบประมาณ พบวา โรงเรียนจัดทําแผนการใชจายงบประมาณให

เปนไปตามแผนงาน/โครงการที่ไดรับจัดสรร และอนุมัติตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งสังเกตไดจาก

พฤติกรรมบงช้ี ไดแก (1) มีการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการที่

ไดรับจัดสรร และ (2) มีการอนุมัติงบประมาณตามระเบียบทางราชการ 

   2) การใชจายงบประมาณ พบวา โรงเรียนใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน/

โครงการ ที่ไดรับจัดสรรและอนุมัติตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก 

มีการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ ที่ไดรับจัดสรรและอนุมัติตามระเบียบ

ราชการ 

   3) การติดตามผลการใชจายงบประมาณ พบวา โรงเรียนมีการกํากับ ติดตาม 

ตรวจสอบและรายงานผลการใชจายงบประมาณอยางเปนระบบและตอเน่ือง ซึ่งสังเกตไดจาก

พฤติกรรมบงช้ี ไดแก (1) มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ และ (2) มีการจัดทํา

รายงานผลการใชจายงบประมาณอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

  1.3 การบริหารงานบุคคล พบวา การที่ผูบริหารโรงเรียนสุจริตมีการดูแลอํานวยความ

สะดวกใหกับบุคลากรในโรงเรียน สรางขวัญกําลังใจ ดูแลการรักษาสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดของ

บุคลากร ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถใหกับบุคลากร ประกอบดวย 

2 ตัวบงช้ี ไดแก 1) การพัฒนาบุคลากร และ 2) การสรางขวัญกําลังใจ แตละตัวบงช้ีมีนิยามศัพท ดังน้ี 

   1) การพัฒนาบุคลากร พบวา โรงเรียนมีการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนา

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและตระหนักในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ซึ่งสังเกตไดจาก

พฤติกรรมบงช้ี ไดแก มีการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและ

ตระหนักในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

   2) การสรางขวัญกําลังใจ พบวา โรงเรียนดําเนินการยกยอง ชมเชย มอบรางวัล  

จัดสวัสดิการตางๆ ใหกับบุคลากร เผยแพรประชาสัมพันธผลงานบุคลากร และสงเสริมใหบุคลากรมี
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ความกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก (1) มีการดําเนินการยกยอง ชมเชย 

มอบรางวัล จัดสวัสดิการตาง ๆ ใหกับบุคลากร (2) มีการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของบุคลากร 

และ (3) โรงเรียนมีการสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาทางวิชาชีพ 

  1.4 การบริหารงานทั่วไป พบวา การที่ผูบริหารโรงเรียนสุจริตมีการดําเนินงานเกี่ยวกับ

การจัดบริการดานอาคารสถานที่แกครู นักเรียนและชุมชน โดยจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให

สะอาด รมรื่น สวยงาม ปลอดภัย พรอมทั้งดูแล บํารุงรักษา อาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน 

หองพิเศษตาง ๆ ใหอยูในสภาพดีพรอมใชงานและเอื้อตอการเรียนรู ประกอบดวย 2 ตัวบงช้ี ไดแก  

1) การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน และ 2) ความสัมพันธกับชุมชน แตละตัวบงช้ีมีนิยามศัพท ดังน้ี 

   1) การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน พบวา โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนา ปรับปรุง

อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหสะอาด รมรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อตอการ

เรียนรู ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก (1) มีการวางแผนพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม

ภายในโรงเรียนใหสะอาด รมรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อตอการเรียนรู และ (2) มีการปรับปรุง

อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหสะอาด รมรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อตอการ

เรียนรู 

   2) ความสัมพันธกับชุมชน พบวา โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดาน

ความสัมพันธชุมชน มีการแตงต้ังผูรับผิดชอบดานความสัมพันธชุมชน มีฐานขอมูลสารสนเทศของ

ชุมชนที่ถูกตอง เปดโอกาสใหบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการกํากับ ติดตาม 

ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต รวมทั้งรายงานผลตอผูที่เกี่ยวของ ซึ่งสังเกตไดจาก

พฤติกรรมบงช้ี ไดแก (1) มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดานความสัมพันธกับชุมชน (2) มีการแตงต้ัง

ผูรับผิดชอบดานความสัมพันธกับชุมชน (3) มีฐานขอมูลสารสนเทศของชุมชนที่ถูกตอง (4) มีการเปด

โอกาสใหบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ

การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต และ (5) มีการรายงานผลตอผูที่เกี่ยวของ 

  1.5 ผลลัพธและภาพแหงความสําเร็จ พบวา ผลที่เกิดจากการพัฒนาผูบริหาร ครู นักเรียน 

ตามคุณลักษณะของโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกัน 

การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ที่ ส งผลให โรงเรียนและชุมชน เปนสั งคมที่ สุ จริ ต  

ไมคอรรัปชัน โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่สมบูรณ ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก  

1) มีผลที่เกิดจากการพัฒนาผูบริหารตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ที่สงผลใหโรงเรียนและชุมชน 

เปนสังคมที่สุจริต ไมคอรรัปชัน โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่สมบูรณ 2) มีผลที่เกิดจากการ

พัฒนาครูตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ที่สงผลใหโรงเรียนและชุมชน เปนสังคมที่สุจริต  

ไมคอรรัปชัน โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่สมบูรณ และ 3) มีผลที่เกิดจากการพัฒนานักเรียน
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ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ที่สงผลใหโรงเรียนและชุมชน เปนสังคมที่สุจริต ไมคอรรัปชัน 

โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่สมบูรณ 

 2. การบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle พบวา กระบวนการ หรือกิจกรรมการดําเนินงาน

ตามภารกิจ และขอบขายงานในการบริหารงานของโรงเรียนสุจริตซึ่งประกอบดวย 1) การวางแผน 

(Planning) 2) การนําแผนไปปฏิบัติ (Implementation) และ 3) การประเมินผล (Evaluation) โดย

ผูบริหารควรดําเนินการ ดังน้ี 

  2.1 การวางแผน พบวา การที่ผูบริหารโรงเรียนสุจริตรูจักการจัดทําแผนงาน 

แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม โดยกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา วิธี

ดําเนินงาน และผูรับผิดชอบ เพื่อใหบรรลวัุตถุประสงคที่ต้ังไว ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก 1) 

มีการจัดทําแผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เปนปจจุบัน 2) มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

เปนปจจุบัน 3) มีการจัดทําโครงการตามโครงการโรงเรียนสุจริต 4) มีการจัดทํากิจกรรมตามโครงการ

สุจริต 5) มีการกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการโรงเรียนสุจริต 6) มีการกําหนดเปาหมาย

ครอบคลุมและสอดคลองกับโครงการโรงเรียนสุจริต 7) มีการกําหนดตัวช้ีวัดครอบคลุมและสอดคลอง

กับโครงการโรงเรียนสุจริต 8) มีการกําหนดระยะเวลากอนดําเนินงาน ระหวางดําเนินงาน และหลัง

ดําเนินงานที่ชัดเจนปฏิบัติได 9) มีการกําหนดวิธีดําเนินการที่ชัดเจนและปฏิบัติไดจริง และ 10) มีการ

กํ า ห น ด ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ที่ ชั ด เ จ น 

  2.2 การนําแผนไปปฏิบัติ พบวา การที่ผูบริหารโรงเรียนสุจริตมีการปฏิบัติตามแผนงาน 

โครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว โดยกําหนดขอบเขตงาน กําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน จัดสรร

ทรัพยากร งบประมาณ และผูรับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนด ซึ่งสังเกตได

จากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก 1) มีการปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมโครงการ/

กิจกรรมตามที่กําหนด 2) มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปครอบคลุมโครงการ/กิจกรรมตามที่

กําหนด 3) มีการปฏิบัติตามโครงการ 4) มีการปฏิบัติตามขอบเขตงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามที่

กําหนด 5) มีการปฏิบัติตามข้ันตอนการดําเนินงานครบถวนสมบูรณ 6) มีการปฏิบัติงานโดยใช

ทรัพยากรที่ไดรับจัดสรรใหเกิดประโยชนและคุมคา และ 7) มีการปฏิบัติงานตามขอกําหนด

งบประมาณหรือระเบียบทางราชการ 

  2.3 การประเมินผล พบวา การที่ผูบริหารโรงเรียนสุจริตมีการติดตาม ควบคุม 

ตรวจสอบ และประเมินผลตามวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา วิธีดําเนินงาน และ

ผูรับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน และนําผลการ

ปฏิบัติงานมาปรับปรงุแกไข ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก 1) มีการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ 

โครงการ/กิจกรรม/งานอยางตอเน่ือง 2) มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค

ครบถวนครอบคลุม 3) มีการประเมินผลเปาหมายสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนด 4) มีการ
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ประเมินผลตามตัวช้ีวัดสอดคลองกับโครงการ/กิจกรรม 5) มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 6) มีการประเมินผลวิธีดําเนินงานอยางตอเน่ือง 7) มีการประเมินผลผูรับผิดชอบ

ตามระยะเวลาที่กําหนด 8) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม และ 9) มี

การนําผลการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมมาปรับปรุงแกไขในรอบปถัดไป 

 3. หลักสุจริต พบวา หลักประพฤติดี ประพฤติชอบประพฤติในทางที่ถูก ซึ่งเมื่อผูบริหาร

โรงเรียนสุจริตไดนํามาประยุกตใชแลว จะทําใหสามารถปองกันการทุจริต  ทําใหโครงการโรงเรียน

สุจริตประสบผลสําเร็จได และจะสงผลใหโรงเรียนและชุมชนเปนสังคมที่สุจริต ไมคอรรัปชัน โปรงใส 

ตรวจสอบได ประกอบดวย 1) กายสุจริต 2) วจีสุจริต และ 3) มโนสุจริต โดยในการบริหารงานหรือ

การปฏิบัติงานทุกข้ันตอน  ผูบริหารโรงเรียนสุจริต ควรประยุกตใชหลักสุจริตตามหลักทาง

พระพุทธศาสนาโดยเริ่มจาก “มโนสุจริต” คือ หัวใจบริสุทธ์ิ สะอาด หรือ หัวใจสีขาว เปนอันดับแรก 

แลวจึงตามดวยการบริหารจัดการที่แสดงออกทางกายภาพที่ดี (กายสุจริต) และการบริหารจัดการที่

แสดงออกทางวาจาหรือคําพูดที่ดี (วจีสุจริต) หรืออาจสลับเปนวาจาสุจริตกอนกายสุจริตก็ได แลวแต

สถานการณ มีรายละเอียด ดังน้ี  

  3.1 กายสุจริต พบวา การที่ผูบริหารโรงเรียนสุจริตเวนจากการฆา การทําลายหรือการ

เบียดเบียนทรมานสัตวหรือมนุษย เวนจากการลักขโมยในสิ่งของที่เจาของมิไดให เวนจากการ

ประพฤติในกามหรือของรักของหวงของผูอื่น ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก 1) มีการบริหาร

จัดการโดยมีเมตตากรุณา ไมทําลายชีวิต ไมเบียดเบียน หรือทําทารุณกรรมผูอื่น 2) มีการบริหาร

จัดการในทางที่ชอบ ไมลักทรัพย ไมฉอโกง ไมยักยอกทรัพยสินของผูอื่น และ 3) มีการบริหารจัดการ

โดยไมประพฤติผิดในกาม ไมลวงละเมิดในของรักของหวงของผูอื่น 

  3.2 วจีสุจริต พบวา การที่บริหารโรงเรียนสุจริตงดเวนจากการพูดเท็จ การพูดสอเสียด 

การพูดคําหยาบ การพูดเพอเจอ ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก 1) มีการบริหารจัดการโดยพูด

คําสัตยเปนปกตินิสัย ไมพูดเท็จ โกหกหลอกลวง 2) มีการบริหารจัดการโดยพูดแตคําที่สงเสริมความ

สามัคคี ไมสอเสียด ไมยุยงใหแตกแยก 3) มีการบริหารจัดการโดยพูดแตคําสุภาพนุมนวลควรฟง  

ไมหยาบคาย แข็งกระดาง และ 4) มีการบริหารจัดการโดยพูดคําที่มีเหตุผล ไมเพอเจอ เหลวไหล  

ไรสาระ เลื่อนลอย 

  3.3 มโนสุจริต พบวา การที่ผูบริหารโรงเรียนสุจริตไมเพงเล็งอยากไดของของเขา ไมมี

ความคิดรายผูอื่น และไมมีความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก 

1) มีการบริหารจัดการโดยไมคิดละโมบ ไมเพงเล็ง หรือไมคิดหาทางเอาแตจะได 2) มีการบริหาร

จัดการโดยไมคิดรายมุงเบียดเบียน หรือไมเพงมองในแงที่จะทําลาย และ 3) มีการบริหารจัดการโดยมี

ความเห็นถูกตองเปนสัมมาทิฏฐิ เขาใจในหลักกรรมวา ทําดีมีผลดี ทําช่ัวมีผลช่ัว 
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4.3 ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรราการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 การวิเคราะหผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูวิจัยไดสราง

รูปแบบที่พัฒนาข้ึนจากองคประกอบที่ไดผานการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันในข้ันที่ 2  

มาประเมินและรับรองรูปแบบเพื่อเพิ่มความนาเช่ือถือในการสรางรูปแบบ โดยการนํารางรูปแบบให

ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาเกี่ยวกับความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได  และ

ความเปนประโยชนรวมทั้งใหขอเสนอแนะตอรูปแบบ ซึ่งผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางจากผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือผูบริหารสถานศึกษา ที่เคยสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 10 คน โดยมีคุณสมบัติดังน้ีคือ เปนผูที่มีความรู

หรือมีประสบการณในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยไดปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนสจุรติ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และไดมาจากการ

เลือกแบบลูกโซ (Snowball selection) จากสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา หรือสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด จํานวน 7 คน โดยมีคุณสมบัติเปนผูที่มีความรูหรือมีประสบการณดานการบริหาร

โรงเรียน การบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก หรือเปนผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนสจุริต รวมจํานวน 

17 คน โดยมีข้ันตอนการวิเคราะหผลการประเมินและรับรองรูปแบบ 2 ข้ันตอน ดังน้ี 

 

 4.3.1 การวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการประเมินและรับรอง

รูปแบบ 

 ในข้ันตอนน้ีเปนการวิเคราะหสถิติพื้นฐานโดยคาเฉลี่ยและสวนเบียงเบนมาตรฐานของ

ความคิดเห็นตอรูปแบบทั้ง 4 ดาน คือ ดานความถูกตอง ดานความเหมาะสม ดานความเปนไปได 

และดานความเปนประโยชน โดยผูวิจัยไดประยุกตการแปลความหมายจากเกณฑของเบสท 

(Best,1970, p.190  )  ดังน้ี 

       คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง  มีความเห็นดวยอยูในระดับมากที่สุด 

      คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง  มีความเห็นดวยอยูในระดับมาก 

     คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง 

      คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความเห็นดวยอยูในระดับนอย  

       คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง  มีความเห็นดวยอยูในระดับนอยที่สุด 

 โดยรายละเอียดของผลการประเมิน  แสดงดังตารางที่ 4.12   
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ตารางท่ี  4.16  คาเฉลี่ยและสวนเบียงเบนมาตรฐาน จากผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิที่มีตอการ

ประเมินและรับรองรูปแบบ 

 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับผลการ

ประเมิน 

1)  ดานความถูกตอง 

1. เปนรูปแบบที่มีสาระ/ประเด็นครอบคลุมครบถวนถูกตอง 

 

