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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์คอื (๑) เพื่อศกึษาระดบัความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อ
การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา  ในเขตอ าเภอ
บรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค ์ (๒) เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการ
บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผู้บรหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษาในเขตอ าเภอ
บรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค์โดยจ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคลและ (๓) เพื่อวเิคราะหป์ญัหา  
อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาตามหลกัธรรมาภิบาลที่เหมาะสมกบัสถานศึกษา ระดับ
มธัยมศกึษา  ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค์ 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในอ าเภอบรรพตพสิยัทัง้หมด
จ านวน ๑๕๙ คน ซึง่ใชว้ธิกีารสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมอืที่ใช้เป็น
แบบสอบถามมลีกัษณะเป็นมาตราตรวจสอบรายการและมาตราส่วนประเมนิค่า ๕ ระดบั  และ
แบบสอบถามปลายเปิด  ซึ่งผู้วจิยัสร้างขึ้นเองโดยมีความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั ๐.๘๗๐  
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวจิยัทางสงัคมศาสตร์  สถิติที่ใช้  ได้แก่  
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรยีบเทยีบโดยการทดสอบสมมตฐิาน
โดยทดสอบค่าท ี(t-test) และค่าเอฟ (F – test) 
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ผลการวิจยัพบว่า 

๑. ระดบัความคดิเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ( =๔.๑๙) เมื่อพจิารณาราย
ดา้นพบว่า บุคลากรมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานในด้านหลักความคุ้มค่า มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 
(= ๔.๓๙) ส่วนในดา้นดา้นหลกันิตธิรรม  มคี่าเฉลีย่ต ่าสุด ( = ๔.๐๖) 

๒. การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็วา่การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ในเขตอ าเภอบรรพตพิส ัย จงัหวดันครสวรรค์ โดย
จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, วฒุกิารศกึษา, อายรุาชการ , รายได้
พบว่า ปจัจัยส่วนบุคคลที่ท าให้ความคิดเห็นว่าการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ แตกต่าง
กนั ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ไดแ้ก่ เพศ, วฒุกิารศกึษา, อายรุาชการ , รายได ้ ส่วน อายุ
และ สถานภาพไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

๓. แนวทางพฒันาสถานศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขต
อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ถ้าน าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้ในการบรหิาร จะท าให้การ
บรหิารงานนัน้ส าเรจ็ลุล่วงไปด้วยด ี เพราะหลกัธรรมาภบิาลยดึหลกัการท างานที่มหีลกันิตธิรรม 
หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส  หลกัความรบัผดิชอบ  หลกัการมสี่วนร่วม และหลกัความคุ้มค่า  
น ามาใชใ้นการบรหิาร  ซึง่เป็นการบรหิารการปกครองทีด่ทีีทุ่กๆ ส่วนเหน็วา่เป็นสิง่ที่ดงีาม เหมาะ
ทีจ่ะน ามาใชใ้นการจดัการบรหิารงาน  ท าใหห้น่วยงานนัน้สามารถพฒันาอยา่งมปีระสทิธภิาพได้ 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were: (1) to study the opinions concerning 

administration applying good governance of secondary schools’ administrators in 
Banphotphisai District, Nakhon sawan Province, (2) to compare the teachers’ opinion 
towards the administration applying good governance of secondary schools’ 
administrators in Banphotphisai District, Nakhon sawan Province by separating from 
each person’s factors, and (3) to suggest the suitable ways of development applying 
good governance to secondary schools in Banphotphisai District, Nakhon sawan 
Province.  

The samples were 159 teachers in Banphotphisai District, Nakhonsawan 
Province  by using Simple Random Sampling Approach. Questionnaire was selected to 
be the research tool which made by the researcher consisting of 5 levels of evaluation 
and open-ended questions with the reliability value of 0.87. Data analysis was done by 
using processed program for Social Science (SPSS).  The statistics used in this study 
were the values  of  frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and one – 
way  F-test 

 

The results of research were : 



ง 
 

1.  On the whole, teachers’ opinions towards the administration applying 
good governance of secondary schools’ administrators were in high level ( = 4.19). 
After considering each factor, the researcher found that the opinions towards worthwhile 
principle were in the highest level ( = 4.39). However, the opinions towards legal 
justice were in the lowest level (= 4.06). 

2. The comparison of teachers’ opinions towards the administration by good 
governance of secondary schools’ administrators in Banphotphisai District, 
Nakhonsawan Province by separating from sex, age, status, degree, experience and 
salary. The researcher found that the factors making the differences of their opinions as 
assumption are sex, degree, experiences and salary. For the age and status, they did 
not make the differences, but they deny the assumption. 

3. The ways to develop the school admimistrators Banphotphisai District 
,Nokhon  Sawan  Province are  if  the  administrators  use  the  administration  applying  
the   good governance,  it  make  the  administratim  success,  becavsa  the  good 
governance  is  the  principle  that  holds  the  principle  of  legal justice,  transparency,  
participation  and  worthwhile  for  the  administration.  The   good governance is  good  
and  suitable  for  the administration.  Moreover, it can  develop  the schools  efficiently.   
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การปรบัปรุงแกไ้ขงานดว้ยดตีลอดมา 
 ขอขอบคุณพระราชวชริเมธ,ี ดร. ,พระครสูงัฆรกัษ์เกยีรตศิกัดิ ์กตฺิตปิญฺโญ , ผศ.ดร.
อานนท ์เมธวีรฉตัร, ผศ.ดร.สุพจน์ บุญอ่อน,  อาจารยก์ติตพิฒัน์ รศัม ีที่กรุณาเสยีสละเวลาอนัมี
ค่า เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครื่องมอืทีใ่ช้ในการด าเนินการวจิยั ช่วยแนะน าแก้ไข ให้สมบูรณ์
และส าเรจ็ไดด้ว้ยด ี
 นอกจากนี้ ผูว้จิยัขอขอบคุณท่านผูบ้รหิารโรงเรยีน และครผููส้อนในสถานศกึษาระดบั
มธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์  ทัง้ ๑๕ โรงเรยีน ที่ให้ความร่วมมอื
เป็นอย่างดใีนการตอบแบบสอบถาม และเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่งคนืผู้วจิยั ขอขอบคุณเพื่อน ๆ 
นิสติสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต  วทิยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  รุ่นที่ ๑ ที่ให้ความ
ช่วยเหลอืและเป็นก าลงัใจอยา่งดเีสมอมา 
 ขอขอบคุณคุณกาญจนา  วงษ์สวสัดิ ์และน้าทุก ๆ คน และคณะครูอาจารย์ใน
โรงเรยีนหนองกรดพทิยาคมทุกท่าน ทีค่อยเป็นก าลงัใจให้ผู้วจิยัเสมอมา และสุดท้ายนี้  ผู้วจิยั
ขอขอบคุณพระอาจารย์ ทุกรูป และคณาจารย์ในวทิยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ทุกท่าน ตลอดจน
เจา้หน้าทีทุ่กท่านทีไ่ดใ้หค้วามรู ้ประสทิธิป์ระสาทวทิยาการ และประสบการณ์ รวมถึงให้ความ
เมตตาเอือ้เฟ้ือ ถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจ และเป็นก าลงัใจให้แก่ผู้วจิยัมาตลอด คุณค่าและ
ประโยชน์ใดๆ อนัจะพงึมจีากวทิยานิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบบชูาเป็นกตเวทติาคุณแด่คุณพ่อ
ร าพนั คุณแม่จอม แจ่มแจ้ง ที่เป็นก าลงัใจสนับสนุนในทุก ๆ เรื่อง รวมทัง้บูรพาจารย ์และผู้มี
พระคุณทุกท่านทีไ่ดร้่วมกนัสรรคส์รา้งงานวจิยัชิน้นี้ใหแ้ก่ผูว้จิยัจนเป็นผลส าเรจ็ดว้ยดยีิง่ 
 
 

      พระปรเมศวร ์  ปญฺญาวชโิร  (แจ่มแจง้) 
               ๒๕ มนีาคม ๒๕๕๔  



ฉ 

สารบญั 
     เรื่อง                  หน้า 

หน้าอนุมตั ิ   
บทคดัยอ่ภาษาไทย  (ก) 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ  (ค) 
กติตกิรรมประกาศ  (จ) 
สารบญั  (ฉ) 
สารบญัตาราง  (ฌ) 
สารบญัภาพ  (ฏ) 
อธบิายชื่อขอ่ในคมัภรีพ์ระไตรปิฎก (ฐ) 

บทท่ี  ๑  บทน า  
๑.๑  ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา  ๑ 
๑.๒  วตัถุประสงคข์องการวจิยั ๓ 
๑.๓  ขอบเขตของการวจิยั ๓ 
๑.๔  ปญัหาทีต่อ้งการทราบ ๔ 
๑.๕  สมมตฐิานในการวจิยั ๔ 
๑.๖  ค าจ ากดัความของศพัทท์ีใ่ชใ้นการวจิยั ๕ 
๑.๗  ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั ๗ 

บทท่ี  ๒  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
๒.๑  แนวคดิเกีย่วกบัความคดิเหน็ ๙ 

๒.๑.๑  ความหมายของความคดิเหน็ ๙ 
 ๒.๑.๒  ปจัจยัของความคดิเหน็ ๑๒   
 ๒.๒  แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารสถานศกึษา ๑๓
  ๒.๒.๑  ความหมายของการบรหิาร ๑๓
  ๒.๒.๒  ความหมายของการบรหิารสถานศกึษา ๒๐
  ๒.๒.๓  ปจัจยัทางการบรหิารสถานศกึษา ๒๒
  ๒.๒.๔  ขอบขา่ยการบรหิารสถานศกึษา ๒๔
  ๒.๒.๕  กระบวนการบรหิารสถานศกึษา ๒๗ 
 
 



ช 

สารบญั   (ต่อ)  
เรื่อง                  หน้า 

๒.๓  แนวคดิเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารสถานศกึษา ๓๑ 
 ๒.๓.๑  ความหมายของบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิาร ๓๑
 ๒.๓.๒ บทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารสถานศกึษา ๓๓ 
๒.๔  แนวคดิเกีย่วกบัคุณสมบตัแิละลกัษณะของบรหิารสถานศกึษา ๔๐ 
 ๒.๔.๑  ความหมายของคุณสมบตัแิละลกัษณะของผูบ้รหิาร ๔๐
 ๒.๔.๒  คุณสมบตัแิละลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ๔๑ 
๒.๕  แนวคดิเกีย่วขอ้งกบัหลกัธรรมาภบิาล ๕๒
 ๒.๕.๑  ความหมายของธรรมาภบิาล ๕๒
 ๒.๕.๒  หลกัการของธรรมาภบิาล ๕๕
 ๒.๕.๓  ธรรมาภบิาลในสถานศกึษา ๗๕ 
๒.๖  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ๘๓
 ๒.๖.๑ งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิเหน็ต่อการบรหิารงาน ๘๓
 ๒.๖.๒  งานวจิยัเกีย่วกบัการบรหิารสถานศกึษา ๘๕
 ๒.๖.๓  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารสถานศกึษา ๘๙              

๒.๖.๔  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณสมบตัแิละลกัษณะของบรหิารสถานศกึษา ๙๒         
๒.๖.๕  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัธรรมาภบิาล ๙5 

๒.๗ สรุปกรอบแนวความคดิ          ๑๐๑ 

บทท่ี  ๓  วิธีด าเนินการวิจยั ๑๐๓ 
๓.๑  รปูแบบการวจิยั         ๑๐๓ 
๓.๒  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ๑๐๓ 
๓.๓  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ๑๐๓ 
๓.๔  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ๑๐๕ 
๓.๕  การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ๑๐๕ 

บทท่ี  ๔  ผลการวิเคราะหข้์อมลู          ๑๐๘ 
๔.๑   สถานภาพส่วนบุคคล ของผูต้อบแบบสอบถาม ๑๐๙      
๔.๒  ศกึษาระดบัความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

ของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา  ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั   
จงัหวดันครสวรรค ์ ๑๑๐    
 



ซ 

สารบญั     (ต่อ) 
       เรื่อง                   หน้า 

๔.๓ เปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล  
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาโดยจ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคลระดบัมธัยมศกึษา 
ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค ์ ๑๒๑ 

๔.๔  ขอ้มลูปญัหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เกีย่วกบัการบรหิารงาน 
                 ตามหลกั ธรรมาภบิาล                       ๑๓๖ 

๔.๕  แนวทางการพฒันาตามหลกัธรรมาภบิาลทีเ่หมาะสมกบัสถานศกึษา   
ระดบัมธัยมศกึษาในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค ์          ๑๓๙ 

บทท่ี  ๕  สรปุ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ        ๑๔๒ 
๕.๑  สรุป  ๑๔๒ 
๕.๒  อภปิรายผล ๑๕๑ 
๕.๓  ขอ้เสนอแนะ ๑๕๙ 

    

บรรณานุกรม ๖๑ 
   

ภาคผนวก 

 ก. หนงัสอืขอความอนุเคราะหต์รวจแกไ้ขเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการท าวทิยานิพนธ ์๕ ท่าน    ๑๗๕ 
 ข. หนงัสอืของความอนุเคราะหเ์กบ็ขอ้มลูเพื่อตรวจสอบความเทีย่งตรงของ          
     แบบสอบถาม               ๑๗๗ 
 ค. หนงัสอืขออนุมตัเิกบ็ขอ้มลูเพื่อการวจิยั            ๑๘๔ 
 ง. แบบสอบถาม                ๑๘๕ 
ประวติัผู้วิจยั  
 



ฌ 

สารบญัตาราง 
ตารางแผนภมิูท่ี                              หน้า 

๔.๑   แสดงจ านวนและรอ้ยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล   ๑๐๙ 
๔.๒   ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการ 
 บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา  
 ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์              ๑๑๑ 
๔.๓ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการ 
 บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา  
 ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์   ดา้นหลกันิตธิรรม               ๑๑๒ 
๔.๔ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการ 
 บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา  
 ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์   ดา้นหลกัคุณธรรม                       ๑๑๔ 
๔.๕   ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการ 
 บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา  
 ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์   ดา้นหลกัความโปร่งใส                  ๑๑๕ 
๔.๖ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการ 

บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา  
 ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์   ดา้นความรบัผดิชอบ          ๑๑๖ 
๔.๗  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการ 
 บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา  
 ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์   ดา้นหลกัการมสี่วนร่วม                ๑๑๘ 
๔.๘   ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระระดบัความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการ 
 บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา  
 ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์   ดา้นหลกัความคุม้ค่า                    ๑๒๐ 
๔.๙   การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการบรหิารงานตาม 
 หลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา  
 ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์จ าแนกตามเพศ           ๑๒๑ 
๔.๑๐ การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการบรหิารงานตาม  
 หลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา 
  ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ จ าแนกตามอาย ุ           ๑๒๓ 
 



ญ 

สารบญัตาราง    (ต่อ) 
ตารางแผนภมิูท่ี                              หน้า 

๔.๑๑ การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการบรหิารงานตาม 
 หลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา  
 ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ จ าแนกตามสถานภาพ           ๑๒๔ 
๔.๑๒ การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการบรหิารงานตาม 
 หลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา  
 ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์  จ าแนกตามวฒุกิารศกึษา          ๑๒๕ 
๔.๑๓ การเปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคู่ด้วยวธิผีลต่างนยัส าคญัน้อยทีสุ่ด (LSD) 
 ผลรวม          ๑๒๗ 
๔.๑๔ การเปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคู่ด้วยวธิผีลต่างนยัส าคญัน้อยทีสุ่ด (LSD) 
 ดา้นหลกัคุณธรรม          ๑๒๘ 
๔.๑๕ การเปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคู่ด้วยวธิผีลต่างนยัส าคญัน้อยทีสุ่ด (LSD) 
 ดา้นหลกัหลกัความโปรง่ใส          ๑๒๙ 
๔.๑๖ การเปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคู่ด้วยวธิผีลต่างนยัส าคญัน้อยทีสุ่ด (LSD) 
 ดา้นหลกัการมสี่วนร่วม          ๑๓๐ 
๔.๑๗ การเปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคู่ด้วยวธิผีลต่างนยัส าคญัน้อยทีสุ่ด (LSD) 
 ดา้นหลกัความคุม้ค่า           ๑๓๑ 
๔.๑๘ การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการบรหิารงานตาม 
 หลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา 
  ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์  จ าแนกตามอายรุาชการ            ๑๓๒ 
๔.๑๙ การเปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคู่ด้วยวธิผีลต่างนยัส าคญัน้อยทีสุ่ด (LSD) 
 ดา้นหลกัการมสี่วนร่วม          ๑๓๒ 
๔.๒๐ การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการบรหิารงานตาม 
 หลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา  
 ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์  จ าแนกตามรายได ้          ๑๓๔ 
๔.๒๑ การเปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคู่ด้วยวธิผีลต่างนยัส าคญัน้อยทีสุ่ด (LSD) 
 ดา้นหลกัการมสี่วนร่วม          ๑๓๕ 
๔.๒๒ ปญัหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เกีย่วกบัการบรหิารงานตาม 
 หลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา  
 ในอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์  ของหลกันิตธิรรม ๑๓๖ 



ฎ 

สารบญัตาราง    (ต่อ) 
ตารางแผนภมิูท่ี                              หน้า 

๔.๒๓ ปญัหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เกีย่วกบัการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 
 ของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในอ าเภอบรรพตพสิยั  
 จงัหวดันครสวรรค ์  ของหลกัคุณธรรม    ๑๓๖ 

๔.๒๔ ปญัหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เกีย่วกบัการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 
 ของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในอ าเภอบรรพตพสิยั  
 จงัหวดันครสวรรค ์  ของหลกัความโปร่งใส           ๑๓๗ 

๔.๒๕ ปญัหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เกีย่วกบัการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 
 ของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในอ าเภอบรรพตพสิยั 
 จงัหวดันครสวรรค ์ ของหลกัความรบัผดิชอบ           ๑๓๗ 
๔.๒๖ ปญัหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เกีย่วกบัการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 
 ของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในอ าเภอบรรพตพสิยั  
 จงัหวดันครสวรรค ์  ของหลกัการมสี่วนร่วม           ๑๓๘ 
๔.๒๗ ปญัหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เกีย่วกบัการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

 ของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในอ าเภอบรรพตพสิยั  
 จงัหวดันครสวรรค ์  ของหลกัความคุม้ค่า          ๑๓๘ 

 
 



   

  ฏ 

สารบญัแผนภาพ 

แผนภาพท่ี                           หน้า 

๒.๑ องคป์ระกอบพืน้ฐานในการก่อเกดิและพฒันาธรรมรฐั (ธรรมาภบิาล)  ๖๗ 
๒.๒ การจดัการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่ป็นนิตบุิคคล   ๗๖ 
๒.๓ แนวคดิเรื่องหลกันิตธิรรม ๘๐ 
๒.๔ แนวคดิเรื่องหลกัคุณธรรม ๘๐ 
๒.๕ แนวคดิเรื่องหลกัความโปรง่ใส ๘๑ 
๒.๖ แนวคดิเรื่องหลกัการมสี่วนร่วม ๘๑ 
๒.๗ แนวคดิเรื่องหลกัส านึกความรบัผดิชอบ ๘๒ 
๒.๘ แนวคดิเรื่องหลกัความคุม้ค่า ๘๒ 
๒.๙ แสดงกรอบแนวคดิการวจิยั          ๑๐๒ 
๓.๑๐ สรุปแผนภาพกระบวนการด าเนินการวจิยั       ๑๐๗ 
 
 



ฐ 

ค าอธิบายสญัลกัษณ์และค าย่อ 
 

๑. ค าย่อช่ือคมัภีรพ์ระไตรปิฎก 
อกัษรยอ่ในวทิยานิพนธเ์ล่มนี้ ใชอ้า้งองิจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลกั โดยใชร้ะบบยอ่ค า ดงัต่อไปนี้ 

พระสตุตนัตปิฎก 
ท.ี ปา.   (ไทย)  พระสุตตนัตปิฎก  ทฆีนิกาย ปาฏวิรรค   (ภาษาไทย) 
องฺ. ตกิ.   (ไทย)  พระสุตตนัตปิฎก  องัคุตตรนิกาย ตกินิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ. ปญฺจก.  (ไทย)  พระสุตตนัตปิฎก  องัคุตตรนิกาย ปญัจกนิบาต  (ภาษาไทย) 
ส . ส.   (ไทย)  พระสุตตนัตปิฎก  สงัยตุตนิกาย สคาถวรรค  (ภาษาไทย) 
ข.ุอติ.ิ   (ไทย)  พระสุตตนัตปิฎก  ขทุทกนิกาย อติวิุตตกะ   (ภาษาไทย) 
ท.ีปา.   (ไทย)  พระสุตตนัตปิฎก  ทฆีนิกาย ปาฏกิวรรค   (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก.  (ไทย)  พระสุตตนัตปิฎก  องัคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก.  (ไทย)  พระสุตตนัตปิฎก  องัคุตตรนิกาย ทสกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏฺฐก.  (ไทย)  พระสุตตนัตปิฎก  องัคุตตรนิกาย อฏัฐกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.นวก.  (ไทย)  พระสุตตนัตปิฎก  องัคุตตรนิกาย นวกนิบาต  (ภาษาไทย) 
 
๒. การระบเุลขหมายพระไตรปิฎก 
ในงานวจิยัฉบบันี้ ไดใ้ชพ้ระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  พ.ศ.๒๕๓๙ 
เป็นหลกัในการอา้งองิ ซึง่พระไตรปิฎกฉบบัภาษาไทย จะระบุ เล่ม/ขอ้/หน้า. เช่น ข.ุธ. (ไทย) 
๒๕/๓๗/๓๗. หมายความวา่ ระบุถงึ สุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ธรรมบท ฉบบัภาษาไทย 
พระไตรปิฎก เล่มที ่๒๕ ขอ้ที ่๓๗ หน้าที ่๓๗ เป็นตน้ 
 
 



 

บทที ่๑ 
บทน า 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ในสภาพของสังคมไทยในปจัจุบันนี้ ได้ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคของ         
โลกาภวิตัน์ ท าใหใ้นปจัจุบนัสงัคมและวฒันธรรมไทยมกีารเปลีย่นแปลงไปตามอทิธพิลของการ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีการหลัง่ไหลเข้ามาของ
วฒันธรรมต่างชาต ิจงึก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงต่อแบบแผนพฤตกิรรม  ค่านิยมและทศันคติ
ของคนในชาต ิดงันัน้  การศกึษานบัวา่เป็นสิง่ส าคญัมากของคนในปจัจุบนันี้เพราะบุคคลทีไ่ดร้บั
การศกึษายอ่มน าความรูไ้ปพฒันาตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  ท าให้เป็นมนุษยท์ี่มี
ความคดิสรา้งสรรค ์ คดิอยา่งมเีหตุมผีล มรีะเบยีบวนิยั กลา้คดิ กล้าตดัสนิใจ   จากกระแสการ
เปลีย่นแปลงของสงัคมโลกในยคุโลกาภวิตัน์ไดส้่งผลกระทบใหป้ระเทศไทยจ าเป็นตอ้งเรง่พฒันา
ปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง  ระบบการจดัการศึกษาของประเทศ  เพื่อให้สามารถพฒันาคนให้มี
คุณภาพและศกัยภาพอยา่งเพยีงพอต่อการด ารงชวีติอยูไ่ดใ้นสงัคมที่ก าลงัเกดิการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม  การศกึษามบีทบาทส าคญัในการพฒันาคุณภาพของคนดงัพระ
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห ัวภูมิพลอดุลยเดชที่ได้ตรสัไว้ว่า “นอกจาก
การศกึษาจะสอนใหค้นเก่งแลว้จ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งอบรมให้ดพีร้อมกนัไปด้วย ประเทศของ
เราจงึจะไดค้นดมีคุีณภาพ  คอืทัง้เก่งทัง้ดมีาเป็นก าลงัของบา้นเมอืง  ใหค้วามเก่งเป็นปจัจยัและ
พลงัส าหรบัการสร้างสรรค์ และให้ความดีเป็นปจัจยัเพื่อประคบัประคองหนุนน าความเก่งให้
เป็นไปในทางทีถู่กทีอ่ านวยประโยชน์ทีพ่งึประสงค”์  

ในปจัจุบนัองค์การหรอืหน่วยงานใดที่สามารถด าเนินงานให้บรรลุผลส าเรจ็ตาม
วตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การได้ย่อมขึ้นอยู่ก ับปจัจัยต่างๆ  หลายประการ ซึ่ง
ประกอบดว้ย  คน เงนิ วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการ  ส าหรบัผูบ้รหิารนบัวา่เป็นบุคคลส าคญัของ
หน่วยงานต่างๆ เป็นอนัมาก เพราะเป็นหวัหน้าของหน่วยงานที่ควบคุม ดูแล ด าเนินงานให้
เป็นไปดว้ยความราบรื่น  และลุล่วงส าเรจ็ตามเป้าหมาย   ผู้บรหิารหรอืผู้น าหรอืผู้จดัองค์การ
หรอืหวัหน้างาน ไม่ว่าหน่วยงานเลก็หรอืหน่วยงานใหญ่ หน่วยงานราชการหรอืเอกชนกต็าม
ยอ่มมบีทบาททีเ่ป็นผลต่อการส าเรจ็หรอืประสทิธภิาพของงานเป็นอย่างยิง่ การศกึษาจะมกีาร
พฒันาให้เกดิประสทิธภิาพมากน้อยเพยีงใดนัน้  ผู้บรหิารสถานศกึษามบีทบาทส าคญัต่อการ
เรยีนการสอนและพฒันาการดา้นต่างๆ ของคนในชาต ิ ผู้บรหิารต้องเป็นบุคคลที่มคีุณภาพใน



๒ 

 

ทุกดา้นทัง้ดา้นวชิาการและดา้นคุณธรรม ซึง่สอดคลอ้งกบั วรีะยทุธ  ชาตะกาญจน์   ไดก้ล่าวไว้
วา่  คุณภาพของผู้บรหิารการศกึษา หมายถึง ความพร้อมในการบรหิารจดัการที่มคีุภาพของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  โดยจะแสดงให้เหน็ถึงศกัยภาพ กระบวนการพฒันาคุณภาพ  และการ
ควบคุมคุณภาพของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

อาจกล่าวได้ว่าทรพัยากรทางการบรหิารที่ส าคญัที่สุด คอืผู้บรหิาร ผู้บรหิารเป็น
หลกัชยัของหน่วยงาน และเป็นดวงประทปีของผู้ปฏบิตังิาน หรอืผู้ใต้บงัคบับญัชา ผู้บรหิารที่ดี
จะต้องเป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถในการปฏิบตัิงาน และพยายามท าตนให้เป็นที่เลื่อมใส
ศรทัธาของผูร้่วมงาน  หรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างแท้จรงิ ประสทิธภิาพและการปฏบิตังิานของ
การบรหิารงานของผูบ้รหิารยอ่มขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบที่ส าคญัหลายประการ ซึ่งได้แก่ ความรู ้ 
ความเขา้ใจในหลกัการบรหิารงาน รวมทัง้ประสบการณ์และทกัษะการบรหิารงานของผู้บรหิาร  
ในการด าเนินงานของผู้บรหิารนัน้จ าเป็นต้องมกีระบวนการในการชกัน าบุคคลในองค์การให้มี
ความตัง้ใจในการท างานใหป้ระสบความส าเรจ็ โดยเปิดโอกาสใหทุ้กคนมสี่วนร่วม ในการแสดง
ความคดิเหน็ร่วมกนัตดัสนิใจ ร่วมกนัปฏบิตังิาน  ในการบรหิารจดัการของสถานศกึษาผู้บรหิาร
สถานศึกษามีหน้าที่ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนและเป็นสถานศึกษาของรฐั จึงต้องน า
หลกัการวา่ดว้ยการบรหิารกจิการบ้านเมอืงและสงัคมที่ดี ซึ่งเรยีกกนัโดยทัว่ไปว่า “ธรรมาภบิาล” 
มาบรูณาการในการบรหิารและจดัการศกึษา เพื่อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัโรงเรยีนในฐานะ
ที่เป็นนิตบุิคคลหลกัการดงักล่าวได้แก่ ( ) หลกันิตธิรรม (Rule of law)  (๒) หลกัคุณธรรม  
(Morality) (๓) หลกัความโปร่งใส(Transparency) (๔) หลกัการมีส่วนร่วม (Participation)      
(๕) ความรบัผดิชอบ (Responsibility)  (๖) หลกัความคุม้ค่า (Effectiveness)  หลกัธรรมาภบิาล
อาจบูรณาการเข้ากบัการด าเนินงานของสถานศึกษา ได้แก่ การด าเนินงานด้านวชิาการ 
งบประมาณ การบรหิารงานบุคคลและการบรหิารทัว่ไป ซึ่งเป้าหมายในการจดัการศกึษาคอืท า
ใหผู้เ้รยีนเป็นคนด ีเก่ง และมคีวามสุข๒ 

ในปจัจุบันพบว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอบรรพตพิส ัย  จ ังหวัด
นครสวรรค ์จ านวน  ๕ โรงเรยีน ยงัมไิด้ก าหนดแผนงานและโครงการ เพื่อรองรบัหรอืปฏบิตัิ
ตามระเบยีบดงักล่าวอยา่งจรงิจงั และยงัมขีอ้บกพร่องในเรื่องนิตธิรรม คุณธรรม การบรหิารงาน
ไม่โปร่งใส ไม่สามารถประสานความร่วมมอื ที่ดใีห้เกดิขึน้ในระบบโรงเรยีน มปีญัหาที่เกดิขึน้
จากการบรหิารทีผ่ดิพลาด ไม่ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ราชการ มปีญัหาความขดัแยง้ การรอ้งเรยีน 

                                         
  วรีะยุทธ  ชาตะกาญจน์,  เทคนิคการบริหารส าหรบันักบริหารการศึกษามืออาชีพ, พิมพ์

คร ัง้ที ่ ๒, (กรงุเทพมหานคร : ส านกัพมิพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั, ๒๕๕๒), หน้า ๓๘. 
๒ กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา , คู่มือการบริหารสถานศึกษาขัน้

พืน้ฐานท่ีเป็นนิติบคุคล (กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพ์องคก์ารรบัสง่สนิคา้และพสัดภุณัฑ,์ ๒๕๓๖),หน้า  ๔. 



๓ 

 

ฟ้องรอ้ง การกล่าวโทษกนัในหมู่ครดูว้ยกนัเอง ครกูบัผู้บรหิาร ครูกบันักเรยีน หรอืแม้แต่ครูกบั
ผูป้กครอง มเีหตุการณ์เกดิขึน้จ านวนมาก ซึ่งบางเรื่องเกดิความเสยีหายแก่ราชการ ตวับุคคล 
หากปล่อยทิง้ไวค้งไม่เป็นผลดต่ีอการบรหิารการศึกษาคุณภาพการศกึษาไม่ได้มาตรฐานตาม
แนวทางการปฏริปูการศกึษาในระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา  

จากที่กล่าวมา ผู้วจิ ัยมีความสนใจเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการ
บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผู้บรหิารสถานศกึษาในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดั
นครสวรรค ์ซึง่มสีถานศกึษาในสงักดัความรบัผดิชอบซึง่แบ่งออกเป็นโรงเรยีนที่มกีารเรยีนการ
สอนในระดบัมธัยมศกึษาที่   ถึง ๖ จ านวน  ๓ โรงเรยีน  และโรงเรยีนขยายโอกาส จ านวน  
 ๒  โรงเรียน  รวมจ านวนครูผู้สอนทัง้หมด  ๒๗๐  คน  ผู้วจิยัมีความสนใจว่า  ผู้บริหาร
สถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษาในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค์ มแีนวคดิเกี่ยวกบั
การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลอย่างไร และศกึษาเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของครูผู้สอน
ต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมัธยมศึกษา  และ
น าเสนอแนวทางการพฒันาตามหลกัธรรมาภบิาลทีเ่หมาะสมกบัสถานศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา
ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค์ 

๑.๒ วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 .๒.  เพื่อศกึษาระดบัความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการบรหิารงานตามหลกัธรร
มาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  ในเขตอ าเภอบรรพตพิส ัย  จงัหวดั
นครสวรรค ์

 .๒.๒ เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการบรหิารงานตาม
หลกัธรรมาภบิาลของผู้บรหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษาในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั  
จงัหวดันครสวรรค์โดยจ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล 

 .๒.๓  เพื่อวเิคราะห์ปญัหา  อุปสรรคและแนวทางการพฒันาตามหลกัธรรมาภิ
บาลที่เหมาะสมกับสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  ในเขตอ าเภอบรรพตพิส ัย  จังหวัด
นครสวรรค ์

๑.๓ ขอบเขตของการวิจยั 

การศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยัในการศกึษา ดงันี้  
๑.๓.๑ ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ผูว้จิยัตอ้งการศกึษาการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลตามพระราชกฤษฎีกาว่า

ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทดี ีพ.ศ.๒๕๔๖  ซึ่งม ี๖ ประเดน็  คอื  หลกั
นิตธิรรม  หลกัคุณธรรม  หลกัความโปร่งใส  หลกัความมีส่วนร่วม หลกัความรบัผดิชอบ และ



๔ 

 

หลกัความคุม้ค่า 
๑.๓.๒ ขอบเขตด้านสถานท่ี    
สถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษาในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์  ซึ่งมี

ดว้ยกนั  ๕ โรงเรยีน   
๑.๓.๓ ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัคอืครทูีส่อนอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพต

พสิยั  จงัหวดันครสวรรค ์ จ านวน  ๒๗๐  คน  (ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครสวรรคเ์ขต  ๒  
ปี  ๒๕๕๓) 

๑.๓.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา  
ด าเนินการวจิ ัยตัง้แต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓  ถึงเดือนมีนาคม  ๒๕๕๔ รวม

ระยะเวลา  ๖  เดอืน 

๑.๔ ปัญหาการวิจยัท่ีต้องการทราบ 

 .๔. . ระดบัความคิดเหน็ของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาล
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา  มมีากน้อยเพยีงไร 

 .๔.๒. เปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการบรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภบิาลของผู้บรหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา  โดยจ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล มี
ความแตกต่างกนัหรอืไม่  อยา่งไร 

 .๔.๓. วเิคราะหป์ญัหา  อุปสรรคและแนวทางการพฒันาตามหลกัธรรมาภบิาลที่
เหมาะสมกบัสถานศึกษา ระดบัมธัยมศกึษา  ในเขตอ าเภอบรรพตพิสยั  จงัหวดันครสวรรค์  
เป็นอยา่งไร 

๑.๕ สมมติฐานในการวิจยั 

 .๕. . ครผููส้อนทีม่เีพศต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิ
บาลของผูบ้รหิารสถานศกึษา แตกต่างกนั 

 .๕.๒. ครผููส้อนทีม่อีายตุ่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิ
บาลของผูบ้รหิารสถานศกึษา แตกต่างกนั 

 .๕.๓. ครผููส้อนที่มสีถานภาพต่างกนัมคีวามคดิเห็นต่อการบรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษา แตกต่างกนั 

 .๕.๔. ครผููส้อนทีว่ฒุกิารศกึษาต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษา แตกต่างกนั 



๕ 

 

 .๕.๕. ครูผู้สอนที่มอีายุการท างานต่างกนัมีความคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตาม
หลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษา แตกต่างกนั 

 .๕.๖. ครูผู้สอนที่มรีะดบัชัน้ที่สอนต่างกนัมีความคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตาม
หลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษา แตกต่างกนั 

 .๕.๗. ครูผู้สอนที่มรีายได้ต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภบิาลของผู้บรหิารสถานศกึษา แตกต่างกนั 
 

๑.๖ นิยามศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจยั 

 ความคิดเหน็  หมายถงึ  ความเชื่อ ความคดิ ความเขา้ใจเฉพาะบุคคล  โดยอาศยั
พืน้ประสบการณ์ สภาพแวดลอ้ม และขอ้มลูทีต่นมต่ีอการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 หลกัธรรมาภิบาล  หมายถึง  หลกัการบริหารจดัการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี
(Good Governance)  มคีวามถูกต้องเป็นธรรม สุจรติโปร่งใส มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
การวจิยัครัง้นี้ถือองค์ประกอบตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการสร้างระบบบรหิาร
กจิการบา้นเมอืง  และสงัคมทีด่ ี พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซึง่สอดคล้องกบั  (เกษม  วฒันชยั)๓  กล่าวไว้
วา่หลกัธรรมาภบิาลนัน้ม ีหลกัการส าคญั ๖ ประการ ไดแ้ก่  

 . หลกันิตธิรรม (Rule of law) หมายถงึ ระเบยีบและหลกัเกณฑท์ีใ่ชเ้ป็นขอ้ตกลง
ของหน่วยงาน โดยทีร่ะเบยีบ และหลกัเกณฑก์ารบงัคบัใช้นัน้ต้องเป็นธรรม  เป็นที่ยอมรบัจาก
สมาชกิ  ระเบยีบและหลกัเกณฑเ์หล่านัน้ตอ้งน ามาซึ่งความเสมอภาคของสมาชกิในหน่วยงาน
และผูร้บับรกิาร รวมทัง้เอื้ออ านวยต่อการควบคุม และพฒันาผู้รบับรกิารด้วยการก าหนด และ
ปฏบิตัติามกฎ กตกิาทีต่กตงไวอ้ยา่งเคร่งครดั 

๒. หลกัคุณธรรม (Morality) หมายถึง  หลกัปฏบิตัใินการท าในสิง่ที่ถูกต้อง ด้วย
ความซื่อสตัย ์จรงิใจ ยดึมัน่ในความถูกต้อง ดงีาม บนพื้นฐานของศลีธรรม จรยิธรรม ภายใต้
ระเบยีบและขอ้บงัคบัของผูร้บับรกิาร  และยงัประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติ 

๓. หลกัความโปร่งใส  (Transparency)  หมายถึง การสร้างความไวว้างใจของ
ผู้บริหารต่อหน่วยงานและครู โดยปรบัปรุงกลไกการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได ้ 

                                         
๓ เกษม  วฒันชยั , ธรรมาภิบาลกบัคอร์รปัชัน่ในสงัคมไทย (กรุงเทพมหานคร : อมัรนิปรนิ 

ติ้งแอนดพ์บัลชิซิง่ , ๒๕๔๖) , หน้า  ๒๕.   



๖ 

 

๔. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
หน่วยงานและผูร้บับรกิาร ซึง่เป็นผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งหรอืไดร้บัผลกระทบจากการบรหิารงาน หรอื
การด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานได้ร่วมรบัรู้ ร่วมแสดงความคดิเหน็ ร่วมตดัสนิใจ รวมทัง้
ร่วมสนบัสนุนตดิตามและตรวจสอบการปฏบิตัติามสิง่ทีต่นเองไดร้่วมตดัสนิใจ 

๕. หลกัความรบัผดิชอบ (Responsibility)  หมายถึง ความมุ่งมัน่และตัง้ใจในการ
ปฏิบตัิงานอย่างเต็มความสามารถให้บรรลุความส าเร็จ สอดคล้องตามกฎระเบียบของทาง
ราชการที่เกี่ยวข้อง ปฏิบตัิงานอย่างมีส านึกต่อหน้าที่ สงัคม ประชาชน และประเทศ โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้บริการและส่วนรวมเป็นส าคญั รวมทัง้ยอมรบัผลที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏบิตังิานดงักล่าว ทัง้ที่เป็นผลดแีละผลเสยี ตลอดจนพร้อมแสดงขอ้เทจ็จรงิในการประกอบ
ภารกจิต่อสาธารณชน สามารถชีแ้จงเหตุผลไดแ้ละพรอ้มต่อการตรวจสอบจากสาธารณะ 

๖. หลกัความคุม้ค่า (Effectiveness) หมายถงึ การบรหิารจดัการโดยใช้ทรพัยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากดัด้วยความประหยดั เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ท าให้งานมี
ประสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล 

การบริหารงาน  หมายถงึ การด าเนินการในการท างานดา้นต่างๆ ทัง้ ๖ ด้านของ
สถานศกึษา คอื งานวชิาการ งานธุรการ การเงนิและพสัดุ  งานบุคลากร  งานกจิการนักเรยีน
งานอาคารสถานที ่  และงานความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรยีนกบัชุมชน  ตลอดจนอ านวยการเพื่อ
ส่งเสริม  และปรบัปรุงการด าเนินงานให้มปีระสทิธภิาพ  โดยมแีผนงาน การปฏบิตักิาร การ
นิเทศ การติดตามตรวจสอบทบทวนการท างานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  รวมทัง้การแก้ไข
ปญัหาต่างๆ  

ผู้บริหารสถานศึกษา  หมายถึง ผู้บรหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษาในเขต
อ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรคซ์ึง่ประกอบดว้ย ผูอ้ านวยการโรงเรยีน รองผู้อ านวยการ
โรงเรยีน  ปีการศกึษา  ๒๕๕๓  

ครผูู้สอน หมายถงึ ครทูีป่ฏบิตัหิน้าทีส่อนในสถานศกึษาในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั
จงัหวดันครสวรรค ์ ปีการศกึษา  ๒๕๕๓ 

สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  หมายถงึ โรงเรยีนหรอืสถานศกึษาทีท่ าการสอน
ในระดบัมธัยมศกึษาปีที ่  จนถงึมธัยมศกึษาปีที ่๖ และโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาทีเ่ป็นโรงเรยีน
ขยายโอกาส  ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของส านักงานพื้นที่การศกึษานครสวรรค์ เขต ๒  ปี
การศกึษา ๒๕๕๓ 

สถานศึกษาในเขตอ าเภอบรรพตพิสยั  จงัหวดันครสวรรค ์ หมายถงึ โรงเรยีน
ทีอ่ยูใ่นเขตอ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค์  ซึ่งมดี้วยกนั  ๕ โรงเรยีน  ประกอบด้วย
โรงเรยีนบรรพตพทิยาคม โรงเรยีนหนองกรดพทิยาคม  โรงเรยีนรฐัราชอนุสรณ์ ซึง่เป็นโรงเรยีน



๗ 

 

ระดบัมธัยมศกึษาทีต่ ัง้แต่ชัน้มธัยมศกึษาที ่  ถงึชัน้มธัยมศกึษาที ่ ๖  และโรงเรยีนขยายโอกาส
คอื โรงเรยีนวดับางแกว้  โรงเรยีนวดัประสาทวถิี  โรงเรยีนวดัหูกวาง  โรงเรยีนวดัววิติตาราม 
โรงเรยีนวดัมงคลสถติย ์ โรงเรยีนบา้นบงึราษฎร ์ โรงเรยีนบา้นงิว้แบ ้ โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา ๕๙  
โรงเรยีนวดับา้นไผ่  โรงเรยีนวดัหนองปลาไหล  โรงเรยีนวดัหนองตาง ู โรงเรยีนวดัจกิลาด 

๑.๗ ประโยชน์ท่ีได้รบั 

 .๗. . ท าใหท้ราบระดบัความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการบรหิารงานตามหลกัธรร
มาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมธัยมศึกษา  ในเขตอ าเภอบรรพตพิส ัย  จงัหวดั
นครสวรรค ์

 .๗.๒. ท าให้ทราบการเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของครูผู ้สอนต่อการ
บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผู้บรหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษาในเขตอ าเภอ
บรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค์โดยจ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล 

 .๗.๓. ท าใหท้ราบผลการวเิคราะห์ปญัหา  อุปสรรคและแนวทางการพฒันาตาม
หลกัธรรมาภิบาลที่เหมาะสมกบัสถานศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา  ในเขตอ าเภอบรรพตพิสยั  
จงัหวดันครสวรรค ์

 

 
 
 



 

 

บทท่ี ๒ 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

การวิจ ัยนี้ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศกึษา ตามหลกัธรรมาภบิาล ผู้วจิยัได้ศกึษาจากเอกสารและงานวจิยัต่างๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง
ประกอบดว้ยหวัขอ้ทีส่ าคญั ดงันี้ 

๒.๑. แนวคดิเกีย่วกบัความคดิเหน็  
 ๒.๑.๑  ความหมายของความคดิเหน็ 
 ๒.๑.๒  ปจัจยัของความคดิเหน็ 

๒.๒. แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารสถานศกึษา 
 ๒.๒.๑  ความหมายของการบรหิาร 
 ๒.๒.๒  ความหมายของการบรหิารสถานศกึษา 
 ๒.๒.๓  ปจัจยัทางการบรหิารสถานศกึษา 
 ๒.๒.๔  ขอบขา่ยการบรหิารสถานศกึษา 
 ๒.๒.๕  กระบวนการบรหิารสถานศกึษา                    
๒.๓. แนวคดิเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารสถานศกึษา 

 ๒.๓.๑  ความหมายของบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิาร 
 ๒.๓.๒ บทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารสถานศกึษา   

๒.๔. แนวคดิเกีย่วกบัคุณสมบตัแิละลกัษณะของบรหิารสถานศกึษา 
 ๒.๔.๑  ความหมายของคุณสมบตัแิละลกัษณะของผูบ้รหิาร 
 ๒.๔.๒  คุณสมบตัแิละลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษา  
๒.๕. แนวคดิเกีย่วขอ้งกบัหลกัธรรมาภบิาล 

 ๒.๕.๑  ความหมายของธรรมาภบิาล 
 ๒.๕.๒  หลกัการของธรรมาภบิาล 
 ๒.๕.๓  ธรรมาภบิาลในสถานศกึษา 

๒.๖. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
   ๒.๖.๑ งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิเหน็ต่อการบรหิารงาน 
 ๒.๖.๒ งานวจิยัเกีย่วกบัการบรหิารสถานศกึษา     
 ๒.๖.๓ งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 ๒.๖.๔ งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณสมบตัแิละลกัษณะของบรหิารสถานศกึษา 
 ๒.๖.๕ งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัธรรมาภบิาล                                

๒.๗. สรุปกรอบแนวความคดิ 



๙ 

 

๒.๑  แนวคิดเก่ียวกบัความคิดเหน็ 

๒.๑.๑  ความหมายของความคิดเหน็ 

ความคดิเหน็มคีวามหมายแตกต่างกนัไป  ซึ่งความคดิเหน็ของคนมหีลายระดบั
อย่างผวิเผนิ หรอือย่างลกึซึ้ง  ส าหรบัความคดิเหน็ที่เป็นทศันคตนิัน้ เป็นความคดิเหน็อย่าง
ลกึซึง้และตดิตวัเป็นเวลานาน เป็นความคดิทัว่ ๆ ไปไม่เฉพาะอย่าง ซึ่งมปีระจ าตวัของบุคคล
ทุกคน ไดม้นีกัวชิาการใหค้วามหมายของค าวา่ความคดิเหน็ไวว้า่ 

พจนานุกรมมติชน๔   ไดก้ล่าวไวว้่า ความคดิเหน็  หมายถึง  ทศันคตทิี่มต่ีอสิง่
ใดสิง่หนึ่ง  หรอืเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ซึ่งมคีวามสอดคล้องกบัพจนานุกรมไทยฉบบัทนัสมยัและ
สมบรูณ์ กล่าวไวว้า่ 

ฝ่ายวิชาการภาษาไทย๕  ได้กล่าวไวว้่า   ความคดิเหน็  หมายถึง  ทศันคตทิี่มี
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เช่นมคีวามคดิเหน็ตรงขา้มกบัคนอื่น 

จิตินันท์  เดชะคปุต์๖  ไดก้ล่าวไวว้า่  ความคดิเหน็  หมายถึง  การแสดงออกถึง
ความเชื่อบางอยา่ง  ทศันคตบิางอยา่ง  ค่านิยมบางอยา่งของบุคคลต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง  ซึ่งกระท า
อาจไม่สอดคลอ้งกบัการแสดงออกทางความคดิเหน็ต่อสิง่นัน้   

นอกจากนี้ย ังมีนักวิชาการศึกษาต่างประเทศอีกมากมายหลายท่านได้ให้
ความหมายของความคดิเหน็ไว ้ดงันี้ 

โคลาซา๗  (Kolasa )  มคีวามเหน็ว่า  ความคดิเหน็เป็นการแสดงออกของแต่ละ
บุคคล  ในอนัทีจ่ะพจิารณาถงึขอ้เทจ็จรงิอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรอืเป็นการประเมนิผลจากสิง่ใดสิง่
หนึ่งจากกรณีแวดลอ้ม  (Circumstance)  หรอืความคดิเหน็เป็นการตอบสนองสิง่เร้าใจที่ได้รบั
อทิธพิลจากความโน้มเอยีง  (Predisposition)  ความโน้มเอียงนี้เองที่ท าให้บุคคลปฏบิตัติาม  
                                                

๔พจนานุกรมมตชิน, พจนานุกรมมติชน, (กรงุเทพมหานคร  : ส านกัพมิพ์มตชิน, ๒๕๔๗), หน้า 
๑๗๓. 

๕ฝ่ายวิชาการภาษาไทย, พจนานุกรมไทยฉบบัทันสมยัและสมบูรณ์ , (กรุงเทพมหานคร: 
ส านกัพมิพ์ บรษิทัเอค็ยูเคชัน้ จ ากดั มหาชน, ๒๕๕๒), หน้า ๒๒๖. 

๖จตินินัท์  เดชะคปุต์ , ความคิดเหน็ของผูป้กครองเก่ียวกบัการจดับริการสถานเลี้ยงเดก็ใน
เขตกรุงเทพมหานคร: ความต้องการรูปแบบและคุณภาพรายงานการวิจยั , (กรุงเทพมหานคร :  
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ, ๒๕๔๒),  หน้า  ๕. 

๗Kolasa, B.J. Introduction  to  Behavior  Science  for  Business, (New York : John Wilry 
and Sons,1969), p. 386. 



๑๐ 

 

ซึง่เรยีกวา่  โครงสรา้ง  ทศันคต ิ (Attitude  Structure)  ดงันัน้ทศันคตจิงึเป็นพื้นฐานของความ
คดิเหน็  และมอีทิธพิลต่อการแสดงออก  ส่วนทศันคตนิัน้คอื  ความโน้มเอยีงในการแสดงออก
ของบุคคลต่อบุคคลอื่น  สถานที ่ สภาพแวดลอ้ม  ไม่วา่จะเป็นไปในทางบวกหรอืทางลบ 

โคเลสนิค๘ (Kolesnik) ได้กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นการแปลความหมาย
(Interpretation)  หรอืการลงความเหน็ทีเ่กดิจากขอ้เทจ็จรงิ  ซึ่งแต่ละบุคคลคดิว่าถูกต้องแต่คน
อื่น ๆ อาจไม่เหน็ดว้ยกไ็ดทุ้กคน  ความเหน็ทีไ่ม่ลกึซึง้  และเป็นความเหน็เฉพาะอย่างและมอียู่
เป็นเวลาอนัส ัน้  เรยีกวา่  Opinion  เป็นความคดิเหน็ประเภทหนึ่งทีไ่ม่ได้ตัง้อยู่บนรากฐานของ
พยานหลกัฐานที่ไม่พอแก่การพสิูจน์  มคีวามรู้แห่งอารมณ์น้อย  และเกดิขึน้ได้อย่างง่ายและ
สลายตวัเรว็ 

เธอรส์โตน๙  (Thurstone)   กล่าวว่า  “ทศันคตเิป็นผลรวมทัง้หมดของมนุษย์
เกีย่วกบัความรูส้กึ  ความคดิเหน็  ความกลวัต่อบางสิง่บางอยา่ง  การแสดงออกทางด้านค าพูด
เป็นความคดิเหน็  และความคดิเหน็นี้เป็นสญัลกัษณ์ของทศันคต ิ ดงันัน้ถ้าเราอยากวดัทศันคต ิ 
เรากท็ าไดโ้ดยวดัความคดิเหน็ของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ต่าง ๆ” 

นัลแนลลี๑  (Nunally)  ได้ให้ความเหน็ว่า ทัง้ความคดิเหน็และทศันคตนิัน้ เป็น
เรื่องของการแสดงออกทางความคดิเหน็ในรปูเกีย่วกบัตวัเราและความคดิเหน็นัน้ยงัจะใชใ้นเรื่อง
เกีย่วกบัการลงความเหน็  (Judgment)  และความรู ้ (Knowledge)  ในขณะที่ทศันคตนิัน้ใช้กนั
มากในเรื่องเกีย่วกบัความรูส้กึ  (Feeling)  ความสามารถ  (Preference)  และสรุปไดว้า่  เรามกั
ใชค้ าวา่  ความคดิเหน็มากกวา่ทศันคต ิ

เบสท์๑๑  (Best)  กล่าวว่า  ความคดิเหน็  คอื  การแสดงทางด้านความเชื่อและ
ความรูส้กึของแต่ละบุคคลโดยการพดู 

                                                

๘Kolesnik, W.L. Education Psychology, (New York : Mc–Graw–Hill Book,1970), p.296. 
 ๙Thurstone, L.L. “Attitude  can  be  measures”, Attitude  Theory  and  Measurement, 

(New York : John  Wiley  and Sons Inc, 1977), p. 77. 
๑๐Nunally, Jim C Jr,  Test and  Measurement  Assessment  and  Prediction, (New  

York : Mc – Graw – Hill  Book, 1959), p. 285. 
๑๑Best,  John  W. Research  in  education,  (Third  Edition),  Engle  Wood  Cliffs, (New  

Jersy : Pren Tice   Hall,1977), p. 169. 



๑๑ 

 

มิเชลล ์ จีโอฟรีย ์ ดนัแคน๑๒  (Mitchell  Geoffrey  Duccan)   ใหค้วามหมายไว้
วา่  “ความคดิเหน็เป็นความเชื่อหรอืการพจิารณาตดัสนิ  โดยบุคคลซึง่อาจไม่เป็นทีย่อมรบัในแต่
ละช่วงเวลาได ้ ความคดิเหน็นี้ไม่สามารถจะทดสอบความรู้  และความจรงิของความเชื่อมัน่ของ
บุคคลได ้ และตอ้งยอมรบัวา่ประชาชนโดยทัว่ไปนัน้อาจมคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนัออกไป” 

อิงเกิลและสเน็ลโกรฟ๑๓ (Engle and Snellgrow) ได้ให้ค านิยามว่า “ความ
คดิเหน็หรอืการแสดงออกทางเจตคตทิีอ่อกมาเป็นค าพดูเป็นการสรุปโดยลงความเหน็  ซึง่อาศยั
ความรูท้ ีม่อียูเ่ดมิ” 

ฮิลการด์๑๔ (Hilgard) กล่าววา่ ความคดิเหน็ คอื การพจิารณาตดัสนิใจ  หรอืความ
เชื่อทีน่ าไปสู่การคาดคะเนหรอืการแปลผลในพฤตกิรรมหรอืเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ 

เฮอรน์บี ้ แกทเทนบี ้ และเวคฟิลด์๑๕ (Homby, Gatenby  and  Wakefield) ได้
พดูถงึความคดิเหน็วา่  คอื  ความเชื่อหรอืการลงความเหน็ทีไ่ม่ไดเ้ป็นความรูอ้นัแทจ้รงิ  หรอืคอื
ความเหน็ในบางอยา่งทีอ่าจเป็นจรงิได้ 

จากความหมายของความคดิเหน็จากบุคคลต่าง ๆ พอจะสรุปได้ว่า  ความคดิเหน็
เป็นการแสดงทางดา้นความรูส้กึนึกคดิ  การตดัสนิใจ  และความเชื่อต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง  เหตุการณ์
หนึ่งด้วยการพูดหรอืการเขยีน  โดยอาศยัพื้นความรู้  การรบัรู้   ประสบการณ์  อารมณ์  และ
สภาพแวดลอ้มเป็นส่วนช่วยในการแสดงความคดิเหน็ของแต่ละคน  ความคดิเหน็จงึมไีด้ทัง้ใน
ทางบวกและทางลบ  ซึง่ความคดิเหน็ของแต่ละบุคคลอาจจะเป็นทีย่อมรบัหรอืปฏเิสธจากบุคคล
อื่นกไ็ด ้ ความคดิเหน็นี้อาจเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา 

 

 

                                                

๑๒Mitchell Geoffrey Duccan, A New  Dictionary  of  Sociology, (London : Roulledge & 
Kegen    Paul,1971), p .135. 

๑๓Engle, T.L Snellgrow, L,  Phychology : Is  Principle and Application, (5  th  ed), (New  
York : Harcomt Brancd  and  World, 1969), p. 593. 

๑๔Hilgard, Emest  R,  Introduction  to  Psychology, 3 reed, (New  York : Harcourt, 
Brace & World, 1962), p. 626. 

๑๕Homby ,AS.  Gatenby,E.V. and  Wakefield, H, The Advanced  learner ’s Dictionary  of  
Current  English,  (2 nd ed), (London : Oxford  University Press, 1968), p. 682. 



๑๒ 

 

๒.๑.๑  ปัจจยัของความคิดเหน็ 

ในการแสดงออกซึง่ความคดิเหน็ของแต่ละคนนัน้ยอมจะแตกต่างกนัออกไปตามแต่
เหตุและปจัจยัของแต่ละบุคคล  ซึง่ปจัจยัทีส่่งผลทางความคดิเหน็ของคนประกอบด้วยสิง่ต่าง ๆ 
ทีน่กัวชิาการไดก้ล่าวถงึความหมายของปจัจยัของความคดิเหน็ไว ้ดงันี้ 

ฟอสเตอร์๑๖ (Foster) ได้กล่าวสรุปเกี่ยวกบัความคดิเหน็ว่ามมีูลเหตุหรอืปจัจยั 
อยู ่ ๒  ประการ  คอื 

(๑) ประสบการณ์ที่บุคคลมีต่อ สิ่งของ  บุคคล  หมู่คณะ  เรื่องราวต่าง ๆ หรือ
สถานการณ์ความคดิเหน็เกดิขึน้ในตวับุคคลจากการไดพ้บเหน็  ความคุน้เคย  อาจถือได้ว่าเป็น
ประสบการณ์ตรงและจากการได้ยนิได้ฟงั  ได้เหน็รูปถ่ายหรอือ่านจากหนังสอื  โดยไม่ได้พบ
เหน็ของจรงิ  ถอืวา่เป็นประสบการณ์ทางออ้ม 

(๒) ระบบค่านิยมและการตดัสนิค่านิยม  เนื่องมาจากกลุ่มคนแต่ละกลุ่มมคี่านิยม
และการตดัสนิใจค่านิยมไม่เหมอืนกนั  คนแต่ละกลุ่มจงึมคีวามคดิเหน็ในสิง่ต่าง ๆ แตกต่างกนั 

ออสแคมป์๑๗  (Oskamp)  ได้กล่าวสรุปถึงปจัจยัที่มอีทิธิพลต่อการเกดิความ
คดิเหน็  ดงันี้ 

(๑) ปจัจยัทางพนัธุกรรมและสรีระ คืออวยัวะต่าง ๆ ของบุคคลที่ใช้รบัรู้ความ
ผิดปกติของอวัยวะความบกพร่องของอวัยวะสัมผัสซึ่งมีผลต่อความคิดเห็นไม่ดีของ
บุคคลภายนอก 

(๒) ประสบการณ์โดยตรงของบุคคล  คือ  บุคคลได้ประสบกบัเหตุการณ์ด้วย
ตนเอง  การกระท าด้วยตนเองหรอืได้พบเหน็  ท าให้บุคคลมคีวามฝงัใจและเกิดความคิดต่อ
ประสบการณ์เหล่านัน้ต่างกนั อทิธพิลของผูป้กครอง  คอื  เมื่อเป็นเดก็ผู้ปกครองจะเป็นผู้ที่อยู่
ใกลช้ดิและ 
ใหข้อ้มลูแก่เดก็ไดม้าก  ซึง่จะมผีลต่อพฤตกิรรมและความคดิเหน็ของเดก็ดว้ย 

(๓)  ทศันคตแิละความคดิเหน็ของกลุ่ม  คอื  เมื่อบุคคลเจรญิเตบิโตย่อมจะต้องมี
กลุ่ม และสงัคม ดงันัน้ความคิดเห็นของกลุ่มเพื่อน  กลุ่มอ้างอิง  หรอืการอบรมสัง่สอนของ
โรงเรยีน  หน่วยงานที่มคีวามคดิเหน็เหมอืนกนัหรอืแตกต่างกนั  ย่อมจะมผีลต่อความคดิเหน็
ของบุคคลดว้ย 
                                                

๑๖Foster, C.R.  Pyschology for Life Adjustment, (Chicago : American Technical 
Society,1952), p. 119. 

๑๗Oskamp, S. Attitude and Opinion, (New Jersy : Prentice–Hall inc, 977), pp. 119 - 133. 



๑๓ 

 

(๔)  สื่อมวลชน  หรือสื่อต่าง ๆ ที่เข้ามามีบทบาทในชวีติประจ าวนัของคนเรา
ดงันัน้สื่อเหล่านี้ซึ่งได้แก่  วทิยุ  โทรทศัน์  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  วารสาร  จึงเป็นปจัจยั
อนัหนึ่งทีม่ผีลกระทบต่อความคดิเหน็ของบุคคล 

จากการกล่าวถึงปจัจยัความคิดเห็นของบุคคลต่าง ๆ ข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า  
ความคดิเหน็ของบุคคลทีแ่สดงออกต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งในลกัษณะการยอมรบัหรอืปฏเิสธขึน้อยู่กบั
สภาพ ประสบการณ์ และสิง่แวดลอ้มเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล ซึ่งตวัแปรเหล่านี้ถือได้ว่า เป็น
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการแสดงความคดิเหน็ 

๒.๒  แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษา 

๒.๒.๑  ความหมายของการบริหาร 
ความหมายของการบรหิาร ได้มผีู้นิยามความหมายไวแ้ตกต่างกนัมากมายขึน้อยู่

กบั การมองบริหารในลกัษณะที่แตกต่างกนั  การบริหาร (Administration) โดยทัว่ไปมี
ความหมายทีก่วา้งมากอาจรวมถงึ การบรหิารงานทุกดา้นทัง้ธุรกจิและรฐักจิ เป็นค ากลางในการ
บรหิารกจิการทีเ่ป็นสาธารณะประโยชน์หรอืการบรหิารราชการแผ่นดนิ เช่น รฐัประศาสนศาสตร์
เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกบัการบรหิารงานปกครองประเทศ (Public Administration)   การบรหิาร
การศกึษา (Educational Administration)  การบรหิาร หมายถึง กจิการต่างๆ ที่บุคคลตัง้แต่ ๒ 
คนขึ้นไปร่วมมอืกนัด าเนินการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างที่
บุคคลร่วมกนัก าหนดโดยใชก้ระบวนการอยา่งมรีะเบยีบและใชท้รพัยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ 
อยา่งเหมาะสม ซึง่สอดคลอ้งกบั   

พระธรรมโกศาจารย์๑๘ (ประยรู  ธมจิฺตฺโต) ไดก้ล่าวไวว้่า การบรหิาร  หมายถึง  
การท างานให้ส าเรจ็โดยอาศยัคนอื่น (Getting  thing  done  through  other  people) เมื่อว่า
ตามค านิยามนี้   การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเป็นรูปธรรมสองเดือนนับจากที่
พระพุทธเจา้ตรสัรูน้ัน่  คอื  วนัอาสาฬหบูชา  เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครัง้
แรกแก่ปญัจวคัคีย์  ซึ่งท าให้เกิดพระสังฆรัตนะขึ้น  เมื่อมีพระสังฆรัตนะใหม่เกิดขึ้นใน
พระพุทธศาสนาอยา่งนี้พระพุทธเจา้ตอ้งบรหิารคณะสงฆ์ 

                                                

๑๘พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร  ธมฺจิตฺโต ป.ธ. ๙, Ph.D.), พุทธวิธีบริหา, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพมิพ์จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๙), หน้า ๑.    



๑๔ 

 

ติน ปรชัญพฤทธ์ิ๑๙  ไดก้ล่าวไวว้า่  การบรหิาร หมายถึง กระบวนการน าเอาการ
ตดัสนิใจ และน านโยบายไปปฏบิตั ิส่วนการบรหิารรฐักจินัน้ หมายถึง เกี่ยวขอ้งกบัการน าเอา
นโยบายสาธารณะไปปฏบิตั ิ

ธณจรส  พูนสิทธ์ิ๒๐ ได้อ้างถึงความหมายของการบริหารในความคดิเหน็ของ 
George R.Terry ไดก้ล่าววา่ การบรหิาร หมายถงึ การด าเนินงานตามล าดบัข ัน้อนัประกอบด้วย 
การวางแผน (Planning) การจดัองค์การ (Organizing) การอ านวยการ (Actuating) และการ
ควบคุม (Controlling) เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคโ์ดยอาศยัคนและทรพัยากรอื่น 

ปราชญา กล้าผจญ และสมศกัด์ิ คงเท่ียง๒๑ ไดก้ล่าวไวว้า่ การบรหิาร  หมายถึง  
กระบวนการมกีารวางแผน  การจดัองคก์าร  การสัง่การและการควบคุม  ซึง่จะท าใหง้านด าเนิน
ไปไดอ้ยา่งเรยีบรอ้ยและกระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้ลว้นเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นัอยา่งใกลช้ดิเสมอ  

พิทยา บวรวฒันา๒๒ ไดก้ล่าวไวว้่า  การบรหิารเป็นเรื่องของการน าเอากฎหมาย
และนโยบายต่าง ๆ ไปปฏบิตัใิหเ้กดิผล ซึง่เป็นหน้าทีข่องขา้ราชการทีจ่ะท างานดว้ยความเตม็ใจ 
ดว้ยความเทีย่งธรรมและอยา่งมปีระสทิธภิาพตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้

มลัลิกา ต้นสอน๒๓ ไดก้ล่าวไวว้่า การบรหิาร (Administration) ว่าหมายถึง  การ
ก าหนดแนวทางหรอืนโยบาย การสัง่การ การอ านวยการ การสนบัสนุน และการตรวจสอบ ให้ผู้
ปฏบิตัสิามารถด าเนินงานใหไ้ดต้ามเป้าหมายทีต่อ้งการ 

วิรชั วิรชันิภาวรรณ๒๔ ได้กล่าวไวว้่า  กระบวนการบรหิารเกดิได้หลายแนวคดิ 
เช่น โพสด์คอร์บ  (POSDCoRB)  เกดิจากแนวคดิของลูเธอร์ กูลคิ  (Luther Gulick) และ

                                                

๑๙ตนิ ปรชัญพฤทธิ,์ ศพัท์รฐัประศาสนศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั, 
๒๕๓๕), หน้า ๘. 

๒๐ธนจรส  พูนสิทธิ ,์ การจดัการองค์การและการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 
๒๕๔๑), หน้า ๒๐. 

๒๑ปราชญา  กล้าผจญ  และสมศักดิ ์ คงเที่ยง , หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, 
(กรงุเทพมหานคร : บพธิการพมิพ์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๒. 

๒๒พิทยา บวรวฒันา, การบริหารเชิงบูรณาการ, (นนทบุร ี : ส านักงานขา้ราชการพลเรอืน, 
๒๕๔๖), หน้า ๒. 

๒๓มลัลิกา ต้นสอน, การจดัการยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากดั, ๒๕๔๔), 
หน้า ๑๐. 

๒๔วริชั วริชันิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถ่ิน : สหรฐัอเมริกาองักฤษ 
ฝรัง่เศส ญ่ีปุ่ น และไทย, (กรงุเทพมหานคร : โฟรเ์พซ, ๒๕๔๕), หน้า ๓๙.  



