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    กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษา การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 2, 2) ศึกษาประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2, 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางการ
บริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2, กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 288 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา
สหสัมพันธแบบเพียรสัน  
 ผลการวิจัยพบวา  
  1) การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย คือ หลักความโปรงใส  หลักความคุมคา  หลักการมีสวนรวม หลักคุณธรรม  หลักความสํานึก
รับผิดชอบ และหลักนิติธรรม 
  2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 
โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และการพัฒนาใหเขากับสิ่งแวดลอม ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวกของนักเรียน ความสามารถ     
ในการแกปญหาในโรงเรียน และดานความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
     3) การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 มีความสัมพันธในทางบวกใน
ระดับมาก (rxy=.937) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 
 
คําสําคัญ: การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล, ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this study were  to investigate  1) the level of school administration focused on 
good governance in schools under the Office of Chonburi Primary Educational Service Area 2, 2) the level 
of  school effectiveness in  schools under the Office of Chonburi Primary Educational Service Area 2, 3) the 
relationship between school administration focused on good governance and school effectiveness in those 
schools.  The samples were 288 teachers in schools under the Office of Chonburi Primary Educational 
Service Area 2 in academic year of 2556 B.E. according to the Krejcie and Morgan’s table of sample size 
which  were selected by the mean of simple sampling.  Questionnaires were used for collecting data.  
Frequency, percentage, mean and standard deviation, the Pearson correlation (Pearson product moment 
correlation coefficient) were employed for data analysis. 
 The research findings revealed as follow: 
  1) The school administration focused on good governance in schools under the Office      
of Chonburi Primary Educational Service Area 2 as a whole was at a high level, ranking by the mean scores from 
high to low; there were transparency, worthiness and participation. The last was the rules of regulation and law. 

          2) The school effectiveness  in schools under the Office of Chonburi Primary Educational 
Service Area 2 as a whole was at a high level, ranking by the mean scores from high to low; there were 
ability to adapt school development to environment, and ability to develop students’positive attitude and 
problem solving in schools. The last was ability to develop student’s high achievement respectively. 
           3) The school administration focused on good governance and school effectiveness in 
schools under the Office of Chonburi Primary Educational Service Area 2 was significantly positive 
correlation at a high level (rxy=.937) of .05 respectively.  
 
 

 
Keywords: school administration, good governance, school effectiveness  
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  วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี เพราะผูวิจัยไดรับความชวยเหลือ ความเมตตากรุณา
อยางย่ิงจาก ดร.กัญภร เอ่ียมพญา อาจารยท่ีปรึกษาหลักและ ดร.พลธาวิน วัชรทรธํารงค อาจารยท่ีปรึกษารวม
รวมท้ัง ดร.นิวัตต นอยมณี ประธานสอบวิทยานิพนธ และคณะกรรมการสอบทุกทานท่ีกรุณาใหคําปรึกษา
แนะนํา ใหขอเสนอแนะตางๆ ตรวจสอบขอบกพรองตางๆ ในทุกข้ันตอน ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน 
ท่ีไดกรุณาตรวจสอบ เสนอแนะ และปรับปรุงเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ตลอดจนคณาจารยผูสอนสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั ฎราชนครินทรทุกทานท่ีไดกรุณาใหขอคิด  
ขอเสนอแนะ และแนวทางการทําวิจัย ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึน 
 ขอขอบพระคุณผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผูบริหาร
สถานศึกษา ท่ีอํานวยความสะดวกเรื่องกลุมตัวอยาง และขอขอบคุณคณะครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 ซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง และใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในการ
วิจัยในครั้งนี ้

  คุณคา และประโยชนใดๆ ท่ีเกิดจากวิทยานิพนธเลมนี้ เปนผลมาจากความเมตตากรุณาของคุณ
บิดา มารดา ครู อาจารย และครอบครัวซ่ึงเปนผูใหกําลังใจดวยดีตลอดมา จึงขอใหอานิสงสอันเกิดจากคุณ
ประโยชนของวิทยานิพนธฉบับนี้ จงบังเกิดแกผูมีพระคุณของผูวิจัย หากมีขอบกพรองหรือผิดพลาดในสวนใด
เกิดข้ึนในงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และจะขอปรับปรุงแกไขใหดีข้ึนในโอกาสตอไป  

 
 

                   นายภาควัชร   จันทรกุล  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
  ปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหาและสภาวการณเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ท้ังทางดาน
สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี ซ่ึงหลังไหลมาดวยกระแสโลกาภิวัตนของโลกท่ีมี
การแขงขันกันอยางเสรี และเกิดการเอาเปรียบกันทางสังคม จึงกอใหเกิดกระแสการตอตานข้ึนท่ีเห็นกันอยู
ท่ัวโลกจากผูท่ีไดรับผลกระทบไมไดรับความเปนธรรมทางสังคม และผูท่ีเสียผลประโยชน เพราะมองเห็นวา
เปนการเอาเปรียบจากผูท่ีเจริญทางวัตถุและมีโอกาสมากกวา ดังนั้นการสรางความเปนธรรมข้ึนในสังคมโลก 
จะตองเริ่มตนจากการกระจายอํานาจในการตัดสินใจจากรัฐบาลท่ีมีระบบ และโครงสรางการบริหารใหทัน  
ตอการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก เพ่ือนําไปสูการกระจายอํานาจดานอ่ืนๆ ในสังคม ท้ังทางดานการเมือง  
เศรษฐกิจ การสื่อสาร พลังงาน ระบบการศึกษา ดังนั้น เพ่ือใหสังคมไทยเปนสังคมแหงสันติสุข ไมเกิดความ
ขัดแยงระหวางแนวคิดคลื่นลูกท่ีสองกับแนวคิดคลื่นลูกท่ีสามท่ีกําลังเปนอยู สังคมไทยจึงตองปรับตัว ตั้งแต
การปรับแนวคิด (paradigm shift) ในการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นไดจากการกระจายอํานาจการตัดสินใจ
ผานกระบวนการกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ ใหประชาชนทุกระดับ ทุกอาชีพ ท่ัวประเทศ เขามามี
สวนรวม และปรับตัวเพ่ือพัฒนาไปสูสังคมท่ีอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ดังนั้น แนวทางการพัฒนาไวในแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) มุงเตรียมความดานพรอมประชากร สังคม    
และระบบเศรษฐกิจของประเทศ  ใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม  
โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคน และสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร และไดรับประโยชน
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและแนวคิดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ  
อยางเปนรูปธรรมภายใตหลักการพัฒนาพ้ืนท่ี ภารกิจ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมไทย ซ่ึงจะ
นําไปสูการพัฒนา เพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ซ่ึงมีการกําหนดยุทธศาสตร ในการพัฒนาประเทศ 7 ยุทธศาสตร คือ  
1) การสรางฐานการผลิตใหเขมแข็ง สมดุล อยางสรางสรรค 2) การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอ    
การผลิตการคาและการลงทุน 3) การพัฒนาคุณภาพคนท้ังความรูคูคุณธรรม 4) สังคมม่ันคง เปนธรรม มีพลัง 
และเอ้ืออาทร 5) เนนการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 6) มีความม่ันคงของพลังงานและ
อาหาร 7) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ         
สังคมแหงชาต,ิ 2555, หนา 4) และเพ่ือเปนการพัฒนาคนในประเทศใหมีความพรอมทัดเทียมอารยประเทศ 
การศึกษาจึงเปนกุญแจสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทย ดังนั้นคุณภาพของคนเปนสิ่ง
สําคัญ  และควบคูไปกับความเจริญกาวหนาของประเทศ ซ่ึงรัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัด
การศึกษา จึงไดกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 49 ความวา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวา 12 ป ท่ีรัฐจะตองจัดให    
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อยางท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีจุดเนน
การพัฒนาคน โดยกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางศักยภาพของทุกคนท้ังในดานรางกาย 
จิตใจ สติปญญา ใหมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีความรู ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ 
รวมท้ังมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนการใชนโยบายปฏิรูปการศึกษา
โดยอิงกฎหมายเปนครั้งแรกเพ่ือเปนการปรับเปลี่ยนแนวทางการศึกษาในลักษณะองครวม ท้ังแนวคิดระบบ 
โครงสราง และกระบวนการในการจัดการศึกษา ยึดหลักความเปนเอกภาพดานนโยบาย มีความหลากหลาย  
ในการปฏิบัติ รวมท้ังมีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา  และองคกรปกครอง          
สวนทองถ่ิน โดยใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาท้ังดานการบริหารวิชาการ         
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ การบริหารท่ัวไป ลงไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสถานศึกษาทุกแหง (ปราโมทย ประสานกุล, 2555, หนา 2)   
 ปญหาดานการศึกษาในปจจุบันการศึกษาไทยมีคุณภาพลดลงและมีมาตรฐานการศึกษาท่ีตกต่ําลง
เรื่อยมา จากผลการจัดอันดับการศึกษาขององคกรระหวางประเทศ ซ่ึงมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับของท่ัวโลก คือ 
World Economics Forum–WEF เม่ือปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ไดจัดอันดับการศึกษาของประเทศ
ตางๆ ท่ัวโลก ปรากฏวาประเทศไทยถูกจัดอันดับอยูในลําดับท่ี 142 และเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ  
ในประชาคมอาเซียนดวยกัน ประเทศไทยก็ติดอันดับรั้งสุดทายอยูในลําดับท่ี 8 (ไมนับรวมลาวและเมียนมาร)     
ผลจากการจัดอันดับการศึกษาในครั้งนี้ไดสรางความสั่นสะเทือนแกกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจาก
กระทรวงศึกษาธิการเปนกลไกสําคัญของภาครัฐซ่ึงมีบทบาท และหนาท่ีในการบริหารจัดการการศึกษา    
ของชาติท่ีจะตองมีความรับผิดชอบอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได การปฏิรูปการศึกษาท่ีดําเนินการกันมาเปนเวลา
กวา 10 ปแลวนั้นโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือยกระดับ และพัฒนาการศึกษาของชาติใหมีคุณภาพ และมาตรฐาน 
แตก็ไมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย เนื่องจากเปนเพียงแคการปฏิรูปในเชิงปริมาณหาใชการปฏิรูปในเชิง
คุณภาพไม สวนเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร เนนแตการกอสรางอาคารเรียนตางๆ ละเลยการพัฒนา
คุณภาพครูและกระบวนการการเรียนการสอน ฯลฯ จึงเปนท่ีนาเสียดายท่ีประเทศไทยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาการศึกษาของชาติ โดยทุมงบประมาณแผนดินใหกับกระทรวงศึกษาธิการมากกวาทุกกระทรวงโดยใช
งบประมาณสูงถึง 400,000 ลานบาทเศษตอป  ซ่ึงสูงเปนอันดับหนึ่งในประชาคมอาเซียน และเปนลําดับตนๆ 
ของโลก เม่ือเปรียบเทียบงบประมาณการลงทุนอยางมากมายกับการศึกษาของชาติกับผลลัพธท่ีไดรับจากการ
จัดอันดับการศึกษาของ WEF นับวาเปนการลงทุนท่ีไมคุมคา เพราะใชงบประมาณมากแตความสัมฤทธิ์ผล
ทางการศึกษามีนอย ถือไดวาเปนความลมเหลวของการศึกษาท่ีไมสามารถพัฒนาไปสูความเจริญกาวหนา
เทาท่ีควรจะเปน กระทรวงศึกษาธิการจึงตองยอนกลับไปสํารวจและพิจารณาถึงปญหานอยใหญนานัปการ
อยางมีเหตุผล และมีความเหมาะสมบนพ้ืนฐานแหงความเปนจริง การศึกษาของชาติจึงจะมีคุณภาพและ
มาตรฐานท่ีจะนําพาคนในชาติไปสูการเปนผูมีการศึกษาในอนาคต (ทวีศักดิ์ อุนจิตติกุล, 2556, หนา 5) 
  ภายใตสถานการณท่ีเปนปญหาและทาทาย การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจึงมี
ความสําคัญ ปจจุบันแนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลไดรับความสนใจอยางกวางขวาง ท้ังองคการภาครัฐ และ
ภาคเอกชนไดใหความสําคัญ และนําแนวคิดนี้ไปประยุกตใชกับการบริหารองคการ ธรรมาภิบาลเก่ียวของกับ
การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสูประชาชน โดยมุงใหเกิดความเปนอิสระในการบริหารงาน การลด           
การควบคุม ใหผูบริหารสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายสถาบันท่ีทําหนาท่ีบริหารงานภาครัฐ จะใช    
ธรรมาภิบาลเปนเสมือนเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถ  โดยมีการสงเสริมบทบาทใหเกิดการทํางาน  
ท่ีปราศจากการคอรรัปชั่น หรือการไมนําผลประโยชนของสาธารณะมาใชเพ่ือประโยชนสวนตัว มีการใช  
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หลักนิติธรรมในการดําเนินงาน หรือการสรางกรอบในการดําเนินงาน เพ่ือใหการดําเนินงานสอดคลองกับ     
หลักนิติธรรม ลด  กฎ ระเบียบท่ีมากจนเกินไป ท่ีเปนตนเหตุของการทํางานท่ีลาชา มีการจัดลําดับ
ความสําคัญของเปาหมายการดําเนินงานใหชัดเจนเพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม 
มีกระบวนการตัดสินใจท่ีโปรงใส มีกฎ กติกา ในการบริหารงาน ซ่ึงตามท่ีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ไดกําหนดขอบเขตของคําวา การบริหารกิจการบานเมือง  
ท่ีดี และวางแนวทางในการปฏิบัติราชการเพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายดังตอไปนี้ คือ 1) เกิดประโยชนสุขของ
ประชาชน 2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 3) มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ    
4) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 
6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และ 7) มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ และในป พ.ศ. 2555 สํานักงานสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
ไดทบทวนและวิเคราะหหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีใหม เพ่ือใหหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมีความงายตอความเขาใจ สะดวกตอการจดจําและการนําไปปฏิบัติ 
รวมท้ังมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพบริบทของประเทศไทย ซ่ึงไดนําเอาประเด็นท่ีมีความสัมพันธ
เก่ียวของรวมไวดวยกันเปนหมวดหมู นอกจากนี้ยังไดใหความสําคัญในเรื่องของทัศนคติและพฤติกรรมของตัว
บุคคลท้ังในระดับผูนําและผูปฏิบัติงาน โดยเห็นควรใหมีการเพ่ิมเติมประเด็นในเรื่องการสรางจิตสํานึกดาน
คุณธรรมและจริยธรรม อันเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 
279 ซ่ึงไดกําหนดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ี
ของรัฐแตละประเภท  อันประกอบไปดวยคานิยมหลกัท่ีสําคัญ  9 ประการ ไดแก 1) การยึดม่ันในคุณธรรม
และจริยธรรม 2) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติ
เหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 4) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูก
กฎหมาย 5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 6) การใหขอมูล
ขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐานใหมีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 8) การยึดม่ันในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 9) การยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององคกร (วิษณุ เครืองาม, 2555, หนา 1-2)  
 จากเหตุผลท่ีกลาวมาแสดงใหเห็นวา  ประสิทธิผลของสถานศึกษานั้นหมายถึงความสําเร็จของ
สถานศึกษาอันเปนประโยชนตอการการพัฒนาคนในประเทศ และการท่ีสถานศึกษาจะมีประสิทธิผลมากนอย
เพียงใดสามารถพิจารณาไดจากความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถ
ในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ความสามารถในการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมท่ีบีบบังคับได 
อยางดี และมีความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา (Mott, 1972; cited in Hoy & Miskel, 2001, 
pp. 316-400)  สถานศึกษาเปนองคการหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการจัดการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู 
มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิผล และสิ่งท่ีมีความสําคัญ
และเปนตัวบงชี้วาการจัดการศึกษาหรือการบริหารโรงเรียนประสบความสําเร็จหรือไมก็คือประสิทธิผล 
ผูบริหารโรงเรียนตองใชความรูความสามารถและประสบการณ ใชหลักธรรมาภิบาล สงเสริมสนับสนุนครู
อาจารยใหไดพัฒนาและทันตอการเปลี่ยนแปลงใหเกิดผลตามเปาหมายท่ีวางไว โดยจัดการศึกษาใหเกิดการ
สอดคลองกับความมีจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2)   
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  ซ่ึงจัดเปนองคกรหลักท่ีสําคัญท่ีสุดในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ         
ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองเปนผูรับผิดชอบ และทําความเขาใจเก่ียวกับ
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ประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยใชกระบวนการบริหารไปพรอมกันคือ หลักการบริหารการศึกษา การจัด   
การเรียนการสอน และการนิเทศการศึกษา การบริหารสถานศึกษาก็จะประสบผลสําเร็จไดตามเปาหมาย      
ท่ีกําหนดไว ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนบุคคลสําคัญท่ีจะทําใหกระบวนการบริหารสถานศึกษา                  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ฉลวย วงษขวัญเมือง, 2555, หนา 1) ดังนั้นระบบการบริหารการศึกษาของ
ประเทศไทยจะตองพัฒนาใหมีคุณภาพมาตรฐานท่ีสูงข้ึนในปตอๆ ไปในทุกระดับการศึกษา ตั้งแตระดับ
ปฐมวัย การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาระดับอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา รวมถึงตองมีคุณภาพในทุก
มิติดวย ท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และสวนอ่ืนๆ อยางครบวงจร โดยมุงเนน  
ใน 3 เรื่องหลักเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ ไดแกคุณภาพ การสรางคุณภาพใหมใหเกิดข้ึนในดานตางๆ คือ 
คุณภาพครู คุณภาพของแหลงเรียนรู และการสรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรู คือคุณภาพของสถานศึกษา  
ในระบบ และแหลงเรียนรูในการศึกษานอกระบบ  สวนคุณภาพเรื่องการบริหารจัดการ มุงเนนการกระจาย
อํานาจ และการใชหลักธรรมาภิบาล ดังนั้นการใชหลักธรรมาภิบาลจึงถือวาเปนนโยบายท่ีสําคัญในการปฏิรูป
การศึกษารอบสอง ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาจะตองนํามาประยุกตใชกับการบริหารสถานศึกษาเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิผลกับสถานศึกษาตอไป (นงศิลินี โมสิกะ, 2553, หนา 26)     
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  เปนหนวยงานท่ีกํากับดูแลและประสาน
สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัด ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพตามนโยบาย 
กฎเกณฑ มาตรฐาน และเปาหมายท่ีกําหนดไว และในปการศึกษา 2556 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีโรงเรียนในการกํากับดูแลจํานวน จํานวน 113 โรงเรียน บุคลากรครูรวมท้ังสิ้น 
1,159 คน นักเรียน 24,818 คน โดยมีวิสัยทัศนวา ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางเสมอ
ภาคและท่ัวถึง สถานศึกษามีระดับมาตรฐานและคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีความรูและทักษะ
ทางภาษา การคิดคํานวณ วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพ่ือเปนฐานในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ 
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข และจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพระดับชาติผูเรียน (O-NET) ปการศึกษา 2555 พบวาในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ทุกวิชามีผลการ
ประเมินอยูต่ํากวารอยละ 50 โดยวิชาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ําสุด และอยูในระดับคุณภาพปรับปรุงมาก
ท่ีสุดไดแกวิชาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังพบวาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ทุกวิชามีผลการประเมินอยู  
ต่ํากวารอยละ 50 โดยวิชาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ําสุดใกลเคียงกัน และอยูในระดับปรับปรุงมากท่ีสุด คือ 
วิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2, 2556, หนา 2) 
 จาก ความเปนมาและความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางการ
บริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํางานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เพ่ือเปนขอเสนอแนะตอผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพ่ือนําไปศึกษาและใชในการพัฒนาการศึกษาและยกระดับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาใหสูงข้ึน รวมท้ังกําหนดแนวทางในการพัฒนาการศึกษาตอไป 
 