4.82 

 

0.39 

 

มากที่สุด 

2. เปนรูปแบบที่มีวัตถุประสงคชัดเจน 4.88 0.33 มากที่สุด 

3. เปนรปูแบบที่มีข้ันตอนการใชชัดเจน   4.76 0.43 มากที่สุด 

4. เปนรปูแบบที่มาจากแหลงขอมูลและการไดมาซึ่งขอมูลอยาง

ชัดเจน 

 

4.88 

 

0.33 

 

มากที่สุด 

5. เปนรปูแบบที่มีการรวบรวมขอมลูจากเครื่องมือและ

แหลงขอมูลที่หลากหลาย 

 

4.82 

 

0.39 

 

มากที่สุด 

6. เปนรปูแบบที่มีการวิเคราะหขอมลูทัง้เชิงปรมิาณและเชิง

คุณภาพที่สมบรูณและชัดเจน 

 

4.65 

 

0.49 

 

มากที่สุด 

รวม 4.80 0.15      มากที่สุด 

2) ดานความเหมาะสม 

7. เปนรปูแบบที่คํานึงถึงกฎหมาย 

 

4.76 

 

0.43 

 

มากที่สุด 

8. เปนรปูแบบที่คํานึงถึงการรกัษาสิทธิของผูทีเ่กี่ยวของ 4.65 0.49 มากที่สุด 

9. เปนรปูแบบที่ใหความเปนธรรมกบัผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย

หรือทุกกลุม 

 

4.94 

 

0.24 

 

มากที่สุด 

รวม 4.78 0.31 มากที่สุด 

3)  ดานความเปนไปได 

10. เปนรปูแบบที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจรงิ   

 

4.82 

 

0.39 

 

มากที่สุด 

11. เปนรปูแบบที่มีทรัพยากรเพยีงพอที่จะปฏิบัติได   4.82 0.39 มากที่สุด 

12. เปนรปูแบบที่ปลอดจากภาวะเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน 4.59 0.50 มากที่สุด 

13. เปนรปูแบบที่มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เอือ้ให

ปฏิบัติได 

 

4.76 

 

0.43 

 

มากที่สุด 

รวม 4.75 0.26 มากที่สุด 
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ตารางท่ี  4.16 (ตอ) 

 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับผลการ

ประเมิน 

4)  ดานความเปนประโยชน 

14. เปนรปูแบบที่ตอบสนองความตองการของผูใชรูปแบบ 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

15. เปนรปูแบบที่ชวยกระตุนใหเกิดการพฒันาดานการบรหิาร

จัดการ 

 

4.88 

 

0.33 

 

มากที่สุด 

16. เปนรปูแบบที่ใหสารสนเทศที่เปนประโยชนสําหรบัผู

ปฏิบัติ   

 

4.82 

 

0.39 

 

มากที่สุด 

17. เปนรปูแบบที่จะเกิดผลดีตอสถานศึกษา หนวยงานที่

เกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ ผูมสีวนไดสวนเสีย และชุมชน 

 

4.76 

 

0.43 

 

มากที่สุด 

รวม 4.86 0.15 มากที่สุด 

ผลการประมินและรับรองรูปแบบ 4.80 0.16 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 4.16 พบวา ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คนไดประเมินรูปแบบ

การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดดังน้ี 

 1. ดานความถูกตอง มีความถูกตองตามหลักแนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหาร

สถานศึกษาที่จะสามารถใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได โดยผูเช่ียวชาญและ

ผูทรงคุณวุฒิไดประเมินรูแปบบความถูกตองเฉลี่ยเทากับ 4.80 สามารถแปลผลไดวารูปแบบมีระดับ

ความถูกตองมากที่สุด คิดเปนรอยละ 96 

 2. ดานความเหมาะสม มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของ

ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานโรงเรียน

สุจริตของผูบรหิารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ได โดยผู เช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิไดประเมินรูปแบบดานความเหมาะสมเฉลี่ยเทากับ 4.78  

แปลผลไดวารูปแบบมีความเหมาะสมมากที่สุด คิดเปนรอยละ 96  

 3. ดานความเปนไปได มีความเปนไปไดที่จะสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในมีความ

เหมาะสมตามหลกัการบรหิารงานโรงเรียนสจุรติของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สามารถ

นํามาใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
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สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได โดยผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิไดประเมิน

รูปแบบดานความเปนไปไดเฉลี่ย 4.75 สามารถแปลผลไดวารูปแบบมีความเปนไปไดระดับมากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 95 

 4. ดานความเปนประโยชน มีความเปนประโยชนในการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของ

ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สามารถ

นําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได โดยผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิไดประเมิน

รูปแบบดานความเปนประโยชนเฉลี่ยเทากับ 4.86 สามารถแปลผลไดวารูปแบบมีระดับความเปน

ประโยชนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 97 

 ในภาพรวม การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน  

มีความคิดเห็นตอรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในประเด็นดานความถูกตอง ดานความเหมาะสม 

ดานความเปนไปได และดานความเปนประโยชน โดยมีระดับผลการประเมินรูปแบบเฉลี่ยรวมทั้ง  

4 ดาน เทากับ 4.80 และมีคาสวนเบียงเบน เทากับ 0.16 โดยสามารถแปลผลระดับการประเมินเฉลี่ย

ทั้ง 4 ดาน คือ ดานความถูกตอง ดานความเหมาะสม ดานความเปนประโยชน และดานความเปน

ประโยชนอยูในระดับผลการประเมินมากที่สุด คิดเปนรอยละ 96 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเกินเกณฑที่ต้ังไว 

คือ ระดับผลการประเมินเฉลี่ยมีคาต้ังแต 3.50 (ผลการประเมินอยูในระดับมาก) ข้ึนไป จะถือวา 

“รับรอง” รูปแบบที่สรางข้ึน ซึ่งสําหรับงานวิจัยฉบับน้ีมีผลการประเมินทั้ง 4 ดานมีคามากกวา 3.50 

ผูวิจัยจึงสามารถสรุปไดวา รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดผานเกณฑการประเมินและ

รับรองรูปแบบจากผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 

   

  4.3.2 การสังเคระหขอสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  ในข้ันตอนการสังเคราะหขอสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูเช่ียวชาญ

และผูทรงคุณวุฒิที่ไดพิจารณารายการประเมินในแตละดานทั้ง 4 ดาน คือ ดานความถูกตอง ดาน

ความหมาะสม ดานความเปนไปได และดานความเปนประโยชน ซึ่งผูวิจัยสามารถสรุปขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมของผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิทั้ง 17 คน คือ ในการรับรองรูปแบบการบริหารงานโรงเรียน

สุจริตของผูบรหิารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในภาพรวมควรเพิ่มเติมข้ันตอนการทดลองจากสถานศึกษาตัวอยางแลวสรุปเปนผลการรับรองใน

โอกาสตอไป และจากองคประกอบหลักทั้ง 3 ดานและ 11 องคประกอบยอยดังกลาว เมื่อนํามาสราง
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เปนรูปแบบการบรหิารงานโรงเรยีนสจุรติของผูบรหิารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิไดใหความเห็นวา หากสถานศึกษาได

ศึกษาและนําไปปฏิบัติจริงจัง อยางเปนระบบ และตอเน่ืองยอมสงผลใหสถานศึกษาสามารถปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษาของตนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม

มาตรฐานการศึกษาของชาติ และเกิดความเปนเลิศทางวิชาการข้ึนได 

 

  4.3.3 รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  เมื่อรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดผานการประเมินและรับรองจาก

ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิแลว ผูวิจัยไดสังเคราะหขอสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม

จากผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหมีความ

สมบูรณ ดังแสดงในภาพที่ 4.6 ดังน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 4.6 รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (SPG MODEL)   
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน” มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษา

องคประกอบของการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2) เพื่อสรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของ

ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ  

3) เพื่อประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสมวิธี

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Methods Research) โดยมีข้ันตอนการวิจัยอยู 3 ข้ันตอนหลัก คือ 

1) การศึกษาองคประกอบการบริหารงานโรงเรียนสุจริต เปนการศึกษาขอมูลเบื้องตนเพื่อเปนแนวทางใน

การวิจัย โดยศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษา เพื่อกําหนดเปน

กรอบแนวคิดของรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2) การสรางรูปแบบการบริหารโรงเรียนสุจริตของ

ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตาม

วัตถุประสงคการวิจัยในขอ 2 และ 3) การประเมินและรับรองรูปแบบ เพื่อประเมินและรับรองรูปแบบ

ก า ร บ ริ ห า ร โ ร ง เ รี ย น สุ จ ริ ต ข อ ง ผู บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหครั้งน้ี ไดแก โรงเรียนสุจริตตนแบบ เปนหนวย

วิเคราะห (Unit of Analysis) จํานวน 183 โรงเรียน ไดกลุมตัวอยาง จํานวนทั้งสิ้น 127 โรงเรียน และ

ผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนางาน และครูผูรับผิดชอบโครงการ รวม

ทั้งหมด 508 คน เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่เปนโรงเรียนสุจริตตนแบบตามเปาหมายที่กํานด ผูวิจัยใช

วิธีการสุมแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามสัดสวนของขนาดโรงเรียนสุจริตตนแบบ 

โดยเทียบบัญญัติไตรยางศ ตามสัดสวนของขนาดโรงเรียนสุจริตตนแบบ และทําการสุมตัวอยางในกลุม

ยอย ๆ น้ันดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  

 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของ

ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานพบวา กลุม

ตัวอยางผูใหขอมูลผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 71.85 และเพศชาย รอยละ 28.15 

อายุของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชวง 46 ปข้ึนไปมากที่สุด รอยละ 46.65 รองลงมาอยูในชวง
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อายุ 36 – 45 ป รอยละ 29.33 และชวงอายุตํ่ากวา 25 ปนอยที่สุด รอยละ 2.17 ระดับการศึกษาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญระดับปริญญาโท รอยละ 61.81รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี รอยละ 37.60 

และระดับปริญญาเอก รอยละ 0.59 ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนครูผูรับผิดชอบ

โครงการ รอยละ 50.00 รองลงมา คือ ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนางาน รอยละ 25.00 

เทากัน ประสบการณการทํางานของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณการทํางาน 16 ปข้ึนไป 

รอยละ 43.11 รองลงมา คือ มีประสบการณการทํางาน 5-10 ป รอยละ 25.98 และประสบการณ การ

ทํางาน 11 – 15 ป นอยที่สุด รอยละ 9.84 และเมื่อพิจาณาขนาดของสถานศึกษา พบวา ประสบการณ

ก า ร ทํ า ง า น ส ว น ใ ห ญ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น โ ร ง เ รี ย น ข น า ด ก ล า ง  

รอยละ 59.84 รองลงมา คือ ขนาดใหญ รอยละ 27.56 และขนาดเล็ก นอยที่สุด รอยละ 12.60 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีจํานวน 4 ชุด คือ 1) แบบสัมภาษณ ไดแก แบบสัมภาษณชนิด

มีโครงสราง พรอมคําถามปลายเปด เพื่อศึกษาองคประกอบเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของ

ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใช

สัมภาษณเชิงลึกกับผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิตามกรอบแนวคิด จํานวน 7 คน 2) แบบสอบถามระดับ

การปฏิบัติพรอมคําถามปลายเปดเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) เพื่อสราง

รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จากผูบริหารสถานศึกษา หัวหนางาน  และครูผิดชอบโครการ

โรงเรียนสุจริต แลวนําขอมูลที่ไดไปใชในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis : CFA) เพื่อนําองคประกอบที่ไดไปใชในการสรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของ

ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3) 

แบบสอบถามประเมินและรับรองรูปแบบ จากผูเช่ียวชาญและทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน เพื่อประเมิน

และรับรองรูปแบบ 4 ดาน คือ (1) ดานความถูกตอง (Accuracy Standard) (2) ดานความเหมาะสม 

(Propriety Standard) (2) ดานความเปนไปได (Feasibility Standard) และ (4) ดานความเปน

ประโยชน (Utility Standard) 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชการหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) การกระจายตัวของขอมูลแบบสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis) สวนขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ ใชหลักการวิเคราะหเชิง

เน้ือหา (Content Analysis) 

 จากการวิเคราะห สังเคราะหองคประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนสุจริตของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูวิจัยไดสรุป

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ดังน้ี 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น ไดคนพบสรุปผลการวิจัยตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี 

 1. ผลการศึกษาองคประกอบการบริหารโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ และจากการสัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญ แลวทําการวิเคราะห สังเคราะหเพื่อใหไดกรอบแนวคิดและพิจารณา

องคประกอบที่มีความเหมาะสมในแตละองคประกอบ ผลจากการศึกษาดังกลาวไดองคประกอบหลัก 3 

องคประกอบ 11 องคประกอบยอย 

 2. ผลการสรางรูปแบบการบริหารโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 จากการวิเคราะหขอมูล พบวา การบริหารโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถม ศึกษา สั งกั ดสํ า นั กง านคณะกรรมการการ ศึ กษา ข้ันพื้ นฐาน  ประกอบไปด วย 

3 องคประกอบหลัก ดังน้ี 1) องคประกอบหลักดานการบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle ประกอบดวย3 

องคประกอบยอย ไดแก 1.1) การวางแผน 1.2) การนําแผนไปปฏิบัติ และ 1.3) การประเมินผล  

2) องคประกอบหลักดานหลักสุจริต ประกอบดวย 3 องคประกอบยอย ไดแก 2.1) กายสุจริต  

2.2) วจีสุจริต และ 2.3) มโนสุจริต และ 3) องคประกอบหลักดานมาตรฐานโรงเรียนสุจริต ประกอบดวย  

5 องคประกอบยอย ไดแก 3.1) การบริหารงานวิชาการ 3.2) การบริหารงานงบประมาณ  

3.3) การบริหารงานบุคคล 3.4) การบริหารงานทั่วไป และ 3.5) ผลลัพธและภาพแหงความสําเร็จ  

และจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) คาสถิติที่ใชใน

การทดสอบโมเดล คือ คาไค-สแควร (chi-square statistics : χ2) มีคาเทากับ 24.66 คาองศาอิสระ (df) 

เทากับ 16 มีคานัยสําคัญทางสถิติ (P-value) เทากับ 0.07 ซึ่งมีคาสูงกวา 0.01 แสดงวามีความ

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ จากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis) พบวา องคประกอบทุกตัวมีคานํ้าหนัก ผานเกณฑทั้ง 3 องคประกอบ โดยองคประกอบที่มีคา

นํ้าหนักมากที่สุดถือวาเปนองคประกอบที่มีความสําคัญมากที่สุด เพราะมีคาความผันแปรหรือคาความ

แปรปรวนทั้งหมดของการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ตัวแปร) ที่ถูกจัดอยูในองคประกอบน้ันมากที่สุด 

เรียงลําดับความสําคัญขององคประกอบตามคานํ้าหนัก ดังน้ีคือ องคประกอบหลักดานมาตรฐาน

โรงเรียนสุจริต มีคานํ้าหนักองคประกอบ 1.00 องคประกอบหลักดานการบริหารโรงเรียนแบบ PIE 

Cycle มีคานํ้าหนักองคประกอบ 0.83 และองคประกอบหลักดานหลักสุจริต มีคา 0.73 ซึ่งสามารถนํา

ผลการวิเคราะหดังกลาวมาประกอบกับขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยางที่ตอบ
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แบบสอบถามการวิจัย แลวสังเคราะหเปนรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังภาพที่ 5.1  