๑๕ 

 

ลนิดอล เออร์วคิ (Lyndall Urwick) ประกอบด้วยขัน้ตอนการบรหิาร ๗ ประการ ได้แก่ การ
วางแผน (Planning) การจดัองคก์าร (Organizing) การบรงิานบุคคล (Staffing) การอ านวยการ 
(Directing) การประสานงาน (Co ordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ 
(Budgeting) ขณะที่กระบวนการบริหารตามแนวคิดของเฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) 
ประกอบด้วย ๕ ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจดัองค์การ (Organizing) การ
บงัคบัการ (Commanding) การประสานงาน (Co ordinating) และการควบคุมงาน (Controlling) 
หรอืรวมเรยีกวา่ พอคค ์(POCCC) 

วิโรจน์  สารรตันะ๒๕  ได้กล่าวไวว้่า  การบริหาร  หมายถึง  เป็นกระบวนการ
ด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ  โดยอาศยัหน้าที่ทางการบรหิารที่ส าคญั  คอื  
การวางแผน  (Planning)  การจดัองค์การ  (Organizing) การน า  (Leading)  การควบคุม  
(Controlling)  

สมคิด  บางโม๒๖ ได้กล่าวไวว้่า   การบรหิารที่ส่วนใหญ่มกัจะนึกถึงการบรหิาร
ราชการ ค าศพัท์ที่ใช้ม ี๒ ค า คอื การบรหิาร  (Administration) นิยมใช้กบัการบรหิารราชการ 
หรอืการจดัการเกีย่วกบันโยบายซึง่ศพัทบ์ญัญตัวิา่รฐัประศาสนศาสตร์ (Public Administration) 
ค าศพัท์อีกค าหนึ่งคอื  การจดัการ (Management)  นิยมใช้กบัการบริหารธุรกิจเอกชนแต่
อยา่งไรกต็าม ค าวา่ การบรหิาร กบัค าวา่ การจดัการใชแ้ทนกนัได ้และมคีวามหมายเหมอืนกนั 
และสมคิด บางโม ยงัได้กล่าวอกีว่าการบรหิารราชการในทางปฏบิตัขิ ึน้อยู่กบัความสามารถ 
ประสบการณ์และทกัษะของผู้บรหิารแต่ละคน ที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย นับเป็นการ
ประยกุตค์วามรูห้ลกัการและทฤษฎีไปสู่การปฏบิตัใิห้เหมาะสมกบัสถานการณ์และสิง่แวดล้อม 
สามารถโน้มน้าวและจูงใจคนให้ร่วมแรงร่วมใจกนัท างานอย่างมีความสุข  และงานบรรลุ
เป้าหมาย การบรหิารจงึเป็นศลิปะอย่างหนึ่งบางคนอาจมคีวามสามารถพเิศษ  มพีรสวรรค ์
สามารถจดัการไดด้ ีโดยไม่จ าเป็นตอ้งได้รบัการศกึษาอบรมทางด้านการบรหิารมาก่อน แต่ถ้า
บุคคลนัน้ไดร้บัการศกึษาอบรมดว้ยแลว้ยอ่มจะท าใหก้ารจดัการมปีระสทิธภิาพสูงยิง่ขึน้ ในทาง
ตรงกนัขา้มผู้บรหิารที่ขาดศลิปะ ไม่มคีวามสามารถพเิศษมาแต่ก าเนิด หากได้รบัการอบรม
ทางการบรหิารย่อมจะช่วยให้การจดัการด าเนินไปด้วยดตีามสมควร ปจัจุบนัเป็นที่ยอมรบักนั
ทัว่ไปวา่ ผูท้ีเ่ขา้รบัต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารจ าเป็นตอ้งได้รบัการศกึษาอบรมก่อนเขา้ปฏบิตัหิน้าที่ 
และมกีารฝึกอบรมผูบ้รหิารระหวา่งด ารงต าแหน่งเพื่อเพิม่พนูความรูค้วามสามารถในการจดัการ 
                                                

๒๕วิโ รจ น์   ส าร ร ัตนะ , การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นทางการ ศึกษา ,
(กรงุเทพมหานคร : ทพิยวสิทุธิ,์ ๒๕๔๕), หน้า ๓.   

๒๖สมคดิ บางโม, องค์การและการจดัการ, (กรุงเทพมหานคร : จูนพบัลิชซิ่ง, ๒๕๔๖),  หน้า  
๖๑. 



๑๖ 

 

เรยีกวา่ การฝึกอบรมระหวา่งประจ าการ  ผูบ้รหิารทีด่คีวรยดึถอืวา่การจดัการเป็นทัง้ศาสตร์และ
ศลิป์ กล่าวคอื ผูบ้รหิารควรหมัน่ศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิอยูเ่สมอ ตดิตามผลงานการศกึษาวจิยั 
ทฤษฎีและหลักวิชาการใหม่ ๆ ตลอดจนพยายามใช้ความสามารถของตนเองปรับปรุง
บุคลกิภาพของตนใหเ้หมาะสมทีจ่ะเป็นผูน้ า 

สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รงัสิโยกฤษฎ์๒๗   ได้กล่าวไวว้่า  การบรหิาร 
หมายถงึ การด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้โดยอาศยัปจัจยัต่าง ๆ 
อนัไดแ้ก่ คน (Man) เงนิ (Money) วสัดุสิง่ของ (Material) และวธิกีารปฏบิตังิาน (Method) เป็น
อุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

สมยศ   นาวีการ๒๘ ได้ให้ความหมายว่า การบรหิาร  เป็นกระบวนการของการ
วางแผนการจดัองคก์ารและสัง่การควบคุมก ากบั ความพยายามของสมาชกิขององค์การและใช้
ทรพัยากรอื่น ๆ  เพื่อความส าเรจ็ในเป้าหมายขององคก์ารทีก่ าหนดไวล้กัษณะที่ส าคญัของการ
บรหิาร การบรหิารมลีกัษณะส าคญั ๘ ประการ ดงันี้ 

(๑) การบริหารเป็นกจิกรรมอย่างหนึ่ง มิใช่บุคคลหนึ่ งบุคคลใดหรือกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง ถ้าจะกล่าวถงึบุคคลผูท้ าหน้าทีบ่รหิารนัน้กเ็รยีกวา่ผูบ้รหิาร 

(๒) การบริหารเป็นงานที่จุดหมายทัง้นี้หมายความว่า ในการบริหารงานนัน้
จ าเป็นต้องมกีารก าหนดวตัถุประสงค์หรอืจุดมุ่งหมายไว้ก่อน ไม่ว่าจะก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน
หรอืไม่กต็ามส่วนการบรหิารนัน้จะเป็นแนวทางในการด าเนินงานใหส้ าเรจ็ตามจุดมุ่งหมาย 

(๓) การบรหิารเป็นแนวทางส าคญัที่มีอทิธิพลต่อสงัคมภายใน  และภายนอก
องคก์รดงัเช่น ถ้าผูบ้รหิารตอ้งการจะปรบัปรุงวธิปีฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ กอ็าจไดโ้ดย
การจดัหาเครื่องจกัรเครื่องมอือนัทนัสมยัมาใช ้จดัการฝึกอบรมคนงานให้มคีวามสามารถยิง่ขึน้ 
ซึง่จะเป็นผลดต่ีอองคก์รและผู้ปฏบิตังิานด้วย  ตวัอย่างผลกระทบต่อสงัคมภายนอกเป็นต้นว่า 
ถ้าองค์กรนัน้ ๆ มนีโยบายที่จะท าประโยชน์ต่อสงัคม เช่น ส่งเสรมิการศกึษาในชุมชนโดยให้
ทุนการศกึษาหรอืบรจิาคเงนิก่อสรา้งโรงเรยีนกน็บัว่าองคก์รนัน้มสี่วนช่วยพฒันาสงัคมภายนอก
องคก์รหรอืองคก์รบางแห่งอาจไม่น าพาต่อความเดอืดรอ้นร าคาญ ซึ่งองค์กรของตนก่อขึน้ เช่น 
สิง่เหล่านี้ยอ่มเป็นผลของการบรหิารอนัมอีทิธพิลต่อชวีติมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม 

(๔) การบรหิารเป็นเรื่องเกี่ยวกบัความสามารถของกลุ่มคน ธุรกจิก่อตัง้ขึน้  เพื่อ
ด าเนินการใหบ้รรลุผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์โดยกลุ่มคน มใิช่เป็นความสามารถของบุคคลใด
                                                

๒๗สธุ ีสทุธสิมบรูณ์, หลกัการบริหารเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : สวสัดกิารสานักพิมพ์ ก.พ., 
๒๕๓๖), หน้า ๑๒. 

๒๘สมยศ นาวกีาร, การบริหารเชิงกลยุทธ์, พิมพ์คร ัง้ที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์    
บรรณกจิ, ๒๕๔๔), หน้า ๗๘. 



๑๗ 

 

บุคคลหนึ่ง เพยีงบุคคลเดยีวเท่านัน้ ทัง้นี้  เพราะว่าคนเราย่อมมขีอบเขตความสามารถจ ากดั 
ทัง้ด้านก าลงักาย ก าลงัสมองและเวลา จึงจ าเป็นต้องได้รบัความร่วมมอืร่วมใจจากบุคคลมา
ช่วยกนั 

(๕) การบรหิารจะไดร้บัผลส าเรจ็ดว้ยดกีแ็ต่โดยการร่วมแรงร่วมใจของบุคคลอื่น ๆ
นอกเหนือไปจากเจ้าของธุรกิจ ทัง้นี้เนื่องจากบรรดาเจ้าของ เช่น ผู้ถือหุ้นอาจไม่มีเวลาหรือ
ความสามารถในการบรหิารจงึตอ้งจดัหาผูอ้ื่นทีม่คีวามสามารถในการบรหิารจงึตอ้งจดัหาผู้อื่นที่
มคีวามสามารถในการบรหิารใหม้าบรหิารในองคก์ร 

(๖) การบริหารจะด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพได้ก็แต่โดยการใช้ความรู้ความ
ช านาญและการฝึกฝนอบรมทางดา้นบรหิารมาโดยเฉพาะ  จงึเป็นที่ยอมรบักนัโดยทัว่ไปว่าการ
บริหารเป็นวชิาชพีอย่างหนึ่ง ผู้บรหิารโดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุดไม่จ าเป็นต้องมคีวามรู้ทาง
เทคนิคในการปฏบิตัโิดยตรง  แต่ผู้บรหิารจะต้องมคีวามรู้ความช านาญในการบรหิารอนัได้แก่ 
การวางแผน การจดัองคก์าร ฯลฯ 

(๗) การบรหิารเป็นสิง่ทีไ่ม่มตีวัตนไม่สามารถมองเหน็ได้ แต่สิง่ที่จะแสดงให้เหน็
วา่ การบรหิารด าเนินไปอยา่งไร ไดผ้ลดหีรอืไม่เพยีงใดนัน้ กค็ือผลงาน เพราะว่าผลงานจะเป็น
เครื่องวดัความสามารถทางการบรหิาร 

(๘) เจ้าของธุรกจิไม่จ าเป็นต้องท าหน้าที่ผู้บรหิารเสยีเองโดยทัว่ไปแล้ว (ยกเว้น
องคก์รขนาดเลก็ ) คณะผูบ้รหิารมกัจะเป็นกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ทีม่คีวามสามารถทางการบรหิารท า
หน้าทีใ่นนามของเจา้ของธุรกจิ 

สิรภพ  เหล่าลาภะ๒๙  ไดก้ล่าวไวว้า่  การบรหิาร  ไว ้๒ นยั คอื  (๑) ค าวา่ บรหิาร
มาจากภาษาบาลวีา่ ปรหิาร มาจากศพัทว์า่ ปร ิแปลวา่ รอบ และ หร ธาตุในความน าไป ดงันัน้
ค าวา่ บรหิาร จงึแปลวา่ น าไปโดยรอบ อกีส านวนหนึ่ง ค าวา่ บรหิาร แปลวา่ ออ้มหนี, หลกีหนี, 
หลบหนี ดงัในประโยคภาษาบาลวีา่ “ปญฺห  ปรหิรติ  สมตฺโถ” แปลว่า ผู้สามารถเพื่อการอ้อมหนี
หลกีหนี หลบซึ่งปญัหา หรอืแปลว่า ผู้สามารถบรหิารปญัหา และน าปญัหาไปโดยรอบ หรือ
ก าจดัปญัหาให้หมดสิ้นไป  (๒) ค าว่า บรหิาร แปลมาจากภาษาองักฤษ ว่า Administer และ 
Administration แปลความหมายคอื การปกครอง ด าเนินการ อ านวยการ จดัการ จดัให้ วาง 
ส่งเสรมิ และบ ารุง 

นอกจากนี้ย ังมีนักวิชาการศึกษาต่างประเทศอีกมากมายหลายท่านได้ให้
ความหมายของการบรหิารไว ้ดงันี้ 

                                                

๒๙สริภพ  เหล่าลาภะ, พุทธศาสตร์การเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมกิ, ๒๕๔๕), หน้า 
๑๔๐. 



๑๘ 

 

ไซมอน๓  (Simon) ใหแ้นวคดิเกีย่วกบั การบรหิาร สรุปไดว้า่  เป็นศลิปะในการท า
ใหส้ิง่ต่าง ๆ ไดร้บัการกระท าจนเป็นผลส าเรจ็ โดยผูบ้รหิารไม่ตอ้งเป็นผูป้ฏบิตัเิพยีงแต่ใช้ศลิปะ
ท าให้ผู้ซึ่งปฏิบตัิงานจนเป็นผลส าเร็จตรงตามจุดมุ่งหมายขององค์กร  หรือเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายทีผู่บ้รหิารตดัสนิใจเลอืก  

เทอรี่๓๑ (Terry) ให้แนวคดิเกี่ยวกบั การบรหิาร สรุปได้ว่า  กระบวนการวางแผน  
การจดัการ การจงูใจ และการควบคุมให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ขององค์กร โดยใช้ทรพัยากร
มนุษยแ์ละอื่น ๆ ทีม่อียู ่

บารน์ารด์๓๒ (Barnard) ให้แนวคดิเกี่ยวกบั การบรหิาร สรุปได้ว่า  การท างาน
ภายในองคก์ร ซึง่เป็นระบบของการร่วมกนัปฏบิตักิจิกรรมตัง้แต่สองคนขึน้ไป 

สโตเนอร์๓๓ (Stoner) ใหแ้นวคดิเกีย่วกบั การบรหิาร สรุปไดว้า่  เป็นกระบวนการ
วางแผน การจดัการ การแนะน าและควบคุม โดยการระดมทรพัยากรทีม่อียูท่ ัง้มวลในองคก์ร มุ่ง
ใชส้ิง่ดงักล่าวใหเ้กดิผลเพื่อการบรรลุเป้าหมายทีว่างไว ้

เอด็วิน ฟลิปโป๓๔ (Flippo) ให้แนวคดิเกี่ยวกบั การบรหิาร สรุปได้ว่า  เป็น
กระบวนการในการวางแผน การจดัองค์กรการปกครอง และการควบคุมกจิกรรมต่างๆ ซึ่งจะ
น าไปสู่ความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์ององคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ  ซึ่งสอดคล้องกบั ฮาลพิน 
ทีก่ล่าวไวว้า่ 

                                                

๓๐Simon, Herbert A, Donald W. Simithburg and Victor A. Thomson, Public 
Administration, (New York : Alfred A, Knopf, 1966), p. 1. 

๓๑Terry,George R. Principles of Management, (Illinois : Richard D. Irwin, Inc,1977),p.4. 
๓๒Barnard, Chester I. The Function of the Executive. Cambridge, (Mass. : Harvard  

University Press, 1968), p.72. 
๓๓Stoner, James A.F. and Charle. Wankel Management, (3nd ed). (Philippines : 

Prentice-Hall, International, 1970), p. 8. 
๓๔Flippo, Edwin B, Principle of Personnel Management, (New York : Mc Graw-Hall Inc,  

1970), p.1. 



๑๙ 

 

ฮาลพิน๓๕ (Halpin) ใหแ้นวคดิเกีย่วกบั การบรหิาร สรุปได้ว่า  เป็นกจิกรรมอย่าง
หนึ่งของมนุษยไ์ม่ว่าจะเป็นทางการศึกษา การอุตสาหกรรมหรอืองค์กรของรฐัประกอบด้วย
องคป์ระกอบทีส่ าคญั ๔ ประการ คอื 

(๑) งาน  (Task)  หมายถึง งานที่ต้องท าให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว ้องค์กรใด
ปราศจากงานหรอืภารกจิทีต่อ้งกระท าแลว้ องคก์รนัน้กไ็ม่มคีวามจ าเป็นหรอืมเีหตุที่จะด ารงอยู่
อกีต่อไป  

(๒) องคก์รทีเ่ป็นทางการ (Formal Organization)  หมายถงึ  กลุ่มชนิดพเิศษเป็น
กลุ่มส ังคมที่ประกอบด้วยผู้น าและสมาชิกของกลุ่ม  ซึ่งสมาชิกขององค์กรต่างก็มีหน้าที่
รบัผิดชอบ มีบทบาทที่คาดหวงัหรอืที่ก าหนดเอาไวแ้ตกต่างกนัออกไป โดยสมาชกิทุกคน
ร่วมมอืกนัท างานเพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งเดยีวกนั 

(๓) กลุ่มผูร้่วมงาน  (Work Groups) หมายถงึ บุคคลซึง่ถูกเลอืกให้ด ารงต าแหน่ง
ตามทีร่ะบุไว ้องคก์รหนึ่งอาจมผีูร้่วมงานกลุ่มเดยีวหรอืหลายกลุ่มกไ็ด้ 

(๔) ผูน้ า  (Leaders)  หมายถงึ ผูบ้รหิารซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบต่อความส าเรจ็ของ
องคก์ร ในองคก์รหนึ่งอาจจะมผีูบ้รหิารหลายระดบัท าหน้าที่รบัผดิชอบต่อความส าเรจ็ของกลุ่ม
ย่อยในองค์กรก็ได้ ซึ่งแต่ละกลุ่มต่างกม็ีส่วนร่วมรบัผดิชอบการท างานเพื่อความส าเรจ็ของ
องคก์ร 

จากนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของการบรหิารไวข้า้งตน้ สามารถสรุปได้ว่า  การ
บรหิาร  หมายถึง  กระบวนการในการด าเนินงานร่วมกนัของผู้บรหิารและสมาชกิในองค์การ  
โดยใชท้รพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดั  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้ อย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผลสูงสุด  โดยใช้กระบวนการ  การวางแผน  (Planning)  การจัดองค์การ  
(Organizing) การน า  (Leading)  การควบคุม  (Controlling) 

 

 

 

 

 

                                                

๓๕Halpin, Andrew, Theory and Research in Administration, (New York : Mcmillan 
Company, 1966), p. 61. 
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๒.๒.๒  ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 

การบรหิารสถานศกึษา จะใช้เรยีกว่าการบรหิารโรงเรยีนตามที่เรยีกแต่ก่อนกไ็ด ้
การบรหิารสถานศึกษานัน้ เป็นภารกจิที่ส าคญัยิง่ของผู้บรหิารสถานศึกษาที่จะต้องก าหนด
แผนงาน วธิีการ ตลอดจนขัน้ตอนต่าง ๆ  ในการปฏิบตัิงานไวอ้ย่างมรีะบบ  เพราะถ้าระบบ
บรหิารภายในสถานศึกษาไม่ด ีจะกระทบกระเทือนต่อส่วนอื่น ๆ  ของหน่วยงานได้  ดงันัน้
ความส าเรจ็หรอืความลม้เหลวในการบรหิารสถานศกึษา  จงึขึน้อยู่กบัสมรรถภาพของผู้บรหิาร
สถานศึกษาเป็นส าคญั  มนีักวชิาการหลายท่านได้แสดงทศันะ และให้ความหมายของการ
บรหิารสถานศกึษาไว ้ดงันี้ 

กิติมา  ปรีดาลก๓๖  ได้กล่าวไว้ว่า  การบริหารสถานศึกษา หมายถึง  การ
ด าเนินการทุกอย่างในสถานศกึษาตัง้แต่การบรหิารงานวชิาการ การบรหิารงานบุคคล การ
บรหิารงานอาคารสถานที่  การบรหิารงานธุรการและการเงนิ  การบรหิารงานกจิการนักเรียน
และนกัศกึษา  และงานดา้นความสมัพนัธก์บัชุมชน 

นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์๓๗  กล่าวไวว้่า  หลกัการบรหิารสถานศกึษา โดยใช้
โรงเรยีนเป็นฐาน (School Based Management : SBM.) เป็นการกระจายอ านาจการบรหิาร
และจดัการศกึษาจากส่วนกลางไปยงัโรงเรยีน  ให้โรงเรยีนมอี านาจหน้าที่ความรบัผิดชอบมี
ความเป็นอสิระคล่องตวัในการบรหิารจดัการ ทัง้ด้านวชิาการ งบประมาณ บุคลากร และการ
บรหิารทัว่ไป หลกัการบรหิารม ี๕ ประการ ดงันี้ 

(๑) หลกัการกระจายอ านาจ เป็นการคนือ านาจการจดัการศกึษาใหก้บัประชาชนมี
การกระจายอ านาจจากส่วนกลางและเขตพืน้ทีก่ารศกึษาไปยงัสถานศกึษา ใหเ้กดิความคล่องตวั
มอีสิระและมปีระสทิธภิาพ 

(๒) หลกัการบรหิารตนเอง สถานศกึษามอีสิระในการตดัสนิใจด้วยตนเองมากขึน้
ภายใตก้ารบรหิารเป็นองคค์ณะบุคคล 

(๓) หลกัการบรหิารแบบมสี่วนร่วม ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถเขา้มามสี่วนร่วมก าหนด
นโยบายและแผน ร่วมตดัสนิใจ ร่วมก าหนดหลกัสตูรทอ้งถิน่ ร่วมคดิร่วมท า 

                                                

๓๖กติิมา  ปรดีาลก , การบริหารและการนิเทศสถานศึกษาเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : 
อกัษรพพิฒัน์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๓. 

๓๗นพพงษ์ บุญจิตราดุล, วิชาหลกัการบริหารการศึกษา, (เอกสารประกอบการบรรยาย . 
ฉะเชงิเทรา : สถาบนัราชภฏัราชนครนิทร,์ถ่ายเอกสาร, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๓. 
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(๔) หลกัการคืนอ านาจจดัการศกึษาให้กบัประชาชน  ปรบัปรุงโครงสร้างและ
วฒันธรรมองค์กร โดยการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบและได้รบัความเหน็ชอบ รวมทัง้ได้รบั
การสนบัสนุนจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

(๕) หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล สถานศึกษาต้องพร้อมให้มีการตรวจสอบ
เพื่อใหก้ารบรหิารและการจดัการศกึษาเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้

เมธี  ปิลนัธนานนท์๓๘   ไดก้ล่าวไวว้า่ การบรหิารสถานศกึษา หมายถึง  การใช้
ทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ในการด าเนินการบรหิารหรอืการบรกิารด้านการปกครอง การเรยีนการสอน 
และการปรบัปรุงแกไ้ขเกีย่วกบัการศกึษาร่วมกบัผูอ้ื่น เพื่อใหก้ารเรยีนการสอนด าเนินไปดว้ยดมีี
ประสทิธภิาพตามจุดมุ่งหมายของการศกึษา 

สมคิด บางโม๓๙  ไดก้ล่าวไวว้า่ การบรหิารสถานศกึษา  หมายถึง  แหล่งพฒันา
ประชากรของประเทศที่ส าคญัยิง่ เป็นหน่วยงานที่ใช้ คน เงนิ วสัดุอุปกรณ์ จ านวนมากมาย 
หากการจดัการบรหิารงานในโรงเรยีนขาดประสทิธภิาพ  ผลผลติของโรงเรยีน คอืนักเรยีนที่
ส าเรจ็ออกไปยอ่มมปีระสทิธภิาพต ่า ซึง่ส่งผลต่อการพฒันาประเทศยอ่มล่าชา้ตามไปดว้ย 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ๔  ได้กล่าวไว้ว่า การบรหิาร
สถานศกึษา ควรมขีอบเขตครอบคลุมงาน ๖ งาน ได้แก่ งานบุคลากร งานกจิการนักเรยีนงาน
ธุรการ งานการเงนิและพสัดุ งานอาคารสถานที่ และงานความสมัพนัธ์ระหว่างสถานศกึษากบั
ชุมชน ทัง้ ๖ งาน มเีป้าหมายหลกัร่วมกนั คอื ใหน้กัเรยีนมคีวามรูค้วามสามารถและคุณลกัษณะ
ทีพ่งึประสงคข์องหลกัสูตรโดยมงีานวชิาการเป็นหลกั ส่วนงานอื่นเป็นงานที่สนับสนุนส่งเสรมิ
งานวชิาการใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น  สรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษาเป็นการกระตุ้นให้
ผูร้่วมงานในสถานศกึษาปฏบิตังิานดว้ยความเตม็ใจ  และส่งผลต่อประสทิธภิาพการบรหิารงาน
ของสถานศกึษา โดยมุ่งหวงัใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ค้นหาความสามารถของตนเอง ตามความ
ถนัดและความสนใจ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชพีหรือการศกึษาต่อการบรหิาร
สถานศึกษายงัรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่บุคคลหลายฝ่ายต่างร่วมมือกัน

                                                

๓๘เมธี ปิลนันานนท์, การบริหารการศึกษา, พิมพ์คร ัง้ที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : เมธีทิปส์, 
๒๕๒๕),  หน้า ๒. 

๓๙สมคดิ  บางโม, การบริหารการศึกษา, พมิพ์คร ัง้ที ่๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พระนคร,  
๒๕๔๔) , หน้า ๑๕๓. 

๔๐ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ ประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
, (กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพ์ชวนการพมิพ์, ๒๕๔๓), 
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ด าเนินการ เพื่อพฒันาเดก็และเยาวชนในทุก ๆ ด้าน เช่น ความสามารถทศันคตพิฤตกิรรม
ค่านิยมหรอืคุณธรรมโดยมุ่งหวงัให้บุคคลดงักล่าวเป็นสมาชกิที่ดแีละมปีระสทิธภิาพของสงัคม 
โดยอาศยักระบวนการต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นระเบยีบแบบแผนและไม่เป็นระเบยีบแบบแผน ฉะนัน้ การ
บรหิารสถานศกึษาจงึเป็นการด าเนินงานและการตดัสนิใจการสัง่การ  เพื่อให้งานทุกด้านของ
สถานศกึษาบรรลุตามวตัถุประสงคใ์นการจดัการศกึษามากทีสุ่ด 

๒.๒.๓  ปัจจยัทางการบริหารสถานศึกษา 

ทกัษะของผูบ้รหิาร หรอืหวัหน้าฝ่ายแต่ละบุคคลที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมายได้
นัน้  นอกจะมีความรู้ มีหลกัการและทฤษฎีไปสู่การปฏิบตัิให้เหมาะสมแก่สถานการณ์และ
สิง่แวดลอ้มแลว้ การบรหิารทางการศกึษาจ าเป็นต้องมทีรพัยากรอนัเป็นปจัจยัพื้นฐานทางการ
จดัการ  โดยทัว่ไปถอืวา่ทรพัยากรที่เป็นปจัจยัส าคญัของการจดัการมอียู่ ๔ ประการซึ่งรู้จกัใน
นามของ 4M ไดแ้ก่  

(๑) บุคลากรหรอืคน (Man) เป็นผู้ที่ปฏบิตัิภารกจิและกจิกรรมต่าง ๆ ภายใน
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสื่อและเทคโนโลยทีางการศกึษา 

(๒) เงนิหรอืงบประมาณ (Money) เป็นงบประมาณที่น ามาใช้ในการด าเนินการ
และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  

(๓) วสัดุ อุปกรณ์หรอืสิง่ของ (Materials) หมายถงึ วสัดุอุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใช้
หรอืสิง่ของทีน่ ามาใชผ้ลติและบรกิารรวมถงึอาคารสถานที่ 

(๔) การจดัการ (Management) หมายถึง ความรู้เกี่ยวกบัการจดัการ เช่น การ
บงัคบับญัชา การก าหนดขอบขา่ยงาน (Job Description) อ านาจหน้าที ่ขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏบิตังิาน การก าหนดเวลาทีจ่ะท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย  

พระมหาบญุมี  มาลาวโร๔๑  ได้กล่าวไวว้่า  ปจัจยัในการบรหิารที่เป็นพื้นฐานมี
อยู่ด้วยกนั  ๕  ประการ  คอื  (๑)  คน  (Man)  (๒)  เงนิ  (Money)  (๓)  วสัดุ  (Materials)   
(๔)เทคนิควธิ ี (Method)  (๕)  เครื่องจกัร  (Machine)  ปจัจยัทัง้หมดนี้จะท าให้การบรหิารงาน
ขององคก์รเป็นไปไดอ้ยา่งราบรื่นตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้  อยา่งไรกต็ามปจัจยัทัง้  ๕  ประการ  
นี้อาจจะยงัไม่เพียงพอ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสภาพสงัคมปจัจุบนัที่มกีารแข่งขนัสูงในทุก ๆ 
ด้านจงึอาจมีปจัจยัอื่น ๆ ที่จะช่วยให้การบริหารประสบความส าเรจ็มากขึน้  เช่น  การตลาด 
(Market) และการประสาสมัพนัธ ์ เป็นตน้ 

                                                

๔๑พระมหาบญุม ี มาลาวโร, พทุธบริหาร, (นนธบุร ี: ธิงค์  บยีอนด์  บุคส์, ๒๕๕๓), หน้า ๑๖ – 
๑๗. 
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จนัทรานี  สงวนนาม๔๒  ได้กล่าวไวว้่า  ปจัจยัในการบรหิารงานในทุกองค์การ  
ไม่ว่าจะขนาดเลก็  ขนาดปานกลาง  หรือขนาดใหญ่  จ าเป็นจะต้องมปีจัจยัข ัน้พื้นฐานหรือ
องคป์ระกอบ  หรอืทรพัยากรทางการบรหิาร  โดยทัว่ไปถือวา่ปจัจยัทีส่ าคญัของการบรหิารมอียู ่ 
๔  ประการ  ซึง่รูจ้กักนัในนามของ  4M  ไดแ้ก่   

(๑) คน  (Man)  ไดแ้ก่บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลในองคก์ารทีร่่วมกนัท างาน 
(๒) เงนิ  (Money)  ไดแ้ก่  งบประมาณทีใ่ชใ้นการบรหิารทุก ๆ ส่วนขององคก์าร 
(๓) วสัดุสิง่ของ  (Materials)  ไดแ้ก่  วสัดุอุปกรณ์หรอืเครื่องมอืเครื่องใชต่้าง ๆ 
(๔) การจดัการ  (Management)  ไดแ้ก่  การบรหิารงานองคก์ารของผูบ้รหิาร 
ปจัจยัข ัน้พืน้ฐานในการบรหิารงาน  เป็นสิง่ที่จ าเป็นที่ต้องน ามาเขา้สู่กระบวนการ

ของการบรหิารในแต่ละองค์การ   เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว ้ จะขาดอย่างใด
อย่างหนึ่งไม่ได้  คอืทัง้  ๔  ประการต้องเกื้อหนุนซึ่งกนัและกนั  แต่ถ้าจะพิจารณาในแต่ละ
ประการแลว้  คน  (Man)  นับได้ว่าเป็นปจัจยัข ัน้พื้นฐานที่ส าคญัที่สุด  เพราะคนเป็นผู้ใช้หรอื
บรหิารเงนิ  วสัดุ  สิง่ของ  และด าเนินการงานทุกอย่างในองค์การ  ดงัที่แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิ ฉบบัที ่ ๘  ไดก้ล่าวไวว้า่  คน  เป็นศนูยก์ลางของการพฒันาทุกชนิด    

เปรม  กีรติวงคช์ชัวาล๔๓  ไดก้ล่าวไวว้า่  ปจัจยัน าเขา้ที่น ามาใช้ในกระบวนการ
ด าเนินงานใหเ้กดิผลผลติหรอืปจัจยัน าออกมอียู ่ ๔  ประการ  ไดแ้ก่ คน  (Man)  เงนิ (Money)   
วสัดุอุปกรณ์  (Material) และการบริหาร  (Management) คน  บุคคลหรือทรพัยากรมนุษย ์ 
เป็นปจัจยัทีส่ าคญัมากประการหนึ่งของการด าเนินงานทุกประการ  โดยเฉพาะอย่างยิง่คนที่มี
ความรู ้ มทีกัษะ  หรอืมคีวามสามารถเป็นทรพัยากรทีห่ายาก  สมควรทีจ่ะทะนุบ ารุงเอาไวใ้หด้ี 

จากค ากล่าวขา้งต้นสรุปได้ว่า  การบริหารที่เกดิประสทิธภิาพ และประสิทธิผล  
ตอ้งอาศยัทรพัยากรทีม่คีวามสมบรูณ์  และมคุีณภาพ เป็นปจัจยัในการบรหิารงาน โดยมปีจัจยั 
๔  ประการ หรอืทีเ่รารูจ้กักนัดใีนชื่อวา่ ปจัจยัการบรหิาร  4M  คอื 

(๑) คน   (Man) 
(๒) เงนิ   (Money) 
(๓) วสัดุอุปกรณ์   (Material) 
(๔) การบรหิาร (Management)    

                                                

๔๒จนัทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการบริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 
บุ๊คพอยท์, ๒๕๔๕), หน้า ๒๘. 

๔๓เปรม  กีรติวงค์ชชัวาล , กฎทองแห่งผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : ทีบีเค  มีเดยี  พับลิชซิ่ง , 
๒๕๕๒), หน้า ๑๓. 



๒๔ 

 

๒.๒.๔  ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา 

การบรหิารสถานศกึษา  เป็นการบรหิารที่เกี่ยวกบัการบรหิารและการจดัการด้าน
การศึกษาเล่าเรยีนให้แก่เดก็และเยาวชน  ซึ่งเป็นการจดักจิกรรมที่ต้องการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและไดร้บัการสนบัสนุน  ส่งเสรมิจากทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง  เพราะขอบขา่ยของการบรหิาร
สถานศึกษาหรือโรงเรียนนัน้  จะต้องกระท าอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน  ดงันัน้จึงมี
หน่วยงานและนักวิชาการได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับขอบข่ายของการบริหารสถานศึกษาหรือ
โรงเรยีนไว ้ ดงัต่อไปนี้ 

กระทรวงศึกษาธิการ๔๔  ได้กล่าวไว้ว่า  ขอบข่ายของการบริหารงานใน
สถานศกึษาม ี ๔  กลุ่ม  คอื 

(๑) การบรหิารวชิาการ  ประกอบดว้ย 
(๑.๑) การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 
(๑.๒) การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้
(๑.๓) การวดัผล  การประเมนิผล  และเทยีบโอนผลการเรยีน 
(๑.๔) การวจิยัเพื่อการพฒันาคุณภาพการศกึษา 
(๑.๕) การพฒันาสื่อ  นวตักรรม  และเทคโนโลยทีางการศกึษา 
(๑.๖) การพฒันาแหล่งการเรยีนรู ้
(๑.๗) การนิเทศการศกึษา 
(๑.๘) การแนะแนวการศกึษา 
(๑.๙) การพฒันากระบวนการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
(๑.๑๐) การส่งเสรมิความรูด้า้นวชิาการแก่ชุมชน 
(๑.๑๑) การประสานความร่วมมอืในการพฒันาวชิาการกบัสถานศกึษาอื่น 
(๑.๑๒) การส่งเสรมิและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล  ครอบครวัองค์กร

หน่วยงานและสถาบนัอื่นทีจ่ดัการศกึษา 
(๒)  การบรหิารงบประมาณ  ประกอบดว้ย   

(๒.๑) การจดัท าและเสนอของบประมาณ 
(๒.๒) การจดัสรรงบประมาณ 
(๒.๓) การตรวจสอบ  การตดิตาม  ประเมนิและการรายงานผลการใชเ้งนิ 

                                                

๔๔กระทรวงศกึษาธกิาร, พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบบัท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕, (กรงุเทพมหานคร, โรงพมิพ์องคก์ารสง่สนิคา้และพสัดภุณัฑ,์  ๒๕๔๖), หน้า ๓๓ – 
๓๘.  



๒๕ 

 

(๒.๔) การระดมทรพัยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา 
(๒.๕) การบรหิารการเงนิ 
(๒.๖) การบรหิารบญัช ี
(๒.๗) การบรหิารวสัดุและทรพัยส์นิ 

(๓)  การบรหิารงานบุคคล  ประกอบดว้ย 
(๓.๑) การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 
(๓.๒) การสรรหาและการบรรจุแต่งตัง้ 
(๓.๓) การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 
(๓.๔) วนิยัและการรกัษาวนิยั 
(๓.๕) การออกจากราชการ 

(๔) การบรหิารทัว่ไป  ประกอบดว้ย 
(๔.๑) การด าเนินงานธุรการ 
(๔.๒) งานเลขานุการและกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(๔.๓) งานพฒันาระบบเครอืขา่ยขอ้มลูสารสนเทศ 
(๔.๔) การประสานและพฒันาเครอืขา่ยการศกึษา 
(๔.๕) การจดัระบบการบรหิารและพฒันาองคก์าร 
(๔.๖) งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(๔.๗) การส่งเสริมสนับสนุนด้านวชิาการ  งบประมาณ  บุคลากร  และ

บรหิารทัว่ไป 
(๔.๘) การดแูลอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้ม 
(๔.๙) การจดัท าส ามะโนนกัเรยีน 
(๔.๑๐) การรบันกัเรยีน 
(๔.๑๑) การส่งเสรมิและประสานงานการศกึษาในระบบ  นอกระบบ  และ

ตามอธัยาศยั 
(๔.๑๒) การส่งเสรมิงานกจิกรรมนกัเรยีน 
(๔.๑๓) การประชาสมัพนัธง์านการศกึษา 
(๔.๑๔) การส่งเสรมิและสนบัสนุนและประงานการศกึษาจากบุคคลองค์การ

หน่วยงานและสถาบนั  สงัคมอื่นทีจ่ดัการศกึษา 
(๔.๑๕) การจดัระบบควบคุมในหน่วยงาน 
(๔.๑๖) การบรกิารสาธารณะ 
(๔.๑๗) งานทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอื่น 



๒๖ 

 

นอกจากนี้ย ังมีนักวิชาการศึกษาต่างประเทศอีกมากมายหลายท่านได้ให้
ความหมายของขอบขา่ยการบรหิารสถานศกึษาไว ้ ดงันี้ 

กริฟฟิทส์๔๕  (Griffiths)  ได้แบ่งการบริหารสถานศึกษาออกเป็น ๔ ด้าน  คือ      
๑)  การรกัษาความสมัพนัธช์ุมชน  ๒)  ปรบัปรุงและขยายโอกาสทางการศกึษา  ๓)  จดัหาและ
พฒันาบุคลากร  ๔)  จดัหาและรกัษาอาคารสถานที ่

แคมเบลล์และคณะ๔๖  (Campbell and others)  ได้กล่าวถึงการบริหาร
สถานศกึษาโดยสรุปวา่  งานบรหิารสถานศกึษามงีานส าคญั  ๖  ประการ  คอื  ๑)  งานสมัพนัธ์
ชุมชน  ๒)  งานหลกัสูตรและการสอน  ๓)  งานกจิกรรมนักเรยีน  ๔) งานบรหิารบุคคล  ๕)  
งานอาคารสถานที ่ ๖)  งานธุรการและการเงนิ 

คิมบรกูซ์๔๗ (Kimbrough)  กล่าวถงึหน้าทีห่รอืภารกจิของสถานศกึษาม ี ๘ ด้าน  
ได้แก่  ๑)  การเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร  ๒)  การบริหารนักเรียน  ๓)  
ความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรยีนและชุมชน  ๔)  การบรหิารงานบุคคล  ๕)  การบรหิารงานอาคาร
สถานที ่ ๖)  การบรกิารชุมชน  ๗)  การจดัโครงสรา้งองคก์ารและบรหิารงานและ  ๘)  บรหิาร
งบประมาณ 

 เซอรจิ์โอวานีและคณะ๔๘  (Sergiovanni  and  other)  ได้เสนอว่างานบรหิาร
สถานศกึษาม ี ๘  ประการ  คอื  ๑)  งานสมัพนัธก์บัชุมชน  ๒)  งานกจิกรรมนกัเรยีน  ๓)  งาน
หลกัสตูรและการสอน  ๔)  งานบรหิารบุคลากร  ๕)  งานอาคารสถานที่  ๖)  งานธุรการ  ๗)  
งานพฒันาบุคลากร  ๘)  งานประเมนิผล 

                                                

๔๕Danial E. Giffiths, Human Relation in School Administration, (New York :  Appleton-
Century-Crofts, 1956), p. 5. 

๔๖Ronald  F. Campbell, Introduction  to  Education  Administration, (Boston : Allen  
and  Bacon  Inc,  1997), p. 116. 

๔๗Alph  B.  Kinbrough, Education  Administration, (New York : Macmillan Company, 
1976), pp. 164  – 193. 

๔๘Thomas  J.Sergiovanni and others, Educational Governance  and  Administration, 
(New  Jersy  :  The  Prentice – Hall , 1980), p. 175. 



๒๗ 

 

ฟิสค์๔๙  (Fisk)  ไดแ้บ่งงานบรหิารสถานศกึษาออกเป็น  ๔  ด้านเช่นกนั  คอื ๑)  
ความสมัพนัธช์ุมชน  ๒)  การสรรหาและพฒันาบุคลากร  ๓)  การปรบัปรุงและส่งเสรมิโอกาส
ทางการศกึษา  ๔)  การจดัหาและดแูลเรื่องการเงนิ  อาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์ 

แรมเซเยอรแ์ละคณะ๕   (Ramsayer and other)  สรุปขอบข่ายของงานบรหิาร
สถานศกึษาไว้คอื (๑)  พฒันาการเรยีนการสอน  (๒)  ธุรการการเงนิและบรกิารต่าง ๆ ของ
โรงเรยีน  (๓)  เป็นผูน้ าชุมชนทีโ่รงเรยีนตัง้อยู ่ (๔)  งานบุคคล ( ๕)  งานอาคารสถานที่  (๖)  
จดัการรถรบัส่งนกัเรยีน  (๗)  จดัระบบบรหิารโรงเรยีน  ๘)  ปกครองดแูลนกัเรยีน 

จากทีไ่ดก้ล่าวมา  สรุปได้ว่า  ขอบข่ายของการบรหิารงานในสถานศกึษามอีย่าง
กวา้งขวาง  เพื่อให้ผู้บรหิารสถานศกึษาต้องท าความเขา้ใจทัง้  ๔  กลุ่มงาน  และน าเขา้มาสู่
กระบวนการบรหิารสถานศกึษา  ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศกึษาธกิาร  ได้ก าหนดไว ้ คอื  
ดา้นวชิาการ  ดา้นงบประมาณ  ดา้นการบรหิารงานบุคคล  และดา้นบรหิารทัว่ไป 

๒.๒.๕  กระบวนการบริหารสถานศึกษา 

การด าเนินงานในหน่วยงานใดกต็ามจะใหป้ระสบความส าเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผล ต้องอาศยักระบวนการพื้นฐานเชิงระบบ คือกระบวนการน าทรพัยากรการ
บรหิารมาใชใ้หบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามขัน้ตอนการบรหิาร  ซึง่สอดคลอ้งกบั 

พระธรรมโกศาจารย ์ (ประยรู  ธมจิฺตฺโต)๕๑  ไดก้ล่าวไวว้า่  กระบวนการบรหิาร
สถานศกึษา  มอียู ่ ๕  ประการ  ตามค ายอ่ในภาษาองักฤษวา่  POSDC 

P  คอื  (Planning)  การวางแผนงาน หมายถงึ  เป็นการวางแผน  เป็นการก าหนด
แนวทางการด าเนินงานในปจัจุบนั  เพื่อความส าเรจ็ทีจ่ะตามมาในอนาคต 

O  คอื  (Organizing)  การจดัหน่วยงาน หมายถงึ การจดัองค์กร เป็นการก าหนด
โครงสรา้งความสมัพนัธข์องสมาชกิและสายบงัคบับญัชาภายในองคก์ร 

S  คอื  (Staffing)   การจดัตวับุคคล  หมายถึง  งานบุคลากร  เป็นการสรรหา
บุคลากรใหม่  การพฒันาบุคลากรและการใชค้นใหเ้หมาะสมกบังาน 

                                                

๔๙Robert  S.  Fisk, The Task of  Education  Administration, (New York : Harper  and  
Row  Pubishers, 1963), pp. 211 – 225. 

๕๐John A.  Ramsayer  and  other, Factors  Affecting  Educational  Administration  In  
CAPE  Series, (Columbus, Ohio  :  State  University , 1955), pp. 18  – 56. 

๕๑พระธรรมโกศาจารย์  (ประยูร  ธมฺมจตฺิโต), พทุธวิธีบริหาร, หน้า ๔ - ๕.    



๒๘ 

 

D  คอื  (Directing)   การอ านวยการ  หมายถึง  การอ านวยการ  เป็นการสื่อสาร
เพื่อใหเ้กดิการด าเนินการตามแผน  ผูบ้รหิารตอ้งมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่แีละมภีาวะผูน้ า 

C  คอื  (Co ordinating)   การประสานงาน  หมายถึง  การก ากบัดูแล  เป็นการ
ควบคุมคุณภาพของการปฏบิตังิานภายในองคก์ร  รวมทัง้กระบวนการแกป้ญัหาภายในองคก์ร 

คณาจารย์ภาควิชาบริหารรฐักิจ๕๒  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ได้กล่าวใน
หนังสือ สรุปเนื้อหาวิชาทฤษฎีองค์การ ได้กล่าวถึงแนวคิดของ ฟาโย (Henry Fayol) 
นักวชิาการเหมืองแร่ชาวฝรัง่เศส ผู้เป็นต้นก าเนิดในการเสนอองค์ประกอบมูลฐานของการ
บรหิารแบบกระบวนการ ๕ ประการ ทีเ่รยีกวา่ POCCC ไวด้งันี้ 

(๑) การวางแผน (Planning) หมายถงึ การสรา้งทางเลอืกหรอืแนวทางด าเนินการ
ไวล้่วงหน้าเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในอนาคต 

(๒) การจดัองคก์าร (Organizing) หมายถึง การก าหนดโครงสร้างหน่วยงานและ
ระบุหน้าทีโ่ดยการผสมผสานระหวา่งวตัถุ คน และเงนิ 

(๓) การบังคบับญัชา (Commanding) หมายถึง การท าให้เกิดการด าเนินงาน
ตามทีไ่ดม้กีารก าหนดไว ้  ซึง่การบงัคบับญัชาทีด่นีัน้จะตอ้งมกีารตดิต่อสื่อสาร ๒ ทาง กล่าวคอื 
การยอมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถแสดงความคดิเหน็ได้ 

(๔) การประสานงาน (Co ordinating) หมายถึง การรวมความพยายามของ
ผูป้ฏบิตังิานและช่วยสนบัสนุนใหเ้กดิการตดิต่อสื่อสารระหวา่งกนั เพื่อใหก้ารท างานส าเรจ็ 

(๕) การควบคุม (Controlling)  การติดตามการด า เนินงานให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค ์

ปราชญา กล้าผจญ๕๓  ได้กล่าวไวว้่า  กระบวนการบรหิาร คอื กจิกรรมที่ส าคญั
เกี่ยวกบัการบรหิารนัน้ ม ี ๕ ประการดงัต่อไปนี้ การวางแผน (Planning) การจดัองค์การ  
(Organizing) การอ านวยการ (Directing) การควบคุมงาน (Controlling) และการจดัคนลงสู่งาน 

 

ศิริวรรณ เสรีรตัน์ ๕๔ ได้เสนอหลกัการบริหารระบบราชการที่เรียกว่า
POSDCoRB Model สรุปไดว้า่  

                                                

๕๒คณาจารย์ภาควิชาบริหารรฐักิจ, สรุปเน้ือหาวิชาทฤษฎีองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านกัพมิพ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง, ๒๕๔๙), หน้า ๙ . 

๕๓ปราชญา  กลา้ผจญ, หลกัและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, หน้า ๑๐. 



๒๙ 

 

(๑) P - Planning (การวางแผน) เป็นการคาดคะเนเหตุการณ์การต่างๆ ที่จะ
เกดิขึน้ในอนาคต ซึง่ตอ้งค านึงถงึทรพัยากรภายในองคก์าร และสภาพแวดลอ้มภายนอก เพื่อให้
แผนทีก่ าหนดขึน้มคีวามรอบคอบและสามารถน าไปปฏบิตัไิด้  

(๒) O - Organizing (การจดัองคก์าร) เป็นการจดัองค์การที่เป็นส่วนราชการโดย
จดัแบ่งตามความช านาญเฉพาะอย่าง ออกเป็นกรม ฝ่าย แผนก จะพิจารณาปรมิาณงาน
คุณภาพงาน ขนาดของการควบคุม และพจิารณาแบ่งสายงานหลกั และสายงานที่ปรกึษา โดย
ค านึงถงึอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบควบคู่กนัไป 

(๓) S - Staffing (การจดับุคคลเขา้ท างาน) เป็นการคดัเลอืกบุคคลให้เขา้มาด ารง
ต าแหน่งภายในองค์การ โดยพจิารณาจากบุคคลที่มคีวามรู้ความสามารถที่เหมาะสมให้ได้ใน
ปรมิาณทีเ่พยีงพอจะท าใหง้านส าเรจ็ได้  

(๔) D - Directing (การสัง่การหรอือ านวยการ) เป็นการก ากบัดูแล สัง่งาน
ผู้ใต้บงัคบับญัชา โดยอาศยัลกัษณะความเป็นผู้น า การจูงใจ ศลิปะการปกครองคน และการ
สรา้งมนุษยส์มัพนัธข์องผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

(๕) C -  Co ordinating (การประสานงาน) เป็นการเชื่อมความสมัพนัธ์ที่ดี กบั
บุคคลทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานทุกฝา่ย ทัง้ในระดบัสงูกวา่ ต ่ากวา่ และการสรา้งมนุษย์
สมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา  

(๖) R - Reporting (การรายงานผลการปฏบิตังิาน) เป็นการน าเสนอผลสมัฤทธิ ์
ของการปฏบิตังิานจากผู้ใต้บงัคบับญัชา หรอืผู้บรหิารระดบัต่างๆ โดยมกีารตดิต่อสื่อสารแบบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(๗) B - Budgeting (การงบประมาณ) เป็นเครื่องมอืที่น ามาใช้ในการควบคุมการ
ปฏบิตังิานโดยใชว้งจรงบประมาณ ซึง่มขี ัน้ตอนดงันี้ การเตรยีมขออนุมตังิบประมาณ การเสนอ
ใหผู้บ้งัคบับญัชาให้ความเหน็ชอบ การด าเนินงานตามงบประมาณ การตรวจสอบ การใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนทีเ่สนอขอไว ้

 

 

                                                                                                                                       

๕๔ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ, ทฤษฎีองค์การ : ฉบบัมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรม
สาร, ๒๕๔๕), หน้า ๘๖. 



๓๐ 

 

สปุรีชา  กมลาศน์๕๕ ไดก้ล่าวไวว้า่  แนวคดิการบรหิารไดร้บัการพฒันาขึน้มาตาม
แบบวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์จนเกดิเป็นทฤษฎกีารบรหิารทีมุ่่งจะวเิคราะห์ศกึษาถึงการบรหิาร
อยา่งเป็นระบบ โดยเฮนรี ่ฟาโย นกับรหิารชาวฝรัง่เศส ซึง่ไดว้างรากฐานส าคญัของทฤษฎีการ
บรหิารทัว่ไปอนัเป็นทีย่อมรบักนัอยา่งกวา้งขวาง ทฤษฎอีนัหนึ่งทีว่า่ดว้ยหน้าที่ในการบรหิาร ๕ 
ประการ คอื การวางแผน การจดัองค์การ การบงัคบับญัชา การประสานงาน และการควบคุม 
ต่อมาได้พฒันาและปรบัปรุงจนกลายเป็นต าราการบริหาร เช่น ทฤษฎีของลูเธอร์ กูลิค 
ศาสตราจารยก์ารบรหิารรฐักจิชาวอเมรกินั ที่ได้ขยายแนวคดิของฟาโย ก าหนดหน้าที่ในการ
บรหิารที่เรยีกกนัว่า  POSDCoRB : Planning (การวางแผน) Organizing (การจดัองค์การ) 
Staffing  (การจดับุคคลเขา้ท างาน)  Directing  (การสัง่การหรอือ านวยการ) Co ordinating 
(การประสานงาน) Reporting (การรายงานผลการปฏบิตังิาน) Budgeting (การงบประมาณ) 

นอกจากนี้ย ังมีนักวิชาการศึกษาต่างประเทศอีกมากมายหลายท่านได้ให้
ความหมายของการบรหิารไว ้ดงันี้ 

กลลิูค และเออรวิ์ค๕๖ (Gulick & Urwick) ไดเ้สนอขัน้ตอนการบรหิารงาน ๗ ขัน้ 
โดยเรยีกย่อว่า POSDCRB  ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจดัหน่วยงาน (Organizing) 
การจดับุคลากร (Staffing)  การวนิิจฉัยสัง่การ (Directing) การประสานงาน (Co ordinating) 
การเสนอรายงาน (Reporting)  การจดังบประมาณ (Budgeting)  

ทีด๕๗ (Tead)  ได้แบ่งกระบวนการบรหิารออกเป็น ๑๐  ขัน้ ดงันี้ การก าหนด
ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์การจดัท าแผนงานของหน่วยงานการก าหนดระเบยีบ ขอบข่าย
ของอ านาจและหน้าทีข่องบุคลากรต่าง ๆ การมอบหมายหน้าที่และความรบัผดิชอบให้ผู้ปฏบิตั ิ
การควบคุมดแูล การปฏบิตังิาน การด าเนินการเพื่อให้งานด าเนินไปในสภาพที่ดอียู่เสมอ การ
ตดิต่อสมัพนัธ์กบัทุกแผนกงานและทุกต าแหน่ง การด าเนินการเพื่อบ ารุงขวญั กระตุ้นและให้
ก าลงัใจแก่บุคลากรต่าง ๆ เพื่อใหป้ระสบผลในการท างานมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ การประเมนิผล 
และการพจิารณางานในอนาคต 

 

                                                

๕๕สุปรชีา กมลาศน์, พลอากาศโท, หม่อมหลวง, กลยุทธ์การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติ, ๒๕๔๕), หน้า ๒. 

๕๖Gulick, L., and Urwick, L, The Science of Administration,(New York : Institute of  
Public Administration, 1937), P.13. 

๕๗Tead, O, Art of Administrative, (New York : McGraw-Hill,1951), P. 105. 



๓๑ 

 

จากค ากล่าวของนักวชิาการดงักล่าวสรุปได้ว่า หลกัการบรหิารงานโดยทัว่ไปทัง้
ภาครฐัและเอกชน ประกอบด้วย การวางแผน การจดัองค์การ หรอืการจดัหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในองค์กร การสรรหาบุคคล เขา้ท างาน การสัง่การ การประสานงาน การรายงานผลการ
ปฏบิตังิาน การงบประมาณ เป็นตน้ 

 

๒.๓  แนวคิดเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ผู้บรหิารมบีทบาทหน้าที่หลายประการ ผู้บรหิารแต่ละคนมบีทบาทแตกต่างกนั
ออกไปผูบ้รหิารทีอ่ยูใ่นกลุ่มประชาธปิไตย อาจมบีทบาทอกีอยา่ง และผูบ้รหิารทีอ่ยูใ่นกลุ่มเผดจ็
การกอ็าจมบีทบาทอกีอย่างหนึ่ง หรอือาจคล้ายคลงึกนัอยู่บ้างในบางกรณี แต่อย่างไรกต็าม
บทบาทและหน้าทีข่องผูบ้รหิารมผีูจ้ าแนกไวห้ลายแบบ แต่ทุกแบบกม็บีางประการที่สอดคล้อง
กนั จงึขอสรุปความหมายของบทบาทและหน้าทีข่องผูบ้รหิาร  จากแนวคดิของนักวชิาการด้าน
บรหิาร ดงันี้ 

๒.๓.๑  ความหมายของบทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหาร 

บทบาท ตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า Role เป็นเรื่องของพฤตกิรรมและหน้าที่
ความรบัผดิชอบ (function) เพื่อเป็นการแสดงให้เหน็ว่า  เมื่อบุคคลด ารงต าแหน่งใด    กค็วร
แสดงพฤตกิรรมให้ตรง และเหมาะสมกบัหน้าที่  ความรบัผดิชอบนัน้  มนีักการศกึษาได้ให้
ความหมายของค าวา่  บทบาท  หรอื Role ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

ราชบณัฑิตยสถาน๕๘ ไดใ้หค้วามหมายของ  บทบาท  หมายถึง  การท าตามบท  
การท าตามหน้าทีท่ีก่ าหนดไว ้ เช่น  บทบาทของพ่อแม่  บทบาทของคร ู เป็นตน้ 

ฝ่ายวิชาการภาษาไทย๕๙  ไดใ้หค้วามหมายของ บทบาท หมายถงึ  การแสดงบท
ตามหน้าที ่

มลัลิกา  ต้นสอน๖  ไดก้ล่าววา่ บทบาท  (Role)  หมายถงึ รปูแบบของพฤตกิรรม
ของบุคคล  ซึ่งแสดงออกตามความคาดหวงัของสงัคมที่มต่ีอสถานภาพ  (Status)  ของเขา  

                                                

๕๘ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : ทนานมบีุ๊ค, 
๒๕๔๒), หน้า ๑๐๐๑. 

๕๙ฝ่ายวชิาการภาษาไทย, พจนานุกรมไทยฉบบัทนัสมยัและสมบรูณ์, หน้า ๔๘๙. 
๖๐มลัลกิา  ตน้สอน, การจดัการยุคใหม่, หน้า ๑๓. 



๓๒ 

 

ดงันัน้บทบาทของผูบ้รหิารเป็นพฤตกิรรมทีผู่บ้รหิารตอ้งแสดงให้เหมาะสมกบัสถานะและความ
คาดหวงัของสงัคมเพื่อจะน าองคก์ารใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่อ้งการ 

วินิจ  เกตข า  และคมเพชร  ฉัตรศุภกลุ๖๑   ได้กล่าวไวว้่า  บทบาท  หมายถึง     
การแสดงออกของบุคคลในด้านที่เกี่ยวกบัค าพูดลกัษณะท่าทางตอบสนองกริยิาอาการต่าง ๆ  
เพื่อใหผู้อ้ื่นทราบวา่ตนก าลงัท าหน้าที่อะไร  มต่ีอเจ้าของต าแหน่งหรอืฐานะทางสงัคมอย่างไร  
“บทบาท คอืการแสดงออกถงึฐานะต าแหน่งหน้าทีข่องแต่ละตนในสงัคมนัน่เอง” 

อาคม  วดัไธสง๖๒  ไดก้ล่าวไวว้า่  บทบาท  หมายถงึ  การกระท าหรอืการปฏบิตัิ
ทีผู่ค้รองต าแหน่งควรประพฤตปิฏบิตั ิเช่น ผูบ้รหิาร รองผู้บรหิาร ครูอาจารย ์ คนงาน ภารโรง  
กจ็ะแสดงบทไปตามต าแหน่งดงักล่าวต้องกระท า  โดยทัว่ไปบทบาทจะต้องมาพร้อมกบัหน้าที่
และต าแหน่ง  

นอกจากนี้ย ังมีนักวิชาการศึกษาต่างประเทศอีกมากมายหลายท่านได้ให้
ความหมายของบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารไว ้ดงันี้ 

กอร์ตนั๖๓ (Gorton)  ได้กล่าวถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง  
บทบาทในฐานะผู้บริหารโรงเรียน ผู้น าทางด้านการสอน ผู้ร ักษาระเบียบวินัย ส่งเสริม
สมัพนัธภาพทีด่ใีนองคก์าร  ผูป้ระเมนิผล  และผูแ้กป้ญัหาความขดัแยง้ในองคก์าร 

ซาบิน  และเจอรเ์นอร์๖๔ (Sarbin and Jurnur) กใ็ห้ความหมายไวว้่า “บทบาท”  
คอื  พฤตกิรรมทีค่าดหวงัวา่  ผูอ้ยูใ่นสถานภาพจะพงึกระท า 

จากทีน่กัการศกึษากล่าวมาสรุปไดว้า่ บทบาท หมายถึง อ านาจ หน้าที่ และความ
รบัผดิชอบเกีย่วกบัการงานโดยตรงและงานพเิศษทีค่วรจะตอ้งกระท า หรอืพฤตกิรรม ทีค่าดหวงั
ส าหรบัผูอ้ยูใ่นสถานภาพต่าง ๆ ว่าต้องปฏบิตัอิย่างไร เป็นบทบาทที่คาดหวงัโดยกลุ่มคนหรอื
สงัคม 

                                                

๖๑วินิจ   เกตข า  และคมเพชร  ฉัตรศุภกุล , สองทศวรรษหลักสูตรการ ศึกษาไทย , 
วารสารวชิาการ ๓, ๕ (เมษายน  ๒๕๔๔), หน้า ๔๑ – ๕๑. 

๖๒อาคม  วดัไธสง, หน้าทีผู่น้ าในการบรหิารสถานศกึษา, (สงขลา : มหาวทิยาลยัทกัษนิ, ๒๕๔๗), 
หน้า ๗๑. 

๖๓Gorton, School  Administration  and  Supervision, (Dubuque : Wm.C. Brown,1983), 
p. 118. 

