
 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

 การศึกษาคนควาคร้ังนี้  มุงศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ตามลําดับ
ดังนี้ 

 2.1  บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 1 
 2.2  หลักและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
  2.2.1    ความหมายของการบริหาร 
  2.2.2    ทักษะทางการบริหาร 
  2.2.3    บทบาทของนักบริหาร 
  2.2.4     กระบวนการบริหาร 
 2.3  ขอบขายการบริหารงานโรงเรียน 
 2.4  หลักธรรมาภิบาล 
  2.4.1    ความหมายของธรรมาภิบาล 
  2.4.2    แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 
  2.4.3    รัฐธรรมนูญกับการใหพัฒนาธรรมาภิบาล 
  2.4.4     ธรรมาภิบาลกับสังคมไทย 
  2.4.5    แนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองคการ 
  2.4.6    ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
  2.4.7    การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
 2.5.    ตัวแปรตนท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยในคร้ังนี้ 

 2.5.1    ตําแหนง 
 2.5. 2   สถานท่ีตั้ง 
 2.5.3    ขนาดสถานศึกษา 

 2.6    งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  2.6.1    งานวิจัยในประเทศ 
  2.6.2    งานวิจัยตางประเทศ 

2.7    สรุปกรอบแนวคิดในการวิจยั 
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2.1  บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีหนาท่ีดําเนินงานใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามมาตรา 38  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542    
และท่ีแกไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2545  และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาและการบริหาร
การศึกษาในเขต อําเภอเมืองชลบุรี อําเภอบานบึง และอําเภอหนองใหญ มีจํานวนสถานศึกษาท่ีเดิม
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ จํานวน 86  แหง สังกัดกรมสามัญศึกษา  
จํานวน  12  แหง (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1 . 2548 , หนา 1) มี อํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 

1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให 
สอดคลองกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
ความตองการของทองถ่ิน 

2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานใน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาและแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับ  
ตรวจสอบ ติดตาม การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

3) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี 
การศึกษา 

4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นท่ี 

การศึกษา 
6) ประสานงานระดมทรัพยากรตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริมสนับสนุน   

การจัดการและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา 
8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาสถานศึกษาของเอกชน องคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอ่ืนท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

9) ดําเนินการและประสานงาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาใน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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 10) ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดาน

การศึกษา 
10) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน  และองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
11) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ี 

ของผูใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย 
 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหมีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จํานวน 175  เขต ใน
เบ้ืองตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวน
ราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34  
วรรคส่ีแหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กําหนด
โครงสรางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีสวนราชการ 6 กลุม กับ 1 หนวย ดังนี้ กลุมอํานวยการ  
กลุมบริหารงานบุคคล กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และหนวยตรวจสอบ
ภายใน 
 การบริหารและจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ดําเนินการ

บริหารจัดการตามท่ีกระทรวงศึกษากําหนดโครงสรางสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบดวย 6  
กลุม กับ 1 หนวย ดังน้ี 

1) กลุมอํานวยการ 
2) กลุมบริหารงานบุคคล 
3) กลุมนโยบายและแผน 
4) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
5) กลุมนิเทศ   ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
6) กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

และเพิ่มงานของหนวยตรวจสอบภายใน ซ่ึงเปนภารกิจท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตองปฏิบัติ 
 สรุปไดวา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ไดดําเนินการบริหารงานตาม

กฎกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงสถานศึกษาตองมีการพัฒนาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 สถานศึกษาจะตองปฏิบัติตาม
นโยบายของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกประการ  อีกท้ังการรับผิดชอบงานใหตรงกับความรู
ความสามารถในการบริหารงานดวย 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 13 

2.2  หลักและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
 

 2.2.1  ความหมายของการบริหาร     
   ไดมีนักการศึกษาไดใหความหมายของการบริหารไวหลายทัศนะดวยกัน ผูวิจัยได

รวบรวมไวดังนี้ 
   ประพันธ  สุริหาร (2536, หนา 1) กลาววา การบริหาร หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ท่ี
บุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไปรวมมือกันดําเนินการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยางท่ีบุคคลรวมกันกําหนด โดยใชกระบวนการอยางมีระบบระเบียบ และใชทรัพยากรอยาง
เหมาะสม สรุปคือ การทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยความพยายามหรือการกระทําของคนอ่ืน                 
(Management is getting things through other people) 
   พีรสิทธ์ิ  คํานวรศิลป  ( 2543 , หนา 1) กลาววาการบริหาร  คือ การทําใหงานตางๆ  
ลุลวง หรือสําเร็จโดยอาศัยบุคคลอ่ืนเปนผูนํา 
   วิโรจน  สารรัตนะ (2546, หนา 1) กลาววา การบริหารเปนกระบวนการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุจุดหมายขององคการโดยอาศัย “หนาท่ีทางการบริหาร” ท่ีสําคัญ คือ การวางแผน 
(Planning) การจัดการองคการ (Organizing) การนํา (Leading) และการควบคุม (Controlling)     
   บุญชวย  ศิริเกษ (2540,  หนา 3 – 4) กลาววา การบริหาร  คือ การทํางานใหสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค โดยใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดดวยวิธีการดําเนินการตามกระบวนการ
บริหาร ซ่ึงผูบริหารจะตองอาศัยท้ังอํานาจ หนาท่ี ภาวะผูนํา ทักษะทางการบริหารและความรู
ทางการบริหาร 
   วิเชียร  วิทยอุดม (2550, หนา 1) ไดกลาวไววา การบริหารคือ การดําเนินการใน
กิจกรรมตาง ๆ  ในองคการอันเปนเร่ืองของกลุมบุคคลท่ีรวมมือรวมใจดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง   
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีองคการไดตั้งเปาหมายไว 
   ดังนั้น  การบริหาร คือ กระบวนการที่ใชท้ังศาสตรและศิลป  ท่ีจะทําใหงานตาง ๆ  
ลุลวงหรือสําเร็จ  โดยใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด  ดวยวิธีการดําเนินการตามกระบวนการ
บริหาร   ซ่ึงผูบริหารตองอาศัยท้ังอํานาจหนาท่ี ภาวะผูนํา ทักษะและความรูทางการบริหาร มา
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผล 
 2.2.2  ทักษะทางการบริหาร 
   ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลที่มีความสําคัญยิ่งตอการดําเนินงานของหนวยงาน  
นอกจากผูบริหารจะตองมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมในการดํารงตําแหนงของผูบริหารแลว
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องคประกอบหนึ่งท่ีสงผลตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน คือ ทักษะของผูบริหาร มีผูเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการบริหาร ไวดังนี้ 
   พนัส  หันนาคินทร  (2529 , หนา 27 – 28) ไดกลาวถึงทักษะท่ีจําเปนสําหรับ
ผูบริหารในการบริหารงานใหราบร่ืนวา ผูบริหารควรสรางทักษะนี้ใหเปนคุณสมบัติประจําตัว คือ 
      1) ทักษะในดานกลวิธีการทํางาน คือ รูวางานท่ีจะตองทําตามหนาท่ีของตนมี
อะไรบาง   และทํางานนั้นไดอยางไร รวมท้ังบทบาทท่ีจะตองทําเพื่อใหงานสมบูรณยิ่งข้ึน 
      2) ทักษะดานความคิดรวบยอด คือ การเขาใจโครงสรางและความสัมพันธ
ระหวาง หนวยงาน ท้ังภายในและภายนอกองคการ การเขาใจและมองเห็นแนวโนมของการ
เปล่ียนแปลงตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบตอระบบงานในองคการท่ีตนบริหาร 
      3) ทักษะในดานมนุษย คือ การรูจักสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล ท้ังภายใน
และภายนอกองคการ รูจัดใชความสามารถท่ีมีอยูในตัวครูแตละคนใหเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของโรงเรียน รูจักประพฤติตนใหเปนท่ียอมรับนับถือแกบรรดาครู และบุคคลอื่นใน
โรงเรียนและสังคมท่ัวไป 
   ทักษะท้ัง 2 ประการแรก นั้นอาจจะทําไดจากการเรียนรูในสถาบันการศึกษา จาก
ประสบการณในการทํางาน แตทักษะในดานมนุษยสัมพันธตองอาศัยความสามารถ ไหวพริบ และ
บุคลิกของตนเปนองคประกอบสําคัญ อยางไรก็ตาม  การพัฒนาในดานของทักษะการบริหารนั้น   
จะมีการเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย เชน เซอรจิโอวานนิ  (Sergiovanni, 1987. p.198 ; อางถึงใน  ถวิล 
มาตรเล่ียม, 2544, หนา 71)ไดสรุปเกี่ยวกับเทคนิคของผูนําท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงพัฒนา
โรงเรียน 5 ประการ  คือ 
      1) ทักษะดานเทคนิค เปนภาวะผูนําท่ีเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารงาน เชน การ
วางแผน การจัดองคกร การประสานงาน  การส่ือขอความ การประเมินผลงาน เปนตน 
      2) ทักษะดานมนุษย เปนภาวะผูนําเกี่ยวกับการจัดและการสรรหาทรัพยากรมนุษย   
ท้ังในดานการพัฒนา การบํารุงรักษา การใหขวัญกําลังใจ กระตุนใหเกิดความเจริญกาวหนาและ
ความคิดสรางสรรคในการทํางาน 
      3) ทักษะดานการศึกษา เปนภาวะผูนําเกี่ยวกับการใชความรูความสามารถดาน
การศึกษา และระบุการจัดการโรงเรียน  เชน สมรรถนะในการตรวจวิเคราะหความตองการของ
นักเรียน การพัฒนาหลักสูตร การนิเทศ การประเมินผลการเรียนการสอน เปนตน 
      4) ทักษะดานการเปนสัญลักษณ เปนภาวะผูนําเกี่ยวกับการรวมความต้ังใจ ความ
สนใจของบุคลากร หรือบุคลากรอ่ืน ๆ ในเนื้อหาสาระหรือกิจกรรมสําคัญท่ีมีตอโรงเรียน เปน
ตัวแทน   หรือผูนําปฏิบัติในเร่ืองท่ีสําคัญ ๆ 
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      5) ทักษะดานวัฒนธรรม เปนภาวะผูนําดานวัฒนธรรมเก่ียวกับการสรางเอกลักษณ
ของโรงเรียน ซ่ึงมีผลการวิจัยหลายเร่ืองพบวา โรงเรียนท่ีมีวัฒนธรรมเขมแข็ง เปนปจจัยสําคัญยิ่ง
ตอการยอมรับของสังคม 
   วิโรจน   สารรัตนะ (2546 , หนา 5) ไดกลาววา ทักษะการบริหารวามีผูจําแนกไวท่ี
สําคัญ 3 ทักษะ คือ ทักษะเชิงเทคนิค ทักษะเชิงมนุษยและทักษะเชิงมโนทัศน โดยแตละทักษะมี
ลักษณะ  ดังนี้ 
      1) ทักษะเชิงเทคนิค หมายถึง ความสามารถในการใชเคร่ืองมือ หรือวิธีการเฉพาะ 
      2) ทักษะเชิงมนุษย หมายถึง ความสามารถท่ีจะทํางานกับคนอ่ืนหรือเขากับคนอ่ืน
ไดดี สังเกตไดวา ทักษะเชิงเทคนิคจะเปนการทํางานกับ  “ส่ิงของ” ในขณะท่ีทักษะเชิงมนุษยเปน
การทํางานรวมกับ “คน” 
      3) ทักษะเชิงมโนทัศน หมายถึง ความสามารถในการมององคการ โดยภาพรวม
กับความสัมพันธกับภายนอก  ความเขาใจในความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ขององคการและการ
สงผลตอกัน  และความรูท่ีสามารถจะวินิจฉัย  และประเมินปญหาตาง ๆ เปนตน 
   จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะของผูบริหาร จะเห็นวาผูบริหารสถานศึกษา
นอกจากจะมีความรูความสามารถแลว ควรจะมีทักษะทางดานบริหารดวย ซ่ึงผูบริหารแตละระดับ 
มีความจําเปนตองใชทักษะทางการบริหาร 
   แอนโทนี่ (William  P. Anthony , 1984, pp. 36 – 43) ไดกลาวถึง ทักษะทางการ
บริหารที่ผูบริหารจําเปนตองใช    เพื่อใหเปนผูบริหารที่มีความสามารถไว  9  ประการ  ดังนี้ 
      1) การตั้งเปาหมาย เปาหมายของงานท่ีมีคุณคา จะตองเกิดจากการรวมกันกําหนด
ระหวางบุคคล 3 ฝาย คือผูบริหาร ผูบังคับบัญชาของผูบริหารและผูใตบังคับบัญชาของผูบริหาร 
ผูบริหารจะตองทํางานในฐานะเปนผูไกลเกล่ียและประนีประนอมในการตั้งเปาหมายใหเปนท่ีเขาใจ

และยอมรับทุกฝาย 
      2) ภาวะผูนํา คือการทําใหคนอ่ืนทําในส่ิงท่ีเขาอยากใหทํา แบบภาวะผูนํามีอยู
หลายแบบ   แตไมมีแบบใดท่ีดีท่ีสุดในทุกสถานการณ ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพควรจะพยายาม
เปล่ียนแปลงแบบของภาวะผูนําจากความเผด็จการไปสูแบบใหมีสวนรวมหรือแบบประชาธิปไตย 
      3) การแกปญหาและการตัดสินใจ ผูบริหารจะตองรับรูถึงส่ิงท่ีจะตองตัดสินใจ  
ตองสามารถเขาถึงปญหาไดอยางรวดเร็วและเขาถึงแกนของปญหา เพื่อพัฒนาการตัดสินใจท่ี
เหมาะสม ผูบริหารจะตองไมเสียเวลากับการแกปญหาเล็ก ๆ นอยๆ แตก็จะไมใหความสนใจเฉพาะ
ปญหาท่ีสําคัญเทานั้น ผูบริหารจะตองไมเล่ือนการแกปญหาออกไปและจะตองตัดสินใจในแนวท่ี
มุงหวังวาจะไดดีท่ีสุด ผูบริหารไมควรมอบอํานาจการตัดสินใจท้ังหมดใหแกคณะกรรมการ 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 16 