 

 

ภาพท่ี 5.1  รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (SPG MODEL)   

 จากภาพที่ 5.1 เปนภาพแสดงรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษา

ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ กษ า  สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร มก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ข้ั น พื้ น ฐ า น  ห รื อ  

SPG Model  เปนรูปแบบเชิงบูรณาการตามแนวคิดมาตรฐานโรงเรียนสุจริต แนวคิดการบริหารโรงเรียน

แบบ PIE Cycle  และหลักสุจริต โดยมีโครงสรางของความเกี่ยวของระหวางชุดของปจจัยหรือตัวแปร

ตาง ๆ หรือองคประกอบที่สําคัญในเชิงความสัมพันธหรือเหตุผลซึ่งกันและกัน เพื่อชวยใหเขาใจ

ขอเท็จจริงหรือปรากฏการณในการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการ ศึกษา ข้ันพื้ นฐาน  ประกอบด วยองคประกอบหลั ก  3 องคประกอบ  

โดยเรียงตามลําดับนํ้าหนักองคประกอบ  ไดแก 1) มาตรฐานโรงเรียนสุจริต  มี 5 องคประกอบยอย 2) 

การบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle  มี 3 องคประกอบยอย และ 3) หลักสุจริต มี 3 องคประกอบยอย 

โดยมีแนวทางในการนํารูปแบบไปใชเพื่อการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังน้ี 

 1. มาตรฐานโรงเรียนสุจริต พบวา การที่ผูบริหารโรงเรียนสุจริตมีการนําหลักสุจริต หลัก

คุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล และคุณลักษณะผูเรียนของโรงเรียนสุจริตมาประยุกตใชในการ
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บริหารงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ มาตรฐานการบริหารงานโรงเรียน ประกอบดวย 1) 

การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล 4) การบริหารงานทั่วไป 

และ 5) ผลลัพธและภาพแหงความสําเร็จ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

  1.1 การบริหารงานวิชาการ พบวา การที่ผูบริหารโรงเรียนสุจริตมีการจัดการเรียนรู การ

สงเสริมนักเรียนใหพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยการจัดการเรียนรู

ผานสื่อ นวัตกรรม แหลงเรียนรูอยางหลากหลาย และประเมินผลนักเรียนแลวนําผลการประเมินไปใช

เพื่อแกปญหาและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนใหมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต พรอมทั้งจัด

ใหมีการนิเทศภายใน และใหบริการดานวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี 

ไดแก 1) การจัดการเรียนรู 2) การนิเทศภายใน และ 3) การบริการดานวิชาการ แตละตัวบงช้ีมีนิยาม

ศัพท ดังน้ี 

   1) การจัดการเรียนรู พบวา โรงเรียนจัดการเรียนรู จัดหา/ผลิตสื่อนวัตกรรม/แหลง

เรียนรูและประเมินผลนักเรียนดวยเครื่องมือการประเมินอยางเที่ยงตรงพรอมทั้งมีการวิจัยในช้ันเรียน

เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก 

(1) มีการจัดการเรียนรู จัดหาสื่อ/ผลิตสื่อนวัตกรรม/แหลงเรียนรู ที่หลากหลายสอดคลอง/บูรณาการ

คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต (2) มีการประเมินผลนักเรียนดวยเครื่องมืออยางเที่ยงตรง 

(3) มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และ (4) มีการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ

พัฒนาใหนักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

   2) การนิเทศภายใน พบวา โรงเรียนจัดทําแผน เครื่องมือและดําเนินการนิเทศภายใน 

พรอมทั้งนิเทศจุดเนนคุณลักษณะที่ตองการปฏิบัติเรงดวนของผูบริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนสุจริตเพื่อ

พัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก (1) 

มีการจัดทําแผนการนิเทศ อยางชัดเจน (2) มีการจัดทําเครื่องมือนิเทศที่สอดคลองกับการปฏิบัติงาน (3) 

มีการดําเนินการนิเทศภายในอยางตอเน่ือง และ (4) มีการนิเทศจุดเนนคุณลักษณะที่ตองการปฏิบัติ

เรงดวนเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

  3) การบริการดานวิชาการ พบวา โรงเรียนจัดบริการดานวิชาการที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก 

(1)  จัดบริ การด านวิชาการที่ เกี่ ยวข องกับการดําเนินงานโครงการสุจริ ตภายในโรงเรียน  

และ (2) จัดบริการดานวิชาการที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการสุจริตภายนอกโรงเรียน 

  1.2 การบริหารงานงบประมาณ พบวา การที่ผูบริหารโรงเรียนสุจริตมีการดําเนินงานดาน

การเงิน การบัญชีและพัสดุใหถูกตองตามระเบียบแบบแผนทางราชการ อยางมีสวนรวม ประหยัด คุมคา 

มีความโปรงใสและตรวจสอบได ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี ไดแก 1) การวางแผนงานงบประมาณ 2) การ

ใชจายงบประมาณ และ 3) การติดตามผลการใชจายงบประมาณ แตละตัวบงช้ีมีนิยามศัพท ดังน้ี 
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   1) การวางแผนงานงบประมาณ พบวา โรงเรียนจัดทําแผนการใชจายงบประมาณให

เปนไปตามแผนงาน/โครงการที่ไดรับจัดสรร และอนุมัติตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งสังเกตไดจาก

พฤติกรรมบงช้ี ไดแก (1) มีการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการที่ไดรับ

จัดสรร และ (2) มีการอนุมัติงบประมาณตามระเบียบทางราชการ 

   2) การใชจายงบประมาณ พบวา โรงเรียนใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน/

โครงการ ที่ไดรับจัดสรรและอนุมัติตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก มี

การใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ ที่ไดรับจัดสรรและอนุมัติตามระเบียบราชการ 

   3) การติดตามผลการใชจายงบประมาณ พบวา โรงเรียนมีการกํากับ ติดตาม 

ตรวจสอบและรายงานผลการใชจายงบประมาณอยางเปนระบบและตอเน่ือง ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรม

บงช้ี ไดแก (1) มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ และ (2) มีการจัดทํารายงานผล

การใชจายงบประมาณอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

  1.3 การบริหารงานบุคคล พบวา การที่ผูบริหารโรงเรียนสุจริตมีการดูแลอํานวยความ

สะดวกใหกับบุคลากรในโรงเรียน สรางขวัญกําลังใจ ดูแลการรักษาสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดของ

บุคลากร ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถใหกับบุคลากร ประกอบดวย 2 

ตัวบงช้ี ไดแก 1) การพัฒนาบุคลากร และ 2) การสรางขวัญกําลังใจ แตละตัวบงช้ีมีนิยามศัพท ดังน้ี 

   1) การพัฒนาบุคลากร พบวา โรงเรียนมีการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาเพื่อให

เกิดความรูความเขาใจและตระหนักในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรม

บงช้ี ไดแก มีการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและตระหนักในการ

ดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

   2) การสรางขวัญกําลังใจ พบวา โรงเรียนดําเนินการยกยอง ชมเชย มอบรางวัล  

จัดสวัสดิการตางๆ ใหกับบุคลากร เผยแพรประชาสัมพันธผลงานบุคลากร และสงเสริมใหบุคลากรมี

ความกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก (1) มีการดําเนินการยกยอง ชมเชย มอบ

รางวัล จัดสวัสดิการตาง ๆ ใหกับบุคลากร (2) มีการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของบุคลากร และ (3) 

โรงเรียนมีการสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาทางวิชาชีพ 

  1.4 การบริหารงานทั่วไป พบวา การที่ผูบริหารโรงเรียนสุจริตมีการดําเนินงานเกี่ยวกับ

การจัดบริการดานอาคารสถานที่แกครู นักเรียนและชุมชน โดยจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนใหสะอาด 

รมรื่น สวยงาม ปลอดภัย พรอมทั้งดูแล บํารุงรักษา อาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองพิเศษ

ตาง ๆ ใหอยู ในสภาพดีพรอมใช งานและเอื้อตอการเรียนรู  ประกอบดวย 2 ตัวบง ช้ี ไดแก  

1) การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน และ 2) ความสัมพันธกับชุมชน แตละตัวบงช้ีมีนิยามศัพท ดังน้ี 

   1) การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน พบวา โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนา ปรับปรุง

อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหสะอาด รมรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อตอการเรียนรู 

ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก (1) มีการวางแผนพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมภายใน
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โรงเรียนใหสะอาด รมรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อตอการเรียนรู และ (2) มีการปรับปรุงอาคาร

สถานที่และสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหสะอาด รมรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อตอการเรียนรู 

   2) ความสัมพันธกับชุมชน พบวา โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดาน

ความสัมพันธชุมชน มีการแตงต้ังผูรับผิดชอบดานความสัมพันธชุมชน มีฐานขอมูลสารสนเทศของชุมชน

ที่ถูกตอง เปดโอกาสใหบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการกํากับ ติดตาม 

ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต รวมทั้งรายงานผลตอผูที่เกี่ยวของ ซึ่งสังเกตไดจาก

พฤติกรรมบงช้ี ไดแก (1) มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดานความสัมพันธกับชุมชน (2) มีการแตงต้ัง

ผูรับผิดชอบดานความสัมพันธกับชุมชน (3) มีฐานขอมูลสารสนเทศของชุมชนที่ถูกตอง (4) มีการเปด

โอกาสใหบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ

การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต และ (5) มีการรายงานผลตอผูที่เกี่ยวของ 

  1.5 ผลลัพธและภาพแหงความสําเร็จ พบวา ผลที่เกิดจากการพัฒนาผูบริหาร คร ูนักเรียน 

ตามคุณลักษณะของโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกัน 

การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ที่ ส งผลให โรงเรียนและชุมชน เปนสั งคมที่ สุ จริ ต  

ไมคอรรัปชัน โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่สมบูรณ ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก  

1) มีผลที่เกิดจากการพัฒนาผูบริหารตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ที่สงผลใหโรงเรียนและชุมชน 

เปนสังคมที่สุจริต ไมคอรรัปชัน โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่สมบูรณ 2) มีผลที่เกิดจากการ

พัฒนาครูตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ที่สงผลใหโรงเรียนและชุมชน เปนสังคมที่สุจริต  

ไมคอรรัปชัน โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่สมบูรณ และ 3) มีผลที่เกิดจากการพัฒนานักเรียน

ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ที่สงผลใหโรงเรียนและชุมชน เปนสังคมที่สุจริต ไมคอรรัปชัน 

โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่สมบูรณ 

 2. การบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle พบวา กระบวนการ หรือกิจกรรมการดําเนินงานตาม

ภารกิจ และขอบขายงานในการบริหารงานของโรงเรียนสุจริตซึ่งประกอบดวย 1) การวางแผน 

(Planning) 2) การนําแผนไปปฏิบั ติ ( Implementation) และ 3) การประเมินผล (Evaluation)  

โดยผูบริหารควรดําเนินการ ดังน้ี 

  2.1 การวางแผน พบวา การที่ผูบริหารโรงเรียนสุจริตรูจักการจัดทําแผนงาน แผนปฏิบัติ

การ โครงการ กิจกรรม โดยกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา วิธีดําเนินงาน และ

ผูรับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก 1) มีการจัดทํา

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เปนปจจุบัน 2) มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปเปนปจจุบัน  

3) มีการจัดทําโครงการตามโครงการโรงเรียนสุจริต 4) มีการจัดทํากิจกรรมตามโครงการสุจริต  

5) มีการกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการโรงเรียนสุจริต 6) มีการกําหนดเปาหมายครอบคลุม

และสอดคลองกับโครงการโรงเรียนสุจริต 7) มีการกําหนดตัวช้ีวัดครอบคลุมและสอดคลองกับโครงการ

โรงเรียนสุจริต 8) มีการกําหนดระยะเวลากอนดําเนินงาน ระหวางดําเนินงาน และหลังดําเนินงานที่
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ชัดเจนปฏิบัติได 9) มีการกําหนดวิธีดําเนินการที่ชัดเจนและปฏิบัติไดจริง และ 10) มีการกําหนด

ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 

  2.2 การนําแผนไปปฏิบัติ พบวา การที่ผูบริหารโรงเรียนสุจริตมีการปฏิบัติตามแผนงาน 

โครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว โดยกําหนดขอบเขตงาน กําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน จัดสรร

ทรัพยากร งบประมาณ และผูรับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนด ซึ่งสังเกตไดจาก

พฤติกรรมบงช้ี ไดแก 1) มีการปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมโครงการ/กิจกรรม

ตามที่กําหนด 2) มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปครอบคลุมโครงการ/กิจกรรมตามที่กําหนด 3) 

มีการปฏิบัติตามโครงการ 4) มีการปฏิบัติตามขอบเขตงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนด 5) มีการ

ปฏิบัติตามข้ันตอนการดําเนินงานครบถวนสมบูรณ 6) มีการปฏิบัติงานโดยใชทรัพยากรที่ไดรับจัดสรรให

เกิดประโยชนและคุมคา และ 7) มีการปฏิบัติงานตามขอกําหนดงบประมาณหรือระเบียบทางราชการ 

  2.3 การประเมินผล พบวา การที่ผูบริหารโรงเรียนสุจริตมีการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ 

และประเมินผลตามวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา วิธีดําเนินงาน และผูรับผิดชอบ เพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน และนําผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุง

แกไข ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก 1) มีการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ โครงการ/กิจกรรม/งาน

อยางตอเน่ือง 2) มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงคครบถวนครอบคลุม 3) มีการ

ประเมินผลเปาหมายสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนด 4) มีการประเมินผลตามตัวช้ีวัดสอดคลองกับ

โครงการ/กิจกรรม 5) มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามระยะเวลาที่กําหนด 6) มีการประเมินผล

วิธีดําเนินงานอยางตอเน่ือง 7) มีการประเมินผลผูรับผิดชอบตามระยะเวลาที่กําหนด 8) มีการรายงานผล

ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น เ มื่ อ สิ้ น สุ ด โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม  แ ล ะ  

9) มีการนําผลการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมมาปรับปรุงแกไขในรอบปถัดไป 

 3. หลักสุจริต พบวา หลักประพฤติดี ประพฤติชอบประพฤติในทางที่ถูก ซึ่งเมื่อผูบริหาร

โรงเรียนสุจริตไดนํามาประยุกตใชแลว จะทําใหสามารถปองกันการทุจริต ทําใหโครงการโรงเรียนสุจริต

ประสบผลสําเร็จได และจะสงผลใหโรงเรียนและชุมชนเปนสังคมที่สุจริต ไมคอรรัปชัน โปรงใส 

ตรวจสอบได ประกอบดวย 1) กายสุจริต 2) วจีสุจริต และ 3) มโนสุจริต โดยในการบริหารงานหรือการ

ปฏิบัติงานทุกข้ันตอน ผูบริหารโรงเรียนสุจริต ควรประยุกตใชหลักสุจริตตามหลักทางพระพุทธศาสนา

โดยเริ่มจาก “มโนสุจริต” คือ หัวใจบริสุทธ์ิ สะอาด หรือ หัวใจสีขาว เปนอันดับแรก แลวจึงตามดวยการ

บริหารจัดการที่แสดงออกทางกายภาพที่ดี (กายสุจริต) และการบริหารจัดการที่แสดงออกทางวาจาหรือ

คําพูดที่ดี (วจีสุจริต) หรืออาจสลับเปนวาจาสุจริตกอนกายสุจริตก็ได แลวแตสถานการณ มีรายละเอียด 