1.2 คําถามการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดคําถามในการวิจัย ดังนี้ 
 1.2.1 การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อยูในระดับใด 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

5 

 

 1.2.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
อยูในระดับใด 
  1.2.3 การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีความสัมพันธกันระดับใด 
 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี้  
 1.3.1 เพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
 1.3.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 
 1.3.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสมมุติฐานในการวิจัย ดังนี้  
 1.4.1 การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 
 1.4.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
โดยรวมอยูในระดับมาก 
 1.4.3 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีความสัมพันธกันในระดับมาก 
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการวิจัยดังนี ้
 1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  
 ผูวิจัย มุงศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546 หนา 4) ซ่ึงประกอบดวยหลักการพ้ืนฐานสําคัญ 6 ประการคือ     
1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรงใส 4) หลักการสวนรวม 5) หลักความสํานึกรับผิดชอบ 
และ 6) หลักความคุมคา กับ ประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยอาศัยแนวคิดของมอทท (Mott, 1972; cited in 
Hoy & Miskel, 2001, pp. 316-400) ซ่ึงกลาววาประสิทธิผลของสถานศึกษามี 4 ดานคือ 1) ความสามารถใน
การผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  2) ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวกของนักเรียน 
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3) ความสามารถในการแกปญหาในโรงเรียน และ 4) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาใหเขากับ
สิ่งแวดลอม 
  1.5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ 
   1) ประชากร ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
ปการศึกษา 2556  จํานวน 113  โรงเรียน มีประชากรจํานวน 1,159 คน   
   2) กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 ปการศึกษา 2556 ท่ีไดจากการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608)  
  1.5.3 ตัวแปรท่ีศึกษา 
  1) ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย 
   (1) หลักนิติธรรม  
   (2) หลักคุณธรรม  
   (3) หลักความโปรงใส  
   (4) หลักการมีสวนรวม  
   (5) หลักความสํานึกรับผิดชอบ 
   (6) หลักความคุมคา  
   2) ตัวแปรประสิทธิผลของสถานศึกษา ประกอบดวย 
   (1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
   (2) ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวกของนักเรียน 
   (3) ความสามารถในการแกปญหาในโรงเรียน 
   (4) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาใหเขากับสิ่งแวดลอม 
 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
  ในการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
ผูวิจัยศึกษาเรื่องการบริหารสถานศึกษาโดยใชธรรมาภิบาล  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2546, หนา 4) โดยมีหลักการพ้ืนฐานสําคัญ 6 ประการ คือ1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม        
3) หลักความโปรงใส  4) หลักการมีสวนรวม  5) หลักความสํานึกรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุมคา สําหรับ 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ผูวิจัยได ใชกรอบแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาของมอทท     
(Mott, 1972; cited in Hoy & Miskel, 2001, pp. 316-400 ) ซ่ึงกลาววาประสิทธิผลของสถานศึกษา         
มีอยู 4 ดาน คือ 1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการ
พัฒนาทัศนคติทางบวกของนักเรียน 3) ความสามารถในการแกปญหาในโรงเรียน และ 4) ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนและการพัฒนาใหเขากับสิ่งแวดลอม ดังนี้  
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ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจและสามารถแปลความหมายคําศัพทสําคัญในการวิจัย เรื่องความสัมพันธ
ระหวางการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ไดสอดคลองกัน ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะไวดังตอไปนี ้
  1.7.1 การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล  หมายถึงกระบวนการบริหารสถานศึกษา
ของผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงเกิดจากการบูรณาการนําหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ดังมีรายละเอียดดังนี้   
  1) หลักนิติธรรม หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยการยึดหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับตาง  ๆท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติตนตอผูใตบังคับบัญชาทุกคนอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 
   2) หลักคุณธรรม หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยการยึดม่ันในความถูกตอง ดีงามและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ สรางคานิยมท่ีดีงามใหบุคลากรในสถานศึกษาหรือสมาชิกในสังคมถือปฏิบัติ ไดแก
ความซ่ือสัตยสุจริต ความเสียสละ ความอดทน ความขยันหม่ันเพียร และความมีระเบียบวินัย เปนตน 
   3) หลักความโปรงใส หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยยึดหลักการสรางความไววางใจ
ซ่ึงกันและกันของบุคลากรในสถานศึกษา ปรับปรุงกลไกการทํางานของสถานศึกษาใหมีความโปรงใส มีการ
เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอบุคลากรในสถานศึกษาและสังคม สามารถตรวจสอบความถูกตองได 
   4) หลักการมีสวนรวม หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยการเปดโอกาสใหบุคลากร    
ในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง หรือชุมชน เขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
ทางการศึกษา การตัดสินใจ และวางแผนกิจกรรมในตางๆ  
  5) หลักความสํานึกรับผิดชอบ หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยผูบริหารตั้งใจปฏิบัติ
ภารกิจและหนาท่ีอยางดียิ่ง เนนการใหบริการทางการศึกษาแกนักเรียน ชุมชน และเคารพในความคิดเห็นท่ี
แตกตาง รวมท้ังความกลาท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระทําของตนเอง 
   6) หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการ และการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหบุคลากรมีความประหยัด ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 

