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1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 

 ในยุคโลกาภิวัตน เกิดการเชื่อมตอระหวางสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและการส่ือสาร
โทรคมนาคม  ท่ีอาศัยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสช้ันสูงเขามารวมกันทําใหมีลักษณะโลกไรพรมแดน 
สงผลใหสังคมและวัฒนธรรมเปล่ียนแปลงไป (เจริญ  เจษฎาวัลย. 2545, หนา 13 – 15) แมวาในชวง
ระยะเวลาท่ีผานมา การพัฒนาและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยไดขยายตัว
ข้ึนอยางรวดเร็ว  แตก็อาจกลาวไดวาประเทศไทยยังไมมีการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริง (ชัยอนันต  
สมุทวนิช. 2541, หนา 11 – 16) เนื่องจากสถานการณทางดานส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรมลงไปอยานา
วิตก ความขัดแยงระหวางประชาชนและหนวยงานของรัฐในการจัดสรรทรัพยากรและส่ิงแวดลอม
ยังมีอยูท่ัวไป  ประกอบกับความออนแอและหยอนประสิทธิภาพของกลไกบริหารบานเมือง การ
บริหารราชการและการกําหนดนโยบายสาธารณะ การทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ 
ขณะเดียวกันประชาชนยังขาดความตระหนักถึงสิทธิและหนาท่ีรับผิดชอบของตนเองตอบานเมือง 
สงผลใหประเทศประสบปญหาในการพัฒนาถึงข้ันหยุดชะงัก ปญหาตาง ๆ ของชาติยังไมไดรับการ
แกไขอยางแทจริง   ดังนั้นหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีหรือท่ีเรียก
โดยท่ัวไปวา “ ธรรมาภิบาล”   จึงถูกนํามาใชเพื่อเปนหลักการในการฟนฟูประเทศใหกลับเขาสู
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

 ดังท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงมีกระแสพระราชดํารัส
พระราชทานแกปวงชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปใหม 2534 วันจันทรท่ี 31  ธันวาคม  2533  ท่ี

เกี่ยวกับการบริหาร ความตอนหนึ่งวา “ทุกคนยอมปรารถนาใหบานเมืองเปนปรกติม่ันคงและ
ประชาราษฎรสวนใหญมีฐานะความเปนอยูดีสมอัตภาพ ความปรารถนานี้มิใชเกิดข้ึนไดเอง แตหาก
ทุกคนทุกฝายและโดยเฉพาะอยางยิ่ง  ผูมีหนาท่ีปฏิบัติบริหารงานแผนดิน จะตองชวยกันสรางเสริม
ข้ึนดวยการเรงรัดปฏิบัติหนาท่ีของตน  ใหสนับสนุนสงเสริมกันโดยพรอมเพรียงใหสัมฤทธิผลท่ี
แทจริง  ตรงตามเปาหมายและเมื่อเกิดปญหาอยางใดอยางหน่ึงกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ และ
ความเปนอยูของประชาชน ก็ควรจะรวมกันคิดอานแกไขใหคล่ีคลายไปโดยไมชักชา ดวยความรู
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ความสามารถ ความรับผิดชอบ  และความสามัคคีปรองดอง” (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน. 2545, หนา 57 – 58) พระราชดํารัสท่ีอัญเชิญมาน้ีสะทอนถึงการบริหารจัดการบานเมือง ท่ี
ดี และยังใชไดอยางเหมาะสมกับทุกยุคทุกสมัย ซ่ึงหนวยงานทุกหนวยงาน ท้ังองคกรภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ เอกชน โดยเฉพาะผูบริหารขาราชการทุกระดับ ตองนอมนํากระแสพระราชดํารัส
ดังกลาวสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี และเจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท 
เพื่อเปนการทดแทนบุญคุณแผนดิน อีกท้ังเปนแบบอยางในการบริหารราชการบานเมืองท่ีดี เกิด
ประโยชนกับประชาชน บานเมืองและประเทศชาติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10  (2545, หนา 35) มีแนวความคิดหลัก
คือภายในบริบทการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีจะมีผลกระทบตอการพัฒนาของประเทศไทยในอนาคต 
ตลอดท้ังการทบทวนผลการพัฒนาและสถานะของประเทศไดสะทอนถึงปญหาเชิงโครงสรางการ