ดังน้ี  

  3.1 กายสุจริต พบวา การที่ผูบริหารโรงเรียนสุจริตเวนจากการฆา การทําลายหรือการ

เบียดเบียนทรมานสัตวหรือมนุษย เวนจากการลักขโมยในสิ่งของที่เจาของมิไดให เวนจากการประพฤติ

ในกามหรือของรักของหวงของผูอื่น ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก 1) มีการบริหารจัดการโดยมี
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เมตตากรุณา ไมทําลายชีวิต ไมเบียดเบียน หรือทําทารุณกรรมผูอื่น 2) มีการบริหารจัดการในทางที่ชอบ 

ไมลักทรัพย ไมฉอโกง ไมยักยอกทรัพยสินของผูอื่น และ 3) มีการบริหารจัดการโดยไมประพฤติผิดใน

กาม ไมลวงละเมิดในของรักของหวงของผูอื่น 

  3.2 วจีสุจริต พบวา การที่บริหารโรงเรียนสุจริตงดเวนจากการพูดเท็จ การพูดสอเสียด 

การพูดคําหยาบ การพูดเพอเจอ ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก 1) มีการบริหารจัดการโดยพูดคํา

สัตยเปนปกตินิสัย ไมพูดเท็จ โกหกหลอกลวง 2) มีการบริหารจัดการโดยพูดแตคําที่สงเสริมความสามัคคี 

ไมสอเสียด ไม ยุยงใหแตกแยก 3)  มีการบริหารจัดการโดยพูดแต คําสุภาพนุมนวลควรฟ ง  

ไมหยาบคาย แข็งกระดาง และ 4) มีการบริหารจัดการโดยพูดคําที่มีเหตุผล ไมเพอเจอ เหลวไหล  

ไรสาระ เลื่อนลอย 

  3.3 มโนสุจริต พบวา การที่ผูบริหารโรงเรียนสุจริตไมเพงเล็งอยากไดของของเขา ไมมี

ความคิดรายผูอื่น และไมมีความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ไดแก 1) 

มีการบริหารจัดการโดยไมคิดละโมบ ไมเพงเล็ง หรือไมคิดหาทางเอาแตจะได 2) มีการบริหารจัดการโดย

ไมคิดรายมุงเบียดเบียน หรือไมเพงมองในแงที่จะทําลาย และ 3) มีการบริหารจัดการโดยมีความเห็น

ถูกตองเปนสัมมาทิฏฐิ เขาใจในหลักกรรมวา ทําดีมีผลดี ทําช่ัวมีผลช่ัว 

 3. ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 จากการพิจารณาตรวจสอบในประเด็น ความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และ

ความเปนประโยชน ในการสรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจากผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน 17 คน โดยพิจารณาในแตละดานดังน้ี 

  3.1 ดานความถูกตอง พบวา มีผลรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.80, S.D.  

= 0.15) ซึ่งเปนเปนรูปแบบที่มีข้ันตอนการใชชัดเจน เปนรูปแบบที่มาจากแหลงขอมูลและการไดมาซึ่ง

ขอมูลอยางชัดเจน อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเปนรูปแบบที่มีสาระ/ประเด็นครอบคลุมครบถวน

ถูกตอง เปนรูปแบบที่มีการรวบรวมขอมูลจากเครื่องมือและแหลงขอมูลที่หลากหลายอยูในระดับมาก

ที่สุด และเปนรูปแบบที่มีข้ันตอนการใชชัดเจน/เปนรูปแบบที่มีการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพที่สมบูรณและชัดเจนอยูในระดับมากททที่สุด มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

  3.2 ดานความเหมาะสม พบวา มีผลรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 478, S.D.  

= 0.31) ซึ่งเปนรูปแบบที่ใหความเปนธรรมกับผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายหรือทุกกลุม อยูในระดับมากที่สุด 

รองลงมา เปนรูปแบบที่คํานึงถึงกฎหมาย อยูในระดับมากที่สุด และเปนรูปแบบที่คํานึงถึงการรักษาสิทธิ

ของผูที่เกี่ยวของ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

  3.3 ดานความเปนไปได พบวา มีผลรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 4.75, S.D.  

= 0.26) ซึ่งเปนรูปแบบที่สามารถนํารูปแบบไปปฏิบัติไดจริง เปนรูปแบบที่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะ
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ปฏิบัติได อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ เปนรูปแบบทีม่ีกฏ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เอื้อ

ใหปฏิบัติ อยูในระดับมากที่สุด และเปนรูปแบบที่ปลอดจากภาวะเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน อยูในระดับมากที่สุด 

มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

  3.4 ดานความเปนประโยชน พบวา มีผลรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 4.86, S.D. 

= 0.15) ซึ่ง. เปนรูปแบบที่ตอบสนองความตองการของผูใชรูปแบบ อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ 

เปนรูปแบบที่ชวยกระตุนใหเกิดการพัฒนาดานการบริหารจัดการ เปนรูปแบบที่ใหสารสนเทศที่เปน

ประโยชนสําหรับผูปฏิบัติ อยูในระดับมากที่สุด และ เปนรูปแบบที่จะเกิดผลดีตอสถานศึกษา หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชน อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

  สรุป ผลจากการประเมินและรับรองรูปแบบที่สรางข้ึน จากผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน 17 คน ในประเด็นพิจารณาทั้ง 4 ดาน พบวา มีคะแนนคาเฉลี่ยรวมในทุกดานเทากับ 4.80  
อยูในระดับมากที่สุด และมีคาสวนเบียงเบน เทากับ 0.62  ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเกินเกณฑที่ต้ังไว คือ ระดับ

ผลการประเมินเฉลี่ยมีคาต้ังแต 3.50 (ผลการประเมินอยูในระดับมาก) ข้ึนไป จะถือวา “รับรอง” 

รูปแบบที่สรางข้ึน ซึ่งสําหรับงานวิจัยฉบับน้ีมีผลการประเมินเฉลี่ยทั้ง 4 ดานมีคามากกวา 3.50 จึง

สามารถสรุปไดวา รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผานเกณฑการประเมินและไดรับการรับรองรูปแบบ

จากผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 

 

5.2 อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการสรางรูปแบบการบริหารโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จากผลการวิจัยที่เสนอมาขางตน 

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม ผลการวิจัยครั้งน้ีมีความสอดคลองกับกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย ผูวิจัย

สามารถอภิปรายผลตามองคประกอบที่เหมาะสมของการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังตอไปน้ี 

 5.2.1 องคประกอบหลักดานการบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle หมายถึง กระบวนการ หรือ

กิจกรรมการดําเนินงานตามภารกิจ และขอบขายงานในการบริหารงานของโรงเรียนสุจริต ในภาพรวม 

พบวา มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.51 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 มีความคิดเห็นสูงสุด

ระดับมากที่สุด ในดานการวางแผน รองลงมา ดานการนําแผนไปปฏิบัติ และดานการประเมินผล 

ตามลําดับ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ การบริหารโรงเรียนเปนกระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาองคกร ดานการ

พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อชวยครูใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยรวบรวมผลการดําเนินงานนําไปสูการวิเคราะหปญหา ซึ่งประกอบดวย การ

ประเมินผลการดําเนินงานการตรวจสอบปญหา และการประเมินผลสําเรจ็ ซึ่งที่รูจักและมีการประยุกตใช
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ในการบริหารองคการระหวางประเทศและโรงเรียนพัฒนาข้ึนโดย (Newby, Stepich, Lehman, and 

Russell, 2002) สอดคลองกับแนวคิดการบริหารงานโรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ (2545); Newby, Stepich, Lehman, & Russell, (2011 อางถึงใน Robert Maribe Branch 

and Tonia A. Dousay, 2015); Pitt Community College. (2011) ซึ่งสอดคลองกับ ศักดา 

ส ก น ธ วั ฒ น  ( 2555) ; ป ทุ ม ท อ ง  ไ ต ร รั ต น  ( 2 5 5 8 ) ;  

ภารุจีร เจริญเผา (2557)และ สุมาลี สุธีกุล (2557) 

 การวางแผน โดยรวม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.61 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.57 โดยมีความคิดเห็นโดยสูงสุด ในเรื่องโรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปเปน

ปจจุบัน มีคาเฉลี่ย 4.78 รองลงมา โรงเรียนมีการจัดทําแผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนปจจุบัน  มี

คาเฉลี่ย 4.73 และนอยสุด คือ โรงเรียนมีการกําหนดระยะเวลากอนดําเนินงาน ระหวางดําเนินงาน และ

หลังดําเนินงานที่ ชัดเจนปฏิบัติได มีคาเฉลี่ย 4.44 ตามลําดับ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ การวางแผน 

ถือเปนหัวใจในการดําเนินงาน สอดคลองกับ แนวความคิดของภารุจีร เจริญเผา (2557, หนา 18-21) 

การจัดทําแผนงานและแผนปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวช้ีวัด ระยะเวลา วิธีดําเนินการ และผูรับผิดชอบ ตามวัตถุประสงคที่วางไว งานก็จะสําเร็จ สอดคลอง

กับ Koontz and O’Donnell (1968) การวงแผน คือ การตัดสินใจลวงหนาจะทําอะไร อยางไร เมื่อใด 

และใครเปนผูดําเนินการ ที่จะนําไปสูวัตถุประสงคที่ตองการในอนาคต สอดคลองกับ Robbins (1980) 

ใ ห ค ว า มห ม า ย ก า ร ว า ง แผ น  คื อ  ก า ร ว า ง แ น ว ท า ง เ พื่ อ ใ ห ท ร า บ ว า  ต อ ง ทํ า อ ะ ไ ร  

ทําอยางไร ทําเมื่อไร ใครเปนผูรับผิดชอบ หรือเปนการกําหนดวัตถุประสงคข้ึนเพื่อหาวิธีการที่จะทําให

วัตถุประสงคสัมฤทธ์ิผลไวลวงหนา และสอดคลองกับแนวคิดของ Hellriegel and Slocum (1989) การ

วางแผน คือ กระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนทางการ ประกอบดวย การเลือกภารกิจขององคการทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว การจําแนกวัตถุประสงคตามงานที่สอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร และการ

เลือกยุทธศาสตรและยุทธวิธีเพื่อบรรลุวัตถุประสงค 

 การนําแผนไปปฏิบั ติ  โดยรวม มีความคิดเห็นในระดับมากที่ สุด มีคาเฉลี่ ย 4.52  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 โดยมีความคิดเห็นโดยสูงสุด ในเรื่อง โรงเรียนมีการปฏิบัติงานตาม

ขอกําหนดงบประมาณหรือระเบียบทางราชการ มีคาเฉลี่ย 4.67 รองลงมา โรงเรียนมีการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการประจําปครอบคลุมโครงการ/กิจกรรมตามที่กําหนด มีคาเฉลี่ย 4.56 และนอยสุด คือ 

โรงเรียนมีการปฏิบัติตามข้ันตอนการดําเนินงานครบถวนสมบูรณ มีคาเฉลี่ย 4.37 ตามลําดับ ทั้งน้ีอาจ

เปนเพราะ การกําหนดใหมีผูรับผิดชอบ ดําเนินการตามแผน การคัดเลือกบุคคลเขาทํางานในตําแหนง 

ตาง ๆ การกําหนดงาน การฝกอบรม การสนับสนุนทรัพยากร การสั่งหรือการนําใหเกิดการปฏิบัติตาม

แผน การประสานงานจะทําใหงานเห็นผลตามแผนงานที่ ต้ั งไว  สอดคลองกับแนวคิดของ 

ภารุจีร เจริญเผา (2557, หนา 18-21) การนําแผนงานตาง ๆ ที่ไดวางแผนไวทั้งโครงการและกิจกรรม

ไปสูการปฏิบัติงาน โดยมีการกําหนดขอบเขตงาน กําหนดข้ันตอน การดําเนินงาน จัดสรรทรัพยากร 
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งบประมาณ และผูรับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนด สอดคลองกับแนวคิดของ

ยุทธนา พรหมณี (2547) การนําแผนไปปฏิบัติ หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหนโยบายบรรลุ

วัตถุประสงคทที่กําหนดไว เปนการนําโครงการหรือกิจกรรมที่ไดกําหนดไวในแผนดําเนินการใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงคและเปาหมาย โดยตองกําหนดองคการหรือบุคคลที่รับผิดชอบ และวิธีการดําเนินการที่

ชัดเจน และสอดคลองกับสุมาลี สุธีกุล (2557) กลาววา การนําแผนไปปฏิบัติวาเปนข้ันตอนที่สําคัญที่สุด

เพราะแผนเปนสิ่งที่มีอยูในเอกสาร ถาไมมีการนําแผนไปปฏิบัติก็จะไมเกิดประโยชน การนําแผนไป

ปฏิบัติจําเปนตองจัดต้ังองคการหรือผูรับผิดชอบ มีการอบรมหรือช้ีแจงเพื่อใหบุคลากรที่จะนําแผนไป

ปฏิบัติใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของแผน มีการจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนตอการนํา

แผนไปปฏิบัติใหเหมาะสม การปฏิบัติงานตามแผนจะตองคํานึงถึงความประหยัดและเกิดประสิทธิภาพ

โดยใชทรัพยากร ประกอบดวย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ ที่คุมคา และบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เชน 

การมอบหมายงาน การจัดสรรทรัพยากร การประสานงานและการควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 

 การประเมินผล โดยรวม มีความคิดเห็นในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.39 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.53 โดยมีความคิดเห็นโดยสูงสุด ในเรื่อง โรงเรียนมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ/

กิจกรรม มีคาเฉลี่ย 4.49 รองลงมา โรงเรียนมีการประเมินผลเปาหมายสอดคลองกับวัตถุประสงคที่

กําหนด มีคาเฉลี่ย 4.43 และนอยสุด คือ โรงเรียนมีการประเมินผลผูรับผิดชอบตามระยะเวลาที่กําหนด 

มีคาเฉลี่ย 4.34 ตามลําดับ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ การประเมินผล คือ การเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางผลที่เกิดข้ึนกับแผน การรายงานผลการประเมิน การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการวางแผน 

และการปฏิบัติงาน การควบคุมงบประมาณ ทําใหงานมีประสิทธภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

Deming (1993) กลาววา การประเมินผลเปนการประเมินการปฏิบัติงานวาตรงตามที่ไดวางแผนวาไว

หรือไม บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม มีปญหาเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงานหรือไม การ

ประเมินจึงมีกระบวนการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลทําควบคูกับการดําเนินงาน 

สอดคลองกับ Kaplan and Norton (1996) กลาววา การประเมินผลขององคการที่จะทําใหผูบริหาร

ระดับสูงเห็นภาพรวมขององคการไดชัดเจน ควรใชการประเมินผลดวยองคประกอบในการประเมินผล

ตามแนวคิดของ balanced scorecard 4 ดาน คือ ดานการเงิน ดานความพอใจของลูกคา ดาน

กระบวนการบริหาร และมุงสรางการเรียนรู นวัตกรรมและการเจริญเติบโต และสอดคลองกับ Pearce 

and Robinson (2009) กลาววา การประเมินผล เปน การตรวจสอบปญหาที่เกี่ยวของกับแผนปฏิบัติที่

วางไว โดยตองหาทางแกไข ปรับปรุงใหดีข้ึน 

 5.2.2 องคประกอบหลักดานหลักสุจริต หมายถึง หลักประพฤติดี ประพฤติชอบประพฤติ

ในทางที่ถูก ซึ่งเมื่อผูบริหารโรงเรียนสุจริตไดนํามาประยุกตใชแลว จะทําใหสามารถปองกันการทุจริต 