๖๔Theodore  Sarbin  and  Raph  H. Jurnur , Role  The  Encyclopedia  of  social  
Science, (New  York : Gordon  and  Breach  Science  Pubishers , 1995), pp. 236 – 214. 
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๒.๓.๒  บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

พระราชบญัญตัริะเบยีบราชการ กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา  ๓๕   
ก าหนดใหส้ถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นโรงเรยีนนิตบุิคคล และไดร้บัการกระจายอ านาจการบรหิาร
ด้านวชิาการ บุคลากร งบประมาณ และบรหิารทัว่ไป ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๔๒ แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ส่งผลให้ผู้บรหิารต้อง
ปรบัแนวคิดในการพฒันาคุณภาพของสถานศกึษา ให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลง ดงัที่
นกัวชิาการหลายท่านกล่าวไว ้ ดงันี้ 

กระทรวงศึกษาธิการ๖๕  ไดก้ล่าวไวว้า่  หน้าทีข่องผูบ้รหิารไว ้ ๔ ประการ ดงันี้ 
(๑) การเป็นผูน้ าดา้นการจดัระบบ พฒันาองคก์ารแห่งการเรยีนรู้ จดัและใช้ระบบ

สารสนเทศและการสื่อสาร จดัระบบเครือข่ายเพื่อพฒันาการศกึษา และการบริหารจดัการ
สิง่แวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการเรยีนการสอน 

(๒) เป็นผูน้ าทางด้านวชิาการ การพฒันาหลกัสูตรเพื่อความเป็นเลศิ การพฒันา
รูปแบบกระบวนการเรยีนรู้ การพฒันาครูตามแนวปฏริูปตามการเรยีนรู้ การวจิยัเพื่อพฒันา
คุณภาพของผูเ้รยีนใหม้มีาตรฐาน 

(๓) การเป็นผู้น าด้านบรหิารจดัการ ในด้านการวางแผนกลยุทธ์ การบรหิารงาน
แบบมสี่วนร่วม ขจดัความขดัแยง้ภายในองค์การ บรหิารทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ และ
จดัการบรหิารแนวใหม่โดยจดัระบบสารสนเทศ และเทคโนโลย ี

(๔) บรหิารจดัการโรงเรยีนเพื่อชุมชนและสงัคม 

จ าเริญ จิตรหลัง่๖๖  ไดก้ล่าวถงึวธิกีารบรหิารสถานศกึษาเพื่อให้เกดิความร่วมมอื
มคีวามยดืหยุน่และคล่องตวันัน้ผู้บรหิารต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ควบคุมไปสู่บทบาท
ใหม่ในฐานะผูส้นบัสนุน ดงันี้ 

(๑) บทบาทในการยึดคุณธรรมน าความรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  ความ
สมานฉนัทส์นัตวิธิ ีวถิปีระชาธปิไตย 

(๒) บทบาทในการขยายโอกาสทางการศึกษาของประชากรในวยัเรียนอย่าง
กวา้งขวางและทัว่ถงึ 

(๓) บทบาทในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 
(๔) บทบาทในการเสรมิสรา้งสถานศกึษาใหเ้ขม้แขง็ 

                                                

๖๕กระทรวงศกึษาธกิาร, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีเป็นนิติบคุคล, หน้า ๖. 
๖๖จ าเรญิ  จิตรหลงั, บทบาทของผู้บริหารในยุคของการปฏิรูปการศึกษา, วทิยาจารย์, ๓, 

(๒๕๕๐), หน้า  ๑๗ – ๒๑. 
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(๕) บทบาทในการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และ
ทอ้งถิน่ในการจดัการศกึษา 

(๖) บทบาทในการจดัการศกึษาส าหรบัสถานศกึษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(๗) บทบาทในการส่งเสรมิสนับสนุนให้สถานศกึษาพฒันาเป็นองค์การแห่งการ
เรยีนรู ้

(๘) บทบาทในเรื่องการจดัการความรู ้

ธีระ รญุเจริญ๖๗ ไดก้ล่าวถงึบทบาทของผูบ้รหิารไวว้า่ 
(๑) การเป็นผู้น าทางวชิาการ ผู้บรหิารสถานศกึษาควรปฏบิตัตินเป็นแบบอย่าง

ของผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้น าทางวชิาการ โดยให้ความส าคญัต่อการ
ส่งเสรมิ และสนบัสนุนการเปลีย่นแปลงรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั
ตามหมวด ๔ ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๔๒ และมกีารวางแผนนโยบายและ
ยทุธศาสตรเ์พื่อการปฏริปูการเรยีนรูข้องสถานศกึษาอยา่งชดัเจนและสะดวกต่อการน าไปปฏบิตัิ 
ใหค้ าปรกึษาแนะน า และสรา้งพลงัความร่วมมอืของทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อปฏริูปการเรยีนรู้ ซึ่ง
น าไปสู่การปฏริปูการศกึษา 

(๒) การบรหิารงานแบบมสี่วนร่วม ผู้บรหิารสถานศึกษามกีารบริหารงานอย่าง
อิสระเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารและบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ
สถานศกึษาโดยเน้นการมสี่วนร่วมทัง้ครูและบุคลากรภายในโรงเรยีน บุคคล และหน่วยงาน
ภายนอกโรงเรยีนทัง้หน่วยงานของภาครฐัและเอกชน อาท ิ ครู บุคลากร พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ชุมชน และองคก์รต่างๆ 

(๓) การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ผู้น าการเปลี่ยนแปลงสงัคม 
หรอืนวตักรรมประชาสงัคม (Innovation) ซึ่งเรามกัจะมองเฉพาะ แต่ในเชงิเทคนิค เทคโนโลย ี
แต่จรงิๆ แลว้อะไรกต็ามทีเ่ราคดิขึน้มาใหม่ สรา้งขึน้มาใหม่ จดัเป็นนวตักรรมทัง้สิน้ ไม่วา่จะเป็น
ด้านสงัคมวฒันธรรม การเมอืง ฯลฯ เนื่องจากสิง่เหล่านี้ เป็นสิง่ที่มนุษยค์ดิค้นขึน้มาทัง้สิ้น 
โดยเฉพาะเรื่องการเมอืง ทีเ่ป็นเรื่องทีม่นุษยค์ดิขึน้มาเพื่อรบัใช้สงัคมให้อยู่อย่างเป็นสุข ดงันัน้ 
“นวตักรรมทางสงัคม”  จงึใชห้ลกัวธิคีดิทีว่า่ อะไรทีด่อียู่แล้ว จะท าอย่างไรให้ดขี ึน้ ไม่จ าเป็นว่า
เมื่อเห็นคนอื่นเขาท ากนัแล้วเราท าไม่ได้ แต่เราจะต้องคดิว่าเราก็ท าได้และต้องท าให้ดีขึ้น 
เหตุผลทีเ่ราต้องมาตคีวามหมายของค าว่า “นวตักรรม” ให้แตกเพราะว่าโลกเราปจัจุบนันี้ไม่มี
ต าราไหนมาสอนเราได้อกีต่อไปแล้วสภาพแวดล้อมมคีวามสลบัซบัซ้อนเปลี่ยนแปลงไปมาก 

                                                

๖๗ธรีะ รญุเจรญิ, การบริหารเพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู้, (กรุงเทพมหานคร : เยลโล่การพิมพ์, 
๒๕๔๕), หน้า  ๗๖. 
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ดงันัน้ เราตอ้งใชจ้นิตนาการ ตอ้งกลา้คดิกลา้ท าอะไรใหม่ๆ ไม่วา่จะเป็นสิง่ทีผ่ดิหรอืสิง่ถูก ซึง่วธิี
คดิสิ่งเหล่านี้สงัคมไทยยงัขาดอยู่มากเพราะฉะนัน้เราต้องเปลี่ยนแปลงสงัคมใหม่  กระตุ้น 
ส่งเสรมิใหม้สีิง่เหล่านี้เกดิขึน้ใหไ้ด้ 

(๔) การเป็นผูอ้ านวยความสะดวก ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นผูอ้ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่บุคลากรในโรงเรยีนและผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ทางดา้นวชิาการ อาท ิการจดัสื่อต่างๆ เช่น หนังสอื
ต ารา เทคโนโลยชี่วยการเรยีนการสอนและอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ  ตลอดจนการ
ใหบ้รกิารและการจดัสภาพแวดลอ้มแห่งการเรยีนรู้ เช่น แหล่งเรยีนรูแ้ละศูนยก์ารเรยีนที่ผู้เรยีน
สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และจดับรรยากาศของโรงเรยีนให้อบอุ่นเพื่อให้ผู้เรยีนมี
ความรกัทีจ่ะเรยีนรูแ้ละรูจ้กัแสวงหาความรู้ 

(๕) การประสานความสมัพนัธ์ ผู้บรหิารสถานศกึษามกีารประสานงานและสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งทัง้ในและนอกโรงเรยีนเพื่อสร้างเครอืข่ายสนับสนุน
ทรพัยากรต่าง ๆ ไดแ้ก่ ทรพัยากรงบประมาณ ทรพัยากรบุคลากร อาท ิผู้เชี่ยวชาญ ผู้มคีวามรู้
และประสบการณ์พเิศษที่โรงเรยีนต้องการให้มาช่วยพฒันาโรงเรยีน  ทรพัยากรด้านการเรยีน
การสอนและกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น อุปกรณ์การเรยีนการสอน อุปกรณ์การกฬีา สื่อ และ
เทคโนโลยทีีท่นัสมยั 

(๖) การส่งเสรมิการพฒันาครูและบุคลากร ผู้บรหิารสถานศกึษามกีารพฒันาครู
และบุคลากรในโรงเรยีนอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมให้ครูเขา้รบัการฝึกอบรม เข้าร่วม
ประชุมสมัมนาและไปทศันะศกึษา เพื่อเพิม่พูนความรู้และประสบการณ์ให้ทนัต่อสถานการณ์
ความเจรญิกา้วหน้าและความเปลีย่นแปลงของโลก และเพื่อสามารถน ามาประยกุตแ์ละปรบัปรุง
การเรยีนการสอนใหด้ขี ึน้ รวมทัง้ส่งเสรมิการพฒันาบุคลากรในสถานศกึษาแห่งอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม 

(๗) การสร้างแรงจูงใจ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีทศันคติในเชิงบวกกับ
ผูร้่วมงานมคีวามยดืหยุน่ในการท างาน สร้างความเชื่อมัน่ และเขา้ใจในความต้องการของฝ่าย
ต่างๆ ให้ความส าคญัในความพยายามของทีมงานและสร้างแรงจูงใจด้วยวธิต่ีางๆ เช่น การ
ขอบคุณ การเผยแพร่ผลงานและการยกยอ่งใหร้างวลั 

(๘) การประเมนิผล ผู้บรหิารสถานศกึษาจ าเป็นต้องจดัให้มกีารประเมนิผล โดย
ส่งเสรมิการประเมนิผลภายในสถานศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เพื่อรองรบัการ
ประเมนิภายนอกมกีารน าผลการประเมนิผู้เรยีนมาใช้ก าหนดนโยบายของสถานศกึษา เพื่อให้
เป็นกระบวนการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและครบวงจร 
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นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์๖๘ ได้กล่าวว่า  การใช้โรงเรยีนเป็นฐาน (School Based 
Management : SBM.) เป็นการกระจายอ านาจการบรหิารและจดัการศกึษาจากส่วนกลางไปยงั
โรงเรยีน ให้โรงเรยีนมอี านาจหน้าที่ความรบัผดิชอบมคีวามเป็นอสิระคล่องตวัในการบรหิาร
จดัการ ทัง้ด้านวชิาการ งบประมาณ บุคลากร และการบรหิารทัว่ไป หลกัการบรหิารม ี ๕ 
ประการ ดงันี้ 

(๑) หลกัการกระจายอ านาจ เป็นการคนือ านาจการจดัการศกึษาใหก้บัประชาชนมี
การกระจายอ านาจจากส่วนกลางและเขตพืน้ทีก่ารศกึษาไปยงัสถานศกึษา ใหเ้กดิความคล่องตวั 
มอีสิระและมปีระสทิธภิาพ 

(๒) หลกัการบรหิารตนเอง สถานศกึษามอีสิระในการตดัสนิใจด้วยตนเองมากขึน้ 
ภายใตก้ารบรหิารเป็นองคค์ณะบุคคล 

(๓) หลกัการบรหิารแบบมสี่วนร่วม ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถเขา้มามสี่วนร่วมก าหนด
นโยบายและแผน ร่วมตดัสนิใจ ร่วมก าหนดหลกัสตูรทอ้งถิน่ ร่วมคดิร่วมท า 

(๔) หลกัการคืนอ านาจจดัการศกึษาให้กบัประชาชน  ปรบัปรุงโครงสร้างและ
วฒันธรรมองค์กร โดยการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบและได้รบัความเหน็ชอบ รวมทัง้ได้รบั
การสนบัสนุนจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

(๕) หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล สถานศึกษาต้องพร้อมให้มีการตรวจสอบ
เพื่อใหก้ารบรหิารและการจดัการศกึษาเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้

ปริญญา ตนัสกลุ๖๙ ไดก้ล่าวไวว้า่  ในการด าเนินชวีติประจ าวนัของคุณท่ามกลาง
แวดล้อมของมนุษยค์นอื่น ๆ นัน้ตวัคุณเองคอืผู้ก าหนดบทบาทว่าคุณพร้อมจะเป็นผู้น าหรอืผู้
ตามบุคคลอื่นโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นผู้น าตามสถานการณ์ หรอืผู้น าตามธรรมชาติ ต้องกล้าคดิ 
กลา้ตดัสนิใจกลา้ท า กลา้รบัผดิชอบ และวอ่งไวกวา่ผูอ้ื่นเท่านัน้ 

 

 

                                                

๖๘นพพงษ์ บุญจิตราดุล, หลกัการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์. 
๒๕๔๖), หน้า  ๑๒๓. 

๖๙ปรญิญา  ตนัสกุล, ศาสตร์แห่งการเป็นผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : จิตจกัรวาล, ๒๕๔๙), หน้า 
๑๘. 



๓๗ 

 

รงัสรรค ์  ประเสริฐศรี๗  ได้กล่าวถึงบทบาทส าคญัของผู้บรหิารสถานศกึษาใน
ฐานะผูน้ าสรุป  ไดด้งันี้ 

(๑) บทบาทในการเป็นพี่เลี้ยงหรอืเป็นต้นแบบ (Mentor roles) บทบาทนี้ผู้น า
จะตอ้งมลีกัษณะดงันี้  

(๑.๑) เขา้ใจตนเองและผูอ้ื่น 
(๑.๒) สื่อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
(๑.๓) พฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้

(๒) บทบาทในการอ านวยความสะดวก (Facilitator roles) 
(๒.๑) สามารถสรา้งทมีงาน 
(๒.๒) ใชก้ารมสี่วนร่วม 
(๒.๓) การบรหิารความขดัแยง้ 

(๓) บทบาทในการตดิตามผล (Monitor roles) 
(๓.๑) ตดิตามผลงานของแต่ละบุคคล 
(๓.๒) ตดิตามผลงานของกลุ่มในภาพรวม 
(๓.๓) บรหิารผลงานขององคก์าร 

(๔) บทบาทในการประสานงาน (Coordinator roles) 
(๔.๑) บรหิารโครงการ 
(๔.๒) ออกแบบงาน 
(๔.๓) ประสานกลุ่มงาน/ทมีงาน จากต่างสายงาน 

(๕) บทบาทในการด าเนินงาน (Director roles) 
(๕.๑) เป็นบทบาทในการสรา้งวสิยัทศัน์ วางแผน และก าหนดเป้าหมาย 
(๕.๒) ออกแบบ และจดัโครงสรา้งองคก์าร 
(๕.๓) มอบหมายงานเพื่อใหเ้กดิสมัฤทธิผ์ลของงาน 

(๖) บทบาทในการเป็นผูผ้ลติ (Producer roles) 
(๖.๑) ท างานใหเ้กดิผลงานอยา่งเตม็ที่ 
(๖.๒) สรา้งบรรยากาศการท างานใหไ้ดผ้ลงานเตม็ที่ 
(๖.๓) บรหิารเวลาและจดัการความเครยีด 
 
 

                                                

๗๐รงัสรรค์ ประเสรฐิศร ,ี การจดัการสมยัใหม่ Modern Management, (กรุงเทพมหานคร : 
ธรรมสารจ ากดั, ๒๕๔๙), หน้า ๑๗. 



๓๘ 

 

(๗) บทบาทในการเป็นนายหน้า (Broker roles) 
(๗.๑) สรา้งและรกัษาฐานอ านาจ 
(๗.๒) เจรจาต่อรองและสรา้งขอ้ตกลงร่วมกนั 
(๗.๓) น าเสนอความคดิเหน็ 

(๘) บทบาทเป็นผู้น าด้านนวตักรรม (Innovator roles) จะมีบทบาทในการ
เปลีย่นแปลง ดงันี้  
(๘.๑) ปรบัตวัไดก้บัการเปลีย่นแปลง 
(๘.๒) มคีวามคดิอยา่งสรา้งสรรค ์
(๘.๓) สรา้งการเปลีย่นแปลงใหเ้กดิขึน้ 

พจน์ สะเพียรชยั๗๑ (อ้างใน หวน พนิธุพนัธ์) ได้ให้ความคดิเกี่ยวกบัผู้บรหิารว่า
ควรมบีทบาทหน้าที ่๖ ลกัษณะดว้ยกนั ดงันี้ 

(๑) เป็นผู้ออกแบบ (Designer) คอืออกแบบวธิคีดิออกแบบองค์กร ออกแบบ
วฒันธรรมขององคก์ร ฯลฯ 

(๒) เป็นผู้ให้บริการ (Steward) คือ อ านวยความสะดวก ให้ความสะดวก 
ใหบ้รกิารความช่วยเหลอื ลงไปคลุกช่วยเหลอืทุกอยา่ง 

(๓) เป็นคร ู(Teacher) คอืเป็นครขูองลกูน้อง สอนความรูใ้หล้กูน้อง 
(๔) เป็นผูส้อน (Instructor) คอืสอนการท างานแก่ลกูน้อง 
(๕) เป็นผูฝึ้ก (Coach) หรอืเป็นโค้ช เช่น ผู้ฝึกหรอืโค้ชคอยประกบผู้เล่นแบบตวั

ต่อตวัคอยชีจุ้ดอ่อนจุดแขง็ให ้แนะน าเทคนิคให ้
(๖) เป็นพีเ่ลีย้ง (Mentor) คอืใหค้ าปรกึษาหารอื คอยดแูลช่วยเหลอือยา่งใกลช้ดิ 

แก้วตา  ไทรงาม, ประชุม  โพธิกลุ, เวช มงคล และณรงค์ ดาวเจริญ๗๒ ได้กล่าว  
ถึงบทบาทของผู้น าทุกระดบัในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สามารถน าองค์การไปสู่
ความส าเรจ็ภายใตว้สิยัทศัน์ไดอ้ย่างเหมาะสม ผู้น าควรพฒันาบทบาทของตนเองใน ๓ สภาวะ
ดว้ยกนั คอื 

(๑) บทบาทของนกัออกแบบ (Designer) คอืผูน้ ามหีน้าทีใ่นการออกแบบองค์การ 
คอื  การออกแบบแนวคดิของจุดมุ่งหมาย วสิยัทศัน์ และค่านิยมหลกัในการอยูร่่วมกนัของคนใน
องค์การ ให้เกื้อหนุนต่อการพฒันาการเป็นบุคคลที่เป็นเลศิให้เกดิขึน้ในองค์การ พฒันาการมี

                                                

๗๑หวน พนิธุพนัธ์, การบริหารการศึกษา: นักบริหารมืออาชีพ, พมิพ์คร ัง้ที ่๒, (นนทบุร ี: พนัธุ
พนัธ์การพมิพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๓๓ – ๓๔. 

๗๒แกว้ตา ไทรงาม, ประชมุ โพธกิลุ, เวช มงคล และณรงค ์ดาวเจรญิ, ผูน้ าเชิงกลยุทธ์เพ่ือสร้าง
องคก์ารแห่งการเรียนรู้, (กรงุเทพมหานคร : สถาบนัพฒันาผูบ้รหิารการศกึษา, ๒๕๔๘), หน้า ๑๐๙. 



๓๙ 

 

โลกทศัน์ ส่งเสรมิใหเ้กดิวสิยัทศัน์ร่วมกนั และใหค้วามส าคญักบัความคดิที่เป็นระบบ   โดยการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัในองค์การ และสร้างบรรยากาศที่ส่งเสรมิการเรียนรู้ให้
เกื้อหนุนต่อการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องของคนในองค์การ โดยจะต้องออกแบบให้สอดคล้องกบั
ธรรมชาตใินการเรยีนรูข้องคนใหม้ากทีสุ่ด 

(๒) บทบาทของครผููส้อน (Teacher) ผูน้ าจ าเป็นตอ้งเป็นผูส้อน ผู้ฝึก ผู้ชี้แนะและ
ผูอ้ านวยความสะดวกในการเรยีนรู ้มหีน้าทีใ่นการช่วยพฒันาโลกทศัน์ (Mental Models) ใหเ้กดิ
โครงสร้างการคิดอย่างเป็นระบบ (Systemic Structure) ซึ่งน าไปสู่การแสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสมกบัเหตุการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยมกีารเรยีนรูแ้ละน าไปสู่การเรยีนรูท้ ัง้องคก์าร 

(๓) บทบาทที่ด าเนินการช่วยเหลอืสนับสนุนทุกวถิีทาง (Steward) ไม่ว่าจะเป็น
ทรพัยากร ผู้เชี่ยวชาญในการท าให้พนักงานในทมีเรยีนรู้ หรอืผู้เชื่อมต่อความรู้จากคนนอก
องค์การหรอืแม้กระทัง่สนับสนุนให้เกิดเครื่องมอื หรือวธิีการเรยีนรู้ของบุคคล ทีมงานและ
องคก์าร เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายหรอืภารกจิขององคก์ารดว้ยการเรยีนรูร้่วมกนั 

สุพล  วงัสินธ์๗๓ ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บรหิารสถานศึกษา ในการปฏริูป
กระบวนการเรยีนรู ้โดยยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั ดงันี้ 

(๑) เป็นผูน้ าในการพฒันาคุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงคข์องครูและ
นกัเรยีน 

(๒) เป็นผูน้ าในการบรหิาร โดยยดึแนวทางการบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน 
(๓) เป็นผูน้ าดา้นการน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันาการเรยีนรู้ 
(๔) เป็นผูน้ าในการพฒันาวชิาการ 
(๕) เป็นผูป้ระสานความร่วมมอืกบัชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  ในการพฒัน

การศกึษา 
(๖) เป็นผูน้ าในการบรหิารงานแบบประชาธปิไตย โดยร่วมกนัท างานเป็นทมี และ

ส่งเสรมิใหค้รทูุกคนมสี่วนร่วมอยา่งแขง็ขนั 
(๗) เป็นผูน้ าในการจดัการศกึษา และเป็นเอกลกัษณ์ขององคก์รในทางสรา้งสรรค ์
(๘) เป็นผูน้ าในการบรหิารคุณภาพ โดยใหทุ้กคนมสี่วนร่วมคดิร่วมตดัสนิใจลงมอืท า 
(๙) เป็นผูส้รา้งขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากรเพื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงวฒันธรรม

ในการเรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนั 
(๑๐) เป็นผูน้ าในการจดัหางบประมาณเพื่อสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการศกึษา 

                                                

๗๓สุพล วงัสินธ์, การพัฒนาโรงเรยีนทัง้ระบบเพื่อการปฏิรูปการเรยีนรู้, วารสารวิชาการ, 
(๒๕๔๕), หน้า ๑๖  – ๑๗. 



๔๐ 

 

จากทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้  เกีย่วกบับทบาทของผู้บรหิารจะเหน็ถึงความจ าเป็นของ
ผูบ้รหิารในการแสดงบทบาทต่าง ๆ กล่าวคอื  การเป็นผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพไดน้ัน้ ผูบ้รหิาร
จ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งรูจ้กัการน าบทบาท  และหน้าทีข่องตนเองในการบรหิารไปใช้  การน าที่
มีประสิทธิภาพเปรียบเสมือนประทีปของหน่วยงาน  และเป็นศูนย์รวมพลังของกลุ่มให้
ด าเนินงานส าเรจ็ลุล่วงไปด้วยด ี ความสามารถของผู้บรหิารมสี่วนสมัพนัธ์ใกล้ชดิกบัปรมิาณ
และคุณภาพของหน่วยงาน  โดยนัยนี้การฝึกฝนผู้จะมาเป็นผู้บริหาร  จึงมีความส าคญัต่อ
ผูร้่วมงานต่อสถาบนั  และต่อความส าเรจ็ของหน่วยงานเป็นอยา่งยิง่ 

 

๒.๔  แนวคิดเก่ียวกบัคณุสมบติัและลกัษณะของบริหารสถานศึกษา 

๒.๔.๑  ความหมายของคณุสมบติัและลกัษณะของผู้บริหาร 

คุณสมบตัิและลกัษณะของผู้บริหารเป็นปจัจัยที่ส าคัญที่จะท าให้หมู่คณะหรือ
องคก์ารบรรลุวตัถุประสงคไ์ดต้ามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ความรูค้วามสามารถและลกัษณะต่าง ๆ ของ
ผู้น าที่จะน ามาใช้ในองค์การได้อย่างมปีระสทิธภิาพพร้อมบรหิารกจิการเพื่อเป้าหมายอย่างมี
ทศิทางนัน้มนีกัวชิาการและผูบ้รหิารหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของคุณสมบตัแิละลกัษณะของ
ผูบ้รหิารไวด้งันี้ 

ราชบณัฑิตยสถาน๗๔  ได้ให้ความหมาย  ลกัษณะ  หมายถึง  คุณสมบัติ
เฉพาะตวั  เช่น น ้ามลีกัษณะแขง็  คนไทยมลีกัษะอ่อนโยน 

เพลเจริโน และ วารน์ฮากาน๗๕ (Pellegrino & Varnhagan) (อ้างใน ประเวช 
สทิธกิุล)  กล่าวไวว้า่   คุณลกัษณะของผูบ้รหิาร หมายถึง ศกัยภาพทางความรู้หรอืทกัษะที่จะ
ช่วยใหผู้บ้รหิารปฏบิตังิานไดส้ าเรจ็   คุณลกัษณะนี้เป็นสิง่ทีผู่บ้รหิารมมีาแต่ก าเนิดส่วนหนึ่งและ
เกดิจากการเรยีนรูอ้กีส่วนหนึ่ง ไดแ้ก่ ความรู้ท ัว่ไปแรงจูงใจ ลกัษณะนิสยั ภาพพจน์ที่มองเหน็
บทบาททางสงัคม ตลอดจนความช านาญเฉพาะ ซึง่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานให้เกดิผล
ส าเรจ็ 

จากค ากล่าวข้างต้น  สามารถสรุปได้ว่า  ลักษณะของผู้บริหาร  หมายถึง 
กระบวนการหรอืพฤตกิรรมเฉพาะตวัของผูบ้รหิารแสดงออกมาต่อสงัคม 

                                                

๗๔ ราชบณัฑิตยสถาน,  พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน, หน้า ๑๐๐๑. 
๗๕ประเวช สทิธิกุล, คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา, 

(ส านกังานการประถมศกึษาจงัหวดัสระบรุ,ี ๒๕๔๓), หน้า  ๓๐. 



๔๑ 

 

๒.๔.๒  คณุสมบติัและลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

มผีู้กล่าวถึงคุณลกัษณะของผู้บรหิารทัว่ ๆ ไปไวม้ากมายแต่เป็นที่ยอมรบักนั
โดยทัว่ไปว่าไม่มีบุคคลใดที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณลกัษณะของผู้บริหารที่ดีท ัง้หมด  และ
คุณลกัษณะผูบ้รหิารทีด่ไีม่จ าเป็นวา่ผูบ้รหิารทุกคนตอ้งมเีหมอืนกนั ทัง้นี้เพราะลกัษณะอุปนิสยั
ใจคอและวธิกีารท างานของแต่ละคนย่อมแตกต่างกนัไปและยงัขึน้อยู่กบัสถานการณ์  เวลา 
สถานที ่ดว้ยแนวคดิต่าง ๆ เกีย่วกบัคุณลกัษณะผู้บรหิารที่ด ีนักวชิาการบรหิารได้แสดงทศันะ
ไว ้ดงันี้ 

พระธรรมโกศาจารย์๗๖ (ประยูร  ธมฺจิตฺโต) ได้กล่าวว่า  นักบรหิารจะท าหน้าที่
ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี ถ้ามคีุณลกัษณะ ๓ ประการ ดงัที่พระพุทธเจ้าตรสัไวใ้น ทุตยิปาปณิก
สตูร๗๗  ดงันี้ 

(๑) จกัขมุา  หมายถงึ  มปีญัญามองการณ์ไกล 
(๒) วธิโูร  หมายถงึ  จดัการธุระไดด้ ี มคีวามเชีย่วชาญเฉพาะ 
(๓) นิสยสมัปนัโน หมายถงึ พึง่พาอาศยัคนอื่นได ้เพราะเป็นคนทีม่มีนุยษสมัพนัธ์

ทีด่ ี

ดนัย เทียนพฒุ๗๘  (อา้งใน สุรศกัดิ ์ปาเฮ) ไดก้ล่าวถงึคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์อง
ผูบ้รหิารยคุใหม่ทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพของการบรหิาร ไดด้งันี้ 

(๑) มองการณ์ไกล 
(๑.๑)  วาดภาพเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างสมจรงิ โดยมพีฤตกิรรมบ่งบอก

ดงันี้ 
(๑.๑.๑)  มองเป้าหมายของงานและการปฏบิตังิานในอนาคตได้อย่าง

น่าเชื่อถอื 
(๑.๑.๒)  มองสภาพการแขง่ขนัทางสงัคมในอนาคตไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื 

(๑.๒)  มกีารวางแผนและเตรยีมการส าหรบังานในอนาคตไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(๑.๒.๑)  คาดคะเนแนวโน้ม ความตอ้งการและปญัหาอุปสรรคของงาน

ในอนาคตส าหรบัเตรยีมรบัสถานการณ์ 
(๑.๒.๒)  มกีารวางแผนอยา่งเป็นระบบเพื่อเป้าหมายทีพ่งึปรารถนา 

                                                

๗๖พระธรรมโกศาจารย์  (ประยูร  ธมฺจตฺิโต  ป.ธ. ๙ , Ph.D.), พทุธวิธีบริหาร, หน้า๓๘ – ๓๙.    
๗๗อง. ปญจก. (ไทย)  ๒๒/๕๓, ๕๖.    
๗๘สรุศกัดิ ์ปาเฮ, การบริหารจดัการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School – Based Management, 

พมิพ์คร ัง้ที ่๒, (ส านกังานศกึษาธกิารอ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร,่ ๒๕๔๖), หน้า ๑๑๑ -๑๑๓. 



๔๒ 

 

(๒) มไีฟของการท างาน 
(๒.๑)  มคีวามกระตอืรอืรน้ในการท างาน พฤตกิรรมบ่งบอกไดแ้ก่ 

(๒.๑.๑)  มคีวามตัง้ใจในการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 
(๒.๑.๒)  ไม่ยอ่ทอ้ต่อปญัหาในการท างาน 

(๒.๒)  มุ่งมัน่สรา้งความกา้วหน้าในการท างาน พฤตกิรรมบ่งบอกไดแ้ก่ 
(๒.๒.๑)  รกัษามาตรฐานของงานที่ท าแม้อยู่ในสภาพแรงกดดนัและ  

สภาวการณ์ทีส่บัสน 
(๒.๒.๒)  ตอ้งการความกา้วหน้าสงูกวา่เพื่อนร่วมงาน 

(๓) สื่อสารสมัพนัธ ์
(๓.๑)  มคีวามสามารถในการสื่อค าพดู พฤตกิรรมบ่งบอกไดแ้ก่ 

(๓.๑.๑)  จดัล าดบัเนื้อหาของความคดิ ข่าวสาร เพื่อเป็นสื่อค าพูดได้
อยา่งสมเหตุสมผล 

(๓.๑.๒)  พดูไดอ้ยา่งกระชบั ชดัเจนและใชค้ าพดูไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั 
  สถานการณ์และผูฟ้งั 

(๓.๑.๓)  มกีารพดูทีด่งึดดูความสนใจของผูฟ้งัและพดูดว้ยความมัน่ใจ 
(๓.๒)  มคีวามสามารถในการสื่อภาษา พฤตกิรรมบ่งบอกไดแ้ก่ 

(๓.๒.๑)  จดัล าดบัเนื้อหาของความคดิ ข่าวสารเพื่อเป็นสื่อค าพูดได้
อยา่งสมเหตุผล 

(๓.๒.๒)  เขยีนไดอ้ยา่งกระชบั ชดัเจน และใช้ค าพูดได้อย่างเหมาะสม
กบั สถานการณ์และผูฟ้งัหรอืผูอ่้าน 

(๓.๒.๓)  เขยีนไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ 
(๓.๓)  สามารถประสานงานไดด้ ีพฤตกิรรมบ่งบอกไดแ้ก่ 

(๓.๓.๑)  สามารถท าใหผู้ร้่วมงานอื่น ๆ เขา้ใจร่วมกนัได ้
(๓.๓.๒)  สามารถท าใหผู้อ้ื่นร่วมมอื ร่วมงานกนัได ้

(๓.๔)  มมีนุษยสมัพนัธ ์พฤตกิรรมบ่งบอกไดแ้ก่ 
(๓.๔.๑)  สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นและฝา่ยต่าง ๆ ได ้
(๓.๔.๒)  เป็นทีย่อมรบัของบุคคลฝา่ยต่าง ๆ 

(๔) สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ 
(๔.๑)  มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์พฤตกิรรมบ่งบอกไดแ้ก่ 

(๔.๑.๑)  คดิหาค าตอบของปญัหาไดห้ลาย ๆ อยา่งในเวลาจ ากดั 
(๔.๑.๒)  เสนอแนะวธิแีกป้ญัหาอยา่งหนึ่งไดห้ลาย ๆ แนวทาง 
(๔.๑.๓)  เป็นตน้แบบของการคดิแกป้ญัหาและสามารถน าไปปฏบิตัไิด ้



๔๓ 

 

(๔.๒) สามารถยดืหยุน่วธิกีารเพื่อความส าเรจ็ของงาน พฤตกิรรมบ่งบอก ไดแ้ก ่
(๔.๒.๑) ปรบัพฤตกิรรมหรือการกระท าได้เหมาะสมกบัปญัหาหรือ

ลกัษณะงานทีแ่ตกต่างกนัไป 
(๔.๒.๒)  คดิทางเลอืกอื่นได้อย่างเหมาะสมถ้าวธิกีารเดมิที่ใช้อยู่ไม่

ไดผ้ล 
(๔.๓)  มุ่งมัน่พฒันางานและแผนงาน พฤตกิรรมบ่งบอกไดแ้ก่ 

(๔.๓.๑) ช่างสงัเกตลกัษณะของการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพและไม่ม ี
 ประสทิธภิาพ 

(๔.๓.๒)  ช่วยเสนอแนะเพื่อนร่วมงานถงึวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพ 
(๔.๔)  มุ่งมัน่พฒันางานและแผนงาน พฤตกิรรมบ่งบอกไดแ้ก่ 

(๔.๔.๑)  ตอ้งการปรบัวธิกีารท างานใหด้ขี ึน้ 
(๔.๔.๒)  มแีนวคดิสรา้งแผนงานใหม่ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

(๕) ใฝห่าขา่วสารเพื่อการตดัสนิใจ 
(๕.๑)  เหน็ความส าคญัของขา่วสาร พฤตกิรรมบ่งบอกไดแ้ก่ 

(๕.๑.๑)   ตดิตามขา่วสารอยูต่ลอดเวลา 
(๕.๑.๒) นิยมแลกเปลี่ยนข่าวสารหรือความคิดเห็นร่วมกับเพื่อน

ร่วมงาน 
(๕.๒)  ตดัสนิใจอยา่งมคีุณภาพ พฤตกิรรมบ่งบอกคอื ตดัสนิใจเลอืกทางเลอืก

ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์โดยไม่ใช่อาศยัเพยีงประสบการณ์ 
(๖) ภาวะผูน้ า 

(๖.๑)  มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา พฤตกิรรมบ่งบอกไดแ้ก่ 
(๖.๑.๑) สนใจมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ซกัถามหรือให้

ค าแนะน าในการแกป้ญัหา 
(๖.๑.๒) สามารถแกป้ญัหาเฉพาะหน้าไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

(๖.๒)  สามารถโน้มน้าวผู้อื่นท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ พฤตกิรรมบ่งบอก
ไดแ้ก่ 
(๖.๒.๑)  สามารถจงูใจใหผู้อ้ื่นคลอ้ยตามความคดิเหน็ของตน 
(๖.๒.๒) ท าใหผู้อ้ื่นร่วมแรงกนัท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(๗) มคีุณธรรมรบัผดิชอบ 
(๗.๑)  มคีวามรบัผดิชอบ พฤตกิรรมบ่งบอกไดแ้ก่ 

(๗.๑.๑) กลา้รบัผดิชอบในสิง่ทีท่ า 
(๗.๑.๒)  ท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดผ้ลส าเรจ็ด ี



๔๔ 

 

(๗.๒)  ซื่อสตัยต่์อหน้าทีก่ารงาน พฤตกิรรมบ่งบอก ไดแ้ก่ 
(๗.๒.๑)  มคีวามรกัต่อองคก์รและเพื่อนร่วมงาน 
(๗.๒.๒) ไม่ทุจรติต่อหน้าทีก่ารงาน 

(๗.๓)  มคีวามยตุธิรรม พฤตกิรรมบ่งบอกไดแ้ก่ 
(๗.๓.๑)  ไม่ล าเอยีงต่อเพื่อนร่วมงานต่างเพศ เชือ้ชาต ิฐานะทาง 
           เศรษฐกจิ 
(๗.๓.๒)  ใหค้วามเป็นธรรมแก่เพื่อนร่วมงานทุกคน 

(๗.๔)  รกัษา การก าหนดมาตรค าพดู พฤตกิรรมบ่งบอกไดแ้ก่ 
(๗.๔.๑)  รกัษาค ามัน่สญัญา 
(๗.๔.๒)  สามารถรกัษาความลบัได ้

ถวิล อรญัเวศ๗๙ ไดก้ล่าวไวว้า่ นกับรหิารมอือาชพีควรจะมลีกัษณะ ดงันี้ 
(๑) กลา้ตดัสนิใจ การตดัสนิใจเป็นคุณลกัษณะทีส่ าคญัประการหนึ่งของนกับรหิาร 

นกับรหิารตอ้งมขีอ้มลูทีเ่พยีงพอในการตดัสนิใจหรอืวนิิจฉยัสัง่การ เป็นคนสุขุมรอบคอบ มเีหตุ
มผีลในการตดัสนิใจ โดยยดึภาษิตว่า “ก่อนจะเชื่อสิง่ใดให้พสิูจน์ ก่อนจะพูดให้ย ัง้คดิวนิิจฉัย 
ก่อนจะท ากจิการงานใด ๆ คดิใหร้อบคอบก่อน” 

(๒) ไวต่อข้อมูล  นักบริหารจ าเป็นต้องเป็นคนทันสมัย ไวต่อข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ฉะนัน้จึงต้องเป็นผู้ติดตามข่าวสารต่าง ๆ อยู่เสมอ ทัง้จากวทิย ุ
หนงัสอืพมิพ ์และสื่อมวลชน  เป็นตน้ 

(๓) เพิม่พูนวสิยัทศัน์ นักบรหิารจะต้องเป็นผู้มวีสิยัทศัน์อนักวา้งไกล สามารถ
มองเหน็ภาพในอนาคตและแนวทางทีจ่ะแกไ้ขปญัหาไดเ้ป็นอยา่งด ี

(๔) ซื่อสตัยแ์ละสรา้งสรรคผ์ลงาน นกับรหิารจะตอ้งมคีุณลกัษณะโดดเด่นประการ
หนึ่งคอื “ความซื่อสตัย ์และสรา้งผลงาน” คอืนอกจากจะเป็นบุคคลทีซ่ื่อสตัยส์ุจรติแลว้ ตอ้งมกีาร
สรา้งผลงานใหป้รากฏต่อสายตาเพื่อนร่วมงานอยูเ่สมอ 

(๕) ประสานสิบทิศ นักบริหารจ าต้องเป็นบุคคลที่สามารถประสานงานกับ
หน่วยงานหรอืบุคคลต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ีสามารถไกล่เกลีย่ขอ้กรณีพพิาทได ้และสามารถขจดั
ปญัหาต่าง ๆ  ในหน่วยงานได ้

(๖) คดิสรา้งสรรคว์ธิกีารท างานใหม่ ๆ นกับรหิารจ าตอ้งคดิหาวธิกีารท างานแบบ
ใหม่ ๆ อยูเ่สมอ นัน่คอื “หลกัการท างาน” เช่น ตอ้งรูว้า่จะท าอะไร จะท าอยา่งไร เป็นตน้ 

                                                

๗๙ถวลิ อรญัเวศ, นักบริหารมืออาชีพ : ในยุคเขตพื้นที่การศกึษา, วารสารการศกึษา, ปี ๔(๒),
(กมุภาพนัธ์, ๒๕๔๔), หน้า ๑๕ – ๑๙. 



๔๕ 

 

(๗) จงูใจเพื่อนร่วมงาน นกับรหิาร จ าเป็นตอ้งมบุีคคลทีส่ามารถโน้มน้าวหรอืจงูใจ
เพื่อนร่วมงานใหเ้กดิความกระตอืรอืร้นในการท างาน และมคีวามรบัผดิชอบต่องานสูง เช่น ใช้
วธิกีารประเมนิผลงานดว้ยความโปร่งใส ยตุธิรรม เป็นตน้ 

(๘) ทนทานต่อปญัหาอุปสรรค นกับรหิารจะตอ้งมคีวามอดทน อดกลัน้ ต่อปญัหา
อุปสรรคทีก่ าลงัเผชญิ และพรอ้มทีจ่ะต่อสูเ้พื่อหาทางแกไ้ขปญัหาให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย
อยา่งสนัตสิุข ไม่หนีปญัหา ไม่หมกัหมมปญัหาไวป้ระดุจดนิพอกหางหม ู

(๙) รู้จกัยืดหยุ่นตามเหตุการณ์ นักบริหารต้องรู้จ ักยดืหยุ่นและอ่อนตัวตาม
เหตุการณ์นัน้ ๆ ไม่ตงึเกนิไป หรอืหยอ่นเกนิไป บางครัง้ตอ้งด าเนินการในสายกลาง แต่บางครัง้
ตอ้งมคีวามเดด็ขาดเพื่อจะแกไ้ขปญัหาใหส้งบ หรอืเรยีบรอ้ย 

(๑๐) บรหิารงานแบบมสี่วนร่วม นักบรหิาร จะต้องบรหิารงานแบบให้ทมีงานมี
ส่วนร่วม  ร่วมคดิ ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมตดัสนิใจ และร่วมรบัผดิชอบโดยเฉพาะในยุคเขต
พื้นที่ก าหนดไวใ้นมาตรา  ๓๒  แห่ง พรบ. การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ใหม้อีงคก์ร ๔ องคก์ร ในระดบักระทรวง คอื สภาการศกึษา 
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษากล่าวโดยสรุป ผูบ้รหิารตอ้งกลา้ตดัสนิใจ ไวต่อขอ้มลู เพิม่พูนวสิยัทศัน์ ซื่อสตัยแ์ละ
สร้างผลงาน ประสานสบิทศิ คดิสร้างสรรค์วธิกีารท างานใหม่ จูงใจเพื่อนร่วมงาน ทนทานต่อ
ปญัหา อุปสรรค รู้จกัยดืหยุ่นตามเหตุการณ์ บริหารงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้งานมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

บูรชยั   ศิริมหาสาคร๘   ได้กล่าว ถึงผู้บรหิารจะท าหน้าที่ของตนเองได้อย่าง
สมบูรณ์ ต้องมทีกัษะหรอืความสามารถ ๓ อย่าง คอื เก่งงาน เก่งคน และเก่งคดิซึ่งตรงกบั
ผลงานวจิยัของ Robert L. Katz ดงันี้ 

(๑) ทกัษะดา้นเทคนิควธิกีาร (Technical Skill) คอื ความสามารถรอบรู้เชี่ยวชาญ
งานในหน้าที่ เช่น ถ้าเป็นทหารก็มคีวามช านาญในการใช้อาวุธต่าง ๆ ถ้าเป็นผู้บรหิาร
สถานศกึษากม็คีวามรูเ้รื่องหลกัสูตร แผนการสอน เทคนิคการสอนแบบต่างๆ เป็นต้น ถ้าเป็น
ผูจ้ดัการบรษิทักม็คีวามช านาญหรอืทกัษะในการฟงั พูด อ่าน เขยีน ซึ่งเป็นทกัษะพื้นฐานของ
การบรหิารงาน ผูบ้รหิารทีม่คีวามสามารถดา้นเทคนิควธินีี้ จดัเป็นผูบ้รหิารที ่“เก่งงาน” 

                                                

๘๐บูรชยั ศริมิหาสาคร, ผู้น าพนัธุ์แท้ Authentic Leader, (กรุงเทพมหานคร :  แสงดาว จ ากดั, 
๒๕๔๙), หน้า ๘๘ - ๘๙. 



๔๖ 

 

(๒) ทกัษะในดา้นมนุษยสมัพนัธ ์(Human Skill) คอื ความสามารถในการปกครอง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มภีาวะผูน้ า หรอืความสามารถในการใช้คนให้ร่วมมอืกนัท างาน ผู้บรหิารที่มี
ความสามารถในดา้นนี้ จดัเป็นผูบ้รหิารที ่“เก่งคน” 

(๓) ทกัษะในด้านความคดิรวบยอด (Conceptual Skill) คอื มวีสิยัทศัน์ (Vision) 
ความสามารถในการคดิ เพื่อวางแผน ก าหนดยทุธศาสตร ์และสามารถวเิคราะหส์ถานการณ์ต่าง 
ๆ ที่จะเกิดขึน้ในอนาคตได้อย่างแม่นย า เพื่อน าพาองค์กรของตนไปสู่ความส าเรจ็ เป็นต้น
ผูบ้รหิารทีม่คีวามสามารถในดา้นนี้ จดัเป็นผูบ้รหิารที ่“เก่งคดิ” 

สถาบนัพฒันาผู้บริหารสถานศึกษา๘๑ กระทรวงศกึษาธกิาร  อา้งถงึใน เฉลมิชยั 
สมท่า ไดจ้ดัท าหลกัสตูร “ผูบ้รหิารมอือาชพี” โดยก าหนดคุณลกัษณะของผู้บรหิารสถานศกึษา
มอือาชพีไว ้ ๖ ประการ คอื 

(๑) การเป็นผู้น าที่มีคุณธรรม จรยิธรรม ในเรื่องคุณธรรมและจรยิธรรมส าหรบั
ผู้บรหิาร การบรหิารงานบุคคลตามแนวคดิของศาสนา และการบรหิารจดัการภูมปิญัญาไทย 
เพื่อการพฒันาคุณธรรมและจรยิธรรม 

(๒) การเป็นผูน้ าในการจดัระบบ ในเรื่อง การพฒันาองค์การแห่งการเรยีนรู้  การ
จดัและใชส้ารสนเทศและการสื่อสาร  การจดัระบบเครอืขา่ยเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา  และ
การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มทัง้ระบบ 

(๓) การเป็นผู้น าในด้านวชิาการ  ในเรื่องการพฒันาหลกัสูตรเพื่อความเป็นเลิศ  
การพฒันารูปแบบกระบวนการเรยีนรู้  การพฒันาครูตามแนวปฏบิตักิารศกึษา  การวจิยัเพื่อ
พฒันาคุณภาพ  และการประเมนิผลเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 

(๔) การเป็นผู้น าในด้านการบริหารจดัการ  ในเรื่อง การวางแผนกลยุทธ์ การ
บรหิารแบบมสี่วนร่วม การบรหิารความขดัแยง้ บรหิารทรพัยากรอย่างมปีระสิทธภิาพ และมี
เทคนิคการบรหิารจดัการแนวใหม่ 

(๕) การเป็นผู้น าด้านสงัคมและชุมชน  ในเรื่องการบริหารจดัการโรงเรยีนเพื่อ
ชุมชนและสงัคม และการบรหิารในบรบิททีม่อีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงในสงัคม 

(๖) การเป็นผูน้ าการพฒันาตนเองในเชงิบรหิาร ในเรื่องการพฒันาตนเอง เพื่อเป็น
ผูบ้รหิารมอือาชพี 

                                                

๘๑เฉลมิชยั  สมท่า, การบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาของครูปฏบิตัิการ
สอนในสงักดัส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาเลย เขต ๑, ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต (บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่, ๒๕๔๗), หน้า ๙. 



๔๗ 

 

ศกัด์ิไทย  สรุกิจบวร๘๒ ไดก้ล่าวถงึ  คุณลกัษณะของผูบ้รหิารทีจ่ะส่งผลส าเรจ็ต่อ
การบรหิารจดัการศกึษาอยา่งมอือาชพี จากผลงานวจิยัวา่สามารถจ าแนกได้ ๑๐ ประการ คอื 

(๑) มคีวามพร้อมทางด้านขอ้มูลสารสนเทศ (Command of Basic Facts) ต้องรู้
ความเคลื่อนไหวทีเ่กดิขึน้ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร โดยมขีอ้มูลและสารสนเทศช่วยในการ
ด าเนินการและบรหิารงานใหบ้งัเกดิประสทิธภิาพสงูสุด 

(๒) มคีวามรู้ทางวชิาชพี (Relevant Professional Knowledge) เป็นความรู้ที่
รวมถึงความรู้ทางเทคนิค เช่น เทคโนโลยสีารสนเทศ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง มคีวามรู้ทางการ
บรหิารเช่น หลกัการทฤษฎกีารบรหิารการวางแผน การจดัองคก์าร หลกัสตูรการสอน การวดัผล
ประเมนิผลเหล่านี้ เป็นตน้ 

(๓) มคีวามรู้เท่าทนัในสถานการณ์ (Continuing Sensitivity of Events) สามารถ
ปรบัตวัและสนองตอบไดฉ้บัไวและต่อเนื่องกบัสถานการณ์รอบด้าน และด าเนินบทบาทได้อย่าง
เหมาะสม รวดเรว็ และเขา้ใจความรูส้กึของคนรอบขา้ง 

(๔) มทีกัษะในการเขา้สงัคม (Social Skill and Abilities) โดยการพฒันาทกัษะ
ด้านต่าง ๆ เช่น การสื่อสาร การกระจายอ านาจ การเจรจาต่อรอง การมอบหมายงาน การ
สมาคมการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ใีหเ้กดิขึน้ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 

(๕) มทีกัษะในการคิดวเิคราะห์ปญัหา แก้ปญัหา และตดัสินใจ (Analytical 
Problem Solving, Decision Making Skills) อาศยัหลกัตรรกศาสตร์ การใช้เหตุผลและ
วจิารณญาณเขา้ช่วยเพื่อรกัษาความสมดุลใหเ้กดิขึน้ทุก ๆ ดา้นในองคก์าร 

(๖) การควบคุมอารมณ์ (Emotional Resilience) ผู้บรหิารต้องมจีติใจเขม้แขง็ 
มัน่คงในอารมณ์ ไม่หว ัน่ไหวง่าย จะต้องรู้จกัควบคุมอารมณ์ความรู้สกึ มจีติระลกึเสมอและ
แสดงออกไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(๗) มพีฤตกิรรมกลา้เสีย่ง (Proactively – inclination to Respond Purpose Fully 
to Events) ผูบ้รหิารการศกึษามอือาชพีตอ้งมองงานไดท้ะลุปรุโปร่ง รู้ระบบการท างานอย่างดรีู้
ภารกจิหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทัง้ตนเอง และสมาชกิในองค์กร และรู้รบัผดิชอบอย่างสม ่าเสมอ
ค านึงถงึประโยชน์ระยะยาวและเป้าหมายโดยรวม 

(๘) มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์(Creativity) รเิริม่โครงการใหม่ ๆ และท าให้ส าเรจ็
เป็นที่ยอมรบัของบุคคลทัว่ไป ก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุด เป็นวธิกีารที่เกดิการยอมรบัว่าเป็น
แนวคดิทีด่ ีมคีวามละเอยีดรอบคอบและยดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสม 

                                                

๘๒ศกัดิไ์ทย  สุรกจิบวร, ภาวะผู้น าของผู้บริหารมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : สุวรียิาสาส์น, 
๒๕๔๙), หน้า ๑๑ – ๑๒. 



๔๘ 

 

(๙) มคีวามรู้สกึไวต่อบุคคลอื่น (Mental Agility) เกี่ยวขอ้งกบัระดบัสตปิญัญา
สามารถคน้หาทางเลอืกไดห้ลากหลายเพื่อการแกไ้ขปญัหา รูจ้กัเอาใจเขามาใส่ใจเรา ให้เกยีรติ
และสนใจในความรูส้กึของคนอื่น 

(๑๐) มคีวามใฝ่รู้และฝึกฝนการเรยีนรู้ (Balanced Learning Habits and Skill) 
ต้องรู้ว่าจะต้องรู้อะไร และต้องรู้ให้จรงิ ต้องคดิเป็น คดิได้ และสามารถบูรณาการความรู้ได้ 
ประยุกต์ใช้ได้ สามารถสร้างทฤษฎีหรอืกฎเกณฑ์ได้จากการปฏบิตังิาน สามารถพฒันางาน
วชิาการและรปูแบบ วธิกีารจากทฤษฎไีด ้

หวน พินธพุนัธ์๘๓   ได้สรุปคุณลกัษณะของผู้บรหิารสถานศกึษามอือาชพี ตาม
แนวปฏริปูการศกึษาไว ้๖ ประการ ดงันี้ 

(๑)  เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผู้บริหารมืออาชีพจะต้องเป็นผู้ที่ม ี
“ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค”์ เพื่อใหก้ารบรหิารสถานศกึษาเกดิการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขี ึน้ 
และเจรญิรุดหน้าไปสู่ความเป็นเลศิไดอ้ยา่งรวดเรว็ เพราะวทิยาการต่าง ๆ ในโลกก้าวหน้าและ
เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา นอกจากนี้ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์และการมโีลกทศัน์ทีก่วา้งไกลจะ
เป็นพื้นฐานส าคญัที่จะช่วยให้ผู้บรหิารมอือาชพีมี วสิยัทศัน์ สามารถก าหนดภาพอนาคตของ
สถานศกึษาไดอ้ยา่งชดัเจนและเหมาะสมกบัยคุสมยั ตลอดจนก าหนดกลยุทธในการบรหิารเพื่อ
น าสถานศกึษาไปสู่จุดหมายนัน้ 

(๒)  มจีติวญิญาณนกับรหิาร ผูบ้รหิารมอือาชพีจะตอ้งมจีติวญิญาณนกับรหิาร คอื 
(๒.๑)  อุทศิตนเพื่อหน้าที ่เป็นผูท้ ีม่คีวามรกัและมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที่

มุ่งมัน่ขยนั อดทน และเสยีสละทีจ่ะท างานในหน้าทีผู่บ้รหิารสถานศกึษา เพื่อน าสถานศกึษาไปสู่
ความส าเร็จในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ตามจุดหมายของการปฏิรูป
การศกึษา 

(๒.๒)  มคีวามเป็นปญัญาชน เป็นผูท้ ีด่ าเนินชวีติและท างานในหน้าทีโ่ดยใช้
ปญัญาพจิารณาด้วยเหตุผล ตามหลกักาลามสูตร ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ โลภ โกรธ หลง
และความล าเอยีงดว้ยอคตต่ิาง ๆ มจีติใจทีเ่ขม้แขง็หนกัแน่นในเหตุผลแห่งความถูกตอ้งในความ
ซื่อสตัย ์สุจรติ และยตุธิรรม 

(๒.๓)  บรหิารตนเป็นแบบอยา่งที่ด ีเป็นผู้ที่ให้ความส าคญัต่อการประพฤติ
ตนเป็นแบบอยา่งทีด่ใีนทุกดา้น ทัง้ดา้นความเก่ง ความด ีและความมสีุขภาพสมบรูณ์ทัง้สุขภาพ
กายและสุขภาพจติในฐานะทีม่หีน้าที่เป็นผู้น าในการพฒันาคุณภาพผู้เรยีน โดยยดึหลกัว่า “จะ
พฒันาใครเขาตอ้งพฒันาตวัเราก่อน” นอกจากนี้การพฒันาตนให้ม ี“ภูมริู้ ภูมธิรรมและภูมฐิาน”  

                                                

๘๓หวน พนิธุพนัธ์, การบริหารการศึกษา: นักบริหารมืออาชีพ, พมิพ์คร ัง้ที ่๒, (นนทบรุ ี: พนัธุ
พนัธ์การพมิพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๓๘ 



๔๙ 

 

ยงัช่วยให้ผู้บรหิารได้รบัความเชื่อถือศรทัธาจากครู ผู้เรยีน ผู้ปกครองและชุมชน ท าให้การ
บรหิารไดร้บัความร่วมมอืจากทุกฝา่ยและประสบความส าเรจ็สงูขึน้ 

(๓)  เป็นผูน้ าทางการศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษามืออาชพี จะต้องเป็นผู้ม ี“ภูมริู้”
ทางด้านการศกึษา เหน็ความสมัพนัธ์เชื่อมโยงระหว่างการศกึษากบัสภาวะแวดล้อมในสงัคม
สามารถวเิคราะห ์ปญัหาและแนวโน้มทางการศกึษาของไทยไดอ้ยา่งชดัเจน มคีวามเป็นผู้น าใน
การปฏริปูการศกึษา เป็นผูน้ าทางวชิาการ และเป็นผูน้ าในการบรหิารคุณภาพการศกึษา 

(๔)  มคีวามรูค้วามสามารถในการบรหิาร ผูบ้รหิารสถานศกึษามอือาชพี นอกจาก
จะตอ้งม ี“ภมูริู”้ ทางดา้นการศกึษาแลว้ยงัตอ้งม ี “ภมูริู”้ ทางดา้นการบรหิารอกีด้วย โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ความรูใ้นหลกัการบรหิาร เทคนิคการบรหิารและการวางแผนกลยุทธ์ ตลอดจนสามารถ
น าหลกัวชิาดงักล่าวมาประยกุตใ์ชเ้พื่อใหป้ระสบความส าเรจ็ในการบรหิารจดัการศกึษาอย่างมี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสงู 

(๕)  มผีลงานทีแ่สดงถงึความช านาญการในการบรหิารสถานศกึษา ดงันัน้ผูบ้รหิาร
สถานศึกษามืออาชีพจะต้องมีความสามารถในการใช้ศาสตร์และศิลปะในการบริหารมา
พฒันาการบรหิารงานดา้นต่างๆ ภายในสถาบนัการศกึษาใหป้ระสบความส าเรจ็ สู่ความเป็นเลศิ
ในการพฒันาคุณภาพผู้เรียน มคีวามสามารถในการบรหิารทรพัยากร ทัง้บุคคล เงนิ วสัดุ
ครุภณัฑ์ และอาคารสถานที่เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุด ต่อการบรหิารจดัการศกึษาอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

(๖) น านวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร  ผู้บริหาร
สถานศกึษามอือาชพีในยคุปจัจุบนั จะต้องรู้จกัน านวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ใน
การบรหิารจดัการศกึษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การพฒันาผู้เรยีนประสบความส าเรจ็ มคีุณภาพ
สมบรูณ์ทัง้เป็นคนเก่งเป็นคนดแีละมคีวามสุขในชวีติไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

นอกจากนี้ยงัมีนักวิชาการศึกษาต่างประเทศอีกมากมายหลายท่านได้กล่าว
คุณสมบตัแิละลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษาไว ้ดงันี้ 

เดสเลอร์๘๔  (Dessler) กล่าวถึงคุณสมบตัิและลกัษณะที่ดีของผู้บริหารว่ามี ๖ 
ประการ ดงันี้ 

(๑) เป็นผูบ้รหิารทีม่แีรงจงูใจ หมายถงึ เป็นผูท้ ีม่คีวามปรารถนาอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะ
ประสบความส าเรจ็ มพีลงัอยา่งมาก และมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ  

                                                

๘๔Gary Dessler, Management : Principles and Practices for Tomorrow’s Leaders, 3th  
ed., (New Jersey : Pearson  Education, Inc., 2004), pp. 256 - 258. 



๕๐ 

 

(๒) มคีวามต้องการที่จะเป็นผู้น า ชอบและลกัษณะที่จะเป็นผู้น ามากกว่าผู้ตาม 
และจะเป็นผูท้ ีม่อีทิธพิลเหนือผูอ้ื่น 

(๓) มคีวามซื่อสตัยแ์ละมคีุณธรรม 
(๔) เป็นผูม้คีวามมัน่ใจ ซึง่ความมัน่ใจจะมบีทบาทส าคญัต่อการตดัสนิใจ และท า

ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามคีวามเชื่อมัน่ในผูน้ า 
(๕) มคีวามสามารถในการรบัรูแ้ละมคีวามฉลาด 
(๖) ตอ้งเป็นผูท้ ีรู่จ้กัองคก์ารเป็นอยา่งด ีเพราะจะเป็นขอ้มูลที่ช่วยในการตดัสนิใจ

ทีถู่กตอ้งและเหมาะสม 

ดอลล์๘๕  (Doll)  มคีวามเห็นว่า  ผู้บริหารทางการศกึษาควรมีคุณลกัษณะดงันี้  
ควรเป็นคนทีม่ลีกัษณะเอาใจเขามาใส่ใจเรา  ผูน้ าควรจะเป็นผูท้ ีม่คีวามรู้สกึไวต่อความต้องการ
หรอือารมณ์ของสมาชกิของกลุ่ม  (๒)  ควรเป็นคนมชีวีติจติใจ  มคีวามตอ้งการส่วนตวั  เป็นคน
มคีวามกระตือรือร้น  มคีวามตื่นตวัอยู่เสมอ  ร่าเริงแจ่มใส (๓)  ควรได้รบัการยอมรบัจาก
สมาชิกว่าเป็นสมาชกิของกลุ่มและพฤตกิรรมของผู้บริหารจะต้องสอดคล้องกบัเกณฑ์เฉลี่ย  
(Norms)  ของกลุ่ม  มคีวามคดิไม่ต่างหรอืห่างจากความคดิของกลุ่มมากนกั  (๔)  ควรเป็นทีพ่ึ่ง
ของสมาชกิได ้ (๕)  สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ (๖)  เป็นผูม้สีตปิญัญา  (๗)  สนใจ
และรูใ้นบทบาทของการเป็นผูบ้รหิารเป็นอยา่งด ี  (๘)  มคีวามรบัผดิชอบสงู 

แคทซ์๘๖ (Katz) การที่ผู้บรหิารจะปฏบิตัหิน้าที่ให้เกดิสมัฤทธิผ์ลในอาชพีของตน 
ผูบ้รหิารทุกระดบัจะตอ้งมทีกัษะ ๓ ประการ คอื 

(๑) ทกัษะทางด้านมนุษย์ หมายถึง ความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้อื่นมี
ความรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรมของมนุษย ์และมคีวามสามารถทีจ่ะตระหนกัในปญัหาดา้นการกระตุ้น
ใหค้นท างาน 

(๒) ทกัษะทางด้านความรู้ด้านเทคนิค หมายถึง ความสามารถที่จะใช้เทคนิค
ความรู้ วธิกีารและเครื่องมอือุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์กบัการท างาน และในด้านการ
ปรบัปรุงวธิกีารท างานใหม้กีารพฒันาไปสู่ความกา้วหน้ายิง่ขึน้ 

(๓) ทกัษะทางด้านความคดิรวบยอด หมายถึง ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการท างาน 
เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายขององคก์าร และความสามารถในการวางแผนการจดัองค์การ การ

                                                

๘๕Ronald C. Doll, Curriculum  Improvement, (Boston : Allyn  and  Bacon, 1968), pp. 
153 – 155. 

๘๖Katz L. R., Skills and Effective Administrator, (New York : The President and Fellows 
of Harvard College, 1964), pp. 172-174. 



๕๑ 

 

ก าหนดมอบหมายงาน การควบคุมตรวจสอบ การตดิตามผลงาน และการประสานงานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ   

ฟลอร์๘๗ (Flores)  พบวา่บุคลกิภาพเป็นลกัษณะของบุคคล  ได้แก่  ลกัษณะทาง
กาย  สตปิญัญา  ก าลงัใจ  สงัคม  และอารมณ์ 

ปีเตอร ์ ดรกัเกอร์๘๘ (Peter  F. Drucker)  ไดใ้หแ้นวคดิเกีย่วกบัลกัษณะผูน้ าดงันี้   
(๑)  มคีวามพร้อมทัง้กายใจ  สมอง  (wealthy)  (๒)  มคีวามช านาญพเิศษ  (skills)  (๓)  มี
อ านาจในตวัเอง  (power)  (๔)  รอบรูทุ้กอยา่งทีส่ามารถท าได ้ (enlightenment)  (๕)  แสวงหา
สิง่ทีด่ ี (well  belong) ( ๖)  ตรงต่อระเบยีบ  (rectitude)  (๗)  รู้จกัที่ต ่าที่สูง  (respect)  (๘)  
การแสดงท่าทางไม่ขดัตา  (affection)  

Ruch๘๙ (รชั) เสนอวา่ทุกสิง่ทุกอยา่งทีม่อียูใ่นตวับุคคล  ไดแ้ก่  ลกัษณะภายนอกที่
เหน็พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถึงความรู้สกึนึกคดิและลกัษณะที่เป็นแบบเฉพาะของแต่ละคน  แต่
เมื่อพจิารณาถึงที่มาของบุคลกิภาพแล้ว  อาจกล่าวได้ว่า  บุคลกิภาพของคนไม่ใช่สิง่ที่เกดิมา
พรอ้มกบับุคคลนัน้  ยกเวน้รปูร่าง  หน้าตา  สดัส่วน  สผีวิของร่างกายแล้ว  นอกจากนี้เกดิจาก
การฝึกฝนอบรม  เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ภายหลงัทัง้สิน้ 

แชคส์๙  (Sachs) ไดก้ล่าวไวว้า่ลกัษณะของผูน้ าทีด่ตีอ้งประกอบดว้ย (๑) มคีวาม
เข้าใจตนเอง (๒)  ยอมรบัฟงัและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น  (๓)  มีความเข้าใจใน
สถานการณ์ของผู้ร่วมงาน  (๔)  มีความคดิรเิริ่มสร้างสรรค์  (๕)  สามารถน าความคิดของ
ผูร้่วมงานไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์แก่หน่วยงาน  

สตอ๊กดิลล์๙๑  (Stogdill)  ไดก้ล่าววา่  ลกัษณะของผูน้ าประกอบดว้ยการรูจ้กัการ
เขา้สงัคม  มคีวามคดิรเิริม่  มคีวามเพยีรพยายาม  รูจ้กัวธิทีีจ่ะท างานให้ส าเรจ็  มคีวามเชื่อมัน่
ในตนเอง  ตื่นตัวและหยัง่รู้สถานการณ์  มีความร่วมมือเป็นที่นิยมของประชาชน  มี
ความสามารถในการปรบัตวัและมคีวามสามารถในการพดู 

                                                

๘๗Thomas  N.  Flores,  Fundamental  in  test  and  Measurement, (Manila  :  Abive  
Publishing  House, 1960), p.  7. 

๘๘Peter F. Drucker, The Practice of Management, (New  York : Harper, 1958), p. 150. 
๘๙Ruch, Psychology  and  Life, (New  York  :  Mcgraw  hill  Co., 1965), p. 5. 
๙๐Benjamin  M.  Sachs, Education  Administration  :  A  Behavioral  Approach, (Boston 

: Houghton  Miffin  Company, 1966), pp. 3 – 4. 
๙๑Stogdill, R.M.,Handbook of Leadership, (Now York  :  Free  Press, 1974), p. 62. 



๕๒ 

 

จากค ากล่าวของนกัวชิาการขา้งตน้  สามารถสรุปไดว้า่  ผูบ้รหิารหรอืผูน้ าจะต้องมี
คุณสมบตัเิหมาะสม  มพีฤตกิรรม ในการน าที่ถูกต้องเหมาะสมเพราะความส าเรจ็ของงานทุก
ดา้นขององคก์าร ขึน้อยูก่บัผูบ้รหิาร หรอืผูน้ า ซึง่จะวนิิจฉยัส ัง่การ หรอืตดัสนิใจแกป้ญัหาต่าง ๆ 
เพื่อให้งานเกดิประสทิธภิาพ ซึ่งคุณลกัษณะ ที่พงึประสงค์ของผู้บรหิารหรอืผู้น านัน้ ควรที่จะ
ประกอบด้วยเรื่องที่ส าคญั ได้แก่ คุณลกัษณะด้านบุคลกิภาพ คุณลกัษณะด้านความเป็นผู้น า 
คุณลกัษณะด้านความรู้ทางวชิาการเป็นผู้มสีตปิญัญา  สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้   
และ คุณลกัษณะดา้นความสามารถในการบรหิาร มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัผูร้่วมงาน 

 

๒.๕  แนวคิดเก่ียวข้องกบัหลกัธรรมาภิบาล  

๒.๕.๑  ความหมายของธรรมาภิบาล 

ค าวา่ ธรรมาภิบาล หรอื Good  Governance ไดป้รากฏขึน้มาเมื่อประมาณ  ๑๐  
กว่าปีที่แล้ว โดยเกิดขึ้นครัง้แรกในปี ๑๙๘๙ และได้เข้ามาในประเทศไทยในช่วงปีวิกฤติ
เศรษฐกจิ  ๒๕๔๐  ในขณะนัน้สงัคมเศรษฐกจิไทยได้รบัความบอบช ้าจากวกิฤตดิงักล่าวอย่าง
มาก  จนตอ้งรบัความช่วยเหลอืจาก  IMF (International  Monetary  Fund)  ซึ่งรฐับาลไทยใน
ขณะนัน้ได้ให้ค ามัน่สญัญากบั IMF ว่าจะต้องสร้าง Good  Governance  ขึน้ในการบรหิาร
จดัการในภาครฐัดงัทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืแสดงเจตจ านงที่รฐับาลไทยได้ท าไวก้บั IMF ส าหรบั
ความหมายของค าวา่  Good  Governance  นัน้ยงัมคีวามเขา้ใจทีแ่ตกต่างกนัอยู่ซึ่งนักวชิาการ
หลายคนไดแ้ปลความหมายของธรรมาภบิาล  ไวด้งันี้ 

เกษม  วฒันชยั๙๒  ได้ สรุปว่า  ธรรมาภบิาล  หมายถึง  การก ากบัที่ด ีการดูแล
อยา่งด ี เพื่อประกนัวา่องคก์รจะไม่มกีารฉ้อราษฎรบ์งัหลวง  ไม่ดอ้ยประสทิธภิาพ   

เจริญพงษ์  วิญญนุูรกัษ์๙๓  ได้สรุปว่า  ธรรมาภบิาล  หมายถึง  กฎเกณฑ์การ
ปกครองบ ารุงรกัษาบ้านเมอืงที่ดหีรอืกฎเกณฑ์ที่ดขีองบ้านเมอืงและสงัคมโดยมขีอบเขตของ
ความหมายรวมถงึการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ซีึง่ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสงัคม   

 

                                                

๙๒เกษม  วฒันชยั, ธรรมาภิบาลกบัคอรปัชัน่ในสงัคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: อมัรนิทร์ดิ้ง
แอนดพ์บัลสิซิ้ง, ๒๕๔๖), หน้า ๒๓. 

๙๓เจรญิพงษ์  วญิญูนุรกัษ์, ธรรมาภิบาลกบัการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองละสงัคม
ท่ีดี, วารสารเพิม่ผลผลติ, ปีที ่๓๙ (๒๕๔๓), หน้า ๓ – ๗. 