      4) การส่ือสาร คือ การสงผานขอมูล ขาวสารและความเห็นจากบุคคลหน่ึงไปสูอีก
คนหนึ่ง ทักษะการส่ือสารท่ีดีมี 3 องคประกอบ คือ ความเขาใจผูอ่ืน การใชส่ือท่ีเหมาะสมและ
ทักษะในการฟง ผูบริหารที่ขาดทักษะเหลานี้จะพบกับความยุงยากในการบริหาร 
      5) การสอนแนะและการใหคําปรึกษา ผูบริหารตองเปนผูสอนแนะและให
คําปรึกษาแกสมาชิกในองคการ เพราะในภารกิจของการบริหารยอมมีปญหาเกิดข้ึนอยูเปนประจํา 
ท้ังปญหาระหวางบุคคลและปญหาในการปฏิบัติงาน โดยปกติแลวทักษะที่ใชในการใหคําปรึกษา
ควรจะไดใชเฉพาะปญหาท่ีเกี่ยวกับงาน ผูบริหารที่ดีจะตองเขาไปเกี่ยวของกับการสอนแนะ
ผูใตบังคับบัญชาในลักษณะของการแนะแนว และการกระตุนจะตองใหคําชมเชยและใหส่ิงจูงใจ  
อ่ืน ๆ เม่ือเขาปฏิบัติงานดี และตองคัดคานหรือตอตานเม่ือการปฏิบัติงานเกิดปญหาข้ึน 
      6) การจัดการเปล่ียนแปลงและความขัดแยง การเปล่ียนแปลงนั้นมีอยูในเกือบทุก
บทบาทของการบริหาร ผูบริหารที่มีความสามารถจะตองตระหนักในเร่ืองของความเปล่ียนแปลง
เปนอยางดี และจะตองหาทางจัดการกับความเปล่ียนแปลงท่ีมีลักษณะขัดขวางและตอตานการ

ทํางาน ผูบริหารควรใชวิธีการชี้แนวทางและกํากับการเปล่ียนแปลง การจัดการเปล่ียนแปลงควรมุง
เพื่อทําใหบรรลุเปาหมายขององคการและผูบริหารจะบรรลุความตองการของผูใตบังคับบัญชาดวย 
เนื่องจากความเปล่ียนแปลงจํานวนมากมักกลายเปนความขัดแยง การบริหารจะตองตระหนักวา
ความขัดแยงเปนส่ิงท่ีดีสําหรับองคการ ผูบริหารที่มีความสามารถจะตองจัดการความขัดแยงใน
แนวทางที่สรางสรรคมากกวาการเมินเฉย  หรือการขจัดมันออกไป 
      7) ทักษะทางการเมือง เปนการเตรียมพรอมใหผูบริหารเพื่อการหลบหลีก เพื่อลด
การลาชาและเพื่อการทํางานใหเร็วข้ึน ทักษะดังกลาวนี้มีความจําเปนและเปนท่ีตองการขององคการ
ทุกชนิด ตัวอยาง ทักษะทางการเมืองบางอยาง เชน การตัดสินใจรวมกัน การเจรจาตอรอง การ
ประนีประนอม การลางแคน การขมขวัญใหกลัว เปนตน 
      8)  การบริหารเวลา เวลาอาจถูกมองวาเปนทรัพยากรที่จําเปน หรืออาจถูกมองวา
เปนขอจํากัดท่ีนากลัวตอการปฏิบัติงานทางการบริหาร ผูบริหารจะตองสามารถจัดการเวลาของ
ตนเองใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบริหารจะตองเอาจริงเอาจังกับการใชเวลาใหเกิด
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย   
      9) การประเมินผลและการใหรางวัล ผูบริหารท่ีตระหนักในเร่ืองนี้จะตองให
ความสําคัญกับกระบวนการประเมินผลและการใหรางวัล 
   วิเชียร  วิทยอุดม  (2550, หนา 7 – 9) ไดกลาวอีกมุมมองหนึ่งท่ีจะพิจารณาถึง
หนาท่ีของผูบริหาร  คือ การพิจารณาถึงทักษะหรือความสามารถท่ีจําเปนตองมี เพื่อนํามาซ่ึงการ
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ประสบความสําเร็จในเปาหมายท่ีไดตั้งไว พบวามีทักษะอยู  3  ประการท่ีจําเปนสําหรับการบริหาร 
คือ ทักษะในเร่ืองเทคนิค ทักษะในเร่ืองคน  และทักษะในเร่ืองของมโนทัศน 
      1) ทักษะในเร่ืองเทคนิค ทักษะนี้ครอบคลุมถึงความสามารถที่จะนําความรูพิเศษ
หรือความเช่ียวชาญเฉพาะดานมาประยุกตใช  ซ่ึงหากจะพิจารณาถึงทักษะของบุคคลบางวิชาชีพ  
เชน วิศวกรโยธา หรือแพทยผาตัดชองปาก เราอาจจะพิจารณาไปท่ีทักษะทางดานเทคนิคของบุคคล
เหลานี้วามาจากการศึกษาอยางเขมขน  เปนทักษะท่ีเกิดจากการเรียนรู อันไดมาจากประสบการณ
และการฝกฝนความชํานาญพิเศษในแตละสายงานน้ัน ๆ ซ่ึงความจริงแลวไมจําเปนจะตองเกิดจาก
การเรียนในโรงเรียน หรือเกิดจากการฝกอบรมอยางเปนทางการเสมอไปดวย ท้ังนี้เปนเพราะวางาน
ทุกประเภทตองการทักษะความชํานาญพิเศษเพียงบางประการ  และคนสวนมากจะมีการพัฒนา
ทักษะทางดานเทคนิคของตนจากการปฏิบัติงานของตนเอง 
      2) ทักษะในเร่ืองคน ความสามารถในการทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน ความเขาใจและ
ความสนใจการจูงใจผูอ่ืนท้ังรายบุคคลและกลุมบุคคล  คือความหมายของทักษะในเร่ืองของคน มี
ผูบริหารจํานวนมากท่ีมีทักษะในดานเทคนิค แตกลับไมมีความรูเพียงพอในการส่ือสารระหวาง
บุคคล อันสงผลใหผูบริหารดังกลาวกลายเปนผูฟงท่ีลมเหลว ไมสามารถเขาถึงความตองการของ
ผูอ่ืนและอาจตองประสบกับความยากลําบากเม่ือตองการทําการแกไขปญหาความขัดแยงท่ีสําคัญก็

คือผูบริหารเปนบุคคลท่ีจะทํางานใหสําเร็จไดดวยการประสานงานรวมกันของบุคคลฝายตาง ๆ จึง
เปนผลใหตองมีทักษะในเร่ืองของคนเปนอยางดี เพื่อท่ีจะไดทําการส่ือสารและทําการจูงใจและ
มอบหมายงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      3) ทักษะในเร่ืองมโนทัศนหรือการสรางความคิด ผูบริหารตองมีความสามารถ
ทางสภาวะจิตใจในการท่ีจะพินิจพิเคราะหและหาหนทางวิธีการแกไขสถานการณท่ีมีความซับซอน 
อันถือเปนทักษะในเร่ืองของการสรางความคิดหรือมโนทัศน ตัวอยางเชน การตัดสินใจในการ
แกไขปญหานั้น ๆ ซ่ึงตองการความสามารถของผูบริหารในการท่ีจะคนพบวาอะไรคือปญหาแลว
คนหาหนทางเลือกตาง ๆ ท่ีจะแกไขปญหานั้นใหได ดวยการพิจารณาถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนของแตละ
ทางเลือกแลวเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุด ท้ังนี้ผูบริหารบางคนอาจจะมีความรูความสามารถในเร่ืองของ
เทคนิคและเร่ืองของคน  แตยังอาจลมเหลวในเร่ืองของการจัดการ  เนื่องจากไมมีความสามารถท่ีจะ
จัดกระบวนการในการคิดหาเหตุผลอยางเปนระบบและตีความขอมูลท่ีมีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   จากท่ีกลาวมาขางตนนี้ อาจแบงทักษะของผูบริหารในแตละระดับวามีความ
ตองการทักษะในการบริหารที่แตกตางกันไปไดดังนี้ 
   1) ถาหากเปนผูบริหารในระดับสูง ขององคการจําเปนจะตองใชความคิดมี
วิสัยทัศนท่ีเปนการมองการณไกลมีความสําคัญเปนอันดับแรกสวนมนุษยสัมพันธมีความสําคัญเปน 
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อันดับสองรองลงมา  อันดับสุดทายเปนทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงาน 
   2) ถาหากเปนผูบริหารระดับกลาง จําเปนท่ีจะตองมีมนุษยสัมพันธเปนอันดับแรก    
สวนการใชความคิดก็เปนอันดับสองรองลงมา สวนอันดับสุดทายก็เปนทักษะความชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน 
   3) ถาเปนผูบริหารระดับลาง จําเปนจะตองมีทักษะในการปฏิบัติเปนความสําคัญ
อันดับแรก ซ่ึงทักษะการใชมนุษยสัมพันธก็เปนอันดับรองลงมา อันดับสุดทายเปนทักษะในการใช
ความคิด 
   จากแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะของผูบริหาร จะเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษา
นอกจากจะมีความรูความสามารถแลว ควรจะมีทักษะทางดานบริหารดวย ซ่ึงผูบริหารแตละระดับมี
ความจําเปนตองใชทักษะทางการบริหารแตกตางกัน ข้ึนอยูกับปริมาณงาน ขนาดของหนวยงาน 
เชน ผูบริหารระดับสูงควรมีทักษะทางดานการจัดการใหมากกวาดานอ่ืน ๆ สวนทักษะดานเทคนิค
และทักษะดานมนุษยสัมพันธก็มีความสําคัญนอยลง ตรงกันขามกับผูบริหารระดับปฏิบัติการ
จะตองมีทักษะทางดานเทคนิคใหมากกวาทักษะดานอ่ืน ๆ เปนตน 
 2.2.3  บทบาทของนักบริหาร 
   จากผลการวิจัยเร่ือง  “การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดีเดน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ” ทําใหไดพบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จไดแสดงบทบาท
เดน ๆ ไวหลายประการ(วันทนา  เมืองจันทร, 2543, หนา 10 – 15)  เชน 
      1) บทบาทของผูบริหารในฐานะผูนํา ผูบริหารสถานศึกษามีหนาท่ีโดยตรงในการ
จัดใหสถานศึกษามีปรัชญาและเปาหมายของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับนโยบายระดับชาติ ระดับ
กระทรวง เพื่อเปนการช้ีนําแนวทางการทํางาน การกําหนดยุทธวิธี และวิธีปฏิบัติงาน เปนผูมี
อุดมการณในการทํางาน รูวิธีนําเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษามาพัฒนาการเรียนการสอน เปน
ผูนําทางวิชาการ รวมท้ังสรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนจูงใจ ประสานงานใหมีประสิทธิภาพและ
สงผลตอคุณภาพทางการศึกษา 
      2) บทบาทในการดําเนินการ เร่ิมต้ังแตการยึดนโยบายมาเปนหลักในการจัด
การศึกษา   การกําหนดคุณสมบัติท่ีพึงประสงคของผูเรียน คํานึงถึงหลักสูตรการเรียนการสอน
ดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน อาจารย บุคลากร ผูปกครองและนักเรียน มีสวน
รับรูนโยบายของหนวยเหนือ มีการจัดทําธรรมนูญของโรงเรียนและจัดใหมีการทําแผนหรือมีการ
วางแผนการทํางานอยางมีระบบ ใชหลักการบริหารงานแบบประชาธิปไตย มีการกระจาย งาน 
กระจายอํานาจ การมอบหมายโดยเนนการทํางานเปนทีม 
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      3) บทบาทในการปรับปรุงเสริมแตงใหกาวหนา ผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จ 
ทุกคนจะมีคุณธรรมประจําใจเสมอ ยิ้มแยมแจมใส รักและพัฒนาอาชีพ อุทิศตนแกนักเรียน อุทิศตน
ใหกับการทํางาน สรางบรรยากาศท่ีดีในโรงเรียน ปลูกฝงความสามัคคีในหมูคณะ 
           4) บทบาทในฐานะนักพูด เปนนักพูดท่ีมีศิลป และเปนนักฟงท่ีดี ทักษะการพูด
ของผูบริหารเปนส่ิงท่ีจําเปนเพราะสัมพันธกับการส่ือความหมาย ซ่ึงมีท้ังทักษะการพูดเพื่อ
ประสานงาน  การบรรยาย  การสอน  การนิเทศ การใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขปญหา รวมท้ังทักษะ
การพูดเพื่อสรางขวัญและกําลังใจ 
      5) บทบาทในฐานะผูเขาสังคมไดดี ผูบริหารจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเขาสังคมได
อยางเหมาะสม ผูบริหารจะตองสุภาพ ออนนอม ถอมตน มีมารยาทงามอยางไทย ซ่ึงเปนส่ิงท่ี
สามารถสรางความประทับใจเม่ือแรกเห็นได 
      6) บทบาทในการชวยเหลือเกื้อกูลผูรวมงาน ดวยการแสดงความเห็นอกเห็นใจ
ผูใตบังคับบัญชา เขาใจความเปนเพื่อนมนุษยผูรวมทุกขดวยกัน 
      7) บทบาทในการสรางความศรัทธา คานิยม การสรางความศรัทธานั้นทํายาก   
ผูบริหารจะตองสรางศรัทธา ความเชื่อมั่น ความไววางใจในตัวผูบริหาร ใหครู อาจารย นักเรียน   
รวมท้ังผูปกครอง ชุมชน  ศรัทธา ยกยอง โดยการสรางผลงานใหเกิดกับนักเรียนผลท่ีตามมาก็คือ
การไดรับความรวมมือในการพัฒนาสถานศึกษาท้ังจากชุมชน ภาคเอกชน และประชาชน 
      8) บทบาทนักริเร่ิม และสรางสรรค ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จ สวนมากจะ
เปนนักริเร่ิมสรางสรรค ผูบริหารเหลานี้จะเพียรพยายามสรางบรรยากาศในสถานศึกษา เพื่อสงเสริม
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ไดแก การสนับสนุนและสงเสริมส่ิงใหม ๆ ข้ึน ภายในสถานศึกษา  เชน  
การคนควาวิจัยดานส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ตลอดจนสรางรูปแบบการจัดการ
การบริหารการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
      9) บทบาทในการเปนนักเปล่ียนแปลงการพัฒนา เปนบทบาทท่ีผูบริหารตองใช
ความอดทน  ใชจิตวิทยาสูงในการท่ีจะเปล่ียนแปลงทัศนคติของบุคลากรในสถานศึกษาไปใน
ทางบวกรวมท้ังการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทํางานของบุคลากร โดยการสรางบรรยากาศการ
เรียนการสอนท่ีดีใหเกิดข้ึน และเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการทํางาน 
      10) บทบาทในการกําหนดวิสัยทัศน ผูบริหารท่ีประสบผลสําเร็จจะเปนบุคคลท่ี
มองการณไกล กลาเส่ียง เพื่อความเจริญและเอาชนะอุปสรรค เพื่อพัฒนาสถานศึกษา โดยอาศัย
ความฉับไว  กระตือรือรนท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาใหกาวไกลนําหนาอยูตลอดเวลา 
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   ผลจากการศึกษาของ มินซเบิรก(Minzberg, 1984 p. 287 ; อางถึงใน วิโรจน      
สารรัตนะ, 2546, หนา 5 - 7) พบวา ผูบริหารสวนใหญจะแสดงบทบาทออกมา 10 บทบาทยอย
ภายใตบทบาทหลัก 3 กลุม ดังนี้ 
      1) กลุมบทบาทเชิงสัมพันธบุคคล เปนบทบาทท่ีเกิดข้ึนจากอํานาจ และสถานะ
ตําแหนงแบบเปนทางการ เปนบทบาทท่ีทําใหผูบริหารเปน “ศูนยรวมประสาท” ขององคการ 
ประกอบดวย 
    (1) บทบาทเปนสัญลักษณขององคการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน  
ประเพณี หรือพิธีการขององคการ เชน บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการมอบวุฒิบัตรแกผูจบ
การศึกษา   เปนตน 
    (2) บทบาทเปนผูนําองคการ มุงการอํานวยการ การจูงใจ การส่ือสารและการ
ควบคุม  เพื่อใหดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 
    (3) บทบาทเปนผูสรางความสัมพันธกับบุคคล หรือกลุมบุคคลภายนอก
องคการ   เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอองคการ 
      2) กลุมบทบาทเชิงสารสนเทศ  เปนบทบาทท่ีทําใหผูบริหารเปนศูนยกลางของ
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอองคการ    
       (1) บทบาทเปนผูกํากับติดตามผล  ใหไดขอมูลขาวสารท้ังภายในและ
ภายนอก   เพื่อใหเกิดประโยชนตอองคการ 
    (2) บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร ท่ีไดรับท้ังภายในและภายนอก   
ใหแกบุคลากรในองคการ 
    (3) บทบาทเปนผูประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารขององคการตอ
บุคคลภายนอกองคการ 
      3) บทบาทเชิงตัดสินใจ เปนบทบาทท่ีทําใหผูบริหารเปน “นักตัดสินใจ”  อันสืบ
เนื่องจากบทบาทสองกลุมแรก ประกอบดวย 
    (1) บทบาทเปนผูประกอบการ มุงการริเร่ิมสรางสรรคใหเกิดส่ิงใหม ๆ ใน
องคการอยูเสมอ 
    (2) บทบาทเปนผูขจัดส่ิงกอกวน โดยแกปญหาเม่ือองคการเผชิญส่ิงรบกวนท่ี
ไมคาดหวังอยางฉับไวแตไดผล 
    (3) บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร ใหแกสวนตาง ๆ ในองคการ 
    (4) บทบาทเปนนักเจรจาตอรองกับบุคคลอ่ืนหรือองคการอ่ืน เพื่อใหส่ิงท่ี
เปนประโยชนตอองคการ 
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   บทบาทของการบริหารแบงออกเปน 3 หัวขอดวยกัน (วิเชียร  วิทยอุดม, 2550 , 
หนา 5 - 6)  คือ    