ทําใหโครงการโรงเรียนสุจริตประสบผลสําเร็จได และจะสงผลใหโรงเรียนและชุมชนเปนสังคมที่สุจริต ไม

คอรรัปชัน โปรงใส ตรวจสอบได ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.78 
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 มีความคิดเห็นสูงสุดระดับมากที่สุด ในดานกายสุจริต รองลงมา ดานมโน

สุจริต และดานวจีสุจริต ตามลําดับ สรุปผลเปนรายดานไดดังน้ี 

 กายสุจริต โดยรวม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.38 โดยมีความคิดเห็นโดยสูงสุด ในเรื่องผูบริหารมีการบริหารจัดการในทางที่ชอบ ไมลักทรัพย ไม

ฉอโกง ไมยักยอกทรัพยสินของผูอื่น และผูบริหารมีการบริหารจัดการโดยไมประพฤติผิดในกาม ไมลวง

ละเมิดในของรักของหวงของผูอื่น มีคาเฉลี่ย 4.84 รองลงมา ผูบริหารมีการบริหารจัดการโดยมีเมตตา

กรุณา ไมทําลายชีวิต ไมเบียดเบียน หรือทําทารุณกรรมผูอื่น มีคาเฉลี่ย 4.80 ตามลําดับ ทั้งน้ีอาจเปน

เพราะ ผูบริหารมีหลักสุจริตทางพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติงาน โดยยึดความประพฤติชอบดวยกาย

สุจริต คือ เวนจากการฆาสัตว เวนจากการลักขโมยในสิ่งของที่เจาของไมไดให เวนจากการประพฤติใน

กาม 

 วจีสุจริต โดยรวม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.45 โดยมีความคิดเห็นโดยสูงสุด ในเรื่อง ผูบริหารมีการบริหารจัดการโดยพูดแตคําที่สงเสริมความ

สามัคคี ไมสอเสียด ไมยุยงใหแตกแยก มีคาเฉลี่ย 4.75 รองลงมา ผูบริหารมีการบริหารจัดการโดยพูดแต

คําสุภาพนุมนวลควรฟง ไมหยาบ คาย แข็งกระดาง มีคาเฉลี่ย 4.72 และนอยสุด คือ ผูบริหารมีการ

บริหารจัดการโดยพูดคําที่มีเหตุผล ไมเพอเจอ เหลวไหล ไรสาระ เลื่อนลอย มีคาเฉลี่ย 4.69 ตามลําดับ 

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ผูบริหารมีหลักสุจริตทางพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติงาน โดยยึดการประพฤติชอบ

ดวยวจีสุจริต คือ ควรที่งดเวนจากมุสาวาท (การพูดเท็จ) ควรที่งดเวนจากปสุณาวาจา (การพูดสอเสียด) 

คว ร ที่ ง ด เ ว น จ ากผ รุ ส ว า จ า  ( ก า ร พู ด คํ าห ย าบ )  ค ว ร ง ด เ ว น จ ากก า ร สั ม ผั ป ป ล าป ะ  

(การพูดเพอเจอ) 

 มโนสุจริต โดยรวม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.79 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.41โดยมีความคิดเห็นโดยสูงสุด ในเรื่องผูบริหารมีการบริหารจัดการโดยมีความเห็นถูกตองเปน

สัมมาทิฏฐิ เขาใจในหลักกรรมวา ทําดีมีผลดี ทําช่ัวมีผลช่ัว มีคาเฉลี่ย 4.82 รองลงมา ผูบริหารมีการ

บริหารจัดการโดยไมคิดรายมุงเบียดเบียน หรือไมเพงมองในแงที่จะทําลาย มีคาเฉลี่ย 4.79 และนอยสุด 

คือ ผูบริหารมีการบริหารจัดการโดยไมคิดละโมบ ไมเพงเล็ง หรือไมคิดหาทางเอาแตจะได มีคาเฉลี่ย 

4.77 ตามลําดับ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ผูบริหารมีหลักสุจริตทางพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติงาน โดยยึด

ความประพฤติชองดวยใจ คือ ควรละอภิชฌา (ความเพงเล็งอยากไดของของเขา) ควรละพยาบาท 

(ความคิดรายผูอื่น) ควรละมิจฉาทิฏฐิ (ความเห็นผิด) 

 การบริหารงานโรงเรียนสุจริจตามหลักสุจริต ที่ไดกลาวมาสอดคลองกับงานวิจัยของ  

พระครูสังฆรักษมนตรี ถาวโร. (มกราคม-มิถุนายน 2558, หนา 204) ที่ศึกษาการบริหารงานตามหลัก

สุจริต 3 ของผูบริหารเทศบาลตําบลแกงครอ อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ที่พบวาผลการวิจัยพบวา 

ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักสุจริต 3 ของผูบริหารเทศบาลตําบลแกงครอ อําเภอ

แกงครอ จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X�  = 3.97) โดยในรายดานประชาชนมีความ
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คิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน โดยเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานกายสุจริต (ความประพฤติทางดานกาย) 

ดานวจีสุจริต (ความประพฤติทางดานวาจา) และดานมโนสุจริต (ความประพฤติทางดานใจ) ตามลําดับ 

 5.2.3 องคประกอบหลักดานมาตรฐานโรงเรียนสุจรติ หมายถึง การที่ผูบริหารโรงเรียนสจุรติมี

การนําหลักสุจริต หลักคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล และคุณลักษณะผูเรียนของโรงเรียนสุจริต

มาประยุกตใชในการบริหารงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ มาตรฐานการบริหารงาน

โ ร ง เ รี ย น  ในภ าพ ร วม  พ บ ว า  มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใน ร ะ ดั บ ม าก ที่ สุ ด  มี ค า เ ฉลี่ ย  4 . 5 7 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 มีความคิดเห็นสูงสุดระดับมากที่สุด ในดานการบริหารงานงบประมาณ 

รองลงมา ดานการบริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงานบุคคล ดานผลลัพธและภาพแหงความสําเร็จ 

และดานการบริหารงานวิชาการ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินงานโรงเรียนสุจริต มาตรฐาน

โรงเรียนสุจริต สามารถสรุปผลเปนรายดานไดดังน้ี 

 การบริหารงานวิชาการ ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.42 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 มีความคิดเห็นสูงสุดระดับมากที่สุด ในดานการบริการดานวิชาการ รองลงมา 

ด านการ นิ เท ศภายใน  แล ะด านก ารจั ดกา ร เ รี ยนรู  ตามลํ า ดั บ  ทั้ ง น้ี อ า จ เป น เพ ราะ  

งานวิชาการ เปน กระบวนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค ทิศทาง แนว

ปฏิบัติดวยการสงเสริม สนับสนุน พรอมกับกอใหเกิดความรวมมือในการดําเนินงานโดยมุงเนนผูเรียน

เปนสําคัญ เพื่อกอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิมีความรู ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม

จุดหมายของหลักสูตรและกอประโยชนสูงสุด ประกอบดวย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาและ

สงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็ง

ทางวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ซึ่งสอดคลองกับองคประกอบหน่ึงตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 39 ไดกําหนดให

กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการกระจายอํานาจบริหารการศึกษาใหกับสถานศึกษาใน 4 ดาน คือ การ

บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ไปยัง

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2546) เพื่อเปนการสนับสนุนสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาที่

กําหนดใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 การบริหารงานงบประมาณ ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.69 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 มีความคิดเห็นสูงสุดระดับมากที่สุด ในดานการวางแผนงานงบประมาณ 

รองลงมา ดานการใชจายงบประมาณ และดานการติดตามผลการใชจายงบประมาณ ตามลําดับ ทั้งน้ีอาจ

เปนเพราะ งบประมาณ เปนการดําเนินงานดานการเงิน การบัญชีและพัสดุใหถูกตองตามระเบียบ แบบ

แผนของทางราชการอยางมีสวนรวม ประหยัด คุมคา มีความโปรงใสและตรวจสอบได ประกอบดวย การ
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จัดต้ังงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ การโอนและการ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ การรายงานผล การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณ การตรวจสอบติดตามการใชงบประมาณ การตรวจสอบติดตามการใชผลผลิต การระดม

ทรัพยากร และการลุงทุนเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา กองทุนสวัสดิการเพื่อ

การศึกษา การสงเสริมการบริหารการจัดหารายไดและผลประโยชนในรูปแบบที่หลากหลาย การบริหาร

ก า ร เ งิ น  ก า ร เ บิ ก เ งิ น จ า ก ค ลั ง  ก า ร รั บ เ งิ น  ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า เ งิ น  

การจายเงิน การนําสงเงิน การบริหารบัญชี การจัดทําบัญชีการเงิน การจัดทําทะเบียนทางการเงิน การ

จัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงานการ

บริหารพัสดุและสินทรัพย การวางแผนจัดหาพัสดุ การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ข อ มู ล แ ล ะ ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร จั ด ทํ า แ ล ะ จั ด ห า พั ส ดุ  

กา ร ควบ คุ ม ดู แล  บํ า รุ ง รั ก ษาแล ะจํ า ห น ายพั ส ดุ  ก า ร จั ดห าผล ป ร ะ โยชน สิ นท รั พ ย  

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ซึ่งสอดคลองกับองคประกอบหน่ึงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 39 ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการ

ดํ า เ นิ นก าร ก ระจ ายอํ าน าจบ ริ ห า ร กา ร ศึ กษาให กั บ ส ถาน ศึกษาใน  4 ด าน  คื อ  

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ไปยัง

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2546) เพื่อเปนการสนับสนุนสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาที่

กําหนดใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 การบริหารงานบุคคล ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.60 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 มีความคิดเห็นสูงสุดระดับมากที่สุด ในดานการพัฒนาบุคลากร รองลงมา 

ดานการสรางขวัญกําลังใจ สรุปผลเปนรายดานไดดังน้ี ตามลําดับ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ งานบุคคล เปน 

งานเกี่ยวของกับการดูแลอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรในโรงเรียน สรางขวัญกําลังใจ ดูแลการรักษา

สิทธิประโยชนอันพึ่งมีพึงไดของบุคลาการ ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความรูความสามารถ

ใหกับบุคลากร ประกอบดวย การวางแผนอัตรากําลัง การกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา การเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหา

และบรรจุแตงต้ัง การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการเตรียมความ

พรอมและพัฒนาอยางเขมแข็ง การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เงินเดือนและ

คาตอบแทน การเลื่อนเงินเดือน การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การลาศึกษาตอ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ การสงเสริมวินัยสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการทางวินัยและ

การลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การขอรับใบอนุญาตและการขอตอในอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ ง านทะ เบี ยนประวั ติ ข าร าชการครู และบุ คลากรทางการ ศึ กษา  งาน
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เครื่องราชอิสริยาภรณ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ซึ่งสอดคลองกับองคประกอบหน่ึงตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 39 

ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการกระจายอํานาจบริหารการศึกษาใหกับสถานศึกษาใน 4 

ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงาน

ทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) เพื่อเปนการสนับสนุนสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุตามนโยบาย และ

มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 การบริหารงานทั่วไป ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.61 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 มีความคิดเห็นสูงสุดระดับมากที่สุด ในดานการจัดบรรยากาศภายใน

โรงเรียน รองลงมา ความสัมพันธชุมชน สรุปผลเปนรายดานไดดังน้ี ตามลําดับ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ การ

บริหารงานทั่วไป เปน การจัดการบริการดานอาคารสถานที่แกครู นักเรียน และชุมชน โดยจัดบรรยากาศ

ภายในโรงเรียนใหสะอาด รมรื่น สวยงาม ปลอดภัย พรอมทั้งดูแลบํารุงรักษา อาคารเรียน อาคาร

ประกอบ หองเรียน หองพิเศษตาง ๆ ใหอยูในสภาพดีพรอมใชงานและเอื้อตอการเรียนรู ประกอบดวย 

การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา การ

วางแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ แผนพัฒนาการศึกษาประจําปและแผนปฏิบัติ

การประจําป งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร การพัฒนา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม การ

จัดทําสํามะโนผูเรียน การรับนักเรียน การอํานวยการและประสานงานการจัดการศึกษา การระดม

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา การทัศนศึกษา การสงเสริมงานกิจกรรมนักเรียน การประชาสัมพันธงาน

การศึกษา การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และ

สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน การรายงานผลการ

ป ฏิ บั ติ ง า น  ก า ร จั ด ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ห น ว ย ง า น  

และแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2546) ซึ่งสอดคลองกับองคประกอบหน่ึงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 39 ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการกระจายอํานาจ

บริหารการศึกษาใหกับสถานศึกษาใน 4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 

การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) เพื่อเปนการสนับสนุนสงเสริมการปฏิบัติงาน

ใหบรรลุตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 ผลลัพธและภาพแหงความสําเร็จ โดยรวม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.55 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 โดยมีความคิดเห็นโดยสูงสุด ในเรื่องโรงเรียนมีผลที่เกิดจากการพัฒนา

นักเรียนตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ที่สงผลใหโรงเรียนและชุมชน เปนสังคมที่สุจริต  
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ไมคอรรัปชัน โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่สมบูรณ มีคาเฉลี่ย 4.56 รองลงมา โรงเรียนมีผลที่

เกิดจากการพัฒนาผูบริหารตามคุณลักษณะของโรงเรยีนสุจรติ ที่สงผลใหโรงเรียนและชุมชน เปนสังคมที่

สุจริต ไมคอรรัปชัน โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่สมบูรณ มีคาเฉลี่ย 4.55 และนอยสุด คือ 

โรงเรียนมีผลที่เกิดจากการพัฒนาครูตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ที่สงผลใหโรงเรียนและชุมชน 

เปนสังคมที่สุจริต ไมคอรรัปชัน โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนมนุษยที่สมบูรณ มีคาเฉลี่ย 4.53 

ตามลําดับ ที่เปนเชนน้ีเพราะ งานที่ประสบผลสําเร็จยอมไดผลลัพธและความสําเร็จออกมาใหเห็นเปนที่

ประจักษสามารถนําไปเผยแพรและเปนตนแบบได 

 

 5.2.4 ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพ้ืนฐาน 

 ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานครธกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน โดยอางอิงผูทรงคุณวุฒิและ

ผูเช่ียวชาญ จํานวน 17 คน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสจุรติของผูบรหิาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานครธกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน โดยมีความคิดเห็น

สอดคลองกันวาเปนรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน มีความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และ

ความเปนประโยชน ซึ่งสอดคลองกับกรอบแนวคิด ทฤษฎีของการวิจัย ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบริหารมี

ข้ันตอนในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งสอดคลองกับขอคนพบงานวิจัยในครั้งน้ี คือ รูปแบบ

การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขันพื้นฐาน ประกอบไปดวย 3 องคประกอบ คือ 1) ดานการบริหารงานโรงเรียน 2) ดานหลัก

สุจริตทางพระพุทธศาสนา และ 3) ดานการดําเนินงานมาตรฐานโรงเรียนสุจริต เปนรูปแบบที่สรางข้ึนซึ่ง

มีความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน ในการพัฒนาและปรับปรุง

คุณภาพการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน ใหไดมาตรฐานตอไป ผลการประเมินและรับรองรูปแบบ จาก

ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ พบวา มีคะแนนคาเฉลี่ยรวมในทุกดานเทากับ 4.80 อยูในระดับมากที่สุด 

ผานเกณฑที่กําหนดไว คือ 3.50 โดยเรียงคะแนนจากดานที่มีคามากที่สุดไปหานอยสุด ไดแก 1) ความ