๕๓ 

 

เจริญ เจษฎาวลัย์๙๔  ได้สรุปว่า  Good governance คอื ระบบความเชื่อมัน่ที่ตัง้
อยูบ่นพืน้ฐานของความเชื่อถอืและความไวว้างใจ 

ชยัสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ๙๕ ได้ได้สรุปว่า  ธรรมรฐั (Good governance) คอืใช้
หลกันิตธิรรม ใชห้ลกักฎหมาย ใชห้ลกัคุณธรรมโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิซึ่งถ้าใช้กฎหมายอย่างเท่า
เทยีมกนัคนพกิารกจ็ะขาดโอกาสจงึตอ้งมหีลกัคุณธรรม 

ไชยวฒัน์  ค า้ชู๙๖   ไดส้รุปวา่  ธรรมาภบิาล  หมายถงึ เป็นลกัษณะความสมัพนัธ ์ 
วธิกีาร  และเครื่องมอืซึง่จะก่อใหเ้กดิความสมัพนัธร์ะหว่างรฐักบัประชาชนทัง้ในส่วนที่เป็นการ
ด าเนินการ  ในฐานะปจัเจกบุคคล  และที่เป็นการด าเนินการในลกัษณะที่เป็นสถาบนัรวมถึง
คุณภาพ  และประสทิธภิาพของการจดัการปกครอง  และการบรหิารมคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อ
การพฒันา  และความเจรญิของชาต ิ

ทิพาวดี  เมฆสวรรค์๙๗  ไดส้รุปว่า  ธรรมาภบิาลหมายถึง  กรอบในการบรหิารจดัการ
ขององคก์รต่าง ๆ ซึง่กรอบการบรหิารจดัการนี้มที ัง้ดแีละไม่ดทีีด่กีเ็รยีกว่า  Good Governance  
ทีไ่ม่ดกีเ็รยีกวา่  Bad  Governance   

บวรศกัด์ิ  อวุรรณโณ๙๘  ไดส้รุปวา่  ธรรมาภบิาล  หมายถงึ  เป็นระบบโครงสรา้ง  
กระบวนการและความสมัพนัธ์ของภาครฐั  ภาคธุรกิจเอกชน  และภาคประชาสงัคมในการ
บรหิารจดัการเศรษฐกจิ  การเมอืง  และสงัคมของรฐัซึง่เป็นการบรหิารจดัการทีด่ี 

บษุบง ชยัเจริญวฒันะ๙๙ ได้สรุปว่า ธรรมาภบิาล ท าหน้าที่เป็นกลไก เครื่องมอื 
และแนวทางการด าเนินงานทีเ่ชื่อมโยงกนัของภาคเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง โดยเน้นความ

                                                

๙๔เจรญิ เจษฎาวลัย์, การวางมาตรฐานธรรมาภิบาล, (กรุงเทพมหานคร : บรษิทั พอด ีจ ากดั, 
๒๕๔๕), หน้า ๗๓. 

๙๕ชยัสิทธิ ์ เฉลิมมปีระเสรฐิ, จตุรงค์ บุณยรตัน์สุนทร, พระมหาจรูญโรจน์ ภวิว โส , เศรษฐกิจ
พอเพียงและประชาสังคม ผลการเสวนาสหสาขาวิชาระหว่างสถาบันแห่งชาติ คร ัง้ ท่ี  ๑ ,
(กรงุเทพมหานคร : ฟ้าอภยั จ ากดั, ๒๕๔๕), (เล่มที ่๓), หน้า ๗๖. 

๙๖ไชยวฒัน์  ค ้าชู, ธรรมาภิบาลในองค์กร, วารสารวงการครู, ปีที่  ๔๗, ฉบบัที่ ๒ (สงิหาคม 
๒๕๔๗), หน้า ๗. 

๙๗ทพิาวด ี เมฆสวรรค,์  ธรรมาภิบาล, วารสารเพิม่ผลผลติ, ปีที ่๓๙ (๒๕๔๓), หน้า ๖๓. 
๙๘บวรศกัดิ ์ อุวรรณโณ, การสร้างธรรมาภิบาลในสงัคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

วญิญูชน, ๒๕๔๔), หน้า ๑๐. 
๙๙บุษบง ชยัเจรญิวฒันะ, ตวัชี้วดัธรรมาภิบาล, พิมพ์คร ัง้ที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สถาบนั

พระปกเกลา้, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐. 



๕๔ 

 

จ าเป็นของการสร้างความร่วมมอืจากภาครฐั ภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างจรงิจงัและ
ต่อเนื่องเพื่อใหป้ระเทศมพีืน้ฐานระบอบประชาธปิไตยทีเ่ขม้แขง็ มคีวามชอบธรรมของกฎหมาย
มเีสถียรภาพ มโีครงสร้างและกระบวนการการบริหารที่มปีระสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบไดอ้นัจะน าไปสู่การพฒันาประเทศทีย่ ัง่ยนื 

ปัญญา  ฉายะจินดาวงศ์ และรชันี ภู่ตระกลู๑    ได้สรุปว่า  ธรรมาภิบาล  
(Good Governance) หมายถึง การบรหิารจดัการทรพัยากรทางเศรษฐกจิและสงัคม เพื่อการ
พฒันาของประเทศ โดยมกีารเชื่อมโยงองค์ประกอบทัง้ ๓ ส่วนของสงัคม คือ ภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม และให้มีการสนับสนุนซึ่งกนัและกนัอย่างสร้างสรรค์ 
ก่อให้เกดิความสมัพนัธ์ระหว่างเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงอย่างสมดุล ส่งผลให้สงัคมด ารงอยู่
ร่วมกนัอยา่งสนัต ิตลอดจนมกีารใชอ้ านาจในการพฒันาประเทศชาตใิหเ้ป็นไปอยา่งมัน่คงยัง่ยนื 
และมเีสถยีรภาพ 

ยคุ  ศรีอาริยะ๑๐๑  ไดส้รุปวา่ ค าวา่  ธรรมรฐั  มคีวามหมายไม่ตรงกบัความหมาย
ของ Good Governance นัก  เพราะ Good Governance  น่าจะหมายถึงระบบในการบรหิาร
และการจดัการทีด่ ี มากกว่าจะหมายถึง  การสร้างรฐัที่ดงีาม  และหากใช้ค าไทยว่า  ธรรมรฐั  
ภาษาองักฤษกน่็าจะเป็นค าวา่  Good  State  ไม่ใช่  Good Governance 

ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคนอ่ืน ๆ๑ ๒ ได้สรุปว่า ธรรมาภบิาล หมายถึง วธิกีาร
ด าเนินการปกครองทีท่ าใหเ้กดิผลดแีละความเหมาะสม 

สมเกียรติ มีธรรม๑๐๓ ได้สรุปว่า  พุทธศาสนภิบาล เป็นหลักบริหารที่ไปพ้น
หลกัการของธรรมาภบิาล เขา้ใกล้เรื่องจติวญิญาณมากขึน้เป็นการบรหิารที่เรยีกว่าเอาคนเป็น
ศนูยก์ลางในการบรหิาร เป็นการพฒันาคนทัง้ร่างกาย จติใจ สตปิญัญาและการอยู่ร่วมกนัเป็น
หมู่คณะในองคก์ร รูจ้กัเอือ้เฟ้ือแบ่งปนัอยูก่นัด้วยความรกัความเมตตา ไม่เหน็แก่ตวัมคีวามสุข 
สนุกกบัการท างาน  

                                                

๑๐๐ปญัญา ฉายะจินดาวงศ์ และรชันี ภู่ตระกูล, ธรรมาภิบาล (Good Governance) กบั
สงัคมไทย, (กรงุเทพมหานคร : บพธิการพมิพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๓. 

๑๐๑ยุค  ศรอีารยิะ.  “โลการภวิฒัน์กบั  Good Governance”  ในธรรมาภิบาลกบัคอรปัชัน่ใน
สงัคมไทย,  (กรงุเทพมหานคร : สถาบนัวถิทีรรศน์,  ๒๕๔๖),  หน้า  ๑๖. 

๑๐๒ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ, ทฤษฎีองคก์าร : ฉบบัมาตรฐาน, หน้า ๓๘๗. 
๑๐๓สมเกยีรต ิมธีรรม, พทุธทศัน์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมยั, (กรุงเทพมหานคร : 

ศยาม, ๒๕๔๖), หน้า ๑๓๗. 



๕๕ 

 

สมหมาย  ปฐมวิชยัวฒัน์๑ ๔  ได้สรุปว่า  ธรรมาภบิาล  หมายถึง  การแสดงถึง
นยัของความเป็นธรรมทัง้ในเชงิของความคดิและการกระท าของคนทีส่ามารถสื่อถงึกนัและเขา้ใจ
กนัได้  ภายใต้การปฏิบตัแิละวตัถุประสงค์ร่วมกนั  คอื  ความร่วมมอืเสมอภาค  รบัผดิชอบ  
โปร่งใส  ถูกตอ้งชอบธรรม  ยตุธิรรม  ค านึงถงึประโยชน์สาธารณะ  ความเจรญิ  พฒันาทีย่ ัง่ยนื
ของครอบครวั  กลุ่ม  ชุมชน  องค์กร  หน่วยธุรกจิ  สถาบนัรฐัและเอกชน  จนถึงระดบัสงัคม
โดยรวม  ส าหรบั  (Organization  for  Economic  Cooperation  and  Development  OECD)   

สทุธิพร บญุส่ง๑๐๕ ไดส้รุปวา่  ธรรมาภบิาล  หมายถงึการจดัการบรหิารประเทศที่
ดีทุก ๆ ด้านและทุกระดบั ซึ่งรวมถึงการจดัระบบองค์กรและกลไกของคณะรฐัมนตรี ส่วน
ราชการองคก์รของรฐัและรฐับาลทีไ่ม่ใช่ส่วนราชการ การบรหิารราชการส่วนภมูภิาคและทอ้งถิ่น 
องค์การที่ไม่ใช่ร ัฐบาล องค์กรเอกชน ชมรมและสมาคมเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ นิติบุคคล
ภาคเอกชนและภาคประชาชน มกีารก าหนดความสมัพนัธร์ะหวา่งส่วนต่าง ๆ 

จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว้า่  ธรรมาภบิาล  หมายถงึ  การบรหิารจดัการที่ดี
มปีระสทิธภิาพเน้นการเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ของสงัคมใหม้กีารสนับสนุนซึ่งกนัและกนั  มีความ
เป็นธรรมทัง้ในความคิดและการปฏบิตัิ  มจีุดมุ่งหมายเดยีวกนัมคีวามเสมอภาค  รบัผดิชอบ
โปร่งใส  ค านึงถงึประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกัอนัจะเป็นพลงัขบัเคลื่อนองค์การไปสู่ความส าเรจ็
อยา่งมัน่คงและมกีารพฒันาทีย่ ัง่ยนืต่อไป 

๒.๕.๒  หลกัการของธรรมาภิบาล 

ธรรมาภบิาลเป็นทัง้เป้าหมายและวธิกีารในการพฒันา ถ้าพจิารณาในฐานะวธิกีาร
อนัน าไปสู่เป้าหมายก็จะหมายถึง เครื่องมือหรือกลไกในการบริหารจดัการทรพัยากรทาง
เศรษฐกจิและสงัคม เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายในการพฒันา อาท ิ การเสรมิสรา้งความเตบิโตทาง
เศรษฐกจิการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ การสร้างความเป็นธรรมในสงัคมเป็นต้น ในขณะที่ถ้า
พิจารณาในฐานะที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนานั ้นจะหมายถึงระบบบริหารจัดการที่มี
องคป์ระกอบส าคญั คอื มคีวามเป็นประชาธปิไตย ประชาชนมสี่วนร่วมในกระบวนการตดัสนิใจ 
ใหบ้รกิารสาธารณะทีม่ปีระสทิธภิาพตลอดจนการเคารพสทิธมินุษยชน และยดึมัน่ในความสุจรติ
ความถูกตอ้งดงีาม และโปร่งใส  

                                                

๑๐๔สมหมาย  ปฐมวชิยัวฒัน์, หลกัปกครองท่ีดีกบัสภาวะแวดล้อมของระบบควบคมุภายใน, 
วารสารนกับรหิาร, ปีที ่๒๑,  (๒๕๔๓), หน้า๕๑. 

๑๐๕สุทธิพร บุญส่ง , คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต , พิมพ์คร ัง้ที่  ๒ , 
(กรงุเทพมหานคร : ทรปิเพิ้ล กรุ๊ป, ๒๕๕๐), หน้า ๗๗. 



๕๖ 

 

ส านักนายกรฐัมนตรี๑๐๖ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การบรหิารงานกจิการบ้านเมอืงที่ด ี
พ.ศ. ๒๕๔๖  เพื่อความชดัเจน ผูว้จิยัไดเ้ลอืกศกึษาหลกัเกณฑก์ารบรหิารงานกจิการบ้านเมอืง
ทีด่ ีประกอบดว้ยหลกัต่าง ๆ   ๖  หลกั  คอื 

(๑) หลกันิตธิรรม 
(๒) หลกัคุณธรรม 
(๓) หลกัความโปร่งใส 
(๔) หลกัการมสี่วนร่วม 
(๕) หลกัความรบัผดิชอบ 
(๖) หลกัความคุม้ค่า 

ซึง่แต่ละหลกัมนีกัวชิาการและหน่วยงานต่าง  ๆ  ไดแ้สดงทรรศนะในแต่ละหลกัไว้
ดงันี้  คอื 

(๑)  หลกันิติธรรม  (Rule of law) 

หลกัธรรมาภบิาลนัน้ตอ้งการความถูกตอ้งตามกรอบของกฎหมาย ไม่เลอืกปฏบิตั ิ
ไม่ล าเอยีงมกีารปฏบิตัอิยา่งเสมอภาคและเป็นธรรมกบัทุกคนโดยเท่าเทยีมกนั ทุกคนในสงัคม
อยู่ภายใต้ขอ้ก าหนดของกฎหมายเดยีวกนั ซึ่งสอดคล้องกบันักวชิาการและหน่วยงานต่าง ๆ  
ไดก้ล่าวถงึหลกันิตธิรรม  ไวด้งันี้ 

ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี๑๐๗ ได้สรุปว่า หลกันิติธรรมว่าเป็นตรากฎหมาย
และกฎข้อบงัคบัให้ทนัสมยัและเป็นธรรม  เป็นที่ยอมรบัของสงัคมอนัจะท าให้สงัคมยนิยอม
พรอ้มใจกนัปฏบิตัติามกฎหมาย  และกฎขอ้บงัคบัเหล่านัน้  โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้
กฎหมายมใิช่อ าเภอใจหรอือ านาจของตวับุคคล  ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร  ี

ชนะศกัด์ิ  ยุวบูรณ์๑ ๘ ได้สรุปว่า ด้านหลกันิตธิรรม (Rule of law) เป็นการตรา
กฎหมายและกฎขอ้บงัคบัให้ทนัสมยัและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรบัของสงัคม  อนัจะท าให้สงัคม

                                                

๑๐๖ส านกันายกรฐัมนตร,ี ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสงัคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖,  (กรงุเทพมหานคร : ส านกังานขา้ราชการพลเรอืน, ๒๕๔๖), หน้า  ๑๓. 

๑๐๗เรื่องเดียวกนั, หน้า  ๑๓. 
๑๐๘ชนะศกัดิ ์ ยุวบูรณ์, กระทรวงมหาดไทยกบัการบริหารจดัการท่ีดี  ในการปกครองท่ีดี 

(Good  Governance), (กรงุเทพมหานคร : บพธิการพมิพ์) ๒๕๕๓, หน้า ๓ – ๑๒. 



๕๗ 

 

ยนิยอมพรอ้มใจกนัปฏบิตัติามกฎหมาย  และกฎขอ้บงัคบัเหล่านัน้  โดยถือว่าเป็นการปกครอง
ภายใตก้ฎหมายมใิช่อ าเภอใจหรอือ านาจของตวับุคคล 

ปาริชาต   เทพอารกัษ์๑ ๙  ไดส้รุปวา่  ดา้นหลกันิตธิรรม (Rule of law) เป็นหลกั
ทีถ่อืเป็นกฎกตกิาในสงัคมทีทุ่กคนมสี่วนเกีย่วขอ้ง ดงันัน้ การตรากฎหมายที่ถูกต้องเป็นธรรม 
การบงัคบัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย โดยค านึงถึงสทิธ ิเสรภีาพ ของสมาชกิ ระบบกฎหมายและ
กระบวนการยตุธิรรมทีด่มีคีวามเป็นธรรมและมคีวามชดัเจน มรีะบบลงโทษทีเ่หมาะสม 

ปีดิเทพ  อยู่ยืนยง๑๑   ได้สรุปว่า  ด้านหลกันิตธิรรม  (Rule  of  low)  หมายถึง  
การใชก้ฎหมายต่าง ๆ  อยา่งเทีย่งตรง ยตุธิรรม สามารถบงัคบัใชก้ฎหมายกบัทุกคนไดเ้สมอกนั  
โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ

วนิดา  แสงสารพนัธ์๑๑๑  กล่าวว่า  การบรหิารจดัการเเบบ ธรรมาภบิาลต้องมี
กฎเกณฑ์เป็นตวัก าหนดความสมัพนัธ์ของทุกภาคส่วนในสงัคม ซึ่งกฎเกณฑ์ นี้อาจหมายถึง
รฐัธรรมนูญ  กฎหมาย  ระเบยีบ ขอ้บงัคบั รวมถึงกฎเกณฑ์ที่มไิด้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น 
กฎเกณฑท์างธรรมเนียมประเพณี  ศาสนา  และศลีธรรมดว้ย 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พี้นฐาน๑๑๒  ได้สรุปว่าด้านหลกันิตธิรรม  
(Rule  of  low)  หมายถงึ  เป็นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมอืในการปฏบิตังิานอย่างเป็นธรรม
กบัผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ย โดยค านึงถงึผลทีเ่กดิขึน้ต่อนกัเรยีน  และประชาชนเป็นส าคญั 

สุดจิต นิมิตกลุ๑๑๓  ได้สรุปว่า  ด้านหลกันิตธิรรม (Rule  of  low)  ว่าเป็นการ
พฒันาปรบัปรุงแก ้ไขและเพิม่กฎหมายใหม้คีวามทนัสมยั และเป็นธรรมเก่ทุกฝา่ย 

 

                                                

๑๐๙ปารชิาต เทพอารกัษ์, วารสารเศรษฐกิจและสงัคม, ส านกัประเมนิผลและเผยแพร่การพฒันา
,(มกราคม – มนีาคม  ๒๕๕๐), หน้า  ๕๐ – ๕๑.  

๑๑๐ปีดเิทพ  อยู่ยนืยง, ธรรมาภิบาล (Good  Governance) ในสงัคม, (กรงุเทพมหานคร : บพิธ
การพมิพ์ ๒๕๕๖), หน้า ๑๓. 

๑๑๑วนิดา  แสงสารพนัธ์,  “การบรหิารจดัการแบบธรรมาภบิาล”, วารสารนักบริหาร,  ปีที่ ๔๔ 
ฉบบัที ่๒  (กนัยายน  ๒๕๔๔) : หน้า ๓๙-๔๓.   

๑๑๒ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พี้นฐาน ,  คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน, (กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพ์การศาสนา,  ๒๕๔๗),  หน้า ๓.   

๑๑๓สดุจติ  นิมติกลุ,  กระทรวงมหาดไทยกบัการบริหารจดัการท่ีดี,  (กรุงเทพมหานคร : บพิธ
การพมิพ์, ๒๕๔๓),  หน้า ๓๕.   



๕๘ 

 

สถาบนัราชประชาสมาสยั๑๑๔  ได้สรุปว่า ด้านหลกันิตธิรรม (Rule  of  low) คอื  
เป็นการปฏบิตัติามกฎกตกิา ระเบยีบแบบแผนและกฎหมายต่าง ๆ โดยไม่ละเมดิอย่างตัง้ใจ 
หรอืจงใจหลกีเลีย่ง หรอืไม่ตัง้ใจเพราะไม่รู ้ฉะนัน้ถ้าไม่แน่ตอ้งศกึษาก่อนว่าจะผดิหลกันิตธิรรม
หรอืไม่ก่อนทีจ่ะทาลงไป  

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน๑๑๕ ได้สรุปว่า  ด้านหลกันิตธิรรม  
(Rule  of  low)  หมายถงึ  กฎหมายและกฎเกณฑต่์าง ๆ มคีวามเป็นธรรมสามารถปกป้องคนดี
และลงโทษคนไม่ด ี ได้มกีารปฏริูปกฎหมายอย่างสม ่าเสมอให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ที่
เปลีย่นไป  การด าเนินงานของกระบวนการยุตธิรรม เป็นไปอย่างรวดเรว็  โปร่งใส  ตรวจสอบ
ได ้ และไดร้บัการยอมรบัจากประชาชน 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู๑๑๖  ได้สรุปว่า ด้านหลกันิติธรรม    
(Rule  of  low)  หมายถงึ  การพจิารณาตามตวับทกฎหมายโดยดูว่ามบีทกฎหมายก าหนดไว้
หรอืไม่ 

สถาบนัพระปกเกล้า๑๑๗ ไดส้รุปวา่ “หลกันิตริฐั” หรอื “หลกันิตธิรรม” เป็นหลกัทีม่ี
ความมุ่งหมายที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อ านาจของรฐั ในการ
พจิารณาหลกันิตริฐัหรอืหลกันิตธิรรม จงึพจิารณาถงึสาระส าคญัของแต่ละหลกัการขา้งตน้ ดงันี้  

(๑)  หลกัการแบ่งแยกอ านาจ 
หลกัการแบ่งแยกอ านาจเป็นพื้นฐานที่ส าคญัของหลกันิติธรรม เพราะหลกัการ   

นิตธิรรมไม่สามารถจะสถาปนาขึน้มาได ้ในระบบการปกครองทีไ่ม่มกีารแบ่งแยกอ านาจไม่มีการ
ควบคุมตรวจสอบซึ่งกนัและกนัระหว่างอ านาจฝ่ายนิติบญัญตัิ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ 
อ านาจทัง้สามมิได้แบ่งแยกออกจากกนัโดยเด็ดขาด หากแต่มีการถ่วงดุลกนั (check and 
balance) เพื่อใหส้ทิธแิละเสรภีาพของประชาชนไดร้บัความคุ้มครอง   เกดิการแบ่งแยกองค์กร
ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่แตกต่างกนั วธิกีารแบ่งแยกอ านาจของรฐั รวมทัง้การก าหนดให้
องคก์รอื่นๆ เขา้ไปมสี่วนร่วมในกระบวนการแต่งตัง้บุคคลเขา้สู่อ านาจใดอ านาจหนึ่ง หรอืการให้
                                                

๑๑๔ราชประชาสมาสยั, สถาบนั, ธรรมาภิบาลบนัดาลสุข, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวง
สาธารณสขุ, ๒๕๔๙), หน้า ๖. 

๑๑๕ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน,  การบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี  
(Good  Governance), (กรงุเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน, ๒๕๕๓), หน้า ๒๒.            

 ๑๑๖ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครู, แนวการพิจราณาโทษข้าราชการครูท าผิดวินัย,  
(กรงุเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการคร,ู  ๒๕๔๓),  หน้า ๑๐. 

๑๑๗สถาบนัพระปกเกล้า,  โครงการขยายผลเพ่ือน าตวัชี้วดัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
ระดบัองคก์รไปสู่การปฏิบติั,  กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพ์ศาลาแดง, ๒๕๔๘), หน้า  ๒ - ๒๑. 



๕๙ 

 

มสีิทธิโต้แย้งคดัค้านอ านาจอื่น หรือสิทธิในการควบคุมตรวจสอบ ทัง้ในการท าภารกิจของ
องคก์ารนัน้ และการตรวจสอบของตวับุคคล ความสมัพนัธด์งักล่าวย่อมก่อให้เกดิความสมัพนัธ์
ระหวา่งอ านาจ ในการยบัย ัง้ซึง่กนั   และกนั และท าใหเ้กดิความสมดุลระหว่างอ านาจ ไม่ท าให้
อ านาจใดอ านาจหนึ่งมอี านาจโดยเบด็เสรจ็ ในขณะเดยีวกนักจ็ะไม่ท าใหอ้ านาจใดอ านาจหนึ่งอยู่
ภายใต้อ านาจอื่นโดยสิ้นเชงิ ด้วยสภาพการณ์เช่นนี้จะท าให้สทิธแิละเสรภีาพของประชาชน
ไดร้บัความคุม้ครอง อนัเป็นความมุ่งหมายประการส าคญัของหลกันิตธิรรม 

(๒)  หลกัการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน 
สทิธใินเสรภีาพของบุคคลและสทิธใินความเสมอภาค ทัง้สองประการนี้ถือว่าเป็น

พืน้ฐานของ “ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย”์ การแทรกแซงในสทิธแิละเสรภีาพของปจัเจกบุคคล โดย
อ านาจรฐัจะกระท าไดก้ต่็อเมื่อมกีฎหมายซึง่ผ่านเหน็ชอบจากตวัแทนของประชาชน หรอืรฐัสภา
เท่านัน้ โดยกฎหมายทีจ่ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนนัน้จะตอ้งไม่มุ่งหมายใหใ้ชบ้งัคบัแก่
กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง กฎหมายนัน้จะต้องระบุ
บทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญทีใ่หอ้ านาจในการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพ กฎหมายทีจ่ ากดัสทิธนิัน้จะ
จ ากดัใหก้ระทบกระเทอืนสาระส าคญัแห่งสทิธแิละเสรภีาพมไิด้ และหลกัการคุ้มครองสทิธแิละ
เสรภีาพของประชาชนจะตอ้งมกีารบญัญตัหิลกัประกนัการใชส้ทิธใินทางศาล 

(๓)  หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของฝา่ยตุลาการและฝา่ยปกครอง 
หลกัความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง หรอืที่เรียกว่า 

“หลกัความผูกพนัต่อกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง” ซึ่งหมายความว่า การใช้
กฎหมายของฝ่ายตุลาการกด็หีรอืฝ่ายปกครองกด็ ีจะต้องผูกพนัต่อบทบญัญตัขิองกฎหมายที่
ออกโดยองคก์ร  นิตบิญัญตั ิอนัเป็นองคก์รทีม่พีืน้ฐานมาจากตวัแทนของประชาชนนัน้จะกระท า
ไดเ้ฉพาะภายใตเ้งื่อนไขของรฐัธรรมนูญ  ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

(๔)  หลกัความชอบดว้ยกฎหมายในทางเนื้อหา 
 เป็นหลกัทีเ่รยีกร้องให้ฝ่ายนิตบิญัญตัหิรอืฝ่ายปกครองที่ออกกฎหมายล าดบัรอง
ก าหนดหลกัเกณฑใ์นทางกฎหมาย ให้เป็นตามหลกัความแน่นอนของกฎหมาย หลกัห้ามมใิห้
กฎหมายมผีลยอ้นหลงัและหลกัความพอสมควรแก่เหตุ  

(๕)  หลกัความอสิระของผูพ้พิากษา 
หลกันี้เป็นขอ้เรยีกร้อง เพื่อให้ผู้พพิากษาสามารถท าภาระหน้าที่ตุลาการได้โดย

ปราศจากการแทรกแซงใดๆ โดยมุ่งหมายให้ผู้พพิากษามคีวามผูกพนัเฉพาะต่อกฎหมาย และ
พจิารณาพพิากษาภายใตม้โนธรรมของตนเท่านัน้ 

(๖)  หลกัไม่มคีวามผดิและไม่มโีทษโดยไม่มกีฎหมาย 
หลกันี้เป็นหลกัประกนัในทางกฎหมายอาญาและยงัมผีลใช้กบัเรื่องโทษปรบัทาง

ปกครอง เรื่องโทษทางวนิยัและโทษในทางวชิาชพีดว้ย หลกันี้วางอยูบ่นพืน้ฐาน ๔ ประการ คอื 



๖๐ 

 

(๑) หลกัการกระท า (๒) หลกัการก าหนดโทษโดยกฎหมาย (๓) หลกัความแน่นอนชดัเจน และ   
(๔) หลกัหา้มมใิหก้ฎหมายมผีลยอ้นหลงั 

(๗)  หลกัความเป็นกฎหมายสงูสุดของรฐัธรรมนูญ 
เป็นส่วนยอดสุดของหลกันิตธิรรม หมายความว่า หากกฎหมายที่อยู่ในล าดบัที่ต ่า

กวา่ขดัหรอืแยง้กบัรฐัธรรมนูญ กฎหมายดงักล่าว ย่อมไม่มผีลบงัคบัใช้ หลกันี้เป็นขอ้เรยีกร้อง
ใหอ้ านาจทัง้หลายนัน้ผกูพนักบัรฐัธรรมนูญ ซึ่งย่อมหมายความว่า การท าให้หลกัที่ได้กล่าวมา
ขา้งตน้ทัง้หมดนี้มคีวามศกัดิส์ทิธิย์ ิง่ข ึน้ 

จากการใหค้วามหมายของหลกันิตธิรรมดงักล่าวขา้งตน้  สรุปได้ว่า  หลกันิตธิรรม
เป็นการตรากฎหมาย  ขอ้บงัคบั  กฎเกณฑต่์าง ๆ  มคีวามเป็นธรรม  เป็นที่ยอมรบัของสงัคม 
ผูบ้รหิารตอ้งใหบุ้คลากรของตนปฏบิตังิานอยู่ในระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  หรอืนโยบาย  ทัง้ยงัต้อง
สรา้งตวัอยา่งทีด่ใีหเ้กดิขึน้ในองคก์ารซึง่จะท าใหก้ารก ากบัดแูลง่ายขึน้ 

(๒)  หลกัคณุธรรม   (Morality) 

การทีอ่งคก์ารภาครฐัใชอ้ านาจหน้าที่ หรอืการแสวงหาผลประโยชน์ในทางส่วนตวั 
เหล่านี้ถือเป็นการทุจริต และการประพฤติมิชอบทัง้ต่อองค์การภาครฐัเองและองค์การใน
ภาคเอกชน  ดังนั ้นในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีนั ้นหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาจ าเป็นอยา่งยิง่ที่ช่วย ให้เกดิความสุขความเจรญิแก่ตนเองและสงัคมตลอดทัง้
หน่วยงาน  สถาบนั  เเละประเทศชาต ิโดยสงัคมของไทยได้ก าหนดหลกัทศพิธราชธรรม๑๑๘  
๑๐ ประการ ของพระราชาในการบรหิารงานแผ่นดนิ ไดแ้ก่  (๑) ทาน  การให้ทรพัยส์ิง่ของ (๒) 
ศลี   ประพฤตดิงีาม (๓) ปรจิจาคะ   ความเสยีสละ (๔) อาชชวะ ความซื่อตรง (๕) มทัทวะ  
ความอ่อนโยน (๖) ตบะ   ความทรงเดช เผากเิลสตณัหา (๗) อกัโกธะ   ความไม่กริ้วโกรธ (๘) 
อวหิงิสา  ความไม่ ขม่เหงเบยีดเบยีน (๙) ขนัต ิ  ความอดทนเขม้แขง็ไม่ท้อถอย และ (๑๐) อวิ
โรธนะ  ความไม่คลาดธรรม  

นอกจากพระพุทธองคจ์ะตรสัหลกัทศพธิราชธรรมไวเ้ป็นหลกัทีผู่ป้กครองพงึยดึถือ
ไวเ้ป็นหลกัในการปกครองบ้านเมอืงแล้ว นอกจากนี้พระองค์ยงัได้ตรสัหลกัธรรมหมวดอื่น ๆ 
ส าหรบัไวเ้ป็นองคป์ระกอบหรอืเป็นหลกัทีจ่ะช่วยสนบัสนุนการปกครองใหด้ าเนินไปด้วยดสี่งผล 
คอืประโยชน์สุขอนัจะบงัเกดิขึน้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า อนัไดแ้ก่ 

                                                

๑๑๘องฺ. ทสก.(ไทย) ๒๔ / ๒๗ 



๖๑ 

 

อธิปไตย๑๑๙  คอื  ความเป็นใหญ่  ภาวะทีถ่อืเอาเป็นใหญ่ หรอืหลกัเกณฑ์ในการ
ตดัสนิใจของบุคคลทีอ่ยูห่รอืร่วมอยูใ่นระบบการปกครองนัน้เหล่านี้เป็นตน้ ม ี  ๓  ประการคอื 

(๑)   อตัตาธิปไตย   ความมตีนเป็นใหญ่   ถือ  ตนเป็นใหญ่, กระท าการด้วย
ปรารภตนเป็นประมาณ 

(๒)  โลกาธปิไตย  ความมโีลกเป็นใหญ่  ถอืโลกเป็นใหญ่, กระท าการด้วยปรารภ
นิยมของโลกเป็นประมาณ 

(๓)  ธมัมาธปิไตย  ความมธีรรมเป็นใหญ่ ถือธรรมเป็นใหญ่, กระท าการด้วย
ปรารภความถูกตอ้งเป็นจรงิสมควรตามธรรมเป็นประมาณ 

พรหมวิหาร๑๒   ธรรมเป็นเครื่องอยูอ่ยา่งประเสรฐิ  ม ี๔ ประการ  คอื   
(๑)  เมตตา  คอื  ความรกัใคร่  ปราถนาจะใหเ้ป็นสุข   
(๒)  กรุณา  คอื ความสงสาร  คดิจะช่วยใหพ้น้ทุกข ์ 
 (๓)  มุทติา  คอื  ความพลอยยนิด ี เมื่อผูอ้ื่นไดด้ ี 
 (๔)  อุเบกขา  คอื   ความวางเฉย  ไม่ดใีจไม่เสยีใจเมื่อผูอ้ื่นไดร้บัวบิตั ิ

สงัคหวตัถุ๑๒๑   คอื  ธรรมเป็นเครื่องยดึเหนี่ยว คอืยดึเหนี่ยวใจบุคคลและประสาน
หมู่ชนไวใ้นสามคัค,ี หลกัการสงเคราะห ์ม ี๔ ประการ  คอื   

(๑)  ทาน  คอื  การให้ เป็นการเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่เสยีสละแบ่งปนัช่วยเหลอืกนัด้วย
สิง่ของตลอดจนใหค้วามรูแ้ละ  แนะน าส ัง่สอน 

(๒)  ปิยวาจา หรือ เปยยวชัชะ คอื วาจาเป็นที่รกั วาจาดูดดื่มน ้าใจ หรือวาจา
ซาบซึง้ใจ คอืกล่าวค าสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามคัค ีใหเ้กดิไมตรแีละความรกัใคร่นับถือ 
ตลอดถงึค าแสดงประโยชน์ประกอบดว้ยเหตุผลเป็นหลกัฐานจงูใจใหน้ิยมยอมตาม 

(๓)  อตัถจรยิา คือ การประพฤตปิระโยชน์  ขวนขวายช่วยเหลอืกิจการบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ตลอดถงึช่วยแกไ้ขปรบัปรุงส่งเสรมิในทางจรยิธรรม 

(๔)  สมานัตตตา คือ  ความมีตนเสมอ คือท าตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติ
สม ่าเสมอกนัในชนทัง้หลายและเสมอในสุขทุกขโ์ดยร่วมรบัรูร้่วมแกไ้ข ตลอดถงึวางตนเหมาะแก่
ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ์และสิง่แวดลอ้มถูกตอ้งตามธรรมในแต่กรณี 

                                                

๑๑๙องฺ.ตกิ. (ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๑-๒๐๔. 
๑๒๐องฺ.  ปญฺจกฺ.  (ไทย)  ๒๖/๖๓/๑๐๗. 
๑๒๑ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๓/๒๙๕. ,องฺ.จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐-๕๑,๒๕๖/๓๗๓. ,องฺ.อฎฺก. ๒๓/

๒๔/๒๖๗-๒๖๘. ,องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๕/๔๓๙-๔๔๑. 



๖๒ 

 

ราชสงัคหวตัถุ๑๒๒ หรอืสงัคหวตัถุของผู้ครองแผ่นดนิ   ๔  คอื   สงัคหวตัถุของ
พระราชา, ธรรมเครื่องยดึเหนี่ยวจติใจประชาชน, หลกัการสงเคราะหป์ระชาชนของนักปกครอง  
ม ี๔ ประการ  คอื   

(๑)  สสัสเมธ  คอื  ความฉลาดในการบ ารุงพชืพนัธุธ์ญัญาหาร ส่งเสรมิการเกษตร  
(๒) ปุริสเมธ  คือ  ความฉลาดในการบ ารุงข้าราชการรู้จ ักส่งเสริมคนดีมี

ความสามารถ 
(๓) สมัมาปาสะ  คอื  ความรู้จกัผูกผสานรวมใจประชาชนด้วยการส่งเสรมิอาชพี 

เช่น ใหค้นจนกูย้มืเงนิไปสรา้งตวัในพาณิชยกรรม เป็นตน้  
(๔) วาชเปยะ หรอื วาจาเปยยะ คอื  ความมวีาจาอนัดูดดื่มน ้าใจ น ้าค าควรดื่ม  

รูจ้กัพดูรูจ้กัปราศรยัไพเราะสุภาพนุ่มนวล ประกอบดว้ยเหตุผล มปีระโยชน์เป็นทางแห่งสามคัคี
ท าใหเ้กดิวามเขา้ใจอนัด ีและความนิยมเชื่อถอื 

ฆราวาศธรรม๑๒๓  ธรรมของผูค้รองเรอืน ม ี๔ ประการ คอื (๑) สจัจะ คอืสตัยซ์ื่อ
ต่อกนั (๒) ทมะ คอื  รูจ้กัขม่จติของตน (๓) ขนัต ิคอื อดทน (๔) จาคะ คอื สละใหป้นัสิง่ของของ
ตนแก่คนทีค่วรใหป้นั 

พละ๑๒๔ ธรรมเป็นก าลงั  ม ี ๕  ประการ  คอื (๑) สทัธา คอื ความเชื่อ (๒)วริยิะ 
คอื  ความเพยีร  (๓)  สต ิคอื  ความระลกึได ้ (๔)  สมาธ ิ คอื ความตัง้ใจมัน่  (๕)  ปญัญา คอื   
ความรอบรู ้

สปัปุริสธรรม๑๒๕ ธรรมของสตับุรุษ  ม ี ๗  ประการ  คอื (๑) ธมัมญัญุตา คือ
ความเป็นผูรู้จ้กัเหตุ  (๒)  อตัถญัญุตา  ควา คอื  มเป็นผู้รู้จกัผล  (๓)  อตัตญัญุตา  คอื  ความ
เป็นผูรู้จ้กัตน  (๔)  มตัตญัญุตา คอื ความเป็นผูรู้ป้ระมาณ (๕) กาลญัญุตา คอื ; ความเป็นผูรู้จ้กั
กาล  (๖)  ปรสิญัญุ  คอื  ตา ความเป็นผูรู้จ้กัชุมชน   (๗)  ปุคคลปโรปรญัญุตา คอื  ความเป็น
ผูรู้จ้กับุคคล   

จกัรวรรดิวตัร  ๑๒๑๒๖  คอื วตัรของพระเจา้จกัรพรรด,ิ พระจรยิาที่พระจกัรพรรดิ
พงึทรงบ าเพญ็สม ่าเสมอ, ธรรมเนียมการทรงบ าเพ็ญพระราชกรณีย์ของพระเจ้าจกัรพรรดิ, 
หน้าทีข่องนกัปกครองผูย้ ิง่ใหญ่ 

                                                

๑๒๒ส .ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๐/๑๓๘-๑๓๙. 
๑๒๓ข.ุอติ.ิ  (ไทย)  ๒๕/๑๙๐/๕๔๕. 
๑๒๔องฺ.นวก.  (ไทย)  ๒๓/๕/๔๓๙. 
๑๒๕ท.ีปา.  (ไทย)  ๑๑/๓๓๐/๓๓๐. 
๑๒๖ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๘๐-๑๑๐/๕๙-๘๒. องฺ.ตกิ. (ไทย) ๒๐/๑๔/๑๕๔-๑๕๖. 



๖๓ 

 

(๑)   ธรรมาธปิไตย  คือ เคารพนับถือบูชาย าเกรงธรรม ยดึธรรมเป็นหลกัเป็น
ธงชยัเป็นธรรมาธปิไตยและธรรมกิารกัขาวรณคุปต ิ คอื จดัการรกัษาป้องกนัและคุ้มครองอนั
ชอบธรรม และเป็นธรรม  
   (ก) อนัโตชน (แก่ชนภายใน ตัง้แต่พระมเหสีโอรส ธิดา จนถึงผู้ปฏิบัติ
ราชการในพระองคท์ัง้หมด คอืคนในปกครองส่วนตวัตัง้แต่บุตรธดิาเป็นต้นไป ด้วยการให้การ
บ ารุงเลีย้งอบรมสัง่สอนเป็นตน้ ใหอ้ยูโ่ดยเรยีบรอ้ยสงบสุขและมคีวามเคารพนบัถือ) 
  (ข) พลกาย (แก่กองทพั คอืปวงเสนาขา้ทหาร, ขา้ราชการฝา่ยทหาร) 
       (ค) ขตัตยิะ (แก่กษตัรยิท์ ัง้หลายผู้อยู่ในพระบรมเดชานุภาพ,เจ้าเมอืงขึน้, 
ปจัจุบนัสงเคราะหช์นชัน้ปกครองและนกับรหิารชัน้ผูใ้หญ่ทัง้หลาย, ขา้ราชการฝา่ยปกครอง) 
  (ง) อนุยนต์ (แก่ผู้เสด็จตามคือราชบรพิารทัง้หลาย, ปจัจุบนัสงเคราะห์
ขา้ราชการฝา่ยพลเรอืนเขา้ทัง้หมด) 
  (จ) พราหมคฤหบด ี(แก่ชนเจ้าพธิ ีเจ้าหน้าที่ส ัง่สอน พ่อค้า เจ้าไร่เจ้านา 
คอืผูป้ระกอบอาชพีวชิาการ หมอ พ่อคา้ และเกษตรกร ดว้ยช่วยจดัหาทุนและอุปกรณ์) 
    (ฉ) เนคมชานบท (แก่ชาวนิคมชนบท คอืราษฎรทัง้ปวงทุกท้องถิ่นตลอด
ถงึชายแดนทัว่ไปไม่ทอดทิง้) 
  (ช) สมณพราหมณ์ (แก่พระสงฆแ์ละบรรพชติผูท้รงศลีทรงคุณธรรม) 
  (ญ) มคิปกัษ ี (แก่มฤคและปกัษ ีคอืสตัวอ์นัควรสงวนทัง้หลาย) 

(๒)  มา อธรรมการ ; ห้ามกัน้มใิห้การอนัอธรรมเกดิขึน้ในพระราชอาณาเขต คอื 
จดัการป้องกนั แกไ้ข มใิหม้กีารกระท าความผดิความชัว่รา้ยเดอืดรอ้นเกดิขึน้ในเมอืง 

(๓)  ธนานุประทาน ; ป ัน่ทรพัยเ์ฉลีย่ใหแ้ก่ชนผูไ้รท้รพัย ์มใิหม้คีนขดัสนยากไร้ใน
แวน่แควน้ 

(๔)  สมณพราหมณปริปุจฉา  คือ ปรึกษาสอบถามปญัหากบัสมณพราหมณ์ผู้
ประพฤตดิปีฏบิตัชิอบ ผู้ไม่ประมาทมวัเมาอยู่เสมอตามกาลอนัสมควรเพื่อให้รู้ชดัการอนัดชี ัว่
ควรประกอบหรอืไม่ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขหรอืไม่ แล้วประพฤตปิฏบิตัใิห้เป็นไปโดยถูกต้อง 
ขอ้นี้ปจัจุบนัสงเคราะหน์กัปราชญ์นกัวชิาการผูท้รงคุณธรรมเขา้ดว้ย 

นอกจากนี้ยงัมนีกัวชิาการและหน่วยงานต่าง  ๆ ไดก้ล่าวสรุปถึงหลกัธรรมาภบิาล
ดา้นหลกัคุณธรรมไวด้งันี้ 



๖๔ 

 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน๑๒๗ ให้ความหมายของหลัก
คุณธรรมวา่  เป็นการท าใหร้อ้งเรยีนหรอืรอ้งทุกขใ์นการด าเนินการในเรื่องต่างๆ  ทัง้ในและนอก
องคก์รลดลง  คุณภาพชวีติของคนในสงัคมดขีึน้  มกีารบรกิารจดัการและใช้ทรพัยากรในชาติ
อยา่งเกดิประโยชน์สงูสุด  สงัคมมเีสถยีรภาพ  อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุขดว้ยความมรีะเบยีบวนิยั 

สถาบนัพระปกเกล้า๑๒๘ ได้กล่าวถึงหลกัคุณธรรมว่ามีองค์ประกอบเกี่ยวกับ
วชิาชพีนิยมและจรรยาบรรณ ดงันี้ 

(๑) วชิาชพีนิยม 

ความหมายของวชิาชพีนิยม (Professionalism) หรอืคตนิิยมวชิาชพี มาจากภาษา
ลาตนิ   “Profiteria”  (Pro+fateri)   ซึ่งหมายถึงสิง่ที่กลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถือว่าองค์ความรู ้  
ความรอบรู ้และวธิปีฏบิตัขิองพวกตนมคีุณค่าทัง้ต่อตนเองและต่อสงัคม และพยายามผลกัดนัให้
สาธารณชนยอมรับสถานภาพอาชีพของตน กลุ่มบุคคลดังกล่าวนี้ได้ชื่ อว่าเป็นมืออาชีพ 
(Professional) ซึง่มคีวามรอบรู้ (expertise) หรอื “ปฏเิวธ” ที่รู้แจ้งเกี่ยวกบัวชิาชพีของตน มอื
อาชพีจงึมคีวามแตกต่างจากผู้ที่ไม่ใช่ หรอืที่รู้จกักนัในนามของ “Dilettante (i)” หรอื”minion” 
Dilettante (i) หรอื minion เป็นผู้ที่ไม่ใช่หรอืมอือาชีพ ไม่มคีวามรอบรู้ในศาสตร์ และมกัจะให้
สามญัส านึกเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานมากกวา่ทีจ่ะใชท้ฤษฎ ีหรอืมาตรฐานวชิาชพี 

 (๒)  จรรยาบรรณ 

จรรยาบรรณ มผีู้ให้ความหมายต่างๆ ไป เช่น  มาตรฐานของความประพฤตแิละ
การใช้ดุลยพนิิจทางศลีธรรมว่าถูกหรอืผดิ สมควรหรอืไม่สมควร  หมายถึง การศกึษาและวธิี
ปฏิบตัิเกี่ยวกบัการตดัสินใจภายในกรอบของมาตรฐานทางศีลธรรม หรือการศึกษาดูว่ามี
พฤตกิรรมอะไรบา้งที ่“ถูก” หรอื “ด”ี สมควรหรอืไม่สมควร เมื่อมองจากมาตรฐานจรรยาบรรณ
วชิาชพี หมายถงึ ศาสตรแ์ละหลกัการเกีย่วกบัศลีธรรม 

จากนกัวชิาการทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้พอสรุปไดว้า่  หลกัคุณธรรม  หมายถึง  ความ
ยดึมัน่ในศลีธรรม  จรยิธรรม  ความถูกต้องอนัดงีาน  และเป็นการส่งเสรมิสนับสนุนให้มคีวาม
ซื่อสตัย ์ จรงิใจ  ขยนั  อดทน  มรีะเบยีบวนิัย  มนี ้าใจ  เสยีสละ  มคีวามกตญัญูกตเวทคีวาม
ละอายและกลวับาป  ความเคารพนบนอบ  และความสุภาพอ่อนโยน 

                                                

๑๒๗ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน, การบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี  
(Good  Governance), หน้า ๑๔. 

๑๒๘  สถาบนัพระปกเกลา้, โครงการขยายผลเพ่ือน าตวัชี้วดัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
ระดบัองค์กรไปสู่การปฏิบติั, หน้า  ๒ – ๒๑. 



๖๕ 

 

(๓)  หลกัความโปร่งใส  (Transparency) 

ในการด าเนินงานของรฐับาลในด้านนโยบายต่าง ๆ นัน้  ต้องอยู่บนกฎระเบยีบ
ชดัเจน ทนัเหตุการณ์ ตรงไปตรงมา มทีีม่าทีไ่ปทีช่ดัเจนและเท่าเทยีม มกีระบวนการตรวจสอบ
ความถูกต้องชดัเจน โปร่งใสและตรวจสอบได้ ในหลกัธรรมาภบิาลด้านหลกัความโปร่งใส  มี
หน่วยงาน  และนกัวชิาการหลาย ๆ  ท่าน  ไดส้รุปถงึความโปร่งใส  ไวด้งันี้ 

เกษม  วฒันชยั๑๒๙  ได้สรุปว่า หลกัความโปร่งใส  ในการออกแบบระบบและ
กระบวนการบรหิารทุกข ัน้ตอนจะต้องยดึหลกัความโปร่งใส  อธิบายได้ด้วยเหตุผล  และมี
หลกัฐานก ากบั 

บษุบง  วยัเจริญวฒันะ๑๓๐ ได้กล่าวว่า หลกัความโปร่งใส ตามหลกัธรรมาภบิาล
ของสถาบนัอุดมศกึษา หมายถงึ   การท าใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมที่มกีารเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร  
ตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้   ช่วยให้การท างานภาครฐัเเละภาคเอกชน
ปลอดจากการฉ้อราษฎรบ์งัหลวง 

ส านักงานคณะกรรมการการพฒันาเศรฐกิจและสงัคมแห่งชาติ๑๓๑ ได้สรุปว่า  
ความโปร่งใส หมายถงึ การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ให้ประชาชนเขา้ถึงได้สะดวก  
และมสี่วนร่วมตรวจสอบความถูกตอ้งในการด าเนินงาน 

วฒิุพงษ์  เพรียบจริยวฒัน์๑๓๒ ไดก้ล่าววา่ การทุจจรติเป็นเสมอืนปฏกิูลกองใหญ่
ของสงัคมไทย สาเหตุหลกัทีท่ าใหก้ารฉ้อราษฎรบ์งัหลวงในประเทศไทยเป็นไปอย่างกวา้งขวาง
และสะดวกง่ายดาย  มาจากโครงสร้างอ านาจทางการเมอืงที่บดิเบี้ยว   เพราะให้อ านาจกบั
รฐับาลและการเมอืงมากเกนิไป โดยปราศจากการตรวจสอบจากภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิง่
จากภาคประชาชน 

                                                

๑๒๙ เกษม  วฒันชยั,  “สถาบนัที่เขม็แขง็มัน่คง”,  วารสาร มฉก. วิชาการ.  ปีที่ ๔๓ ฉบบัที่ ๔ 
(กรกฎาคม – ธนัวาคม ๒๕๔๓) ,หน้า ๔. 

๑๓๐ บษุบง  วยัเจรญิวฒันะ,  ตวัชี้วดัธรรมาภิบาล,  (นนทบุร ี: สถาบนัพระปกเกล้า,  ๒๕๔๖),  
หน้า ๔๒.   

๑๓๑ ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ, แผนการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๙, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการการ
พฒันาเศรฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ ๒๕๔๔), หน้า ๒๖. 

 ๑๓๒ วุฒพิงษ์  เพรยีบจรยิวฒัน์ ,  คู่มือกู้ชาติทางออกวิกฤติ,  (กรุงเทพมหานคร : สถาบนั
สหสัวรรษ, ๒๕๔๔), หน้า ๕๔.  



๖๖ 

 

สุดจิต  นิมิตกลุ๑๓๓ ได้สรุปว่า ขอ้มูลต่าง ๆ ต้องตรงกบัขอ้เทจ็จรงิและสามารถ
ตรวจสอบได ้มกีารเนินการทีเ่ปิดเผย  ชดัเจน  และเป็น ไปตามทีก่ าหนดไว ้

สมหมาย  ปฐมวิชยัวฒัน์๑๓๔   กล่าวถึง   ความหมายและแนวปฏบิตัติามหลกั
ความโปร่งใส  วา่  โปร่งใสมุ่งถงึความเขา้ใจในบทบาทหน้าทีแ่ละเป้าหมายของแต่ละฝ่ายที่พงึมี
ภาระหน้าที่รบัผดิชอบต่อตนเอง และต่อผู้อื่นอย่างถูกต้อง  ผู้บรหิารต้องสื่อสารให้เจ้าหน้าที่
เขา้ใจนโยบายเป้าหมาย เเละทศิทางการด าเนินงานไดต้รงกนักบัทคีาดหวงัอยา่งทัว่ถงึ 

สมหมาย  ปฐมวิชยัวฒัน์๑๓๕  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของธรรมาภบิาลไวด้งันี้  
คอื  ความสมเหตุสมผลและสามารถอธบิายไดห้รอื  (Accountability)  ความโปร่งใส  และเขา้ใจ
ตรงกัน   หรือ  (Transparency)   ความส านึ ก ใ นหน้ าที่   แล ะความรับผิดชอบหรือ  
(Responsibility)  ความเสมอภาคและเป็นธรรม  (Equitable  Treatment)  ซึ่งได้น ามาแสดง
ความสมัพนัธร์่วมกบักระบวนการทางประชาธปิไตยและองคก์รต่าง ๆ ดงัแผนภาพกระบวนการ
ทางประชาธปิไตยแลองคก์รต่าง ๆ ดงัแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 ๑๓๓ สุดจิต  นิมติกุล, กระทรวงมหาดไทยกบัการบริหารจดัการท่ีดีในการปกครองท่ีดี 
(Good Governance,  หน้า ๑๓-๒๔.       

 ๑๓๔ สมหมาย  ปฐมวชิยัวฒัน์,  “หลกัการปกครองที่ด ีGood  Governance กบัสภาวะแวดล้อม
ของระบบควบคุมภายใน”, วารสารนักบริหาร, ปีที่ ๔๔ ฉบบัที่ ๓ (กรกฎาคม – กนัยายน ๒๕๔๔), หน้า  
๕๒ –  ๒๓. 

๑๓๕ สมหมาย  ปฐมวชิยัวฒัน์, หลกัปกครองท่ีดีกบัสภาวะแวดล้อมของระบบควบคมุภายใน, 
หน้า ๕๑ – ๕๒. 



๖๗ 

 

กรอบธรรมรฐั 
(คณุธรรมโปร่งใส  รว่มมือ  ประสิทธิภาพ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนถาพท่ี ๒.๑ องคป์ระกอบพืน้ฐานในการก่อเกดิและพฒันาธรรมรฐั  (ธรรมาภบิาล) 

ท่ีมา : สมหมาย ปฐมวชิยัวฒัน์, หลกัปกครองทีด่กีบัสภาวะแวดลอ้มของระบบควบคุมภายใน 

กระบวนการ 

อ านาจการเมอืง  โปรง่ใส  ชอบธรรม  
ถูกตรวจสอบได ้ กระจายอ านาจ
คาดการณ์ไดแ้ละรบัผดิชอบ 

 
 
 

คน มจีติใจสาธารณะรกัความถูกตอ้งชอบธรรมใฝ่เรยีน  
กลุ่ม  ใฝ่รู ้ อยู่ในกรอบ  กฎหมาย  กระตอืรอืรน้ในการม ี
องคก์ร  สว่นร่วม  “อสิระ”  สว่นรว่ม  เสมอภาค 
 

ระบบกฎหมาย  ถูกตอ้ง  ดงีาม 
ยุตธิรรม  สง่เสรมิสทิธิ
มนุษยชน 
 
 
 

สือ่  อสิระ  เสร ี โปรง่ใส 

รบัผดิชอบต่อสงัคม 
 
 

ธุรกจิ  มกีารแขง่ขนัเสร ี โปรง่ใส  
เป็นธรรม  ถูกตรวจสอบได ้

รบัผดิชอบต่อสงัคม 
 
 
 

ประชาธปิไตย 

ระดบัทอ้งถิน่ 

         
 

     
 

   
มกีารพฒันาการ 

กา้วหน้าคนสว่น
ใหญ่มสีว่นรว่ม

และใหก้ารยอมรบั 

ตรวจสอบได้
โปรง่ใสรบัผดิชอบ 

ประชาธปิไตย 
ระดบัชาต ิ

 
 

มกีารพฒันาการ
กา้วหน้า

สนองตอบต่อ
ปญัหาของคนสว่น

ใหญ่ไดด้มีี
ความชอบธรรม 
โปรง่ใสคาดการณ์
ไดแ้ละรบัผดิชอบ 



๖๘ 

 

สมาน รงัสิโยกฤษฎ์๑๓๖  ไดส้รุปวา่  ความสุจรติและโปร่งใส   การบรหิารราชการ
ทีม่คีวามสุจรติและโปร่งใส  รวมถึงการมรีะเบยีบและการด าเนินงานทเีปิดเผย  ตรงไปตรงมา
ประชาชนสามารถเขา้ถงึและไดร้บ้ขอ้มลูขา่วสารอยา่งเสร ีเป็นธรรม ถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพ
ซึ่ง  หมายถึง  การที่ผู้เกี่ยวขอ้งทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่มหีน้าที่ก ากบัดูแล  หรือ
ประชาชนสามารถเขา้ตรวจสอบ และตดิตามผลได ้

โสมนัส ณ บางช้าง๑๓๗ กล่าวว่า  ผู้บรหิารต้องมคีวามโปร่งใสในการบรหิาร ไม่
ซ่อนเรน้  หรอืปิดบงั   รวมทัง้ตอ้งเตม็ใจและอ านวยความสะดวกใหม้กีลไกในการตรวจสอบการ
ปฏบิตังิานของทุกภาคส่วน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน๑๓๘  ได้สรุปว่า  ในการท างาน
ทุกข ัน้ตอนต้องยดึหลกัความโปร่งใส  เพื่อสร้างความไวว้างใจซึ่งกนัและกนั  มกีารปรบัปรุง
กลไกการท างานร่วมกนัให้สามารถตรวจสอบ  มกีารเปิดเผยขอ้บมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เขา้ใจง่าย สร้างโอกาสให้ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้
สะดวก 

อจัฉรา  โยมสินธุ์๑๓๙  ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของธรรมาภบิาลดา้นความโปร่งใส  
(Transparency)  ความโปร่งใสถือเป็นหวัใจส าคญัของการบรหิารงานตามหลกับรรษทัภบิาล  
ขอ้มลูขา่วสารทางธุรกจิต่าง ๆ  โดยเฉพาะผลการด าเนินงานและรายงานทางการเงนิที่บรษิทั
เปิดเผยจะตอ้งโปร่งใส  เชื่อถอืไดเ้พื่อสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้ถือหุ้น  นักลงทุนและตลาดทุน  
โดยขอ้มลูทีโ่ปร่งใส  จะตอ้งมอีงคป์ระกอบหลกั  3Cs  ดงันี้ 

(๑) Clear  คอื  มคีวามชดัเจน  ถูกตอ้งไม่คลุมเครอื 
(๒) Consistent  คอื  มคีวามสม ่าเสมอในการใช้หลกัเกณฑ์การจดัท าหากมกีาร

เปลีย่นแปลงหลกัเกณฑใ์นการจดัท าตอ้งมกีารเปิดเผย  รวมถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ย 

                                                

๑๓๖สมาน  ร ังสิโยกฤษฎ์ ,  การบริหารราชการไทย : อตีดปัจจุบันและอนาคต ,  
(กรงุเทพมหานคร : บรรณกจิ, ๒๕๔๓),  หน้า ๑๐.   

๑๓๗โสมนสั ณ บางชา้ง,  “Good  Governance : การกบัดแูลทีด่”ี,  วารสารนักบริหาร,  ปีที่ ๔๔ 
ฉบบัที ่๓ (กรกฎาคม – กนัยายน ๒๕๔๔). หน้า ๔๘ – ๕๐.   

๑๓๘ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน , คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐา., หน้า ๑๐.   

๑๓๙อัจฉรา  โยมสินธุ์, บริษัทภิบาลกลยุทธ์ธุรกิจแบบยัง่ยืน, วารสารนักบริหาร, ปีที่ ๒๑, 
(๒๕๔๓), หน้า ๓๔ – ๓๕. 



๖๙ 

 

(๓) Comparable  คอื  สามารถ  เปรยีบเทยีบได้  ข้อมูลจะต้องถูกจดัท าตาม
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ  เพื่อที่ให้สามารถน าไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลอื่นได้  
นอกจากความโปร่งใสของขอ้มูลแล้วการบรหิารงานกต็้องเป็นไปอย่างโปร่งใสมกีระบวนการ
ส าหรบัตรวจสอบ  การบรหิารงานทีช่ดัเจน 

จากนักวจิากที่กล่าวขา้งต้นนัน้สรุปไก้ว่า  ความโปร่งใส (Transparency)  เป็น
กระบวนการในการด าเนินงานใด ๆ ที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ มกีารเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งตรงไปตรงมาสิง่นี้ช่วยแก้ปญัหาการทุจรติและคอรปัชัน่ได้ท ัง้ในภาครฐัและเอกชน สื่อจะ
เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการตรวจสอบและรายงานผลงานด าเนินงานโดยการน าเสนอ
ขา่วสารทีถู่กตอ้งใหแ้ก่สงัคมไดร้บัทราบ 

(๔)  หลกัการมีส่วนร่วม  (Participation)  

การมสี่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสใหก้บัประชาชน หรอืผู้ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งเขา้มามี
บทบาทในการตดัสนิใจด าเนินนโยบาย มสี่วนร่วมในการควบคุมการปฏบิตังิานของสถาบนั การ
มีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบและเรียกร้องในกรณีที่เกิดความสงสัยใน
กระบวนการท าด าเนินงานของรฐัไดเ้ป็นอย่างดใีนหลกัธรรมาภบิาลด้านหลกัการมสี่วนร่วม  มี
หน่วยงาน  และนกัวชิาการต่าง  ๆ  ไดส้รุปถงึการมสี่วนร่วมในองคก์าร  ไวด้งันี้ 

ชนะศกัด์ิ  ยุวบูรณ์๑๔   ได้สรุปว่า  องค์ประกอบหลกัของธรรมาภบิาลด้านหลกั
ความมสี่วนร่วม  (Participation)  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรบัรู้และเสนอ
ความเห็นในการตดัสินใจปญัหาส าคัญของประเทศไม่ว่าด้วยการแสดงความเห็นการไต่
สวนสาธารณะประชาพจิารณ์การแสดงประชามต ิ

วนัชัย  วฒันศพัท์๑๔๑  ได้สรุปว่า  กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนเป็น
กระบวนการสื่อสารสองทางทีม่เีป้าหมายโดยรวม  เพื่อทีจ่ะใหเ้กดิการตดัสนิใจทีด่ขี ึน้  และไดร้บั
การสนบัสนุนจากสาธารณชน  ซึง่เป้าหมายของกระบวนการ  การมสี่วนร่วมของประชาชนกค็อื  
การใหข้อ้มลูต่อสาธารณชน  และให้สาธารณชนแสดงความคดิเหน็ต่อโครงการที่น าเสนอหรอื
นโยบายรฐัและมสี่วนร่วมในการแกไ้ขปญัหาเพื่อหาทางออกทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัทุก ๆ คน 

                                                

๑๔๐ชนะศกัดิ ์ ยุวบูรณ์, กระทรวงมหาดไทยกบัการบริหารจดัการท่ีดี  ในการปกครองท่ีดี 
(Good  Governance), หน้า ๓ – ๑๒. 

๑๔๑วนัชยั  วฒันศพัท์,  คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน , 
(กรงุเทพมหานคร : ศนูย์สนัตวิธิเีพื่อพฒันาประชาธปิไตย,  ๒๕๔๓),  หน้า ๒๘. 



๗๐ 

 

บษุบง ชยัเจริญวฒันะ และบญุมี ลี้๑๔๒  ไดส้รุปวา่  หลกัธรรมาภบิาลขอ้นี้อยู่บน
พื้นฐานการมสี่วนร่วมของประชาชน ประชาชนหมายรวมถึง คนไทยทุกคนไม่ว่าจะประกอบ
อาชพีใด ตอ้งรูจ้กัสทิธแิละการใช้สทิธิ ต้องตื่นตวักระตอืรอืร้นที่จะรบัรู้ ตรวจสอบกระบวนการ
ตดัสนิใจของภาครฐัทีม่ผีลกระทบต่อชวีติความเป็นอยู่ สนบัสุนนการมสี่วนร่วมของคนอื่น สร้าง
ภาคประชาชนและสงัคมทีเ่ขม้แขง็ มทีศันคตต่ิอส่วนรวมทีถู่กตอ้ง และมคีุณธรรม 

ปาริชาต  เทพอารกัษ์๑๔๓   ได้สรุปว่า  องค์ประกอบของธรรมาภบิาลด้านการมี
ส่วนร่วม  (Participation)  เป็นปจัจยัทีท่วคีวามส าคญัต่อการบรหิารกจิการบา้นเมอืงมากขึน้ทุก
ขณะ เพราะการมสี่วนร่วมของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมรบัรู้ มสี่วน
เกี่ยวข้องกบักระบวนการตดัสินใจกระบวนการด าเนินการของโครงการ รวมถึงได้รบัการ
เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการเขา้มามสี่วนร่วม 

ปีดิเทพ  อยู่ยืนยง๑๔๔  ได้สรุปว่า  การมสี่วนร่วม (Participation) คอื ประชาชน
และบุคลากรในองค์กรจะต้องมสี่วนร่วมในการท างาน  โดยมุ่งผลแห่งการประสบความส าเรจ็
ร่วมกนั 

ประกอบ  กุลเกลี้ยง  และคณะ๑๔๕ ได้สรุปว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
(participative  management)  คอื  วธิกีารบรหิาร  หรอืรปูแบบการตดัสนิใจ  ซึ่งเปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายซึ่งเกี่ยวข้องกบังานหรือการบริหารมีส่วนแสดงความคิดเห็น  และมีอิทธพิลต่อการ
ตดัสนิใจของผูบ้รหิาร  ทัง้นี้เนื่องจากการท างานในองคก์ารนัน้  สิง่ส าคญัทีสุ่ดของผู้บรหิาร  คอื  
การตดัสนิใจ  ในประเทศโลกเสรี  เชื่อเรื่องความเสมอภาคและประชาธปิไตย  เชื่อว่าถ้าเอา
วธิกีารนี้มาใชก้บัการบรหิารแลว้จะช่วยเพิม่ความพอใจ  และแรงจงใจใหผู้ร้่วมงานทัว่ ๆ  ไป  ๔  
ระดบั  คอื 

(๑)   ตดัสนิใจ  โดยผูบ้รหิารเอง 
(๒)  ปรกึษาผูร้่วมงาน  ในทีสุ่ดผูบ้รหิารตดัสนิใจ 
(๓)  ตดัสนิใจร่วมกนั 
(๔)  ผูบ้รหิารมอบหมายใหผู้อ้ื่นไปตดัสนิใจ 

                                                

๑๔๒บษุบง ชยัเจรญิวฒันะ และบญุม ีลี้, ตวัชี้วดัธรรมาภิบาล, หน้า ๔๙. 
๑๔๓ปารชิาต เทพอารกัษ์, กฎทองแห่งผูน้ า, หน้า ๕๐ – ๕๑.  
๑๔๔ ปีดเิทพ  อยู่ยืนยง, ธรรมาภิบาล (Good  Governance) ในสงัคม, (กรุงเทพมหานคร : 

บพธิการพมิพ์ ๒๕๕๖), หน้า ๑๓. 
๑๔๕ ประกอบ กลุเกลี้ยง และคณะ.  การบริหารโดยองคค์ณะบคุคล,  (กรงุเทพมหานคร : ภาพ

พมิพ์, ๒๕๔๕), หน้า  ๒๗. 