   1) บทบาทเปนผูใหขอมูลขาวสาร   
   2) บทบาทเปนผูสรางความสัมพันธระหวางบุคคล    
   3) บทบาทเปนผูตัดสินใจ 

   จากบทบาทของผูบริหารที่กลาวมาขางตน  สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
   1) บทบาทในฐานะผูบริหาร 
   2) บทบาทในฐานะผูนําทางวิชาการ 
   3) บทบาทในฐานะเปนหัวหนาของกลุม 
 2.2.4   กระบวนการบริหาร 
   ในการบริหารโรงเรียนซ่ึงดําเนินงานตาง ๆ โดยกลุมบุคคลเพื่อจัดการศึกษาของ
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพนั้น  จึงตองจัดในรูปของกระบวนการ คือ มีการจัดลําดับข้ันตอน
กิจกรรม  รวมทั้งบทบาท หนาท่ี  และความสัมพันธของผูเกี่ยวของทุกฝาย การดําเนินการในแตละ
ข้ันตอนเปนไปอยางเหมาะสม ชัดเจน และเปนระบบ การบริหารโรงเรียนท่ีดีจึงจําเปนตองอาศัย
กระบวนการบริหาร ซ่ึงมีนักบริหารไดกลาวถึงกระบวนการบริหารไวหลายทัศนะ ดังนี้ 
   เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2537, หนา 157) ไดกลาวถึงกระบวนการการบริหารในอีก
ลักษณะหนึ่งวากระบวนการของผูบริหารเปนตัวบงช้ีวาการบริหารงานของผูบริหารในแตละ

หนวยงานน้ันตองปฏิบัติตามหนาท่ีของการบริหาร หรือปฏิบัติตามหนาท่ีกระบวนการการบริหาร 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การบริหารเวลา จําเปนจะตองพิจารณาและกระทําในทุกข้ันตอนของ

กระบวนการบริหาร 
   กูลิค และเออรวิค (Gulick and Urwick, 1937 p. 13) แบงข้ันตอนการบริหาร
ออกเปน  7  ข้ันตอน  คือ 

1) การวางแผน 
2) การจัดองคการ 
3) การบริหารงานบุคคล 
4) การส่ังการ 
5) การประสานงาน 
6) การรายงาน 
7) การจัดงบประมาณ 
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   เกรก  (Gregg . 1957, p. 274) ไดแบงกระบวนการบริหารออกเปน  7   
ข้ันตอน   คือ 

1) การตัดสินใจ 
2) การวางแผน 
3) การจัดองคการ 
4) การส่ือสาร 
5) การใชอิทธิพล 
6) การประสานงาน 
7) การประเมินผล 

   ฟาโยล  (Fayol . 1967, p. 107) ไดแบงกระบวนการบริหารออกเปน 5 ข้ันตอน คือ 
1) การวางแผน 
2) การจัดองคการ 
3) การส่ังการ 
4) การประสานงาน 
5) การควบคุม 

   ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2539, หนา 22 – 23) กลาวถึง หนาท่ีของผูบริหารวา
ประกอบดวย 5 ข้ันตอน  คือ 

      1) การวางแผน เกี่ยวของกับการเลือกภารกิจ วัตถุประสงค การปฏิบัติและพยายาม
ทําใหบรรลุผลสําเร็จ ซ่ึงตองมีการตัดสินใจเลือกแผนการในอนาคตจากบรรดาขอเลือกตาง ๆ 

      2) การจัดองคกร เปนการกําหนดโครงสรางบทบาทของบุคคลเพื่อทํางานใน

องคการ 
      3) การจัดบุคคลเขาทํางาน เกี่ยวของกับการบรรจุและธํารงรักษาบุคคลและ

ตําแหนงหนาท่ีภายในโครงสรางองคการ โดยกําหนดความตองการ แรงงาน และการสรรหา การ
คัดเลือก บรรจุ เล่ือนตําแหนง การประเมิน การวางแผนอาชีพ การกําหนดคาตอบแทน 

      4) การชักนํา หมายถึง การมีอิทธิพลตอบุคคลเพื่อใหเขาทําประโยชนตอองคการ 
และเปาหมายของกลุม เปนส่ิงท่ีตองทําเปนหลักในการบริหารความคิดระหวางบุคคล ซ่ึงตองอาศัย
ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพตองเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพดวย 

      5) การควบคุม  คือ การวัด และแกไขการทํางานสวนบุคคลและองคการ เพื่อให
ม่ันใจวาเปนไปตามแผน การควบคุมนี้เกี่ยวของกับการวัดผลการกระทําเปรียบเทียบกับเปาหมาย
และแผน ซ่ึงจะแสดงถึงการเบ่ียงเบนจากมาตรฐานท่ีปรากฏอยูและชวยแกไขปรับปรุง 
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   สมยศ  นาวีการ (2540, หนา 19)  กลาวถึง ตําราการบริหารสวนใหญในปจจุบันจะ
กลาวถึงกระบวนการบริหารทั่ว ๆ ไป  ไว  4  อยาง  คือ 

      1) การวางแผน เปนกระบวนการบริหารท่ีเกี่ยวพันกับการกําหนดเปาหมาย และ
การกําหนดวิธีการ หรือแผนงานข้ึนมาเพื่อบรรลุเปาหมายท่ีไดกําหนดไว 

      2) การจัดองคการ เปนกระบวนการบริหารท่ีเกี่ยวพันกับการมอบหมายงาน การ
รวมกลุมงานเปนแผนงาน และการจัดสรรทรัพยากรไปยังแผนกงาน 

      3) การส่ังการ เปนกระบวนการบริหารที่เกี่ยวพันกับการจูงใจการเปนผูนํา และ
การส่ือสารกับผูอยูใตบังคับบัญชา เพื่อท่ีบรรลุเปาหมายขององคการ 

      4) การควบคุม เปนกระบวนการบริหารท่ีเกี่ยวพันกับการตรวจสอบกิจกรรมของ
องคการ เพื่อท่ีจะไดผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายขององคการ 

   กระบวนการบริหาร 4 อยางดังกลาวสอดคลองกับ สมคิด  บางโม (2544 ,หนา 73 ) 
ท่ีกลาววานักวิชาการทางการบริหารสวนใหญในปจจุบันไดศึกษาและวิเคราะหแนวความคิด  และ
สรุปไดวากระบวนการจัดการควรจะมี 4 ข้ันตอน  คือ  PODC  ดังนี้ 

1) การวางแผน 
2) การจัดองคการ ( รวมท้ังการจัดคนเขาทํางานดวย ) 
3) การอํานวยการหรือการช้ีนํา 
4) การควบคุมติดตามผลการทํางาน 

   วิโรจน  สารรัตนะ (2542, หนา 3) กลาววา การบริหารเปนกระบวนการดําเนินงาน 
เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการ โดยอาศัยหนาท่ีทางการบริหารที่สําคัญ  คือ 

1) การวางแผน 
2) การจัดองคการ 
3) การนํา 
4) การควบคุม 

   สรุปในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดกําหนดกระบวนการบริหารที่มีความสอดคลอง
คลายคลึงกันเปน  4  ข้ันตอน  ดังนี้ 

1) การวางแผน 
2) การจัดองคการ 
3) การส่ังการ 
4) การควบคุม 
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2.3.  ขอบขายการบริหารงานโรงเรียน 
 

 โรงเรียนเปนสถาบันการศึกษาท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการจัดการศึกษาใหกับนักเรียน ซ่ึง
ประกอบดวยบุคลากรหลายฝาย ทําหนาท่ีตามบทบาทและภารกิจที่ไดรับมอบหมาย เร่ิมต้ังแต
ผูบริหารระดับสูง ประกอบดวยผูอํานวยการ และผูชวยผูอํานวยการ ผูบริหารระดับลาง ซ่ึงไดแก
หัวหนากลุมสาระ หัวหนางาน และครู – อาจารย ท่ีมีหนาท่ีในการสอนและสนับสนุนการสอนใน
การบริหารโรงเรียน ไดมีผูใหแนวคิดไวหลายทาน  พอสรุปไดดังนี้ 
 โสรัจ  พิศชวนชม (2542 , หนา 31 ) ไดกลาววา การบริหารโรงเรียน  คือ  กระบวนการที่
ผูบริหารโรงเรียนใชอํานาจหนาท่ีท่ีมีอยูจัดการใหเกิดกิจกรรมทางการศึกษาแกนักเรียนในโรงเรียน

เพื่อใหบรรลุตามจุดประสงคท่ีวางไว 
 ธีรพนธ  คงนาวัง (2545, หนา 70)  กลาวถึงบทบาทหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนในยุค
ปจจุบันท่ีสอดคลองกับภารกิจของโรงเรียน ซ่ึงปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   
พุทธศักราช  2542 ไดแก การจัดการศึกษาทั้งรูปแบบในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ไดแก  
1. บทบาทดานการบริหารงานวิชาการ 2. บทบาทดานการบริหารงานธุรการ 3. บทบาทดานการ
บริหารงานบุคคล 4. บทบาทดานการบริหารงานกิจการนักเรียน 5. บทบาทดานการบริหารงาน
โรงเรียนกับชุมชน 6. บทบาทดานการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
 ภิญโญ  สาธร (2526, หนา 268) กลาววา ในการบริหารโรงเรียนถาจะพิจารณาโดย

ละเอียด หนาท่ีผูบริหารสถานศึกษา มีหนาท่ีซ่ึงจะตองทําในการบริหาร  8  ประการ  คือ 
 1) การบริหารบุคลากรโรงเรียน หมายถึง  ครู เจาหนาท่ี คนงาน ภารโรง เพื่อใหเกิดความ
รวมมือกันทุกฝาย 
 2) การปกครองและแนะแนวนักเรียนหรือการบริหารกิจการนักเรียน ตลอดจนการติดตอ
กับผูปกครองของนักเรียน 
 3) การบริหารงานวิชาการที่เกี่ยวของกับหลักสูตร แบบเรียน หนังสือ วัสดุอุปกรณ 
ประกอบการสอนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานวิชาการ และการบริหารการสอนเพ่ือกอใหเกิดการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
 4) การบริหารงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับชุมชน ในฐานะท่ีโรงเรียนเปนผูนําของชุมชนและ
เปนศูนยสังคมของชุมชนอยางนอยท่ีโรงเรียนต้ังอยู เพื่อชวยพัฒนาชุมชนในทุก ๆ ดานและรับ
ความชวยเหลือและคําแนะนําจากชุมชนดวย      
 5) การจัดระบบบริหารโรงเรียน กําหนดอํานาจหนาท่ีและแผนภูมิของโรงเรียน เพ่ือให
โรงเรียนเปนหนวยงานท่ีมีระเบียบแบบแผนสมเปนองคการท่ีดี 
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 6) การจัดการเกี่ยวกับอาคาร สถานท่ี  บริเวณ และพัสดุครุภัณฑ 
 7) การบริหารงานธุรการหรืองานเสมียน เอกสารตาง ๆ การเงินและงานบริการตาง ๆ  
ของโรงเรียน     
 8) การประเมินผลงาน ซ่ึงตองทําเปนระยะ ๆ ตอเนื่องกันไมขาดสาย 
 จากแนวคิดของนักการศึกษาที่กลาวมาขางตนเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน จึงสามารถ
สรุปไดวา การบริหารโรงเรียนเปนกิจกรรมทางการศึกษาที่จะตองทําอยางเปนกระบวนการ โดย
กลุมบุคคลตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว นั่นหมายถึง การดําเนินกิจกรรมหลัก ๆ ใน
โรงเรียน ดังนี้ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานธุรการการบริหารงาน
กิจการนักเรียน การบริหารงานอาคารสถานท่ี และการบริหารงานดานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน ซ่ึงการบริหารงานท้ัง  6  ดานดังกลาวนั้นจะตองมีการใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานโรงเรียนดวย 
 