พัฒนาของประเทศท่ีไมสมดุล ไมยั่งยืนและออนไหวตอผลกระทบจากความผันผวนของปจจัย
ภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ประเทศไทยจําเปนตองปรับตัวหันมาทบทวนกระบวนทรรศน
การพัฒนาในทิศทางท่ีพึ่งตนเองและมีภูมิคุมกันมากข้ึน โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมท่ียึด “คนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา” เพื่อใหการพัฒนาและการบริหารประเทศเปนไปในทางสายกลางบนพ้ืนฐาน
ดุลยภาพเชิงพลวัตของการพัฒนาท่ีเช่ือมโยงทุกดานของการพัฒนาอยางบูรณาการ ท้ังมิติตัวคน 
สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมและการเมือง โดยการวิเคราะหอยางมี “เหตุผล” และใชหลัก “ความ
พอประมาณ” ใหเกิดความสมดุลระหวางมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหวาง
ความสามารถในการพ่ึงตนเองกับความสามารถในการแขงขันในเวทีโลก ความสมดุลระหวาง

สังคมชนบทกับสังคมเมือง โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหารจัดการความเส่ียงให
เพียงพอพรอมรับผลกระทบจากาการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายในประเทศท้ังนี้การ

ขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนและสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการ

เสริมสรางศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินชีวิตดวย

ความอันจะเปนภูมิคุมกันในตัวท่ีดีใหพรอมเผชิญการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  ท้ังในระดับครอบครัว  
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  นอกจากนี้ยังไดยึดความสอดคลองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  ดวย    
 ดานการจัดการศึกษาไดมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  2) พ.ศ.2545 ซ่ึงเปนกฎหมายแมบทในการจัดการศึกษาบัญญัติไวท่ีเกี่ยวกับการ

บริหารและจัดการศึกษาไวในหมวด 5  การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 37 มาตรา 40 
กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ 
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การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษาโดยตรง ท้ังนี้เพ่ือสนองตอบตอความตองการของผูรับบริการและชุมชนโดยชอบ ดังนั้น
การกระจายอํานาจการบริหารไปยังสถานศึกษาทําใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล มีอิสระมีความ
คลองตัว ในการบริหารตนเองมากข้ึนท้ังนี้ผูบริหารสถานศึกษาจะตองรูจักปรับเปล่ียนบทบาทและ
ทําหนาท่ีตามบทบาทใหมใหได นอกจากนี้มีหนวยตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงาน
ท่ีเปนมาตรฐาน เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีความเช่ือม่ันในสถานศึกษา มีความเต็มใจท่ีจะเขารับ
บริการและใหการสงเสริม สนับสนุน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดวย 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
พ.ศ.2542 หรือธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีเปนแนวทางสําคัญ
ในการจัดระเบียบใหสังคมท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชน ซ่ึงครอบคลุมถึงฝายวิชาการ ฝาย
ปฏิบัติการ ฝายราชการและฝายธุรกิจ สามารถอยูรวมกันอยางสงบสุขมีความรูรักสามัคคีและ
รวมกันเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนและเปนสวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกัน

แกประเทศเพ่ือบรรเทาปองกันหรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤติอันตรายท่ีหากจะมีมาในอนาคตเพราะ

สังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม  ความโปรงใสและความมีสวนรวมอันเปนคุณลักษณะสําคัญของ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญและกระแสโลกยุคปจจุบัน(สุดจิต นิมิตกุล. 2543, หนา 24) 

 ในปจจุบันสถานการณตาง ๆ ท้ังภายในและตางประเทศมีการเปล่ียนแปลงไปอยางมาก
สังคมขาวสารไดเขามามีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูของสังคมไทย สงผลใหปญหาตาง ๆ ของชาติ
มีความสลับซับซอนมากข้ึน ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีสถาบันขาราชการในฐานะท่ีเปน
สถาบันหลักของชาติจะตองปรับแนวทางการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป

ดวยการรวมกันสรางความเปนเอกภาพ และความสามัคคีในหมูขาราชการ เพ่ือใหการประสานงาน
ราชการตาง ๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ปรับทัศนคติในการทํางาน ปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
เสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต อุทิศเวลากับงานราชการอยางจริงจัง และเปนท่ีพึ่งพาของประชาชนอยาง
แทจริง  อันจะชวยสงเสริมใหประเทศชาติ  มีความสงบสุข และพัฒนาอยางรวดเร็วตอไป

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, ภาคผนวก 3)   
 โรงเรียนเปนหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีในการบริหารจัดการศึกษาและใหบริการ