๗๑ 

 

เมธา  สวุรรณสาร๑๔๖   ไดส้รุปว่า การมสี่วนร่วม  หมายถึง  กระบวนการที่เปิด
โอกาสใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยีเขา้มามบีทบาทและอทิธพิลในการตดัสนิใจด าเนินนโยบาย  และมี
ส่วนในการควบคุมสถาบนั  ตลอดจนการจดัการ  การใช้และการรกัษาทรพัยากรต่าง ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อวถิชีวีติของตน  อนัจะเกดิการตรวจสอบการใชอ้ านาจของรฐัเมื่อพจิารณาในบรบิท
ของการจดัการปกครอง  และการบริหารการมีส่วนร่วมจะเน้นที่การอุดหนุนให้ประชาชน
พลเมอืง  ซึ่งรวมผู้หญิงอยู่ด้วย  มอี านาจมากขึน้  และเน้นความส าคญัของการมปีฏสิมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแสดงและกจิกรรมต่าง ๆ  ในภาคประชาสงัคม  การมสี่วนร่วมเป็นเรื่องเกี่ยวกบัการ
สรา้งกรอบของกฎเกณฑ ์ และสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ  ซึง่จะช่วยสร้างขอ้เรยีกร้องที่ชอบ
ธรรม  และก่อใหเ้กดิกระบวนการตดิตามตรวจสอบนโยบายและการด าเนินการของรฐั  และการ
มสี่วนร่วมเกดิขึน้ไดใ้นหลายระดบัด้วยกนั  นับตัง้แต่ระดบัรากหญ้า  โดยผ่านสถาบนัในระดบั
ทอ้งถิน่และเทศบาล  ไปจนถงึระดบัภมูภิาค  และระดบัชาตภิายใต้รูปแบบการปกครองที่ดกีาร
กระจายอ านาจและยดืหยุน่ตลอดจนการมสี่วนร่วมในการภาคเอกชน 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน๑๔๗  ได้ สรุปว่า องค์ประกอบของ
ธรรมาภบิาลดา้นการมสี่วนร่วม ประกอบดว้ย ความสมัฤทธิผ์ลของโครงการต่าง ๆ  รวมถึงการ
ประหยดังบประมาณ ความพงึพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งหรอืผู้ได้รบัผลกระทบ  จ านวน
ผู้เขา้ร่วมแสดงความคิดเหน็ หรอืจ านวนข้อเสนอแนะ หรอืขอ้คดิเห็นของประชาชนในการ
ด าเนินงานเรื่องต่าง ๆ รวมถงึคุณภาพของการเขา้มามสี่วนร่วม 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าหลกัการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การเปิด
โอกาสใหบุ้คลากรในหน่วยงานและผูร้บับรกิาร ซึง่เป็นผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งหรอืไดร้บัผลกระทบจาก
การบรหิารงาน หรอืการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานได้ร่วมรบัรู้ ร่วมแสดงความคดิเห็น 
ร่วมตดัสินใจ รวมทัง้ร่วมสนับสนุนติดตามและตรวจสอบการปฏิบตัิตามสิ่งที่ตนเองได้ร่วม
ตดัสนิใจ 

 

 

 

                                                

๑๔๖เมธา  สวุรรณสาร, การก ากบักิจการท่ีดีและการบริหารความเส่ียงขององค์การ,  วารสาร
นกับรหิาร, ปีที ่๒๑, (๒๕๔๓),หน้า ๘๘. 

๑๔๗คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน, ส านักงาน, การบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี  
(Good  Governance), หน้า ๒. 



๗๒ 

 

 (๕)  หลกัความรบัผิดชอบ  (Responsibility)   

ความรบัผดิชอบนัน้เป็นการพยายามใหค้นทุกฝา่ยท าหน้าทีข่องตนใหด้ทีีสุ่ดในการ
ปฎบิตังิาน กลา้ทีจ่ะคดิ กลา้ทีจ่ะตดัสนิใจและรบัผดิชอบต่อผลการคดิและการตดัสนิใจนัน้ ๆ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัหน่วยงาน  และนกัวชิาการ ทีไ่ดก้ล่าวถงึความรบัผดิชอบในองคก์าร  ดงัต่อไปนี้ 

สุดจิต  นิมิตกุล๑๔๘ กล่าวว่า  เจ้าหน้าที่ต้องมีความรบัผิดชอบต่อประชาชน  
ความพงึพอใจของประชาชนต่อการปฏบิตังิานจะเป็นตวัชี้วดัส าคญัในการประเมนิความส าเรจ็
ของหน่วยงานและเจา้หน้าที ่

 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ๑๔๙ ตาม
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมเเห่งชาต ิฉบบัที่ ๙   กล่าวไวว้่า  หลกัความรบัผดิชอบ คอื 
ความตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ การมีจิตส านึกรบัผิดชอบต่อสงัคม  การใส่ใจในปญัูหาของ
บา้นเมอืง มคีวามกลา้หาญทีจ่ะรบัผดิชอบผลจากการกระท าของตน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน๑๕๐  ได้สรุปว่า  การบรหิาร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานตามหลกัการบรหิารกิจการบ้านเมืองและสงัคมที่ดี  ในหลกัความ
รบัผดิชอบวา่จะตอ้งมคีวามตระหนกัในสทิธหิน้าทีข่องตนเองและผู้อื่น  ส านึกและรบัผดิชอบใน
การตดัสนิใจทีส่่งผลต่อ การพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาใส่ใจ  และกระตอืรอืร้นใน
การแกป้ญัหาทีเ่กีย่วขอ้งเคารพในความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง   และมคีวามกล้าที่จะยอมรบัผลจาก
การกระท าของตนเองตามบทบาทและหน้าทีข่องสถานศกึษา   และคณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พีน้ฐาน 

สถาบนัราชประชาสมาสยั๑๕๑ ไดส้รุปวา่ หลกัความรบัผดิชอบ  (Responsibility) 
เป็นการร่วมรบัผดิชอบต่อผลงานที่ท าเอง ท าโดยกลุ่ม ท าในนามสถาบนัฯ ถ้าดอียู่แล้วให้ดี
ยิง่ขึน้ ถ้าผดิพลาดบกพร่องตอ้งช่วยกนัแกไ้ข ไม่วางเฉย 

                                                

๑๔๘สดุจติ  นิมติกลุ, กระทรวงมหาดไทยกบัการบริหารจดัการท่ีดีในการปกครองท่ีดี (Good 
Governance), หน้า  ๑๖. 

๑๔๙ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ,  แผนการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๙, หน้า ๓๒. 

๑๕๐ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน , คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน., หน้า ๑๕.  

๑๕๑ราชประชาสมาสยั, สถาบนั,ธรรมาภิบาลบนัดาลสุข, หน้า ๖. 



๗๓ 

 

อจัฉรา  โยมสินธุ์๑๕๒   ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของธรรมาภิบาลด้านความ
รบัผดิชอบ (Responsibility)   สรุปไดด้งันี้ 

(๑) ความรบัผดิชอบต่อหน้าที่  (Responsibility)  องค์กรจะต้องก าหนดภารกิจ
ของแต่ละฝา่ยอยา่งชดัเจน  ทุกคนรูห้น้าทีข่องตนวา่จะตอ้งท าอย่างไร  และเขา้ใจในหน้าที่ของ
ตนเองอยา่งชดัเจน  ยดึหลกัความถูกต้องในการปฏบิตัหิน้าที่  เพื่อประสทิธภิาพสูงสุดในการ
ท างาน  เช่น มกีารก าหนดภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทัว่าจะต้องพจิารณากลัน่กรอง
อะไรบา้ง  มหีลกัเกณฑก์ารพจิารณาอยา่งไร  เป็นตน้  การก าหนดภารกจิที่ชดัเจนจะท าให้การ
ด าเนินงานโดยรวมเป็นไปอยา่งรวดเรว็  ไม่ซ ้าซอ้น  โปร่งใส 

(๒) ความรบัผดิชอบต่อการกระท าใจและกระท าตน  (Accountability)  ทุกฝ่ายใน
องคก์รจะตอ้งปฏบิตัหิน้าตนดว้ยส านึกรบัผดิชอบอย่างแท้จรงิ  มีความเขา้ใจว่าต้องรบัผดิชอบ
ต่อใครบ้าง  ในลกัษณะใด  แค่ไหน  และอย่างไร  ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัและผู้บรหิารต้อง
ส านึกรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้  มกีารเปิดเผยขอ้มลูทีโ่ปร่งใสและเพยีงพอต่อผูถ้อืหุ้นทุกกลุ่มอย่าง
เสมอภาคกนั  และพนักงานฝ่ายปฏบิตักิารต้องมสี านึกรบัผดิชอบต่องานที่ปฏบิตั ิ ต่อองค์กร  
และต่อลกูคา้  โดยปฏบิตังิานอยา่งถูกตอ้งตามหลกัจรรยาบรรณ  เป็นตน้ 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าความรบัผดิชอบ (Responsibility) นัน้ การบรหิารต้องรู้
กฎหมาย  รูก้ฎระเบยีบ  และแบบแผนทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตังิานในหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ ดว้ยความ
ขยนัขนัแขง็ กระตอืรอืรน้ในการแกป้ญัหา  ตรงต่อเวลา  และทีส่ าคญัตอ้งยอมรบัผลที่ได้กระท า
ลงไป รวมถงึการไม่ละทิง้หน้าที ่ และปรบัปรุงงานใหด้ยี ิง่ๆ ขึน้ไป 

(๖)  หลกัความคุ้มค่า  (Effectiveness) 

ในการบรหิารจดัการจ าเป็นจะตอ้งยดึหลกัความประหยดัและความคุม้ค่า ซึง่จ าเป็น
จะตอ้งตัง้จุดมุ่งหมายไปทีผู่ร้บับรกิารหรอืประชาชนโดยส่วนรวมและการใช้ทรพัยากรที่มจี ากดั 
ให้เกดิประโยชน์คุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมต้องตระหนักว่ามทีรพัยากร
ค่อนขา้งจ ากดั ดงันัน้ในการบรหิารจดัการดา้นหลกัธรรมาภบิาลด้านหลกัความความคุ้มค่า  ได้
มหีน่วยงาน  และนกัวชิาการ ไดศ้สรุปถงึหลกัความคุม้ค่าในองคก์าร  ไวด้งันี้ 

เกษม  วฒันชยั๑๕๓ ได้สรุปว่า  หลกัความคุ้มค่าไวด้งันี้  (๑) การท ากจิกรรมใด 
ต้องสร้างระบบคุณภาพมาตรฐาน ควบคู่กนัไป ให้มกีารก าหนดระดบัมาตรฐานที่จะไปถึง 
ก าหนดวธิปีฏบิตัแิละสรา้งคู่มอืปฏบิตัแิลว้วดัผลประเมนิผลเป็นระยะ  (๒) การบรหิารจดัการทุก

                                                

๑๕๒อจัฉรา  โยมสนิธุ์, บริษทัภิบาลกลยุทธธ์รุกิจแบบยัง่ยืน, หน้า ๓๔ – ๓๕. 
๑๕๓เกษม  วฒันชยั, ธรรมาภิบาลกบัคอรร์ปัชัน่ในสงัคมไทย, หน้า ๖.   



๗๔ 

 

ดา้น ตอ้งยดึหลกัประหยดัและหลกัประสทิธภิาพ   ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิการใชท้รพัยากรขององค์การ
อยา่งมคี่าทสีุด 

ชนะศกัด์ิ  ยวุบรูณ์๑๕๔  ไดส้รุปวา่  วา่องคป์ระกอบหลกัของธรรมาภบิาลดา้นหลกั
ความคุ้มค่า (Effectiveness) เป็นการบริหารจดัการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงคใ์หค้นไทยมคีวามประหยดัใชข้องอยา่งคุม้ค่า  สรา้งสรรค ์ 
สนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพสามารถแขง่ขนัไดใ้นเวทนีานาชาต ิและพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ
ใหส้มบรูณ์ย ัง่ยนื 

ปาริชาต เทพอารกัษ์๑๕๕ ไดส้รุปวา่  องคป์ระกอบของธรรมาภบิาลดา้นหลกัความ
คุม้ค่า (Effectiveness)  คอื การพฒันาทีย่ ัง่ยนืจะตอ้งบรหิารจดัการและใชท้รพัยากรทีม่อียูอ่ยา่ง
จ ากดัให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ค านึงถึงความประหยดั ความคุ้มค่าสร้างสรรค์สนิค้า
และบรกิารทีม่คีุณภาพ 

ปีดิเทพ  อยู่ยืนยง๑๕๖  ได้กล่าวสรุปว่า  หลกัธรรมาภบิาลด้านหลกัความคุ้มค่า  
โดยต้องมองประโยชน์สูงสุดแห่งองค์กรเป็นที่ตัง้ในการบรหิารและขบัเคลื่อนองค์กรไปให้สู่
ความส าเรจ็ 

สมาน รงัสิโยกฤษฎ์๑๕๗ ไดส้รุปวา่ หลกัธรรมาภบิาลทเีกีย่วกบัความประสทิธภิาพ
และประสทิธผิลวา่  เป็นการบรหิารทมีปีระสทิธภิาพในการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการจดั
กระบวนการท างาน  การจตัองคก์าร  การจดัสรรบุคคล  และมกีารใช้ทรพัยากรสาธารณะอย่าง
คุม้ค่าและเหมาะสม   มกีารด าเนินการและการให้บรกิารประชาชนที่ให้ผลลพัธ์เป็นที่น่าพอใจ 
และกระตุน้การพฒันาของสงัคมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเมอืง  สงัคม  วฒันธรรม  และเศ
รบฐกจิ 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าหลักความคุ้มค่า (Effectiveness) นัน้ คือ การท าให้
ส ังคมไทยเป็นสังคมที่รู้คุณค่าทรัพยากรของชาติและบริหารงานด้วยความประหยดั  มี
ประสทิธิภาพและประสิทธิผล  สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิง่
ภาครฐัตอ้งใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพแก่ประชาชน 

                                                

๑๕๔ชนะศกัดิ ์ ยุวบูรณ์, กระทรวงมหาดไทยกบัการบริหารจดัการท่ีดี  ในการปกครองท่ีดี 
(Good  Governance), หน้า ๓ – ๑๒. 

๑๕๕ปารชิาต เทพอารกัษ์, วารสารเศรษฐกิจและสงัคม,หน้า  ๕๐ – ๕๑.  
๑๕๖ปีดเิทพ  อยู่ยนืยง, ธรรมาภิบาล (Good  Governance) ในสงัคม, หน้า ๑๓. 
๑๕๗สมาน รงัสโิยกฤษฎ์, การบริหารราชการไทย : อตีดปัจจบุนัและอนาคต., หน้า ๒๑.     



๗๕ 

 

๒.๕.๓  ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

การบรหิารงานจ าเป็นอยา่งยิง่ทีผู่บ้รหิารจะตอ้งมหีลกัการบรหิารและบทบาทหน้าที่   
ซึง่การบรหิารงานของโรงเรยีนตอ้งใชท้ ัง้ทฤษฎแีละแนวทางการปฏบิตัิเพื่อให้เกดิผลส าเรจ็ของ
การบรหิารจดัการ   การน าหลกัของธรรมาภบิาลมาบรูณาการในการบรหิารจดัการสถานศกึษา
กเ็ป็นอกีแนวทางหนึ่งของผู้บรหิารเพื่อให้เกดิผลส าเรจ็ของการบรหิารสถานศกึษา    ส าหรบั
ธรรมาภบิาลในสถานศกึษานัน้  มนีกัวชิาการไดก้ล่าวไว ้ ดงันี้  คอื 

กระทรวงศึกษาธิการ๑๕๘ ได้กล่าวถึงการบริหารจดัการสถานศึกษาที่เป็นนิติ
บุคคลโดยน าหลกัธรรมาภบิาลมาบรูณาการในการบรหิารจดัการสถานศกึษาด้วยหลกัการดงันี้  
หลกันิตธิรรม หลกัคุณธรรม  หลกัความโปร่งใส  หลกัความมสี่วนร่วม  หลกัความรบัผดิชอบ  
หลกัความคุม้ค่า  โดยน าหลกัธรรมาภบิาลมาบูรณาการเขา้กบัการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของ
สถานศกึษา  ไดแ้ก่  การด าเนินงานดา้นวชิาการ  งบประมาณ  บรหิารงานบุคคล  และบรหิาร
ทัว่ไปในการจดัการศกึษาทีท่ าใหผู้เ้รยีนเป็นคนเก่ง  ด ี และมคีวามสุขดงัแผนภูมคิวามสมัพนัธ์
ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

๑๕๘กระทรวงศึกษาธิการ, การบริหารสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลกระทรวงศึกษาธิการ,
(กรงุเทพมหานคร, ๒๕๔๖), หน้า ๓๐ – ๓๑. 



๗๖ 

 

การจดัการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่ป็นนิตบุิคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี  ๒.๒  การจดัการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่ป็นนิตบุิคคล 
ท่ีมา : กระทรวงศกึษาธิการ, การบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิตบุิคคลกระทรวงศึกษาธกิาร
(กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๖), หน้า ๓๐ – ๓๑ 
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งบประมาณ 
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เกง่ 
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๗๗ 

 

เกษม  วฒันชยั๑๕๙  ไดก้ล่าว ถงึการบรหิารแบบธรรมาภบิาลในสถานศกึษา  ไว้
ดงันี้ 

(๑) การบริหารการศึกษาต้อง  สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายและความ
ต้องการของระบบการศกึษาไทย  ซึ่งอะไรที่เป็น  Non relevance  หรอื  Less  Relevance  
ต้องตดัทิ้ง  เพราะเราไม่มีงบประมาณพอที่จะท าทุกอย่าง ซึ่งอยากให้เรื่องความสอดคล้อง 
(Relevance) อยูใ่นหลกัสูตรการบรหิารการศกึษาเรื่องการบรหิารการศกึษาต้องสอดคล้องกบั
ระบบเพราะฉะนัน้การบริหารการศึกษาต้องสอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายและความ
ตอ้งการของระบบการศกึษาไทย  ซึง่ในหลกั  ธรรมาภบิาลถ้าเอาไปใชใ้นสิง่ทีไ่ม่มปีระโยชน์หรอื
เป็นประโยชน์เฉพาะตนเองหรอืพวกพอ้ง  ตรงนี้ต้องรบัผดิชอบในเชงิธรรมาภบิาล  หรอืกล่าว
อกีนยัหนึ่งคอื  งบประมาณทุกบาททีโ่รงเรยีน  เขตพื้นที่การศกึษา  หรอืกระทรวงศกึษาธกิาร
ไดม้าตอ้งใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด  จะคอรปัชัน่ไม่ไดต้รงนี้เป็นหลกัธรรมาภบิาลทีส่ าคญั 

(๒) กระบวนการบริหารต้องมีประสิทธิภาพ  (Efficiency)  และได้ประสิทธิผล  
(effectiveness) 

(๓) ทุกข ัน้ตอนตอ้งโปร่งใส  (Transparency)  และมเีหตุผล  (Reasonableness)  
เรื่อง  “ความมเีหตุผล” มาจากปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็ประเจ้าอยู่หวัฯ ซึ่ง
ม ี๓ เรื่องใหญ่ ๆ คอื  (๑)   ทางสายกลาง  (Moderation)  หรอืมชัฌมิาปฏปิทา  (๒)  ท าอะไร
ตอ้งมเีหตุผล  (Reasonableness)  และ  (๓)  มภีมูคิุม้ภยั (Self  immunity) 

(๔) ตอ้งระบบรบัผดิชอบต่อผลการบรหิารการศกึษา  (Accountability)  ต้องสร้าง
ระบบได ้ มคีนรบัผดิชอบ  ครูใหญ่หวัหน้าหมวด  ผู้อ านวยการเขตเลขาธกิารของแห่งต่าง ๆ 
ตอ้งรบัผดิชอบ  ถ้าสรา้งตรงนี้เชื่อวา่  ระบบจะมธีรรมาภบิาล  และสามารถเคลื่อนไปขา้งหน้าได้
อยา่งรวดเรว็ 

เกษม วฒันชยั๑๖  ได้กล่าวในหนังสอื  การบรหิารเพื่อพฒันาคุณภาพเกี่ยวกบั
หลกัธรรมาภบิาล ๔ ดา้น สรุปไดว้า่ 

(๑) การบริหารการศึกษาต้องสอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายและความ
ต้องการของระบบการศกึษาไทยสิง่ใดที่ Non Relevance หรอื Less Relevance ต้องตดัทิ้ง
เพราะงบประมาณไม่เพยีงพอส าหรบัท าทุกอย่าง ดงันัน้สิง่ที่ควรเน้นในหลกัธรรมาภบิาลว่าถ้า
เอาไปใชใ้นสิง่ทีไ่ม่มปีระโยชน์หรอืเป็นประโยชน์เฉพาะตนหรอืพวกพ้อง ต้องรบัผดิชอบในเชงิ

                                                

๑๕๙เกษม วฒันชยั, การบริหารเพ่ือพฒันาคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักนโยบายและแผนการศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ ๒๕๔๖), หน้า ๒๐. 

๑๖๐เกษม  วฒันชยั, เรื่องเดียวกนั, หน้า ๒๑. 



๗๘ 

 

ธรรมาภบิาล กล่าวคอืงบประมาณทีไ่ดม้าตอ้งใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุดจะคอรปัชัน่ไม่ไดต้รงนี้ถอื
เป็นหลกัธรรมาภบิาลทีส่ าคญั 

(๒) กระบวนการบริหารต้องมีประสิทธภิาพ (Efficiency) และได้ประสทิธิผล
(Effectiveness) ควรมกีารจดัท าเครื่องมอืในการพสิจูน์เรื่องประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

(๓) ทุกข ัน้ตอนต้องโปร่งใส (Transparency) และมเีหตุผล (Reasonableness) 
เรื่องความมเีหตุผลมาจากปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัฯ ซึ่งมา 
๓ เรื่องใหญ่ๆ คอื (๑) ทางสายกลาง (Moderation) หรอืมชัฌมิาปฏปิทา (๒) ท าอะไรต้องมี
เหตุผล(Reasonableness) (๓) มภีมูคิุม้ภยั (Self Immunity) ในเรื่องความมเีหตุผลนอกจากจะ
โปร่งใสแลว้ยงัมเีหตุผลอธบิายไดอ้กีดว้ย 

(๔) ต้องมรีะบบรบัผดิชอบต่อการบรหิารการศกึษา (Accountability) ต้องสร้าง
ระบบใหม้คีนรบัผดิชอบไม่วา่จะเป็น ครใูหญ่ หวัหน้าหมวด ผู้อ านวยการเขตต้องรบัผดิชอบถ้า
สรา้งตรงส่วนนี้ไดร้ะบบจะมธีรรมาภบิาล และสามารถเคลื่อนไปขา้งหน้าไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

ปัญญา  ฉายะจินดาวงศแ์ละคณะ๑๖๑  ไดส้รุปวา่  ผู้บรหิารมหีน้าที่ประสานงาน
ระหวา่งคณะกรรมการกบัพนกังานตอ้งมกีารรายงานผลการปฏบิตังิานเป็นประจ า  มกีารบรหิาร
อยา่งโปร่งใสพรอ้มทีจ่ะใหต้รวจสอบไดทุ้กเวลาและค านึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวมอยา่งยตุธิรรม 

สมพิศ สุขแสน๑๖๒ ได้กล่าวว่า วธิกีารที่จะท าให้เกดิธรรมาภบิาลในสถานศกึษา 
โดยการน าวธิกีารหรอืแนวคดิใหม่ ๆ มาใช้อย่างกะทนัหนั อาจจะมกีารต่อต้านหรอืไม่เหน็ด้วย 
ฉะนัน้จะตอ้งใชว้ธิแีบบค่อยเป็นค่อยไป สรุปไดว้า่ 

(๑) ตอ้งสรา้งความเขา้ใจในแนวคดิและสาระส าคญัของธรรมาภบิาลให้เกดิขึน้กบั
บุคลากรทุกคนในองคก์ร ทัง้ผูบ้รหิาร คณาจารย ์เจา้หน้าทีฝ่า่ยสนบัสนุน และนกัเรยีนนกัศกึษา 

(๒) แสวงหาองคค์วามรูเ้กีย่วกบัธรรมาภบิาลและตน้แบบที่เหมาะสม เช่น การจดั
อบรมให้ความรู้ การน าทมีผู้บรหิารและคณาจารยศ์กึษาดูงานหน่วยงานอื่น ๆ ที่มกีารบรหิาร
จดัการทีด่ ี

(๓) จะต้องประกาศเป็นวสิยัทศัน์ของสถานศกึษาว่า  บรหิารองค์กรโดยยดึหลกั
ธรรมาภบิาล 

(๔) ผูบ้รหิารจะตอ้งเป็นตวัอยา่งในการใชธ้รรมาภบิาลในการบรหิารอยา่งจรงิจงั 
(๕) มกีารตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง และน ามาปรบัปรุง

แกไ้ขใหด้ขี ึน้ 
                                                

๑๖๑ปญัญา  ฉายะจนิดาวงศแ์ละคณะ, ธรรมรฐั, วารสารนกับรหิาร, ปีที ่๒๑, (๒๕๔๓), หน้า ๓๖. 
๑๖๒สมพิศ สุขแสน , Good Governance กับการบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ , 

วารสารวชิาการ สถาบนัราชภฏัอุตรดติถ์, ๒๕๔๖, หน้า  ๖. 



๗๙ 

 

ส าหรบั  สถาบนัพระปกเกล้า๑๖๓  ได้มกีารจดัท าโครงการศกึษาเพื่อพฒันาดชันี
วดัผลการพฒันาระบบบรหิารจดัการที่ดี (The  Development  of  Indicator  for  measuring  
good  governance)  ซึ่งมาจากแนวคดิว่าการบรหิารจดัการที่ดมีคีุณลกัษณะที่ส าคญัหลาย
ประการ  ได้แก่  เป็นการท างานที่มีความโปร่งใส  เปิดเผย  ตรวจสอบได้  ร ับรู้ได้ใน
กระบวนการตดัสนิใจต่าง ๆ ประชาชนมสี่วนร่วมในกระบวนการบรหิารจดัการ  ร่วมตรวจสอบ
การท างานของฝา่ยบรหิาร  ร่วมจดัการสงัคมในลกัษณะประชาคม  และสมาชกิในสงัคมเคารพ
สทิธเิสรภีาพซึ่งกนัและกนั  รู้หน้าที่ของตนเอง  เคารพกฎระเบยีบของสงัคม  โดยมขีอบเขต
การศกึษาตามการบรหิารจดัการที่ดแีละแนวทางที่ก าหนดไวใ้นยุทธศาสตร์การจดัการที่ดขีอง
แผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ ฉบบัที ่ ๘  และ ๙  สะทอ้นหลกัการจดัการบรหิาร
ทีด่ ี ๖  ประการ  ตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่  การบรหิารกจิการบา้นเมอืงและสงัคมทีด่ ี 
พ.ศ. ๒๕๔๒  ผลการศกึษาพบวา่มกีารบรหิารจดัการทีด่ที ัง้  ๖  หลกั  มคีวามเหมาะสมในการ
อธบิายการบรหิารจดัการทีด่ ี โดยประกอบดว้ยหลกัยอ่ยทีส่ าคญั  ดงันี้ 

(๑)  หลกันิตธิรรม  (Rule of law) ประกอบด้วยหลกัย่อยที่ส าคญั  คอื  หลกัการ
แบ่งแยกอ านาจ  หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  หลกัความผูกพันต่อกฎหมายของ
เจา้หน้าที ่ หน่วยงานไดป้ฏบิตัหิน้าที่ตามหลกัความชอบด้วยกฎหมาย  ผู้มอี านาจตดัสนิใจใน
หน่วยงานมคีวามอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่ หน่วยงานยดึหลกั  “ไม่มคีวามผดิและไม่มโีทษโดย
ไม่มกีฎหมาย”  และการท างานภายใตก้ฎระเบยีบสงูสุด 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
                                                

๑๖๓โครงการศกึษาเพื่อพฒันาดชันีวดัผลการพฒันาระบบบรหิารจดัการที่ดี, สถาบนัพระปกเกล้า, 
www.KPI.ac.th. 

http://www.kpi.ac.th/


๘๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี  ๒.๓  แนวคดิเรื่องหลกันิตธิรรม 
ท่ีมา  :  สถาบนัพระปกเกลา้  (๒๕๔๕) 

(๑) หลกัคุณธรรม (Morality) ประกอบด้วยหลกัย่อยที่ส าคญั  คือ  การปลอด
คอรปัชัน่ การปลอดจากการท าผดิวนิัย  การปลอดจากการท าผดิมาตรฐาน
วชิาชพีนิยมและจรรยาบรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี  ๒.๔  แนวคดิเรื่องหลกัคุณธรรม 
ท่ีมา  :  สถาบนัพระปกเกลา้  (๒๕๔๕) 

หลกันิติธรรม 

 
ความชอบดว้ยกฎหมายทางเน้ือหา 

 

การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 

 
การแบง่แยกอ านาจ 

 

ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรฐัธรรมนูญ 

 

ความอิสระของผูพ้พิากษา 

 

หลกัความผูกพนัดว้ยกฎหมาย 

 

หลกัไม่มคีวามผดิ  ไม่มโีทษโดยไม่มกีฎหมาย 
 

หลกัคณุธรรม 

ปลอดจากการทุจรติ ปลอดจากการท าผดิวนิยั 

ปลอดจากการท าผดิมาตรฐานวชิาชพี 
นิยมจรรยาวชิาชพี 



๘๑ 

 

(๒) หลกัความโปร่งใส (Transparency)   ประกอบด้วยหลกัย่อยที่ส าคญั  คือ  
ความโปร่งใสดา้นโครงสรา้งของระบบ  ด้านระบบการให้คุณ  ด้านระบบการให้โทษ  และด้าน
การเปิดเผยของระบบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

แผนภาพท่ี  ๒.๕  แนวคดิเรื่องหลกัความโปร่งใส 
ท่ีมา  :  สถาบนัพระปกเกลา้  (๒๕๔๕) 

(๓) หลักการมีส่วนร่วม  (Participation) ประกอบด้วยหลักย่อยที่ส าคัญ  คือ  
หลกัการให้ขอ้มูลข่าวสารหลกัการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน  หลกัการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตดัสนิใจ  และหลกัการพฒันาขดีความสามารถในการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี  ๒.๖  แนวคดิเรื่องหลกัการมสี่วนร่วม 
ท่ีมา  :  สถาบนัพระปกเกลา้  (๒๕๔๕) 

หลกัความโปร่งใส 

ดา้นการใหคุ้ณ ดา้นโครงสรา้ง 

ดา้นการใหโ้ทษ ดา้นการเปิดเผยมสี่วนรว่ม 

หลกัการมีส่วนร่วม 

การใหข้อ้มลู การรบัฟงัความคดิเหน็ 

การรว่มตดัสนิใจ การพฒันาศกัยภาพในการมส่ีวนร่วม 



๘๒ 

 

(๔) หลกัส านึกความรบัผดิชอบ (Responsibility) ประกอบด้วยหลกัย่อยที่ส าคญั  
คอื  หน่วยงานมกีารสรา้งความเป็นเจา้ของร่วมกนั  มเีป้าหมายทีช่ดัเจน  มกีารบรหิารงานอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ  มรีะบบตดิตามประเมนิผล  มกีารจดัการกบัผูไ้ม่มผีลงาน  และหน่วยงานมแีผน
ส ารอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี  ๒.๗  แนวคดิเรื่องหลกัส านึกความรบัผดิชอบ 
ท่ีมา  :  สถาบนัพระปกเกลา้  (๒๕๔๕) 

(๕) หลกัความคุ้มค่า (Effectiveness) ประกอบด้วยหลกัย่อยที่ส าคญั  คอื  การ
ประหยดั  การใชท้รพัยากรใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด  และความสามารถในการแขง่ขนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี  ๒.๘  แนวคดิเรื่องหลกัความคุม้ค่า 
ท่ีมา  :  สถาบนัพระปกเกลา้  (๒๕๔๕) 

หลกัส านึกความรบัผิดชอบ 

การมรีะบบตดิตามประเมนิผล การบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

การมเีป้าหมายทีช่ดัเจน การจดัการกบัผูไ้ม่มผีลงาน 

การมกีารสรา้งความเป็นเจา้ของรว่มกนั การมแีผนส ารอง 

หลกัความคุ้มค่า 

การแขง่ขนั การประหยดั 

การใชท้รพัยากรใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 



๘๓ 

 

จากแนวคดิของนกัวชิาการขา้งต้นสามารถสรุปได้ว่า  ในการบรหิารจดัการศกึษา
โดยผูบ้รหิารศกึษาในฐานะที่สถานศกึษาเป็นนิตบุิคคลตามกฎหมาย ผู้บรหิารควรน าหลกัการ
บริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาบูรณาการในการบริหารและจัด
การศกึษาเพื่อสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัโรงเรยีน  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการพฒันาคนไทย
ใหเ้ป็นมนุษยท์ ัง้ร่างกาย  จติใจ  สตปิญัญา  ความรู ้และคุณธรรม  มจีรยิธรรม  และวฒันธรรม
ในการด ารงชวีติ  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข 

จากงานเอกสารทีก่ล่าวมาในการบรหิารแบบธรรมาภบิาลของผู้บรหิารพอที่จะสรุป
ไดว้า่  การบรหิารองคก์รตามหลกัธรรมาภบิาลตอ้งอาศยัปจัจยัหลายประการในการบรหิารให้มี
ประสทิธภิาพซึง่อาจสรุปเป็นดงันี้  คอืผูบ้รหิารจะตอ้งเป็นบุคคลที่มกีารเรยีนรู้ตลอดเวลาทัง้ขอ้
กฎหมาย  กฎขอ้บงัคบั  องคค์วามรูท้างการบรหิารในดา้นต่าง ๆ เพื่อสรา้งประสบการณ์ในการ
บริหารเนื่องจากการบรหิารแบบธรรมาภิบาลนัน้ผู้บรหิารจะต้องมีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ซึง่จะท าใหก้ารตดัสนิใจ  การวางแผนในการปฏบิตังิานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
และผูบ้รหิารจะตอ้งยดึหลกัพุทธศาสนาในการบรหิารโดยน าหลกัธรรมาบรูณาการกบัการบรหิาร
แบบธรรมาภิบาลซึ่งจะท าให้การบริหารมีประสิทธิภาพ  เป็นที่ยอมรบัของคนในองค์การซึ่ง
หลกัธรรมที่ส าคญัที่ควรน ามาใช้ในการบริหารควบคู่กบัหลกัธรรมาภบิาลคอืทศพธิราชธรรม 
เพราะจะท าให้ผู้บริหารเป็นบุคคลที่หน้าเชื่อถือ  มีความรอบคอบ  มีคุณธรรมและมีความ
ยตุธิรรมในการบรหิาร 

 

๒.๖  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
๒.๖.๑ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความคิดเหน็ต่อการบริหารงาน  

การบรหิารงานและการด าเนินงานของผูบ้รหิารสถานศกึษานัน้ยอมเกดิความชอบ
ใจและไม่ชอบใจของบุคลากรครูด้วยกนั  ดังนัน้ จึงมีการศึกษาเกี่ยวกบัความคิดเห็นของ
ครผููส้อนต่อการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา  ซึง่มนีกัวจิยัหลายท่านได้ท าการวจิยั  ซึ่ง
พอสรุปไดด้งันี้ 

เฉลิมชยั  สมท่า๑๖๔ ได้ท าการวจิยัเรื่อง “การบรหิารโดยใช้หลกัธรรมาภบิาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูปฏิบตักิารสอนในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเลย” ผลการวจิยัพบว่า ผู้บริหารสถานศกึษาใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบรหิาร
                                                

๑๖๔เฉลิมชยั สมท่า, การบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของผูบ้ริหารสถานศกึษา ตามความ
คดิเห็นของครูปฏบิตัิการสอนในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย  เขต ๑”, ปริญญาศึกษาศาสตร์
มหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแกน่), ๒๕๔๗. 



๘๔ 

 

สถานศกึษา อยู่ในระดบั  “มาก”  เรยีงตามล าดบั  คอื  หลกัคุณธรรม หลกัความรบัผดิชอบ  
หลกันิตธิรรม หลกัการมสี่วนร่วม หลกัความคุม้ค่าและหลกัความโปร่งใส 

สมยั   อดทน๑๖๕  ได้ท าการวจิ ัยเรื่อง  “การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศกึษา ครูวชิาการและครูผู้สอนต่อการบรหิารงานวชิาการของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้
พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรสีะเกษ เขต ๑” ผลการวจิยัพบว่า  ผู้บรหิาร
สถานศกึษา ครูวชิาการ และครูผู้สอนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานวชิาการของผู้บรหิาร
สถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 
คอื ดา้นการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้รองลงมาคอืด้านการวดัผลประเมนิผลและเทยีบโอนผล
การเรยีนและดา้นทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด คอื ดา้นการประสานความร่วมมอืในการพฒันาวชิาการกบั
สถานศกึษา  

สรุสิทธ์ิ  ถิตยบ์ญุครอง๑๖๖  ไดท้ าการวจิยัเรื่อง “ความคดิเหน็ของครูผู้สอนที่มต่ีอ
ปญัหาการบรหิารงานวชิาการระดบัก่อนประถมศกึษาในโรงเรยีนประถมศกึษา  สงักดัส านกังาน
การประถมศกึษาจงัหวดักาฬสนิธุ”์  ผลการวจิยัพบวา่ ครผููส้อนมปีญัหาการบรหิารงานวชิาการ
ดงันี้   

(๑) ปญัหาการจดัหอ้งสมุดของเล่นมปีญัหารอ้ยละ  ๙๖.๐     
(๒) ปญัหาการจดักจิกรรมตามตารางกจิกรรมประจ าวนัมปีญัหารอ้ยละ  ๘๙.๖ 
(๓) ปญัหาวสัดุประกอบหลกัสตูรและสื่อการเรยีนการสอนมปีญัหารอ้ยละ  ๘๘.๘ 
(๔) ปญัหาของแนวการจดัประสบการณ์มปีญัหารอ้ยละ  ๘๑.๗   
(๕) ปญัหาการประเมนิพฒันาการเดก็มปีญัหารอ้ยละ  ๘๐.๖    
(๖) ปญัหาการน าแนวและแผนการจดัประสบการณ์ไปใชม้ปีญัหารอ้ยละ  ๗๙.๙   
(๗) ปญัหาการจดักจิกรรมเพื่อเตรยีมความพรอ้มใหก้บัเดก็มปีญัหารอ้ยละ  ๗๗.๗ 
(๘) ปญัหาการประชุมอบรมทางวชิาการมปีญัหารอ้ยละ  ๗๔.๑    
(๙) ปญัหาการนิเทศภายในมปีญัหารอ้ยละ  ๗๑.๒   

                                                

๑๖๕สมยั   อดทน , “การศกึษาความคดิเห็นของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูวชิาการและครูผูส้อนต่อ
การบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาข ัน้พื้นฐาน สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาศรสีะเกษ เขต 
๑”  ปริญญาครศุาสตรม์หาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร)์,  ๒๕๕๑. 

๑๖๖สรุสทิธิ ์ ถติย์บญุครอง, “ความคดิเหน็ของครูผูส้อนที่มตี่อปญัหาการบรหิารงานวชิาการระดบั
กอ่นประถมศกึษาในโรงเรยีนประถมศกึษา  สงักดัส านักงานการประถมศกึษาจงัหวดักาฬสนิธุ์”, ปริญญาครุ
ศาสตรม์หาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม), ๒๕๔๕. 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สมัย%20อดทน&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สมัย%20อดทน&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0


๘๕ 

 

อนุชิต วรรณสทุธ์๑๖๗  ไดท้ าการวจิยัเรื่อง  “ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญเกี่ยวกบั
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในอนาคต  ส ังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ”
ผลการวจิยัพบว่า ด้านความสามารถการเป็นผู้น า  ผู้บรหิารควรมวีสิยัทศันะกวา้งไกลก าหนด
เป้าหมายสถานศึกษาได้อย่างชดัเจน  เพื่อเป็นแนวทางในการจดักระบวนการเรียนรู้  มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กล้าปฏิรูปปรบัปรุงและพร้อมที่จะเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง มี
ความสามารถประสานงานท างานกบัชุมชน  องค์กรต่างๆ สามารถจูงใจผู้ใต้บงัคบับญัชา  ให้
ท างานเป็นทมีและมุ่งสู่เป้าหมายที่ก าหนดได้  มกีารก าหนดยุทธศาสตร์การท างานแบบมสี่วน
ร่วม  มคีวามสามารถในการสร้างทมีงาน  ปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างที่ดแีก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา  มี
การส่งเสรมิใหส้ถานศกึษาจดักจิกรรมอยา่งหลากหลาย  มกีารประเมนิผลอยา่งเป็นระบบและน า
ผลไปปรบัปรุงแกไ้ข  มกีารจดัสรรงบประมาณใหอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั 

จากงานวจิยัดงักล่าวสามารถสรุปความคดิเหน็ของครูผู้สอนที่มต่ีอการบรหิารงาน
ของ ผู้บรหิารว่าควรมวีสิยัทศันะกวา้งไกลก าหนดเป้าหมายสถานศกึษาได้อย่างชดัเจน  เพื่อ
เป็นแนวทางในการจดักระบวนการเรยีนรู ้ มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ กลา้ปฏริปูปรบัปรุงแก้ไข
และพร้อมที่จะเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง  เพื่อให้สถานศึกษามกีารพฒันาที่ดขี ึ้น  มคีวาม
สารถประสานงานท างานกบัชุมชน  องคก์รต่าง ๆ และโดยภาพรวมแลว้ครผููส้อนมคีวามคดิเหน็
ต่อการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

๒.๖.๒  งานวิจยัเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษา          

    การบริหารงาของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นงานที่ส าคญัส าหรบัผู้บริหาร 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นงานทีจ่ะตอ้งปรบัปรุงคุณภาพการเรยีนการสอน  ซึง่เป็นจุดมุ่งหมายหลกั
ของสถานศกึษาและเป็นเครื่องชี้ความส าเรจ็  และความสามารถของผู้บรหิาร  มนีักวจิยัหลาย
ทานไดท้ าการวจิยัเกีย่วกบัการบรหิารงาของผูบ้รหิารสถานศกึษาไว ้ ซึง่พอสรุปไดด้งันี้                                          

เฉลิม เท่ียงธรรม๑๖๘  ได้ท าการวจิยัเรื่อง  “พฤตกิรรมการบรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๒” 
ผลการวจิยัพบวา่ ขา้ราชการครทูีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีนมคีวามคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการบรหิาร

                                                

๑๖๗อนุชติ  วรรณสทุธ์, ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัคณุลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษา
มืออาชีพในอนาคต  สงักดักระทรวงศึกษาธิการ , ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย์), ๒๕๔๖. 

๑๖๘เฉลิม เที่ยงธรรม, “พฤติกรรมการบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผู้บรหิารโรงเรียน 
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสนิธุ์ เขต ๒”, ปริญญาครุศาสตร์มหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลัย 
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม), ๒๕๔๙. 



๘๖ 

 

ตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารโรงเรยีน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากาฬสนิธุ์ เขต ๒ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้โดยรวมและรายดา้น 

ไพฑูรย์ ดอกบวั๑๖๙  ได้ท าการวจิยั  เรื่อง  “พฤติกรรมการบริหารงานของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานช่วงชัน้ที่ ๑ - ๓ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษากาญจนบุรี” 
ผลการวจิยัพบวา่   

๑. พฤติกรรมการบรหิารของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พื้นฐานตามทศันะของครู
หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้นเรยีงตามล าดบัค่าเฉลีย่ คอื การก าหนดเป้าหมาย การปฏสิมัพนัธ์ การตดิต่อสื่อสาร ภาวะ
ผู้น า การควบคุมบงัคบับญัชา การตดัสนิใจ การจูงใจ และมาตรฐานการปฏบิตัิงานและการ
ฝึกอบรม 

๒. ผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการบริหารงานของผู้บรหิารสถานศกึษาตาม
ทศันะของครหูวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูท้ ีป่ฏบิตังิานในสถานศกึษาขนาดกลางและขนาดใหญ่
ไม่แตกต่างกนัในภาพรวมและรายดา้น 

มณีรตัน์  ภิญโญภาพสกลุ๑๗   ได้ท าการวจิยัเรื่อง การบริหารสถานศกึษาขัน้
พื้นฐาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  เขต  ๓  ผลการวจิยัพบวา่ 

(๑)  การบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  โดยใช้หลกัธรรมาภบิาลภาพรวม  มกีาร
บรหิารตามหลกัการทุกหลกัการอยู่ในระดบัมากทุกด้าน  และทุกเรื่องยกเวน้การบริหารงาน
วชิาการตามหลกันิตธิรรมในเรื่อง  การจดัการหลกัสตูรและแผนการเรยีนรู ้ การจดัการเรยีนการ
สอน  การวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอน  อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 

(๒)  การเปรยีบเทยีบการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  โดยใช้หลกัธรรมาภบิาล
จ าแนกตามขนาดของโรงเรยีนโดยภาพรวม  โรงเรยีนขนาดใหญ่มกีารบรหิารงานตามหลกันิติ
ธรรม  หลกัการมสี่วนร่วม  หลกัความรบัผดิชอบ  และหลกัความคุม้ค่า  มากกวา่โรงเรยีนขนาด
กลางและโรงเรยีนขนาดเลก็  มกีารบรหิางานตามหลกัความโปร่งใส  หลกัการมสี่วนร่วม  หลกั

                                                

๑๖๙ไพฑรูย์ ดอกบวั,  “พฤตกิรรมการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาข ัน้พื้นฐานช่วงชัน้ที่ ๑ - 
๓ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษากาญจนบุรี”, ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต, (บณัฑิตวทิยาลัย 
มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุ)ี,๒๕๕๐. 

๑๗๐มณีรตัน์  ภิญโญภาพสกุล, “การบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  โดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลใน
โรงเรยีน  สงักดัส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา  กรงุเทพมหานคร  เขต  ๓”, ปริญญาครุศาสตร์มหาบณัฑิต, 
(บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา),๒๕๔๙. 

 



๘๗ 

 

ความรบัผดิชอบ  และหลกัความคุม้ค่ามากกวา่โรงเรยีนขนาดกลาง  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน  
พบวา่ 

(๒.๑)  การบรหิารงานวชิาการ  โรงเรยีนทุกขนาดบรหิารตามหลกันิตธิรรม
ไม่แตกต่างกนัทุกขอ้  โรงเรยีนขนาดใหญ่บริหารงานตามหลกัคุณธรรม  หลกัความโปร่งใส 
หลกัการมสี่วนร่วม  หลกัความรบัผดิชอบ  และหลกัความคุม้ค่า  ในเรื่องการจดัสื่อและวสัดุเพื่อ
การเรยีนการสอน  การนิเทศและพฒันาการเรยีนการสอน  ตามหลกัความโปร่งใส  หลกัควา
รบัผิดชอบ  หลกัความคุ้มค่า  ในเรื่องการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน  มากกว่า
โรงเรยีนขนาดกลาง  โรงเรยีนขนาดเลก็มกีารบรหิารงานตามหลกัความรบัผดิชอบ  หลกัความ
คุ้มค่าในเรื่อง  การจดัการจดัสื่อและวสัดุเพื่อการเรียนการสอนตามหลกัการมสี่วนร่วม  หลกั
ความรบัผดิชอบ  หลกัความคุ้มค่าในเรื่อง  การนิเทศและพฒันาการเรยีนการสอน  และตาม
หลกัความคุม้ค่าในเรื่องการวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอน  มากกวา่โรงเรยีนขนาดกลาง 

(๒.๒)  การบรหิารงานบุคลากร  โรงเรยีนขนาดใหญ่บรหิารงานตามหลกันิติ
ธรรมในเรื่องการวางแผนอตัราบุคลากรและตามหลกัธรรมาภิบาลทุกหลกัการในเรื่องการ
บ ารุงรกัษาบุคลากรการพฒันาบุคลากรและการประเมนิบุคลากร มากกว่าโรงเรยีนขนาดกลาง  
โรงเรยีนขนาดเลก็บรหิารงานตามหลกันิตธิรรม  ในเรื่องการวางแผนอตัราบุคลากร  ตามหลกั
คุณธรรม  หลกัความโปร่งใส  หลกัการมสี่วนร่วม  หลกัความรบัผดิชอบ  หลกัความคุ้มค่าใน
เรื่องการบ ารุงรกัษาบุคลากร  ตามหลกัความโปร่งใส  หลกัความคุ้มค่าในเรื่องการพฒันา
บุคลากรและตามหลกัความรบัผดิชอบ  หลกัความคุ้มค่าในเรื่องการประเมนิบุคลากรมากกว่า
โรงเรยีนขนาดกลาง 

(๒.๓)  การบรหิารงานงบประมาณ   โรงเรยีนทุกขนาดบรหิารงานตามหลกั
นิตธิรรมหลกัคุณธรรมหลกัความรบัผดิชอบไม่แตกต่างกนัโรงเรยีนขนาดใหญ่บรหิารงานตาม
หลกัความโปร่งใสหลกัความคุม้ค่าในเรื่องการบรหิารพสัดุครุภณัฑ์ตามหลกัการมสี่วนร่วมหลกั
ความคุม้ค่าในเรื่องการระดมทรพัยากรและการจดัการสนิทรพัยแ์ละตามหลกัการมสี่วนร่วมใน
เรื่องการตรวจสอบติดตามและประเมินผลมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนขนาดเล็ก
บรหิารงานตามหลกัความโปร่งใสหลกัการมสี่วนร่วมหลกัความคุ้มค่าในเรื่องการบรหิารพสัดุ
ครุภณัฑ์และตามหลกัการมสี่วนร่วมในเรื่องการระดมทรพัยากรและการจดัการสนิทรพัยมาก
กวา่โรงเรยีนขนาดกลางโรงเรยีนขนาดเลก็บรหิารงานตามหลกัการมสี่วนร่วมในเรื่องการบรหิาร
พสัดุครุภณัฑม์ากกวา่โรงเรยีนขนาดใหญ่ 

(๒.๔) การบริหารงานทัว่ไป  โรงเรียนทุกขนาดบริหารงานตามหลัก
คุณธรรม  หลกัความรบัผดิชอบไม่แตกต่างกนั  โรงเรยีนขนาดใหญ่บริหารงานตามหลกันิติ
ธรรม  ในเรื่องงานกจิกรรมนกัเรยีนและบรกิารต่าง ๆ และงานความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรยีนกบั
ชุมชนตามหลกันิตธิรรม  หลกัความโปร่งใส  หลกัการมสี่วนร่วม  ในเรื่องงานอาคารสถานทีต่าม



๘๘ 

 

หลกัการมสี่วนร่วม  ในเรื่องการวางแผน  อ านวยการและประสานงาน  มากกว่าโรงเรยีนขนาด
กลาง  โรงเรยีนขนาดเลก็  บรหิารงานตามหลกัการมสี่วนร่วม  หลกัความคุ้มค่า  ในเรื่องงาน
อาคารสถานทีแ่ละตาม  หลกัการมสี่วนร่วม  ในเรื่องการวางแผนอ านวยการ  และประสานงาน  
มากกวา่โรงเรยีนขนาดกลาง  ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ .๐๕ 

มานิตย ์คณะวาปี๑๗๑ ไดท้ าการวจิยัเรื่อง “ทกัษะการบรหิารของผูบ้รหิารโรงเรยีน
มธัยมศกึษา สงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแก่น เขต ๓” ผลการวจิยัพบไดว้า่ 

(๑) ทกัษะการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา ตามความคดิเหน็ของ
ผูบ้รหิารและครูผู้สอนอยู่ในระดบัมาก เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ทกัษะเชงิมโนมติ
ทกัษะเชงิมนุษยสมัพนัธ ์และทกัษะเชงิเทคนิค 

(๒) ผู้บรหิารและครูผู้สอนมคีวามคดิเหน็ต่อทกัษะการบริหารงานของผู้บรหิาร
โรงเรยีนมธัยมศกึษา แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .๐๕ ทุกดา้น 

ศกัด์ิศรี สนจิตร์๑๗๒ ได้ท าการวจิยั  เรื่อง  “ทกัษะการบริหารงานของผู้บรหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบุร”ี  ผลการวจิยัพบวา่   

(๑)  ทกัษะการบริหารงานของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ในภาพรวมทัง้ ๓ 
ดา้นอยูใ่นระดบัสงู เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย คอื ทกัษะดา้นมนุษย ์ทกัษะดา้นความคดิรวบ
ยอด และทกัษะดา้นเทคนิค    

(๒)   เมื่อเปรียบเทียบทักษะ การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า 
ผูบ้รหิารระดบัสงู มทีกัษะการบรหิารมากกวา่ผูบ้รหิารระดบักลางและระดบัต้นอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .๐๕  

เสรี  พุทธปวน๑๗๓   ได้ท าการวจิยั  เรื่อง  “การบรหิารงานโดยใช้โรงเรยีนเป็น
ฐานสงักดัส านักงานการประถมศกึษาอ าเภอเมอืงล าพูน” ผลการวจิยัพบว่า ผู้บรหิารโรงเรยีน
และครูผู้สอนมคีวามเหน็สอดคล้องเป็นแนวทางเดยีวกนัว่าการปฏบิตังิานบรหิารสถานศกึษา
                                                

   มานิตย์ คณะวาปี, “ทกัษะการบรหิารของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัเขตพื้นที่
การศกึษาขอนแกน่ เขต ๓”, ปริญญาศึกษาศาสตรม์หาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแกน่),
๒๕๔๖. 

๑๗๒ศกัดิศ์รี สนจิตร์, “ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานเขตพื้นที่
การศกึษาเพชรบรุ”ี, ปริญญาครศุาสตรม์หาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์), 
๒๕๔๙. 

๑๗๓เสร ี พุทธปวน, “การบรหิารงานโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน ในโรงเรยีน สงักดัส านักงาน
ประถมศึกษา  อ า เภอเมือง ล าพูน ”, ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ,(บัณฑิต วิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม)่, ๒๕๔๖. 



๘๙ 

 

โดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน ทัง้ ๔ ดา้น คอื ดา้นการบรหิาร ด้านวชิาการ ด้านกจิการนักเรยีน และ
ดา้นความสมัพนัธก์บัชุมชนมกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากปญัหาและขอ้เสนอแนะที่พบสรุปได้ว่า 
ผูบ้รหิารโรงเรยีนครผููส้อนและคณะกรรมการสถานศกึษาเหน็ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการปรบั
ระบบราชการ และมกีารจดัปฏริูปการศกึษา ซึ่งบุคลากรยงัไม่มคีวามพร้อมส่งผลให้ครูและ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานยงัขาดความเขา้ใจและความพรอ้ม 

จากงานวจิยัขา้งต้น สรุปได้ว่า  ผู้บรหิารสถานศกึษานัน้ มกีารก าหนดเป้าหมาย 
การปฏสิมัพนัธ ์การตดิต่อสื่อสาร มภีาวะผูน้ า กลา้ทีจ่ะตดัสนิใจ และมมีาตรฐานการปฏบิตังิาน  
มทีกัษะเชงิมโนมตทิกัษะเชงิมนุษยสมัพนัธ์  และมีทกัษะด้านมนุษย ์ทกัษะด้านความคดิรวบ
ยอด และทกัษะดา้นเทคนิค    

 ๒.๖.๓  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบับทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บรหิาร  เป็นผู้มหีน้าที่ในการบรหิารงาน  เป็นบุคคลในระดบับงัคบับญัชา  จงึ
เป็นผูม้เีกยีรตโิดยมฐีานะคอืต าแหน่งหน้าที่ที่ส าคญัในหน่วยงานหรอืองค์การ   บทบาทหน้าที่
ของผูบ้รหิาร มนีกัวจิยัหลายท่านไดท้ าการวจิยัไว ้ ซึง่พอสรุปไดด้งันี้ 

ชนิดา อินต๊ะปัญญา๑๗๔  ได้ท าการวจิยั  เรื่อง  “การใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย” ผลการวจิยัพบวา่ ผู้บรหิารใช้อ านาจตาม
กฎหมาย ใชก้ฎ ระเบยีบปฏบิตัใินสถานศกึษา มกีารสัง่งานเป็นขัน้ตอนตามสายงาน มอบหมาย
งานใหบุ้คคลตามความรูค้วามสามารถ สัง่การเป็น ลายลกัษณ์อกัษร อกีทัง้สนบัสนุนบุคลากรให้
มโีอกาสศกึษาดงูาน เปิดโอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็และมสี่วนร่วมในการบรหิารงาน สามารถ
วางแผนการปฏบิตังิานอยา่งเป็นระบบ แกป้ญัหาเฉพาะหน้าไดเ้ป็นอยา่งด ีเสนอโครงการใหม่ๆ 
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม พฒันาตนเองใหท้นัสมยัและน าเอานวตักรรมมาใชใ้นการบรหิารงาน
แสวงหาขอ้มลูขา่วสารทีม่ปีระโยชน์ต่อบุคลากรและสามารถใช้ในการวางแผนงานของโรงเรยีน 
ให้ความเป็นกนัเอง ความเสมอภาค และความเป็นธรรมกบับุคลากร และในการลงโทษ ส่วน
ใหญ่ใช้หลกัเมตตาธรรมในการบรหิาร เพื่อให้เกดิความเขา้ใจซึ่งกนัและกนัในการปฏบิตังิาน 
เพื่องานพฒันากา้วหน้าอยา่งดแีละราบรื่น 

                                                

๑๗๔ชนิดา อินต๊ะปญัญา, “การใชอ้ านาจของผูบ้รหิารสถานศกึษาข ัน้พื้นฐาน อ าเภอเมอืงจงัหวดั
เชยีงราย”, ปริญญาศึกษาศาสตรม์หาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม)่, ๒๕๔๗. 



๙๐ 

 

ธนาธร ตนัวิพงษ์ตระกลู๑๗๕ ได้ท าการวจิยั  เรื่อง  “ความต้องการพฒันาของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาล าพูน เขต ๒”  ผลการวจิยั
พบวา่  ดา้นการบรหิารงานวชิาการ ผูบ้รหิารพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา พฒันาสื่อ นวตักรรม
และเทคโนโลยทีางการศกึษา ส่วนด้านการบรหิารงบประมาณ มกีารตรวจสอบ ตดิตามและ
ประเมนิผล รายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินการ การบรหิารบญัช ี ส าหรบัด้านการ
บรหิารงานบุคคล เสรมิสร้างประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ มวีนิัยและรกัษาวนิัยและด้าน
การบรหิารงานทัว่ไป จดัระบบควบคุมหน่วยงาน ส่งเสรมิสนบัสนุน ประสานงานการศกึษาของ
บุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัสงัคมอื่นทีจ่ดัการศกึษา 

ไพบลูย ์ธรรมขดัดกุ๑๗๖ ไดท้ าการวจิยั  เรื่อง  “บทบาทของผู้บรหิารสถานศกึษา
ในการสนบัสนุนการเรยีนรู้โดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญัของสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน  อ าเภอแม่ทา
จงัหวดัล าพนู”  ผลการวจิยัพบวา่   ผูบ้รหิารสถานศกึษาได้ให้การสนับสนุน และจดับรรยากาศ
ใหเ้อือ้อ านวยต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ทีผู่เ้รยีนมสี่วนร่วมในกจิกรรม ใช้สื่อเทคโนโลยเีพื่อ
การศกึษาและประชุมผูป้กครองนกัเรยีน เพื่อท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ส าหรบัปญัหาที่พบ คือ ครูสอนไม่ครบชัน้ สื่อวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ไม่เพยีงพอกบัจ านวน
นกัเรยีนขาดงบประมาณ ผูบ้รหิารนิเทศภายในไม่ต่อเนื่อง ไม่ม ีการน าผลการนิเทศมาวางแผน
และปรบัปรุงการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

สมควร ทิพย์จนัทร์๑๗๗ ได้ท าการวจิยั  เรื่อง “การพฒันาบุคลากรของผู้บรหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานอ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน” ผลการวจิยัพบว่า  ผู้บรหิารสถานศกึษาได้
สนบัสนุนความตอ้งการในการฝึกอบรม การศกึษาดงูาน การสมัมนาทางวชิาการ การศกึษาต่อ 
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยจดัหาสื่อวสัดุอุปกรณ์ที่ทนัสมยั เช่น คอมพิวเตอร ์
อนิเตอรเ์น็ต และการนิเทศภายใน รวมถงึการชีแ้จงแนะน าแนวทาง และการส่งเสรมิให้บุคลากร
เขา้ร่วมทุกโครงการทีจ่ดัโดยหน่วยงานภายนอก ส่วนปญัหาทีพ่บ ไดแ้ก่ ขาดแคลนงบประมาณ 
มภีาระงานประจ าและครอบครวั 

                                                

๑๗๕ธนาธร ตนัวพิงษ์ตระกูล, “ความต้องการพฒันาของผูบ้รหิารสถานศกึษาข ัน้พื้นฐานสงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาล าพูน เขต ๒”, ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม)่, ๒๕๔๗. 

๑๗๖ ไพบูลย์ ธรรมขดัดุก, “บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการสนับสนุนการเรยีนรูท้ี่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคญัของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  อ าเภอแม่ทา จังหวดัล าพูน”,  ปริญญาศึกษาศาสตร์
มหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม)่, ๒๕๔๘. 

๑๗๗สมควร ทิพย์จนัทร์, “การพฒันาบุคลากรของผูบ้รหิารสถานศกึษาข ัน้พื้นฐาน อ าเภอแม่ทา 
จงัหวดัล าพูน”, ปริญญาศึกษาศาสตรม์หาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม)่, ๒๕๔๘. 



๙๑ 

 

สมชาย ค าปลิว๑๗๘  ได้ท าการวจิยั  เรื่อง “การศกึษาบทบาทการบรหิารงาน
วชิาการของผู้บรหิาร สถานศกึษาขัน้พื้นฐานระดบัมธัยมศกึษา อ าเภอราษีไศล จงัหวดัศรสีะ
เกษ”  ผลการวจิยัพบว่า  การบริหารงานวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษาตามภาระงานการ
บรหิารงานวชิาการ ๑๒ งาน ได้แก่ การพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา  การพฒันากระบวนการ
เรยีนรู ้การวดัผลประเมนิผลและการ เทยีบโอนการเรยีน การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา 
การพฒันาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยี ทางการศกึษา การพฒันาแหล่งเรยีนรู้ การนิเทศ
การศกึษา การแนะแนวการศกึษา การพฒันาระบบ ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา การ
ส่งเสริมความรู้ด้านวชิาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือ ในการพฒันาวชิาการกบั
สถานศกึษาอื่น การสนบัสนุนงานวชิาการแก่ครอบครวั องค์กร หน่วยงานและ สถาบนัอื่นที่จดั
การศกึษา โดยภาพรวมมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิาร สถานศกึษา 
อยูใ่นระดบั มาก ทุกดา้น 

สมชาย ไชยจินดา๑๗๙ ไดท้ าการวจิยั  เรื่อง  “การด าเนินงานวชิาการของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา ในอ าเภอสนัปา่ตอง จงัหวดัเชยีงใหม่” ผลการวจิยัพบว่า ผู้บรหิารให้ครูมสี่วนร่วม
ในการจดัหาสื่อการเรยีนการสอน ส่งเสรมิใหค้รใูชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ในการจดัการเรยีนการสอน
ส่งเสรมิให้ครูจดัท าแผนการสอนสอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและติดตามให้ครูได้
ด าเนินตามแผนการสอน มกีารส่งเสรมิ ใหค้รจูดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัปญัหา
ทีพ่บ มกีารเปลีย่นแปลงนโยบายบ่อย ท าใหป้รบัตวัไม่ทนั นอกจากนี้ครูมภีาระงานด้านอื่นมาก 
เช่น งานธุรการ การเงนิ เจา้หน้าทีพ่สัดุ เจา้หน้าทีโ่ครงการอาหารกลางวนั เป็นตน้  บางวชิาไม่
มคีวามช านาญและความถนดั เช่น ดนตร ีนาฏศลิป์ และปญัหาขาดครูมคีรูไม่ครบชัน้เรยีน ใน
โรงเรยีนขนาดเลก็ ขอ้เสนอแนะ รฐับาลควรบรรจุครูให้ตรงกบัความต้องการของโรงเรยีน และ
ควรจดัให้มบุีคลากรสายสนับสนุนการสอนให้ท างานด้านธุรการ เพื่อครูจะได้จดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนได้อย่างเตม็ที่ ไม่ต้องไปพะวงกบังานอื่น ๆ และรฐับาลควรจดัสรรเงนิอุดหนุน
ทางการศกึษาใหโ้รงเรยีนเพยีงพอและรวดเรว็กว่าทีเ่ป็นอยู ่

                                                

๑๗๘สมชาย ค าปลิว,   “การศกึษาบทบาทการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิาร สถานศกึษาข ัน้
พื้นฐานระดบัมธัยมศกึษา อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรสีะเกษ”,  ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต, (บณัฑติ
วทิยาลยั  วทิยาลยัเฉลมิกาญจนา), ๒๕๔๙. 

๑๗๙สมชาย ไชยจินดา, “การด าเนินงานวชิาการของผู้บรหิารสถานศกึษาในอ าเภอสนัป่าตอง
จงัหวดัเชยีงใหม”่, ปริญญาศึกษาศาสตรม์หาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม)่, ๒๕๔๗. 



๙๒ 

 

สินินธร จนัทรผ์ง๑๘    ไดท้ าการวจิยั  เรื่อง  “ภาวะผูน้ าของผู้บรหิารสถานศกึษา
ในสงักดัส านักงานการประถมศกึษา อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน”  ผลการวจิยัพบว่า  
คุณลกัษณะส่วนตวัของผู้บรหิารสถานศกึษาที่ส าคญั คอื การมีคุณธรรมจริยธรรม มนุษย
สมัพนัธ์ ความยุตธิรรม มวีสิยัทศัน์ เป็นแบบอย่างที่ด ี ส่วนคุณลกัษณะด้านการปฏบิตังิาน 
ผู้บรหิารควรให้ความส าคญัเรื่องการตดิตามการปฏบิตังิาน การประเมนิผล การวางแผนการ
ท างาน การมอบหมายงานให้เหมาะสมกบับุคคล โดยจดัให้ผู้ร่วมงานมสี่วนร่วม มกีารพฒันา
ตนเอง มกีารกระจายอ านาจใหค้วามเสมอภาค ท างานเป็นทมี ใหข้วญัและก าลงัใจ น าเทคนิคมา
ใชใ้นการบรหิารและปฏบิตังิาน มกีารประสานงานและทนัต่อเหตุการณ์ 

จากงานวจิยัดงักล่าวสรุปได้ว่า  ผู้บริหารสถานศกึษาได้ให้การสนับสนุนความ
ตอ้งการในการฝึกอบรม การศกึษาดงูาน และจดับรรยากาศใหเ้อือ้อ านวยต่อการจดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้ทีผู่เ้รยีนมสี่วนร่วมในกจิกรรม  และผูบ้รหิารนัน้ยงัพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา พฒันาสื่อ 
นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษาใหเ้หมาะสมกบัการเรยีนการสอน  มกีารส่งเสรมิความรู้
ดา้นวชิาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมอื ในการพฒันาวชิาการกบัสถานศกึษาอื่น การ
สนบัสนุนงานวชิาการแก่ครอบครวั องคก์ร หน่วยงานและ สถาบนัอื่นทีจ่ดัการศกึษา 

๒.๖.๔ งานวิจ ัย ท่ี เ ก่ียวข้องกับคุณสมบัติและลักษณะของบริหาร
สถานศึกษา 

ลกัษณะของผูบ้รหิารทีด่ขีองผูบ้รหิารทีม่คีุณภาพจะตอ้งอาศยัทัง้ในดา้นศาสตรข์อง
การบรหิารและศลิปะในความเป็นผูน้ าประสมประสานกนัอยูใ่นตวั  แต่สิง่ทีแ่ฝงอยูใ่นระหวา่งการ
บรหิารงานเกอืบทุกประการ  กค็อืคุณธรรมจรยิธรรมของผูบ้รหิาร  ซึง่เป็นเสมอืนส่วนเสรมิที่จะ
ท าให้การบรหิารงานนัน้มคีุณภาพมากยิง่ขึน้  เป็นส่วนจรรโลงให้บุคลากรในองค์การท างาน
รวมกนัได้อย่างมีความสุข  มีศรทัธาในการท างาน  ยอมรบัเชื่อฟงัและปฏิบตัติามค าส ัง่ของ
ผู้น า  มคีวามสามคัคกีลมเกลยีว  มนี ้าหนึ่งใจเดยีวร่วมกนั  ร่วมจติร่วมคดิเพื่อสู่จุดหมายอนั
เดยีวกนั  ทัง้นี้เนื่องมาจากคุณธรรมของผู้บริหารนัน่เอง  มนีักวจิยัหลายท่านได้ท าการวจิยั
เกีย่วกบัคุณสมบตัแิละลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษา  ซึง่พอสรุปไดด้งันี้ 

                                                

๑๘๐สนิินธร จนัทร์ผง, “ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษา ในสงักดัส านักงานการประถมศกึษา
อ า เภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน ”, ป ริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม)่, ๒๕๔๖. 