2.4  หลักธรรมาภิบาล 
 

 2.4.1  ความหมายของธรรมาภิบาล 
   คําวา “ธรรมาภิบาล” หรือ (Good Governance) เปนแนวคิดหนึ่งท่ีในระยะหลังมา

นี้มีการนํามาใชและอางถึงอยูเปนประจําในสาขาวิชารัฐศาสตร ประศาสนศาสตร โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในสาขาพัฒนบริหาร โดยมักปรากฏควบคูไปกับศัพทวิชาการจําพวกประชาธิปไตย ประชาสังคม 
การมีสวนรวมของประชาชน สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาทางสังคมท่ียั่งยืนในชวงศตวรรษท่ีแลว  
คําวาธรรมาภิบาลยังเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับเร่ืองการปฏิรูปในภาครัฐอีกดวย ซ่ึงมีนักวิชาการหลาย
ทานไดใหความหมายท่ีเกี่ยวกับธรรมาภิบาลไว ซ่ึงพอสรุปนํามาเสนอไวพอสังเขปดังนี้ 

   อรพินท   สพโชคชัย  (2540, หนา  5-6) กลาววา  ธรรมาภิบาล  หรือ  Good  
Governance  ในความหมายแบบสากลนี้มีความหมายรวมถึง  ระบบโครงสราง และกระบวนการ
ตาง ๆ ท่ีวางกฎเกณฑความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ เพื่อท่ีภาค
ตาง ๆ ของสังคมจะพัฒนาและอยูรวมกันอยางสันติสุข 

   ธีรยุทธ   บุญมี (2541,  หนา 12) ช้ีวา ความคิดธรรมรัฐเปนการมอบอํานาจทางการ
เมือง  การปกครองแบบใหมท่ีแข็งท่ือตายตัว แตใหปฏิสัมพันธกับภาคประชาชนใหมีลักษณะแยก
ยอยมากข้ึน แนวคิดธรรมรัฐ คือ การเปนหุนสวนกันในการบริหารและการปกครองประเทศโดยรัฐ  
ประชาชน  และเอกชน ซ่ึงขบวนการอันนี้จะกอใหเกิดความเปนธรรม ความโปรงใส ความยุติธรรม 
โดยเนนการมีสวนรวมของคนดี ซ่ึงแนวคิดนี้เกิดจากการท่ีประชาชนเห็นวา ระบบราชการลาหลัง
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ทุกสวนตองปฏิรูป ตองมีการปรับโครงสรางราชการใหดีข้ึน ใหประชาชนมีสวนรวมมากข้ึนและ
ประชาชนตองการใหมีการตรวจสอบโดยส่ือมวลชนและนักวิชาการ และเปนผูอธิบายวา             
ธรรมาภิบาล เปนกระบวนความสัมพันธรวมกันระหวางภาครัฐ สังคม เอกชน และประชาชน ซ่ึงทํา
ใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และมีความรวมมือ
ของฝายท่ีเกี่ยวของ การสรางธรรมาภิบาลในสังคมไทย ตองปฏิรูประบบ 4 สวน คือ ปฏิรูปภาค
ราชการ  ภาคธุรกิจเอกชน ภาคเศรษฐกิจ และปฎิรูปกฎหมาย 

   ชัยอนันต  สมุทวนิช (2541, หนา 14) ไดใหความหมายของธรรมาภิบาลวา การท่ี
กลไกของรัฐ ท้ังการเมืองและการบริหาร มีความแข็งแกรง มีประสิทธิภาพ สะอาด โปรงใส และ
รับผิดชอบ เปนการใหความสําคัญกับภาครัฐและรัฐบาลเปนดานหลัก 

   อานันท   ปนยารชุน (2542, หนา 12)  กลาววา Good  Governance  คือผลลัพธของ
การจัดกิจกรรม ซ่ึงบุคคลและสถาบันท่ัวไป ภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชนรวมกันไดกระทําลง
ไปในหลายทาง มีลักษณะเปนขบวนการท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงอาจนําไปสูการผสมผสาน
ประโยชนท่ีหลากหลายและขัดแยงกันได 

   ประเวศ  วะสี (2542, หนา  15)  อธิบายวาการท่ีสังคมประกอบดวยภาคสําคัญ ๆ 3  
ภาค คือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน เม่ือพิจารณา ถึงธรรมาภิบาลก็จะรวมถึงความ
โปรงใส ความถูกตอง ของสามภาคดังกลาว  ธรรมาภิบาลในทัศนะของนายแพทยประเวศ วะสี จึง
เปนเสมือนพลังผลักดันท่ีจะนําไปสูการแกไขปญหาของประเทศชาติ 

   สุดจิต   นิมิตกุล (2543, หนา  24) ไดอางถึง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542 ไดระบุหลักการของคํานิยาม  การ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  พ.ศ.2542 ไดระบุหลักการของคํานิยาม การบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดีไวดังนี้  “การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีเปนแนวทางสําคัญใน
การจัดระเบียบใหสังคมท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน  ซ่ึงครอบคลุมถึงฝาย
วิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการ และฝายธุรกิจสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข มีความรูรัก
สามัคคี และรวมกันเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน  และเปนสวนเสริมความเขมแข็งหรือ
สรางภูมิคุมกันแกประเทศเพื่อบรรเทา ปองกัน หรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤติ ภยันอันตรายท่ีหากจะ
มีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใส  และการมีสวนรวมอันเปน
คุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุค
ปจจุบัน 
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   เกษม  วัฒนชัย (2546, หนา 23) กลาววา ธรรมาภิบาลเปนคําท่ีแปลมาจาก
ภาษาอังกฤษวา Good Governance  ซ่ึง Good  แปลวา  ดี  Governance  แปลวา การกํากับท่ีดี การ
ดูแลอยางดี  ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance จึงเปนหลักคิดสําหรับการบริหารจัดการท่ีดี เพื่อ
ประกันวาในองคกรจะไมมีการฉอราษฎรบังหลวง ไมดอยประสิทธิภาพ ธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษาจะชวยประกันเร่ืองนี้ได เพราะท่ีผานมาการศึกษาของเรามีการโกงกินกันในทุกระดับ
และไมมีประสิทธิภาพดวย 

   จะเห็นไดวาความหมายและคํานิยามของคําวา “ธรรมาภิบาล” มีความหลากหลาย 
ซ่ึงข้ึนอยูกับลักษณะการปกครอง วัฒนธรรม และวัตถุประสงค ของประเทศและองคกรท่ีผลักดัน
ใหนําแนวคิดนี้ไปใช อยางไรก็ตามคํานิยามตาง ๆ เหลานั้น มีแนวคิดพื้นฐานหลักการ กระบวนการ  
และผลที่คาดหวัง ท่ีใกลเคียงกันหลายประเด็น  ดังสรุปไดวา ธรรมาภิบาล เปนระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีดี ซ่ึงทุกภาคสวนท่ีมีสวนรวมไดเสียภายใตกรอบของกฎหมายท่ีเปน
ธรรม ไดรับรู ไดรวมปฏิบัติ มีความเสมอภาค เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได โดยมีกลไกของรัฐ
เปนแกนนําในการปฏิบัติเพื่อนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน ของดานเศรษฐกิจ  การเมือง   และสังคมท่ีดี 

 2.4.2  แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล 
   จากท่ีมาของแนวคิดธรรมาภิบาลในความหมายท่ัวไปและการพิจารณาการใชคํา

และการอธิบายความหมายเม่ือมีการนํามาปรับใชในสังคมไทยแลว พบวา ธรรมาภิบาลเปนแนวคิด
ใหมท่ีเพิ่งมีการนํามาปรับใชกับแนวคิดหลัก ๆ ของภาคสวนตาง ๆ ในสังคมซ่ึงอาจแบงไดเปนสาม
กระแสหลักดวยกันคือ 

   1) แนวคิดการบริหารราชการแผนดิน เปนแนวคิดท่ีมีอิทธิพลทางความคิดอยาง
สูงในชวงทศวรรษท่ีผานมา โดยเนนหนักและใหความสําคัญตอบทบาทของรัฐบาลภายใตระบบ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน และอาศัยกลไกระบบราชการเปนเครื่องมือในการผลิตและสงมอบ
บริการสาธารณะแกประชาชน 

   2) แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ เปนแนวคิดท่ีไดรับอิทธิพลของกระแสพัฒนา
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยม โดยผานการนําเสนอและผลักดันโดยองคการใหความชวยเหลือระหวาง
ประเทศตาง ๆ โดยเนนความสําคัญของกลไกตลาด และศักยภาพของภาคเอกชนในการเปนผูนําพา
ความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ 

   3) แนวคิดแบบชุมชนนิยม เปนแนวคิดท่ีเกิดจากการประยุกตความรูท่ีไดศึกษา
จากตะวันตกของพวกบรรดาปญญาชน นักคิด โดยในการนํามาประยุกตใชนี้จะมีการเพิ่มเติม  
ดัดแปลง เสนอความคิดใหมหรือใชในความหมายซ่ึงเปนการพยายามเช่ือมโยงเขากับแนวคิดท่ีเห็น
วาเหมาะสมกับสภาพสังคม จึงพยายามคิดหารูปแบบการปกครองท่ีมีใหมข้ึน 
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  จากการศึกษา พบวา คํานิยามท่ีหนวยงานและนักวิชาการตาง ๆ ไดมีการนําเสนอไว
นั้นมีความสอดคลองกับบริบทการพัฒนาและ สงเสริมระบอบประชาธิปไตย และมีความเหมาะสม
กับวัฒนธรรม สังคม และลักษณะการปกครองปจจุบันของประเทศ จึงอาจสรุปไดวา “ธรรมาภิ
บาล” ทําหนาท่ีเปนกลไก เคร่ืองมือ และแนวทางการดําเนินงานท่ีเช่ือมโยงกันของภาคเศรษฐกิจ      
สังคม และการเมือง โดยเนนความจําเปนของการสรางความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน อยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหประเทศมีพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยท่ีเขมแข็ง มี
ความชอบธรรมของกฎหมาย  มีเสถียรภาพ  มีโครงสรางและกระบวนการการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 

  รอดส  (Rhodes, 1996, pp 652 – 667) ไดกลาวถึงการเปล่ียนวิธีคิดของระบบราชการ  
(Process of  Governing) จากเดิมซ่ึงเปนการจัดการฝายเดียวจากเบ้ืองบนสูเบ้ืองลางในลักษณะของ
การจัดการปกครอง (Government) มาเปนระบบที่มีการเปล่ียนแปลงเพื่อการจัดระเบียบระบบ
ราชการเพ่ือใหเกิดวิธีการควบคุมวิธีการใหมโดยสังคม (Governance) 

  รอดส ( Rhodes )  เห็นวามีการใชคําวา Governance หรืออาจเรียกวาการบริหาร
จัดการในมุมมองใหมท่ีวานี้อยางนอย 6 ความหมาย กลาวคือ 

  1) Governance ในความหมายของการบริหารจัดการภาครัฐมีบทบาทนอยท่ีสุด 
(Governance as the Minimal State) กลาวคือรัฐจะตองลดบทบาทหนาท่ีของภาครัฐลงโดยให
ภาคเอกชนดําเนินงานแทนในรูปของการแปรสภาพกิจการของรัฐเปนของเอกชน (Privatization) 

  2) Governance ในความหมายของการบริหารจัดการภาคเอกชน (Governance as 
Corporate Governance) หมายถึงระบบในภาคเอกชนท่ีมีทิศทางและการควบคุมท่ีดี มีความโปรงใส
และมีระบบการตรวจสอบท่ีไดมาตรฐานในภาคเอกชน เพ่ือใหมีความเปนธรรมรวมท้ังเกิดความมี
ประสิทธิภาพในการกํากับและดูแลตนเอง 

  3) Governance ในความหมายของการบริหารจัดการกิจการสาธารณะรูปแบบใหม 
(Governance  as  the  new  Public  Management) ซ่ึงตามแนวคิดของการบริหารจัดการกิจการ
สาธารณะรูปแบบใหม (NPM) นี้เปนการเปล่ียนมุมมองทางการบริหารจัดการเสียใหมจากเดิมท่ีรัฐ
เปนผูนํา (Rowing) ในความหมาย Governance มาเปนรัฐเปนผูนําทาง (Steering) หรือการบริหาร
จัดการในความหมาย Governance นั่นเอง และในความหมายใหมนี้เปนการบริหารจัดการท่ีให
ความสําคัญกับการแขงขัน ระบบตลาด ลูกคาหรือผูรับบริการและผลลัพธจากการบริหารจัดการ 

  4) การบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาล (Governance as Good Governance) เปน
ความหมายท่ีใชอยางกวางขวางท่ัวไป ซ่ึงมีท่ีมาจากธนาคารโลกหรือกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ เพื่อใชเปนนโยบายในการควบคุมดูแลการบริหารงานของรัฐบาลในประเทศโลกท่ีสามให
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มีประสิทธิภาพ โดยการกระตุนใหเกิดการแขงขันในระบบตลาด มีกระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
ปฏิรูประบบราชการ โดยการลดอัตรากําลังลง มีการฝกฝนใหความรูในเร่ืองการบริหารงบประมาณ 
สงเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนให NGO มีบทบาทมากยิ่งข้ึน 

  5) การจัดระบบเครือขายทางสังคม (Governance as a Socio – cinematic System) 
เปนการพิจารณาโครงสรางการปกครองในลักษณะท่ีแตละสวนของสังคมไมเปนอิสระจากกัน มี
การพึ่งพาอาศัยกันท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน โดยไมมีภาคใดเดนกวากันและพิจารณาวา

กระบวนการปกครองจะตองมีปฏิสัมพันธกันระหวางสังคม การเมือง และการบริหาร รวมท้ังการ
สรางภาคีหรือการเจรจาตกลงรวมกันเพื่อใหเกิดผลดี 

  6) การจัดการภายในระบบเครือขาย  (Governance  as   Self – organizing  Networks)  
มีลักษณะเปนระบบท่ีเปล่ียนแปลงจากการปกครองสวนทองถ่ินไปสูระบบทองถ่ินท่ีมีระบบการ

บริหารราชการและสังคมท่ีดี  (Local   Governance) ซ่ึงเปนความพยายามปกครองตนเอง การจัดต้ัง
องคการเพื่อแลกเปล่ียนสินคาและบริการสาธารณะแบบพึ่งพากันและกัน 

 2.4.3  รัฐธรรมนูญกับการใหพัฒนาธรรมาภิบาล 
            รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ 