ตัวแปร การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลัก 
ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 

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

 

ตัวแปร ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 
1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมี     
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
2) ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติ 
    ทางบวกของนักเรียน 
3) ความสามารถในการแกปญหาในโรงเรียน 
4) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและการ 
    พัฒนาใหเขากับสิ่งแวดลอม 
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 1.7.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีสามารถดําเนิน
กิจการจนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา โดยพิจารณาจากองคประกอบ 4 ประการดังนี้ 
   1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง หมายถึง ความสามารถ
ในการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน ท้ังการบริหาร การจัดการเรียนการสอน จนสามารถทํานักเรียนใน
โรงเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง 
  2) ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวกของนักเรียน หมายถึง ความสามารถในดาน
การดําเนินงาน ดานการบริหารและการอบรมสั่งสอนดานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนอกจากการเรียนการ
สอนเพ่ือใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
   3) ความสามารถในการแกปญหาในโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของผูบริหารท่ีชวยกัน
แกไขปญหาตางๆ จนประสบความสําเร็จหรือเปนไปดวยดีเพ่ือใหบรรลุพันธกิจ และวัตถุประสงคของโรงเรียน
ท่ีวางไว 
  4) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาใหเขากับสิ่งแวดลอม หมายถึง 
ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีรวมกันกันพัฒนาปรับเปลี่ยนการดําเนินงานดานการบริหาร        
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหโรงเรียนมีความกาวหนาทันกับสภาวการณการเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน  
 1. 7.3 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2  สถานศึกษา หมายถึง สถานท่ีท่ีใหการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2  
 1.7.4 ครูผูสอน หมายถึง บุคคลท่ีทําหนาท่ีในการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
  1. 7.5 สถานศึกษา หมายถึงโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2  
 

1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  
 การวิจัยครั้งนี้ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับในการวิจัย มีดังนี ้
 1.8.1 ผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนขอมูลใหผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  สามารถนําผลการวิจัยไปใชเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง และเสริมสราง
ประสิทธภิาพในการบริหารงานสถานศึกษาตอไป 
 1.8.2  ผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนขอมูลใหผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นํา ผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการบริหารงานสถานตามบริบทเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลตอสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 โดยผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของมีเนื้อหาสาระดังตอไปนี้ 
 2.1 สภาพบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
      2.1.1 สภาพขอมูลท่ัวไป  
      2.1.2 ทิศทางการพัฒนา 
      2.1.3 นโยบายการจัดการศึกษา 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 
        2.2.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
        2. 2.2 ความสําคัญของการบริหารสถานศึกษา 
        2.2.3 หลักการการบริหารสถานศึกษา 
        2.2.4 บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 
 2.3  ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
        2.3 .1 ความหมายและแนวคิดดานประสิทธิผลของสถานศึกษา 
        2.3 .2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
        2.3 .3 การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 
 2.4  หลักการและแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล 
        2.4 .1 ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 
        2.4 .2 แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล 
       2.4.3 การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา 
 2.5  ความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 2.6 . งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
        2.6 .1 งานวิจัยในประเทศ 
        2.6 .2 งานวิจัยตางประเทศ 
 2. 7 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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2.1 สภาพบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 
 2.1.1 สภาพขอมูลท่ัวไป  
                สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ไดกลาวถึงสภาพบริบทของ สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 วาเปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งสํานักงานอยูท่ี ถนนสายพนัสนิคม- ทุงเหียง    
หมูท่ี 7 ตําบลบานชาง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซ่ึงมีเขตพ้ืนท่ีบริการ 4 อําเภอ ไดแก อําเภอพนัสนิคม 
อําเภอพานทอง อําเภอบอทอง และอําเภอเกาะจันทน โดยมีระยะทางหางจากจังหวัดชลบุรี ประมาณ 25 
กิโลเมตร ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอทาตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และก่ิงอําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ทิศตะวันตกติดกับอําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรี ทิศใตติดตอกับอําเภอบานบึง  และอําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี 
ลักษณะภูมิประเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สวนใหญจะเปนท่ีราบลุม 
และมีพ้ืนท่ีราบเหมาะแกการทํานา ทําไร และทําสวนผลไม โดยเฉพาะในเขตอําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง 
สวนพ้ืนท่ีในเขตอําเภอบอทอง และอําเภอเกาะจันทน มีหนาท่ีดําเนินงานใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ      
พ.ศ. 2546 โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบดานการจัดการศึกษา  และบริหารการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีอําเภอพนัสนิคม 
อําเภอพานทอง อําเภอบอทอง และ อําเภอเกาะจันทน มีจํานวนโรงเรียนในสังกัด และ ในปการศึกษา 2556 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีโรงเรียนในการกํากับดูแลจํานวน จํานวน 113 
โรงเรียน บุคลากรครูรวมท้ังสิ้น 1,159 คน นักเรียน 24,818 คน  
 2.1.2 ทิศทางการพัฒนา 
   1) วิสัยทัศน (vision) 
      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีภารกิจหลักในการสงเสริม 
สนับสนุน การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหประชากรวัยเรียนอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
   2) พันธกิจ (mission) 
       เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแกประชากรวัยเรียน ทุกคนใหไดรับการพัฒนาเปนบุคลากรท่ี
มีความรู ความสามารถและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
       (1) ประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางเทาเทียมกัน ท่ัวถึง และ
ไดรับโอกาสในการศึกษาปฐมวัยอยางนอย 1 ป กอนเขาเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
       (2) ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนใหความรวมมือในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ใหมีประสิทธิภาพ 
       (3) ขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหท่ัวถึงมีคุณภาพ 
       (4) การบริหารจัดการของสถานศึกษามีอิสระในการบริหารงานอยางมีคุณภาพ 
   3) เปาหมาย (goals) 
       (1) สถานศึกษาทุกแหงสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพโดยใช SBM. 
       (2) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบประกันคุณภาพภายในและผานการประเมินการศึกษา
ของ สมศ. รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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      (3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน สามารถจัดการเรียนรูไดตาม
หลักสูตรและใหความสําคัญกับพ้ืนฐานและศักยภาพของผูเรียน 
      (4) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระหลักใหสูงข้ึน 
   4) กลยุทธ (strategy) 
               สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 เปนหนวยงานใหการสนับสนุน
การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพในปงบประมาณ 2556 ไดกําหนดการขับเคลื่อนกลยุทธ 5 กลยุทธ ดังนี ้
        (1) ปลูกฝงเรื่องคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหแกนักเรียนทุกคน 
        (2) เพ่ิมอัตราการเขาเรียนในทุกระดับ ท้ังเด็กท่ัวไป ผูพิการ ผูดอยโอกาส ลดอัตราการ
ออกกลางคัน และพัฒนารูปแบบในการใหบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแกเยาวชนท่ีอยูนอกระบบการศึกษา  
        (3) ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสูมาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาผูเรียน สมรรถนะครู
และบุคลากรอยางเปนระบบ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและปฐมวัย และ
การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาอยางเต็มตาม
ศักยภาพ 
        (4) เรงรัดพัฒนาความพรอมในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการสื่อสารใหแก
สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาในสังกัดเพ่ือการเรียนรูและการบริหารจัดการ 
         (5) สรางความเขมแข็ง และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารและการจัด
การศึกษา เพ่ือรองรับการกระจายอํานาจอยางมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีภารกิจหลักในการ
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามมาตรา 36 และมาตรา 37แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชก าร
กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2546 และ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2553 ดังนี ้
    ก. จัดทํานโยบาย  แผนพัฒนา และ มาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา        
ใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการ
ของทองถ่ิน 
    ข. วิเคราะห จัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไป ของสถานศึกษา และหนวยงาน    
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ รวมท้ังกํากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
                                     ค. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาใหสอดคลองกับทองถ่ิน 
    ง. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสถานศึกษา   
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
    จ. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
    ฉ. ประสาน ระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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    ช. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา 
    ซ. ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวมท้ังบุคคล ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดรูปแบบการศึกษาท่ี
หลากหลาย ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
    ฌ. ดําเนินการประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
    ญ. ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดาน
การศึกษา 
    ฎ. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในฐานะผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
    ฏ. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปน
หนาท่ีของผูใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 2.1.3 นโยบายการจัดการศึกษา 

  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  ในปงบประมาณ 2556 ไดกําหนด ระเบียบวาระการทํางานเรงดวน   
โดยการมีสวนรวมจากหนวยงานในสังกัดและกําหนดทิศทางการดําเนินงานดังนี้ 
   1) ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใหแกนักเรียนทุกคน และบูรณาการกับหลักสูตรปรับปรุงใหม พ.ศ. 2551 
   2) การรณรงคใหเด็กวัยการศึกษา ไดรับการศึกษาภาคบังคับทุกคน และท่ัวถึง สนับสนุนให
นักเรียนผูจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไดเรียนตอชั้นท่ีสูงข้ึนทุกคน 
   3) การแกปญหาเด็กอานไมออก เขียนไมได เด็กตกหลนเด็กออกกลางคัน 
   4) การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ NT และ O-NET 
  5) สงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาท่ีไมผานเกณฑมาตรฐาน 
  6) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับสถานศึกษาในกลุม
เครือขายเดียวกัน 
   7) พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
   8) วางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือปรับกระบวนทัศนใหม 
   9) วางแผนพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ครูผูนําการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาประเภทท่ี 1 และ 
สถานศึกษาประเภทท่ี 2 ในการบริหารจัดการโดยใช SBM. และการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   10) สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน ชุมชนและผูปกครองมี
สวนรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันในการจัดการศึกษาใหไดตามมาตรฐาน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2, 2556, หนา 1- 4) 
  จากสภาพบริบทท่ีกลาวมา  สรุปไดวาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2         
มีภารกิจหลักในการสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัด โดยการนํานโยบาย  กลยุทธ 
จุดเนน ของสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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ชลบุรี เขต 2  สูการปฏิบัติ และ บริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยมีโครงสรางการบริหารงาน และสภาพการจัดการศึกษา           
ตามแนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2546 และ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2553   
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
   