๙๓ 

 

รชันี เชียงชีระ๑๘๑  ได้ท าการวจิยัเรื่อง  “คุณลกัษณะทางจติวทิยาที่พงึประสงค์
ของผูบ้รหิารโรงเรยีน ตามความคดิเหน็ของครูผู้สอน สงักดัส านักงานการประถมศกึษาอ าเภอ
ฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่”   ผลการศกึษาพบว่า คุณลกัษณะทางจิตวทิยาที่พึงประสงค์ด้าน
บุคลกิภาพอยู่ในระดบัมากที่สุด ได้แก่ มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที่ มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์ 
ส่วนดา้นความเป็นผูน้ าอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ มคีวามเป็นประชาธปิไตยเป็นแบบอย่างที่ดี
ใหแ้ก่ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ส าหรบัดา้นมนุษยสมัพนัธ ์อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดได้แก่ ลกัษณะเป็นมติร
กบับุคคลอื่น ตดัสนิปญัหาขอ้ขดัแยง้ด้วยความยุตธิรรม และด้านคุณธรรมและจรยิธรรม อยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ มคีวามยตุธิรรม ไม่หเูบาเชื่อคนง่าย 

สายพิณ  ภู่ผล๑๘๒ ไดท้ าการวจิยั เรื่อง “คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูบ้รหิารตาม
แนวปฏริูปการศกึษาในโรงเรยีนประถมศกึษา ตามทศันะของอาจารยผ์ู้สอนอ าเภอปางมะผ้า 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน”  ผลการศกึษาพบว่า  คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ส่วนตวัด้านบุคลกิภาพ 
ผูบ้รหิารควรมปีฏภิาณไหวพรบิรบัรูแ้ละเขา้ใจความสมัพนัธต่์างๆ ไดด้มีคีวามมัน่ใจ และมคีวาม
เป็นตวัของตวัเองสงู ส่วนดา้นมนุษยสมัพนัธ์ ผู้บรหิารควรมพีฤตกิรรมที่จรงิใจ น่าเชื่อถือ และ
แสดงอธัยาศยัไมตรทีี่ดต่ีอผู้ร่วมงาน และบุคคลอื่น ๆ ด้านคุณธรรมจรยิธรรม ผู้บรหิารควรมี
ความซื่อสตัย ์สุจรติ และมจีติส านึกใฝ่ด ีและด้านความเป็นผู้น า ผู้บรหิารควรมคีวามคดิรเิริม่
สร้างสรรค์และมวีสิยัทศัน์กวา้งไกล ส าหรบัคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ด้านวชิาชพี ด้านความรู้
เกีย่วกบัการปฏบิตังิานในหน้าที ่ผูบ้รหิารควรมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัสตูรและการสอน 
รวมทัง้งานวชิาการต่าง ๆ เป็นอย่างด ี สามารถจดัท าและน าหลกัสูตรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อนกัเรยีนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ และสนองตอบความตอ้งการของชุมชน ในด้านทกัษะและ
ความสามารถในการบริหารงาน ผู้บริหารควรมีทกัษะในการคิดวเิคราะห์ปญัหา เพื่อการ
ตดัสนิใจ อยา่งมวีจิารณญาณ มเีหตุผล และมรีะบบ 

                                                

๑๘๑รชันี เชยีงชรีะ, “คณุลกัษณะทางจติวทิยาทีพ่งึประสงคข์องผูบ้รหิารโรงเรยีนตามความคดิเห็น
ของครูผู้สอนสังกดัส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ ”,  ปริญญาศึกษาศาสตร์
มหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม)่, ๒๕๔๓. 

๑๘๒สายพิณ ภู่ผล, “คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้รหิารตามแนวปฏริูปการศกึษา ในโรงเรยีน
ประถมศกึษา ตามทศันะของอาจารย์ผูส้อน อ าเภอปางมะผา้  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน”, ปริญญาศึกษาศาสตร์
มหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม)่, ๒๕๔๔. 



๙๔ 

 

วรเชษฐ์  ค่วยเทศ๑๘๓  ได้ท าการวจิยั เรื่อง “คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของ
ผู้บรหิารสถานศกึษา ตามความคดิเหน็ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน อ าเภอลี ้ 
จงัหวดัล าพนู” ผลการวจิยัพบวา่ คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานมคีวามต้องการเกี่ยวกบั
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์อผู้บรหิารสถานศกึษา ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดบัมาก และเมื่อ
พจิารณาในแต่ละด้าน ความต้องการอยู่ในระดบัมากที่สุด คอื ด้านบุคลกิภาพ ส าหรบัด้าน
วชิาชพี ดา้นภาวะผูน้ า และดา้นการบรหิาร มคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก ส าหรบัคุณลกัษณะ
ทีพ่งึประสงคม์ากทีสุ่ดเป็นรายขอ้ ในแต่ละดา้น คอื ดา้นบุคลกิภาพ มคีวามต้องการให้ผู้บรหิาร
แต่งกายสะอาด สุภาพเหมาะสมกบักาลเทศะ ดา้นภาวะผูน้ า มคีวามตอ้งการให้ผู้บรหิารมคีวาม
เป็นประชาธปิไตย การเป็นแบบอยา่งทีด่แีก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นการบรหิารมคีวามต้องการให้
ผูบ้รหิารมกีารวางแผนการบรหิารโรงเรยีน และให้ทุกฝ่ายมสี่วนร่วมส่วนด้านวชิาชพี มคีวาม
ตอ้งการใหผู้บ้รหิารมคีวามรูเ้กีย่วกบันโยบายการจดัการศกึษาของรฐั 

จากการศึกษางานวจิยัที่เกี่ยวข้องดงักล่าว แสดงให้เห็นถึงคุณลกัษณะที่พึง
ประสงค์ส่วนตวัของผู้บรหิารได้แก่บุคลกิภาพ มนุษยสมัพนัธ์ มคีวามเป็นประชาธปิไตย  มี
ความรูค้วามสามารถ มคีวามมัน่ใจ และมคีวามเป็นตวัของตวัเอง  และผู้บรหิารควรมปีฏภิาณ
ไหวพรบิ  มคีุณธรรมจรยิธรรมความเป็นผูน้ า  

๒.๖.๕  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัธรรมาภิบาล 

พฤตกิรรมดา้นคุณธรรมของผูบ้รหิารมคีวามส าคญัต่อการบรหิารงานเป็นอยา่งมาก 
การทีผู่บ้รหิารเป็นผูม้คีุณธรรม จะก่อใหเ้กดิขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิาน บุคลากรมคีวาม
พงึพอใจและยนิดทีีจ่ะปฏบิตังิานดว้ยความเตม็ใจ เตม็ความสามารถ  การบรหิารจดัการทีด่ ีตอ้ง
ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการมสี่วนร่วม  มคีวามโปร่งใส มคีวามรบัผดิชอบ พร้อมรบัการตรวจสอบ
ได้เสมอ เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล องค์กรเจรญิก้าวหน้าและมคีุณภาพตามหลกัการ
บริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล มีนักวจิ ัยหลายท่านได้ท าการวจิ ัยเกี่ยวกับการ
บรหิารงานในสถานศกึษาขอองผูบ้รหิารสถานศกึษาไว ้ ซึง่พอสรุปไดด้งันี้ 

                                                

๑๘๓วรเชษฐ์ คว่ยเทศ, “คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเห็นของ
คณะกรรมการสถานศกึษาข ัน้พื้นฐานอ าเภอลี้จงัหวดัล าพูน”, การคน้ควา้แบบอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตร์
มหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่), ๒๕๔๖. 



๙๕ 

 

เกียรติศกัด์ิ  ศรีสมพงษ์๑๘๔  ได้ท าการวจิยัเรื่อง “การบรหิารงานตามหลกัธรร
มาภบิาลของผู้บรหิารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาสุพรรณบุรี ” 
ผลการวจิยัพบวา่   

(๑) สภาพการบรหิารตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาโดยภาพรวม
มรีะดบัการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก 

(๒) การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอสภาพการบรหิารตามหลกัธรรมาภิ
บาลของผูบ้รหิารสถานศกึษา  ที่มปีระสบการณ์ในการบรหิารของผู้บรหิารแตกต่างกนั พบว่า 
ในภาพรวมผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีม่ปีระสบการณ์ในการบรหิารต่างกนั มสีภาพการ
บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลไม่แตกต่างกนั  

(๓)  การเปรยีบเทยีบความคิดเหน็ของครูที่มีต่อสภาพการบรหิารของผู้บริหาร
สถานศกึษา   ทีจ่ดัการศกึษาในระดบัช่วงชัน้แตกต่างกนัพบวา่ ในภาพรวมผูบ้รหิารสถานศกึษา
ขัน้พื้นฐาน ที่จดัการศึกษาในระดบัช่วงชัน้ที่ ๑-๒ และผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานที่จดั
การศกึษาในระดบัช่วงชัน้ที ่๓ - ๔ มสีภาพการการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลแตกต่างกนั  

(๔) ปญัหาและแนวทางแก้ไขการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ตามความคิดเห็นของครูที่ได้จากค าถามปลายเปิด พบว่า  ด้านที่มี
จ านวนความถี่ของปญัหา ๓ ล าดบัแรก คือ ด้านความโปร่งใส ด้านหลกันิติธรรม และด้าน
หลกัการมสี่วนร่วม โดยครไูดเ้สนอแนวทางแกไ้ขดา้นหลกัความโปร่งใสมากทีสุ่ด   รองลงมาคอื
ด้านนิติธรรม ซึ่งปญัหาและแนวทางแก้ไขการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหาร มี
ความสมัพนัธ ์

ทวี  อบูแก้ว๑๘๕  ไดท้ าการวจิยัเรื่อง  “สภาพการบรหิารจดัการศกึษาที่ดตีามหลกั
ธรรมาภบิาลของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาบุรรีมัย ์
เขต ๒” ผลการวจิยัพบวา่  สภาพการบรหิารจดัการศกึษาทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาลของผู้บรหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาบุรรีมัย ์เขต ๒ โดยรวมและรายหลกั
ธรรมาภบิาลอยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงล าดบัจากหลกัทีม่คี่าเฉลีย่สงูไปหาค่าเฉลีย่ต ่า ไดแ้ก่ หลกั
นิตธิรรม หลกัความโปร่งใส หลกัคุณธรรม หลกัความรบัผดิชอบ หลกัความคุม้ค่าและหลกัการมี
ส่วนร่วม 
                                                

๑๘๔เกยีรตศิกัดิ ์ ศรสีมพงษ์ , “การบรหิารตามงานหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาข ัน้
พื้นฐานสงักดัส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาสุพรรณบุรี”, ปริญญาครุศาสตร์มหาบณัฑิต., (บณัฑติวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัราชภฎักาญจนบรุ)ี, ๒๕๔๘. 

๑๘๕ทว ีอูบแกว้, “สภาพการบรหิารจดัการศกึษาทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ข ัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาบุรรีมัย์ เขต ๒”, ปริญญาครุศาสตร์มหาบณัฑิต., (บณัฑติ
วทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย์), ๒๕๔๙. 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ทวี%20%20อูบแก้ว&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ทวี%20%20อูบแก้ว&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


๙๖ 

 

ชนิษ์ฐภคั  สิงหลกะ๑๘๖  ได้ท าการวจิยัเรื่อง  การศกึษาการบรหิารตามหลกัธรร
มาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  ระดับมัธยมเอกชน  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  
ผลการวจิยัพบวา่ 

(๑) การบรหิารตามหลกัธรรมาภบิาลของผู้บรหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา
เอกชน  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  โดยรวมและรายดา้น  พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 

(๒) การเปรยีบเทยีบระดบัการปฏบิตักิารบรหิารตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร 
สถานศึกษาระดบัมธัยมศกึษาเอกชน  เขตวฒันา  ตามความคดิเหน็ของครู  จ าแนกตามวุฒิ
การศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตร ี หรอืปรญิญาตร ี กบัวฒุสิงูกวา่ปรญิญาตร ี มคีวามคดิเหน็โดยรวม
ต่อการบรหิารแตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ  .๐๕ และเมื่อพจิารณารายด้าน  
พบวา่  ดา้นหลกัคุณธรรม  และดา้นหลกัความรบัผดิชอบ  ครมูคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั  อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .๐๕  ส าหรบัดา้นหลกันิตธิรรม  ด้านหลกัความโปร่งใส  และด้าน
หลกัการมสี่วนร่วม  ครมูคีวามคดิเหน็ไม่แตกต่างกนั 

สมปอง  ขนัน้อย๑๘๗  ได้ท าการวจิยัเรื่อง  “ธรรมาภิบาลของผู้บรหิารโรงเรยีน
มธัยมศกึษาในเขตอ าเภอชุมพลบุร ี จงัหวดัสุรนิทร์”  ผลการวจิยัพบวา่  ความเหน็เกี่ยวกบัหลกั
ธรรมาภบิาลต่อการบรหิารโรงเรยีนของผูบ้รหิาร พบวา่ ในการบรหิารโรงเรยีนดว้ยหลกัธรรมาภิ
บาลทัง้  ๖  ประการ  ไดแ้ก่  หลกันิตธิรรม  หลกัคุณธรรม  หลกัความโปร่งใส  หลกัการมสี่วน
ร่วม  หลกัความรบัผดิชอบ  และหลกัความคุม้ค่า  อยูใ่นระดบัปานกลาง 

พีรพงษ์ พงศศ์าสตร์๑๘๘   ได้ท าการวจิยัเรื่อง  “การปฏบิตังิานตามหลกัธรรมาภิ
บาลของสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษาในเขตพืน้ที ่การศกึษารอ้ยเอด็ เขต ๓” ผลการวจิยัพบวา่    

(๑)  การปฏบิตังิานตามหลกัธรรมาภบิาลของสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษาในเขต
พืน้ทีก่ารศกึษารอ้ยเอด็ เขต ๓ โดยภาพรวม อยู่ในระดบั “มาก” เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า 
ทุกด้านมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบั “มาก” เช่นกนั เรียงล าดบัตามค่าเฉลี่ยได้ดงันี้ หลกัความ

                                                

๑๘๖ชนิษฐ์ภคั  สิงหลกะ, “การศกึษาการบริหารตามหลักธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศึกษา  
ระดบัมธัยมเอกชน  เขตวฒันา  กรงุเทพมหานคร”, สารนิพนธ ์กศ.ม., (บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีค
รนิทรวโิรฒ), ๒๕๔๙. 

๑๘๗สมปอง  ขนัน้อย, “ธรรมาภิบาลของผู้บรหิารโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตอ าเภอชุมพลบุร ี 
จงัหวดัสรุนิทร”์, รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยับรุรีมัย์), ๒๕๔๙. 

๑๘๘พรีพงษ์ พงศศ์าสตร,์ “การปฏบิตังิานตามหลกัธรรมาภบิาลของสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา
ในเขตพื้นที ่การศกึษารอ้ยเอ็ด เขต ๓”, ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต , (บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ราชภฏัรอ้ยเอด็), ๒๕๔๘. 



๙๗ 

 

รบัผดิชอบ หลกันิตธิรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมสี่วนร่วม และหลกัความ
คุม้ค่า  

(๒)  ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานตามหลกัธรรมาภบิาลของ
บุคลากรกบักรรมการสถานศกึษา โดยภาพรวม และจ าแนกเป็นรายคู่ ผลการวจิยัพบวา่  

(๒.๑)  ความคดิเหน็ของบุคลากร และกรรมการสถานศกึษามคีวามคดิเหน็
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .๐๑  

(๒.๒)  ความคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานตามหลกัธรรมาภบิาล เป็นรายคู่ ใน
ดา้นหลกัความรบัผดิชอบ ผูบ้รหิารสถานศกึษา มคีวามคดิเหน็แตกต่างไปจากครปูฏบิตักิารสอน 
และกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานอยา่งมนียัส าคญั ทางสถติทิีร่ะดบั .๐๑  

ไพศาล ตัง้สมบูรณ์๑๘๙ ได้ท าการวจิยัเรื่อง  “การใช้หลกัธรรมาภบิาลในการ
บรหิารของผู้บรหิารสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาสมุทรสาคร”  ผลการวจิยั
พบวา่                

(๑) บรหิารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมุทรสาคร ใชห้ลกัธรร
มาภบิาลในการบรหิารงานสถานศกึษาในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก    

(๒) ความคาดหวงัต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหาร
สถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมุทรสาครในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก    

(๓)  การปฏบิตัจิรงิและความคาดหวงัต่อการใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาสมุทรสาครไม่มคีวามแตกต่างกนั แต่
ค่าเฉลีย่ของความคาดหวงัสงูกวา่การปฏบิตัจิรงิ 

รบัขวญั  ภาคภูมิ๑๙๐ ได้ท าการวจิ ัยเรื่อง  “ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการ
บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผู้บรหิารสถานศกึษากบัสุขภาพองค์การของสถานศกึษา
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาก าแพงเพชร เขต ๑” ผลการวจิยัพบว่า การบรหิารงานตาม
หลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัสุขภาพองคก์ารของสถานศกึษา ทัง้ภาพรวมและ

                                                

๑๘๙ไพศาล ตัง้สมบูรณ์, “การใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร” , ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ,  (บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศลิปากร), ๒๕๔๘. 

๑๙๐รบัขวญั  ภาคภูม ,ิ “ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษากบัสขุภาพองคก์ารของสถานศกึษา  สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาก าแพงเพชรเขต  
๑”, ปริญญาครุศาสตร์มหาบณัฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยัมหาวทิยาลัย มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร), 
๒๕๔๗. 



๙๘ 

 

รายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกการบริหารตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า มีการ
บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .๐๕ 

วิรตัน์ รตันมณี๑๙๑  ได้ท าการวจิยัเรื่อง “การศกึษาการบรหิารสถานศกึษาตาม
หลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน”  ผลการวจิยัพบวา่  หลกัธรรมาภบิาลของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเขตตรวจราชการที ่  ๓  ทัง้   ๖  หลกั   ทุกหลกัอยูใ่นระดบัมาก 
โดยหลกันิตธิรรมและหลกัคุณธรรมมคี่าเฉลี่ยเท่ากนั รองลงมาคอื หลกัความคุ้มค่า และน้อย
ทีสุ่ดคอื หลกัการมสี่วนร่วม ส่วนกลุ่มครู พบว่า ทุกหลกัอยู่ในระดบัมากเช่นเดยีวกนั โดยหลกั
นิตธิรรมมคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด รองลงมาคอื หลกัคุณธรรม และน้อยทีสุ่ดคอื หลกัการมสี่วนร่วม  

ศิรินารถ นันทวฒันภิรมย์๑๙๒  ได้ท าการวจิยัเรื่อง “การบรหิารสถานศกึษาขัน้
พื้นฐานตามหลกัธรรมาภิบาล อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน”  ผลการวจิยัพบว่า การ
บรหิารงานด้านวชิาการ ด้านบรหิารงานบุคคล ด้านบรหิารงบประมาณ และด้านการบรหิาร
ทัว่ไป ผูบ้รหิารสถานศกึษาน าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้บรหิารสถานศกึษา ที่ผ่านระดบัคุณภาพ
การมคีวามตระหนักถึงความส าคญัและระดบัการมคีวามพยายาม  จนถึงระดบัคุณภาพการ
บรรลุผลตามเกณฑ ์

สวุรรณ ทองค า๑๙๓  ไดท้ าการวจิยัเรื่อง  “สภาพการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิ
บาลในโรงเรยีน สงักดัส านกังานประถมศกึษา จงัหวดัสงิหบุ์ร”ี ผลการวจิยัพบวา่  (๑) สภาพการ
บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผู้บรหิารโรงเรยีนส่วนใหญ่บรหิารงานตามหลกัธรรมาภิ
บาลในระดบัมาก   (๒) วยัวุฒ ิ คุณวุฒทิางการศกึษา ประสบการณ์การบรหิาร และขนาด
โรงเรยีนที่ผู้บรหิารโรงเรยีนด ารงต าแหน่งอยู่มสีภาพการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลใน
โรงเรยีนมคีวามสมัพนัธก์นัทุกดา้น 

                                                

๑๙๑วริตัน์ รตันมณี, “การศกึษาการบรหิารสถานศกึษาตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ข ัน้พื้นฐาน”,    ปริญญาครศุาสตรมหาบณัฑิต., (บณัฑติวทิยาลยั  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), ๒๕๕๐. 

๑๙๒ศรินิารถ  นนัทวฒันภริมย์, “การบรหิารสถานศกึษาข ัน้พื้นฐาน ตามหลกัธรรมาภบิาล อ าเภอ
เมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน”, ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่), 
๒๕๕๐. 

๑๙๓สวุรรณ  ทองค า , “สภาพการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลในโรงเรยีน สงักดัส านักงานการ
ประถมศกึษา จงัหวดัสงิห์บรุ”ี, ปริญญาครศุาสตรมหาบณัฑิต., (บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฎัเทพ
สตร)ี , ๒๕๔๕. 



๙๙ 

 

อรทยั แสงทอง๑๙๔ ได้ท าการวจิยัเรื่อง “หลกัธรรมาภบิาลกบัการบรหิารสถาน 
ศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร กรณีศกึษาสถานศกึษาในเขตตลิง่ชนั” ผลการวจิยัพบวา่  

  (๑)  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  ส่วนครูผู้สอนในสถานศกึษา  พบว่าครูผู้สอนมกีาร
บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
  (๒)  การเปรยีบเทยีบการใชห้ลกัธรรมาภบิาล ระหวา่งผูบ้รหิารสถานศกึษาและ
ครผููส้อนในสถานศกึษา  พบวา่ มกีารใชห้ลกัธรรมาภบิาลแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ
ทีร่ะดบั .๐๑ 
  (๓)  การน าหลกัการและแนวการบรหิารสถานศกึษาทีเ่หมาะสม และสอดคล้อง
กบัหลกัธรรมาภบิาล พบวา่  ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน น าหลกัธรรมาภบิาลมาใชใ้นการ
บรหิารงานทัง้ ๖ งานของสถานศกึษาเป็นอยา่งด ีมคีวามเหมาะสมในระดบัมากและมากทีสุ่ด  

ทารเ์บท๑๙๕  (Thabet) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง“ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการส่งเสรมิ
ให้มีการใช้หลกัการบริหารแบบธรรมาภิบาล”  ผลการจยัพบว่า  มีปจัจยัหลายประการที่มี
ความสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยส าคญักบัการส่งเสรมิให้มกีารใช้หลกัการบรหิารแบบธรรมาภบิาล  
โดยเฉพาะปจัจยัดา้นแรงกดดนัจากบรษิทัคู่แขง่  และกฎระเบยีบในการควบคุมดูแลของรฐับาล  
ซึง่พบวา่มอีทิธพิลในระดบัสงูต่อการตดัสนิใจเลอืกที่จะส่งเสรมิให้มกีารใช้หลกัการบรหิารแบบ
ธรรมาภบิาล 

มาร์เซลลา๑๙๖   (Marcella) ได้ท าการวจิยัเรื่อง “การบริหารการปกครองด้าน
การศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษาของ  โมรอนโก  (Morongo)  มลรฐัเคลฟิอร์เนีย”  ผลการวจิยั
พบวา่  การรบัรูข้องผูม้สี่วนร่วมซึง่มคีวามสมัพนัธต่์อประสทิธผิลของการปกครองทางการศกึษา
ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาโมรอนโก  ขอ้มลูทีไ่ดร้บัมกีารเปรยีบเทยีบกบัวรรณกรรมที่ท าการศกึษา
เอกสาร  ได้จดัหวัขอ้ที่สอดคล้องกนัเขา้ด้วยกนั  และเชื่อมโยงสิง่เหล่านี้ไปสู่ดารเป็นตวับ่งชี้
พฤตกิรรมของผูบ้รหิารตามหลกัธรรมาภบิาล  โดยเฉพาะดา้นการมสี่วนร่วมของคณะกรรมการ
บรหิารเหล่านี้ จะน าไปสู่ความส าเรจ็ในการบรหิารเขตพืน้ที่การศกึษาจนบรรลุเป้าหมาย อกีทัง้
                                                

๑๙๔อรทัย  แสงทอง, “หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร : 
กรณีศกึษาสถานศกึษาในเขตตลิ่งชนั”, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั) , ๒๕๕๑. 

๑๙๕Thabet, Samcer  Saeed  A, Factors  related  to  the  implementation  of  corporate 
goveranance, Dissertion  Abstracts  Internation, [Onlic] Available, 2002. 

๑๙๖Marcella, Casey-coocer, “Educational  Governance of  the  Morongo Unified school  
District  California”,  Retrieved  December  12 ,  2005.   



๑๐๐ 

 

การวจิยัครัง้นี้  ยงัได้สนับสนุนการค้นคว้าบทบาทของผู้น าในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
ความทุ่มเท  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้เรยีนระดบัความส าเรจ็ที่สูงขึน้น าไปสู่การปรบั
โครงสร้างและปรับเปลี่ยนในสิ่งที่ควรจะเป็น เพื่อน าไปสู่การบริหารการจดัการศึกษาให้มี
ประสทิธภิาพสงูสุด 

จากการศึกษาหลกัธรรมาภบิาล หลกัการบรหิารการศกึษาตลอดจนงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง  จะเหน็ไดว้า่การสร้างระบบบรหิารจดัการที่ด ี “ธรรมาภบิาล”  (Good governance)  
มคีวามส าคญัยิง่ต่อวงการศกึษาในยุคปฏิรูปการศึกษาการบริหารและการจดัการศึกษานัน้  
จ าเป็นตอ้งอาศยัหลกัธรรมาภบิาลในการด าเนินการซึง่กระทรวงศกึษาธกิาร ได้ก าหนดธรรมาภิ
บาลในการบรหิารและการจดัการศกึษาโรงเรยีนนิตบุิคคลไว ้ ๖  หลกั  คอื (๑) หลกันิตธิรรม 
(๒)  หลกัคุณธรรม  (๓)  หลักความโปร่งใส  (๔)  หลักการมีส่วนร่วม  (๕)  หลักความ
รบัผดิชอบและ  (๖)  หลกัความคุม้ค่า  ธรรมาภบิาลจงึเป็นหลกัคดิในการบรหิารองคก์รเพื่อเป็น
การประกนัเรื่องฉ้อราษฎร์บงัหลวงและเรื่องความไม่มีประสิทธิภาพ  กระบวนการบริหาร
การศกึษาตอ้งใชห้ลกันิตธิรรมอนัไดแ้ก่  กฎหมาย  ระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการ
บรหิารภายใตก้ฎหมายมใิช่ตามอ าเภอใจหรอืตามอ านาจของของตวั  บุคคลหลกัคุณธรรมได้แก่  
การยดึมัน่ในความถูกตอ้งดงีามโดยรณรงคค์ร ู บุคลากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษายดึถือ
หลักนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตวัอย่างแก่ส ังคม  และส่ง เสริมสนับสนุนให้ครู  บุคลากร  
ตลอดจนนักเรียนให้พฒันาตนเองไปพร้อมกนัเพื่อให้คนไทยมคีวามซื่อสตัย์  จริงใจ  ขยนั  
อดทน  มรีะเบยีบวนิยัประกอบอาชพีสุจรติ  จนเป็นนิสยัประจ าชาต ิ หลกัความโปร่งใส  ได้แก่  
การสรา้งความไวว้างใจซึง่กนัและกนัของบุคลากรในสถานศกึษา  โดยปรบัปรุงการท างานของ
สถานศกึษาใหม้คีวามโปร่งใส  มกีารเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา
ดว้ยภาษาทีเ่ขา้ใจง่าย  หลกัความมสี่วนร่วม  ไดแ้ก่  การเปิดโอกาสให้ครู  บุลากร  ผู้ปกครอง  
นักเรียน  ชุมชน  มีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญัหาส าคัญของ
สถานศกึษา  ไม่วา่ดว้ยการแจง้ความเหน็  การประชาพจิารณ์  การแสดงประชามตหิรอือื่น ๆ 
กระบวนการเรยีนการสอนตอ้งโปร่งใส  คอื  การตรวจสอบได้และอธบิายได้  ทุกข ัน้ตอนต้องมี
ผู้ร ับผิดชอบ  หลักความรับผิดชอบ  ได้แก่  ความตระหนักในหน้าที่ความส านึกในการ
รบัผิดชอบต่อสังคม  การใส่ใจปญัหาของสถานศึกษา  และกระตือรือร้นในการแก้ปญัหา
ตลอดจนการเคารพในความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างและกลา้ทีจ่ะยอมรบัผลกระทบจากการกระท าของ
ตน  หลกัความคุม้ค่า  ไดแ้ก่  การบรหิารจดัการและการใชท้รพัยากรที่มจี ากดัให้เกดิประโยชน์
สงูสุดแก่ส่วนร่วมโดยรณรงคใ์หม้คีวามประหยดั  ใชข้องอยา่งคุม้ค่า 

 



๑๐๑ 

 

๒.๗ สรปุกรอบแนวความคิดการวิจยั 

งานวจิยัเรื่อง “ความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา  ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค”์  
เพื่อศกึษาระดบัความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผู้บรหิาร
สถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา  ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค์ เพื่อเปรยีบเทยีบ
ระดบัความคดิเหน็ของคร ูผู ้สอนต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผู้บรหิาร
สถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษาในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค์โดยจ าแนกตาม
ปจัจยัส่วนบุคคล  และเพื่อวเิคราะหป์ญัหา  อุปสรรคและแนวทางการพฒันาตามหลกัธรรมาภิ
บาลที่เหมาะสมกับสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  ในเขตอ าเภอบรรพตพิส ัย  จังหวัด
นครสวรรค ์

ผู้วจิยัได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้หลกัธรรมที่การ
ประยุกต์ใช้ในการให้บริการ คือ หลักธรรมาภิบาล โดยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจ ัย 
(Conceptual Framework) ประกอบด้วยตวัแปรต้น (Independent Variables) และตวัแปรตาม 
(Dependent Variables) ดงันี้ 

ตวัแปรต้น (Independent Variables) คือ สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพ  วุฒกิารศกึษาอายุการท างาน  ระดบัชัน้ที่สอน  
และรายได ้

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คอื ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการ
บรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บรหิารสถานศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา  ในเขตอ าเภอ
บรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์  ตามหลกัธรรมาภบิาล ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยบรหิาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๓ (๑) ว่าด้วยการปฏิบตัิหน้าที่ของส่วน
ราชการ ที่ต้องใช้วธิีการบริหารกิจการบ้านเมือง โดยใช้หลกัพื้นฐานของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสงัคมที่ด ี ด้านหลกันิติธรรม  หลกัคุณธรรม  หลกัความโปร่งใส  หลกัความ
รบัผดิชอบ  หลกัการมสี่วนร่วม   หลกัความคุม้ค่า  ดงัแผนภมิูท่ี  ๙ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 

        ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 
 (Independent Variables)                                   (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภมิูท่ี  ๙ แสดงกรอบแนวคดิการวจิยั 

ข้อมลูสถานภาพส่วนบคุคล 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพ 
- วฒุกิารศกึษา 
- อายรุาชการ 
- รายได ้

   

ความคิดเหน็ต่อการบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาล 
- หลกันิตธิรรม 
- หลกัคุณธรรม 
- หลกัความโปร่งใส 
- หลกัความรบัผดิชอบ 
- หลกัการมสี่วนร่วม  
- หลกัความคุม้ค่า 

 



 

  
บทท่ี  ๓ 

วิธีด าเนินการวิจยั 

การด าเนินการวจิยัในครัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ มุ่งศึกษาความคดิเหน็ของ
ครผููส้อนต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขต
อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์  ดงันี้ 

๓.๑  รปูแบบการวจิยั  
๓.๒  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง      
๓.๓  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั       
๓.๔  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู       
๓.๕  การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู   
      

๓.๑  รปูแบบการวิจยั 
การศกึษาครัง้นี้  ผูว้จิยัใชร้ปูแบบการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) 
 

๓.๒  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

๓.๒.๑  ประชากร ไดแ้ก่ ครูผู้สอนในสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอ
บรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค ์ ปีการศกึษา  ๒๕๕๓ จ านวน ๒๗๐ คน 

๓.๒.๒  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครผููส้อนในสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ปีการศกึษา  
๒๕๕๓ ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค ์ จ านวน ๒๗๐ คน ซึง่ได้จากการก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตาราง ของ เครจซีแ่ละมอรแ์กน๑๙๙ ไดจ้ านวน ๑๕๙ คน 

 

๓.๓  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม 

๓.๓.๑  ขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือ 
ผูว้จิยัไดก้ าหนดขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมอืในการวจิยัตามล าดบั ดงันี้ 

                                                

๑๙๙Krejcie, Robert V., & Morgan,Daryle W, Determining Sample Size for Research  
Activitie, (Educational and Psychological Measureme, 30 (3), 1970), p.  608. 



๑๐๔ 

๑.  ศกึษาหลกัการ แนวคดิทฤษฎ ีระเบยีบ และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
๒.  ก าหนดกรอบแนวคดิ  หวัขอ้ปญัหา และวตัถุประสงคใ์นการวจิยั 
๓.  ก าหนดกลุ่มประชากร และกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 
๔.  สรา้งเครื่องมอืส าหรบัเกบ็ขอ้มลูการวจิยัร่วมกบัอาจารยท์ีป่รกึษา 
๕.  น าเครื่องมอืเสนอผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเพื่อปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบรูณ์ 
๖.  ทดสอบเครื่องมอืกบักลุ่มตวัอยา่งทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั (Try out) 
๗.  ด าเนินการส่งขอ้มลูใหก้ลุ่มตวัอยา่ง  และเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
๘.  วเิคราะหข์อ้มลูและแปลผลขอ้มลู 
๙.  สรุปและรายงานผลการศกึษาวจิยั 

๓.๓.๒  ลกัษณะของเครื่องมือ  
เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัในครัง้นี้ผู้วจิยัได้สร้างขึน้เอง เป็นเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)   
รวม ๓ ตอน  คอื 

ตอนท่ี  ๑  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
แบบเลอืกตอบ (Check List) 

ตอนท่ี ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการ
บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา  ในเขตอ าเภอบรรพต
พสิยั จงัหวดันครสวรรค ์

ซึง่เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามแนวคดิของลเิคริ์ท๑๙๗ (Best 
& Kahn) แบ่งออกเป็น ๕ ระดบั (Rating Scales) โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 

๕ หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมากทีสุ่ด 
๔ หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมาก 
๓ หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัปานกลาง 
๒ หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัน้อย 
๑ หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัน้อยทีสุ่ด 
ตอนท่ี ๓ เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัปญัหาและขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัความคดิเหน็

ต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาล ของผู้บริหารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขต
อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์   

 
 

                                                

๑๙๗Best, J.W. & Kahn, J.V Research in Education, (3 rd ed.) Englewood Cliffs, (New 
Jersey : Prentice – Hall, . 1993), pp. 246 - 250. 



๑๐๕ 

๓.๓.๓   การสร้างเครื่องมือและการตรวจหาคณุภาพเครื่องมือ 
๑. ศกึษาค้นควา้เอกสาร ต ารา งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงานตามหลกัธรร

มาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา 
๒. สร้างแบบสอบถามโดยให้ครอบคลุมตามขอบเขตและเนื้อหาที่ศึกษา  จากนัน้

น าเสนออาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อพจิารณาตรวจสอบแกไ้ขปรบัปรุง 
๓. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและขอ

ค าแนะน าในการตรวจสอบแกไ้ข 
๔. น าแบบสอบถามที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ไปทดลองใช้กบั

ครผููส้อนระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์ รวมแบบสอบถามจ านวน  
๑๙๕  ชุด 

๕. น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วไปหาค่าความเชื่อมัน่ด้วยวธิีของ ครอนบาค  
(Cronbach)  ที่เรยีกว่า “สมัประสทิธิอ์ลัฟา” (Alpha - Coefficient)  ได้ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 
เท่ากบั ๐.๘๗๐ 

๖. น าแบบสอบถามทีส่มบูรณ์ ไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากครูผู้สอนระดบัมธัยมศกึษา 
ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์

 

๓.๔  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงันี้ 
๓.๔.๑  ผู้ศกึษาขอหนังสอืจากประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรพุทธ

ศาสตรมหาบณัฑิตประจ าสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ ถึงผู้บริหาร
สถานศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์  เพื่อขอความร่วมมอืในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู 

๓.๔.๒ น าหนงัสอืเสนอต่อผูอ้ านวยการส านักงานพื้นที่การศกึษานครสวรรค์ เขต  
๒  เพื่อพจิารณาให้ความเหน็ชอบแล้วน าหนังสอืที่ผ่านการพิจารณาแล้วเสนอต่อผู้บรหิาร
สถานศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์  ที่มกีลุ่มตวัอย่าง เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเกบ็ขอ้มลูต่อไป 

๓.๔.๓  ผูว้จิยัส่งแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง 
๓.๔.๔  การรวบรวมแบบสอบถาม ผู้วจิยัเดนิทางไปรวบรวมแบบสอบถาม

ด้วยตนเองหลงัจากส่งแบบสอบถามไปแล้ว ๒ สปัดาห์ 
๓.๔.๕  แบบสอบถามทีย่งัไม่ไดร้บัคนื ผูว้จิยันดักลบัมารบัใน ๑  สปัดาหถ์ดัไป 
 
 



๑๐๖ 

๓.๕  การวิเคราะหข้์อมลูและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
๓.๕.๑ การวิเคราะหข้์อมลูแบบสอบถาม  ผูว้จิยัด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
๓.๕.๑.๑   ตรวจสอบจ านวนและความสมบรูณ์ของแบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนืมาแต่ละฉบบั 
๓.๕.๑.๒  ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูคอมพวิเตอร ์
ตอนท่ี ๑ เป็นแบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จะวเิคราะห์โดยหา

ค่าความถี่และค่ารอ้ยละ แลว้น าเสนอในรปูตารางพรอ้มค าบรรยายประกอบ 
ตอนท่ี ๒ เป็นแบบสอบถามวธิีการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผู้บรหิาร

สถานศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์ 
ตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขตอ าเภอบรรพตพิส ัย จังหวดั
นครสวรรค ์จะวเิคราะหโ์ดยใชค้่าเฉลีย่ และเปรยีบเทยีบค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เสนอขอ้มลูในรูป
ตารางพรอ้มค าบรรยายประกอบ 

การวจิยัครัง้นี้ ไดก้ าหนดการวดัค่าตวัแปร ซึง่เป็นการแปลความหมายค่าเฉลีย่ของ
แบบสอบถามในดา้นต่างๆ โดยใชห้ลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

ค่าเฉลีย่ ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถงึ เหน็ดว้ยหรอืมกีารปฏบิตัริะดบัมากทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถงึ เหน็ดว้ยหรอืมกีารปฏบิตัริะดบัมาก 
ค่าเฉลีย่ ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถงึ เหน็ดว้ยหรอืมกีารปฏบิตัริะดบัปานกลาง 
ค่าเฉลีย่ ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถงึ เหน็ดว้ยหรอืมกีารปฏบิตัริะดบัน้อย 
ค่าเฉลีย่ ๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถงึ เหน็ดว้ยหรอืมกีารปฏบิตัริะดบัน้อยทีสุ่ด 

๓.๕.๒ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

ในการวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติ ิดงันี้ 
๓.๕.๒.๑ สถติพิรรณนา  (Descriptive  Statistics)  ส าหรบัอธบิายลกัษณะทัว่ไป

ของกลุ่มตวัอยา่งและพรรณนา ความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิ
บาลของผูบ้รหิารสถานศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา  ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์ 
สถิติที่ใช้คือ  ค่าความถี่ (frequency),  ค่าร้อยละ (percentage),  ค่าเฉลี่ย (mean)  และค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน (standard  deviation) 

๓.๕.๒.๒ สถิติอ้างองิ (Inference  Statistics)  ใช้ส าหรบัทดสอบสมมตฐิานเพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา  ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์  จ าแนกตามปจัจยั
ส่วนบุคคล สถติทิีใ่ช ้ คอื  การทดสอบค่า  ท ี (t- test)   ในกรณีตวัแปรต้นสองกลุ่ม   และทดสอบ
ค่าเอฟ  (F – Test) ด้วยวธิกีารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One Way  ANOVA) ในกรณี
ตวัแปรตน้ตัง้แต่สามตวัขึน้ไป เมื่อพบวา่มคีวามแตกต่างจะท าการเปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคู่
ดวัยวธิกีารของเชฟเฟ ่(Scheff) โดยการก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .๐๕ 



๑๐๗ 

สรปุแผนภาพกระบวนการด าเนินการวิจยั  

ผูว้จิยัศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้และน าขอ้มลูทีไ่ดม้าก าหนดเป็นขัน้ตอนการวจิยั  ดงันี้ 

  ขัน้ตอน  กระบวนการ              ผลท่ีได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี  ๓.๑๐   สรุปแผนภาพกระบวนการด าเนินการวจิยั  

 

 

ศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ 
ศกึษาหลกัการ ทฤษฎ ี
เกีย่วกบัการบรหิาร 

สถานศกึษาข ัน้พื้นฐาน 
        

เ
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กรอบแนวคดิในกาวจิยั 

สรา้งและพฒันา 
เครือ่งมอืวจิยั 

ก าหนดโครงสรา้งเนื้อหา 
วธิกีารบรหิารงาน 

รา่งเครือ่งมอืทีใ่ช ้
ในการวจิยั 

ตรวจสอบเครือ่งมอื 
ดา้นเนื้อหา 

  ตรวจเครือ่งมอืโดยผู ้
   ทรงคณุวฒุ ิ ๕  คน 

เครือ่งมอืมคีวาม 
เทีย่งตรง 

ทดลองใชเ้ครือ่งมอื ครผููส้อนในสถานศกึษา
จ านวน๓๐คน เพื่อหา

ความเชือ่ม ัน่ของเครือ่งมอื 

เครือ่งมอืแบบสอบถาม 
ฉบบัสมบรูณ์ 

เกบ็รวบรวมขอ้มลู สอบถามครใูนสถานศกึษา 
จ านวน ๑๕๙ คน 

ตอบกลบั ๑๕๙ คน 
คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ 

วเิคราะห์ขอ้มลูดว้ย 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ส าเรจ็รปู 

ผลการวจิยัและ 
รายงานผล 

วเิคราะห์ขอ้มลูและ 
รายงานผล 



๑๐๘ 
 

 
บทท่ี  ๔ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศกึษาวจิยัเรื่อง   “ความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการบรหิารงานตามหลกัธรร
มาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขตอ าเภอบรรพตพิส ัย จังหวดั
นครสวรรค”์ เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) ผู้วจิยัน าแบบสอบถาม ที่รวบรวมได้
จากประชากรจ านวน ๑๕๙  คน มาวเิคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปการวเิคราะห์ขอ้มูลทาง
สงัคมศาสตร ์ผลการวเิคราะหข์อ้มลู โดยแบ่งออกเป็น ๕ ตอน มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ตอนท่ี  ๑ การวเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง ในสถานศกึษาระดบั
มธัยมศกึษาในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์   

ตอนท่ี  ๒ ระดบัความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิ
บาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์  

ตอนท่ี  ๓ การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการบรหิารงานตาม
หลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษาในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดั
นครสวรรค ์

ตอนท่ี  ๔ ขอ้มูลปญัหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เกี่ยวกบัการบรหิารงานตาม
หลกัธรรมาภบิาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ในอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั
นครสวรรค ์     

ตอนท่ี  ๕ แนวทางการพัฒนาในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๙ 

ตอนท่ี ๑  สถานภาพส่วนบคุคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวเิคราะห์สถานภาพส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได ้ต าแหน่งหน้าที ่และประสบการณ์ท างาน รายละเอียด
ดงัแสดงในตารางที ่๔.๑  
 
ตารางท่ี ๔.๑  แสดงจ านวนและรอ้ยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล  
          (n = ๑๕๙) 

ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 

๑. เพศ    

 ชาย ๖๙ ๔๓.๔ 
 หญงิ ๙๐ ๕๓.๖ 

๒. อาย ุ    

 น้อยกวา่  ๓๐  ปี  ๑๗ ๑๐.๗ 

 ๓๑ - ๔๐   ปี ๖๑ ๓๘.๔ 

 ๔๑ – ๕๐ ปี ๕๒ ๓๒.๗ 

 ๕๑   ปี  ขึน้ไป             ๒๙ ๑๘.๒ 

๓. สถานภาพ   

 โสด ๕๐ ๓๑.๔ 

 
สมรส 
หยา่รา้ง 

๘๖ 
๒๓ 

๕๔.๑ 
๑๔.๕ 

๔. วฒิุการศึกษา   

 ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี ๑๐ ๖.๓ 

 ปรญิญาตร ี ๑๐๐ ๖๒.๙ 
 ปรญิญาโท ๔๕ ๒๘.๓ 
 ปรญิญาเอก ๔ ๒.๕ 
    
    

 
 



๑๑๐ 

ตารางท่ี ๔.๑  (ต่อ) 

๕. อายรุาชการ    

 ต ่ากวา่  ๑  ปี ๑๐ ๖.๓ 

 ๑ – ๑๐    ปี ๘๕ ๕๓.๕ 
 ๑๑ – ๒๐   ปี ๓๓ ๒๐.๘ 
 ๒๑  ปีขึน้ไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ๓๑ ๑๙.๕ 

๖. รายได้   

 ต ่ากวา่ ๑๐,๐๐๐ บาท   ๒๔ ๑๕.๑ 

 ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐  บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ๓๘ ๒๓.๙ 

 ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐  บาท  ๕๐ ๓๑.๔ 

  ๒๐,๐๐๑  บาทขึน้ไป ๔๗ ๒๙.๖ 

 
จากตารางที ่๔.๑ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มจี านวน ๙๐ 

คน  คดิเป็นรอ้ยละ ๕๓.๖ มอีายตุัง้แต่  ๓๑ – ๔๐ ปี  มจี านวน ๖๑ คน คดิเป็นร้อยละ ๓๘.๔   มี
สถานภาพสมรส มจี านวน ๘๖ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๕๔.๑  มรีะดบัการศกึษา ปรญิญาตร ีมจี านวน 
๑๐๐ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๖๒.๙  มอีายรุาชการ  ๑ – ๑๐ ปี จ านวน ๘๕ คน คดิเป็นร้อยละ ๕๓.๕  
และ มรีายไดท้ี ่๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐  บาท จ านวน  ๕๐  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  ๓๑.๔   
 
ตอนท่ี  ๒ ระดับความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในอ าเภอบรรพตพสัิย จังหวัดนครสวรรค์      
ผลการวิเคราะห์ การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ในอ าเภอบรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค์ โดยรวม และรายด้าน ได้แก่ หลกันิติธรรม (ระเบียบและ
หลกัเกณฑ์ท่ีใช้เป็นข้อตกลงของหน่วยงาน), หลกัคณุธรรม (หลกัปฏิบตัิในการท าสิ่งท่ีถกูต้อง ด้วย
ความซ่ือสตัย์ จริงใจ), หลกัความโปร่งใส (การสร้างความไว้วางใจของผู้บริหารต่อหน่วยงาน และ
ครู ซึ่งสามารถตรวจสอบได้), หลกัความรับผิดชอบ (ความมุง่มัน่และตัง้ใจในการปฏิบัติงานอย่าง
เตม็ความสามารถ), หลกัการมีสว่นร่วม (การเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้ร่วมรับรู้ ร่วม
แสดงความคิดเห็น ร่วมตดัสินใจในการบริหารงาน), และหลกัความคุ้มค่า (การบริหารจัดการโดย
ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ด้วยความประหยัดและให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อส่วนรวม),  รายละเอียดดัง
แสดงในตารางท่ี ๔.๒ – ๔.๘ 



๑๑๑ 

ตารางท่ี ๔.๒  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอ
บรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์   
          (n = ๑๕๙) 

ล าดบั การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

ระดบัความคิดเหน็ต่อการ
บริหารงาน 

 S.D. การแปลผล 

๑ ดา้นหลกันิตธิรรม ๔.๐๖ ๐.๔๗๑ มาก 
๒ ดา้นหลกัคุณธรรม ๔.๑๑ ๐.๓๒๖ มาก 
๓ ดา้นหลกัความโปร่งใส ๔.๑๗ ๐.๔๒๑ มาก 
๔ ดา้นหลกัการมสี่วนร่วม ๔.๑๘ ๐.๔๙๐ มาก 
๕ ดา้นหลกัความรบัผดิชอบ ๔.๒๒ ๐.๓๙๓ มาก 
๖ ดา้นหลกัความคุม้ค่า ๔.๓๙ ๐.๔๒๐ มาก 

  ภาพรวม ๔.๑๙ ๐.๒๙๖ มาก 

  
จากตารางที ่ ๔.๒  พบวา่  ระดบัความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการบรหิารงานตาม

หลกัธรรมาภบิาลของผู้บรหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก   ( =
๔.๑๙) เมื่อพจิารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ตรผููส้อนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงาน ที่มคี่าเฉลี่ย
สงูสุด (= ๔.๓๙) ในดา้นหลกัความคุม้ค่า ส่วนทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด ( = ๔.๐๖) ในดา้นดา้นหลกั
นิตธิรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๑๑๒ 

ตารางท่ี ๔.๓   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอ
บรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์ ด้านหลกันิติธรรม 
          (n =๑๕๙) 

ล าดบั ด้านหลกันิติธรรม 

ระดบัความคิดเหน็ต่อการ
บริหารงาน 

 S.D. การแปลผล 

๑ ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารน า พระราชบญัญตั ิพระ
ราชกฤษฎกีากฎกระทรวง ระเบยีบและขอ้บงัคบั
ต่างๆ มาใชใ้นการบรหิารในสถานศกึษา 

๔.๑๖ ๐.๘๐๘ มาก 

๒ ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารจดัท าประชาพจิารณ์
เกีย่วกบักฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบั ทีส่ถานศกึษา
ก าหนดขึน้เพื่อใช๔้ายในสถานศกึษา 

๔.๐๙ ๐.๗๖๖ มาก 

๓ ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารก าหนด กฎ ระเบยีบ 
และขอ้บงัคบั ใช๔้ายในโรงเรยีนอยา่งชดัเจน 

๔.๐๑ ๐.๗๗๑ มาก 

๔ ผูบ้รหิารสถานศกึษาก ากบั  ดแูล  และสง่เสรมิให้
บุคคลากรประพฤตปิฏบิตัติาม กฎ ระเบยีบและ
ขอ้บงัคบัทีส่ถานศกึษาก าหนดขึน้ 

๔.๐๙ ๐.๗๔๑ มาก 

๕ ผูบ้รหิารสถานศกึษาปฏบิตัติาม กฎ ระเบยีบและ
ขอ้บงัคบัทีโ่รงเรยีนก าหนดขึน้ 

๔.๐๘ ๐.๗๗๖ มาก 

๖ ผูบ้รหิารสถานศกึษาชีแ้จงแนะน าแนวทางการ
ปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามกฎระเบยีบขอ้บงัทีว่างไวใ้ห้
เขา้ใจตรงกนั 

๓.๙๒ ๐.๙๑๔ มาก 

๗ ผูบ้รหิารสถานศกึษาชีแ้จงแนะน าแนวทางการ
ปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีว่างไว ้
ใหเ้ขา้ใจตรงกนั 

๔.๐๖ ๐.๗๘๕ มาก 

  รวม  ๔.๐๖ ๐.๔๗๑ มาก 

 

 





๑๑๓ 

จากตารางที่ ๔.๓  พบว่า ระดบัความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการบรหิารงาน
ตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ดา้นหลกันิตธิรรม  โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (=๔.๐๖) เมื่อพจิารณารายละเอยีดในแต่ละขอ้พบว่า ครูผู้สอนมคีวามคดิเหน็ต่อ
การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด ( = ๔.๑๖) ไดแ้ก่  ผูบ้รหิารสถานศกึษา
มกีารน า พระราชบญัญตั ิพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวง ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ มาใช้ใน
การบรหิารในสถานศกึษา ส่วนทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด (=๓.๙๒) ไดแ้ก่  ผูบ้รหิารสถานศกึษาชี้แจง
แนะน าแนวทางการปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามกฎระเบยีบขอ้บงัทีว่างไวใ้หเ้ขา้ใจตรงกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

ตารางท่ี ๔.๔    ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอ
บรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์  ด้านหลกัคณุธรรม  
          (n = ๑๕๙) 

ล าดบั ด้านคณุธรรม 

ระดบัความคิดเหน็ต่อการ
บริหารงาน 

 S.D. การแปลผล 

๑ ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหค้วามเป็นธรรมกบัการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรในสถานศกึษาเท่าเทยีมกนั 

๔.๐๓ ๐.๗๔๖ มาก 

๒ ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถานศกึษา
ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยยดึมัน่ในความถูกตอ้งดงีาม 

๓.๙๔ ๐.๖๔๙ มาก 

๓ ผูบ้รหิารสถานศกึษาประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
บุคคลากรดว้ยความยตุธิรรม 

๔.๐๕ ๐.๗๕๓ มาก 

๔ ผูบ้รหิารสถานศกึษาปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่มีกีาร
ปลกูฝงัใหบุ้คลากรมคีวามรกัความสามคัค ี

๔.๑๑ ๐.๗๗๑ มาก 

๕ ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดักจิกรรมสง่เสรมิคุณธรรม 
จรยิธรรม ใหแ้ก่บุคคลากรอยา่งสม ่าเสมอ 

๔.๐๙ ๐๘.๑๗ มาก 

๖ ผูบ้รหิารสถานศกึษาปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความขยนั
ซื่อสตัย ์สุจรติ มนี ้าใจเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่แก่ผูร้่วมงานดว้ย
ความจรงิใจ 

๔.๒๕ ๐.๘๐๑ มาก 

๗ ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนใหบุ้คคลากรปฏบิตัิ
หน้าทีด่ว้ยความขยนัซื่อสตัย ์สุจรติ 

๔.๓๐ ๐.๖๖๓ มาก 

  รวม  ๔.๑๑ ๐.๓๒๖ มาก 

    
จากตารางที ่๔.๔ พบวา่  ระดบัความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการบรหิารงานตาม

หลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา   ด้านหลกัคุณธรรม  โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (=๔.๑๑)  เมื่อพจิารณารายละเอยีดในแต่ละขอ้พบว่า  ครูผู้สอนมคีวามคดิเหน็
ต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  (  =๔.๓๐) ได้แก่  ผู้บริหาร
สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคคลากรปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความขยนัซื่อส ัตย์   สุจริต   ส่วนที่มี
ค่าเฉลีย่ต ่าสุด   (=๓.๙๔) ได้แก่  ผู้บรหิารสถานศกึษาสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศกึษา
ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยยดึมัน่ในความถูกตอ้งดงีาม 





๑๑๕ 

ตารางท่ี ๔.๕    ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศกึษา ใน เขตอ าเภอ
บรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์  ด้านหลกัความโปร่งใส  
          (n = ๑๕๙) 

ล าดบั ด้านความโปร่งใส 

ระดบัความคิดเหน็ต่อการ
บริหารงาน 

 S.D. การแปลผล 

๑ ผูบ้รหิารสถานศกึษาบรหิารจดัการกบัสถานศกึษา
ใหเ้ป็นทีย่อมรบัของสงัคมในดา้นความชดัเจน 
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้

๔.๒๖ ๐.๖๙๘ มาก 

๒ การท ากจิกรรมต่างๆ ส่วนใหญ่ด าเนินการ ไปตาม
แผนปฏบิตักิารประจ าปี 

๔.๓๐ ๐.๗๔๔ มาก 

๓ มกีารแจง้ผลประโยชน์ต่างๆ ทีส่ถานศกึษาไดร้บัให้
บุคลากรในสถานศกึษาทราบเป็นระยะ ๆ 

๔.๑๘ ๐.๗๐๗ มาก 

๔ มกีารประกาศหลกัเกณฑก์ารพจิารณาความดี
ความชอบใหบุ้คลากรทราบ 

๔.๑๓ ๐.๘๔๗ มาก 

๕ ผูบ้รหิารสถานศกึษาควบคุมการปฏบิตังิานดา้น
การเงนิและวสัดุใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบั
ของทางราชการ 

๔.๑๒ ๐.๗๔๑ มาก 

๖ มกีารตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศกึษา 
ดว้ยบุคลากรในสถานศกึษา 

๔.๐๔ ๐.๘๑๐ มาก 

๗ มกีารรายงานผลการปฏบิตังิานของสถานศกึษาให้
บุคลากรไดท้ราบอยา่งสม ่าเสมอ ๔.๑๙ ๐.๗๕๐ มาก 

  รวม  ๔.๑๗ ๐.๔๒๑ มาก 

 จากตารางที ่๔.๕ พบว่า ระดบัความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการบรหิารงาน
ตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ดา้นหลกัความโปร่งใส โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก (=๔.๑๗) เมื่อพจิารณารายละเอยีดในแต่ละขอ้พบวา่ ครผูู้สอนมคีวามคดิเหน็
ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด ( =๔.๓๐) ไดแ้ก่ การท ากจิกรรมต่าง 





๑๑๖ 

ๆ ส่วนใหญ่ด าเนินการ ไปตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี ส่วนที่มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด (   =๔.๐๔) 
ไดแ้ก่  มกีารตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศกึษา ดว้ยบุคลากรในสถานศกึษา 

ตารางท่ี ๔.๖   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอ
บรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์  ด้านความรบัผิดชอบ 
          (n = ๑๕๙) 

ล าดบั ด้านความรบัผิดชอบ 

ระดบัความคิดเหน็ต่อการ
บริหารงาน 

 S.D. การแปลผล 

๑ ผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามตระหนกัและส านึกใน
หน้าทีท่ ีม่ต่ีอสถานศกึษาและสงัคม 

๔.๒๗ ๐.๘๓๒ มาก 

๒ ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการปฏบิตังิาน
ของบุคลากรในสถานศกึษา 

๔.๑๔ ๐.๘๗๐ มาก 

๓ ผูบ้รหิารสถานศกึษาใส่ใจเกีย่วกบัปญัหา และมคีวาม
กระตอืรอืรน้ ในการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ในสถานศกึษา 

๔.๐๘ ๐.๙๑๑ มาก 

๔ ผูบ้รหิารสถานศกึษาเคารพในความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง
กนัและกลา้ทีจ่ะยอมรบัผลจากการกระท าของตน 

๔.๒๑ ๐.๘๑๔ มาก 

๕ บุคลากรในสถานศกึษาตระหนกัในสทิธหิน้าทีแ่ละ
ปฏบิตังิานเสรจ็ตามเวลาทีก่ าหนด 

๔.๒๑ ๐.๗๘๒ มาก 

๖ ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารจดัท าแผนการปฏบิตักิาร
ประจ าปีการศกึษาของสถานศกึษาครบถ้วนตรง
ตาม ๔ ภารกจิทัง้  ๔  งาน 

๔.๑๔ ๐.๗๙๙ มาก 

๗ ผูบ้รหิารสถานศกึษามอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ใหแ้ก่บุคคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความสามารถ 

๔.๒๑ ๐.๗๙๐ มาก 

  รวม  ๔.๑๘ ๐.๔๙๐ มาก 

 
 
 
 
 





๑๑๗ 

จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บร ิหารสถานศึกษาระดับม ัธยมศึกษา  ด้านความรบัผดิชอบ   
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( =๔.๑๘) เมื่อพจิารณารายละเอยีดในแต่ละขอ้  พบว่า ครูผู้สอนมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  =๔.๒๗) ได้แก่  
ผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามตระหนักและส านึกในหน้าที่ที่มต่ีอสถานศกึษาและสงัคม ส่วนที่มี
ค่าเฉลี่ยต ่าสุด ( =๔.๐๘) ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาใส่ใจเกี่ยวกบัปญัหา และมีความ
กระตอืรอืรน้ ในการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ในสถานศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

ตารางท่ี ๔.๗    ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการ 
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอ
บรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์  ด้านหลกัการมีส่วนร่วม 
          (n = ๑๕๙) 

ล าดบั ด้านการมีส่วนร่วม 

ระดบัความคิดเหน็ต่อการ
บริหารงาน 

 S.D. การแปลผล 

๑ มกีารส ารวจความคดิเหน็ของบุคลากรเพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการด าเนินโครงการ / กจิกรรม ของ
สถานศกึษา 

๔.๓๘ 
๐.๗๐
๒ 

มาก 

๒ บุคลากรมโีอกาสแสดงความคดิเหน็ในการจดัท า
แผนปฏบิตักิารการประชาพจิารณ์หรอืการแสดง
ประชามตอิยา่งสม ่าเสมอ 

๔.๑๖ ๐.๘๓๑ มาก 

๓ บุคลากรร่วมกนัท างานเป็นทมีและปฏบิตังิาน
ร่วมกนัอยา่งสงบสุขดว้ยความพรอ้มเพยีง 

๔.๑๓ ๐.๗๘๕ มาก 

๔ ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิใหบุ้คคลากรมกีาร
ประสานงานความร่วมมอืในหารปฏบิตังิาน 

๔.๒๕ ๐.๗๗๙ มาก 

๕ บรหิารงานโดยใหทุ้กฝา่ยมสี่วนสรา้งความร่วมมอื 
ระหวา่สถานศกึษากบัชุมชนในการพฒันา
สถานศกึษาในทุก ๆ ดา้น 

๔.๒๗ ๐.๗๘๕ มาก 

๖ ผูบ้รหิารสถานศกึษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการ
สถานศกึษา ผูป้กครองและชมุชนแสดงความ
คดิเหน็ในการวางแผน จดัท าแผนปฏบิตังิาน  
ประชาพจิารณ์ และมสี่วนร่วมรบัรูผ้ลประโยชน์ของ
สถานศกึษา 

๔.๐๙ ๐.๗๓๒ มาก 

๗ ผูบ้รหิารสถานศกึษาเปิดโอกาสใหบุ้คคลากรมสี่วน
ร่วมในการตดัสนิใจในปญัหาส าคญั ๆ ของ
สถานศกึษา 

๔.๓๕ ๐.๖๓๘ มาก 

  รวม  ๔.๒๒ ๐.๓๙๓ มาก 

 
 





๑๑๙ 

จากตารางที่ ๔.๗   พบว่า  ระด ับความค ิด เห ็นของคร ูผู ้ส อนต่อการ
บร ิหารงานตามหล ักธรรมาภิบาลของผู้บร ิหารสถานศึกษาระด ับม ัธยมศึกษา  ด้าน
หลกัการมสี่วนร่วม  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (=๔.๒๒) เมื่อพจิารณารายละเอยีดในแต่ละขอ้  
พบว่า  ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด    
( =๔.๓๘)   ได้แก่  มีการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนิน
โครงการ/กจิกรรม ของสถานศกึษา  ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด (  =๔.๐๙) ได้แก่  ผู้บริหาร
สถานศกึษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศกึษา ผูป้กครองและชุมชนแสดงความคดิเหน็ใน
การวางแผน จดัท าแผนปฏิบตัิงาน  ประชาพิจารณ์  และมีส่วนร่วมรบัรู้ผลประโยชน์ของ
สถานศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 

ตารางท่ี ๔.๘    ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศกึษา ใน เขตอ าเภอ
บรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์  ด้านหลกัความคุ้มค่า  
          (n = ๑๕๙) 

ล าดบั ด้านความคุ้มค่า 

ระดบัความคิดเหน็ต่อการ
บริหารงาน 

 S.D. การแปลผล 

๑ ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัโครงการหรอืกจิกรรมต่าง ๆ 
เพื่อใหบุ้คลากรตระหนกัถงึคุณค่าของทรพัยากรทีม่อียู่
ในสถานศกึษา 

๔.๒๘ ๐.๖๙๓ มาก 

๒ มกีารบรหิารจดัการและใชท้รพัยากรเพื่อ ใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสุดแก่สถานศกึษา 

๔.๒๘ ๐.๗๑๑ มาก 

๓ มกีาร ดูแลรกัษาและใช้ประโยชน์จาก วสัดุ ครุภณัฑ ์
อาคารสถานทีข่องสถานศกึษา อยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

๔.๓๑ ๐.๗๒๒ มาก 

๔ ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารน าเอาแนวคดิเศรษฐกจิ
พอเพยีงมาใชใ้นการบรหิารสถานศกึษา 

๔.๒๖ ๐.๖๕๘ มาก 

๕ ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารส่งเสรมิใหบุ้คลากรใชว้สัดุ
อุปกรณ์ในทอ้งถิน่มาใชใ้นการเรยีนการสอน 

๔.๖๐ ๐.๕๘๖ มากทีสุ่ด 

๖ มกีารใหบ้รกิารด้าน แหล่งเรยีนรู้อาคารสถานที่  วสัดุ 
ครุภณัฑ ์แก่บุคลากร๔ายในและ๔ายนอกสถานศกึษา 

๔.๔๘ ๐.๖๘๓ มาก 

๗ ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารรณรงคใ์หบุ้คลากรใชน้ ้า  ใช้
ไฟฟ้า  อยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

๔.๕๔ ๐.๖๕๔ มากทีสุ่ด 

   รวม ๔.๑๙ ๐.๒๙๖ มาก 

  
จากตารางที่ ๔.๘  พบว ่า  ร ะด ับความค ิด เห ็นของคร ูผู ้ส อนต่อการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับม ัธยมศึกษา  ด้านหลกั
ความคุม้ค่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (=๔.๑๙) เมื่อพจิารณารายละเอยีดในแต่ละขอ้  พบว่า 
ครูผู้สอนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด ( =๔.๖๐)   
ไดแ้ก่  ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารส่งเสรมิใหบุ้คลากรใชว้สัดุอุปกรณ์ในทอ้งถิน่มาใชใ้นการเรยีน
การสอนส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด (=๔.๒๖) ได้แก่  ผู้บรหิารสถานศกึษามกีารน าเอาแนวคิด
เศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการบรหิารสถานศกึษา 





๑๒๑ 

ตอนท่ี ๓  การเปรียบเทียบระดบัความคิดเหน็ของครผูู้สอนต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมธัยมศึกษาในเขตอ าเภอบรรพตพิสัย  จ ังหวัด
นครสวรรค ์

ผลการเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการบรหิารงานตามหลกัธรร
มาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษาในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค์  
การทดสอบสมมตฐิานโดยการวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างตวัแปร ได้แก่ การจ าแนกตาม 
เพศ, อาย,ุ สถาน ๔ ภาพ, ระดบัการศกึษา, รายได้, ต าแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ท างาน 
ตามสมมตฐิานที ่ ๑ – ๗ ดงันี้ 

 
 สมมติฐานท่ี  ๑   ครูผู้สอนที่มเีพศต่างกนั มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการบรหิารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ในเขตอ าเภอบรรพตพิส ัย 
จงัหวดันครสวรรค ์  แตกต่างกนั 
 
 

ตารางท่ี ๔.๙ การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการบรหิารงานตามหลกัธรร
มาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขตอ าเภอบรรพตพิส ัย จังหวดั
นครสวรรค ์จ าแนกตามเพศ 

(n = ๑๕๙) 

การบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

เพศ 

t Sig. ชาย (๖๙ คน) หญิง (๙๐ คน) 

 S.D  S.D 
นิตธิรรม  ๔.๐๓ .๔๒๐ ๔.๐๘     .๕๐๙ -.๖๘๔ .๔๙๕ 
คุณธรรม  ๔.๑๘ .๓๑๑ ๔.๐๖ .๓๓๐ ๒.๓๙๑* .๐๑๘ 
ความโปร่งใส  ๔.๓๑ .๓๗๔ ๔.๐๗ .๔๒๘ ๓.๖๕๒** .๐๐๐ 
ความรบัผดิชอบ ๔.๑๓ .๔๔๑ ๔.๒๒ .๕๒๒ -๑.๒๔๗ .๒๑๔ 
การมสี่วนร่วม ๔.๒๕ .๔๑๓ ๔.๑๙ .๓๗๗ .๘๗๑ .๓๘๕ 
 ความคุม้ค่า ๔.๔๐ .๓๙๙ ๔.๔๐ .๓๙๙ .๑๘๒ .๘๕๖ 

รวม ๔.๒๒ .๒๙๒ ๔.๑๗ .๒๙๘ .๙๘๔ .๓๒๗ 

*   มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั ๐.๐๕ 
**  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั ๐.๐๑ 
 

 



๑๒๒ 

 จากตารางที่  ๔.๙   พบว่า ครูผู้สอนที่มเีพศต่างกนั มรีะดบัความคดิเหน็ว่า
การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผู้บรหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขต
อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์   โดยรวมแตกต่างกนั  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ที่ตัง้ไว ้เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณธรรม  ด้านความโปร่งใส   แตกต่างกนั  
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั ๐ .๐๑  ส่วนด้านนิตธิรรม ด้านความรบัผดิชอบ  ด้านการมี
ส่วนร่วม  ด้านความคุ้มค่า  ไม่แตกต่างกนั  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 

สมมติฐานท่ี  ๒  ครผููส้อนที่มอีายุต่างกนั มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการบรหิารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ในเขตอ าเภอบรรพตพิส ัย 
จงัหวดันครสวรรค ์แตกต่างกนั 
ตารางท่ี ๔.๑๐  การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการบรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั
นครสวรรค ์จ าแนกตามอาย ุ
           (n = ๑๕๙) 

การบริหารงาน 
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

อาย ุ
 
 

F 
 

 
Sig. 