เม่ือพิจารณาเนื้อหาโดยรวมแลวจะเห็นวา รัฐธรรมนูญใหวางระบบบริหารบานเมืองใหเปน
ประชาธิปไตยมากยิ่งข้ึน  คุมครองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน เพิ่มกลไกการตรวจสอบระบบ
การเมืองและระบบราชการใหใชอํานาจอยางชอบธรรม และมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมในการบริหารบานเมืองมากข้ึน เพื่อการขจัดความทุจริตในบานเมือง สงเสริมใหเกิดการ
ปฏิรูประบบผูแทน อาจกลาวไดวา มาตรการที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญนี้ไดวางรากฐานของการ
พัฒนาธรรมาภิบาลของสังคมไทยไว ซ่ึงสรุปเปนประเด็นหลัก ๆ พอสังเขปไดดังนี้ 

1) สงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
2) การปฏิรูประบบราชการ 
3) การปฏิรูปศาลและระบบตรวจสอบ 
4) การปฏิรูประบบผูแทน 
5) การขจัดการทุจริตในบานเมือง 

กลาวโดยสรุปจะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญไดวางรากฐานของธรรมาภิบาลไดอยางครบถวน  
กลาวคือ ในแงของวัตถุประสงคของการบริหารจัดการรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหยึดประโยชน
สาธารณะของคนทุกคนในสังคม ในดานโครงสรางและกระบวนการรัฐธรรมนูญไดเพิ่มภาคประชา
สังคมเขาสูโครงการจัดการรับบาลไทย และเนนกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  
โดยเฉพาะภาคประชาสังคมทุกดาน ท้ังระดับชาติ ทองถ่ิน  ชุมชน ในดานเนื้อหาของธรรมาภิบาล
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เอง รัฐธรรมนูญก็ไดวางหลักการใหเกิดการประสานประโยชนของคนทุกภาคในสังคม เพื่อใหเกิด
ความสมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม 

 2.4.4   ธรรมาภิบาลกับสังคมไทย 
            ในปจจุบันสถานการณตาง ๆ  ท้ังภายในและตางประเทศมีการเปล่ียนแปลงไป

อยางมากสังคมขาวสารไดเขามามีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูของสังคมไทย อันชวยใหภาคเอกชน
เติบโตขึ้น   ขณะเดียวกัน   ก็สงผลใหปญหาตาง ๆ ของชาติมีความสลับซับซอนมากข้ึน ดวยเหตุนี้
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีสถาบันขาราชการในฐานะที่เปนสถาบันหลักของชาติจะตองปรับแนว

ทางการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไปดวยการรวมกันสรางความเปน

เอกภาพ และความสามัคคีในหมูขาราชการ เพื่อใหการประสานงานราชการตาง ๆ ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ตองมีการปรับเปล่ียนกระบวนการทํางาน โดยเนนใหความสําคัญกับ
การใหบริการประชาชน รวมท้ังขาราชการตองปรับทัศนคติในการทํางาน โดยเนนใหความสําคัญ
กับการใหบริการประชาชน รวมท้ังขาราชการท่ีดีมีคุณภาพ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสียสละ ซ่ือสัตย
สุจริต อุทิศเวลากับงานราชการอยางจริงจัง และเปนท่ีพึ่งพาของประชาชนอยางแทจริง อันจะชวย
สงเสริมใหประเทศชาติ  มีความสงบสุข และพัฒนาอยางรวดเร็วตอไป 

   ในภาคราชการไทยไดเร่ิมดําเนินการสราง “ธรรมาภิบาล” ข้ึนแลว กลาวคือ ไดมี
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.
2542 และ ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ.2542 ระเบียบนี้กําหนดใหทุก
หนวยงานของร ัฐดําเนินการบริหารจัดการโดยยึดหลัก 6 หลัก ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปรงใส  หลักความมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุมค า 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, ภาคผนวก 3) โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

      1) หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและ   
เปนธรรม เปนท่ียอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎขอบังคับ
เหลานั้นโดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมาย มิใชตามอําเภอใจ หรืออํานาจของตัวบุคคลใน
การนําหลักนี้มาปฏิบัติจะตองคํานึงถึงเร่ืองความเปนธรรม และความยุติธรรม เพราะเม่ือระบบ
กฎหมายมีความซับซอนมากข้ึน คนในสังคมก็เร่ิมมองวากฎหมายเปนเร่ืองท่ีเขาใจยาก มีวิธีการ
ปฏิบัติท่ีสับสนและเกิดความระแวงวาขาราชการจะแสวงหาผลประโยชนในการดําเนินการ โดยจะ
บังคับใชกฎหมาย กฎ ระเบียบเหลานี้ยังไมเปนธรรม ในเร่ืองนี้ภาครัฐจะตองมีการทบทวน   
ปรับปรุง แกไขกฎหมายใหเขาใจงายและมีการเผยแพรทําความเขาใจในเนื้อหาสาระของกฎหมาย
กับประชาชนใหดี ใหประชาชนเขาใจวาการตรากฎหมาย การบังคับใชกฎหมายอยูบนพื้นฐานของ
เหตุผล และความจําเปนจริง ๆ มิฉะนั้น ประชาชนจะตอตาน ไมปฏิบัติตามกฎหมายท่ีบังคับใช    
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นอกจากเร่ืองความเปนธรรมแลวจะตองมีการปรับปรุงกระบวนการรางออกกฎหมาย และการ
บังคับใชกฎหมายใหมีความรัดกุม รวดเร็ว และเปนธรรมดวย 

      2) หลักคุณธรรม ไดแก การยึดม่ันในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาท่ี
ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมดวย เพื่อใหคนไทยมีความซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ
วินัย ประกอบอาชีพสุจริต จนเปนนิสัยประจําชาติ 

    ความถูกตองดีงามเปนเร่ืองของศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมท่ีสังคมยอมรับ
วาเปนแบบอยางท่ีพึงปฏิบัติ เปนเร่ืองท่ีมีความละเอียดออน และลึกซ้ึงกวาเร่ืองกฎหมาย หรือหลัก
นิติธรรมไปอีกระดับหนึ่ง ปญหาในการบริหารการปกครองของประเทศเรา สวนหนึ่งก็เกิดจากการ
ท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจ หลายคร้ังยังขาดจิตสํานึก ไดใชอํานาจบริหารที่มีไปเพื่อประโยชนสวนตัว
หรือเพราะเกรงกลัวอิทธิพลท่ีบีบบังคับมา 

    รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดพยายามแกไขปญหาน้ีบางสวน โดยวางมาตรการ
ใหผูแทนประชาชนที่เขาไปบริหารราชการตองเขาสูหนาท่ีดวยความชอบธรรม โดยการกํากับดูแล
ขององคการอิสระตามรัฐธรรมนูญ อีกท้ังเจาหนาท่ีของรัฐฝายการเมือง และฝายประจําจะตอง
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรับ ท่ีระบุไวในรัฐธรรมนูญ
มาตรา  7  ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐจะตองปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพใหความยุติธรรมแกประชาชน
อยางเทาเทียมกัน จัดระบบงานท่ีตอบสนองความตองการของประชาชน และปฏิบัติตามขอบังคับ
ของ ก.พ.วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน พ.ศ.2537 คือ มีจรรยาบรรณตอตนเอง ตอ
หนวยงาน ตอผูรวมงาน ตอประชาชนและสังคม 

      3) หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ
โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคการทุกวงการ ใหมีความโปรงใส ประชาชนถึงขอมูลขาวสาร
ไดสะดวกและเขาใจงาย และมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 
นอกจากนั้น การตัดสินใจและการปฏิบัติงานของภาครัฐตองมีความโปรงใส เปดเผยใหสาธารณชน
ตรวจสอบได เร่ืองนี้เปนประเด็นสําคัญในการตัดสินใจลงทุนท่ีเหมาะสมของภาคธุรกิจ ขอมูล
ขาวสารของภาครัฐจะชวยใหภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนตัดสินใจไดถูกตอง และประชาชนจะ
มีความเช่ือม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีของภาครัฐมากข้ึนดวย พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ  พ.ศ.2540 ชวยใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ ขาวสารขอมูลดังกลาวจะชวยใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง อันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดย
ประชาชนมากยิ่งข้ึน 
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      4) หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและ
เสนอความคิดเห็นในการตัดสินปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็น การไต
สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ รัฐธรรมนูญกําหนดใหบุคคลมี
สิทธิและมีสวนรวมในการพิจารณาของเจาหนาท่ีรัฐ ท่ีจะมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพของตนในมาตรา 60 ใหรัฐสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนด
นโยบายการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมท้ังการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรับทุกระดับในมาตรา 76 รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถ่ินพึ่งตนเอง และ
ตัดสินใจในกิจการทองถ่ินไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน และระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ ตลอดท้ังโครงสรางพื้นฐาน สารสนเทศในทองถ่ินใหท่ัวถึง และเทาเทียมกันท้ัง
ประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ โดย
คํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น ในมาตรา 78 และใหเอกชนเขามามีสวนรวมจัด
การศึกษาอบรมดวย ในมาตรา 81 เปนตน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะ โดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ.2539 กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการรับฟงการแสดง
ความคิดเห็นในปญหาสําคัญของชาติท่ีมีขอโตเถียงหลายฝาย เพื่อเปนแนวทางประกอบการ
ตัดสินใจของรัฐในการดําเนินงานอันมีผลกระทบตอประชาชน และการมีการสํารวจความคิดเห็น
ของผูรับบริการเพื่อปรับปรุงงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

      5) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหนาท่ีความสํานึกใน
ความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และกระตือรือรนการแกปญหา 
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตางและความกลาท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจากการ

กระทําของตน 
    ประชาชนทุกคนจะตองทําความเขาใจเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ และหนาท่ีตามท่ี

รัฐธรรมนูญกําหนดไว โดยเฉพาะอยางยิ่ง เจาหนาท่ีของรัฐจะตองปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย  และ
ใชอํานาจโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
และมีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ีของภาครัฐ สวนภาคธุรกิจเอกชนจะมีหนาท่ีสรางสรรค
สินคา และบริการที่มีคุณภาพปลอดภัยใหผูบริโภค และไมสรางความเดือดรอนแกผูอาศัยใน
ทองถ่ิน 

    รัฐธรรมนูญกําหนดแนวทางในมาตรา 88 กําหนดใหรัฐบาลแถลงนโยบายตอ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรีท่ีจะเขาบริหารราชการแผนดินตองช้ีแจงตอรัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการ
ใด  เพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ตามท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้
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และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ รวมท้ังปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหนึ่ง
คร้ัง 
     การจัดสรรหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางเจาหนาท่ีของรัฐฝายการเมืองและ

ฝายประจําการจะตองมีความชัดเจน โดยใหฝายการเมืองรับผิดชอบในเร่ืองนโยบาย สวนฝายประจํา
รับผิดชอบในการดําเนินการใหบรรลุผลตามนโยบาย กรณีเกิดปญหาในสังคมภาครัฐตองชี้แจงให
ประชาชนเขาในและพอใจใหได เพราะท่ีผานมา เม่ือโครงการของภาครัฐเกิดปญหาขอผิดพลาด
หรือเกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบข้ึน ก็มักจะหาผูรับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ มาช้ีแจงใหประชาชน
เขาใจไมได ทําใหประชาชนเส่ือมศรัทธา และเร่ิมไมไววางใจในระบบราชการ 
       6) หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพ่ือให
เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคา

สรางสรรคสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก  และรักษาพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 
    หลังจากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ รัฐบาลไดเขมงวดในการใชงบประมาณอยาง

ประหยัด และทบทวนใหมีการใชทรัพยากรอยางหมุนเวียน และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดย
การสรางปลูกทดแทนใหม ในสวนของการบริหารราชการไดมีแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ 
เพื่อใหหนวยงานของภาครัฐมีบทบาทภารกิจท่ีชัดเจน มีการปรับปรุงระบบงบประมาณ ระบบการ
บริหารบุคคลในภาครัฐ ปรับเปล่ียนกฎหมายใหทันสมัย และปรับเปล่ียนวัฒนธรรม คานิยมในการ
ทํางานของภาครัฐ เพื่อใหสอดคลองกับการบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิทุกหนวยงาน ในภาครัฐจะตอง
รายงานผลการทํางานและแสดงประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรตอสาธารณะ ในขณะเดียวกัน 
เจาหนาท่ีของรัฐจะตองเรียนรูและทําความเขาใจในเร่ืองการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 
    ตอมาหนวยราชการตาง ๆ ไดนําระเบียบนี้ไปยึดถือปฏิบัติโดยเนนการปรับใชให
สอดคลองกับความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน เชน กระทรวงมหาดไทย ไดนําหลักท้ังหก 
ประการนี้ ไปขยายความและปรับใชโดยเนนไปทางดานการบริหาร การปกครอง การพัฒนาและ
การกระจายอํานาจ เรียกวา “องคประกอบในการเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ี
ดี” ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ  11 ประการ (สุดจิต   นิมิตกุล. 2543, หนา 13 – 24) ดังนี้ 
    1) การมีสวนรวม เปนการมีสวนรวมของท้ังประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐใน
การบริหารงาน เพื่อใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค และพลังการทํางานท่ีสอดประสานกัน เพื่อ
บรรลุเปาหมายในการใหบริการประชาชน 
    2) ความยั่งยืน มีการบริหารงานท่ีอยูบนหลักการของความสมดุลท้ังในเมืองและ
ชนบท ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ 
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    3) ประชาชนมีความรูสึกวาเปนส่ิงท่ีชอบธรรม และใหการยอมรับการดําเนินงาน
ของหนวยงานสอดคลองกับความตองการของประชาชน ประชาชนพรอมท่ีจะยอมสูญเสีย

ประโยชนสวนตนไปเพ่ือประโยชนสวนรวมที่ตองรับผิดชอบรวมกัน 
    4) มีความโปรงใส ขอมูลตาง ๆ ตองตรงกับขอเท็จจริงของการดําเนินการและ
ความสามารถตรวจสอบได มีการดําเนินการท่ีเปดเผยชัดเจนและเปนไปตามท่ีกําหนดไว 
    5) สงเสริมความเปนธรรม และความเสมอภาค มีการกระจายการพัฒนาอยาง
ท่ัวถึงเทาเทียมกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติ และมีระบบรับเร่ืองราวรองทุกขท่ีชัดเจน 
    6) มีความสามารถที่จะพัฒนาทรัพยากรและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมท่ีดีเจาหนาท่ีของทุกหนวยงานจะตองไดรับการพัฒนาความรูและทักษะเพื่อใหสามารถนําไป

ปรับใชกับการทํางานไดและมีการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานท่ีชัดเจน เพ่ือใหหนวยงานยึดถือ
ปฏิบัติรวมกัน 
    7) สงเสริมความเสมอภาคทางเพศ เปดโอกาสใหสตรีท้ังในเมืองและชนบทเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคมในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งใหเขามามีสวนรวมใน
การปกครองทองถ่ินมากข้ึน 
    8) การอดทนอดกล้ัน และการยอมรับทัศนะท่ีหลากหลาย รวมท้ังตองยุติขอ
ขัดแยงดวยเหตุผล หาจุดรวมท่ีทุกฝายยอมรับรวมกันได 
    9) การดําเนินการตามหลักนิติธรรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขเพ่ิมเติมกฎหมายใหมี
ความทันสมัย 
    10) ความรับผิดชอบ เจาหนาท่ีตองมีความรับผิดชอบตอประชาชน ความพึง
พอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานจะเปนตัวช้ีวัดความสําคัญในการประเมินความสําเร็จของ

หนวยงานและเจาหนาท่ี 
    11) การเปนผูกํากับดูแลแทนการควบคุม โอนงานบางอยางไปใหองคกรทองถ่ิน
ซ่ึงใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด หรืองานบางอยางก็ตองแปรรูปใหเอกชนดําเนินการแทน 
    หลักธรรมาภิบาลของสํานักงานขาราชการพลเรือน  เปนการเนนไปท่ีการ
บริหารงานบุคคลและการใหบริการของรัฐ เกิดจากการประชุมประจําประหวางสวนราชการตาง ๆ 
กับสํานักงาน  ก.พ.  เม่ือวันท่ี  23 ธันวาคม  2542 ประกอบดวยองคประกอบของธรรมาภิบาล  6 
หลัก  (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. 2545. หนา 1-4) คือ 
    1) หลักนิติธรรม   กฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ มีความเปนธรรม สามารถปกปอง
คนดีและลงโทษคนไมดีได มีการปฏิรูปกฎหมายอยางสมํ่าเสมอใหเหมาะสมกับสถานการณท่ี
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เปล่ียนไป การดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส และตรวจสอบได 
และไดรับการยอมรับจากประชาชน 
   2) หลักความโปรงใส ความโปรงใสข้ึนอยูกับความพึงพอใจของผูมาใชบริการ
ของรัฐและเจาหนาท่ีของสวนราชการ จํานวนเร่ืองกลาวหา รองเรียน หรือสอบสวนเจาหนาท่ี    
ของรัฐ เกณฑในการใชดุลยพินิจของสวนราชการท่ีมีความชัดเจนเปนท่ียอมรับ สวนราชการมี
ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานท่ีเปนรูปธรรมและเปดเผยตอสาธารณะ 
   3) หลักความรับผิดชอบ การไดรับการยอมรับและความพึงพอใจจากผูใชบริการ
และผูมีสวนเกี่ยวของ การบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวของงานท่ีปฏิบัติ คุณภาพของงาน ท้ัง
ดานปริมาณ ความถูกตอง ครบถวน รวมท้ังจํานวนความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานและ
จํานวนการรองเรียนหรือกลาวหาท่ีไดรับ 
   4) หลักความคุมคา  ความพึงพอใจของผูรับบริการ ความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ท้ังดานปริมาณและคุณภาพ 
   5) หลักการมีสวนรวม คํานึงถึงผลสัมฤทธิผลของโครงการตาง ๆ รวมถึงความ
ประหยัด ของงบประมาณ ความพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูไดผลกระทบและจํานวน
ผูเขารวมแสดงความคิดเห็น จํานวนขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินการ
เร่ืองตาง ๆ 
   6) หลักคุณธรรม การรองเรียนหรือรองทุกขในการดําเนินการในเร่ืองตาง ๆ  ท้ัง
ในและนอกองคการลดลง คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีข้ึน มีการบริหารจัดการและใชทรัพยากร
ของชาติอยางเกิดประโยชนสูงสุด สังคมเสถียรภาพ อยูรวมกันอยางสงบสุขดวยความมีระเบียบวินัย 

   สาระสําคัญของการปฏิรูประบบราชการนั้นไดวางเปาหมายและวัตถุประสงคไว

ครอบคลุมทุกดาน   ในการบริหารภาครัฐ ซ่ึงประกอบดวย 6 ประเด็นสําคัญ (ธีระ  รุญเจริญ. 2546, 
หนา 107)   คือ 

   1) ยกระดับความสามารถและสรางประสิทธิภาพ โดยการรวมหนวยราชการ     
เพื่อท่ีภาครัฐจะสามารถนําบริการท่ีดีมีคุณภาพมาสูประชาชน 

   2) มีระบบการทํางานและบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง เทาเทียม
กับมาตรฐานสากล 

   3) สรางและฟนฟูความเช่ือม่ันของประชาชนและสังคมตอระบบราชการ 
   4) สรางระบบราชการใหตอบสนองตอความตองการที่หลากหลายของประชาชน 
   5) มีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ คุมคาและเปนประโยชนตอสวนรวม 
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   6) สนับสนุนภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนใหเติบโต มีความแข็งแรงและ
เปนกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ 

   โดยสรุป อาจกลาวไดวาธรรมาภิบาลในความหมายท่ีเปนเปาหมายของการ
แสวงหารูปแบบการปกครองท่ีดีนั้น มีการพัฒนาการมาต้ังแตสมัยโบราณ รวมท้ังเม่ือมีการสถาปนา
รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีเรียกวา “ระบบราชการ” ซ่ึงรัฐบาลจะตองสงเสริมใหเกิดข้ึนใน
การบริหารจัดการภาครัฐ แนวคิด “การปฏิรูประบบราชการ” ท่ีมีการปรับตัวไปในทิศทางท่ี
สอดคลองกันอยูกอนแลวกับการรับเอาแนวคิดธรรมาภิบาลดวยเง่ือนไขบังคับจึงผสานเขากันได

อยางลงตัว 
 2.4.5  แนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองคการ 
   สืบเนื่องจากระเบียบนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง

และสังคมท่ีดี พ.ศ.2542 (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2542, หนา 3) มีสาระสําคัญประกอบดวย          
หลักพื้นฐาน 6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักคุมคา แตละหลักสามารถนํามาใชเปนแนวปฏิบัติในการบริหาร
ระดับองคการดังตอไปนี้ 

      1) หลักนิติธรรม ความหมายของหลักนิติธรรม ไดแก กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีใช
ในองคการ เปนขอตกลงรวมกัน และการบังคับใชกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับดังกลาวตองเปนธรรม
เปนท่ียอมรับจากสมาชิกทุกฝายในองคการ กฎและขอบังคับเหลานั้น ตองนํามาซ่ึงความเสมอภาค
ของสมาชิกในองคการ รวมท้ังสรางภาพเอ้ือตอการควบคุมและพัฒนาสังคมนั้นดวย 

    แนวทางในการดําเนินการตามหลักนิติธรรมในองคการ 
       (1) ใหความรูแกสมาชิกในองคการ เ ร่ือง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ สิทธิ 

เสรีภาพ บทบาท และความรับผิดชอบตอสังคมในองคการ รวมท้ังขอบเขตในการมีสวนรวมในการ
บริหารแบบประชาธิปไตย 

       (2) พัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม เปน
แบบอยางท่ีดีแกประชาชน และพัฒนาการผลิตบุคลากรใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

   2) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดม่ันในความถูกตองดีงาม การสงเสริมสนับสนุน
การทํางาน ใหมีความซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต จนเปนนิสัย
ประจําชาติ เปนพลเมืองดี คือ ปฏิบัติตามฆราวาสธรรม ไดแก 

    สัจจะ   คือ   การรักษาความสัตย 
    ทมะ     คือ   การรูจักขมใจตนเอง 
    ขันติ     คือ   การอดทน อดกล้ัน  และการอดออม 
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    จาคะ    คือ   การรูจักละวางความช่ัว ความทุจริต 
    พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานแกคนไทยทุกคนในโอกาสครบรอบ 200 ป กรุงรัตนโกสินทร  ความวา“เจาหนาท่ีรัฐ
จะตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนตัวอยางแกประชาชน” เชน ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ใหความ
ยุติธรรมแกประชาชนเทาเทียมกัน การจัดระบบงานตอบสนองความตองการของประชาชน และ
การปฏิบัติตามขอบังคับ ก.พ.วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการ พลเรือน พ.ศ.2537 คือ มี
จรรยาบรรณตอตนเอง ตอหนวยงาน ตอผูรวมงาน ตอสังคมและประชาชน 

    แนวทางในการดําเนินการตามหลักคุณธรรมในองคการ 
       (1) สถาบันการศึกษาสงเสริมการเรียนรูและปลูกฝงเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 

เร่ิมจากเยาวชนในและนอกระบบการศึกษาของชาติอยางเครงครัด 
       (2) รณรงคใชหลักคุณธรรมอยางกวางขวางจริงจัง โดยเร่ิมจากผูบังคับบัญชา 
       (3) รณรงคใหสังคมสนับสนุนผูปฏิบัติท่ีมีคุณธรรม ท่ีถูกรังแกจากผูบังคับ 

บัญชา 
       (4) องคการในระดับตาง ๆ มีการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึก

ดวยส่ือประเภทตาง ๆ 
       (5) ทุกหนวยงานภาครัฐ ควรมีหลักจริยธรรมของตนเองหรือจริยธรรมแตละ

สาขาวิชาชีพอยางเปดเผย 
   3) หลักความโปรงใส ความหมายของ “ความโปรงใส” คือ การสรางความ

ไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในองคการ โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคการใหมีความ
โปรงใสตรวจสอบได 

    แนวทางในการสรางความโปรงใสในองคการ 
       (1) สํารวจความเห็นชอบของบุคลากรในหนวยงาน ในเร่ืองความโปรงใสท่ี

ตองการจากบุคลากร 
       (2) บุคลากรตระหนักในความสําคัญ และปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไวใน

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการ
ปกครอง พ.ศ.2539 

       (3) ปรับปรุงระบบเอกสาร ระบบสารสนเทศใหเปนระเบียบ สะดวกตอการ
ติดตองานของหนวยงาน  

       (4) จัดทําเอกสาร คูมือเกี่ยวกับการใหบริการของสวนราชการท่ีเขาใจงาย 
สะดวกตอการติดตองานของหนวยงาน  
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       (5) มีระบบการประชาสัมพันธภายในและภายนอกองคการ 
       (6) สรางทัศนคติท่ีดีในการใหบริการขอมูลขาวสาร ตอบขอสงสัยของ

ประชาชน 
   4) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุงม่ันและต้ังใจปฏิบัติงานอยางเต็ม

ความสามารถใหบรรลุผลสําเร็จ สอดคลองตามกฎ ระเบียบขององคการ ปฏิบัติงานอยางมีจิตสํานึก
ตอหนาท่ี สังคมและประเทศชาติ โดยคํานึงถึงประโยชนของผูรับบริการและสวนรวมเปนสําคัญ 
รวมท้ังยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานดังกลาว ท้ังท่ีเปนผลดี และผลเสียหาย ตลอดจนพรอม
แสดงขอเท็จจริงในการประกอบภารกิจตอสาธารณชน สามารถช้ีแจงเหตุผลได และพรอมรับการ
ตรวจสอบจากสาธารณะ 

    แนวทางในการดําเนินการตามหลักความรับผิดชอบในองคการ 
       (1) ผูบังคับบัญชาเปนแบบอยางท่ีดี รวมท้ังการสรางแบบอยางท่ีดีดวยการ 

ยกยอง และสงเสริมความประพฤติของบุคคลท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
       (2) สรางความรับผิดชอบของตนเอง  โดยใชการมีสวนรวม  มีระบบ

ตรวจสอบ และการประเมินผลที่นาเช่ือถือได 
       (3) สงเสริมผูมีความสามารถ โดยการใหรางวัลท่ีเหมาะสม  รวมท้ังการจูงใจ

ดวยคาตอบแทน และอ่ืน ๆ 
   5) หลักการมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนหรือบุคคลใน

องคการทุกระดับ เปนผูมีสวนเกี่ยวของ หรือไดรับผลกระทบจากการบริหารงานตาง ๆ ขององคการ
ไดรวมรับรู รวมแสดงความเห็น รวมตัดสินใจ รวมทั้งรวมสนับสนุน ติดตาม และตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามส่ิงท่ีตนเองไดรวมตัดสินใจ 

    แนวทางในการดําเนินการสรางความรวมมือในองคการ 
       (1) องคการตองกําหนดเปาหมายและนโยบายท่ีชัดเจน พรอมท้ังออกกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับใหบุคลากรในองคการถือปฏิบัติ รวมทั้งพัฒนากลไก ระบบการทํางาน และการ
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเอ้ือตอการสนับสนุนใหบุคลากรและประชาชนมีสวนรวม
อยางกวางขวาง 

       (2) กระจายอํานาจ การบริหารจัดการสูบุคลากรตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
เพื่อใหบุคลากรสามารถบริหารใหบรรลุภารกิจตามบทบาทหนาท่ีไดอยางตรงตามความตองการ 

       (3) รณรงคและประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึกใหบุคลากร และประชาชน 
เห็นคุณคาและความสําคัญของการมีสวนรวม 
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       (4) จัดทําคูมือช้ีแนะแนวทางการมีสวนรวมในงานและโครงการตาง ๆ    
รวมท้ังใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของอยางเพียงพอ เพื่อสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองใหแก
ผูเกี่ยวของและประชาชน ซ่ึงจะทําใหการมีสวนรวมนั้นมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

       (5) แสดงผลลัพธจากการมีสวนรวมท่ีเปนรูปธรรมใหผู เกี่ยวของ และ
ประชาชน    ไดทราบพรอมท้ังมีรางวัลตอบแทนแกเจาของความคิดเห็นที่นําไปสูการปฏิบัตินั้น 

       (6) สรางหลักประกันในความปลอดภัยตอชีวิต และทรัพยสินของผูเขารวม
แสดงความคิดเห็น หรือวิพากษวิจารณการดําเนินงานขององคการ 

   6) หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการ และการใชทรัพยากรท่ีมีอยาง
จํากัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม รวมท้ังการรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหมีความยั่งยืน 

    แนวทางในการดําเนินการตามหลักความคุมคาในองคการ 
       (1) ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานตองใหความสําคัญ 
       (2) ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานใหส้ัน หรือเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว เพื่อให

สะดวกและรวดเร็ว 
       (3) ปฏิบัติงานอยางประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลาและบรรลุวัตถุประสงค

ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
       (4) กําหนดมาตรฐานการทํางานในหนาท่ีและเปาหมายใหชัดเจน 
       (5) สรางระบบความคุมคาและรายงานผลการใชทรัพยากรอยางคุมคาตอ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับ   เพื่อการตรวจสอบ 
       (6) นําเคร่ืองมือท่ีทันสมัยมาใชในการทํางาน 
       (7) เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการเสนอแนะวิธีการตาง ๆ ท่ีนําไปสู