 2.2.1. ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
  การบริหารสถานศึกษา ถือเปนภารกิจสําคัญของผูบริหารตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ซ่ึงไดมีนักการศึกษา และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของไดใหความหมายและใหแนวคิดไวในทัศนะท่ีแตกตางกันในรายละเอียดดังนี้ 
 ไพบูลย ยอดยิ่ง  (2545, หนา 2) กลาววา ผูบริหารทุกคนสามารถเปนผูนําองคกรและไดชื่อวาเปน     
นักบริหารท่ีแทจริงก็ตอเม่ือสามารถบริหารงานจนสามารถทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวโดยการ
จัดเตรียมและจัดสรรการใชทรัพยากรตางๆ ใหเปนกลุมงานท่ีสัมพันธกันอยางดี ตามโครงสรางกลุมงาน       
ท่ีสามารถทํารวมกันได ตองจัดคนท่ีเหมาะสมกับงานแตละดานใหทุกตําแหนงงานเตรียมไวนั้น มีกําลังคนท่ีมี
ความสามารถพรอม จากนั้นจึงดําเนินการสั่งการใหดําเนินงานดวยดี และใหมีระบบความรวมมือท่ีเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน และตลอดเวลาขณะทํางานทุกอยางก็ตองคอยกํากับหรือควบคุม วัดผลใหงานทุกดาน
ไดผลมากท่ีสุด หนาท่ีตางๆ เหลานี้เปนงานท่ีผูบริหารตองจัดการภายในหนวยงานของตน (ไพบูลย ยอดยิ่ง, 
2545, หนา 2)   
  วีรชัย วรรณศรี (2545, หนา 9) กลาววา กระบวนการบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ตางๆ ในการดําเนินงานของกลุมบุคคล เพ่ือใหบริการทางการศึกษาแกสมาชิกในสังคมใหบรรลุตามจุดหมาย         
ท่ีกําหนดไว  สิ่งท่ีผูบริหารตองทําจึงอยูท่ีงานขององคกรท่ีจะตองทํา และคนขององคกรท่ีจะมาเปนผูทํางาน   
ใหสําเร็จ  ผูบริหารจึงตองมีการวางแผน และจัดสิ่งเหลานี้ใหเปนระเบียบ มีการแบงงานท่ีด ีมีการจัดคน    
เขาทํางาน สั่งการ และจูงใจการทํางานของคนใหงานไดผลดีท่ีสุด งานของผูบริหารหรือกิจกรรมทางการ
บริหารจึงอยูจุดก่ึงกลางระหวางงาน และคนท่ีเปนสมาชิกขององคกรดานหนึ่งและเปาหมายผลสําเร็จของงาน
อีกดานหนึ่ง  
  ทิศนา แขมมณี และชนาธิป พรกุล (2544, หนา 29) กลาววา หลักการบริหารจัดการสถานศึกษา 
หมายถึง การท่ีผูบริหารตองเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทํางานใหมเปนผูนําทางความคิด การแกปญหาการตัดสินใจ 
เปนครูฝกทักษะและการจูงใจ สรางบุคลากรในการทํางานไดอยางเหมาะสมและถูกตอง โดยเปนบุคลากรท่ีมี
จิตสํานึกแหงคุณภาพและเขาใจความเปลี่ยนแปลง ผูบริหารตองสรางนิสัยแหงคุณภาพใหเกิดข้ึนในโรงเรียน 
อันไดแกความเปนระเบียบเรียบรอยของสภาพแวดลอมท่ีทํางานและวิธีการทํางานโดยจัดกิจกรรม 5 ส. อยาง
ตอเนื่อง ซ่ึงจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน การสรางบรรยากาศ และการ
สนับสนุน การทํางานเปนทีม การปรับปรุงวิธีการทํางานหรือคุณภาพของงานอยางตอเนื่อง การทํางานหรือ
กิจกรรมอยางเปนกระบวนการ และมีการควบคุมคุณภาพของกระบวนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู และ
ทักษะในอาชีพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการเรียนรูตลอดเวลา การใหทุกคนมีสวนรวมในงาน และผูกพัน
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กับงาน การมีเปาหมายการพัฒนาสถานศึกษาไปสูการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใหผูปกครองชุมชน และ
องคกรภายนอกมีสวนรวมในการกํากับ สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  
  วิโรจน สารรัตนะ (2546, หนา 1)  กลาววา การบริหารเปนกระบวนการท่ีดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุ 
จุดมุงหมายขององคกรโดยอาศัยหนาท่ีทางการบริหารท่ีสําคัญ ประกอบดวย การวางแผน (planning) การจัด 
องคกร (organizing) การนํา (leading) และการควบคุม (controlling)  
  ธงชัย สันติวงษ (2546, หนา 18)  กลาววา การบริหารสถานศึกษาเปนงานท่ีผูบริหารสถานศึกษา 
จะตองกระทําเพ่ือใหกลุมตางๆ ท่ีมีคนหมูมากมาอยูรวมกัน และรวมกันทํางานเพ่ือวัตถุประสงคท่ีตั้งไว     
จนสําเร็จผลและไดประสิทธิภาพ               
  ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2546, หนา 12) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การอํานวยความ
สะดวกเพ่ือจัดการเรียนการสอน ซ่ึงควรพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คํานึงถึงความ
สะดวกท่ีใหแกครูในดานอุปกรณเครื่องมือ และ บรรยากาศ สิ่งแวดลอมในการเรียนการสอน  
  จากท่ีนักการศึกษากลาวมาผูวิจัยเห็นวา การบริหารสถานศึกษาเปนกระบวนการท่ีผูบริหาร
สถานศึกษา ดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายของสถานศึกษา โดยใชกระบวนการบริหารกลุมบุคคล
กระบวนการตางๆ ในการดําเนินงานของกลุมบุคคลใหเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทํางานใหม เปนผูนําทางความคิด   
การแกปญหา การตัดสินใจ เปนครูฝกทักษะและการจูงใจ จัดเตรียมและจัดสรรการใชทรัพยากรตางๆ ใหเปน 
กลุมงานท่ีสัมพันธกันอยางดี   โครงสรางกลุมงานท่ีสามารถทํารวมกันไดตองจัดคนท่ีเหมาะสมกับงาน        
แตละดาน มีกําลังคนท่ีมีความสามารถพรอมสรางบุคลากรในการทํางานไดอยางถูกตอง เพ่ือใหบุคลากร
รวมมือกันพัฒนาคุณภาพของงานภายในสถานศึกษา และใหบริการทางการศึกษาแกสมาชิกของสังคม ดังนั้น      
การบริหารสถานศึกษา จึงเปนกระบวนการท่ีสงผลโดยตรงตอคุณภาพการจัดการศึกษา ซ่ึงถาดําเนินการ    
ไดอยางมีประสิทธิภาพยอมกอใหเกิดประสิทธิผล 
 2.2.2 ความสําคัญของการบริหารสถานศึกษา 
 ในปจจุบันเปนท่ียอมรับกันวาการบริหารสถานศึกษามีความสําคัญ เนื่องจากเปนหนวยงาน       
ท่ีจัดการทรัพยากรการบริหารไดแก คน เงิน และวัสดุอุปกรณ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา  ถาไมมี
ระบบการบริหาร สถานศึกษาก็จะไมสามารถดําเนินการปฏิบัติกิจกรรมไปตามเปาหมายได และ การบริหาร
สถานศึกษายังเปนเครื่องมือท่ีชี้ถึงความสําเร็จและ ความลมเหลวของสถานศึกษาอีกดวย ซ่ึงมีนักการศึกษา
ใหความสําคัญของการบริหารสถานศึกษาไวดังนี้ 
 บรรยงค  โตจินดา (2546, หนา 20) ใหความสําคัญของการบริหารอยูท่ีการบริหารงานบุคคล ดังนี้  
  1) ธุรกิจอุตสาหกรรมแขงขันกันมากข้ึน จึงเกิดความตองการคนดีและมีความสามารถสูง 
มาทํางานได 
   2) รัฐเล็งเห็นความสําคัญของการใชคนภายใตเง่ือนไขของยุคสมัยทางเศรษฐกิจ สังคม และ 
การเมือง เชน ตามหลักมนุษยธรรมสากล สิทธิมนุษยชนขององคกรสหประชาชาติ และ ระเบียบท่ีเก่ียวของ  
ใหทุกหนวยธุรกิจถือปฏิบัติเปนตน 
  3) ความซับซอน และความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหเกิดการประดิษฐคิดคนวิธีการ 
และเครื่องมือ เครื่องใช มารับใชอํานวยความสะดวกสบายใหแกการดํารงชีวิตแขงขันทางธุรกิจอุตสาหกรรม
ไมมีท่ีสิ้นสุดแตละกิจการท้ังในระดับประเทศจนระดับโลกจึงตองสรรหาคัดเลือกและเสริมสรางคนดีไวใชงาน 
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  4) พลังของสถาบันแรงงานท่ีเติบโต และแข็งแรงข้ึนเปนแรงผลักดันใหนายจางจําเปนตอง
ใชความสําคัญเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลเพ่ิมข้ึน เพ่ือไมใหเกิดปญหาแรงงานซ่ึงจะบั่นทอน              
ความเจริญกาวหนาและความม่ันคงขององคกร ลองคิดดูระหวางการนัดหยุดงานกับการเฉ่ือยงาน เรื่องไหน
ใหผลบั้นปลายรายแรงกวากัน 
  5)  องคกรใหญโตซับซอนมากข้ึนตามสภาพการแขงขัน และความเจริญทางเศรษฐกิจ   
การแบงงานกันทําในองคกรขนาดเล็กจะมีลักษณะคนเดียวทํางานไดหลายอยาง แตเม่ือองคกรขยายตัว          
ใชเทคโนโลยีสูงข้ึนก็ตองการความชํานาญเฉพาะอยางมากข้ึน ซ่ึงบางแหงใชความชํานาญเฉพาะอยางมาก
เกินไป (overspecialization) ก็จะทําใหกระบวนงานบางอยางติดขัดหรือ รองาน ถาเกิดความขัดของในจุดใด
จุดหนึ่งข้ึนปญหาตางๆ เหลานี้ตองการการบริหารงานบุคคลท่ีดีเพ่ือการวางตัวบุคคลใหเหมาะสมกับงาน 
  6)  บทบาทของการจัดการเปลี่ยนใจจากเดิมเปนอันมาก เพราะตองการผูบริหารมืออาชีพ  
เพ่ือมาบริหารงานยามวิกฤตหรือจัดการงานไดตามสถานการณ โดยใชสหวิทยาการเพ่ือการแกปญหา เพราะ
ความเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมท้ังภายในองคกรและภายนอกองคกรเปลี่ยนแปลงรวดเร็วท่ีนักบริหาร
ตองตามใหทันและปรับตัวใหทันอีกดวย 
  7)  พฤติกรรมศาสตรกาวหนาและเขาไปมีบทบาทในการบริหารงานมากข้ึน เพราะผูบริหาร 
จะตองเขาใจธรรมชาติของคนและธรรมชาติของงานมากข้ึนดวย จึงจะอยูรวมกับเพ่ือนรวมงานในองคกรไดดี 
มีสมานฉันท 
  เสถียรภาพ  พันธุไพโรจน (2546; อางถึงใน พรไชย สาครเสถียรกุล, 2549, หนา 10) ไดชี้ใหเห็นถึง
ความสําคัญของการบริหารองคกรอยูท่ีการบริหารทรัพยากรมนุษย หรือการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกร
วาเปนการดําเนินการเปนกระบวนการลูกโซ ตั้งแตการวางนโยบาย กําหนดแผนงานอัตรากําลังคน การสรรหา
คัดเลือกคนดีมีความสามารถเขามาทํางานในอัตราคาตอบแทนท่ีเหมาะสม การจัดวางโครงสรางและกําหนด
คาตอบแทนและสวัสดิการการฝกอบรมใหคนทํางานไดทํางานเปน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน
ตําแหนง การโยกยาย การพัฒนาศักยภาพใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง  ใหมีขวัญ
กําลังใจ และมีพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมในองคกร มีความจงรักภักดีจนกระท่ังพนสภาพการเปน
บุคลากรขององคกร ท้ังนี้โดยการตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรมนุษย 3 ประการคือ 
  1)  ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยสินขององคกรมิใชคาใชจาย 
  2) ศักยภาพของมนุษยพัฒนาไดไมมีท่ีสิ้นสุด  
  3) ทรัพยากรมนุษยเปนแหลงสรางเสริมและเพ่ิมคุณคาของผลผลิต และการบริการของ
องคกร 
  พะยอม วงศสารศรี (2546; อางถึงใน พรไชย สาครเสถียรกุล, 2549, หนา 10) ไดกลาวถึงลักษณะ
ความสําคัญของการบริหารงานในองคกรนั้นอยูท่ีการบริหารทรัพยากรมนุษยไว ดังนี้  
  1) ชวยพัฒนาใหองคกรเจริญเติบโต เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนสื่อกลางในการ 
ประสานงานกับแผนกตางๆ เพ่ือแสวงหาวิธีการใหไดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาทํางาน เม่ือองคกร
ไดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติดังกลาว ยอมทําใหองคกรเจริญเติบโตและพัฒนายิ่งข้ึน  
  2) ชวยใหบุคคลท่ีปฏิบัติงานในองคกร ทุกคนมีขวัญ  และกําลังใจในการปฏิบัติงาน        
เกิดความจงรักภักดีตอองคกรท่ีตนปฏิบัติงาน ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอผลผลิตขององคกร 
  3) ชวยเสริมสรางความม่ันคงแกสังคมและประเทศชาติ ถาหากการบริหารทรัพยากรมนุษย 
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ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพแลว ยอมไมกอใหเกิดความขัดแยงระหวางองคกรและผูปฏิบัติงาน ทําให
สภาพสังคมโดยสวนรวมมีความเขาใจท่ีดีตอกัน 
  แมคคินสัน (McKinson, n.d; อางถึงใน วันชัย พิวิริยะประภากุล, 2550, หนา 16-17) กลาววา 
มนุษยเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริหาร ถึงแมวาคุณคาของมนุษยจะเปนสิ่งจับตองไมไดและไมสามารถ
ใชหลักเกณฑกําหนดคุณคาเชนเดียวกับวัตถุหรือสินคาอ่ืนได แตก็ยังถือวามนุษยเปนทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจท่ีมีคุณคา และมีเกียรติภูมิ 
  จากท่ีนักการศึกษากลาวมานั้นผูวิจัยเห็นวา  การบริหารสถานศึกษา สิ่งท่ีตองตระหนักหรือให
ความสําคัญ คือการบริหารงานบุคคล เพราะบุคคลเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาในองคกรท่ีสามารถพัฒนา
ศักยภาพไดไมมีท่ีสิ้นสุด ซ่ึงจะทําใหองคกรสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหบรรลุวัตถุประสงค ไดชวยให
บุคคลท่ีปฏิบัติงานในองคกรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความจงรักภักดีตอองคกรท่ีตน
ปฏิบัติงาน เสริมสรางความม่ันคงแกสังคมและประเทศชาติ นั่นหมายถึง ผูบริหารองคกรจะตองมีความรูเรื่อง
การบริหารเปนอยางดี 
 2.2.3 หลักการบริหารสถานศึกษา 
  หลักการการบริหารสถานศึกษาเปนแนวทางการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพโดยมีเปาหมาย
สําคัญในการสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับเด็ก และเยาวชนใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ      
ไดมาตรฐานทางการศึกษาของชาติ และสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน สงผลใหเกิดประสิทธิภาพ       
ประสิทธิผล และความคุมคาสูงสุด ท้ังนี้ไดมีนักวิชาการใหความหมายและรายละเอียดไวดังนี้   
  บรรยงค  โตจินดา (2546, หนา 54-60) ไดกลาวถึงหลักการบริหารงานบุคคลโดยท่ัวไปควรกําหนด
ไวดังนี้  
   1) ความเปนธรรมในเรื่องอัตราคา จางชั่วโมงการทํางานและสภาพงาน 
   2) แจงใหพนักงานไดรูขาวคราวความเปนไปตางๆ ในสวนท่ีเก่ียวของกับสวนไดสวนเสีย 
ท้ังนายจางและฝายลูกจาง เปนการบริหารงานแบบระบบเปดอยางเหมาะสม 
   3) ใหคนงานมีความรูสึกวาตนเองมีคา และเปนสวนหนึ่งขององคกร 
  4) มีความเปนกันเองกับพนักงาน  
   5) จายคาจางและคาแรงโดยยึดถือความสามารถ 
   6) ตองถือวา พนักงานมีความสามารถดวยกันทุกคน 
 วิโรจน สารรัตนะ (2546, หนา 1) กําหนดขอบขายการบริหารไว 4 กิจกรรม ไดแก  
  1) การวางแผน  
  2) การจัดองคกร  
  3) การนํา  
  4) การควบคุม  
  กระทรวงศึกษาธิการ (2546 , หนา 39--40) ไดกําหนดขอบขายภารกิจของการบริหารสถานศึกษา
ท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ออกเปน 4 กลุมงาน ไดแก 
   1) การบริหารงานวิชาการ 
   (1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   (2)  กาพัฒนากระบวนการเรียนรู 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