น้อยกว่า 
๓๐ ปี ๓๑-๔๐ปี ๔๑-๕๐ปี 

๕๑   ปี  ขึ้น
ไป             

(๑๗ คน) (๖๑คน) (๕๒ คน) (๒๙ คน) 

 S.D  S.D  S.D  S.D 
นิตธิรรม  ๔.๐๙ .๕๑๙ ๔.๐๗ .๔๓๙ ๔.๐๗ .๕๒๕ ๓.๙๙ .๔๒๓ .๓๑๖ .๙๑๔ 
คุณธรรม  ๔.๒๒ .๒๐๓ ๔.๐๗ .๓๕๙ ๔.๑๕ .๓๑๙ ๔.๐๗ .๓๑๖ ๑.๓๗๑ .๒๕๔ 
ความโปร่งใส  ๔.๑๙ .๓๖๗ ๔.๑๑ .๔๕๑ ๔.๑๙ .๔๓๙ ๔.๒๗ .๓๔๕ .๙๗๔ .๔๐๗ 
ความรบัผดิชอบ  ๔.๒๔ .๓๔๖ ๔.๑๙ .๕๒๔ ๔.๑๙ .๕๑๔ ๔.๑๓ .๔๕๙ .๑๙๙ .๙๐๔ 
การมสี่วนร่วม ๔.๑๕ .๔๐๖ ๔.๑๕ .๔๐๖ ๔.๒๗ .๓๗๙ ๔.๑๔ .๓๙๒ .๑๙๙ .๙๐๔ 
ความคุม้ค่า ๔.๕๒ .๓๗๔ ๔.๓๔ .๔๗๑ ๔.๔๕ .๔๐๙ ๔.๓๓ .๓๓๓ ๑.๓๑๖ .๒๗๑ 

รวม ๔.๒๓ .๑๗๐ ๔.๑๗ .๓๕๔ ๔.๒๒ .๒๙๕ ๔.๑๕ .๒๑๒ .๕๗๒ .๖๓๔ 

 จากตารางที่ ๔.๑๐   พบว่า ครูผู้สอนที่มอีายุต่างกนั มรีะดบัความคดิเหน็ต่อ
การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บรหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศึกษา ในเขตอ าเภอ
บรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้ เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ไม่แตกต่างกนั  ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ 

 

 

 

   



๑๒๔ 

สมมติฐานท่ี ๓ ครูผู้สอนที่มีสถานภาพต่างกัน มีระดับความคิดเห็นว่าการ
บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพต
พสิยั จงัหวดันครสวรรค ์  แตกต่างกนั 
ตารางท่ี ๔.๑๑  การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการบรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั
นครสวรรค ์จ าแนกตามสถานภาพ 

 (n = ๑๕๙) 

การบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

สถานภาพ   

 
Sig. 

โสด สมรส หย่าร้าง  
F (๙๓ คน) (๑๓๒คน) (๑๓๒คน) 

 S.D  S.D  S.D  
นิตธิรรม ๔.๐๑ .๔๔๕ ๔.๐๗ .๔๗๓ ๔.๑๔ .๔๗๑ .๖๓๘ .๕๒๙ 
คุณธรรม ๔.๑๔ .๒๕๖ ๔.๑๑ .๓๕๖ ๔.๐๖ .๓๕๒ .๔๘๖ .๖๑๖ 
ความโปร่งใส ๔.๑๑ .๓๙๘ ๔.๒๔ .๔๓๙ ๔.๐๗ .๓๗๐ ๒.๔๕๖ .๐๘๙ 
ความรบัผดิชอบ ๔.๑๗ .๓๒๗ ๔.๑๔ .๕๖๕ ๔.๓๖ .๔๖๐ ๑.๘๔๗ .๑๖๑ 
การมสี่วนร่วม ๔.๑๔ .๓๖๖ ๔.๒๖ .๓๗๑ ๔.๒๔ .๕๐๕ ๑.๕๔๙ .๒๑๖ 
ความคุม้ค่า ๔.๓๖ .๔๑๐ ๔.๔๓ .๔๓๓ ๔.๓๔ .๓๙๔ .๖๓๒ .๕๓๓ 

รวม ๔.๑๕ .๒๒๘ ๔.๒๑ .๓๓๐ ๔.๒๐ .๒๙๒ .๕๗๕ .๕๖๔ 

 จากตารางที ่๔.๑๑  พบวา่ ครผููส้อนทีม่รีะดบัสถานภาพต่างกนั มคีวามคดิเหน็
ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอ
บรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ไม่แตกต่างกนั  ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้  

 

 

 

 

XX  



๑๒๕ 

สมมติฐานท่ี ๔ ครูผู้สอนที่มีวุฒการศึกษา ต่างกนั มีระดบัความคดิเหน็ว่าการ
บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพต
พสิยั จงัหวดันครสวรรค ์  แตกต่างกนั 

ตารางท่ี ๔.๑๒  การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการบรหิารงานตามหลกัธรร
มาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์  
จ าแนกตามวฒิุการศึกษา 

            
          (n = ๑๕๙) 

การบริหารงาน 
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

วุฒิการศึกษา  
 

F 
 

 
Sig. 

ต า่กว่า
ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

(๑๐คน) (๑๐๐ คน) (๔๕ คน) (๔คน) 

 S.D  S.D  S.D  S.D 

นิตธิรรม  ๓.๙๙ .๕๒๔ ๔.๑๑ .๔๖๙ ๔.๐๐ .๔๕๙ ๓.๖๔ .๔๑๒ ๑.๖๗๘ .๑๗๔ 

คณุธรรม  ๓.๙๙ .๓๗๘ ๔.๑๖ .๓๓๓ ๔.๑๖ .๒๘๐ ๓.๗๙ .๒๔๗ ๓.๐๙๗* .๐๒๙ 

ความโปรง่ใส  ๓.๘๙ .๓๔๙ ๔.๑๖ .๔๑๘ ๔.๓๑ .๓๙๙ ๓.๗๑ .๑๖๕ ๕.๐๕๙** .๐๐๒ 

ความรบัผดิชอบ  ๔.๐๑ .๔๕๔ ๔.๒๖ .๔๕๑ ๔.๐๖ .๕๖๖ ๔.๐๐ .๑๖๕ ๒.๔๑๑ .๐๖๙ 

การมสี่วนร่วม ๓.๙๑ .๕๑๘ ๔.๒๗ .๓๖๗ ๔.๑๒ .๓๗๐ ๔.๖๔ .๒๔๗ ๕.๖๑๕** .๐๐๑ 

ความคุม้ค่า ๔.๐๑ .๕๔๑ ๔.๔๓ .๔๐๕ ๔.๔๔ ๓๗๔ ๓.๘๙ .๒๑๔ ๕.๔๗๓** .๐๐๑ 

รวม ๓.๙๗ .๔๑๕ ๔.๒๓ .๒๙๐ ๔.๑๗ ๒๖๐ ๓.๙๕ .๐๕๖ ๓.๗๖๒* .๐๑๒ 

 
*   มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั ๐ .๐๕ 
**  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั ๐.๐๑     
 
 
 
 
 
 
 
 

   



๑๒๖ 

จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า ครูผู้สอนที่มเีพศต่างกนั มีระดบัความคดิเหน็ว่าการ
บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผู้บรหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอ
บรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์   โดยรวมแตกต่างกนั  ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้
เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณธรรม  ด้านความโปร่งใส   ด้านการมสี่วนร่วม  
ด้านความคุ ้มค่า  แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั ๐.๐๑  ส่วนด้านนิตธิรรม 
ด้านความรบัผดิชอบ  ไม่แตกต่างกนั  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้

ดงันัน้จึงได้ท าการเปรียบเทียบระดบัความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นคู่ของโดย
ภาพรวมและรายด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส ด้านการมีส่วนร่วม  ด้านความคุ้มค่า   
จ าแนกตามวฒุกิารศกึษา ดว้ยวธิผีลต่างนยัส าคญัน้อยที่สุด (Least Significant Difference : 
LSD) รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที ่๔.๑๓ – ๔.๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

ตารางท่ี ๔.๑๓  การเปรยีบเทยีบระดบัความแตกต่างรายคู่ด้วยวธิีผลต่างนัยส าคญัน้อยที่สุด 
(LSD)  ผลรวม 

            (n = ๑๕๙) 

วฒิุการศึกษา 

 วฒิุการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๓.๙๗ ๔.๒๓ ๔.๑๗ ๓.๙๕ 
ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี ๓.๙๗ - -.๒๖** -.๒๐ .๐๒ 
ปรญิญาตร ี ๔.๒๓ - - .๐๗ .๒๙ 
ปรญิญาโท ๔.๑๗ - - - .๒๒ 
ปรญิญาเอก ๓.๙๕ - - - - 

 **  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั ๐ .๐๑ 
 

จากตารางที ่๔.๑๓ พบวา่ ครผููส้อนทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรี มรีะดบั
ความคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลน้อยกว่่าปรญิญาตร ี มนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั ๐.๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๑๒๘ 

ตารางท่ี ๔.๑๔  การเปรยีบเทยีบระดบัความแตกต่างรายคู่ด้วยวธิผีลต่างนัยส าคญัน้อยที่สุด  
(LSD) ด้านหลกัคณุธรรม   
            (n = ๑๕๙) 

วฒิุการศึกษา 

 วฒิุการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๓.๙๙ ๔.๑๖ ๔.๐๖ ๓.๗๙ 
ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี ๓.๙๙ - -.๑๗ -.๐๗ .๒๐ 
ปรญิญาตร ี ๔.๑๖ - - .๑๐ .๓๗* 
ปรญิญาโท ๔.๐๖ - - - .๒๗ 
ปรญิญาเอก ๓.๗๙ - - - - 

 *   มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั ๐ .๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า ครูผู้สอนที่มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมรีะดบั
ความคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลมากกวา่ ปรญิญาเอก  มนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๑๒๙ 

ตารางท่ี ๔.๑๕  การเปรยีบเทยีบระดบัความแตกต่างรายคู่ด้วยวธิีผลต่างนัยส าคญัน้อยที่สุด 
(LSD) ด้านหลกัหลกัความโปร่งใส   

       (n = ๑๕๙) 

วฒิุการศึกษา 

 วฒิุการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๓.๘๙ ๔.๑๖ ๔.๓๑ ๓.๗๑ 
ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี ๓.๘๙ - -.๒๘* -.๔๒* .๑๗ 
ปรญิญาตร ี ๔.๑๖ - - -.๑๕* .๔๕* 
ปรญิญาโท ๔.๓๑ - - - .๕๙* 
ปรญิญาเอก ๓.๗๑ - - - - 

 *   มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั ๐ .๐๕ 
  

จากตารางที ่๔.๑๕ พบวา่ ครผูู้สอนที่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรี มรีะดบั
ความคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลน้อยกว่า ปริญญาตรแีละปรญิญาโท  มี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั ๐.๐๕ ครผููส้อนทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมรีะดบัความคดิเหน็ต่อ
การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลน้อยกว่าปรญิญาโท และมากกว่าปรญิญาเอก มนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั ๐.๐๕  ครผููส้อนทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาโท มรีะดบัความคดิเหน็ต่อ
การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลมากกวา่ ปรญิญาตรแีละปรญิญาเอก  มนีัยส าคญัทางสถิตทิี่
ระดบั ๐.๐๕ 

 

 

 

 

 

 

 





๑๓๐ 

ตารางท่ี ๔.๑๖  การเปรยีบเทยีบระดบัความแตกต่างรายคู่ด้วยวธิีผลต่างนัยส าคญัน้อยที่สุด 
(LSD) ด้านหลกัการมีส่วนร่วม 

       (n = ๑๕๙) 

วฒิุการศึกษา 

 
 

วฒิุการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๓.๙๑ ๔.๒๗ ๔.๑๒ ๔.๖๔ 
ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี ๓.๙๑ - -.๓๖** -.๒๑ -.๗๓** 
ปรญิญาตร ี ๔.๒๗ - - .๑๕* -.๓๗ 
ปรญิญาโท ๔.๑๒ - - - -.๕๒* 
ปรญิญาเอก ๔.๖๔ - - - - 

*     มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั ๐.๐๕ 
**   มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั ๐ .๐๑ 

จากตารางที ่๔.๑๖ พบวา่ ครูผู้สอนที่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรี มรีะดบั
ความคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลน้อยกว่า ปรญิญาตรแีละปรญิญาเอก  มี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั ๐.๐๑  ครผููส้อนที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมรีะดบัความคดิเหน็
ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลมากกวา่ปรญิญาโท  มนียัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั ๐.๐๕  
ครผููส้อนทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโท มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิ
บาลมากกวา่ปรญิญาเอก  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๑๓๑ 

ตารางท่ี ๔.๑๗ การเปรยีบเทยีบระดบัความแตกต่างรายคู่ด้วยวธิผีลต่างนัยส าคญัน้อยที่สุด 
(LSD) ด้านหลกัความคุ้มค่า 
            (n = ๑๕๙) 

วฒิุการศึกษา 

 วฒิุการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๔.๐๑ ๔.๔๓ ๔.๔๔ ๓.๘๙ 
ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี ๔.๐๑ - -.๔๑** -.๔๓** .๑๒ 
ปรญิญาตร ี ๔.๔๓ - - -.๐๑ .๕๔* 
ปรญิญาโท ๔.๔๔ - - - .๕๕* 
ปรญิญาเอก ๓.๘๙ - - - - 

 **   มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั ๐ .๐๑ 
*    มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั ๐ .๐๕ 

จากตารางที ่๔.๑๗ พบวา่  ครผููส้อนทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรี มรีะดบั
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลน้อยกว่าปริญญาตรีและปริญญาโท มี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั ๐.๐๑  ครผููส้อนที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมรีะดบัความคดิเหน็
ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลมากกวา่ปรญิญาเอก  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั ๐.๐๕ 





๑๓๒ 
 

สมมติฐานท่ี ๕ ครูผู้สอนที่มีอายุราชการต่างกัน มีระดบัความคิดเห็นว่าการ
บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพต
พสิยั จงัหวดันครสวรรค ์  แตกต่างกนั                                                                                                     
ตารางท่ี ๔.๑๘  การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการบรหิารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั
นครสวรรค ์จ าแนกตามอายรุาชการ  

 (n = ๑๕๙) 

*  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั ๐ .๐๕ 
 

จากตารางที ่๔.๑๘ พบวา่ ครผููส้อนทีม่อีายรุาชการต่างกนัมีระดบัความคดิเหน็ต่อ
การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผู้บรหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอ
บรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์   โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ 
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ บุคลากรมรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั ๐.๐๕ ในดา้นหลกัการมสี่วนร่วม  ส าหรบัด้านอื่นๆ ครูผู้สอนมีระดบัความคดิเหน็
ต่อการบรหิารงาน ไม่แตกต่างกนั 

ดงันัน้จงึไดท้ าการเปรยีบเทยีบระดบัความแตกต่างของค่าเฉลีย่เป็นคู่โดยรวม และ
ของดา้นหลกันิตธิรรม ดา้นหลกัคุณธรรม ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัความรบัผดิชอบ ดา้น
หลกัการมสี่วนร่วม และดา้นหลกัความคุม้ค่า จ าแนกตามอายรุาชการ  ด้วยวธิผีลต่างนัยส าคญั
น้อยทีสุ่ด (Least Significant Difference : LSD) รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที ่๔.๑๙  

 

การบริหารงาน 
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

อายุราชการ 

F Sig. 
ต ่ากวา่  ๑  ปี ๑ – ๑๐    ปี ๑๑ – ๒๐  ปี ๒๑ ปีขึน้ไป 

(๑๐ คน) (๘๕ คน) (๓๓ คน) (๓๑ คน) 
 S.D  S.D  S.D  S.D 

นิตธิรรม ๓.๘๓ .๓๘๐ ๔.๐๔ .๔๗๕ ๔.๒๒ .๕๐๐ ๔.๐๑ .๔๒๓ ๒.๓๐๔ .๐๗๙ 
คณุธรรม ๔.๐๔ .๓๘๑ ๔.๐๘ .๓๑๒ ๔.๒๑ .๓๔๕ ๔.๑๐ .๓๒๐ ๑.๔๔๒ .๒๓๓ 
ความโปรง่ใส ๓.๙๓ .๕๔๘ ๔.๑๖ .๔๒๔ ๔.๒๑ .๔๒๖ ๔.๒๗ .๓๔๐ ๑.๗๘๖ .๑๕๒ 
ความรบัผดิชอบ ๔.๐๙ .๔๔๘ ๔.๑๘ .๔๙๓ ๔.๒๓ .๕๑๐ ๔.๑๗ .๔๘๘ .๒๖๑ .๘๕๓ 
การมสี่วนรว่ม ๓.๖๗ .๓๖๙ ๔.๒๙ .๓๖๙ ๔.๒๕ .๓๖๖ ๔.๑๗ .๓๖๐ ๘.๗๑๘* .๐๐๐ 
ความคุม้ค่า ๔.๒๖ .๗๒๒ ๔.๔๐ .๔๐๗ ๔.๔๓ .๔๓๓ ๔.๓๘ .๓๑๘ .๔๓๕ .๗๒๙ 

รวม ๓.๙๗ .๓๘๔ ๔.๑๙ .๒๙๑ ๔.๒๖ .๓๑๘ ๔.๑๘ .๒๒๒ ๒.๕๓๙ .๐๕๙ 

   



๑๓๓ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๙  การเปรยีบเทยีบระดบัความแตกต่างรายคู่ด้วยวธิผีลต่างนัยส าคญัน้อยที่สุด 
(LSD) ด้านหลกัการมีส่วนร่วม 
            (n = ๑๕๙) 

อายรุาชการ 

 อายรุาชการ 

ต า่กว่า  ๑  ปี ๑ – ๑๐    ปี ๑๑ – ๒๐ ปี ๒๑ ปีขึ้นไป 

๓.๖๗ ๔.๒๙ ๔.๒๕ ๔.๑๗ 
ต ่ากวา่  ๑  ปี ๓.๖๗ - -.๖๒** -.๕๘** -๔๙** 
๑ – ๑๐    ปี ๔.๒๙ - - .๐๔ .๑๒ 

๑๑ – ๒๐   ปี  ๔.๒๕ - - - .๐๙ 
๒๑  ปีขึน้ไป ๔.๑๗ - - - - 

 **  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั ๐ .๐๕ 
จากตารางที ่๔.๑๙ พบวา่ ครผููส้อนทีม่อีายรุาชการ  ต ่ากวา่  ๑  ปี  มรีะดบัความ

คดิเหน็วา่การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขต
อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์  น้อยกวา่๑ – ๑๐    ปี  ๑๑ – ๒๐   และปี  ๒๑  ปีขึน้ไป 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั ๐.๐๕    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๑๓๔ 

สมมติฐานท่ี ๔ ครผููส้อนทีม่รีายไดต่้างกนั มรีะดบัความคดิเหน็ว่าการบรหิารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั 
จงัหวดันครสวรรค ์  แตกต่างกนั 
ตารางท่ี ๔.๒๐  การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการบรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั
นครสวรรค ์ จ าแนกตามรายได้ 

(n = ๑๕๙) 

 
*  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั ๐ .๐๕  

จากตารางที ่๔.๒๐   พบวา่ ครผููส้อนทีม่รีายไดต่้างกนัมรีะดบัความคดิเหน็ต่อการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอ
บรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์   โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้ 
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ บุคลากรมรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั ๐.๐๕ ในดา้นหลกัการมสี่วนร่วม  ส าหรบัด้านอื่นๆ ครูผู้สอนมีระดบัความคดิเหน็
ต่อการบรหิารงาน ไม่แตกต่างกนั 

 ดงันัน้จงึไดท้ าการเปรยีบเทยีบระดบัความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นคู่ โดยรวม
และ ของดา้นหลกันิตธิรรม ดา้นหลกัคุณธรรม ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัความรบัผดิชอบ 
ดา้นหลกัการมสี่วนร่วม และดา้นหลกัความคุ้มค่า จ าแนกตามรายได้  ด้วยวธิผีลต่างนัยส าคญั
น้อยทีสุ่ด (Least Significant Difference: LSD) รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที ่๔.๒๑  

การบริหารงาน 
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

รายได ้

F Sig. 
ต ่ากว่า ๑๐,๐๐๐ 

บาท 
๑๐,๐๐๑ - 

๑๕,๐๐๐  บาท 
๑๕,๐๐๑ - 

๒๐,๐๐๐  บาท 
๒๐,๐๐๑  บาท 

ขึน้ไป 

(๒๔ คน) (๓๘ คน) (๕๐ คน) (๔๗คน) 

 S.D  S.D  S.D  S.D 
นิตธิรรม ๔.๐๓ .๓๘๖ ๔.๐๘ .๔๕๐ ๔.๐๒ .๕๓๕ ๔.๐๙ .๔๖๗ .๒๑๗ .๘๘๕ 

คณุธรรม ๔.๑๑ .๒๗๙ ๔.๐๗ .๓๘๖ ๔.๐๗ .๒๖๓ ๔.๑๙ .๓๕๑ ๑.๓๙๙ .๒๔๕ 

ความโปรง่ใส ๔.๐๒ .๔๒๒ ๔.๑๑ .๔๘๔ ๔.๒๕ .๓๘๑ ๔.๒๓ .๓๘๙ ๒.๒๙๔ .๐๘๐ 

ความรบัผดิชอบ ๔.๑๔ .๓๖๕ ๔.๒๐ .๔๔๙ ๔.๒๓ .๖๑๗ ๔.๑๓ .๔๒๘ .๓๗๓ .๗๗๓ 

การมสี่วนรว่ม ๓.๙๘ .๓๙๙ ๔.๒๓ .๓๘๔ ๔.๓๒ .๓๘๕ ๔.๒๓ .๓๖๓ ๔.๓๗๕* .๐๐๕ 

ความคุม้ค่า ๔.๒๘ .๕๒๔ ๔.๓๗ .๔๒๖ ๔.๕๑ .๓๘๒ ๔.๓๔ .๓๗๖ ๒.๒๓๗ .๐๘๖ 

รวม ๔.๐๙ .๓๑๓ ๔.๑๘ .๓๒๐ ๔.๒๓ ๒๙๒ ๔.๒๐ .๒๖๗ ๑.๒๕๙ .๒๙๐ 

   



๑๓๕ 

ตารางท่ี ๔.๒๑ การเปรยีบเทยีบระดบัความแตกต่างรายคู่ด้วยวธิผีลต่างนัยส าคญัน้อยที่สุด 
(LSD) ด้านหลกัการมีส่วนร่วม 
            (n = ๑๕๙) 

การมีส่วนร่วม 

 การมีส่วนร่วม 

ต า่กว่า 
๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๑ - 
๑๕,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๑ - 
๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๑ 
ขึ้นไป 

๓.๙๗ ๔.๒๓ ๔.๓๒ ๔.๒๓ 
ต ่ากวา่ ๑๐,๐๐๐  ๓.๙๗ - -.๒๕* -.๓๔** -.๒๕** 
๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐   ๔.๒๓ - - -.๐๙ .๐๐ 
๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐   ๔.๓๒ - - - ๐๙ 
๒๐,๐๐๑  ขึน้ไป ๔.๒๓ - - - - 

 *  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั ๐ .๐๕ 
**  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั ๐ .๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๒๑   พบว่า ครูผู้สอนที่มรีายได้ต ่ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท  มรีะดบั
ความคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ใน
เขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ น้อยกว่า ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท มนีัยส าคญัทาง
สถิตทิี่ระดบั ๐ .๐๕ และน้อยกว่า ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาทและ๒๐,๐๐๑  บาท ขึน้ไป มี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั ๐ .๐๑ 

 

 

 

 

 

 

 





๑๓๖ 

ตอนท่ี ๔   ข้อมูลปัญหา  อปุสรรคและข้อเสนอแนะ  เก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาล   ของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ในอ าเภอบรรพตพิสัย 
จงัหวดันครสวรรค ์   
ตารางท่ี ๔.๒๒  ปญัหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เกี่ยวกบัการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิ
บาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์  ของ
หลกันิตธิรรม 
 

ปัญหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน 
๑) การท างานมีเส้นสาย ยงัไม่มีมาตรฐาน
เดยีวกนั ไม่มคีวามยตุธิรรม 
๒) ผูบ้รหิารสถานศกึษาไม่ค่อยได้ปฏบิตัติาม 
กฎ ระเบยีบและขอ้บงัคบัทีก่ าหนดขึน้ 

๑) ผู้บริหารต้องท างานอย่างมคีวามยุตธิรรม
เสน้สาย ยงัไม่มมีาตรฐานเดยีวกนั  
๒) ผู้บรหิารสถานศกึษาต้องปฏิบตัติาม กฎ 
ระเบยีบและขอ้บงัคบัทีก่ าหนดขึน้ 
 

 
ตารางท่ี ๔.๒๓ ปญัหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เกีย่วกบัการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์  ของหลกั
คุณธรรม 
 

ปัญหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
๑) ผู้บรหิารสถานศกึษาไม่ให้ความเป็นธรรม
กบัการปฏบิตังิานของบุคลากรในสถานศกึษา
เท่าเทยีมกนั 
๒) การบรหิารยงัขาดการอาศยัหลกัคุณธรรม
ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตวั และเรื่อง
ส่วนรวม 

๑) ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งใหค้วามเป็นธรรม
กบัการปฏบิตังิานของบุคลากรในสถานศกึษา
เท่าเทยีมกนัและไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก 
๒) การบรหิารตอ้งอาศยัหลกัคุณธรรมมาใช้ใน
ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว และเรื่อง
ส่วนรวม 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 

ตารางท่ี ๔.๒๔ ปญัหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เกีย่วกบัการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์  ของหลกั
ความโปร่งใส 
 

ปัญหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
๑) การท าวานยงัไม่มคีวามชดัเจน ไม่ความ
โปร่งใสและบางเรื่องไม่สามารถตรวจ
ตรวจสอบไดส้อบได ้
๒)  มกีารพจิารณาความดคีวามชอบให้
บุคลากรไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

๑) ตอ้งท างานใหเ้ปิดเผย  ชดัเจน  สามารถ
ตรวจสอบได ้
๒)  ตอ้งมกีารพจิารณาความดคีวามชอบให้
บุคลากรใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้

 
ตารางท่ี ๔.๒๕   ปญัหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เกีย่วกบัการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา  ในอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์ ของหลกั
ความรบัผดิชอบ 
 

ปัญหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
๑) มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ใหแ้ก่บุคคลากรไม่เหมาะสมกบัความสามารถ 
๒) ผู้บรหิารไม่ใส่ใจเกี่ยวกบัปญัหา และขาด
ความกระตอืรอืร้น ในการแก้ปญัหาที่เกดิขึ้น
ในสถานศกึษา 

๑) ควรที่จะมอบหมายงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ช ัด เจน และเหมาะสมกับ
ความสามารถ 
๒) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใส่ใจเกี่ยวกับ
ปญัหา และมีความกระตือรือร้น ในการ
แกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ในสถานศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 

ตารางท่ี ๔.๒๖  ปญัหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ  เกี่ยวกบัการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารสถานศกึษาระดบัมธัยมศึกษา  ในอ าเภอบรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค ์  
ของหลกัการมสี่วนร่วม 
 

ปัญหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
๑)  ย ังขาดความร่วมมือจากผู้บริหารและ
บุคลากร  
๒)  บุคลากรไม่ค่อยมีโอกาสแสดงความ
คดิเหน็ในการจดัท าแผนปฏบิตักิารการประชา
พจิารณ์หรอืการแสดงประชามต ิ

๑)  ผู้บริหารควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อการสร้างสรรค์งานที่ดี
ต่อไป 
๒)  ต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาส
แสดงความคดิเหน็ในการจดัท าแผนปฏบิตักิาร
การประชาพจิารณ์หรอืการแสดงประชามต ิ

 
ตารางท่ี ๔.๒๗ ปญัหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เกีย่วกบัการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์  ของหลกั
ความคุม้ค่า 
 

ปัญหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
๑) ผู้บรหิารไม่มกีารท าตามแนวคดิเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาใชใ้นการบรหิารสถานศกึษา 
๒) ใช้วสัดุ ครุภณัฑ์ อาคารสถานที่ของ
สถานศึกษา อย่างไม่ประหยดัและคุ้มค่า
เท่าทีค่วร 
๓) มกีารน าวสัดุอุปกรณ์ของหน่วยงานไปใช้
ส่วนตวั 

๑) ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าเอาน าเอา
แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการบรหิาร
สถานศกึษา 
๒) ต้องดูแลรกัษาและใช้ประโยชน์จาก วสัดุ 
ครุภณัฑ ์อาคารสถานทีข่องสถานศกึษา อย่าง
ประหยดัและคุม้ค่า 
๓) ไม่ควรน าวสัดุอุปกรณ์ของหน่วยงานไปใช้
ส่วนตวั 

 
 จากปญัหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เกีย่วกบัการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา   ในอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์  จะเหน็
ได้ว่าการบริหารงานนัน้ ผู้บรหิารของแต่ละองค์การควรค านึงถึงการบรหิารงานตามหลกัธรร
มาภบิาลใหค้รบทัง้  ๖  ดา้น เพราะหลกัธรรมาภบิาลยดึหลกัการท างานที่มหีลกันิตธิรรม หลกั
คุณธรรม หลกัความโปร่งใส  หลกัความรบัผดิชอบ  หลกัการมสี่วนร่วม และหลกัความคุ้มค่า  



๑๓๙ 

ซึง่เป็นการบรหิารการปกครองทีด่ทีีทุ่ก ๆ ส่วนเหน็วา่เป็นสิง่ที่ดงีาม เหมาะที่จะน ามาใช้ในการ
จดัการบรหิารงาน  ท าใหห้น่วยงานนัน้สามารถพฒันาอยา่งมปีระสทิธภิาพได้ 
 
ตอนท่ี ๕ แนวทางการพฒันาในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ในอ าเภอบรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค ์    

จากการวเิคราะห์ปบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกบัขอ้เสนอแนะและแนวทางการ
พฒันาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ใน
อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์  ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้สนอแนวทางทางการพฒันาการ
บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผู้บริหารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา จ านวน ๖ หลกั  
ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้   

หลักนิติธรรม  เป็นกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์  ข้อบังคบัต่าง ๆ  ที่ใช้เป็น
ขอ้ตกลงของหน่วยงานทีผู่บ้รหิาร  ครทูุกคนควรร่วมกนัระดมความคดิเหน็และร่วมกนัวางกรอบ
ปฏบิตั ิ ข้อบงัคบัข้อตกลงต่าง ๆ ให้ทนัสมยัและเป็นธรรม  เป็นที่ยอมรบัของสงัคมและสงัคม
ยนิยอมพรอ้มใจปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัเหล่านัน้  โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้
กฎหมาย เพื่อมใิช่ตามอ าเภอใจหรอือ านาจของตวับุคคล  และที่ส าคญัเพื่อน าไปสู่การพฒันาใน
องคก์ร โดยหลกัของการพฒันาตามหลกันิตธิรรมทีม่กีารประยกุตน์ ามาใชใ้นองค์กร เช่น 

- ควรจดัท าคู่มอืในการปฏบิตังิานในสถานศกึษา  ให้คณะครูได้ศกึษาเพื่อให้เป็น
แนวทางในการปฏบิตังิาน  

- ควรลงโทษผูก้ร าท าผดิอยา่งจรงิจงั 
- ตอ้งบรหิารงานอยา่งมคีวามยตุธิรรม มมีาตรฐานเดยีวกนั ไม่มเีสน้สาย  
- มกีารกระจายอ านาจในการบริหารงาน  ไม่ควรรวมศูนย์อ านาจอยู่เพยีงแค่

ผูบ้รหิารเพยีงคนเดยีว  
 

 หลกัคณุธรรม  หลกัปฏบิตัใินการท าสิง่ทีถู่กตอ้ง ดว้ยความซื่อสตัย ์จรงิใจ  การยดึ
มัน่ในความถูกตอ้งดงีาม  ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นตวัอยา่งแก่สงัคมและสงเสรมิสนับสนุนให้ประชาชน
พฒันาตนเองไปพร้อมกนั  เพื่อให้คนไทยมีความซื่อส ัตย์ จริงใจ ขยนัอดทน มีระเบียบวนิัย 
ประกอบอาชพีสุจรติจนเป็นนิสยัประจ าชาต ิและทีส่ าคญัเพื่อน าไปสู่การพฒันาในองค์กร โดยหลกั
ของการพฒันาตามหลกัคุณธรรมทีม่กีารประยกุตน์ ามาใชใ้นองคก์ร เช่น 

- ตอ้งให้ความเป็นธรรมกบัการปฏบิตังิานของบุคลากรเท่าเทยีมกนัและไม่แบ่ง
พรรคแบ่งพวกใหค้วามเสมอภาคแก่ทุกคน 

- มกีารอบรมในเรื่องคุณธรรมในการปฏบิตังิานอยูเ่สมอ  อยา่งน้อยปีละ  ๑ ครัง้ 



๑๔๐ 

- เสริมสร้างจิตส านึกที่ดีในการท างานด้วยความทุ่มเท และเสียสละ   มีความ
ซื่อสตัย ์ขยนั อดทน 

  
 หลกัความโปร่งใส  การสร้างความไวว้างใจของผู้บรหิารต่อหน่วยงาน และครู ซึ่ง
สามารถตรวจสอบไดทุ้กข ัน้ตอน   เปิดโอกาสให้คณะกรรมการครู  ปกครองและชุมชน  ร่มคดิ  
ร่วมกระท า  ร่วมวางแผน  ควรแต่งตัง้คณะท างานและผู้รบัผดิชอบในการท างานอย่างชดัเจน 
และทีส่ าคญัเพื่อน าไปสู่การพฒันาในองค์กร โดยหลกัของการพฒันาตามหลกัความโปร่งใสที่มี
การประยกุตน์ ามาใชใ้นองคก์ร เช่น 

- มกีารบรหิารงานอยา่งโปร่งใส ไม่มกีารทุจรติคอรปัชัน่ 
- ยดึหลกัศลี ๕  ในการบรหิารงาน 
- ต้องท างานให้เปิดเผย  ชดัเจน  สามารถตรวจสอบได้และประเมนิผลงานและ

พจิารณาความชอบโดยการดผูลส าเรจ็ของงาน และมหีลกัฐานทีส่ามารถขอดู 
- มกีารเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการปฏบิตัิงานของสถานศึกษาอย่างชดัเจนและ

สม ่าเสมอ 
 
 หลักความร ับผิดชอบ  ความมุ่ งมัน่และตัง้ ใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ  ตระหนักในสทิธหิน้าที่ความส านึกในความรบัผดิชอบต่อสงัคม  กระตอืรอืร้นใน
การแกป้ญัหา สรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากร ปกป้องผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา ช่วยแกไ้ขปญัหา
ในทุก ๆ เรื่อง  และที่ส าคญัเพื่อน าไปสู่การพฒันาในองค์กร โดยหลกัของการพฒันาตามหลกั
ความรบัผดิชอบทีม่กีารประยกุตน์ ามาใชใ้นองคก์ร เช่น 

- ปฏบิตังิานตามหน้าทีแ่ละบรหิารงานอยา่งมรีะบบ 
- ควรปลกูฝงัความรบัผดิชอบให้บุคลากรเกดิจติส านึกที่ดใีนความรบัผดิชอบต่อ

สาธารณะสมบตัเิป็นแบบอยา่งใหบุ้คลากรและชุมชน 
- มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ช ัดเจน และเหมาะสมกับ

ความสามารถ 
 
 หลกัการมีส่วนร่วม  การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรในหน่วยงาน  ผูป้กครองและชมุชน
ไดร้่วมรบัรู ้ ร่วมแสดงความคดิเหน็ ใหโ้อกาสบุคลากร กรรมการสถานศกึษาและเครอืข่าย
ผูป้กครองเขา้มามสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ การตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ  โดยยดึหลกัความ
ถูกตอ้งตรงไปตรงมา  และทีส่ าคญัเพื่อน าไปสู่การพฒันาในองคก์ร โดยหลกัของการพฒันาตาม
หลกัความมสี่วนร่วมทีม่กีารประยกุตน์ ามาใชใ้นองคก์ร เช่น 

-  ใหบุ้คลากรในหน่วยงานทุก ๆ คนท าโครงการและท างานร่วมกนั 



๑๔๑ 

- การบรหิารงานทุกด้านต้องมีบุคลากรเขา้มามสี่วนร่วมรบัผดิชอบ เพื่อให้เกิด
ประสทิธภิาพของงาน 

- ใหทุ้กคนมสี่วนร่วมแลรูบ้ทบาทภารกจิของงานต่าง ๆ ทุกคน 
- ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงานร่วมกับ

บุคลากรในสถานศกึษาดว้ย 
- บรหิารโดยเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมสี่วนร่วมวางแผนการใชง้บประมาณและงาน

ต่าง ๆ ของสถานศกึษา 
 
 หลกัความคุ้มค่า   การบริหารจดัการโดยใช้ทรพัยากรที่มอียู่ด้วยความประหยดั
และใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อส่วนรวม  ควรบรหิารงานใหคุ้ม้ค่าโดยยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงใช้
ทรพัยากร งบประมาณอย่างคุ้มค่าเกดิประโยชน์สูงสุด โดยน าของที่ใช้แล้วมา  Recycle  มกีาร
แบ่งงานและก าหนดขอบเขตในการใช้วสัดุอุปกรณ์  และรกัษาพฒันาทรพัยากรธรรมชาตใิห้
สมบูรณ์ย ัง่ยนื  และที่ส าคญัเพื่อน าไปสู่การพฒันาในองค์กร โดยหลกัของการพฒันาตามหลกั
ความคุม้ค่าทีม่กีารประยกุตน์ ามาใชใ้นองคก์ร เช่น 

- ควรมกีารวางแผนงานก่อนการด าเนินงานทุกครัง้วา่คุม้ค่ากบัการใชท้รพัยากรที่
ใชห้รอืไม่ รวมถงึคนท างานวา่ท าแลว้ไดอ้ะไรบา้ง 

- การใชง้บประมาณ สาธารณูปโภคตอ้งใชอ้ยา่งประหยดั และคุม้ค่า 
- การปฏิบตัิงานควรยดึหลกัความไม่ประมาทเพื่อความปลอดภยัในชีวติและ

ทรพัยส์นิ 
- จดัการบรหิารทรพัยากรและใช้อย่างจ ากดั เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุด โดยน า

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช ้
- มกีารปรบัปรุง ซ่อมแซม วสัดุอุปกรณ์ทีพ่อใชไ้ดอ้ยูเ่สมอเพื่อให้เกดิความคุ้มค่า

ในการท างาน 
- การบรหิารงานทัง้ ๖ ดา้นของโรงเรยีนอยา่งประหยดั  คุ้มค่าและเกดิประโยชน์

สงูสุด 
 

จะเหน็ไดว้า่การบรหิารและพฒันาการจดัการเรยีนของสถานศกึษา ถ้าน าหลกั 
ธรรมาภบิาลมาใชใ้นการบรหิารงานของสถานศกึษา จะท าใหก้ารบรหิารงานนัน้ส าเรจ็ลุล่วงไป
ดว้ยด ี เพราะหลกัธรรมาภบิาลยดึหลกัการท างานทีม่หีลกันิตธิรรม หลกัคุณธรรม หลกัความ
โปร่งใส  หลกัความรบัผดิชอบ  หลกัการมสี่วนร่วม และหลกัความคุม้ค่า  น ามาใชใ้นการบรหิาร  
ซึง่เป็นการบรหิารการปกครองทีด่ทีีทุ่กๆ ส่วนเหน็วา่เป็นสิง่ทีด่งีาม เหมาะทีจ่ะน ามาใชใ้นการ
จดัการบรหิารงาน  ท าใหห้น่วยงานนัน้สามารถพฒันาอยา่งมปีระสทิธภิาพได้ 

  



 

 

บทท่ี ๕ 

สรปุ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การศกึษาวจิยัเรื่อง “ความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล
ของผู้บรหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศึกษา ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์”   มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา  ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค์  เพื่อเปรยีบเทยีบ
ความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผู้บรหิารสถานศกึษาระดบั
มธัยมศกึษาในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค์โดยจ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล  และ
เพื่อน าเสนอแนวทางการพฒันาตามหลกัธรรมาภบิาลทีเ่หมาะสมกบัสถานศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา
ในเขตอ าเภอบรรพตพิสยั  จงัหวดันครสวรรค์  ด าเนินการวจิยัโดยวธิีวจิยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยใช้แบบสอบถามกบัครูผู้สอน ในเขตอ าเภอบรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค์โดย
ท าการศึกษากบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน ๑๕๙ คน โดยการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามทีจ่ดัท าขึน้ เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นทัง้ปลายปิด และปลายเปิด ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลูทีไ่ด ้โดยหาค่าความถี่ รอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ทดสอบสมมตฐิานโดยการทดสอบค่าท ี( t-test )  และ การ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One way ANOVA ) เมื่อพบว่ามคีวามแตกต่างจรงิท าการ
เปรยีบเทยีบรายคู่โดยมผีลต่างนยัส าคญัน้อยทีสุ่ด ( LSD ) 

 

๕.๑   สรปุผลการวิจยั 

  ๑. สถานภาพส่วนบคุคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายตุัง้แต่  ๓๑ – ๔๐ ปี  มสีถานภาพสมรส มรีะดบัการศกึษา ปรญิญา
ตร ีมอีายรุาชการ  ๑ – ๑๐  ปี และ มรีายไดท้ี ่๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐  บาท  

๒.  ระดบัความคิดเห็นของครผูู้สอนต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิ

บาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในอ าเภอบรรพตพิสัย จ ังหวัด

นครสวรรค์     พบว่า ความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  สรุปไดด้งันี้ 



๑๔๓ 

๒.๑ หลกันิติธรรม (ระเบียบและหลกัเกณฑ์ที่ใช้เป็นข้อตกลงของหน่วยงาน)  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณารายละเอยีดในแต่ละขอ้พบว่า ครูผู้สอนมคีวามคดิเหน็ต่อ
การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา อยู่ในระดบัมาก
ทุกขอ้  

๒.๒ ด้านหลกัคุณธรรม (หลกัปฏิบตัิในการท าสิง่ที่ถูกต้อง ด้วยความซื่อส ัตย ์

จรงิใจ) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายละเอยีดในแต่ละขอ้พบว่า ครูผู้สอนมคีวาม
คดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา อยู่ใน
ระดบัมากทุกขอ้  

 ๒.๓ หลกัความโปร่งใส (การสรา้งความไวว้างใจของผูบ้รหิารต่อหน่วยงาน และครู 

ซึง่สามารถตรวจสอบได้) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายละเอยีดในแต่ละขอ้พบว่า 
ครผููส้อนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผู้บรหิารสถานศกึษาระดบั
มธัยมศกึษา อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  

๒.๔ หลกัความรบัผิดชอบ  (ความมุ่งมัน่และตัง้ใจในการปฏบิตังิานอย่างเต็ม

ความสามารถ)  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณารายละเอยีดในแต่ละขอ้พบว่า ครูผู้สอนมี
ความคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผู้บรหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา 
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  

๒.๕ หลกัการมีส่วนร่วม  (การเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้ร่วมรบัรู ้

ร่วมแสดงความคดิเหน็ ร่วมตดัสนิใจในการบรหิารงาน)  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา
รายละเอยีดในแต่ละขอ้พบว่า ครูผู้สอนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  

 ๒.๖ หลกัความคุ้มค่า (การบริหารจดัการโดยใช้ทรพัยากรที่ม ีอยู่ด้วย

ความประหยดัและให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม)  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณา
รายละเอยีดในแต่ละขอ้พบว่า ครูผู้สอนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล
ของผู้บรหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา อยู่ในระดบัมากเกอืบทุกขอ้ทุกขอ้  ยกวนัผู้บรหิาร
สถานศกึษามกีารส่งเสรมิให้บุคลากรใช้วสัดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นมาใช้ในการเรยีนการสอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษามีการรณรงค์ให้บุคลากรใช้น ้ า  ใช้ไฟฟ้า  อย่างประหยดัและคุ้มค่า  



๑๔๔ 

ครผููส้อนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผู้บรหิารสถานศกึษาระดบั
มธัยมศกึษา อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 

๓.  การเปรียบเทียบระดบัความคิดเหน็ของครผูู้สอนต่อการบริหารงาน

ตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาในเขตอ าเภอ

บรรพตพิสยั  จงัหวดันครสวรรค์   โดยรวมยอมรบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้ดงันี้ 

สมมติฐานท่ี  ๑  ครูผู้สอนท่ีมีเพศต่างกัน มีระดบัความคิดเห็นว่าการ

บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ในเขตอ าเภอ

บรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค ์  แตกต่างกนั   

โดยรวมไม่แตกต่างกนั  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้เมื่อพจิารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านคุณธรรม  ด้านความโปร่งใส   แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่
ระดบั ๐ .๐๑  และ ๐ .๐๕  ส่วนด้านนิตธิรรม ด้านความรบัผดิชอบ  ด้านการมสี่วนร่วม  ด้าน
ความคุ้มค่า  ไม่แตกต่างกนั  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี  ๒  ครูผู้สอนท่ีมีอายุต่างกัน มีระดบัความคิดเห็นว่าการ

บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ในเขตอ าเภอ

บรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค ์  แตกต่างกนั   

โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้  เมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ ไม่แตกต่างกนั  ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้  

สมมติฐานท่ี ๓ ครูผู้สอนท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นว่าการ

บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ในเขตอ าเภอ

บรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค ์  ไม่แตกต่างกนั   

โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้ เมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ ไม่แตกต่างกนั  ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้  

 



๑๔๕ 

  สมมติฐานท่ี ๔   ครผูู้สอนท่ีมีวุฒการศึกษา ต่างกนั มีระดบัความคิดเหน็ว่า

การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ในเขต

อ าเภอบรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค ์  แตกต่างกนั   

 โดยรวมแตกต่างกนั  ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านคุณธรรม  ด้านความโปร่งใส   ด้านการมสี่วนร่วม  ด้านความคุ้มค่า  แตกต่าง
กนั  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั ๐.๐๑  และ ๐.๐๕  ส่วนด้านนิตธิรรม ด้านความ
รบัผดิชอบ  ไม่แตกต่างกนั  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี  ๕  ครูผู้สอนท่ีมีอายุราชการต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นว่า

การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ในเขต

อ าเภอบรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค ์  แตกต่างกนั    

โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้ เมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ บุคลากรมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั ๐.๐๕ ในด้าน
หลกัการมสี่วนร่วม  ส าหรบัดา้นอื่นๆ ครผููส้อนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงาน ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี  ๖  ครูผู้สอนท่ีมีรายได้ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นว่าการ

บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ในเขตอ าเภอ

บรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค ์  แตกต่างกนั 

โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้ เมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ บุคลากรมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั ๐.๐๕ ในด้าน
หลกัการมสี่วนร่วม  ส าหรบัดา้นอื่นๆ ครผููส้อนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงาน ไม่แตกต่างกนั 
  

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๖ 

๔. ข้อมลูปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ เก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกั

ธรรมาภิบาล  มีดงัน้ี 

๔.๑ ปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการบรหิารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  ในเขตอ าเภอบรรพตพิส ัย 
จงัหวดันครสวรรค ์ ของหลกันิตธิรรม 

ปัญหา อปุสรรค 

๑) การท างานมเีสน้สาย ยงัไม่มมีาตรฐานเดยีวกนั ไม่มคีวามยตุธิรรม 
๒) ผูบ้รหิารสถานศกึษาไม่ค่อยได้ปฏบิตัติาม กฎ ระเบยีบและขอ้บงัคบัที่ก าหนด

ขึน้ยตุธิรรม 
ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน 

๑)  ผูบ้รหิารตอ้งท างานอยา่งมคีวามยตุธิรรมเสน้สาย ยงัไม่มมีาตรฐานเดยีวกนั  
๒)  ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งปฏบิตัติาม กฎ ระเบยีบและขอ้บงัคบัทีก่ าหนดขึน้ 

๔.๒ ปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการบรหิารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ในเขตอ าเภอบรรพตพิส ัย 
จงัหวดันครสวรรค ์ ของหลกัคุณธรรม 

ปัญหา อปุสรรค 

๑) ผูบ้รหิารสถานศกึษาไมใ่หค้วามเป็นธรรมกบัการปฏบิตังิานของบุคลากรใน 
   สถานศกึษาเท่าเทยีมกนั 

๒) การบรหิารยงัขาดการอาศยัหลกัคุณธรรมในทุกดา้นไม่วา่จะเป็นเรื่องส่วนตวั  
และเรื่องส่วนรวม  

ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน 

๑) ผู้บรหิารสถานศกึษาต้องให้ความเป็นธรรมกบัการปฏบิตังิานของบุคลากรใน
สถานศกึษาเท่าเทยีมกนัและไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก 

๒) การบรหิารตอ้งอาศยัหลกัคุณธรรมมาใชใ้นทุกดา้นไม่วา่จะเป็นเรื่องส่วนตวั และ 
เรื่องส่วนรวม   



๑๔๗ 

๔.๓ ปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการบรหิารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ในเขตอ าเภอบรรพตพิส ัย 
จงัหวดันครสวรรค ์ ของหลกัความโปร่งใส 

ปัญหา อปุสรรค 

๑) การท าวานยงัไม่มคีวามชดัเจน ไม่ความโปรง่ใสและบางเรื่องไมส่ามารถตรวจ
ตรวจสอบไดส้อบได ้

๒) มกีารพจิารณาความดคีวามชอบใหบุ้คลากรไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์  
ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน 

๑) ตอ้งท างานใหเ้ปิดเผย  ชดัเจน  สามารถตรวจสอบได้ 
๒) ตอ้งมกีารพจิารณาความดคีวามชอบใหบุ้คลากรใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้

๔.๔ ปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการบรหิารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ในเขตอ าเภอบรรพตพิส ัย 
จงัหวดันครสวรรค ์ ของหลกัความรบัผดิชอบ 

ปัญหา อปุสรรค 

๑) มกีารมอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหแ้ก่บุคลากรไมเ่หมาะสมกบั 
ความสามารถ 

๒) ผูบ้รหิารไม่ใส่ใจเกีย่วกบัปญัหา และขาดความกระตอืรอืร้น ในการแก้ปญัหาที่
เกดิขึน้ในสถานศกึษา  

ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน 

๑) ควรทีจ่ะมอบหมายงานในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหช้ดัเจน และเหมาะสมกบั 
ความสามารถ 

๒) ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งใส่ใจเกีย่วกบัปญัหา และมคีวามกระตอืรอืรน้ ในการ 
แกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ในสถานศกึษา 

 
 
 
 
 



๑๔๘ 

 ๔.๕ ปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการบรหิารงาน 
ตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั  
จงัหวดันครสวรรค ์ ของหลกัการมสี่วนร่วม  

ปัญหา อปุสรรค 

 ๑)  ยงัขาดความร่วมมอืจากผูบ้รหิารและบุคลากร  
 ๒)  บุคลากรไม่ค่อยมโีอกาสแสดงความคดิเหน็ในการจดัท าแผนปฏบิตักิารการ 

  ประชาพจิารณ์หรอืการแสดงประชามต ิ  
ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน 

๑) ผูบ้รหิารควรใหบุ้คลากรมสี่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ เพื่อการสรา้งสรรคง์านทีด่ ี
ต่อไป 

๒) ตอ้งเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดม้โีอกาสแสดงความคดิเหน็ในการจดัท า 
แผนปฏบิตักิารประชาพจิารณ์หรอืการแสดงประชามต ิ  

๔.๖ ปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะความคดิเหน็ของครูผู้สอนต่อการบรหิารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ในเขตอ าเภอบรรพตพิส ัย 
จงัหวดันครสวรรค ์ ของหลกัความคุม้ค่า 

ปัญหา อปุสรรค 

๑) ผูบ้รหิารไม่มกีารท าตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการบรหิาร 
สถานศกึษา 

๒) ใชว้สัดุ ครุภณัฑ ์อาคารสถานทีข่องสถานศกึษา อยา่งไม่ประหยดัและคุม้ค่า 
เท่าทีค่วร 

 ๓) มกีารน าวสัดุอุปกรณ์ของหน่วยงานไปใชส้่วนตวั 
ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน 

๑) ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรน าเอาน าเอาแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการ 
บรหิารสถานศกึษา 

๒) ตอ้งดแูลรกัษาและใชป้ระโยชน์จาก วสัดุ ครุภณัฑ ์อาคารสถานทีข่อง 
สถานศกึษา อยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

 ๓) ไม่ควรน าวสัดุอุปกรณ์ของหน่วยงานไปใชส้่วนตวั 



๑๔๙ 

 ๕.  แนวทางการพฒันาในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ในอ าเภอบรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค ์    

จากการวเิคราะห์ปบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกบัขอ้เสนอแนะและแนวทางการ
พฒันาการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในอ าเภอ
บรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์    ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนวทางทางการพฒันาการ
บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผู้บรหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา จ านวน  ๖  
หลกั  ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้   

แนวทางการพฒันาในการบริหารงานในหลกันิติธรรม   
๑) ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการปฏบิตังิาน สทิธหิน้าที ่ดา้น 

วนิยัแก่บุคลากร โดยการจดัท าเอกสารคู่มอืในการปฏบิตังิาน และเผยแพร่ 
ความรูด้ว้ยวธิกีารต่าง ๆ เชน่ ประชมุ สมัมนา นิเทศภายใน 

๒) ด าเนินการกบับุคคลทีไ่ม่ปฏบิตัติามวนิยัอยา่งจรงิจงั 
๓) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการควบคุมก ากบับุคลากรในสถานศกึษา 

แนวทางการพฒันาในการบริหารงานในหลกัคณุธรรม   
๑) ผูบ้รหิารตอ้งมวีนิยัในตนเอง มคีุณธรรม จรยิธรรม  ไม่ล าเอยีงกบับุคลากร 
๒) บริหารงานโดยยดึหลักคุณธรรม มีภาวะความเป็นผู้น า ปฏิบตัิตนเป็น

แบบอยา่งทีด่แีก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
๓) สรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชน  โดยใชห้ลกัธรรมในการสรา้งมนุษยสมัพนัธ์ 

แนวทางการพฒันาในการบริหารงานในหลกัความโปร่งใส   
๑) การใช้จ่ายงบประมาณเมื่อได้รบัผลการสนับสนุนแล้ว ผู้รบัผิดชอบต้อง

เตรียมหลกัฐานการใช้จ่ายไว้พร้อมรับการตรวจสอบ กรณีมีค่าใช้จ่าย
คงเหลอืใหส้่งคนื และเมื่อเสรจ็สิน้การด าเนินงานและโครงการจะต้องแสดง
ความโปร่งใส่ในการใชง้บประมาณ   

๒) การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ เป็นการสนับสนุน
ค่าใชจ้่าย 

     ตามทีป่ฏบิตัหิรอืมีข้ึนจริง 
๓) มีการตรวจสอบเอกสาร การรบั – การจ่ายเงนิประจ าวนัใหถู้กตอ้ง 
๔) บนัทกึเอกสารประกอบการบญัช ีซึ่งเป็นเอกสารแสดงการรบั หรอืจ่ายเงนิ

ใหถู้กตอ้ง 



๑๕๐ 

แนวทางการพฒันาในการบริหารงานในหลกัความรบัผิดชอบ   
๑) บรหิารงานหลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอน การประเมนิผลการเรยีนการ

นิเทศ ก ากบั และตดิตามการปฏบิตังิานดว้ยความรบัผดิชอบ 

๒) เอาใจใส่ต่อปัญหาของบุคลากรและสังคมอย่างจริงจงั และน าปัญหามาศึกษา

เพื่อการแกไ้ข 
๓) บริหารบุคลากรด้วยความรบัผิดชอบให้ทุกฝ่ายมีขวญัและก าลงัใจในการ

ท างาน 
๔) มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลการพัฒนา

การศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาด้วยความ
รบัผดิชอบ 

แนวทางการพฒันาในการบริหารงานในหลกัการมีส่วนร่วม  
๑) สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร คณะครูในสถานศึกษา โดยอคณะครูต้อง

สามารถท างานเชิงบูรณาการใหเ้กิดความเช่ือมโยงระหว่างกนัและมีส่วนร่วม
ในการขับเคล่ือนนโยบายของสถานศึกษา   แผนปฏิบตัิการต้องประชา
พจิารณ์หรอืการแสดงประชามต ิ  

๒) การส่งเสริมความร่วมมอืระหว่างครูในการขยายเครือข่ายโรงเรยีน เพื่อ
สร้างเสรมิวฒันธรรมความร่วมมอื และการแบ่งปนัความรู้ในวธิกีารเรยีน
การสอน และเพื่อเผยแพร่แนวปฏบิตัทิีด่ ี

๓) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของบุคลากรทัง้ภายในและภายนอก
สถานศกึษา การแบ่งปนัขอ้มลูความรู ้และเป็นการเพิม่คุณค่าให้เกดิขึน้กบั
สถานศกึษา 

แนวทางการพฒันาในการบริหารงานในหลกัความคุ้มค่า    
๑) ปลกูฝงัคุณธรรม หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศกึษา 
๒) ตอ้งดแูลรกัษาและใชป้ระโยชน์จาก วสัดุ ครุภณัฑ ์อาคารสถานทีข่อง 
สถานศกึษา อยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
๓) ใหค้รปูระจ าชัน้ส ารวจความขาดแคลน และความตอ้งการวสัดุ อุปกรณ์ ให้

เพยีงพอต่อการจดัการเรยีนการสอน 
  
 



๑๕๑ 

๕.๒   อภิปรายผล 

 การอภิปรายผลการวิจ ัยครัง้นี้  จะกล่าวถึงความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการ
บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพต
พสิยั จงัหวดันครสวรรค ์  โดยผูว้จิยัจะกล่าวถงึประเดน็ทีส่ าคญัและน่าสนใจและน ามาอภปิราย
ผล ดงันี้ 
 จากการศกึษาเกีย่วกบัความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล
ของผู้บริหารสถานศกึษาระดบัมธัยมศึกษา ในเขตอ าเภอบรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค์   พบว่า 
ผูบ้รหิาร ขา้ราชการ พนกังานราชการ เจา้หน้าที ่และลกูจา้งใชห้ลกัธรรมาภบิาลในภาพรวมทุกดา้นอยู่
ในระดบัมาก (    =๔.๑๙)  ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ทัง้ผูบ้รหิาร ขา้ราชการ พนกังานราชการ เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้างให้ความส าคญัในการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานของอ าเภอบรรพตพิส ัย 
จงัหวดันครสวรรค ์  ไดด้มีปีระสทิธภิาพ ท าใหก้ารบรหิารงานของอ าเภอประสบความส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย เมื่อพจิารณารายดา้นมปีระเดน็ทีจ่ะน ามาอภปิราย ดงันี้ 
 
 ๕.๒.๑ ระดบัความคิดเหน็ของครผูู้สอนต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

ของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ในเขตอ าเภอบรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค ์   

 หลกันิติธรรม จากการศกึษา พบวา่ ครผููส้อนมรีะดบัความคดิเหน็ต่อการบรหิารงาน

ตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ในเขตอ าเภอบรรพตพิส ัย 
จงัหวดันครสวรรค์   ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก  ข้อค้นพบดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารให้
ความส าคญัต่อหลกันิติธรรมในระดับมาก เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาบริหารโดยยึด
กฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ มีการบงัคบัใช้อย่างเป็นธรรมส่งเสริมให้บุคลากรได้
เรยีนรูก้ฎหมาย กฎระเบยีบขอ้บงัคบัใหม่ ๆ และควรเปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งมสี่วนร่วม
ในการออกกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสถานศกึษาให้สอดคล้องกบักฎหมาย กฎระเบยีบราชการ 
เป็นทีย่อมรบัของทุกฝา่ยทีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง เมื่อมกีารปฏริูปการศกึษามกีารประกาศใช้ระเบยีบ
และกฎหมายทีส่่งผลกระทบต่อบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผู้บรหิารสถานศกึษามากขึน้  
โดยรวมคร ูผู ้สอนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผู ้บรหิาร
สถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ในหลกันิตธิรรม
ทัง้ ๖ งาน อยู่ในระดบัที่มีความคดิเหน็มาก ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของพระจรญิ  จริสุโภ 





๑๕๒ 

(เมอืงประทบั)๑๙๘ ได้ศกึษาเรื่อง “การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลเมอืงบาง
กรวย จงัหวดันนทบุร”ี พบวา่ การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลเมอืงบางกรวย 
ในดา้นนิตธิรรมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่ามรีะดบัการบรหิาร
ตามหลกันิตธิรรมมากทุกขอ้ แสดงให้เหน็ว่า ผู้บรหิารเทศบาลให้ความส าคญัในการบรหิารงาน
ตามหลกัธรรมาภบิาลซึง่เน้นความเป็นธรรมตามระเบยีบของทางราชการ เพื่อปลูกฝงัให้บุคลากร
ของเทศบาลเคารพกฎระเบยีบ และกฎหมาย การบรหิารงานตามหลกันิตธิรรมนี้  

 หลกัคณุธรรม  จากการศกึษา พบวา่ ครผููส้อนมรีะดบัความคดิเหน็ต่อการบรหิารงาน

ตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ในเขตอ าเภอบรรพตพิส ัย 
จงัหวดันครสวรรค์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก  ข้อค้นพบดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารให้
ความส าคญัต่อหลกัคุณธรรมในระดบัมาก  ที่มุ่งให้ความส าคญัเรื่องความซื่อสตัย์สุจรติต่อการ
ปฏบิตัหิน้าที ่มไีมตรจีติพรอ้มใหบ้รกิาร ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเทีย่งธรรม ปฏบิตัตินอยู่ในหลกั
คุณธรรม ศลีธรรมและจรยิธรรม ยดึมัน่หลกัการต่อการปฏบิตัหิน้าที่เพื่อองค์การและประชาชน 
มหีลกัการบรหิารจดัการอย่างมีประสทิธภิาพ มคีวามตระหนักในคุณธรรม จรยิธรรม มคีวาม
ซื่อสตัย์สุจริต ประหยดั ใช้หลกัความรู้หลกัเหตุผล เกดิน าความรู้เป็นแรงผลกัดนัอีกทาง จึง
ส่งผลใหก้ารบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลดา้นหลกัคุณธรรมของผู้บรหิารสถานศกึษาอยู่ใน
ระดบัมากซึง่ถือว่า โดยรวมครูผู้สอนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของ
ผู้บริหารสถานศกึษาระดบัมธัยมศึกษา ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ในหลกั
คุณธรรมทัง้ ๖ งาน อยูใ่นระดบัทีม่คีวามคดิเหน็มาก  ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาผลงานวจิยัของ  
กิตติพงศ์ อุรพีพัฒศ์๑๙๙ ศึกษาเรื่อง หลกั ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการรฐัวสิาหกิจ : 
กรณีศึกษาบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พบว่าหลกัเกณฑ์ไม่ได้มี
ความแตกต่างในสาระส าคญันัก โดยเฉพาะเรื่องหลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความ
ซื่อสตัยส์ุจรติ หลกัความรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตัหิน้าที ่และหลกัความสามารถในการแขง่ขนั

                                                   
๑๙๘พระจรญิ  จริสโุภ (เมอืงประทบั), “การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลเมอืง

บางกรวย จงัหวดันนทบรุ”ี, ปริญญาพุทธศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร,์ (บณัฑติ-
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๒), บทคดัย่อ. 

๑๙๙กติตพิงศ ์ อุรพพีฒัศ,์ “หลกัธรรมาภบิาลกบัการบรหิารจดัการรฐัวสิาหกจิ : กรณีศกึษา
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย”,วิทยานิพนธร์ฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑิต, 
(สถาบนัพระปกเกลา้, ๒๕๔๕), หน้า ก. 