ความคุมคา 
       (8) รับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรภายนอก เพื่อนํามาปรับปรุงการทํางาน

ในองคการ 
       (9) ใหความสําคัญกับระบบติดตาม  ประเมินผล  และควรประกาศให

ผูเกี่ยวของและประชาชนทราบเปนระยะ ๆ 
       (10) ใชระบบการประเมินการปฏิบัติงาน และใชการจัดสรรงบประมาณเปน

เคร่ืองมือในการพิจารณางบประมาณในโครงการ 
       (11) จัดสรรงบประมาณตามผลสัมฤทธ์ิของงาน 
       (12) ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติใหสอดคลองกับหลักความคุมคา 
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       (13) ใหรางวัลหนวยงาน / กลุม / บุคลกร ท่ีดําเนินการในวิธีดังกลาวไดอยาง
ถูกตองคุมคาท่ีสุด 

 2.4.6  ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
   รุง   แกวแดง (2546, หนา 30-31) กลาวถึงแนวทางสงเสริมการบริหารสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลวา นอกจากการบริหารและการจัดการศึกษาตามอํานาจหนาที่เพื่อพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนแลว รัฐบาลไดมีการปฏิรูประบบราชการเพ่ือบริการประชาชนใหมีความพึง
พอใจในการบริการภาครัฐมากข้ึน เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณดังกลาว สํานักนายกรัฐมนตรีจึง
ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  พ.ศ.
2542 ข้ึน เพื่อใหทุกกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการถือปฏิบัติ 

   การบริหารจัดการของสถานศึกษามีหนาท่ีใหบริการการศึกษาแกประชาชนและ

เปนสถานศึกษาของรัฐ จึงตองนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีซ่ึงเรียก
กันโดยท่ัวไปวา “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับโรงเรียนในฐานะท่ีเปนนิติบุคคลดวย หลักการดังกลาว ไดแก 

1) หลักนิติธรรม    
2) หลักคุณธรรม      
3) หลักความโปรงใส        
4) หลักการมีสวนรวม       
5) หลักความรับผิดชอบ     
6) หลักความคุมคา 

   หลักธรรมาภิบาลอาจบูรณาการเขากับการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา 
ซ่ึงไดแก   การดําเนินงานดานบริหารวิชาการ ดานบริหารงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และ
ดาน บริหารทั่วไป และเปาหมายในการจัดการศึกษา คือ ทําใหผูเรียนเปนคนดี เกง และ มีความสุข     
   เกษม  วัฒนชัย (2546, หนา 23-33) กลาวถึง ธรรมาภิบาลกับบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาวา “ธรรมาภิบาล” แปลมาจากภาษาอังกฤษวา Good  Governance      
“Good”  แปลวา  “ดี”  “Governance”  แปลวา  “การกํากับท่ีดี การดูแลอยางดี” ธรรมาภิบาล จึงเปน
หลักคิดสําหรับการบริหารจัดการท่ีดี เพื่อประกันไดวาไมมีการฉอราษฎรบังหลวง ไมดอย
ประสิทธิภาพ ธรรมาภิบาลของสถานศึกษาจะชวยประกันเร่ืองนี้ได เพราะที่ผานมาการศึกษาของ
เรามีการโกงกินในทุกระดับ และไมมีประสิทธิภาพดวย 
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    หลักแหงธรรมาภิบาลมี 3 ขอ ดังนี้  
    1) เปาหมายสอดคลองตอความตองการหรือความจําเปนของสังคม หรือชุมชน 
เชน ส่ิงท่ีโรงเรียนทําอยูเปนประโยชนตอนักเรียน ตอชุมชน ตอสังคม 
    2) มีความโปรงใส  ไมวาโรงเรียนจะทําการบริหารอยางไร  ตองโปรงใส 
กระบวนการบริหารตองโปรงใส กระบวนการเรียนการสอนตองโปรงใส จะใชเงินอยางไรตอง
โปรงใส โปรงใสก็คือ การตรวจสอบได ใหคนเขาไปตรวจไดและอธิบายได 
    3) ทุกข้ันตอนตองมีผู รับผิดชอบ การบริหารการใชเงินของโรงเรียนตองมี
ผูรับผิดชอบ ถาใชไปแลวไมเกิดประโยชนตามเปาหมายท่ีวางไว ตองกลับมาถามวาใครเปนส่ังตอง
รับผิดชอบ 
    สรุปความวา ระบบธรรมาภิบาลในสถานศึกษา มุงการใชกฎระเบียบอยางเปน
ธรรมยึดม่ันในความถูกตอง เนนความโปรงใสในการปฏิบัติงาน สรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน 
สามารถตรวจสอบได มีการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประชาชนและบุคลากรท่ีเกี่ยวของเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดสะดวก เปดโอกาสใหประชาชนและบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินปญหา เคารพใน
ความเห็นท่ีแตกตาง กลายอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง บริหารจัดการโดยใชทรัพยากร
อยางประหยัดใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อันจะทําใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรตอไป 
  2.4.7  การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
    การปฏิรูปการศึกษามีความมุงหมายท่ีจะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปน

มนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนดี คนเกง และมีความสุข การดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายนั้นจะตองมี
การกระจายอํานาจ และการมีสวนรวม สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 และเปนไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงหลังจากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ประกาศใช  กระทรวงศึกษาธิการไดนําหลักธรรมาภิบาลเขา
มาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยจัดระบบโครงสราง กระบวนการจัดการศึกษา
ใหม มีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา
มากข้ึน ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ไปยัง
คณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง 
เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปโดยการมีสวนรวมและคุณภาพของผูเรียนตรงตามความตองการของ

ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนมากท่ีสุด โดยมีหลักการดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546, หนา 6) 
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    1) หลักกระจายอํานาจ โดยการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับประชาชน การ
ปรับปรุงการศึกษาของสถานศึกษาจะเกิดผลสําเร็จไดตองทําท่ีสถานศึกษา โดยการกระจายอํานาจ
จากสวนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
    2) หลักการบริหารตนเอง สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเองมากข้ึน 
ภายใตการบริหารในรูปขององคคณะบุคคล คือคณะกรรมการสถานศึกษา 
    3) หลักการบริหารแบบมีสวนรวม ของผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน 
ศิษยเกา ซ่ึงสามารถมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผน การตัดสินใจ การกําหนดหลักสูตร
ทองถ่ิน โดยเนนการกระจายโอกาสไปใหท่ัวถึงท้ังองคกร เพ่ือโยงใยใหทุกคนไดเขามามีสวนรวม
มากท่ีสุด 
    4) หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน เปนภาวะผูนําท่ีเนนการสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวก ไมใชภาวะผูนําแบบช้ีนําหรือส่ังการ 
    5) หลักการพัฒนาท้ังระบบ มีการปรับท้ังโครงสรางและวัฒนธรรมขององคกรท้ัง
ระบบ 
    6) หลักการความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได โรงเรียนตองแสดงความรับผิดชอบท่ี
จะใหมีการตรวจสอบ เพื่อใหการบริหารและจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
    กระทรวงศึกษาธิการ (2547, หนา 30-31) กลาวถึง การบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมท่ีดีวา “การบริหารจัดการตามอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะตองดําเนินการตามหลักการและแนว
ปฏิรูปการศึกษาแลวยังตองยึดหลักการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมท่ีดี ซ่ึงมีหลัก
สําคัญ 6 ประการ  คือ 
    1) หลักนิติธรรม ใชกฎหมายเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานอยางเปนธรรมกับผูท่ี
เกี่ยวของทุกฝาย โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนตอนักเรียนและประชาชนเปนสําคัญ มีการบังคับใช
กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับตางๆ  ใหเปนธรรม เปนท่ียอมรับของบุคลากรในโรงเรียน
และบุคลากรในโรงเรียนยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําส่ังและขอบังคับ
เหลานั้น 
   2) หลักคุณธรรม การปกครองโดยการยึดม่ันในความถูกตองดีงามในการปฏิบัติ
หนาท่ี เปนตัวอยางแกสังคม มีความซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยและประกอบอาชีพท่ี
สุจริต สุจริต สามารถครองตน  ครองคนและครองงาน 
   3) หลักความโปรงใส การทํางานทุกข้ันตอนตองยึดหลักความโปรงใส เพ่ือสราง
ความไววางใจซ่ึงกันและกัน มีการปรับปรุงกลไกการทํางานรวมกันใหสามารถตรวจสอบ มีการ

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 43 

เปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ีเขาใจงาย สรางโอกาสให 
บุคลากรในโรงเรียนและประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและมีกระบวนการตรวจสอบ

ความถูกตองชัดเจน สรางความไววางใจซึ่งกันและกันของบุคคลกรในโรงเรียนและผูมีสวน
เกี่ยวของ 
    4) หลักการมีสวนรวม มีการเปดโอกาสใหประชาชนและผูเกี่ยวของทุกฝายเขามา
และเสนอความเห็นในการตัดสินปญหาสําคัญของการบริหารและจัดการศึกษา ไมวาจะเปนการแจง
ความเห็น การไตสวน สาธารณะ การประชาพิจารณ  การแสดงประชามติอ่ืน 
   5) หลักความรับผิดชอบ มีความตระหนักในสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน 
สํานึกและรับผิดชอบในการตัดสินใจที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ใสใจ
และกระตือรือรนในการแกปญหาท่ีเกี่ยวของ เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตางและมีความกลาท่ีจะ
ยอมรับผลจากการกระทําของตนเองตามบทบาทหนาท่ีของสถานศึกษาและคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน การรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติของตนเองและหนวยงาน  
    6) หลักความคุมคา มีการบริหารจัดการและใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคาและ
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนและประชาชน  
ประหยัดรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรใหสมบูรณยั่งยืน 
    สรุปไดวาในปจจุบันไดมีการกระจายอํานาจใหแกสถานศึกษา เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวและดําเนินการในขอบเขตท่ีรับผิดชอบในฐานะการเปนนิติบุคคล ผูบริหารสถานศึกษา
นับเปนบุคคลสําคัญตอการบริหารงานทางการศึกษาเปนอยางมาก เพื่อใหการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ท่ีไดรับมอบหมายประสบความสําเร็จ จึงควรนําหลักธรรมาภิบาลหรือภาพความสําเร็จของการ
บริหารและการจัดการท่ีดี มาใชในการกําหนดนโยบายของสถานศึกษา จะทําใหกระบวนการ
ดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง เปนธรรม และครบวงจร 
     

2.5.ตัวแปรตนที่เก่ียวของกับการวิจัยในครั้งน้ี 
 

2.5.1 ตําแหนง   
     เปนองคประกอบพื้นฐานขององคการท่ีสําคัญท่ีสุด ซ่ึงเปนกลุมหนาท่ีความ
รับผิดชอบท่ีมอบหมายใหบุคคลปฏิบัติในองคกรหน่ึง ๆ อันประกอบดวย ช่ือตําแหนงและหนาท่ี
รับผิดชอบ  ตําแหนงในสถานศึกษาจําแนกเปน ผูบริหารสถานศึกษากับครูผูสอน ซ่ึงผูบริหาร
สถานศึกษามีหนาท่ีบริหาร มีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติและรับผิดชอบเกี่ยวกับ การวางแผน จัด
ระบบงาน ส่ังการ ควบคุมดูแลและประเมินผลงานในดานวิชาการ ธุรการ กิจกรรมนักเรียนและ

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 44 

ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ สวนครูผูสอนซ่ึงมีหนาท่ีเปนผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การ
อบรม การปกครองดูแลนักเรียน  
     งานวิจัยของจิตประเสริฐ  ช่ืนอารมณ  (2547, หนา 8) ไดศึกษาปญหาในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยใช
ตัวแปรตน คือ  ตําแหนง ขนาดของสถานศึกษาและประสบการณในการทํางาน 
     สรุปไดวา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษากับครูผูสอน จะมีอิทธิพลและความสําคัญ
ตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ผูวิจัยจึงกําหนดตําแหนงเปนตัวแปรตนในการวิจัย 
  2.5.2 สถานท่ีตั้ง   
    สถานท่ีตั้ง หมายถึง  สถานท่ีตั้งของสถานศึกษาที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลและนอก
เขตเทศบาล ในเขตเทศบาลหมายถึง การแบงสรรอํานาจทางการเมืองจากระดับชาติใหแกการ
ปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการของตนเอง โดยมีอํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับ
กิจการของตนเองไดอยางอิสระ เทศบาล แบงออกเปน 3 ประเภทไดแก เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง 
และเทศบาลนคร (กรมการปกครอง, 2534, หนา 2) สวนนอกเขตเทศบาลหมายถึง สถานที่ ท่ี
ราชการสวนกลางมอบหมายอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบและอํานาจการดําเนินการใหกับจังหวัด

และอําเภอ โดยสวนกลางยังคงสงวนอํานาจการวินิจฉัยส่ังการข้ันสุดทายเอาไว สถานท่ีตั้งจึงถูก
มองวา มีอิทธิพลของการกลอมเกลาการเรียนรูทางสังคมและเปนการแสดงอิทธิพลท่ีมีความผูกพัน
ทางจิตวิทยาที่องคการเปนผูสรางข้ึน  
    งานวิจัยของ บุญเสริม  มงคลดาว (2543, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง คุณธรรมของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 โดยใชตัวแปรคือ 
ประสบการณ ขนาดโรงเรียน และสถานท่ีตั้งแตกตางกัน  
    ปรีชา  อุปโยคิน และอดุลย  วิริยเวชกุล (2542, หนา 19) กลาววา โครงสราง
พื้นฐานตางๆ ท่ีดีในชนบทมีความสําคัญอยางมาก หมายถึงพื้นฐานท่ีครบวงจร  โรงเรียน 
โรงพยาบาล และส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ถาเปนเร่ืองการศึกษา ก็ควรตองมีสถานศึกษาทุก
ระดับ กระจายไปสูชนบทตามความเหมาะสม โดยตองมีคุณภาพท่ีดีเปนท่ียอมรับไดและไมแตกตาง
กันมากกับในเมือง การศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติและระบบ
การศึกษา 
     สรุปไดวา สถานท่ีตั้งของสถานศึกษาจะมีอิทธิพลและความสําคัญตอการบริหาร
สถานศึกษา ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดของสถานศึกษาเปนตัวแปรตนในการวิจัยเร่ืองนี้ 
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  2.5.3 ขนาดสถานศึกษา  
   หมายถึง  จํานวนนักเรียนซ่ึงเปนตัวกําหนดขนาดสถานศึกษา  ขนาดของ
สถานศึกษามีสวนสําคัญท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาน้ัน ๆ ประสบความสําเร็จได
มากหรือนอย เม่ือสถานศึกษามีขนาดใหญ กิจการของสถานศึกษาก็จะมีความซับซอนมากกวา
สถานศึกษาขนาดเล็ก ภิญโญ  สาธร (2526, หนา 339) กลาววา การบริหารสถานศึกษามีความยุงยาก
ซับซอนเพียงใดข้ึนอยูกับขนาดของสถานศึกษา ถาเปนสถานศึกษาขนาดใหญการบริหารงานก็
คอนขางซับซอนเพราะมีจํานวนนักเรียนมาก ครูผูสอนมาก บุคลากรอื่น ๆ ก็มาก เคร่ืองมือเคร่ืองใช
ในการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน การเงินก็มีการใชจายมาก พนัส  หันนาคินทร.
(2529, หนา 174) มีความเห็นวาสถานศึกษาที่มีครูผูสอนและนักเรียนจํานวนมากๆ งานก็ยอมมาก
เปนเงาตามตัวเพราะวาสถานศึกษาเปนหนวยงานท่ีมีขนาดเทากัน สถานศึกษาขนาดใหญประเภท
ของงานจะมีมากกวาสถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดใหญมีทรัพยากรในการบริหารงาน
มาก ครูผูสอนมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานจํานวนมากกวามีเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ ตลอดจนวัสดุอุปกรณและอาคารสถานท่ีจํานวนมากกวา   
   งานวิจัยของจิตประเสริฐ  ช่ืนอารมณ  (2547, หนา 8)  ไดศึกษาปญหาในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยใช
ตัวแปรตน คือ  ตําแหนง   ขนาดของสถานศึกษาและประสบการณในการทํางาน 
    งานวิจัยของ  มนัส  ญาติเจริญ (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา กลุมโรงเรียนพลับพลา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาเมืองจันทบุรี โดย
ใชตัวแปรตนคือ ขนาดโรงเรียนและประสบการณในการปฏิบัติงาน  