ถูกตอง 2) ความเหมาะสม 3) ความเปนประโยชน และ 4) ความเปนไปได ตามลําดับ เปนอันถือไดวา

เปนรูปแบบที่ไดรับการประเมินและรับรองจากผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 
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5.3 ขอเสนอแนะการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดขอคนพบที่เปนประโยชนที่เปนองค

ความรูดานองคประกอบการบริหารงานโรงเรียนสจุรติของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

 

 5.2.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อนําผลการศึกษาวิจัยไปใชประโยชนในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาดังน้ี  

 1. เน่ืองจากผลการวิจัยเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติของการบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle 

พบวา องคประกอบยอยดานการวางแผน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.61) ซึ่งเปนคาเฉลี่ย

สูงสุด เมื่อเทียบกับองคประกอบยอยดานการนําแผนไปปฏิบัติ และดานการประเมินผล ผูวิจัยจึงมี

ขอเสนอแนะวา ควรมีนโยบายในการสงเสริมสนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษาไดมีการพัฒนา เรื่องการ

วางแผนใหมากข้ึน เพราะเปนองคประกอบยอยที่สําคัญในการบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle 

 2. เน่ืองจากผลการวิจัยเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติของหลักสุจริต พบวา องคประกอบยอยดาน 

กายสุจริต มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.83) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยที่สูงที่สุด เมื่อเทียบกับ

องคประกอบยอยดานวจีสุจริต และดานมโนสุจริต ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะวา ควรนําองคประกอบยอย

ดังกลาวไปใชเปนแนวทางในการบริหารสถานศึกษา โดยสนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษามีการประพฤติ

ปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี 

 3. เน่ืองจากผลการวิจัยเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติของมาตรฐานโรงเรียนสุจริต พบวา 

องคประกอบยอยดานการบริหารงานงบประมาณอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.83) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยสูง

ที่สุด ขององคประกอบหลักดานมาตรฐานโรงเรียนสุจริต ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะวา ควรมีนโยบายในการ

สงเสริมสนับสนุนผูบริหารสถานศึกษาใหมีความรูความเขาใจและพัฒนาทักษะการบริหารงาน

งบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. เน่ืองจากผลการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา องคประกอบ

หลั กด านหลั กสุจริ ต ค า เฉลี่ ยอ ยู ในระดับมากที่ สุ ด  ( X  = 4.78)  ซึ่ ง เป นค า เฉลี่ ยสู งสุ ด  

เมื่อเทียบกับองคประกอบหลักดานมาตรฐานโรงเรียนสุจริต และองคประกอบหลักดานการบริหาร

โรงเรียนแบบ PIE Cycle ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะวา ควรมีนโยบายในการสงเสริมสนับสนุนใหผูบริหาร

สถานศึกษาไดมีการพัฒนาเรื่องหลักสุจริตใหมากข้ึน เพราะเปนองคประกอบหลักสําคัญในตัวแปร
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รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 5. เน่ืองจากผลการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธของการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา พบวา ดานการบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle กับดานมาตรฐาน

โรง เรียนสุจริต มีความสั มพันธกันสู งสุ ด มี ค า เท ากับ 0.785 ผู วิจั ยจึ งมีขอ เสนอแนะว า  

ควรนําตัวแปรดังกลาวไปใชเปนแนวทางและขอมูลพื้นฐานเพื่อประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษา โดย

สนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษาไดเรียนรูและพัฒนาทักษะการบริหารงานแบบ PIE Cycle กับมาตรฐาน

โรงเรียนสุจริตใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 6. เน่ืองจากผลการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน พบวา เปนรูปแบบที่มีความ

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (chi-square = 24.22,df = 16,p = 0.07 ,CFI = 1.00, GFI = 

0.99 ,AGFI = 0.96,RMSEA = 0.03) ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะวาหนวยงานตนสังกัดที่เกี่ยวของและ

รับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษาโดยตรง ควรมีนโยบายในการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามี

ความรู ความเขาใจ ที่ถูกตองโดยวิธีการตางๆ เพื่อใหสถานศึกษาหรือหนวยงานในระดับปฏิบัติอื่นๆ จะ

ไดสามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อปฏิบัติในสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยเนนแนวคิดเรื่องการบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่เขารวมโครงการ

โรงเรียนสุจริต  

 7. เน่ืองจากผลการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน พบวา เปนรูปแบบที่มีความ

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (chi-square = 24.22,df = 16,p = 0.07 ,CFI = 1.00, GFI = 

0.99 ,AGFI = 0.96,RMSEA = 0.03) ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะวา ควรสงเสริมพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษานําไปประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและบริบทของ

สถานศึกษาแตละแหงและแตละเขตพื้นที่การศึกษา พรอมทั้งสรางความรูความเขาใจแกบุคคล ชุมชน 

และองคกรที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการนําไปใชอยาง

ตอเน่ือง เพื่อปรับปรุงรูปแบบใหเหมาะสมเพื่อคุณภาพการบริหารสถานศึกษาและเปนแนวทางสําหรับ

สถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่เขารวมโครงการโรงเรียนสุจริต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน แหงอื่นๆ 

 

 5.2.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
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  1) ควรมีการศึกษาวิจัยดานองคประกอบของรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของ

ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรมี

การศึกษาจากตัวแปรสังเกตไดในจํานวนเหมาะสมและสมดุลกันในทุกๆ องคประกอบ 

  2) ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในข้ันตอนการนํารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของ

ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไปทดลองใช

ในการบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่เขารวมโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อสรุปภาพรวมของ

รูปแบบและความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชนของรูปแบบในการ

ปฏิบัติจริงของแตละองคประกอบ 

  3) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  4) ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พรอมแนวทางพัฒนาสูโรงเรียน

สุจริตตนแบบ  
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ก 1 รายช่ือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการให้สัมภาษณ์ 
 

1. ดร. อโณทัย  ไทยวรรณศรี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

2. ดร.ภูธร  จันทะหงษ์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป ส ำนักพัฒนำนวัตกรรม 

กำรจัดกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

3. นำยชุมพล สนิทวงค์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยแม่ซ้ำย  สพป. เชียงรำย  

    เขต 1 

4. นำยพนม  เข็มเงิน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดกรุ “คุรุประชำสรรค์”  สพป. 

สุพรรณบุรี เขต 3 

5. นำยมำนะ  ครุธำโรจน์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลมณีรำษฎร์คณำลัย สพป. 

 นครรำชสีมำ เขต2 

6. นำยทองค ำ  จิตสุภำพ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนรุ่ง   สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 

7. นำงเยำวดี  จุฑำพรรณำชำติ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 
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ก 2หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการให้สัมภาษณ์ 
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ก 3 แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

___________________ 
 
ค าชี้แจง 

1. แบบสัมภำษณ์นี้  เป็นแบบชนิดมีโครงสร้ำง (structured interview form) ซึ่ง
คณะผู้วิจัยสร้ำงขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือส ำหรับกำรท ำวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริต
ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นองค์ประกอบของรูปแบบกำรบริหำรงำนโรงเรียนสุจริตของผู้บริหำร
สถำนศึกษำระดับประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ต่อกำรน ำผลที่ได้ไปเป็นพ้ืนฐำนในกำรสร้ำงรูปแบบกำรบริหำรงำนโรงเรียนสุจริตของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำระดับประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่
เหมำะสมต่อไป 

2. แบบสัมภำษณ์นี้ มีลักษณะซึ่งอำจแบ่งออกเป็นสำมตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภำษณ์ 
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบกำรบริหำรงำนโรงเรียนสุจริต

ของผู้บริหำรสถำนศึกษำระดับประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

3. ผู้ให้สัมภำษณ์ คือ ผู้เชี่ยวชำญและผู้ทรงคุณวุฒิของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ที่เป็นผู้บริหำรจ ำนวน 7 คน 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภำษณ์ 
กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่างให้ครบถ้วน   
    
ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์..................................................นำมสกุล.................................................................... 
ต ำแหน่ง........................................................................................................ .........................................
อยู่/ที่ท ำงำน...........................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรบริหำรงำนโรงเรียนสุจริตของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ระดับประถมศกึษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จำกองค์ประกอบของรูปแบบ
กำรบริหำรงำนโรงเรียนสุจริตของผู้บริหำรสถำนศึกษำระดับประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ท่ำนมีควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดกำร
บริหำรงำนโรงเรียน (PIE) ของ Newby et al. หลักสุจริตทำงพระพุทธศำสนำ และแนวคิดมำตรฐำน
โรงเรียนสุจริตของส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน   ซึ่งปรำกฏในตำรำงต่อไปนี้ว่ำ  มีเนื้อหำสำระที่เหมำะสม ควรตัดออก หรือควรแก้ไขถ้อยค ำ 
เพรำะเหตุใด 

 
โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องเนื้อหาสาระที่เลือกแสดงความคิดเห็นพร้อมระบุเหตุผล 
 
แนวคิดการบริหารโรงเรียนแบบ 
(PIE Cycle) ของ Newby et 
al. (3 องค์ประกอบ) 

เนื้อหาสาระ 
เหมาะสม ตัดออก แก้ไขถ้อยค า เหตุผล 

1. กำรวำงแผน (Planning)    ....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
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แนวคิดการบริหารงานโรงเรยีน 
(PIE Cycle) ของ Newby et 
al. (3 องค์ประกอบ) 

เนื้อหาสาระ 
เหมาะสม ตัดออก แก้ไขถ้อยค า เหตุผล 

2. กำรน ำแผนไปปฏิบัติ    ....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 

3. กำรประเมินผล 
  (Evaluation) 

   ....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
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หลักสุจริต (3 องค์ประกอบ) เนื้อหาสาระ 
เหมาะสม ตัดออก แก้ไข

ถ้อยค า 
เหตุผล 

1. กำยสุจริต    ....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 

2. วจีสุจริต    ....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 

3. มโนสุจริต 
 

   ....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
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มาตรฐานโรงเรียนสุจริตของ
ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา สังกัด สพฐ. (5 
องค์ประกอบ) 

เนื้อหาสาระ 
เหมาะสม ตัดออก แก้ไข

ถ้อยค า 
เหตุผล 

1. กำรบริหำรงำนวิชำกำร    .............................................
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 

2. กำรบริหำรงบประมำณ    ............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 

3. กำรบริหำรงำนบุคคล 
 

   ............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
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แนวคิดมาตรฐานโรงเรียน
สุจริตของส านักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา 
สังกัด สพฐ. (5 องค์ประกอบ) 

เนื้อหาสาระ 
เหมาะสม ตัดออก แก้ไข

ถ้อยค า 
เหตุผล 

4. กำรบริหำรงำนทั่วไป    ........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 

5.  ผ ล ลั พ ธ์ แ ล ะ ภ ำ พ แ ห่ ง
ควำมส ำเร็จ 

   ........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 

 
ตอนที่ 3  ควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวคิดกำรบริหำรงำนโรงเรียน (PIE) หลัก
สุจริตทำงพระพุทธศำสนำ และแนวคิดมำตรฐำนโรงเรียนสุจริตของส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัด
กำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  (ถ้ำมี) 
1. กำรบริหำโรงเรียนแบบ (PIE Cycle) ของ Newby et al. 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................... ......................................................... ............ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
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2. หลักสุจริต 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................. ............... 
 
3. มำตรฐำนโรงเรียนสุจริตของส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน   
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................................... ............ 
............................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
 ขอรับรอง/ยืนยันตำมนี้ 
   ลงชื่อผู้ให้สัมภำษณ์................................................  ..... 

     (....................................................)  

 วัน/เดือน/ปี ที่ให้สัมภำษณ์ ............/........./ 2562 

 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
    ข 1รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ (IOC)  
    ข 2 หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือ (IOC) 
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ข 1 รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ (IOC) 
 

1. ดร.จตุรงค์  อินทรรุ่ง   ข้าราชการบ านาญ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2. ดร.รุ่งทิวา  วัฒนวงศ์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

3. ดร.เกชา  เหลืองสุดใจชื้น ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดการบางแก้ว 

4. ดร.วิริยะ  โภคาพันธ์   ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมอพิสัย 

5. ดร.พีรพัฒน์  รุ่งเรื่อง   รองผู้อ านวยการช านาญการ โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชา 
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ข 2 หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ (IOC)
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ภาคผนวก ค 
ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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ค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย (IOC) 

เรื่อง รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

_________________ 
ค าชี้แจง  โปรดท ำเครื่องหมำย √ ลงในช่องควำมคิดเห็นต่อข้อค ำถำมว่ำ มีควำมสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์/นิยำมศัพท์หรือไม่ โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
   1 = สอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมและนิยำมศัพท์/วัตถุประสงค์ 

  0 = ไม่แน่ใจระหว่ำงข้อค ำถำมและนิยำมศัพท์/วัตถุประสงค์ 

  -1 = ไม่สอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมและนิยำมศัพท์/วัตถุประสงค์ 

 

ข้อ 

 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

IOC 

องค์ประกอบหลักท่ี 1 การบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle 
องค์ประกอบย่อยที่ 1.1 การวางแผน 

1 โ ร ง เ รี ยน มีกำรจัดท ำแผนงำน พัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำเป็นปัจจุบัน  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2 โรงเรียนมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเป็น

ปัจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3 โรงเรียนมีกำรจัดท ำโครงกำรตำมโครงกำรโรงเรียน

สุจริต 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4 โรงเรียนมีกำรจัดท ำกิจกรรมตำมโครงกำรโรงเรียน

สุจริต 

+1 +1 +1 +1   0 0.8 
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5 โรงเรียนมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ

โครงกำรโรงเรียนสุจริต 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

6 โรงเรียนมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยครอบคลุมและ

สอดคล้องกับโครงกำรโรงเรียนสุจริต 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

7 โ รง เรี ยน มีกำรก ำหนดตั วชี้ วั ดครอบคลุ มและ

สอดคล้องกับโครงกำรโรงเรียนสุจริต 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

8 โรงเรียนมีกำรก ำหนดระยะเวลำก่อนด ำเนินงำน 

ระหว่ำงด ำเนินงำน และหลังด ำเนินงำนที่ชัดเจน

ปฏิบัติได ้

  0 +1 +1 +1 +1 0.8 

9 โรงเรียนมีกำรก ำหนดวิธีด ำเนินกำรที่ชัดเจนและ

ปฏิบัติได้จริง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

10 โรงเรียนมีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

องค์ประกอบย่อยที่  1.2  การน าแผนไปปฏิบัต ิ   
11 โรงเรียนมีกำรปฏิบัติตำมแผนงำนพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำครอบคลุมโครงกำร/กิจกรรมตำมที่ก ำหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

12 โรงเรียนมีกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

ครอบคลุมโครงกำร/กิจกรรมตำมท่ีก ำหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

13 โรงเรียนมีกำรปฏิบัติตำมโครงกำร   0 +1 +1 +1 +1 0.8 

14 โรงเรียนมีกำรปฏิบัติตำมขอบเขตงำนเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค์ตำมท่ีก ำหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

15 โรงเรียนมีกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรด ำเนินงำน

ครบถ้วนสมบูรณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

16 โรงเรียนมีกำรปฏิบัติงำนโดยใช้ทรัพยำกรที่ได้รับ

จัดสรรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ำ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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17 โรงเรียนมีกำรปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนดงบประมำณ

หรือระเบียบทำงรำชกำร 

  0 +1 +1 +1 +1 0.8 

องค์ประกอบย่อยที่  1.3  การประเมินผล 
18 โรงเรียนมีกำรติดตำม ควบคุม ตรวจสอบ โครงกำร/

กิจกรรม/งำนอย่ำงต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

19 โรงเรียนมีกำรประเมินผลโครงกำร/กิจกรรมตำม

วัตถุประสงค์ครบถ้วนครอบคลุม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

20 โรงเรียนมีกำรประเมินผลเป้ำหมำยสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ที่ก ำหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

21 โรงเรียนมีกำรประเมินผลตำมตัวชี้วัดสอดคล้องกับ

โครงกำร/กิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

22 โรงเรียนมีกำรประเมินผลโครงกำร/กิจกรรมตำม

ระยะเวลำที่ก ำหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

23 โรงเรียนมีกำรประเมินผลวิธีด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

24 โรงเรียนมีกำรประเมินผลผู้รับผิดชอบตำมระยะเวลำ

ที่ก ำหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

25 โรงเรียนมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเมื่อสิ้นสุด

โครงกำร/กิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

26 โรงเรียนมีกำรน ำผลกำรประเมินผลโครงกำร/

กิจกรรมมำปรับปรุงแก้ไขในรอบปีถัดไป 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

องค์ประกอบหลักท่ี 2 หลักสุจริต 

องค์ประกอบย่อยที่ 2.1 กายสุจริต 
27 ผู้บริหำรมีกำรบริหำรจัดกำรโดยมีเมตตำกรุณำ ไม่

ท ำลำยชีวิต ไม่เบียดเบียน หรือท ำทำรุณกรรมผู้อ่ืน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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28 ผู้บริหำรมีกำรบริหำรจัดกำรในทำงที่ชอบ ไม่ลัก

ทรัพย์ ไม่ฉ้อโกง ไม่ยักยอกทรัพย์สินของผู้อื่น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

29 ผู้บริหำรมีกำรบริหำรจัดกำรโดยไม่ประพฤติผิดใน

กำม ไมล่่วงละเมิดในของรักของหวงของผู้อ่ืน 

  0 +1 +1 +1 +1 0.8 

องค์ประกอบย่อยที่ 2.2 วจีสุจริต 
30 ผู้บริหำรมีกำรบริหำรจัดกำรโดยพูดค ำสัตย์เป็นปกติ

นิสัย  ไมพู่ดเท็จ โกหกหลอกลวง  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

31 ผู้บริหำรมีกำรบริหำรจัดกำรโดยพูดแต่ค ำที่ส่งเสริม

ควำมสำมัคคี ไม่ส่อเสียด ไมยุ่ยงให้แตกแยก 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

32 ผู้บริหำรมีกำรบริหำรจัดกำรโดยพูดแต่ค ำสุภำพ

นุ่มนวลควรฟัง ไม่หยำบคำย แข็งกระด้ำง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

33 ผู้บริหำรมีกำรบริหำรจัดกำรโดยพูดค ำที่มเีหตุผล ไม่

เพ้อเจ้อ เหลวไหล ไร้สำระ เลื่อนลอย  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

องค์ประกอบย่อยที่ 2.3 มโนสุจริต 
34 ผู้บริหำรมีกำรบริหำรจัดกำรโดยไม่คิดละโมบ ไม่

เพ่งเล็ง หรือไมค่ิดหำทำงเอำแต่จะได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

35 ผู้บริหำรมีกำรบริหำรจัดกำรโดย ไม่คิดร้ ำยมุ่ ง

เบียดเบียน หรือไมเ่พ่งมองในแง่ท่ีจะท ำลำย 

  0 +1 +1 +1 +1 0.8 

36 ผู้บริหำรมีกำรบริหำรจัดกำรโดยมีควำมเห็นถูกต้อง

เป็นสัมมำทิฏฐิ เข้ำใจในหลักกรรมว่ำ ท ำดีมีผลดี ท ำ

ชั่วมีผลชั่ว 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

องค์ประกอบหลักที่ 3 มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
องค์ประกอบย่อยที่ 3.1 การบริหารงานวิชาการ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1.1  การจัดการเรียนรู้ 
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37 โ รง เรี ยน มีกำรจัดกำรเรียนรู้  จัดหำสื่ อ/ผลิตสื่ อ

นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้  ที่หลำกหลำยที่สอดคล้อง/

บูรณำกำรคุณลักษณะ 5 ประกำรโรงเรียนสุจริต 

  0 +1 +1 +1 +1 0.8 

38 โรงเรียนมีกำรประเมินผลนักเรียนด้วยเครื่องมืออย่ำง

เที่ยงตรง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

39 โรงเรียนมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

40 โรงเรียนมีกำรวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนำให้นักเรียนมี

คุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริต 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.1.2  การนิเทศภายใน 
41 โรงเรียนมีกำรจัดท ำแผนกำรนิเทศ อย่ำงชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

42 โรงเรียนมีกำรจดัท ำเครื่องมือนิเทศที่สอดคล้องกับกำร

ปฏิบัติงำน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

43 โรงเรียนมีกำรด ำเนินกำรนิเทศภำยในอย่ำงต่อเนื่อง +1 +1 +1 +1 +1 1.0
0 

44 โรงเรียนมีกำรนิเทศจุดเน้นคุณลักษณะที่ต้องกำร

ปฏิบัติเร่งด่วนเพ่ือพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 

ประกำรของโรงเรียนสุจริต 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

ตัวบ่งช้ีที่  3.1.3  การบริการด้านวิชาการ 

45 โรงเรียนจัดบริกำรด้ำนวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร

ด ำเนินงำนโครงกำรสุจริตภำยในโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

46 โรงเรียนจัดบริกำรด้ำนวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร

ด ำเนินงำนโครงกำรสุจริตภำยนอกโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

องค์ประกอบย่อยที่  3.2 การบริหารงานงบประมาณ 
ตัวบ่งชีท้ี่  3.2.1 การวางแผนงานงบประมาณ 
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47 โรงเรียนมีกำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้

เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำรที่ได้รับจัดสรร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

48 โรงเรียนมีกำรอนุมัติงบประมำณตำมระเบียบทำง

รำชกำร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2.2 การใช้จ่ายงบประมาณ 
49 โรงเรียนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้ เป็นไปตำม

แผนงำน/โครงกำร ที่ได้รับจัดสรรและอนุมัติตำม

ระเบียบรำชกำร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.2.3  การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
50 โรงเรียนมีกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

51 โรงเรียนมีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

  0 +1 +1 +1 +1 0.8 

องค์ประกอบย่อยที่ 3.3 การบริหารงานบุคคล 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3.1  การพัฒนาบุคลากร 

52 โรงเรียนมีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักในกำร

ด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนสุจริต 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.3.2  การสร้างขวัญก าลังใจ   
53 โรงเรียนมีกำรด ำเนินกำรยกย่อง ชมเชย มอบรำงวัล 

จัดสวัสดิกำรต่ำง ๆ ให้กับบุคลำกร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

54 โรงเรียนมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำนของ

บุคลำกร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

55 โรงเรียนมีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำทำง

วิชำชีพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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องค์ประกอบย่อยที่ 3.4 การบริหารงานทั่วไป 
ตัวบ่งชีท้ี่  3.4.1  การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน 
56 โรงเรียนมีกำรวำงแผนพัฒนำอำคำรสถำนที่และ

สิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียนให้สะอำด ร่มรื่น สวยงำม 

ปลอดภัย และเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

57 โรงเรียนมีกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม

ภำยในโรงเรียนให้สะอำด ร่มรื่น สวยงำม ปลอดภัย 

และเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.4.2  ความสัมพันธ์ชุมชน   
58 โ ร ง เ รี ยน มีแผนงำน / โคร งกำร /กิ จกรรมด้ ำน

ควำมสัมพันธ์กับชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

59 โรงเรียนมีกำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้ำนควำมสัมพันธ์กับ

ชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

60 โรงเรียนมีฐำนข้อมูลสำรสนเทศของชุมชนที่ถูกต้อง  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

61 โรงเรียนมีกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรในโรงเรียนและ

ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนกำรก ำกับ ติดตำม 

และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนสุจริต 

  0 +1 +1 +1 +1 0.8 

62 โรงเรียนมีกำรรำยงำนผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

องค์ประกอบย่อยท่ี 3.5 ผลลัพธ์และภาพแห่งความส าเร็จ 

63 โรงเรียนมีผลที่ เกิดจำกกำรพัฒนำผู้บริหำรตำม

คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ที่ส่งผลให้โรงเรียนและ

ชุมชน เป็นสังคมที่สุจริต ไม่คอร์รัปชัน โปรงใส 

ตรวจสอบได้และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

64 โรงเรียนมีผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำครูตำมคุณลักษณะ

ของโรงเรียนสุจริต ที่ส่งผลให้โรงเรียนและชุมชน เป็น

  0 +1 +1 +1 +1 0.8 
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                                                                                      ขอขอบพระคุณ 

 

                                                                วชริวทิย์ นิติพันธ์ 
                              นักศึกษำดุษฏีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 

                                                          บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย 

 

สังคมที่สุจริต ไม่คอร์รัปชัน โปร่งใส ตรวจสอบได้และ

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

65 โรงเรียนมีผลที่ เกิดจำกกำรพัฒนำนักเรียนตำม

คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ที่ส่งผลให้โรงเรียนและ

ชุมชน เป็นสังคมที่สุจริต ไม่คอร์รัปชัน โปร่งใส 

ตรวจสอบได้และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

  0 +1 +1 +1 +1 0.8 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
ง 1 หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลในการ Try out  จ านวน 3 โรงเรียน 
ง 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่าของความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวม 
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ง 1 หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลในการ Try out  จ านวน 3 โรงเรียนมี ดังนี้ 
 

1. โรงเรียนวัดตะคร้ าเอน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการญจนบุรี  
    เขต 2 

2. โรงเรียนวัดห้วยตะแคง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  
    เขต 1 

3. โรงเรียนวัดตะปอยน้อย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  
    เขต 2 
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ง 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่าของความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยรวม 
 
      ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามการวิจัย รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.837 65 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

     จ 1 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรับรองงานวิจัย 
     จ 2 หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมิน
รับรอง 
     จ 3 แบบประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 จ 1 รายช่ือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรับรองงานวิจัย 

1. ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐม เขต ๒ 

2. นายจิรชัย  ทีค า  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต ๒ 

3. ดร.ธีรพงษ์  ศรีโพธิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศและติดตาม สพป. นครปฐม เขต ๒ 

4. นางพรสวรรค์  ตันมงคลกาญจน  ศึกษานิเทศ สพป.นครปฐม เขต ๒ 

5. ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

6. นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒ  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

7. ดร.ดุจดาว  โตบางป่า  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๒ 

8. ดร.ฐิดาภรณ์  เพ็งหนู  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม 

9. ดร.เกษมสันต์  มีจันทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจินดาราม 

10.  ดร.พิชชาพร  อุ่นศิริ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรางก าหยาด 

11.  ดร.สิปปานนท์  มั่งอะนะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลอมาตยกุล  บ้านเปิงเคลิ่ง 

12.  ดร.ปฏิพัฒน์  บุญรักษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแซง 

13.  ดร.ณัฐมนต์  พงษ์พิชญปัญญา  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดยางงาม (ประพัฒนา) 

14.  นายธเนศ  ปานอุทัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางหลวง 

15.  นายสญชัย  รัศมีแจ่ม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 

16.  ดร.อรุณี  จิรมหาศาล  ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาวีรานุวัตร 

17.  ดร.ภารดี  ผางสง่า  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรับรอง 
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จ 2 แบบประเมินและรับรองเรื่อง รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 

 
  
                                                                                                             
ชื่อ – นามสกุล (ผู้ประเมิน)......................................................................................................... ............ 
ต าแหน่ง...............................................................หน่วยงาน..................................... .............................. 
ค าชี้แจง 
 1. แบบประเมินนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรูปแบบที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้น โดยมีประเด็นในการประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ 
  1.1 ความถูกต้อง (Accuracy) เป็นการประเมินความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ คือ 1) ต้องเป็น
รูปแบบที่มีสาระ/ประเด็นครอบคลุมครบถ้วนถูกต้อง 2) มีวัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนการใช้ 4) มีที่มา
จากแหล่งข้อมูลและการได้มาซึ่งข้อมูลอย่างชัดเจน 5) มีการรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือและแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลาย และ 6) มีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีสมบูรณ์และชัดเจน 
  1.2 ความเหมาะสม (Propriety) เป็นการประเมินความเหมาะสมทั้งในด้านกฎหมาย
และศีลธรรมจรรยา คือ 1) ค านึงถึงกฎหมาย 2) การรักษาสิทธิ และ 3) ความเป็นธรรมกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายหรือทุกกลุ่ม 
  1.3 ความเป็นไปได้ (Feasibility) เป็นการประเมินความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ
จริง คือ 1) สามารถน ารูปแบบไปปฏิบัติได้จริง 2) มีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติได้ 3) ปลอดจาก
ภาวะเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน และ 4) มีกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เอ้ือให้ปฏิบัติได้ 
   1.4 ความเป็นประโยชน์ (Utility) เป็นการประเมินอรรถประโยชน์ คือ 1) การตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ 2) การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (กรณีเป็น
รูปแบบเกี่ยวกับการบริหาร) 3) ให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติ 4) จะเกิดผลดีต่อ
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน 
 2. แบบประเมินนี้เป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ 5 หมายถึง 
การประเมินมากที่สุด 4 หมายถึง การประเมินอยู่ในระดับมาก 3 หมายถึง การประเมินในระดับปาน
กลาง 2 หมายถึง การประเมินอยู่ในระดับน้อย และ 1 หมายถึง การประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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 3. โปรดพิจารณารายการประเมิน แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการประเมินของท่าน   

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 
 ประเด็นที ่1 : ด้านความถูกต้อง (Accuracy) 
1. เป็นรูปแบบที่มีสาระ/ประเด็นครอบคลุมครบถ้วนถูกต้อง      

2. เป็นรูปแบบที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน      

3. เป็นรูปแบบที่มีข้ันตอนการใช้ชัดเจน      

4. เป็นรูปแบบมีที่มาจากแหล่งข้อมูลในการได้มาซึ่งข้อมูลอย่างชัดเจน      

5. เป็นรูปแบบที่มีการรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือและแหล่งข้อมูล 
   ที่หลากหลาย 

     

6. เป็นรูปแบบที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ 
   เชิงคุณภาพที่สมบูรณ์และชัดเจน 

     

   ประเด็นที ่2 : ด้านความเหมาะสม (Propriety) 
7. เป็นรูปแบบที่ค านึงถึงกฎหมาย      

8. เป็นรูปแบบที่ค านึงถึงการรักษาสิทธิของผู้เกี่ยวข้อง      

9. เป็นรูปแบบที่ให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
   หรือทุกกลุ่ม 

     

  ประเด็นที่ 3 : ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility)      

10. เป็นรูปแบบที่สามารถน ารูปแบบไปปฏิบัติได้จริง      

11. เป็นรูปแบบที่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติได้      

12. เป็นรูปแบบที่ปลอดจากภาวะเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน      

13. รูปแบบที่มีกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เอ้ือให้ปฏิบัติ      

  ประเด็นที่ 4 : ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility)      

14. เป็นรูปแบบที่การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ      

15. เป็นรูปแบบที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ      
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16. เป็นรูปแบบที่ให้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติ      

17. เป็นรูปแบบที่จะเกิดผลดีต่อสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
     ผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน 