การศึกษาแกประชาชนจึงมีความจําเปนท่ีจะตองนําหลักธรรมาภิบาลมาบูรณาการในการบริหารจัด

การศึกษา เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกโรงเรียน ในการจัดการศึกษาโรงเรียนสามารถท่ีจะ
นําเอาหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชเพื่อสรางระบบงานใหทันสมัย ปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนมี
คุณธรรม รูจักสิทธิและหนาท่ี รูคุณคาของส่ิงแวดลอม รูวิธีจัดการกับของเสียท่ีเกิดจากการบริโภค 
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ในการบริหารโรงเรียนนั้น พฤติกรรมดานคุณธรรมของผูบริหารมีความสําคัญตอการบริหารงาน
เปนอยางมาก การท่ีผูบริหารมีคุณธรรมจะกอใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานรวมกันได
อยางดี เกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถจูงใจใหบุคคลมีความพึงพอใจและยินดีท่ีจะปฏิบัติงาน
ดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ เกิดความสามัคคีมีความรักใครปรองดองกันฉันทมิตร 
ผูบริหารจะตองยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ท้ัง 6 ดาน ไดแก หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, ภาคผนวก 3) เพื่อใหเกิดการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน ผลจากการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ปการศึกษา 2546 พบวา โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 สวนใหญมีความแตกตางกันในดานการบริหารจัดการ 
การพัฒนาสถานศึกษาขาดความชัดเจนและตอเนื่อง จึงทําใหผูบริหารสถานศึกษามีปญหาดานการ
บริหารจัดการ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1, 2546, หนา 2) หากผูบริหารดําเนินการ
บริหารจัดการโดยยึดหลัก  ธรรมาภิบาล จะเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารใหดียิ่งข้ึน 
 ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 6
ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความ
รับผิดชอบและหลักความคุมคา ในการบริหารในโรงเรียนเพ่ือนําผลการวิจัยไปเปนขอมูลในการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 
ซ่ึงจะเปนแนวทางนําไปสูการพัฒนาการจัดการศึกษาตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

 
 1.2.1 เพื่อศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู จํานวน 
6 ดาน คือ ดานหลักนิติธรรม  ดานหลักคุณธรรม  ดานหลักความโปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม 
ดานหลักความรับผิดชอบ  และดานหลักความคุมคา 
  1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 1  ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู 
จําแนกตามตําแหนง สถานท่ีตั้ง และขนาดสถานศึกษา 
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1.3.  ความสําคัญของการวิจัย 
 
  ผลของการวิจัยคร้ังนี้ จะเปนขอมูลใหทราบถึงระดับการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ซ่ึงจะเปน
ขอมูลสารสนเทศใหแกผูบริหารใชเปนแนวทางในการพัฒนาบริหารงานมีประสิทธิภาพดีข้ึน 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 

 1.4.1 ขอบเขตของเน้ือหา 
   ผูวิจัยมุงศึกษาการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ซ่ึงใชหลักธรรมาภิบาล 6 ดาน ไดแก 
   1) ดานหลักนิติธรรม 
   2) ดานหลักคุณธรรม 
   3) ดานหลักความโปรงใส 
   4) ดานหลักการมีสวนรวม 
   5 ) ดานหลักความรับผิดชอบ 
   6) ดานหลักความคุมคา 

  1.4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    1) ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต  1  จํานวน  98  โรงเรียน  จําแนกเปน 
                  โรงเรียนขนาดเล็ก   16  โรงเรียน  ผูบริหารสถานศึกษา  16  คน  ครู    102  คน 
                  โรงเรียนขนาดกลาง 40  โรงเรียน  ผูบริหารสถานศึกษา  40  คน  ครู    313  คน 
                  โรงเรียนขนาดใหญ 42  โรงเรียน  ผูบริหารสถานศึกษา  42  คน  ครู  1,464  คน 
             รวมประชากร    98  โรงเรียน  ผูบริหารสถานศึกษา  98  คน  ครู  1,879  คน 
    2) กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  
Sampling) จํานวน 98 คน และครูไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางเครจซ่ีและมอรแกน  
(Krejcie  &  Morgan , 1970, p. 608) จากจํานวนครูท้ังหมด เทียบสัดสวนของแตละขนาดและแตละ
โรงเรียนแลว  สุมอยางงายไดกลุมตัวอยางดังนี้       
                  โรงเรียนขนาดเล็ก            ผูบริหารสถานศึกษา    16   คน   ครู      16    คน 
                  โรงเรียนขนาดกลาง         ผูบริหารสถานศึกษา    40   คน     ครู      62     คน 
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                  โรงเรียนขนาดใหญ         ผูบริหารสถานศึกษา    42   คน     ครู    247    คน 
              รวมกลุมตัวอยาง ผูบริหารสถานศึกษา   98   คน    ครู   325    คน  รวม 423  คน 
  1.4.3  ตัวแปรท่ีจะศึกษา 