17 

 

   (3)  การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
   (4)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   (5)  การพัฒนาสื่อวัตกรรม และเทคโนโลยี 
   (6)  การพัฒนาแหลงเรียนรู 
   (7)  การนิเทศการศึกษา 
   (8)  การแนะแนวการศึกษา 
   (9)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   (10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
   (11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
   (12)  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและ
สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
  2) การบริหารงบประมาณ 
   (1)  การจัดทําและเสนอของงบประมาณ 
   (2)  การจัดสรรงบประมาณ 
   (3)  การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
   (4)  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
   (5)  การบริหารการเงิน 
   (6)  การบริหารบัญชี 
   (7)  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
  3) การบริหารงานบุคคล 
   (1)  การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
   (2)  การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 
   (3)  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
   (4)  วินัยและการรักษาวินัย 
   (5)  การออกจากราชการ 
  4) การบริหารงานท่ัวไป 
   (1)  การดําเนินงานธุรการ 
   (2)  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   (3)  งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
   (4)  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
   (5)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (6)  การสงเสริม สนับสนุนดานวิชาการ 
   (7)  การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 
   (8)  การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
   (9)  การรับนักเรียน 
   (10)  การสงเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
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   (11)  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   (12) การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
   (13) การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร
หนวยงาน 
   (14)  งานประสานราชการกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานอ่ืน 
   (15) การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน 
   (16)  งานบริการสาธารณะ 
   (17) งานท่ีไมไดระบุไวในงานอ่ืน 
  จากท่ีนักการศึกษาไดกลาวมาผูวิจัยเห็นวา หลัก การบริหารสถานศึกษาเปนแนวทางการบริหาร
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายสําคัญในการสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับเด็ก และเยาวชน
ไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐานทางการศึกษาของชาติ และสอดคลองกับความตองการ
ของทองถ่ิน เปนท่ียอมรับและศรัทธาของนักเรียน ผูปกครองและชุมชน โดยมีผลมาจากแนวทางการบริหาร   
 2.2.4 บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 
 ผูบริหารสถานศึกษา มีบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบและภารกิจหลักท่ีสําคัญ ดังมีผูแสดงความ
คิดเห็นไวดังนี ้   
 ธีระ รุญเจริญ  (2546, หนา 19-21) ไดกลาววา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ         
ไดกําหนดลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาวามีบทบาทในการบริหารและการจัดการศึกษาดังนี้ 
          1) การเปนผูนําทางวิชาการ โดยใหความสําคัญตอการสงเสริมและสนับสนุน                
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามหมวด 4 ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และมีการวางแผน นโยบาย  และยุทธศาสตรเพ่ือการปฏิรูปการเรียน          
ของสถานศึกษาอยางชัดเจน และสะดวกตอการนําไปปฏิบัติใหคําปรึกษา แนะนํา และสรางพลังความรวมมือ
ของทุกฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือปฏิรูปการเรียนรูซ่ึงจะนําไปสูการปฏิรูปการศึกษา 
          2) การบริหารแบบมีสวนรวม โดยเนนการมีสวนรวมท้ังครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
บุคคลและหนวยงานภายนอกโรงเรียน ท้ังหนวยงานของภาครัฐและเอกชน อาทิ ครู บุคลากร พอแม 
ผูปกครอง ชุมชน และองคกรตางๆ 
          3) การเปนผูอํานวยความสะดวก ท้ังทางดานวิชาการ อาทิ การจัดสื่อตางๆ เชน หนังสือ 
ตํารา เกม เทคโนโลยีชวยการเรียนการสอนและอุปกรณสงเสริมการเรียนรูตางๆ ตลอดจน การใหบริการและ
จัดสภาพแวดลอมแหงการเรียนรู เชน แหลงเรียนรูและฐานการเรียนท่ีผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง และ
จัดบรรยากาศของโรงเรียนใหอบอุนเพ่ือใหผูเรียนมีความรักท่ีจะ เรียนรูและ รูจักแสวงหาความรู 
           4) การประสานความสัมพันธ กับทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังในโรงเรียน  และนอกโรงเรียน     
เพ่ือสรางเครือขายผูสนับสนุนทรัพยากรตางๆ ไดแก ทรัพยากรงบประมาณ ทรัพยากร บุคคล อาทิเชน 
ผูเชี่ยวชาญ ผูมีความรูและประสบการณพิเศษ ท่ีโรงเรียนตองการใหเขามาชวยพัฒนาโรงเรียน ทรัพยากรดาน
การเรียนการสอน และกิจกรรมตางๆ เชน อุปกรณการเรียนการสอน อุปกรณการกีฬา สื่อการสอน เกม และ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
  5) การสงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนอยางตอเนื่อง โดยสงเสริม ใหเขารับ
การฝกอบรม เขารวมประชุมสัมมนาและไปทัศนาศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  และประสบการณใหทัน          
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ตอสถานการณความเจริญกาวหนาและความเปลี่ยนแปลงของโลก และเพ่ือสามารถนํามาประยุกตและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหดีข้ึน รวมท้ัง สงเสริมการพัฒนา บุคลากรในสถานศึกษาแหงอ่ืนๆ       
ตามความเหมาะสม 
  6) การสรางแรงจูงใจ โดยเปนผูมีทัศนคติในเชิงบวกกับผูรวมงาน มีความยืดหยุน ในการ
ทํางาน สรางความเชื่อม่ัน และเขาใจในความตองการของฝายตางๆ ใหความสําคัญในความ พยายามของ
ทีมงาน และสรางแรงจูงใจในการทํางานดวยวิธีการตางๆ อาทิ การแสดงความขอบคุณ การเผยแพรผลงาน
ของทีมงาน และการยกยองใหรางวัล 
  7) การประเมินผล โดยสงเสริมการประเมินผลภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา 
แหงชาติเพ่ือรองรับการประเมินภายนอกมีการนําผลการประเมินผูเรียนมาใชกําหนดนโยบายของสถานศึกษา 
 เพ่ือใหเปนกระบวนการดําเนินงานอยางเปนระบบ และครบวงจร 
  8) การสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูในโรงเรียนของ
คร ูและทีมงาน รวมท้ังผูบริหารอาจเขามามีสวนรวมในการทําวิจัยดวย 
  9) การเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารของโรงเรียนใหชุมชน  และสาธารณชนทราบ       
โดยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือสรางความเขาใจซ่ึงกันและกัน และสรางการมีสวนรวมเพ่ิมข้ึน 
  10) การสงเสริมเทคโนโลยี เพ่ือใหทันตอความเจริญกาวหนาท้ังใน  และตางประเทศ       
ใหสอดคลองกับยุคสังคมแหงการเรียนรู  
 ชาญชาย อาจินสมาจาร (2542, หนา 8) กลาววา การบริหารสถานศึกษาหมายถึงการรวมทํางาน
การชวยใหตระหนักในเปาหมาย และวัตถุประสงคของการศึกษาการใหบริการแกสังคมเปนเรื่องทีเก่ียวของ
กับบุคคลไดแก คร ูนักเรียน ผูปกครอง และประชาชน เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจระหวางบุคคลเหลานี้
และใหการใชทรัพยากรไดประโยชนสําหรับการศึกษามากท่ีสุดบรรลุวัตถุประสงค โดยผานวิธีการของการจัด
องคกร การสั่งการ การอํานวยความสะดวก และการแกไขปรับปรุงการทํางานตางๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย       
ทางการศึกษา  
  เท้ือน  ทองแกว (2545, หนา 37) ใหแนวคิดวา การบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพนั้น จําเปนท่ี
ผูบริหารจะตองไดพัฒนาภาวะผูนําใหมีความสามารถในการเปนผูบริหารอยูในระดับสูง  และมีรูปแบบ                   
ท่ีสอดคลองกับสถานการณท่ีจะทําใหเกิดการจูงใจ ใหมีวิสัยทัศนในองคการ การวางแผนกลยุทธและปจจัย
ตางๆ ของผูบริหารนั้น จะตองใชศาสตรและศิลปในการบริหารเพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานหรือ
สถาบันนั้นๆ ใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการโดยอาศัยหนาท่ีทางการบริหารท่ีสําคัญคือ  การวางแผน
(planning) การจัดการองคการ (organizing) การนํา (leading) และการเขาควบคุม (controlling) การบริหาร
โรงเรียนเปนการดําเนินงานท่ีมีเปาหมายสําคัญอยูท่ีการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ซ่ึงเปนหนาท่ีของผูบริหาร
โรงเรียนท่ีจะดําเนินการตามบทบาทและหนาท่ีเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว การบริหารโรงเรยีนเปนการ
รวมมือกันทํางานของบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาเพ่ือใหโรงเรียนมีคุณภาพโดยใชทรัพยากร
ใหเกิดประโยชนกับการศึกษามากท่ีสุด ผูเรียนเกิดการพัฒนาดานความรูความสามารถทักษะทัศนคติคานิยม 
คุณธรรมจริยธรรมผูบริหารมีภาวะผูนําสามารถบริหารโรงเรียนไปสูความสําเร็จ ตามเปาหมาย และบรรลุตาม
วัตถุประสงคของการจัดการศึกษา 
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  กระทรวงศึกษาธกิาร (2553, หนา 2- 4) ไดมีการออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (พ.ศ. 2553) โดยไดกําหนดบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร
สถานศึกษาไวดังนี้  
  มาตรา 39 สถานศึกษาและสวนราชการตาม มาตรา 34 (2) มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวใหเปน
หนาท่ีของสวนราชการนั้นๆ  โดยใหมีผูอํานวยการสถานศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน
เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
   1) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของ
ทางราชการ และของสถานศึกษาหรือสวนราชการ รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา          
หรือสวนราชการ 
   2) ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ังควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ 
สถานท่ี และทรัพยสินอ่ืนของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของ
ทางราชการ 
   3) เปนผูแทนของสถานศึกษาหรือสวนราชการในกิจการท่ัวไป รวมท้ังการจัดทํานิติกรรม
สัญญาในราชการของสถานศึกษา หรือสวนราชการตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาหรือสวนราชการไดรับ
ตามท่ีไดรับมอบอํานาจ 
   4) จัดทํารายงานประจําป เก่ียวกับกิจการของสถานศึกษา หรือสวนราชการเพ่ือเสนอตอ
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   5) อํานาจหนาท่ีในการอนุมัติประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรของสถานศึกษาใหเปนไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 
   6) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการ  กระทรวงศึกษาธกิาร 
ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา รวมท้ังงานอ่ืนท่ีกระทรวงมอบหมาย 
  สถานศึกษา และสวนราชการตางๆ ตามมาตรา 34 (2) จะจัดใหมีรองผูอํานวยการหรือรองหัวหนา       
สวนราชการรองจากผูอํานวยการ หรือหัวหนาสวนราชการเพ่ือชวยปฏิบัติราชการก็ได 
  สถานศึกษา และสวนราชการ ตามมาตรา 34 (2) ใดท่ียังไมสามารถปฏิบัติงานบางประการ ตามท่ี
กําหนดในกฎหมายหรือท่ีไดรับมอบหมายได อาจขอใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสถานศึกษา หรือ    
สวนราชการนั้นสังกัดเปนผูรับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอยางใหแทนเปนการชั่วคราวได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และลักษณะของงานท่ีจะใหปฏิบัติแทนไดท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553  ยังไดกลาวถึงบาบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาไวดังนี้ 
 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแตละแหง     
ท้ังของรัฐ และเอกชน 
 มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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 มาตรา 53 ใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา มีฐานะเปนองคกร
อิสระภายใตการบริหารของสภาวิชาชีพ ในกํากับของกระทรวง มีอํานาจหนาท่ีกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออก
และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวชิาชีพ 
รวมท้ังการพัฒนาวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา 
 ใหครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ท้ังของรัฐและ
เอกชนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามท่ีกฎหมายกําหนดการจัดใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการในการออก
และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 มาตรา 59 ใหสถานศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช 
และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาท้ังท่ีเปนท่ีราชพัสดุ ตามกฎหมายวาดวยท่ีราชพัสดุ และ
ท่ีเปนทรัพยสินอ่ืน รวมท้ังจัดหารายไดจากบริการของสถานศึกษา และเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีไมขัด
หรือแยงกับนโยบาย วัตถุประสงค และภารกิจหลักของสถานศึกษา 
 มาตรา 60 ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษาในฐานะท่ีมีความสําคัญสูงสุดตอการ 
พัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเปนเงินงบประมาณเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 
  1) จัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปเปนคาใชจายรายบุคคลท่ีเหมาะสมแกผูเรียนการศึกษา       
ภาคบังคับ และการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดโดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน 
  2) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูยืมใหแกผูเรียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายได
นอยตามความเหมาะสม และความจําเปน 
  3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสม และ
สอดคลองกับความจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการเปนพิเศษแตละกลุมตามมาตรา 
10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเปนธรรม 
ท้ังนี ้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  4) จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาของรัฐตาม
นโยบายแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยใหมีอิสระในการบริหารงบประมาณ
และทรัพยากรทางการศึกษา ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
  5) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไปใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ี
เปนนิติบุคคล และเปนสถานศึกษาในกํากับของรัฐหรือองคการมหาชน 
  6) จัดสรรกองทุนกูยืมดอกเบี้ยต่ําใหสถานศึกษาเอกชน เพ่ือใหพ่ึงตนเองได 
  7) จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 
 มาตรา 61 ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาท่ีจัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนตามความเหมาะสม และความ
จําเปน 
 มาตรา 62 ใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใชจาย
งบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา โดยหนวยงานภายในและหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบภายนอก ตามหลักเกณฑ และ
วิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและการประเมิน ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
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 เสรี จันทรเจือจุน (2553, หนา 1) ไดเสนอ แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการวา  งานวิชาการเปน
ภารกิจหลักของสถานศึกษาตามท่ีพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2)    
พ.ศ. 2545 และ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ท่ี3) พ.ศ. 2553 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปให
สถานศึกษาใหมากท่ีสุดดวยเจตนารมณท่ีจะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัวรวดเร็ว  
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน สังคม และการมีสวนรวมจากผูท่ีมีสวนได
สวนเสียทุกฝาย ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมท้ังวัดปจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน  ไดอยางมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ โดยมีองคประกอบหลักดังนี้ 
  1)  วัตถุประสงค 