๑๕๓ 

ซึง่มคีวามแตกต่างบา้งเลก็น้อย และยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ เบญจวรรณ วนัดศีรี๒๐๐  ได้
ได้วจิยัเรื่อง  การศึกษาความเป็นธรรมาภบิาลของนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลในจงัหวดั
ร้อยเอ็ด  พบว่า  นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล  ในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีธรรมาภบิาลในภาพ
รวมอยู่ในระดบัสูง  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านความมปีระสิทธภิาพ  ด้านความ
รบัผดิชอบ  ดา้นคุณธรรม  ดา้นนิตธิรรม  มธีรรมาภบิาลระดบัสงู 

 หลกัความโปร่งใส จากการศึกษา พบว่า ครูผู้สอนมีระดบัความคิดเห็นต่อการ

บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพต
พสิยั จงัหวดันครสวรรค ์ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ขอ้คน้พบดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่า ผู้บรหิารให้
ความส าคญัต่อหลกัความโปร่งใสในระดบัมาก ทีมุ่่งใหค้วามส าคญัเรื่องความซื่อสตัยส์ุจรติต่อการ
ปฏบิตัหิน้าที ่มไีมตรจีติพรอ้มใหบ้รกิาร ปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม โดยมรีะบบควบคุม
ภายในที่เข้มแขง็ มีการจดัการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สร้างเครือข่ายผู้
ตรวจสอบภายในระดบักลุ่มสถานศกึษา ระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา มกีารก าหนดปฏทินิ
ออกตดิตามตรวจสอบและรายงานผลอยา่งเป็นระบบท าให้สถานศกึษาไม่ปิดบงัขอ้มูลต่าง ๆ มี
การเปิดเผยต่อผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งและมรีะบบการตรวจสอบที่ชดัเจน ประชาชนสามารถเขา้ถึง
ขอ้มลูของสถานศกึษาไดจ้งึสร้างความไวว้างใจซึ่งกนัและกนัซึ่งถือว่า โดยรวมความคดิเหน็ต่อ
การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บรหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศึกษา ในเขตอ าเภอ
บรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์ในหลกัความโปร่งใสทัง้ ๖ งาน อยู่ในระดบัที่มคีวามคดิเหน็มาก  
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาผลงานวิจ ัยของ  ธินิตา ฐิติภากร ๒๐๑  ศึกษาวิจ ัยเรื่อง การ
เปรยีบเทยีบความโปร่งใสในการบรหิารงานของเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
จงัหวดันครปฐม พบว่า ความโปร่งใสของเทศบาลต าบลอยู่ในระดบัปานกลาง และองค์การ
บรหิารส่วนต าบลอยูใ่นระดบัมาก และเมื่อเปรยีบเทยีบความโปร่งใสในการบรหิารงานเทศบาล 
๑) การเปิดเผยขอ้มลู ๒) การใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในกจิกรรมของรฐั  ๓) ความรบัผดิชอบใน
การบรหิารงานอยู่ในระดบัมาก ๔) การให้ประชาชนตดิตาม ตรวจสอบการบรหิารงาน และยงั

                                                   

  ๒๐๐เบญจวรรณ วนัดศีร,ี “การศกึษาความเป็นธรรมาภบิาลของนายกองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลในจงัหวดัรอ้ยเอด็”, วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตรม์หาบณัฑิต,  (บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฎั
ธนบรุ,ี ๒๕๔๖), บทคดัย่อ. 

 ๒๐๑ธนิตา ฐติภิากร, “การศกึษาเปรยีบเทยีบความโปรง่ใสการบรหิารงานของเทศบาลต าบล
และองคก์ารบรหิารส่วนต าบล จงัหวดันครปฐม”,วิทยานิพนธศิ์ลปะศาสตรม์หาบณัฑิต,สาขาวชิารฐั
ประศาสนศาสตร,์ (บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหดิล, ๒๕๔๖), หน้า ก. 



๑๕๔ 

สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ สุรชยั  นาทองไชย๒๐๒  ได้วจิยัเรื่อง  สภาพการบรหิารงานของ
คณะเทศมนตร ี ตามหลกัธรรมาภบิาล : กรณีศกึษาเทศบาลต าบลธญัญา  อ าเภอกมลาไสย  
จงัหวดักาฬสนิธุ ์พบวา่ กลุ่มตวัอย่างทัง้ที่มาจากบุคลากรที่ปฏบิตังิานในเทศบาลต าบลธญัญา 
และประชาชนในเขตเทศบาล  ต่างมคีวามคดิเหน็ที่สอดคล้องกนัว่าคณะเทศมนตรบีรหิารงาน
ตามหลกัธรรมาภบิาล และต่างพอใจ เหน็ด้วยที่คณะเทศมนตรนี าหลกั  ธรรมาภบิาลมาใช้ใน
การบริหารงานในหลกัความโปร่งใส  มกีารเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารตามพระราชบญัญัตขิอ้มูล
ข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐  โดยตดิประกาศ  ประชุมชี้แจงผ่านหอกระจายข่าว/เสยีงตามสายและ
วารสาร 

 หลกัความรบัผิดชอบ  จากการศกึษา พบว่า ครูผู้สอนมรีะดบัความคดิเหน็ต่อการ

บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพต
พสิยั จงัหวดันครสวรรค ์ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก  เนื่องจากการปฏบิตังิานต่าง ๆ มกีฎหมาย 
พระราชบญัญตั ิระเบยีบ ขอ้บงัคบั มาตรฐานวชิาชพี จรรยาบรรณ เป็นหลกัในการบรหิาร แสดง
ว่าผู้บริหารมคีวามตระหนักในหน้าที่และความรบัผิดชอบ มีการก าหนดผู้รบัผดิชอบชดัเจน 
เพื่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของlสถานศกึษา บุคลากรมคีวามกระตอืรอืร้นในการท างาน ให้
ความร่วมมอืในการท างานทีด่ ีท างานเป็นทมี มกีารปลูกจติส านึกให้มคีวามเอาใจใส่ต่องานทัง้
บุคลากรและนกัเรยีน โดยเน้นให้ค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกดิขึน้แก่ส่วนรวมเป็นหลกั และมี
จติใจเสยีสละ ใหค้วามร่วมมอืกบัทางสถานศกึษา ปฏบิตัติามกฎระเบยีบการท างาน ตามทีไ่ดร้บั
หมอบหมายซึ่งถือว่า โดยรวมความคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของ
ผู้บรหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์   ใน
หลกัความโปร่งใสทัง้ ๖ งาน อยู่ในระดบัที่มีความคิดเห็นมาก  ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษา
ผลงานวจิยัของ พระจรญิ  จริสุโภ (เมอืงประทบั)๒๐๓ ได้ศกึษาเรื่อง “การบรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภบิาลของเทศบาลเมอืงบางกรวย จงัหวดันนทบุรี” พบว่า การบรหิารงานตามหลกัธรร
มาภบิาลของเทศบาลเมอืงบางกรวย ในดา้นหลกัความรบัผดิชอบอยูใ่นระดบัมาก แสดงใหเ้หน็วา่ 

                                                   

 ๒๐๒สรุชยั นาทองไชย,“สภาพการบรหิารของคณะเทศมนตร ีตามหลกัธรรมาภบิาล :  กรณีศกึษา
เทศบาลต าบลธญัญา  อ าเภอกมลาไสย  จงัหวดักาฬสนิธุ์”,  วิทยานิพนธร์ฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑิต,  
(บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, ๒๕๔๘), บทคดัย่อ. 

๒๐๓พระเจรญิ จริสโุภ (เมอืงประทบั), “การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลเมอืงบาง
กรวย จงัหวดันนทบรุ”ี, บทคดัย่อ. 



๑๕๕ 

บุคลากรของเทศบาลควรปฏิบตัิงานด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและให้บรกิารต่างๆ ด้วย
ความจรงิใจ 

หลกัการมีส่วนร่วม จากการศึกษา พบว่า ครูผู้สอนมรีะดบัความคดิเหน็ต่อการ

บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพต
พสิยั จงัหวดันครสวรรค ์ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ขอ้คน้พบดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่า ผู้บรหิารให้
ความส าคญัต่อหลกัการมีส่วนร่วมในระดบัมาก ที่มุ่งให้ความส าคญัเรื่องการบริหารงานและ
กจิกรรมต่าง ๆ มกีรรมการบรหิาร โดยเปิดโอกาสใหบุ้คลากรในสถานศกึษา ตลอดจนชุมชนได้
มสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ ร่วมวางแผน ร่วมตดัสนิใจ ร่วมด าเนินงาน ร่วมชื่นชมในผลงาน 
จึงส่งผลให้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศกึษาอยูใ่นระดบัมาก เพราะผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทุกฝา่ยมสี่วนร่วมกนัก าหนดวสิยัทศัน์ ว่าง
แผนและร่วมกนัปฏบิตัอิย่างจรงิจงั โดยทุกคนปฏบิตัติามหน้าที่ของตนซึ่งถือว่า โดยรวมความ
คดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขต
อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์   ในหลกัการมสี่วนร่วมทัง้ ๖ งาน อยู่ในระดบัที่มคีวาม
คดิเหน็มาก  ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาผลงานวจิยัของ  เสนาะ  สภาพไทย๒๐๔ พ.ท.   ไดศ้กึษา
เรื่อง “หลกัการบรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ดตีามความคดิเหน็ของนักเรยีนเสนาธกิารทหารบก ”  
ผลการศกึษาพบวา่  โดยส่วนใหญ่แลว้นกัเรยีนเสนาธกิารทหารบก จะใหค้วามเหน็วา่การบรหิาร
บา้นเมอืงและสงัคมที่ดขีองรฐับาล มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัสูง ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้าน
การมสี่วนร่วม ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความคุม้ค่า  ดา้นนิตธิรรม และดา้นคุณธรรม  

หลักความคุ้มค่า จากการศึกษา พบว่า ครูผู้สอนมีระดบัความคิดเห็นต่อการ

บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพต
พสิยั จงัหวดันครสวรรค ์ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ขอ้คน้พบดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่า ผู้บรหิารให้
ความส าคญัการบรหิารจดัการงบประมาณให้เกดิประโยชน์สูงสุด การใช้งบประมาณสอดคล้อง
กบัเป้าหมายในการพฒันาเป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ ผลสมัฤทธิข์องการจดัการศกึษา
เป็นทีพ่อใจของผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง มกีารก าหนดให้สถานศกึษาเป็นนิตบุิคคล มอี านาจปกครอง 
ดแูล บ ารุงรกัษา ใชแ้ละจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิใหส้ถานศกึษา และมอีสิระใน

                                                   
๒๐๔เสนาะ สภาพไทย, พ.ท. “หลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที่ดตีามความคดิเห็นของนักเรยีน

เสนาธิการทหารบก ”,วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยับรูพา,๒๕๔๙), บทคดัย่อ.  



๑๕๖ 

การจดัการงบประมาณในส่วนที่ตัง้ไวส้ าหรบัสถานศกึษา ตามที่ได้รบัการก าหนดวงเงนิและมี
อสิระในการบรหิารจดัการเกีย่วกบัการพสัดุในส่วนทีอ่ยู่ในการดแูลรบัผดิชอบ ซึ่งถือว่า โดยรวม
ความคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ใน
เขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์   ในหลกัความคุ้มค่าทัง้ ๖ งาน อยู่ในระดบัที่มคีวาม
คิดเห็นมาก ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาผลงานวจิยัของ  สุภทัรมาศ  จริยเวชช์วฒันา๒๐๕  
ท าการศกึษาเรื่อง การบรหิารจดัการเทศบาลตามหลกัธรรมาภบิาล พบว่า เทศบาลต าบลบ้าน
ฉางมีความเสมอภาคและกระจายพัฒนาอย่างทัว่ถึง  ไม่มีการเลือกปฏิบัติและได้จ ัดตัง้
คณะกรรมการชุมชนร่วมกนัจดัท าแผนพฒันาและในเรื่องของการจดัซื้อจดัจ้าง กระบวนการ
ต่างๆ ส่วนใหญ่มคีวามเปิดเผยตรงไปตรงมา พบวา่มปีญัหาในเรื่องของคณะกรรมการชุมชนที่
ไดร้บัการแต่งตัง้เขา้มานัน้บางคนไม่เหน็แก่ประโยชน์ของชุมชนแต่เขา้มาเพื่อหาผลประโยชน์
ให้กบัตนเอง และยงัสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ อรพนิท์ สพโชคชยั๒๐๖ ได้การศกึษาเรื่อง 
ศกึษาแนวทางการน าหลกัธรรมาภบิาลมาประยุกต์ใช้ส าหรบัการบรหิารงานส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เสนอรูปแบบและแนวทางในการสร้างธรรมาภิบาล ในระดบัต าบลและหมู่บ้าน  พบว่า เลอืก 
อบต. ชมพ ูอ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ ใช้กระบวนการพฒันาธรรมาภบิาลระดบั อบต. ซึ่ง
เลอืกประยกุตห์ลกั ธรรมาภบิาล ๔ หลกัไดแ้ก่ หลกันิตธิรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมสี่วน
ร่วม และความคุ้มค่า ส่วนอกีสองหลกัคอื หลกัความรบัผิดชอบ และหลกัคุณธรรมยงัไม่ได้
ด าเนินการเพราะเป็นเรื่องนามธรรม 

  

 

 

 

                                                   
๒๐๕สภุทัรมาศ จรยิเวชชว์ฒันา, “การบรหิารจดัการเทศบาลตามหลกัธรรมาภบิาล : กรณีศกึษา

เทศบาลต าบลบา้นฉาง”, วิทยานิพนธร์ฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, 
(บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยับรูพา, ๒๕๔๗), หน้า ก. 

๒๐๖อรพนิท์ สพโชคชยั, แนวทางการน าหลกัธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ส าหรบัการ
บริหารงานส่วนท้องถ่ิน, (กรงุเทพมหานคร : สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, ๒๕๔๓), หน้า ๔๕.  



๑๕๗ 

 ๕.๒.๒ การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นครผูู้สอนต่อการบริหารงานตาม

หลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ในเขตอ าเภอบรรพตพิสยั 

จงัหวดันครสวรรค ์

 จากการศกึษาการเปรยีบเทยีบครผููส้อนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรร
มาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์
จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล ๖ ด้าน คือ เพศ อายุ สถานภาพ วุฒกิารศกึษา  อายุราชการ 
รายได้ โดยภาพรวมที่แตกต่างกันออกไป เมื่อพิจารณาในแต่ละส่วนมีประเด็นที่จะน ามา
อภปิราย ดงันี้ 

 เพศ ที่แตกต่างมีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์แตกต่างกนั 
เนื่องจากการปฏบิตังิานในแต่หน้าทีไ่ม่ได้จ ากดัอยู่ที่เพศ จะเป็นเพศใดกส็ามารถปฏบิตังิานได้
เหมอืนกนั ซึ่งไม่สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ เตอืนใจ ฤทธจิกัร๒๐๗ ได้ท าการวจิยัเรื่อง “ธรร
มาภบิาลในการบรหิารสถาบนันิตวิทิยาศาสตร์ตามทศันะของบุคลากรสถาบนันิตวิทิยาศาสตร ์
กระทรวงยตุธิรรม” พบวา่ บุคลากรสถาบนันิตวิทิยาศาสตร์ทัง้เพศชายและหญิงมทีศันะต่อธรร
มาภิบาลในการบรหิารสถาบนันิติวทิยาศาสตร์ไม่แตกต่างกนั ซึ่งอาจเป็นเพราะสถาบนันิติ
วทิยาศาสตรใ์หค้วามส าคญักบัพนกังานและเจา้หน้าทีทุ่กคน ทัง้เพศชายและเพศหญิงอย่างเท่า
เทยีมกนัในทุกๆ ดา้น  

 อายุ ที่แตกต่างมีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ไม่แตกต่าง
กนั เนื่องจากการท างานในแต่ละด้านไม่ได้จ ากดัอยู่ที่อายุ  จะเป็นอายุใดกส็ามารถท างานได้
เหมอืนกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ มทันา  เหลอืงนาคทองดี๒๐๘  ศกึษาเรื่อง “ความรู้
ความเขา้ใจในการบรหิารองคก์รตามหลกัธรรมาภบิาลของนกัธุรกจิไทย” โดยมกีลุ่มตวัอย่างคอื 

                                                   
๒๐๗เตอืนใจ ฤทธจิกัร, “ธรรมาภบิาลในการบรหิารสถาบนันิตวิทิยาศาสตร์ตามทศันะของบุคลากร

สถาบนันิตวิทิยาศาสตร ์กระทรวงยุตธิรรม”, วิทยานิพนธศิ์ลปะศาสตรม์หาบณัฑิต, (สาขายุทธศาสตร์การ
พฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร, ๒๕๕๐), บทคดัย่อ. 

๒๐๘มทันา เหลอืงนาคทองด,ี “ความรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารองค์กรตามหลกัธรรมาภบิาลของ
นักธุรกิจไทย”, งานวิจยัหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน รุ่นท่ี ๑๔, (วิทยาลัย
ป้องกนัราชอาณาจกัร, ๒๕๔๕), หน้า ๕. 



๑๕๘ 

ผูบ้รหิารจากบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ผลการศกึษาพบว่า อายุ มคีวามสมัพนัธ์
กบัความรูค้วามเขา้ใจเรื่องธรรมาภบิาลอย่างนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั ๐.๐๕ โดยผู้บรหิารที่มี
อายมุากกวา่ ๔๐ ปี มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องธรรมาภบิาล มากกวา่ผูบ้รหิารทีม่อีายนุ้อย  

 สถานภาพ ที่แตกต่างมรีะดบัความคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล
ของผู้บรหิารสถานศึกษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ไม่
แตกต่างกนั เนื่องจากการปฏบิตังิานในแต่หน้าทีไ่ม่ไดจ้ ากดัอยูท่ ีส่ถานภาพ จะเป็นสถานภาพใด
กส็ามารถปฏบิตังิานได้เหมอืนกนั ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ  ณองก์  แสงแก้ว๒๐๙ ว่าที ่
ร.ต. ได้ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลการปฏิบตังิานในฝ่ายโยธา ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร  
ตามหลักธรรมาภิบาล ” พบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในฝ่ายโยธา ส านักงานเขต
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  เมื่อเปรียบเทียบกบัประสิทธิผลการ
ปฏบิตังิาน ในฝ่ายโยธา ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร ส่วนปจัจยัด้านสถานภาพการสมรส 
ไม่แตกต่างกนั เมื่อเปรยีบเทยีบกบัประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของฝ่ายโยธา ส านักงานเขต 
กรุงเทพมหานคร และยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ  

 วุฒกิารศกึษา ที่แตกต่างมรีะดบัความคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิ
บาลของผู้บรหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศึกษา ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ 
แตกต่างกนั เนื่องจากระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนั จงึท าให้มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารที่
แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวจิยั นภดล  สุรนัครนิทร์๒๑๐  ได้ท าการศกึษาเรื่อง การ
น าหลกัธรรมาภบิาลมาปรบัใช้ในองค์การบรหิารส่วนต าบลตามทศันะของประชาชนจงัหวดั
เชยีงใหม่ พบว่าการน าหลกัธรรมาภบิาลมาปรบัใช้ในองค์การบรหิารส่วนต าบลตามทศันะ
ของประชาชนจงัหวดัเชยีงใหม่ ในภาพรวมอยู่ในเชงิบวก เมื่อเปรยีบเทยีบตามปจัจยัด้าน
บุคคล พบว่าประชาชนที ่ม เีพศ อาย ุ  ระดบัการศกึษา ต่างกนั และยงัสอดคล้องกบั
ผลงานวจิยัของ  

                                                   
๒๐๙ณองค ์ แสงแกว้ ,ว ่าที ่ ร .ต .  “ประสทิธ ิผลการปฏบิตั ิงานในฝ่ายโยธา ส าน ักงานเขต 

กร ุงเทพมหานคร ตามหลกัธรรมาภบิาล ”, วิทยานิพนธ์ปริญญารฐัประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต,
(มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร,๒๕๕๐), บทคดัย่อ. 

๒๑๐นภดล สรุนคัรนิทร,์ “การน าหลกัธรรมาภบิาลมาปรบัใชใ้นองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตามทศันะ
ของประชาชนจงัหวดัเชยีงใหม”่, หน้า ก. 



๑๕๙ 

อายุราชการ ที่แตกต่างมรีะดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิ
บาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์แตกต่าง
กนั เนื่องจากระยะเวลาในการท างาน หรอืการปฏบิตัหิน้าที่ที่มคีวามยาวนานต่างกนั จงึท าให้มคีวาม
คดิเหน็ต่อการบรหิารทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ วภิาศร ี คงเกลี้ยง๒๑๑  ได้ท าการ
วจิยั  เรื่อง  “ทศันคตขิองผูร้บับรกิารทีม่ต่ีองานทะเบยีนในอ าเภอมติใิหม่”   พบว่า ประชาชนที่มารบั
บรกิารมทีศันคตทิี่ดต่ีองานทะเบยีนในอ าเภอมติใิหม่  ภายหลงัจากที่อ าเภอทัง้ ๔ อ าเภอได้มกีาร
ปรบัปรุงการบรหิารและการบรกิารของอ าเภอ  ตามแนวทางของการรื้อปรบัระบบแล้ว  ส่วนปจัจยั
ทางด้านสงัคมมคีวามสมัพนัธ์กบัทศันคตต่ิองานทะเบยีนอ าเภอมติใิหม่  คอื  อายุ  อาชพี  รายได ้ 
การศกึษา  และประสบการณ์ในการรบับรกิารงานทะเบยีน  โดยมนียัส าคญัทีร่ะดบั  ๐.๐๕ 

 รายได้ ที่แตกต่างมรีะดบัความคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์แตกต่างกนั 
เนื่องจากการท างานในแต่ละด้านไม่ได้จ ากดัอยู่ที่รายได้หรอืความสามารถ จะเป็นรายได้ใดก็
สามารถท างานไดเ้หมอืนกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ เสนาะ  สภาพไทย๒๑๒ พ.ท.   ได้
ศึกษาเรื่อง “หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามความคิดเห็นของนักเรียนเสนาธิการ
ทหารบก” พบวา่ นกัเรยีนเสนาธกิารทหารบกที่ม ีระดบัรายได้ ต่างกนัไม่มผีลต่อความคดิเหน็
เรื่องการบรหิารบา้นเมอืงและสงัคมทีด่ขีองรฐับาลแตกต่างกนั  

๕.๓  ข้อเสนอแนะ 

 ผลการวจิยัเรื่องความคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผู้บรหิาร
สถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ  

๑.๑.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑. รณรงค์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมธัยมศึกษา ในเขตอ าเภอบรรพตพิส ัย 
จงัหวดันครสวรรค์ ใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายในองค์กรอย่างจริงจงั สร้าง
จติส านึกใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ ีต่นไดร้บัมอบหมาย 

                                                   
๒๑๑วภิาศร ี คงเกลี้ยง, “ทศันคตขิองผูร้บับรกิารทีม่ตี่องานทะเบยีนในอ าเภอมติใิหม”่, บทคดัย่อ. 
๒๑๒เสนาะ สภาพไทย, พ.ท. “หลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ตีามความคดิเหน็ของนกัเรยีน

เสนาธกิารทหารบก”, บทคดัย่อ. 



๑๖๐ 

๒.  ในด้านการบริการควรให้ความเสมอภาคแก่ทุกฝ่าย โดยไม่มีการเลือกปฏิบตัิเป็น
รายบุคคล  ๓.  ผู้บรหิารควรก าหนดนโยบาย มีแผนแม่บทอย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  และ
สามารถน านโยบายไปปฏบิตัเิป็นรปูธรรมได้ 

๔.มกีารอบรมในเรื่องคุณธรรมในการปฏบิตังิาน อยา่งน้อยปีละ  ๑ ครัง้ 
๕. ควรจดัใหม้กีารประชาสมัพนัธใ์หก้บั ชุมชนหรอืบุคลากรในทอ้งถิน่มสี่วนร่วมใน

การพฒันาอ าเภอบางกรวย 

๑.๑.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบติั 
 ๑.  ควรน าผลการศึกษานี้ ไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานของ
สถานศกึษาใหม้คีุณภาพและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 ๒.  บรหิารงานอยา่งโปรง่ใส ไม่มกีารทุจรติคอรปัชัน่ 
 ๓. ควรน าปญัหาทีไ่ดจ้ากการศกึษามาปรบัปรุงแกไ้ขในส่วนทีเ่ป็นปญัหาใหม้คีวาม
ชดัเจนมากขึน้ 
 ๕.   ควรมีการปรบัลดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนให้เข้ากบัของการบริหารงานให้มี
ความกา้วหน้าตามยคุโลกาภวิตัน์ 

๑.๑.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 
 หากมกีารวจิยัเกีย่วกบัการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล ในครัง้ต่อไป ผูว้จิยัขอ
เสนอแนะการด าเนินการวจิยัในลกัษณะต่อไปนี้ 
 ๑. ควรศกึษาในการน าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ เช่น หลกัอทิธิ
บาท ๔, หลกัสงัคหวตัถุ ๔, หลกัสาราณียธรรม ๖  เป็นต้น มาใช้ร่วมกบัการบรหิารงานตาม
หลกัธรรมาภบิาล 
 ๒. ควรศกึษาประสทิธภิาพในการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลที่เหมาะสมใน
การบรหิารงานในปจัจุบนั และมกีารเปรยีบเทยีบต่อการบรหิารงานดงักล่าว 
 ๓. ศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผู้บรหิารเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาประสทิธภิาพของผูบ้รหิาร 
 ๔. ในการศกึษาวจิยัครัง้ต่อไปควรจะศกึษาโดยการเพิม่กลุ่มตวัอย่างให้มากยิ่งขึน้
และมกีารสมัภาษณ์เพิม่เตมิ 
   
.  



 ๑๖๑ 
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 ๑๖๒ 
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เปรม  กรีตวิงคช์ชัวาล. กฎทองแห่งผู้น า. กรุงเทพมหานคร : ทบีเีค  มเีดยี  พบัลชิซิง่, ๒๕๕๒. 
ปารชิาต เทพอารกัษ์. วารสารเศรษฐกิจและสงัคม. สาํนกัประเมนิผลและเผยแพร่การพฒันา.

มกราคม – มนีาคม  ๒๕๕๐. 
ปรญิญา ตนัสกุล. ศาสตรแ์ห่งการเป็นผูนํ้า. กรุงเทพฯ: จติจกัรวาล, ๒๕๔๙. 
ปีดเิทพ  อยูย่นื. ธรรมาภิบาล (Good  Governance) ในสงัคม, กรุงเทพมหานคร : บพธิการ

พมิพ,์ ๒๕๕๖. 
ปญัญา  ฉายะจินดาวงศ์และคณะ. ธรรมรฐั.,และรชันี ภู่ตระกูล. ธรรมาภิบาล (Good 

Governance) กบัสงัคมไทย.กรุงเทพมหานคร : บพธิการพมิพ,์ ๒๕๔๙. 
พจนานุกรมมตชิน. พจนานุกรมมจิชน. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพมิพม์ตชิน, ๒๕๔๗. 
พระธรรมโกศาจารย ์ (ประยรู  ธมฺจตฺิโต  ป.ธ. ๙ , Ph.D.). พทุธวิธีบริหาร, กรุงเทพมหานคร : 

โรงพมิพจ์ุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๙. 
พระมหาบุญม ีมาลาวโร. พทุธบริหาร. นนธบุร ี: ธงิค ์ บยีอนด ์ บุคส,์ ๒๕๕๓.  
พทิยา บวรวฒันา. การบริหารเชิงบูรณาการ. นนทบุร ี : สานักงานขา้ราชการพลเรอืน, 

๒๕๔๖. 
ฝ่ายวชิาการภาษาไทย, พจนานุกรมไทยฉบบัทันสมยัและสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร: 

สาํนกัพมิพ ์บรษิทัเอค็ยเูคชัน้ จาํกดั มหาชน, ๒๕๕๒. 
มทันา เหลอืงนาคทองด.ี ความรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารองค์กรตามหลกัธรรมาภบิาลของนัก

ธุรกจิไทย”. งานวิจยัหลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน รุ่น
ท่ี ๑๔. วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร, ๒๕๔๕. 

มลัลกิา ตน้สอน. การจดัการยคุใหม่. กรุงเทพมหานคร : เอก็ซเปอรเ์น็ท จากดั, ๒๕๔๔. 
เมธา  สุวรรณสาร. การก ากบักิจการท่ีดีและการบริหารความเส่ียงขององค์การ.  วารสาร

นกับรหิาร. ปีที ่๒๑, ๒๕๔๓. 
เมธี ปิลนันานนท์. การบริหารการศึกษา. พมิพ์ครัง้ที่ ๕ . กรุงเทพมหานคร : เมธทีปิส์ , 

๒๕๒๕. 
ยุค  ศรีอาริยะ. “โลการภวิฒัน์กบั  Good Governance”  ในธรรมาภิบาลกบัคอรปัชัน่ใน

สงัคมไทย.  กรุงเทพมหานคร : สถาบนัวถิทีรรศน์,  ๒๕๔๖. 
ราชบณัฑติยสถาน. พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร : ทนานมบุ๊ีค, ๒๕๔๒. 
รงัสรรค์ ประเสรฐิศร.ี การจดัการสมยัใหม่ Modern Management. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร

จาํกดั, ๒๕๔๙. 



 ๑๖๔ 

วริชั วริชันิภาวรรณ. การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถ่ิน : สหรฐัอเมริกา องักฤษ 
ฝรัง่เศส ญ่ีปุ่ น และไทย. กรุงเทพมหานคร : โฟรเ์พซ, ๒๕๔๕. 

วโิรจน์  สารรตันะ. การบริหารหลกัการทฤษฎีและประเดน็ทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร 
: ทพิยวสิุทธิ,์ ๒๕๔๕. 

วรีะยทุธ  ชาตะกาญจน์. เทคนิคการบริหารส าหรบันักบริหารการศึกษามืออาชีพ. พมิพค์รัง้
ที ่ ๒. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั, ๒๕๕๒. 

วฒุพิงษ์  เพรยีบจรยิวฒัน์. คู่มือกู้ชาติทางออกวิกฤติ. กรุงเทพมหานคร : สถาบนัสหสัวรรษ, 
๒๕๔๔. 

วนัชัย  วฒันศพัท์. คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน. 
กรุงเทพมหานคร : ศนูยส์นัตวิธิเีพื่อพฒันาประชาธปิไตย,  ๒๕๔๓. 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ. ทฤษฎีองค์การ : ฉบบัมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร : ธรรม
สาร, ๒๕๔๕. 

ศกัดิไ์ทย  สุรกจิบวร. ภาวะผู้น าของผู้บริหารมืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร : สุวรียิาสาส์น, 
๒๕๔๙. 

สถาบนัพระปกเกล้า.  โครงการขยายผลเพ่ือน าตวัช้ีวดัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
ระดบัองคก์รไปสู่การปฏิบติั. กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพศ์าลาแดง, ๒๕๔๘. 

สถาบนัราชประชาสมาสยั. สถาบนั, ธรรมาภิบาลบนัดาลสุข. กรุงเทพมหานคร : กระทรวง
สาธารณสุข, ๒๕๔๙. 

สมเกยีรต ิมธีรรม. พุทธทศัน์ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงแห่งยุคสมยั . กรุงเทพมหานคร : 
ศยาม, ๒๕๔๖. 

สมคดิ  บางโม. การบริหารการศึกษา. พมิพ์ครัง้ที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพ์พระนคร, 
๒๕๔๔. 

_________.  องคก์ารและการจดัการ. กรุงเทพมหานคร : จนูพบัลชิซิง่. ๒๕๔๖. 
สมพศิ สุขแสน. Good Governanec กบัการบริหารในมหาวิทยาลยัราชภฏั. วารสารวชิาการ 

สถาบนัราชภฏัอุตรดติถ์, ๒๕๔๖. 
สมยศ นาวกีาร. การบริหารเชิงกลยทุธ.์ พมิพค์รัง้ที ่๒. กรุงเทพมหานคร : สํานักพมิพ์    บรรณ

กจิ, ๒๕๔๔. 
สมาน รงัสโิยกฤษฎ์. การบริหารราชการไทย : อตีดปัจจบุนัและอนาคต. กรุงเทพมหานคร : 

บรรณกจิ, ๒๕๔๓. 
สมหมาย  ปฐมวชิยัวฒัน์. หลกัปกครองท่ีดีกบัสภาวะแวดล้อมของระบบควบคุมภายใน. 

วารสารนกับรหิาร. ปีที ่๒๑, ๒๕๔๓. 
สริภพ  เหล่าลาภะ, พทุธศาสตรก์ารเมือง. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมกิ, ๒๕๔๕ 



 ๑๖๕ 

สุดจติ นิมติกุล. กระทรวงมหาดไทยกบัการบริหารจดัการท่ีดีในการปกครองท่ีดี (Good 
Governance). กรุงเทพมหานคร : บพธิการพมิพ,์ ๒๕๔๓. 

สุทธิพร บุญส่ง . คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชี วิต. พิมพ์ครัง้ที่ ๒. 
กรุงเทพมหานคร : ทรปิเพิล้ กรุ๊ป, ๒๕๕๐. 

สุธ ีสุทธสิมบูรณ์. หลกัการบริหารเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : สวสัดกิารสานักพมิพ์ ก.พ. 
๒๕๓๖. 

สุรศกัดิ ์ปาเฮ. การบริหารจดัการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School – Based Management. 
พมิพค์รัง้ที ่๒. (สาํนกังานศกึษาธกิารอาํเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่, ๒๕๔๖. 

สุปรชีา กมลาศน์. พลอากาศโท. หม่อมหลวง. กลยุทธ์การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : 
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติ, ๒๕๔๕. 

สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ ประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา, 
กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพช์วนการพมิพ,์ ๒๕๔๓. 

_________.  คู่มือการปฏิบติังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร : 
โรงพมิพก์ารศาสนา, ๒๕๔๗.  

สาํนกังานคณะกรรมการการพฒันาเศรฐกจิและสงัคมแห่งชาต”ิ  แผนการพฒันาเศรฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๙. กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
คณะกรรมการการพฒันาเศรฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ ๒๕๔๔. 

สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการครู.  แนวการพิจราณาโทษข้าราชการครทู าผิดวินัย.  
กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการคร,ู ๒๕๔๓.  

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. การบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี  
(Good  Governance). กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพล
เรอืน,  ๒๕๕๓.   

สาํนกันายกรฐัมนตร.ี ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสงัคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖.  กรุงเทพมหานคร : สํานักงานขา้ราชการ
พลเรอืน, ๒๕๔๖. 

โสมนสั  ณ  บางชา้ง. Good Governance (การก ากบัดแูลท่ีดี). วารสารนักบรหิาร. ปีที่ ๒๑,  
๒๕๔๓. 

โสมนสั ณ บางช้าง,  “Good  Governance : การกบัดูแลที่ด”ี,  วารสารนักบริหาร,  ปีที่ ๔๔ 
ฉบบัที ่๓ (กรกฎาคม – กนัยายน ๒๕๔๔). 

หวน พนิธุพนัธ.์ การบริหารการศึกษา: นักบริหารมืออาชีพ. พมิพ์ครัง้ที่ ๒. นนทบุร ี: พนัธุ
พนัธก์ารพมิพ,์ ๒๕๔๙. 

อาคม  วดัไธสง. หน้าทีผู่นํ้าในการบรหิารสถานศกึษา. สงขลา : มหาวทิยาลยัทกัษนิ, ๒๕๔๗. 



 ๑๖๖ 

อรพินท์ สพโชคชัย. แนวทางการน าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ส าหรบัการ
บริหารงานส่วนท้องถ่ิน . กรุงเทพมหานคร  สถาบันวิจ ัยเพื่อการพัฒนา    
ประเทศไทย, ๒๕๔๓. 

 
(๒) บทความในวารสาร  : 

เกษม  วฒันชยั. สถาบันที่เขม็แขง็มัน่คง. วารสาร มฉก. วิชาการ.  ปีที่ ๔๓ ฉบบัที่ ๔ 
(กรกฎาคม – ธนัวาคม), ๒๕๔๓. 

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน. สานักงาน. การบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี 
(Good Governance) รายงานประจาปี ๒๕๔๑ – ๒๕๔๓. กรุงเทพมหานคร : สา
นกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน, ๒๕๔๓. 

ไชยวฒัน์  คํ้าชู. ธรรมาภิบาลในองค์กร. วารสารวงการครู. ปีที่  ๔๗. ฉบบัที่ ๒. สงิหาคม 
๒๕๔๗. 

ถวลิ อรญัเวศ. นักบริหารมืออาชีพ : ในยุคเขตพื้นที่การศกึษา. วารสารการศกึษา. ปี๔(๒). 
กุมภาพนัธ,์ ๒๕๔๔. 

ทพิาวด ี เมฆสวรรค.์ ธรรมาภิบาล. วารสารเพิม่ผลผลติ. ปีที ่๓๙, ๒๕๔๓. 
ธนดล  พระพุทธพงศ์. ปัญหาคอรปัชัน่  Good  Governance. วารสารนักบรหิาร, ปีที่ ๒๑, 

๒๕๔๓. 
ปญัญา  ฉายะจนิดาวงศแ์ละคณะ. ธรรมรฐั. วารสารนกับรหิาร, ป่ีที ่๒๑. ๒๕๔๓. 
วนิดา  แสงสารพนัธ.์  การบรหิารจดัการแบบธรรมาภบิาล. วารสารนักบริหาร.  ปีที่ ๔๔ ฉบบั

ที ่๒,  กนัยายน  ๒๕๔๔. 
วนิิจ  เกตขาํ  และคมเพชร  ฉตัรศุภกุล. สองทศวรรษหลกัสตูรการศกึษาไทย. วารสารวชิาการ 

๓. ปี๕. เมษายน  ๒๕๔๔. 
สมหมาย  ปฐมวชิยัวฒัน์. หลกัการปกครองที่ด ีGood  Governance กบัสภาวะแวดล้อมของ

ระบบควบคุมภายใน.  วารสารนักบริหาร.  ปีที่ ๔๔ ฉบบัที่ ๓ (กรกฎาคม – 
กนัยายน) ๒๕๔๔. 

สุพล วงัสนิธ.์ การพฒันาโรงเรยีนทัง้ระบบเพื่อการปฏริปูการเรยีนรู้. วารสารวิชาการ,๒๕๔๕. 
อจัฉรา  โยมสินธุ์. บริษัทภิบาลกลยุทธ์ธุรกิจแบบยัง่ยืน. วารสารนักบริหาร. ปีที่ ๒๑, 

๒๕๔๓. 
 
 



 ๑๖๗ 

(๓) วิทยานิพนธ์ : 

เกยีรตศิกัดิ ์ ศรสีมพงษ์ . “การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี”. ปริญญาครุศาสตร์
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เฉลมิ  เที่ยงธรรม . “ได้ศึกษาพฤติกรรมการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บรหิาร
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ภาคผนวก  ก  
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๑ 

 

รายนามผู้เช่ียวชาญท่ีตรวจสอบคณุภาพเครื่องมอืวิจยั 
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      มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
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๒๐๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 

แบบสอบถามหาความเช่ือมัน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๓ 

 

ผลการหาดชันคีวามสอดคลอ้ง  (IOC)  ของแบบสอบถามเกีย่วกบัความคดิเหน็ของครผููส้อน
ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ระดบัมธัยมศกึษา  ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ 

 

ท่ี พฤตกิรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ผูเ้ช่ียวชาญ / คนท่ี สรปุและแปลผล 
 
๑ 

 
๒ 

 
๓ 

 
๔ 

 
๕ 

 
รวม 

คา่ 
IOC 

แปล
ผล 

 
๑.๑.๑.๑.1 หลกันิติธรรม หมายถึง ระเบยีบ

และหลกัเกณฑที์ใ่ช้เป็นข้อตกลง
ของหน่วยงาน 

        

๑ 

๑.๑.๑.๑.2 ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารน า 
พระราชบญัญตั ิ พระราชกฤษฎกีา
กฎกระทรวง ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ 
มาใชใ้นการบรหิารในสถานศกึษา 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใชไ้ด ้
 

๒ ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารน า พระราชบญัญตั ิ พระ
ราชกฤษฎีกากฎกระทรวง ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ 

มาใชใ้นการบรหิารในสถานศกึษา 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 
 

ใชไ้ด ้
 

๓ ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารก าหนด กฎ ระเบยีบ และ
ขอ้บงัคบั ใชภ้ายในโรงเรยีนอย่างชดัเจน 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใชไ้ด ้
 

๔ ผูบ้รหิารสถานศกึษาก ากบั  ดแูล  และสง่เสรมิให้
บคุคลากรประพฤตปิฏบิตัติาม กฎ ระเบยีบและ 
ขอ้บงัคบัทีส่ถานศกึษาก าหนดขึน้ 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 
 

ใชไ้ด ้

๕ ผูบ้รหิารสถานศกึษาปฏบิตัติาม กฎ ระเบยีบและ
ขอ้บงัคบัทีโ่รงเรยีนก าหนดขึน้ ๑ 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใชไ้ด ้

๖ ผูบ้รหิารสถานศกึษาตกัเตอืนหรอืลงโทษบคุคลากรที่
ไมป่ฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบั ขอ้ตกลงของ
สถานศกึษาอย่าเป็นธรรม 

๐ 
 

๑ ๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๔ 
 

๐.๘ 
 

ใชไ้ด ้

๗ 
 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาชีแ้จงแนะน าแนวทางการปฏบิตัิ
ใหถู้กตอ้งตามกฎระเบยีบขอ้บงัทีว่างไวใ้หเ้ขา้ใจ
ตรงกนั 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ 
 

ใชไ้ด ้



๒๐๔ 

 
 
ท่ี 

 
 

พฤตกิรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 

 

ผูเ้ช่ียวชาญ / คนท่ี 
สรปุและแปลผล 

 
๑ 

 
๒ 

 
๓ 

 
๔ 

 
๕ 

 
รวม 

คา่ 
IOC 

แปล
ผล 

 หลกัคณุธรรม  หมายถึง  หลกัปฏิบติัในการท าส่ิง
ท่ีถกูต้อง ด้วยความซ่ือสตัย ์จริงใจ 

        

๘ 
 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหค้วามเป็นธรรมกบัการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรในสถานศกึษาเท่าเทยีมกนั 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชไ้ด ้

๙ ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนใหบ้คุลากรใน
สถานศกึษาปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยยดึมัน่ในความถูกตอ้งดี
งาม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชไ้ด ้

๑๐ ผูบ้รหิารสถานศกึษาประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
บคุคลากรดว้ยความยุตธิรรม 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใชไ้ด ้
 

๑๑ ผูบ้รหิารสถานศกึษาปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่มีกีาร
ปลูกฝงัใหบ้คุลากรมคีวามรกัความสามคัค ี

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชไ้ด ้

๑๒ ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดักจิกรรมสง่เสรมิคณุธรรม 
จรยิธรรม ใหแ้กบ่คุคลากรอย่างสม ่าเสมอ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชไ้ด ้

๑๓ ผูบ้รหิารสถานศกึษาปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความขยนั
ซื่อสตัย์ สจุรติ  มนี ้าใจเอื้อเฟ้ือเผือ่แผแ่กผู่ร้ว่มงานดว้ย
ความจรงิใจ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชไ้ด ้

๑๔ ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนใหบ้คุคลากรปฏบิตัิ
หน้าทีด่ว้ยความขยนัซื่อสตัย์ สจุรติ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชไ้ด ้

 หลกัความโปร่งใส  หมายถึง  การสร้างความ
ไว้วางใจของผูบ้ริหารต่อหน่วยงาน และคร ูซ่ึง

สามารถตรวจสอบได้ 

        

๑๕ มกีารส ารวจความพงึพอใจของบุคลการและ
ผูร้บับรกิาร 

๑ ๑ ๑ ๑ -๑ ๓ ๐.๖ ใชไ้ด ้

๑๖ การท ากจิกรรมต่างๆ สว่นใหญ่ด าเนินการ ไปตาม
แผนปฏบิตักิารประจ าปี 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๐ 
 

๑ 
 

๔ 
 

๐.๘ 
 

ใชไ้ด ้
 

๑๗ มกีารแจง้ผลประโยชน์ต่างๆ ทีส่ถานศกึษาไดร้บัให้
บคุลากรในสถานศกึษาทราบเป็นระยะ ๆ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชไ้ด ้

๑๘ มกีารประกาศหลกัเกณฑ์การพจิารณาความดี
ความชอบใหบุ้คลากรทราบ 

๑ 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชไ้ด ้



๒๐๕ 

ท่ี พฤตกิรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ผูเ้ช่ียวชาญ / คนท่ี 
สรปุและแปลผล 

 
๑ 

 
๒ 

 
๓ 

 
๔ 

 
๕ 

 
รวม 

คา่ 
IOC 

แปล
ผล 

๑๙ ผูบ้รหิารสถานศกึษาควบคมุการปฏบิตังิานดา้น
การเงนิและวสัดุใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบั
ของทางราชการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชไ้ด ้

๒๐ มกีารตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศกึษา ดว้ย
บคุลากรในสถานศกึษา 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘ ใชไ้ด ้
 

๒๑ มกีารรายงานผลการปฏบิตังิานของสถานศกึษาให้
บคุลากรไดท้ราบอย่างสม ่าเสมอ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชไ้ด ้

 หลกัความรบัผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมัน่และ
ตัง้ใจในการปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ 

        

๒๒ ผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามตระหนกัและส านึกใน
หน้าทีท่ีม่ตี่อสถานศกึษาและสงัคม 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใชไ้ด ้
 

๒๓ ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรในสถานศกึษา 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใชไ้ด ้
 

๒๔ ผูบ้รหิารสถานศกึษาใสใ่จเกีย่วกบัปญัหา และมคีวาม
กระตอืรอืรน้ ในการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ในสถานศกึษา 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชไ้ด ้

๒๕ บรหิารสถานศกึษาเคารพในความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง
กนัและกลา้ทีจ่ะยอมรบัผลจากการกระท าของตน 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใชไ้ด ้
 

๒๖ บคุลากรในสถานศกึษาตระหนกัในสทิธหิน้าทีแ่ละ
ปฏบิตังิานเสรจ็ตามเวลาที่ก าหนด 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๐ 
 

๑ 
 

๔ 
 

๐.๘ 
 

ใชไ้ด ้
 

๒๗ ผูบ้รหิารสถานศกึษาก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธนกจิ 
เป้าหมายของสถานศกึษาอย่างชดัเจน 

๑ ๑ ๑ ๑ -๑ ๓ ๐.๖ ใชไ้ด ้

๒๘ ผูบ้รหิารสถานศกึษามอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ใหแ้กบ่คุคลากรไดอ้ย่างเหมาะสมกบัความสามารถ 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใชไ้ด ้
 

 หลกัการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้
บคุลากรในหน่วยงานได้ร่วมรบัรู้ ร่วมแสดงความ

คิดเหน็ ร่วมตดัสินใจในการบริหารงาน 

        

๒๙ มกีารส ารวจความคดิเหน็ของบุคลากรเพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการด าเนินโครงการ / กจิกรรม ของ
สถานศกึษา 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใชไ้ด ้
 



๒๐๖ 

 

ท่ี พฤตกิรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ผูเ้ช่ียวชาญ / คนท่ี 
สรปุและแปลผล 

 
๑ 

 
๒ 

 
๓ 

 
๔ 

 
๕ 

 
รวม 

คา่ 
IOC 

แปล
ผล 

๓๐ บคุลากรมโีอกาสแสดงความคดิเหน็ในการจดัท า
แผนปฏบิตักิารการประชาพจิารณ์หรอืการแสดง
ประชามตอิย่างสม ่าเสมอ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชไ้ด ้

๓๑ บคุลากรร่วมกนัท างานเป็นทมีและปฏบิตังิานร่วมกนั
อย่างสงบสขุดว้ยความพรอ้มเพยีง 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใชไ้ด ้
 

๓๒ ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิใหบุ้คคลากรมกีาร
ประสานงานความรว่มมอืในหารปฏบิตังิาน 

 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใชไ้ด ้
 

๓๓ บรหิารงานโดยใหทุ้กฝ่ายมสี่วนสรา้งความรว่มมอื 

ระหวา่งสถานศกึษากบัชมุชนในการพฒันา 

สถานศกึษาในทุก ๆ ดา้น 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใชไ้ด ้
 

๓๔ ผูบ้รหิารสถานศกึษาเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศกึษา ผูป้กครองและชมุชนแสดงความคดิเหน็
ในการวางแผน จดัท าแผนปฏบิตังิาน  ประชาพจิารณ์ 

และมสีว่นรว่มรบัรูผ้ลประโยชน์ของสถานศกึษา 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชไ้ด ้

๓๕ ผูบ้รหิารสถานศกึษาเปิดโอกาสใหบุ้คคลากรมสี่วนรว่ม
ในการตดัสนิใจในปญัหาส าคญั ๆ ของสถานศกึษา 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใชไ้ด ้
 

 หลกัความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจดัการโดย
ใช้ทรพัยากรท่ีมีอยู่ด้วยความประหยดัและให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 

        

๓๖ บคุลากรในสถานศกึษาไดร้บัการนิเทศ การปฏบิตังิาน 
อย่างสม ่าเสมอ 

๑ ๑ ๑ ๐ -๑ ๒ ๐.๔ ไมไ่ด ้

๓๗ มกีารบรหิารจดัการและใชท้รพัยากรเพื่อ ใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุแกส่ถานศกึษา 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใชไ้ด ้
 

๓๘ มกีาร ดแูลรกัษาและใชป้ระโยชน์จาก วสัดุ ครภุณัฑ์ 
อาคารสถานทีข่องสถานศกึษา อย่างประหยดัและ
คุม้ค่า 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

ใชไ้ด ้
 

๓๙ มกีารพฒันาความรู ้ความสามารถของบคุลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑ ๑ ๑ ๑ -๑ ๓ ๐.๖ ใชไ้ด ้



๒๐๗ 

 

ท่ี พฤตกิรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ผูเ้ช่ียวชาญ / คนท่ี 
สรปุและแปลผล 

 
๑ 

 
๒ 

 
๓ 

 
๔ 

 
๕ 

 
รวม 

คา่ 
IOC 

แปล
ผล 

๔๐ มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของบคุลากร และการ
ด าเนินงานของสถานศกึษา อย่างสม ่าเสมอต่อเนื่องทุก
ปี 

๑ ๑ ๑ ๑ -๑ ๓ ๐.๖ ใชไ้ด ้

๔๑ มกีารให้บรกิารดา้น แหล่งเรยีนรูอ้าคารสถานที ่
วสัดุ ครภุณัฑ์ แกบ่คุลากรภายในและภายนอก 

สถานศกึษา 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชไ้ด ้

๔๒ ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารรณรงคใ์หบุ้คลากรใชน้ ้า  ใช้
ไฟฟ้า  อย่างประหยดัและคุม้ค่า 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชไ้ด ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๘ 

 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

 
 
 

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

Reliability Coefficients 
 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 48 
 

Alpha =    .8703 



๒๐๙ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 

หนังสือความอนุเคราะหเ์กบ็ข้อมลูเพ่ือการวิจยั 



๒๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๑ 

 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 

 
เร่ือง   ความคดิเหน็ของครูผูส้อนต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร 
         สถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา  ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์

********************* 
ค าช้ีแจง  
แบบสอบถามเพือ่การวจิยัฉบบันี้จดัท าขึน้ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาความคดิเหน็ของครูตอ่การ
บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษาในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั 
จงัหวดันครสวรรค ์ซึง่ผลการวจิยัครัง้นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ส าหรบัเป็นขอ้มลูและแนวทางของ 
ผูบ้รหิารโรงเรยีน และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง เพือ่ใชใ้นการวางแผน พฒันาและปรบัปรุงการปฏบิตัใินการบรหิาร
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  อกีทัง้ยงัเป็นขอ้มลูและ
ขอ้เสนอแนะส าหรบัผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงูขึน้ไปในการพจิารณาก าหนดนโยบายและแนวทางการสง่เสรมิ
การบรหิารงานในโรงเรยีน ตลอดจนเป็นขอ้มลูและสารสนเทศเผยแพร่ตอ่บคุคลและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่ประโยชน์ในการบรหิารงาน ใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุต่อองคก์รและประเทศชาตติ่อไป 
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะแปลผลการวจิยัในภาพรวม ผูว้จิยัจะเกบ็ขอ้มลูรายฉบบันี้เป็นความลบัและใชป้ระโยชน์เฉพาะ
การวจิยันี้เท่านัน้ ไมม่ผีลกระทบใด ๆ ตอ่ท่านหรอืหน่วยงานของท่านแตป่ระการใด 
แบบสอบถามแบง่ออกเป็น  ๓  ตอน ดงันี้ 

ตอนท่ี  ๑   เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  มจี านวน  ๖   ขอ้ 

ตอนท่ี  ๒  เป็นแบบทดสอบความคดิเหน็ของครูผูส้อนต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 
      ของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์     
        จ านวน  ๔๒  ขอ้  โดยมเีกณฑก์ารพจิารณา  ดงันี้  คอื 
๕  หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ตอ่การบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมากทีส่ดุ 
๔  หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมาก 
๓  หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัปานกลาง 
๒ หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัน้อย 
๑ หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัน้อยทีส่ดุ 

ตอนท่ี  ๓     ปญัหา  อปุสรรค  ขอ้เสนอแนะ  และแนวทางแกไ้ขในการบรหิารงานตามหลกั         
      ธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษา  ระดบัมธัยมศกึษา 

 



๒๑๒ 

ตอนท่ี  ๑     เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  มจี านวน  ๖   ขอ้ 
ค าช้ีแจง     โปรดเขยีนเครือ่งหมาย         ลงในช่อง     หน้าขอ้ความทีเ่ป็นจรงิ 

๑.  เพศ 
  ชาย     หญงิ                        

๒.  อายุ        
  น้อยกว่า  ๓๐  ปี           ๓๑ - ๔๐   ปี 
     ๔๑  - ๕๐   ปี           ๕๑   ปี  ขึน้ไป              
๓.  สถานภาพ 
  โสด          แต่งงาน   หย่ารา้ง  
๔.  วุฒกิารศกึษา   

 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี          ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท      ปรญิญาเอก 

๕.  อายรุาชการ   
 ต ่ากว่า  ๑  ปี    ๑ – ๑๐    ปี                                                                                                                                                                                            
 ๑๑ – ๒๐   ปี           ๒๑  ปีขึน้ไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

๖. รายได ้                                                                                                                                                                                                    
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๒๑๓ 

ตอนท่ี  ๒   เป็นแบบทดสอบความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 
  ของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ในอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั 
  นครสวรรค ์จ านวน  ๔๒  ขอ้ 
 
ค าช้ีแจง    โปรดขดีเครือ่งหมาย ลงในช่องระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของผูบ้รหิาร  ซึง่ 

ท่านคดิว่าตรงกบัสภาพความเป็นจรงิมากทีส่ดุ    
 
 
ขอ้ที ่

 
พฤตกิรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 

มาก
ทีส่ดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีส่ดุ 

 ๑. หลกันิติธรรม หมายถึง ระเบยีบและ
หลกัเกณฑท่ี์ใช้เป็นข้อตกลงของหน่วยงาน 

     

๑ ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารน า พระราชบญัญตั ิ พระ
ราชกฤษฎกีากฎกระทรวง ระเบยีบและขอ้บงัคบั
ต่างๆ มาใชใ้นการบรหิารในสถานศกึษา 

     

๒ ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารจดัท าประชาพจิารณ์
เกีย่วกบักฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบั ทีส่ถานศกึษา
ก าหนดขึน้เพือ่ใชภ้ายในสถานศกึษา 

     

๓ ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารก าหนด กฎ ระเบยีบ และ
ขอ้บงัคบั ใชภ้ายในโรงเรยีนอย่างชดัเจน 

     

๔ ผูบ้รหิารสถานศกึษาก ากบั  ดแูล  และสง่เสรมิให้
บคุคลากรประพฤตปิฏบิตัติาม กฎ ระเบยีบและ 
ขอ้บงัคบัทีส่ถานศกึษาก าหนดขึน้ 

     

๕ ผูบ้รหิารสถานศกึษาปฏบิตัติาม กฎ ระเบยีบและ
ขอ้บงัคบัทีโ่รงเรยีนก าหนดขึน้ 

     

๖ ผูบ้รหิารสถานศกึษาชีแ้จงแนะน าแนวทางการปฏบิตัิ
ใหถู้กตอ้งตามกฎระเบยีบขอ้บงัทีว่างไวใ้หเ้ขา้ใจ
ตรงกนั 

     

๗ ผูบ้รหิารสถานศกึษาชีแ้จงแนะน าแนวทางการปฏบิตัิ
ใหถู้กตอ้งตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีว่างไว ้
ใหเ้ขา้ใจตรงกนั 

     



๒๑๔ 

 
ขอ้ที ่

 
พฤตกิรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 

มาก
ทีส่ดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีส่ดุ 

 ๒. หลกัคณุธรรม  หมายถึง  หลกัปฏิบติัในการ
ท าส่ิงท่ีถกูต้อง ด้วยความซ่ือสตัย ์จริงใจ 

     

๘ ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหค้วามเป็นธรรมกบัการ
ปฏบิตังิานของบคุลากรในสถานศกึษาเท่าเทยีมกนั 

     

๙ ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนับสนุนใหบ้คุลากรใน
สถานศกึษาปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยยดึมัน่ในความถูกตอ้งดี
งาม 

     

๑๐ ผูบ้รหิารสถานศกึษาประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
บคุคลากรดว้ยความยุตธิรรม 

     

๑๑ ผูบ้รหิารสถานศกึษาปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่มี ี
การปลกูฝงัใหบ้คุลากรมคีวามรกัความสามคัค ี

     

๑๒ ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดักจิกรรมสง่เสรมิคณุธรรม 
จรยิธรรม ใหแ้ก่บคุคลากรอย่างสม ่าเสมอ 

     

๑๓ ผูบ้รหิารสถานศกึษาปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความขยนั
ซื่อสตัย ์สจุรติ มนี ้าใจเอือ้เฟ้ือเผื่อแผแ่ก่ผูร้่วมงาน
ดว้ยความจรงิใจ 

     

๑๔ ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนับสนุนใหบ้คุคลากรปฏบิตัิ
หน้าทีด่ว้ยความขยนัซื่อสตัย ์สจุรติ 

     

 ๓ .หลกัความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความ
ไว้วางใจของผู้บริหารต่อหน่วยงาน และคร ูซ่ึง
สามารถตรวจสอบได้ 

     

๑๕ ผูบ้รหิารสถานศกึษาบรหิารจดัการกบัสถานศกึษาให้
เป็นทีย่อมรบัของสงัคมในดา้นความชดัเจน ความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้

     

๑๖ การท ากจิกรรมต่างๆ สว่นใหญ่ด าเนินการ ไปตาม
แผนปฏบิตักิารประจ าปี 

     

๑๗ มกีารแจง้ผลประโยชน์ตา่งๆ ทีส่ถานศกึษาไดร้บัให้
บคุลากรในสถานศกึษาทราบเป็นระยะ ๆ 

     



๒๑๕ 

 
 
ขอ้ที ่

 
พฤตกิรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
มาก
ทีส่ดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีส่ดุ 

๑๘ มกีารประกาศหลกัเกณฑก์ารพจิารณาความดี
ความชอบใหบ้คุลากรทราบ 

     

๑๙ ผูบ้รหิารสถานศกึษาควบคมุการปฏบิตังิานดา้น
การเงนิและวสัดุใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบั
ของทางราชการ 

     

๒๐ มกีารตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศกึษา ดว้ย
บคุลากรในสถานศกึษา 

     

๒๑ มกีารรายงานผลการปฏบิตังิานของสถานศกึษาให้
บคุลากรไดท้ราบอย่างสม ่าเสมอ 

     

 ๔.  หลกัความรบัผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมัน่
และตัง้ใจในการปฏิบติังานอย่างเตม็
ความสามารถ 

     

๒๒ ผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามตระหนักและส านึกใน
หน้าทีท่ีม่ตี่อสถานศกึษาและสงัคม 

     

๒๓ ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการ
ปฏบิตังิานของบคุลากรในสถานศกึษา 

     

๒๔ ผูบ้รหิารสถานศกึษาใสใ่จเกีย่วกบัปญัหา และมคีวาม
กระตอืรอืรน้ ในการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ในสถานศกึษา 

     

๒๕ ผูบ้รหิารสถานศกึษาเคารพในความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง
กนัและกลา้ทีจ่ะยอมรบัผลจากการกระท าของตน 

     

๒๖ บคุลากรในสถานศกึษาตระหนักในสทิธหิน้าทีแ่ละ
ปฏบิตังิานเสรจ็ตามเวลาทีก่ าหนด 

     

๒๗ ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารจดัท าแผนการปฏบิตักิาร
ประจ าปีการศกึษาของสถานศกึษาครบถว้นตรงตาม
ภารกจิทัง้  ๔  งาน 

     

 
 



๒๑๖ 

 
ขอ้ที ่

 
พฤตกิรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
มาก
ทีส่ดุ 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ทีส่ดุ 

๒๘ ผูบ้รหิารสถานศกึษามอบหมายหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบใหแ้ก่บคุคลากรไดอ้ย่างเหมาะสมกบั
ความสามารถ 

     

 
 

  ๕.  หลกัการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิด
โอกาสให้บคุลากรในหน่วยงานได้ร่วมรบัรู้ ร่วม
แสดงความคิดเหน็ ร่วมตดัสินใจในการ
บริหารงาน 

     

๒๙ มกีารส ารวจความคดิเหน็ของบคุลากรเพือ่ใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการด าเนินโครงการ / กจิกรรม ของ
สถานศกึษา 

     

๓๐ บคุลากรมโีอกาสแสดงความคดิเหน็ในการจดัท า
แผนปฏบิตักิารการประชาพจิารณ์หรอืการแสดง
ประชามตอิยา่งสม ่าเสมอ 

     

๓๑ บคุลากรร่วมกนัท างานเป็นทมีและปฏบิตังิานร่วมกนั
อย่างสงบสขุดว้ยความพรอ้มเพยีง 

     

๓๒ ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิใหบ้คุคลากรมกีาร
ประสานงานความร่วมมอืในหารปฏบิตังิาน 

     

๓๓ บรหิารงานโดยใหทุ้กฝ่ายมสีว่นสรา้งความรว่มมอื 
ระหว่างสถานศกึษากบัชุมชนในการพฒันา 
สถานศกึษาในทุก ๆ ดา้น 

     

๓๔ ผูบ้รหิารสถานศกึษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการ
สถานศกึษา ผูป้กครองและชุมชนแสดงความคดิเหน็
ในการวางแผน จดัท าแผนปฏบิตังิาน  ประชา
พจิารณ์ และมสีว่นร่วมรบัรูผ้ลประโยชน์ของ
สถานศกึษา 

     

๓๕ ผูบ้รหิารสถานศกึษาเปิดโอกาสใหบ้คุคลากรมสีว่น
ร่วมในการตดัสนิใจในปญัหาส าคญั ๆ ของ
สถานศกึษา 
 

     



๒๑๗ 

 
ขอ้ที ่

 
พฤตกิรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
มาก
ทีส่ดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีส่ดุ 

 
 

๖.  หลกัความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจดัการ
โดยใช้ทรพัยากรท่ีมีอยู่ด้วยความประหยดัและ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 

     

๓๖ ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัโครงการหรอืกจิกรรมต่าง ๆ 
เพือ่ใหบ้คุลากรตระหนักถงึคณุคา่ของทรพัยากรทีม่ ี
อยู่ในสถานศกึษา 

     

๓๗ มกีารบรหิารจดัการและใชท้รพัยากรเพือ่ ใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุแก่สถานศกึษา 

     

๓๘ มกีาร ดูแลรกัษาและใชป้ระโยชน์จาก วสัด ุครุภณัฑ ์
อาคารสถานทีข่องสถานศกึษา อย่างประหยดัและ
คุม้คา่ 

     

๓๙ ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารน าเอาแนวคดิเศรษฐกจิ
พอเพยีงมาใชใ้นการบรหิารสถานศกึษา 

     

๔๐ ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารสง่เสรมิใหบ้คุลากรใชว้สัดุ
อุปกรณ์ในทอ้งถิน่มาใชใ้นการเรยีนการสอน 

     

๔๑ มกีารใหบ้รกิารดา้น แหลง่เรยีนรูอ้าคารสถานที ่
วสัด ุครุภณัฑ ์แก่บคุลากรภายในและภายนอก 
สถานศกึษา 

     

๔๒ ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารรณรงคใ์หบ้คุลากรใชน้ ้า  
ใชไ้ฟฟ้า  อย่างประหยดัและคุม้คา่ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๘ 

ตอนท่ี  ๓     ปญัหา  อุปสรรค  ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ขในการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภ ิ
      บาลของผูบ้รหิารสถานศกึษา  ระดบัมธัยมศกึษา ในเขตอ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดั 
     นครสวรรค ์

ค าช้ีแจง      โปรดใหข้อ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ขในการบรหิารสถานศกึษาใหม้คีุณภาพตาม 
หลกัธรรมาภบิาล  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวจิยั  และการพฒันาการบรหิารงาน ใน      
สถานศกึษาใหด้ยี ิง่ขึน้ 

๑.  หลกันิติธรรมนิติกบัการบริหารสถานศึกษา 
ปญัหา  อุปสรรค 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
............................................................... 
ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...............................................................  

๒.  หลกัคณุธรรมกบัการบริหารสถานศึกษา 
ปญัหา  อุปสรรค 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 



๒๑๙ 

๓.  หลกัความโปร่งใสกบัการบริหารสถานศึกษา 
ปญัหา  อุปสรรค 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

๔.  หลกัการมีส่วนร่วมกบัการบริหารสถานศึกษา 
ปญัหา  อุปสรรค 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

๕.  หลกัความรบัผิดชอบกบัการบริหารสถานศึกษา 
ปญัหา  อุปสรรค 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 



๒๒๐ 

ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
๖.  หลกัความคุ้มค่ากบัการบริหารสถานศึกษา 
ปญัหา  อุปสรรค 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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ขอขอบพระคณุทุกท่านเป็นอย่างย่ิงท่ีกรณุาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

พระปรเมศวร ์  ปญฺญาวชโิร 
นิสติปรญิญาโท หลกัสตูรพทุธศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 



        
ประวติัผูวิ้จยั 

 

ชื่อ  :  พระปรเมศวร ์  ปญฺญาวชโิร   ( แจ่มแจง้ ) 
เกดิ  :  ๒๒  ตุลาคม ๒๕๒๔ 
สถานทีเ่กดิ :  ๑๕๕  หมู่   ๑๔  ต าบลหนองกรด  อ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค ์        
การศกึษา :  น.ธ. เอก   
 พธ.บ. (หลกัสตูรและการสอน)  
 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  วทิยาลยัสงฆน์ครสวรรค ์
อุปสมบท :  ๑๖  เมษายน  ๒๕๔๕ 
สงักดัวดั :  วดันาหุบ ต าบลบา้นแดน  อ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค ์        
    ๖๐๑๘๐ 
หน้าที ่ :  พระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนหนองกรดพทิยาคม 
เขา้การศกึษา :  ๑๖  มถุินายน  ๒๕๕๒ 
 
ส าเรจ็การศกึษา :         มนีาคม  ๒๕๕๔ 
ทีอ่ยูป่จัจุบนั :  วดัคลองมงคล   ต าบลหนองกรด  อ าเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค ์        
    ๖๐๑๘๐ 
 
     โทร   ๐๘๗-๒๐๗-๗๒๒๔ 
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