   ตัวแปรตน 
    1)  ตําแหนง   ไดแก      
      (1)  ผูบริหารสถานศึกษา     
      (2)  ครู 
    2)  สถานท่ีตั้ง   ไดแก      
      (1)  ในเขตเทศบาล     
      (2)  นอกเขตเทศบาล 
    3)  ขนาดสถานศึกษา   ไดแก    
      (1)  ขนาดเล็ก      
      (2)  ขนาดกลาง      
      (3)  ขนาดใหญ 
   ตัวแปรตาม    
    1)   การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล   6   ดาน   คือ 
            (1)  ดานหลักนิติธรรม 
            (2)  ดานหลักคุณธรรม 
            (3)  ดานหลักความโปรงใส 
            (4)  ดานหลักการมีสวนรวม 
            (5)  ดานหลักความรับผิดชอบ 
             (6)  ดานหลักความคุมคา 
 

1.5  กรอบความคิดท่ีใชในการวิจัย 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ในการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปน
นิติบุคคล  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมท่ีดี พ.ศ.2542  ใน 6  ดาน คือ  ดานหลักนิติธรรม  ดานหลักคุณธรรม  ดานหลักความโปรงใส  
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ดานหลักการมีสวนรวม  ดานหลักความรับผิดชอบและดานหลักความคุมคา (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2547, หนา  30 – 31) 
 งานวิจัยของจิตประเสริฐ  ช่ืนอารมณ  (2547, หนา 8)  ไดศึกษาปญหาในการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยใชตัวแปรตน 
คือ  ตําแหนง   ขนาดของสถานศึกษาและประสบการณในการทํางาน 
 งานวิจัยของ  มนัส  ญาติเจริญ (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา กลุมโรงเรียนพลับพลา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาเมืองจันทบุรี โดย
ใชตัวแปรตนคือ ขนาดโรงเรียนและประสบการณในการปฏิบัติงาน  

 งานวิจัยของ บุญเสริม  มงคลดาว (2543, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง คุณธรรมของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 โดยใชตัวแปรคือ ประสบการณ 
ขนาดโรงเรียน และสถานท่ีตั้งแตกตางกัน 
   งานวิจัยของ ปรีชา  อุปโยคิน และอดุลย  วิริยเวชกุล (2542, หนา 19) กลาววา โครงสราง
พื้นฐานตางๆ ท่ีดีในชนบทมีความสําคัญอยางมาก หมายถึงพื้นฐานท่ีครบวงจร  โรงเรียน 
โรงพยาบาล และส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ถาเปนเร่ืองการศึกษา ก็ควรตองมีสถานศึกษาทุก
ระดับ กระจายไปสูชนบทตามความเหมาะสม โดยตองมีคุณภาพท่ีดีเปนท่ียอมรับไดและไมแตกตาง
กันมากกับในเมือง การศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติและระบบ
การศึกษา 
 

                   ตัวแปรตน                                                                             ตัวแปรตาม 
 

  1.   ตําแหนง                                                                       การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
         1.1 ผูบริหารสถานศึกษา                                        6   ดาน   คือ  
         1.2 ครู                                                             1.  หลักนิติธรรม 
  2.   สถานท่ีตั้ง                                       2.  หลักคุณธรรม 
          2.1 ในเขตเทศบาล                                                      3.  หลักความโปรงใส 
          2.2 นอกเขตเทศบาล        4.  หลักการมีสวนรวม 
  3.    ขนาดสถานศึกษา               5.  หลักความรับผิดชอบ 
        3.1 ขนาดเล็ก        6.  หลักความคุมคา 
          3.2 ขนาดกลาง 
          3.3 ขนาดใหญ 
 

ภาพท่ี  1     กรอบความคิดในการวจิัย 
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1.6  สมมติฐานการวิจัย 
 