(1) เพ่ือใหบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ  คลองตัว รวดเร็ว และใหสอดคลองกับ 
ความตองการของนักเรียน สถานศึกษา  ชุมชน ทองถ่ิน 

(2) เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนไดมาตรฐาน และใหมีคุณภาพ 
สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในเพ่ือการพัฒนาตนเอง และจากการ
ประเมินของหนวยงานภายนอก 

(3) เพ่ือใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู ตลอดจนปจจัยท่ีเก้ือหนุน 
การเรียนรูท่ีสนองตอความตองการของผูเรียน ชุมชน และ ทองถ่ิน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ 

(4)  เพ่ือใหโรงเรียนไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษา และของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนๆ อยางกวางขวาง 

 2) ขอบขายภารกิจ 
(1) การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู 
(2) การจัดทําทะเบียน และวัดผลประเมินผล 
(3) การบริหารกลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
(4) การสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
(5) การสงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
(6) การพัฒนาหองสมุด และแหลงเรียนรู 
(7) การสรางเครือขายพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 

 3) กลุมงาน 
        (1) กลุมงานพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู 

                ก. ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 สาระแกนกลาง
ของกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปญหาและความตองการของสังคม ชุมชน และ
ทองถ่ิน 
    ข. วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา เพ่ือกําหนด
วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงคโดยมีสวนรวมของทุกฝายในโรงเรียน และชุมชน. 
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    ค. จัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตาง ๆ ท่ีกําหนดใหมีในหลักสูตรสถานศึกษา
ท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมาย และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระท้ังใน
กลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน และระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม 
    ง. การนํา หลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช
หลักสูตรใหเหมาะสม 
    จ. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
    ฉ. จัดทําหลักสูตรและแนวปฏิบัติการใชหลักสูตร 
    ช. ตรวจสอบเก่ียวกับการโอน หรือยายหลักสูตรระหวางโรงเรียน และหลักสูตรอ่ืน 
    ซ. สํารวจความตองการของผูรับบริการในการจัดการเรียนการสอนนอกระบบ
โรงเรียน การเรียนแบบอัธยาศัย รวมท้ังกําหนดแนวทางการใชหลักสูตร เสนอแนะกลุมงาน งานท่ีเก่ียวของใน
การดําเนินงาน   
                        (2) กลุมงานพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
    ก. สงเสริมนิเทศ ติดตาม และกํากับใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามสาระ
และหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
    ข. สงเสริมนิเทศ ติดตาม และกํากับใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหา
สาระ และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน  
    ค. จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตางๆ สงเสริมการพัฒนาคร ู
    ง. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 
    จ. สงเสริมใหมีการพัฒนาครู โดยการจัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงานตามสถาบันตางๆ  
เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอน 
                         (3) กลุมงานตารางสอน 

 ก. สํารวจความรู ความสามารถของครู และความสอดคลองของครูกับหลักสูตรของ 
โรงเรียน ประสานกับกลุมบริหารงานบุคคลเพ่ือจัดสรรอัตรากําลัง 

 ข. วิเคราะหโครงสรางหลักสูตร สํารวจความตองการ ความถนัดความสนใจรวมกับ 
กลุมงานแนะแนว และเสนอแนะตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือจัดรายวิชาใหนักเรียนลงทะเบียน 
    ค. จัดตารางสอนนักเรียน คร ูตารางการใชหอง และติดตามควบคุมเพ่ือใหการ
ดําเนินการตามตารางสอนใหถูกตองท้ังการเรียนและการสอน 

 ง. กําหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทน และติดตามผลการปฏิบัติ   
                (4) กลุมงานทะเบียนและวัดผล 
    ก. งานทะเบียน 
     ก) จัดหาวัสดุ อุปกรณ เอกสาร ระเบียบ คูมือ เก่ียวกับงานทะเบียน 
     ข) ดําเนินการกรอกขอมูลนักเรียน  ลงทะเบียน ขอมูลผลการเรียนในระบบงาน
ทะเบียน 
     ค) ตรวจสอบผลการจบการศึกษา ออกหลักฐานทางการศึกษา กรณีนักเรียน
ยายสถานศึกษา จบการศึกษา การรับรองการเปนนักเรียน 
     ง) ควบคุมการออกเกียรติบัตรในโรงเรียน 
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     จ) เก็บรักษาเอกสาร หลักฐาน ท่ีเก่ียวของตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
     ฉ) รายงานผลการจบการศึกษาตอหนวยงานตางๆ ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
                             ข. งานวัดผลและประเมินผล 
     ก) จัดหาวัสดุ อุปกรณ เอกสาร ระเบียบ คูมือ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกครู 
ในการวัดผลประเมินผลการเรียน 
     ข) กําหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการวัดผล ประเมินผล 
ของสถานศึกษา 
     ค) สงเสริมนิเทศ  ติดตาม พัฒนาครู และ กํากับติดตาม ดูแล ใหครดูําเนินการ 
จัดทําแผนการวัดผลประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวย  
การเรียนรู แผนการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
     ง) สงเสริม นิเทศ ติดตาม ควบคุมและกํากับใหครูดําเนินการวัดผลประเมินผล 
การเรียนการสอนโดยเนนการประเมินตามสภาพจริงจากกระบวนการปฏิบัติและผลงาน 
     จ) ดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอ และอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือไปจาก 
การเรียนการสอนปกติ  
     ฉ) พัฒนาเครื่องมือวัดผล ประเมินผลใหไดมาตรฐาน 
     ช) ดําเนินการจัดทําขอมูลการวัดและประเมินผลการเรียน กรอกขอมูล ติดตาม  
ตรวจสอบ 
     ซ) การกรอกขอมูลของครูในระบบงานวัดผล และสงตองานทะเบียน 
     ฌ) วิเคราะหและประเมินผลการเรียน 
     ญ) ดําเนินการแกไขปญหาการเรียนของนักเรียน ท้ังระหวางเรียน และหลังการ 
ประเมินผลรวมกับผูสอน กลุมสาระ กลุมงาน งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
                            ค. กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
     ก) จัดโครงสรางการบริหารกลุมสาระการเรียนรู 
     ข) บริหารกลุมสาระการเรียนรูใหเปนไปตามหลักสูตรของโรงเรียน สอดคลอง 
กับนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของโรงเรียน และของหลักสูตร  
     ค) ควบคุม ดูแล กํากับการใชหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรู ประเมินผล 
การใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง รวมท้ังเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเม่ือพบขอบกพรอง หรือจุดท่ีควรพัฒนา 
     ง) ดูแล ควบคุม กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตร   
ตามตารางสอน 
     จ) จัดการนิเทศภายใน การวิจัยในชั้นเรียน และการพัฒนาครูโดยจัดใหมีการ
ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน  
     ฉ) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และรวมกับงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
     ช) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
     ซ) ควบคุมดูแลใหการดําเนินงานของกลุมสาระ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 
ของโรงเรียน 
     ฌ) ประสานงานระหวางกลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในการ  
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บูรณาการการเรียนการสอนระหวางกลุมสาระ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
     ญ) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของกลุมสาระ 
                ง. งานสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา  
     ก) งานนิเทศภายใน 
      (ก) จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในโรงเรียน 
      (ข) นิเทศ ติดตาม จัดหาผูนิเทศ เครื่องมือการนิเทศ เอกสารเก่ียวกับการ
นิเทศงานวิชาการ 
      (ค) พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการนิเทศท้ังผูใหการนิเทศ และ
ผูรับการนิเทศ 
      (ง) พัฒนาระบบการนิเทศใหมีความหลากหลาย สนองตอความตองของครู 
บุคลการ และโรงเรียนรวมท้ังจัดระบบสารสนเทศและการจัดทํารายงานการนิเทศ 
                                  ข) งานวิจัยและวิจัยในชั้นเรียน 
      (ก) ศึกษา วิเคราะห วิจัยการบริหารการจัดการ และการพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา 
      (ข) สงเสริมใหครูศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรูภายใน
แตละกลุมสาระการเรียนรู 