   งานวิจัยของ บุญเสริม  มงคลดาว (2543, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง คุณธรรมของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 โดยใชตัวแปรคือ 
ประสบการณ ขนาดโรงเรียน และสถานท่ีตั้งแตกตางกัน 
     สรุปไดวา  ขนาดสถานศึกษาจะมีอิทธิพลและความสําคัญตอการบริหาร

สถานศึกษา ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดของสถานศึกษาเปนตัวแปรตนในการวิจัยเร่ืองนี้ 
 

2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 2.6.1  งานวิจัยในประเทศ 
   บุญเสริม  มงคลดาว (2543, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง คุณธรรมของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 ผลการวิจัยพบวา 1. ครูผูสอนและ
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คณะกรรมการโรงเรียน มีความเห็นตอการปฏิบัติตามคุณธรรม ของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับ
มาก 2. ครูผูสอนกับกรรมการโรงเรียน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามคุณธรรมของผูบริหาร

โรงเรียนแตกตางกัน 3. ครูผูสอนและกรรมการโรงเรียนท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี กับ
ครูผูสอนและกรรมการโรงเรียนระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีความเห็นตอการปฏิบัติ

ตามคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนแตกตางกัน 4. ครูผูสอนและกรรมการโรงเรียนท่ีมีประสบการณ
ตางกัน ปฏิบัติงานโรงเรียนขนาดและสถานท่ีแตกตางกัน มีความเห็นตอการปฏิบัติตามคุณธรรม 
ของผูบริหารโรงเรียนไมแตกตางกัน 

   บัญชา  เจริญชัย  (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณธรรมและ
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
สกลนคร พบวา คุณธรรมในการครองตน ครองคน ครองงานของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับสูง 
คุณธรรมและประสิทธิภาพในการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวก คุณธรรม
ของผูบริหารที่สามารถพยากรณประสิทธิภาพในการบริหารของผูบริหารโรงเรียน คือ คุณธรรมใน
การครองคน   และคุณธรรมในการครองงาน 

   กระทรวงศึกษาธิการ, กองการมัธยมศึกษา (2544, หนา 166) ไดทําการวิจัยเร่ือง 
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นฐานระดับมัธยมศึกษา ตามแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  ผลการวิจัยพบวา 

       1) การมีสวนรวมเกี่ยวกับแนวการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา 
แนวการจัดการศึกษาตองใหชุมชนมีสวนรวมกําหนดรูปแบบและวิธีการ ใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการของชุมชน โดยรัฐตองลดบทบาทการควบคุมมาเปน การสงเสริม 
สนับสนุนกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปใหประชาชนโดยตรงในทุก ๆ ดาน และการใหชุมชน
เขามามีสวนรวมในคณะกรรมการชุดตาง ๆ จะเปนผลดีในแงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนท่ีแทจริง 

       2) การมีสวนรวมเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
พบวา   ชุมชนเขามามีสวนรวมในเร่ืองการบริหารงบประมาณการจัดองคการ การแบงสายงาน และ
การบริหารบุคคล ในดานวิชาการชุมชนเขามารวมจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทองถ่ิน เปน
วิทยากรในช้ันเรียน อยางไรก็ตาม พบปญหาในดานแนวคิด การปฏิบัติงาน ชุมชนยังไมไดมีสวน
รวมในการวางแผนและติดตามประเมินผลกับโรงเรียนอยางแทจริง 

      3) การมีสวนรวมเก่ียวกับการระดมทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอ่ืน ๆ พบวา 
ชุมชนมีสวนรวมเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ อยูในปริมาณสูง โดยเขามา
มีสวนรวมในการบริจาคทรัพยสินและวัสดุอุปกรณอ่ืนใหแกสถานศึกษา เพื่อใชในกิจกรรมการ
เรียนการสอน รวมเปนวิทยากรทองถ่ิน ใหทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน  ตั้งองคกรเพื่อสนับสนุน
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โรงเรียนและการนําทรัพยากรทองถ่ินมาใชประโยชน อยางไรก็ตามยังพบปญหาและอุปสรรคใน
เร่ืองเศรษฐกิจของชุมชน 

       4) การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในภาพรวมพบวา ประชาชนในชุมชนยังมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับตํ่าและมีอิสระในการบริหารจัดการคอนขางนอย ขาดความ
รวมมือและความสัมพันธอันดีตอกันระหวางชุมชนกับโรงเรียน การมีสวนรวมสวนใหญเปนไปใน
ลักษณะการสนับสนุนทรัพยากร ชุมชนยังมาสามารถเขามามีบทบาทในการรวมคิดริเร่ิม รวม
วางแผนและรวมประเมินผลได 

   สุวรรณ  ทองคํา (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง สภาพการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดสิงหบุรี พบวาภาพการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดสิงหบุรี ผูบริหารโรงเรียน
สวนใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยูในระดับมาก  วัยวุฒิ   คุณวุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณการบริหาร และขนาดโรงเรียนท่ีผูบริหารโรงเรียนดํารงตําแหนงอยูมีสภาพการ
บริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลในโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

   เสงี่ยม   ทาวพิมพ  (2546, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองอิทธิพลของคุณธรรม
พื้นฐานของผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีตอประสิทธิภาพในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร พบวา คุณธรรมพื้นฐานของ

ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน โดยรวมอยูในระดับสูง คุณธรรมพ้ืนฐานของผูบริหารและครูผูสอน 
โดยรวมมีความสัมพันธกันในทางบวกและมีความสัมพันธระดับสูง คุณธรรมพื้นฐานของผูบริหาร
และครูผูสอน สามารถพยากรณประสิทธิภาพในการบริหารงานของผูบริหารและสามารถทํานาย
ประสิทธิภาพในการบริหารของผูบริหารโรงเรียนในภาพรวมไดรอยละ  53.60 

   ทวี   วงศแกว (2546, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยพฤติกรรมความเปนประชาธิปไตย
กับการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นครพนม ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมความเปนประชาธิปไตยของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมอยูใน
ระดับ ปานกลาง และการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหาร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ความ
เปนประชาธิปไตยของผูบริหารโรงเรียน มีความสัมพันธกับการบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับ
มาก 

   เฉลิมชัย  สมทา (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารโดยใชหลักธรรมา     
ภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา  ตามความเห็นของครูปฏิบัติการสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเลย  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา อยูใน
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ระดับมาก เรียงตามลําดับ  คือ หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการมีสวน
รวม หลักความคุมคา และหลักความโปรงใส 

   ชัยภูมิ   สีชมภู (2548, บทคัดยอ) เร่ือง รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมา 
ภิบาล เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก พบวา ผูมีสวนไดสวนเสียมีความตองการการบริหารจัดการเขต
พื้นที่การศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมากทุกดาน 

 2.6.2   งานวิจัยตางประเทศ 
   บราวน (Brown, 1976, p. 2563-A) ไดสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

เปล่ียนแปลงบทบาทของครูใหญในโรงเรียนประถมศึกษาในมลรัฐทางภาคเหนือของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา ครูใหญควรชวยเหลือใหครูไดมีสวนรวมในการดําเนินการงาน
ของโรงเรียนและการพัฒนาเด็กในทุกดาน ครูใหญควรเปดโอกาสใหชุมชนและบุคลากรไดรับรู
เห็น รับทราบการปฏิบัติงานของครูใหญ และครูใหญควรมีสวนรวมโดยตรงในกระบวนการเรียน
การสอน โดยการปฏิบัติรวมกับครูและนักเรียนในช้ันเรียน 

   มารเซลลา (Marcella, 2005, Online) ไดศึกษาการบริหารปกครองดานการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ของ โมรอนโก มลรัฐแคลิฟอรเนีย การวิจัยพบวา การรับรูการมีสวนรวมซ่ึง
มีความสัมพันธตอประสิทธิผลของการปกครองทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโมรอนโก 
ขอมูลท่ีไดรับมีการเปรียบเทียบกับวรรณกรรมท่ีทําการศึกษาเอกสาร ไดจัดหัวขอท่ีสอดคลองเขา
ดวยกันและเช่ือมโยงส่ิงเหลานี้ไปสูการเปนตัวบงช้ีพฤติกรรมของผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะดานการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารเหลานี้จะนําไปสูความสําเร็จในการบริหาร

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจนบรรลุเปาหมาย  อีกท้ังการวิจัยคร้ังนี้ยังไดสนับสนุนการศึกษาคนควาบทบาท
ของผูนําในการเปนผูบริหารสถานศึกษา ความทุมเทเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนและ
ระดับความสําเร็จท่ีสูงข้ึนนําไปสูการปรับโครงสรางและปรับเปล่ียนในส่ิงท่ีควรจะเปน เพื่อนําไปสู
การบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

   ทาฟฟ (Taff, 1998, p.4286-A) ไดศึกษาเกี่ยวกับบทบาทพฤติกรรมของผูบริหาร
และความสําเร็จของโรงเรียน โดยศึกษาเพื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหาร
โรงเรียนกับครู พบวา บทบาทพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน มีผลตอการประสบความสําเร็จของ
โรงเรียน 
   สรุปผลการวิจัยของงานวิจัยท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ  ไดดังนี้ 
       1) ประชาชนควรไดรับโอกาส  การมีสวนรวมในการตัดสินใจทุกข้ันตอน ไมวา
จะเปนข้ันตอนกําหนดนโยบาย การพิจารณา ตลอดจนข้ันตอนการดําเนินโครงการของภาคราชการ 
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       2) ควรใหเอกชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของรัฐมากข้ึน ทําใหประชาชน
ไดรับบริการท่ีดีข้ึน ท่ัวถึง  เสมอภาคและเปนระบบ 

       3) การมีสวนรวมในการตัดสินใจมีความสัมพันธเชิงบวกกับขวัญกําลังใจของครู   
ครูท่ีมีสวนในการรวมตัดสินใจจะมีขวัญกําลังใจในระดับสูง 

       4) พฤติกรรมดานคุณธรรมของผูบริหาร  มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม   
การบริหารงาน 

 

2.7  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  จากการศึกษา ตํารา เอกสาร งานวิจัย ผูวิจัยจึงสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย การใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2
โดยใชแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล  ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542  ใน 6  ดาน 
คือ ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความโปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลัก
ความรับผิดชอบ และดานหลักความคุมคา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546, หนา  30 – 31) มี
รายละเอียดดังนี้ 
  2.7.1 หลักนิติธรรม หมายถึง การบังคับใชกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับ
ตางๆ  ใหเปนธรรม เปนท่ียอมรับของบุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนยินยอมพรอมใจ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําส่ังและขอบังคับเหลานั้น 
  2.7.2 หลักคุณธรรม  หมายถึง  การยึดม่ันในความถูกตองดีงาม ซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน  
อดทน  มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต สามารถครองตน  ครองคนและครองงาน 
  2.7.3 หลักความโปรงใส  หมายถึง การเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยาง 
ตรงไปตรงมา ดวยภาษาท่ีเขาใจงาย บุคลากรในโรงเรียนและประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารได
สะดวกและมีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองชัดเจน สรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของ
บุคคลกรในโรงเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของ 
  2.7.4 หลักการมีสวนรวม  หมายถึง การเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของ มีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจปญหาสําคัญ ไมวาจะเปนการแจงความเห็น การไตสวน 
สาธารณะ  การประชาพิจารณ  การแสดงประชามติอ่ืน ๆ 
  2.7.5 หลักความรับผิดชอบ หมายถึง  การรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติของตนเองและ
หนวยงาน ความตระหนักในภาระหนาท่ี  ความกระตือรือรนในการแกไขปญหา ความเคารพใน
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ความคิดเห็นท่ีแตกตาง ความกลาในการยอมรับผลจากกระทําของตนเองและพรอมท่ีจะถูก
ตรวจสอบ  
  2.7.6 หลักความคุมคา  หมายถึง การใชทรัพยากรอยางคุมคา ใหเกิดประโยชนสูงสุด  
หลักความคุมคาของเงิน  มีประสิทธิภาพ ประหยัดรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรใหสมบูรณยั่งยืน 
  จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของสรุปไดวา การบริหารสถานศึกษาน้ัน  ผูบริหารมีการ
ใชหลักการบริหารที่หลากหลายและแตกตางกันตามสภาพปญหา สภาพแวดลอมและความพรอม
ในดานตาง ๆ ท่ีจะนํามาใชเปนหลักในการบริหาร เพื่อใหการบริหารนั้นมีความเหมาะสม อันจะ
นําไปสูการพัฒนาโดยการมีสวนรวมและรับผิดชอบ ซ่ึงจะสงผลไปสูความสําเร็จตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคขององคการท่ีดี เชน การใชหลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา 
ผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรตนและตัวแปรตามที่ใชในการวิจัย

เกี่ยวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต  1  
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