     

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
                                                
 
                                                                                             ขอขอบคุณ 
                                                                                     วชิรวิทย์  นิติพันธ์ 
                                              นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาการบริหารการศึกษา 
                                                   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง  รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา               
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค าชี้แจง 

1.   ผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 508 คน โดยจ าแนกเป็นขนาดของโรงเรียน
สุจริตต้นแบบ ระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. คือ ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  รวม 127 
โรงเรียน ๆ ละ 4 คน  ประกอบด้วย 

1.1   ผู้บริหารสถานศึกษา  1  คน   
1.2   หัวหน้างาน  1  คน   
1.3   ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  2  คน 

2.  แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 3.  แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วยประเด็นเนื้อหาซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่  1   ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
             ตอนที่  2   ข้อค าถามเกี่ยวกับตัวแปรของการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตอนที่  3   ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

      4.  กรุณาตอบแบบสอบถามตามข้อเท็จจริงที่มีการปฏิบัติหรือมีผลการปฏิบัติให้ครบทุกข้อ 

ข้อมูลที่ท่านตอบจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแต่ประการใด ผู้วิจัยจะน าเสนอเป็นภาพรวมในทาง

สร้างสรรค์และจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป พร้อมกันนี้ผู้วิจัยหวัง

เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบพระคุณมา  ณ โอกาสนี้ 

                                                            วชิรวิทย ์นิติพันธ์ 
                              นักศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                                                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

  ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  (   )  หน้าข้อความท่ีตรงกับข้อมูลพื้นฐานของท่าน 

 
ข้อที ่ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 เพศ 
 (   ) ชาย (   ) หญิง 

2 
 

อายุ 
 (   ) ต่ ากว่า 25 ปี (   ) 25 – 35 ปี 
 (   ) 36 – 45 ปี (   ) 46 ปีขึ้นไป 

3 วุฒิการศึกษา 
 (   ) ปริญญาตรี (   ) ปริญญาโท  
 (   ) ปริญญาเอก 
 

4 ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
 (   ) ผู้บริหารสถานศึกษา    (   ) หัวหน้างาน 
 (   ) ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  
 

5 ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน 
 (   ) ต่ ากว่า 5 ปี (   ) 5 - 10 ปี  
 (   ) 11 – 15 ปี     (   ) 16 ปีขึ้นไป 
 

6 ขนาดของสถานศึกษา 
 (   ) ขนาดเล็ก (   ) ขนาดกลาง 
 (   ) ขนาดใหญ่  
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ตอนที่  2 ข้อค าถามเกี่ยวกับตัวแปรของการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ค าชี้แจง  โปรดอ่านข้อความทีละข้อแล้วท าเครื่องหมาย ลงในช่อง              หลังข้อความ
ที่ตรงกับข้อเท็จจริงมากที่สุด  โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 

 ระดับ  5   หมายถึง  การปฏิบัติ/พฤติกรรมการบริหารงาน อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
 ระดับ  4   หมายถึง  การปฏิบัติ/พฤติกรรมการบริหารงาน อยู่ในระดับ มาก 
 ระดับ  3   หมายถึง  การปฏิบัติ/พฤติกรรมการบริหารงาน อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ระดับ  2   หมายถึง  การปฏิบัติ/พฤติกรรมการบริหารงาน อยู่ในระดับ น้อย  
 ระดับ  1   หมายถึง  การปฏิบัติ/พฤติกรรมการบริหารงาน อยู่ในระดับ น้อยที่สุด  
 

 

ข้อ 

 

การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
 

5 4 3 2 1 

องค์ประกอบหลักท่ี 1 การบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle 
องค์ประกอบย่อยที่ 1.1 การวางแผน 
1 โรงเรียนมีการจัดท าแผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นปัจจุบัน       

2 โรงเรียนมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นปัจจุบัน      

3 โรงเรียนมีการจัดท าโครงการตามโครงการโรงเรียนสุจริต      

4 โรงเรียนมีการจัดท ากิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต      

5 โรงเรียนมีการก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต      

6 โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายครอบคลุมและสอดคล้องกับโครงการ

โรงเรียนสุจริต 

     

7 โรงเรียนมีการก าหนดตัวชี้วัดครอบคลุมและสอดคล้องกับโครงการโรงเรียน

สุจริต 

     

8 โรงเรียนมีการก าหนดระยะเวลาก่อนด าเนินงาน ระหว่างด าเนินงาน และ

หลังด าเนินงานที่ชัดเจนปฏิบัติได้ 
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ข้อ 

 

การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
 

5 4 3 2 1 

9 โรงเรียนมีการก าหนดวิธีด าเนินการที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริง      

10 โรงเรียนมีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน      

องค์ประกอบย่อยที่  1.2  การน าแผนไปปฏิบัต ิ
11 โรงเรียนมีการปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุม

โครงการ/กิจกรรมตามท่ีก าหนด 

     

12 โรงเรียนมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครอบคลุมโครงการ/

กิจกรรมตามที่ก าหนด 

     

13 โรงเรียนมีการปฏิบัติตามโครงการ      

14 โรงเรียนมีการปฏิบัติตามขอบเขตงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนด      

15 โรงเรียนมีการปฏิบัติตามข้ันตอนการด าเนินงานครบถ้วนสมบูรณ์      

16 โรงเรียนมีการปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากรที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์

และคุ้มค่า 

     

17 โรงเรียนมีการปฏิบัติงานตามข้อก าหนดงบประมาณหรือระเบียบทาง

ราชการ 

     

องค์ประกอบย่อยที่  1.3  การประเมินผล 
18 โรงเรียนมีการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ โครงการ/กิจกรรม/งานอย่าง

ต่อเนื่อง 

     

19 โรงเรียนมีการประเมินผลงโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ครบถ้วน

ครอบคลุม 

     

20 โรงเรียนมีการประเมินผลเป้าหมายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด      

21 โรงเรียนมีการประเมินผลตามตัวชี้วัดสอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรม      
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ข้อ 

 

การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
 

5 4 3 2 1 

22 โรงเรียนมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามระยะเวลาที่ก าหนด      

23 โรงเรียนมีการประเมินผลวิธีด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง      

24 โรงเรียนมีการประเมินผลผู้รับผิดชอบตามระยะเวลาที่ก าหนด      

25 โรงเรียนมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม      

26 โรงเรียนมีการน าผลการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมมาปรับปรุงแก้ไขใน

รอบปีถัดไป 

     

องค์ประกอบหลักท่ี 2  หลักสุจริต 

องค์ประกอบย่อยที่ 2.1 กายสุจริต 
27 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดยมีเมตตากรุณา ไม่ท าลายชีวิต ไม่เบียดเบียน หรือท า

ทารุณกรรมผู้อื่น 
     

28 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการในทางที่ชอบ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ฉ้อโกง ไม่ยักยอกทรัพย์สิน

ของผู้อื่น 
     

29 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดยไมป่ระพฤติผิดในกาม ไม่ล่วงละเมิดในของรักของหวง

ของผู้อื่น 
     

องค์ประกอบย่อยที่ 2.2 วจีสุจริต 
30 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดยพูดค าสัตย์เป็นปกตินิสัย  ไม่พูดเท็จ โกหก

หลอกลวง  

     

31 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดยพูดแต่ค าที่ส่งเสริมความสามัคคี ไม่

ส่อเสียด ไมยุ่ยงให้แตกแยก 

 

     

32 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดยพูดแต่ค าสุภาพนุ่มนวลควรฟัง ไม่หยาบ 

คาย แข็งกระด้าง 
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ข้อ 

 

การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
 

5 4 3 2 1 

33 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดยพูดค าที่มเีหตุผล ไมเ่พ้อเจ้อ เหลวไหล ไร้

สาระ เลื่อนลอย 

     

องค์ประกอบย่อยที่ 2.3 มโนสุจริต 
34 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดยไม่คิดละโมบ ไม่เพ่งเล็ง หรือไม่คิดหาทาง

เอาแต่จะได้ 

     

35 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดยไม่คิดร้ายมุ่งเบียดเบียน หรือไม่เพ่งมองใน

แง่ท่ีจะท าลาย 

     

36 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดยมีความเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิ เข้าใจใน

หลักกรรมว่า ท าดีมีผลดี ท าชั่วมีผลชั่ว 

     

องค์ประกอบหลักที่ 3 มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
องค์ประกอบย่อยที่ 3.1 การบริหารงานวิชาการ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1.1  การจัดการเรียนรู้ 
37 โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ จัดหาสื่อ/ผลิตสื่อนวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้  ที่

หลากหลายที่สอดคล้อง/บูรณาการกับคุณลักษณะ 5 ประการโรงเรียนสุจริต 

     

38 โรงเรียนมีการประเมินผลนักเรียนด้วยเครื่องมืออย่างเที่ยงตรง      

39 โรงเรียนมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      

40 โรงเรียนมีการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของ

โรงเรียนสุจริต 

     

ตัวบ่งชีท้ี่  3.1.2  การนิเทศภายใน 
41 โรงเรียนมีการจัดท าแผนการนิเทศ อย่างชัดเจน      

42 โรงเรียนมีการจดัท าเครื่องมือนิเทศท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน      

43 โรงเรียนมีการด าเนินการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง      
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ข้อ 

 

การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
 

5 4 3 2 1 

44 โรงเรียนมีการนิเทศจุดเน้นคุณลักษณะที่ต้องการปฏิบัติเร่งด่วนเพ่ือพัฒนา

นักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

     

ตัวบ่งช้ีที่  3.1.3  การบริการด้านวิชาการ 

45 โรงเรียนจัดบริการด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการสุจริต

ภายในโรงเรียน 

     

46 โรงเรียนจัดบริการด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการสุจริต

ภายนอกโรงเรียน 

     

องค์ประกอบย่อยที่  3.2 การบริหารงานงบประมาณ 
ตัวบ่งชีท้ี่  3.2.1 การวางแผนงานงบประมาณ 
47 โรงเรียนมีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/

โครงการที่ได้รับจัดสรร 

     

48 โรงเรียนมีการอนุมัติงบประมาณตามระเบียบทางราชการ      

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2.2 การใช้จ่ายงบประมาณ 
49 โรงเรียนมีการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับ

จัดสรรและอนุมัติตามระเบียบราชการ 

     

ตัวบ่งชีท้ี่  3.2.3  การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
50 โรงเรียนมีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ      

51 โรงเรียนมีการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง 

     

องค์ประกอบย่อยที่ 3.3 การบริหารงานบุคคล 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3.1  การพัฒนาบุคลากร 
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ข้อ 

 

การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
 

5 4 3 2 1 

52 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความรู้ความ

เข้าใจและตระหนักในการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

     

ตัวบ่งชีท้ี่  3.3.2  การสร้างขวัญก าลังใจ   
53 โรงเรียนมีการด าเนินการยกย่อง ชมเชย มอบรางวัล จัดสวัสดิการต่าง ๆ 

ให้กับบุคลากร 

     

54 โรงเรียนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของบุคลากร      

55 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ      

องค์ประกอบย่อยที่ 3.4 การบริหารงานทั่วไป 
ตัวบ่งชีท้ี่  3.4.1  การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน 
56 โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้  

     

57 โรงเรียนมีการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้

สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้  

     

ตัวบ่งชีท้ี่  3.4.2  ความสัมพันธ์ชุมชน   
58 โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านความสัมพันธ์กับชุมชน      

59 โรงเรียนมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านความสัมพันธ์กับชุมชน      

60  โรงเรียนมีฐานข้อมูลสารสนเทศของชุมชนที่ถูกต้อง       

61 โรงเรียนมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ

โรงเรียนสุจริต 

     

62 โรงเรียนมีการรายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง      

องค์ประกอบย่อยท่ี 3.5 ผลลัพธ์และภาพแห่งความส าเร็จ 
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ข้อ 

 

การบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
 

5 4 3 2 1 

63 โรงเรียนมีผลที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหารตามคุณลักษณะของโรงเรียน

สุจริต ที่ส่งผลให้โรงเรียนและชุมชน เป็นสังคมที่สุจริต ไม่คอร์รัปชัน โปรง

ใส ตรวจสอบได้และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

     

64 โรงเรียนมีผลที่เกิดจากการพัฒนาครูตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ที่

ส่งผลให้โรงเรียนและชุมชน เป็นสังคมที่สุจริต ไม่คอร์รัปชัน โปร่งใส 

ตรวจสอบได้และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

     

65 โรงเรียนมีผลที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนตามคุณลักษณะของโรงเรียน

สุจริต ที่ส่งผลให้โรงเรียนและชุมชน เป็นสังคมที่สุจริต ไม่คอร์รัปชัน 

โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 

     

 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

1. ด้านการบริหารโรงเรียนแบบ PIE Cycle  3  องค์ประกอบ 
1.1 การวางแผน 

……………………………………………..…………….………..…………………………………….………………………… 
……………………………………………..…………….………..…………………………………….………………………… 
……………………………………………..…………….………..…………………………………….………………………… 
 1.2 การน าแผนไปปฏิบัติ 
……………………………………………..…………….………..…………………………………….………………………… 
……………………………………………..…………….………..…………………………………….………………………… 
……………………………………………..…………….………..…………………………………….………………………… 
 1.3 การประเมินผล 
……………………………………………..…………….………..…………………………………….………………………… 
……………………………………………..…………….………..…………………………………….………………………… 
……………………………………………..…………….………..…………………………………….………………………… 
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2. ด้านหลักสุจริต  3 องค์ประกอบ 
2.1 กายสุจริต 

…………………………………………………………………………………………………………..………………………..… 
……………………………………………..…………….………..…………………………………….………………………… 
……………………………………………..…………….………..…………………………………….………………………… 

2.2 วจีสุจริต 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………..… 
……………………………………………..…………….………..…………………………………….………………………… 
……………………………………………..…………….………..…………………………………….………………………… 

2.3 มโนสุจริต 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………..… 
……………………………………………..…………….………..…………………………………….………………………… 
……………………………………………..…………….………..…………………………………….………………………… 
 

3. ด้านมาตรฐานโรงเรียนสุจริต  5 องค์ประกอบ 
3.1 การบริหารงานวิชาการ  

…………………………………………………………………………………………………………..………………………..… 
……………………………………………..…………….………..…………………………………….………………………… 
……………………………………………..…………….………..…………………………………….………………………… 
 3.2 การบริหารงานงบประมาณ 
……………………………………………..…………….………..…………………………………….………………………… 
……………………………………………..…………….………..…………………………………….………………………… 
……………………………………………..…………….………..…………………………………….………………………… 
 3.3 การบริหารงานบุคคล 
……………………………………………..…………….………..…………………………………….………………………… 
……………………………………………..…………….………..…………………………………….………………………… 
……………………………………………..…………….………..…………………………………….………………………… 
 3.4 การบริหารงานทั่วไป 
……………………………………………..…………….………..…………………………………….…………………………
………………………………………………………..…………….………..…………………………………….……………… 
……………………………………………..…………….………..…………………………………….………………………… 
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3.5 ผลลัพธ์และภาพแห่งความส าเร็จ 
……………………………………………..…………….………..…………………………………….…………………………
………………………………………………………..…………….………..…………………………………….……………… 
……………………………………………..…………….………..…………………………………….………………………… 
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                              นักศึกษาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                                                          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 



ประวัติย่อผู้วิจัย 

ชื่อ – ชื่อสกุล     นายวชิรวิทย์  นิติพันธ์ 
วัน เดือน ปีเกิด    10  พฤษภาคม  2523 
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