   1.6.1 ผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จํานวน 6 ดาน

แตกตางกัน 
  1.6.2  ผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีปฏิบัติงานในสถานท่ีตั้งตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 1  จํานวน  6  ดาน แตกตางกัน 
  1.6.3 ผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต  1  จํานวน  6  ดาน  แตกตางกัน 
 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 

  1.7.1 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง หลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง และสังคมท่ีดี พ.ศ.2542 
 1.7.2 การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่ใชศาสตรและศิลป ท่ีจะทําใหงานตาง ๆ ลุลวง
หรือสําเร็จ โดยใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ดวยวิธีการดําเนินการตามกระบวนการบริหาร   
ซ่ึงผูบริหารตองอาศัยท้ังอํานาจหนาท่ี ภาวะผูนํา ทักษะและความรูทางการบริหาร มาดําเนินการให
บรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผล 
 1.7.3 การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง การนํา
หลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีมาเปนแนวทางในการบริหารงาน 4 งานของโรงเรียน
ซ่ึงประกอบดวย 6 ดาน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา มีรายละเอียดดังนี้ 
   1) หลักนิติธรรม หมายถึง การปกครองของผูบริหาร โดยการบังคับใชกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับตางๆ  ใหเปนธรรม เปนท่ียอมรับของบุคลากรในโรงเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําส่ังและขอบังคับ  
   2) หลักคุณธรรม หมายถึง การปกครองโดยการยึดม่ันในความถูกตองดีงาม
ซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต สามารถครองตน ครองคนและ
ครองงาน 
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และสนับสนุนสถานศึกษา โดยมีพื้นท่ีในจังหวัดชลบุรี ครอบคลุม 3 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอ
เมือง อําเภอบานบึงและอําเภอหนองใหญ 

   3) หลักความโปรงใส  หมายถึง การเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยาง
ตรงไปตรงมา ดวยภาษาท่ีเขาใจงาย บุคลากรในโรงเรียนและประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารได
สะดวกและมีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองชัดเจน สรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของ
บุคคลกรในโรงเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของ 
   4) หลักการมีสวนรวม  หมายถึง การเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของ มีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจปญหาสําคัญ ไมวาจะเปนการแจงความเห็น การไตสวน 
สาธารณะ  การประชาพิจารณ  การแสดงประชามติอ่ืน ๆ 
   5) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง  การรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติของตนเองและ
หนวยงาน ความตระหนักในภาระหนาท่ี  ความกระตือรือรนในการแกไขปญหา ความเคารพใน
ความคิดเห็นท่ีแตกตาง ความกลาในการยอมรับผลจากกระทําของตนเองและพรอมท่ีจะถูก
ตรวจสอบ  
   6) หลักความคุมคา  หมายถึง การใชทรัพยากรอยางคุมคา ใหเกิดประโยชนสูงสุด  
หลักความคุมคาของเงิน  มีประสิทธิภาพ ประหยัดรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรใหสมบูรณยั่งยืน 
  1.7.4 ตําแหนง  หมายถึง  หนาท่ีท่ีปฏิบัติอยูภายในโรงเรียน  คือ 
    1) ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง   ผู ท่ีได รับการแตง ต้ังใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต   1 
     2) ครู  หมายถึง  ผูท่ีไดรับการแตงต้ังในการทําหนาท่ีหลักทางดานการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1  
  1.7.5 สถานท่ีตั้ง  หมายถึง สถานท่ีตั้งของสถานศึกษาท่ีอยูในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 1  แบงเปน  2   กลุม  คือ 
     1) อยูในเขตเทศบาล ไดแก เทศบาลเมือง  เทศบาลบานบึง  เทศบาลหนองใหญ 
    2) อยูนอกเขตเทศบาลไดแก เทศบาลเมือง เทศบาลบานบึง  เทศบาลหนองใหญ 
  1.7.6 ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต  1  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
(2538,หนา 28) แยกเปน 
    1) สถานศึกษาขนาดเล็ก   คือ  โรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนต้ังแต  1 – 120  คน 
    2) สถานศึกษาขนาดกลาง คือ  โรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนต้ังแต 121 – 300 คน 
    3) สถานศึกษาขนาดใหญ คือ  โรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนต้ังแต  301  คนข้ึนไป 
  1.7.7 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1  หมายถึง องคกรบริหารการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ซ่ึงมีหนาท่ีสงเสริม 
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