(ค) ประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนการเผยแพร 
ผลงานการวิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับ สถานศึกษา บุคคล ครอบครัว  
องคกร หนวยงาน และ สถาบันอ่ืน 
      (ง) รวบรวม จัดทํารายงานการวิจัย 
           ค) งานสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 
      (ก) สงเสริมใหครูและนักเรียนไดแสดงผลงานทางวิชาการ 
      (ข) สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนมีโอกาสเขารวมแขงขันและทดสอบความรู 
ทางวิชาการของสถาบันอ่ืนทางวิชาการในทุกระดับ 
      (ค) ฝกอบรมใหความรูกับนักเรียนกอนท่ีจะสงเด็กไปเขารวมแขงขันทาง 
วิชาการกับสถาบันอ่ืน 
      (ง) จัดระบบ และดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพงานวิชาการ 
ตามมาตรฐานของโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ และสมศ. 
      (จ) สํารวจ และรายงานผล ปญหา อุปสรรค และความสําเร็จของกิจกรรม 
ทางวิชาการตอผูอํานวยการสถานศึกษา 
                      ง)  งานแกไขปญหาการเรียน 
              (ก) จัดสอนซอมเสริมสําหรับนักเรียนท่ีมีปญหาการเรียนหรือไมผานการ
ประเมินผล 
                          (ข) จัดเรียนซํ้าสําหรับนักเรียนท่ีไมผานการประเมินผล 
                           (ค) ประสานงานผูปกครอง ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว ครูประจําวิชา ท้ังนี้
เพ่ือติดตามแกไขปญหาการเรียน  
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      (ง) ศึกษาคนควา วิจัย เพ่ือคนหาแนวทางการแกไขปญหานักเรียนท่ีเรียนชา 
มีปญหาการเรียน และนําไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนรวมกับผูเก่ียวของ 
 

                     (5) กลุมงานสงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     ก. งานโสตทัศนศึกษา 
     ก) จัดหาโสตทัศนูปกรณท่ีสงเสนริมสนับสนุนการเรียนการสอน 
     ข) ใหบริการ และควบคุมดูแล โสตทัศนอุปกรณประเภทตางๆ เชนเครื่องเลน 
เทปโทรทัศน เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเสียง ฯลฯ 
     ค) บันทึกเสียง ถายภาพ ถายทําสไลด ถายเทปโทรทัศน ประกอบคําบรรยาย 
     ง) ใหคําแนะนําในการสรางและผลิตสื่อการสอน 
     จ) จัดเก็บรักษา และจัดทําทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ ซอมแซมโสตทัศนอุปกรณ 
     ฉ) จัดบริการขอยืมสื่อการศึกษา จากแหลงวิชาการตาง ๆนํามาใชในการเรียน 
การสอนและการจัดกิจกรรม และควบคุมการเบิกจาย ใหบริการยืมโสตทัศนอุปกรณ 
     ช) พัฒนาครู นักเรียน และบุคลากร เพ่ือใหมีความรูความสามารถในการใชสื่อ  
อุปกรณโสตทัศนศึกษา  
     ซ) ใหบริการใหคําปรึกษาแกบุคคล หนวยงานตางๆ และชุมชนเก่ียวกับการใช 
โสตทัศนูปกรณ 
                             ข. งานศูนยเทคโนโลยีทางการบรหิารและการเรียนการสอน 
     ก) วางแผน จัด ควบคุมดูแล แกไขปญหาและเปนท่ีปรึกษาในการใชเทคโนโลยี 
ระบบเครือขายภายในโรงเรียน ท้ังการใชอินเตอรเนต็ อินทราเนต วิทยุ โทรทัศน 
 
     ข) พัฒนาครู นักเรียน และบคุลากรครู เพ่ือใหมีความรูความสามารถ ในการใช 
เทคโนโลยีตางๆ ท้ังสวนท่ีเปนฮารดแวร และซอฟแวร 
     ค) สนับสนุนฮารดแวรและซอฟแวรในการบริหารงาน และใชในการจัดการเรียน
การสอน 
     ง) พัฒนาระบบเครือขายภายในสถานศึกษา ท้ังการใชอินเตอรเนต็ อินทราเนต   
วิทยุ โทรทัศน ท้ังสวนท่ีเปนฮารดแวร และซอฟแวร 
     จ) เปนผูจัดการระบบเครือขาย และเว็บมาสเตอรของโรงเรียน 

ฉ) ประสานรวมมือในการผลิตจัดหาพัฒนาการใชสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน และพัฒนางานวิชาการกับบุคลากรภายในสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร 
หนวยงาน และสถาบันอ่ืน 
     ช) ประเมินผลการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
                            ค. งานพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
     ก) สนับสนุนการทําผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะของครูและผูบริหาร 
     ข) จัดอบรมสัมมนาใหครู ไดเรียนรูดานวิชาการท่ีทันสมัยเกิดแนวทางในการคิด  
สรางนวัตกรรม 
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     ค) คัดสรรนวัตกรรมตนแบบ ยกยองชมเชย มอบรางวัล และเผยแพร เพ่ือใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
                            ง. กลุมงานหองสมุดและแหลงเรียนรู 
     ก) งานหองสมุดและศูนยวิทยบริการ 
     ข) จัดทําแผนปฏิบัติการ งบประมาณ โครงการของงานหองสมุดใหเปนไปตาม 
นโยบายของโรงเรียน 
     ค) จัดและพัฒนาสถานท่ีหองสมุดใหเหมาะสมกับท่ีเปนแหลงคนควาหาความรู 
ไดตลอดเวลาและหลากหลาย 
     ง) จัดใหมีวัสดุ ครุภัณฑ และเครื่องอํานวยความสะดวกท่ีดีเพียงพอกับจํานวน 
สมาชิก 
     จ) ดูแล เก็บรักษา ซอมบํารุง ครุภัณฑ ใหอยูในสภาพท่ีดีใชการไดตลอด 
     ฉ) จัดหา ซ้ือ ทําเอกสาร วารสาร และสิ่งพิมพตางๆ ท่ีเปนประโยชนท่ีดีตอการ 
คนควาหาความรูและความบันเทิง 
     ช) ใหบริการใชหองสมุดแกนักเรียน ครู และบุคคลภายนอก 
     ซ) จัดบรรยากาศ สถานท่ี และสิ่งแวดลอมการบริการเพ่ือชักจูงบุคคลภายนอก 
ใหเห็นประโยชน และเขามาใชบริการ 
     ฌ) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนของโรงเรียนมีนิสัยรักการอาน 
     ญ) จัดทําสถิติ ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงาน รวมท้ังประเมินผลงานท่ีไดปฏิบัต ิ
ตลอดภาคเรียน/ป 
                               จ. งานแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน  
     ก) สํารวจแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินท้ังในสถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน 
ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     ข) จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินใหแกครู  
สถานศึกษาอ่ืน บุคคลองคกร หนวยงาน 
     ค) จัดตั้ง และพัฒนาแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังการพัฒนา 
ใหเกิดองคความรู 
     ง) สงเสริมสนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูท้ังใน และนอกโรงเรียน เพ่ือใชในการ 
จัดกระบวนการเรียนรูใหครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน 
     จ) รวมกับกลุม กลุมงาน งาน กลุมสาระ ในการสราง และพัฒนาหาแหลงเรียนรู 
ภายในโรงเรียน 
                (6) กลุมงานเครือขายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
                       ก. งานสรางเครือขายการพัฒนาวิชาการ 
     ก) ประสานงานและจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการกับกลุมโรงเรียน
เครือขาย เครือขายครูในกลุมสาระตางๆ กลุมเครือขายโรงเรียนท่ีโรงเรียนสังกัดอยู และเครือขายอ่ืนๆ 
     ข) สงเสริมสนับสนุนใหครูมีสวนรวมเปนสมาชิกเครือขายท้ังในสถาบัน สมาคม  
องคการตางๆ เพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ 
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     ค) สงเสริมการ มีสวนรวมรับผิดชอบตอภารกิจตางๆ ของกลุมโรงเรียนรวมท้ัง 
ใหขอเสนอขอเสนอแนะหรือดําเนินงานเพ่ือการพัฒนากิจกรรมของกลุมโรงเรียน 
                     ข. งานศูนยกลุมสาระการงานและอาชีพ 

   ก) การ บริหารงานศูนยกลุมสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ใหเปนไปตาม 
นโยบาย และภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และคณะกรรมการบริหารศูนย  
     ข) วางแผนและดําเนินการจัดโครงการกิจกรรมของศูนย 
     ค) จัดใหมีการฝกแลกเปลี่ยนประสบการณและการพัฒนาครูในดานการจัดการ 
เรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     ง) จัดใหมีการพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังมีการ 
จัดทํา และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
 (เสรี จันทรเจือจุน, 2553, หนา 1-4) 
 ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ท่ีกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการมีการกระจายอํานาจในการบริหาร และการ
จัดการศึกษา ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบคุคลและการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการ
และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีโดยตรง การกระจายอํานาจดังกลาวจะทําให
สถานศึกษาคลองตัว มีอิสระในการบริหารจัดการตามหลักของการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน            
(school-based management) ซ่ึงเปนวิธีการท่ีคาดหวังวาจะเปนการสรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐานและสามารถพัฒนาอยางตอเนื่อง จึง ไดกําหนดให
สถานศึกษาเปนนิติบุคคล โดยไดมีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ในมาตรา 35 วา สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะท่ีเปนโรงเรียนท่ีมี
ฐานะเปนนิติบุคคล และเม่ือมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งใหความเปนนิติบุคคลสิ้นสุดลง และให
โรงเรียนนิติบุคคลมิติใหมของการบริหารการศึกษา มีขอบขาย และภารกิจการบริหาร 4 ดาน คือการบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไปซ่ึงมีขอบขายดังนี้ (สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน, 2554, หนา 41)      
   1) การบริหารวิชาการ ประกอบดวยภาระหนาท่ี 17 ขอ คือ 

(1) การพัฒนา หรือการดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร 
ทองถ่ิน 

(2) การวางแผนงานดานวิชาการ 
(3) การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
(4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
(5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
(6) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
(7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
(8) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
(9) การนิเทศการศึกษา 

  (10) การแนะแนว 
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  (11) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
  (12) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
  (13) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองคกรอ่ืน 
  (14) การสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน  

สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนๆ ท่ีจัดการศึกษา 
   (15) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 
   (16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา 
   (17) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน, 2554, หนา 41) 
  2) การบริหารงบประมาณ ประกอบดวยภาระหนาท่ี 22 ขอ คือ 

(1) การจัดทําแผนงบประมาณ และคําขอตั้งงบประมาณ เพ่ือเสนอตอปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแลวแตกรณี 

(2) การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงินตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง 

(3) การอนุมัติการใชจายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
(4) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
(5) การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 
(6) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ 
(7) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 
(8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
(9) การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 

การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   (10) การวางแผนพัสดุการกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ 
หรือสิ่งกอสรางท่ีใชเงินงบประมาณเพ่ือเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแลวแตกรณี 
   (11) การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือการจัดทําและการจัดหาพัสด ุ
   (12) การควบคุมดูแล บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ 
   (13) การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 
   (14) การเบิกเงินจากคลัง 
   (15) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน 
   (16) การนําเงินสงคลัง 
   (17) การจัดทําบัญชีการเงิน 
   (18) การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
   (19) การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงานการจัดทําและเสนอขอ 
 งบประมาณ  
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   (20) การจดัสรรงบประมาณ การ ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช
เงินและผล การดําเนินงาน  
   (21) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือศึกษาการบริหารการเงิน และการบัญช ี 
   (22) การบริหารพัสดุ และสินทรัพย  
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน, 2554, หนา 42) 
 

             2) การบริหารบุคลากร ประกอบดวยภาระหนาท่ี 20 ขอ ดังนี ้
(1) การวางแผนอัตรากําลัง 
(2) การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(3) การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
(4) การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงข้ึน การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(5) การดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
(6) การลาทุกประเภท 
(7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(8) การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
(9) การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
(10) การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

   (11) การอุทธรณและการรองทุกข 
   (12) การออกจากราชการ 
   (13) การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ 
   (14) การจัดทําบัญชีรายชื่อ และใหความเห็นชอบแกบุคลากรเก่ียวกับการเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ 
   (15) การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (16) การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 
   (17) การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   (18) การสงเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมสําหรับขาราชการครู และ บุคลากรทาง  
การศึกษา 
   (19) การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต 
   (20) การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการดําเนินการท่ีเก่ียวกับ 
การบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน, 2554, หนา 42) 
              4) การบริหารท่ัวไป ประกอบดวยภาระหนาท่ี 20 ขอดังนี ้

(1) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
(2) การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
(3) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
(4) งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 
(5) การจดัระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
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(6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(7) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
(8) การดําเนินงานธุรการ 
(9) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 
(10) การจัดทําสํามะโนผูเรียน 

   (11) การรับนักเรียน 
   (12) การเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา 
   (13) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
   (14) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   (15) การทัศนศึกษา 
   (16) งานกิจการนักเรียน 
   (17) การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
   (18) การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร 
หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
   (19) งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินและการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
   (20) แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมในการลงโทษนักเรียน 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน, 2554, หนา 43)      
  จากท่ีกลาวมาผูวิจัยเห็นวา ในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบทบาท
หนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษานั้น ตองยึดหลักหรือทฤษฎีในการบริหารสถานศึกษา เชน การกระจายอํานาจ
ตามรูปแบบการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐานการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบจากผูบริหาร
สถานศึกษาไปยังบุคลากรท่ีรับผิดชอบแตละฝายงาน โดยใหผูรับผิดชอบมีอิสระและคลองตัวในการตัดสินใจ
ในการดําเนินงานท้ังฝายงานบริหารวิชาการ ฝายงาบริหารงบประมาณ  ฝายงานบริหารบุคคล และฝายงาน
บริหารท่ัวไป เปนการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ หลักการบริหารแบบมีสวนรวม และ
หลักการบริหารจัดการท่ีดี ดําเนินในรูปของการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
วางแผน กระบวนการปฏิบัต ิ กระบวนการตรวจสอบและกระบวนการปรบัปรุงแกไขเพ่ือพัฒนาโรงเรียน   
ขนาดเล็กใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคลองกับจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา ท้ังนี้ผูบริหาร
สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาท้ัง 4 ดาน โดยยึดหลักความคุมคา คือการบริหารจัดการ และ   
ใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม รณรงคใหบุคลากรมีความประหยัด ใชวัสดุ
อุปกรณอยางคุมคา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 
  

2.3 ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 
 2.3 .1 ความหมายและแนวคิดดานประสิทธิผลของสถานศึกษา  
  จากการศึกษาคนควาเก่ียวกับประสิทธิผล ในเชิงการบริหารการศึกษาสวนใหญมีการให
ความหมายไวในหลายทัศนะ ดังนี ้
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 ฟดเลอร  (Fiedler, 1967, p. 9) กลาววา ประสิทธิผล หมายถึง การท่ีกลุมสามารถทํางานท่ีไดรับ
มอบหมายใหบรรลวุัตถุประสงค ซ่ึงถือวาเปนประสิทธิผลของกลุม สเตียรส (Steers, 1977, p. 55) กลาววา 
ประสิทธิผล คือการท่ีผูนําไดใชความสามารถในการแยกแยะการบริหารงาน และการใชทรัพยากรใหบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว และ ไพรส (Price, 1963; cited in Lawiess, 1979, p. 33) ไดใหความหมายของคําวา 
ประสิทธิผล คือ  ความสามารถในการดําเนินการใหเกิดผลตามเปาหมายท่ีตั้งไว โดยมีตัวบงชี้ความมี
ประสิทธิผลขององคการ 5 อยาง คือ ความสามารถในการผลิต ขวัญ การปฏิบัติตามแบบอยาง การปรับตัว 
และความเปนปกแผนขององคการ 
 จากแนวคิดดังกลาวจึงมีทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผล ดังนี้  
  1) แนวคิด แคพโล (Caplow, 1964; อางถึงใน ภรณี กีรติบุตร (มหานนท), 2539, หนา 59)
โดย แคพโล เสนอวา ประสิทธิผลขององคการควรวัดจากตัวแปร 4 ตัว คือ 

(1) ความม่ันคง หมายถึง ความสามารถในการรักษาโครงสรางขององคการไว 
(2) ความผสมผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
(3) ความสมัครใจ หมายถึง ความสามารถในการจัดใหมีความพึงพอใจสําหรับสมาชิก 
(4) ความสําเร็จ 

  2) แนวคิด กิบสันและพารสัน (Gibson & Parson, 1979, p. 27) ซ่ึงท้ัง กิบสัน และพารสัน     
ไดทําการศึกษาและกําหนดเกณฑในการประเมินประสิทธิผลขององคการโดยใชหลายเกณฑ ดังนี้ 
   (1) ความสามารถในการผลิต 
   (2) ประสิทธิภาพ 
   (3) ความพึงพอใจ 
   (4) ความสามารถในการปรับตัว 
   (5) การพัฒนาและการอยูรอด 
              3)  แนวคิด เพอรสัน (Person, 1993, p. 7) ซ่ึงเพอรสัน เสนอความคิดในการวัดประสิทธิผล
ขององคกรโดยพิจารณาจาก 
   (1) การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม (adaptation) 
   (2) การบรรลุเปาหมาย (goal attainment) 
   (3) การบูรณาการ (integration) 
   (4) การคงไวซ่ึงระบบคานิยม (latency) 
  4) แนวความคดิของ ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991, pp. 384-397) ฮอย และมิสเกล 
ไดเสนอแนวคิดในการประเมินประสิทธิผลองคการโดยพิจารณาจาก 
   (1) ความสามารถในการปรับเปลี่ยน 
   (2) การบรรลุเปาหมาย 
   (3) ความพึงพอใจในการทํางาน 
   (4) ความสนใจในชีวิต 
     สําหรับ การศึกษาเรื่องประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 นั้น ผูวิจัยไดใชแนวคิดของมอท (Mott, 1972; cited in Hoy & Miskel, 2001, 
pp. 316-400) ซ่ึงไดกลาถึงประสิทธิผลของโรงเรียนในแงของความสามารถ 4 ประการดังนี้ 
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                1)  ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ( productivity)         
ซ่ึงหมายถึง ปริมาณ และคุณภาพของนักเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีสรางความเชื่อม่ันไดสูง โดยวัดจาก
ความนิยมจากชุมชน และผูปกครองนักเรียนประการหนึ่ง ไดแก โรงเรียนนั้นมีนักเรียนเขาเรียนมีปริมาณมาก 
และคุณภาพการเรียนการสอนอยูในเกณฑสูง โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความสามารถ   
ในการศึกษาตอในสถาบันชั้นสูงไดเปนจํานวนมาก โรงเรียนท่ีมีท้ังปริมาณและคุณภาพสูง ดังกลาวนี้จะไดแก 
โรงเรียนในเมือง โรงเรียนระดับจังหวัดท่ีมีชื่อเสียง โรงเรียนท่ีมีความพรอม ท้ังดานปจจัยตางๆ ไดแก วัสดุ
อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกอยางพอเพียง อาคารสถานท่ี บรรยากาศสิ่งแวดลอมเหมาะสม ปจจัยดาน
การเงินคลองตัวสามารถจัดซ้ือ จัดจาง  และเบิก-จายไดอยางสะดวก มีบุคลากรคือ ครูผูสอนมีคุณภาพ 
ตลอดจนการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ เรื่องคุณภาพของนักเรียนนั้นสวนใหญจะดูท่ีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเปนเกณฑชี้วัดเพียงประการเดียว ซ่ึงเปนความเขาใจผิด ควรจะพิจารณาถึงสวนประกอบตางๆ 
ไดแก การพัฒนาทัศนคตท่ีิดี การสรางแรงจูงใจของนักเรียน ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความเชื่อม่ันในตนเอง 
ความปรารถนาและความคาดหวังตางๆ รวมท้ังการประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม
คานิยมท่ีดีงาม ซ่ึงลักษณะตางๆ ดังกลาว นับเปนลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีสังคมคาดหวังไว และมีความ
ตองการอยางมาก (Hoy & Miskel, 1991, p. 382, citing Mott, 1972) จึงอาจกลาวไดวาคุณภาพท่ีเกิดกับ
ผูเรียน นอกจากจะเปนผูท่ีมีความสนใจในการศึกษาเลาเรียน มีความรูความสามารถทางดานวิชาการอยาง
ยอดเยี่ยม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาตางๆ สูงเปนท่ีนาพอใจแลวยังมีการพัฒนาความรูความสามรถ 
ทักษะ เจตคติ คานิยม และคุณธรรมตางๆ ท่ีพึงปรารถนาใหเพียงพอตอการดํารงชีวิต และอยูในสังคมได
อยางมีความสุข องคประกอบตางๆ ในการสรางเสริมประสิทธิผลท้ังดานปริมาณและคุณภาพของนักเรียนนั้น 
นอกจากปจจัยตางๆ ซ่ึงไดแก อาคารสถานท่ีเหมาะสมและพอเพียงตอความตองการ บรรยากาศสิ่งแวดลอม
สะอาด รมรื่นสวยงาม วัสดุอุปกรณท่ีพอเพียงและทันสมัยตอการเรียนการสอนแลว บุคลากรท่ีสําคัญ ไดแก
ผูบริหาร และครู เปนผูท่ีมีความสําคัญยิ่งตอประสิทธิผลของโรงเรียน หากผูบริหารเปนผูท่ีมีความรู
ความสามารถในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ และมองเห็นความสําคัญของงานวิชาการในโรงเรียน
อยางแทจริง หาแนวทางการสงเสริมและพัฒนางานวิชาการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน และเปนไปตามความ
คาดหวังของรัฐบาล ผูปกครอง และชุมชน สรางบรรยากาศในการทํางานท่ีกอใหเกิดประสิทธิผล ครูอาจารย 
รูบทบาทหนาท่ีของตนเอง พัฒนาความรูความสามารถของตนเองอยูเสมอ วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนได
อยางเหมาะสม โดยยึดกระบวนการและผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนการสอน ตลอดจนปรับพฤติกรรมการ 
สอนใหทันสมัยทันตอการเปลี่ยนแปลง และความเจริญทางเทคโนโลยีใหมๆ แลวเปนท่ีเชื่อวาโรงเรียนจะตอง 
บรรลุวัตถุประสงคเกิดประสิทธิผลดานปริมาณและคุณภาพของผูเรียนแนนอน  
  2)  ความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวกของนักเรียน (positive attitude) หมายถึง มีความ
คิดเห็น ทาที ความรูสึกหรือพฤติกรรมของผูท่ีไดรับการศึกษาแสดงออกในทางท่ีดีงามสมเหตุสมผล และ
สอดคลองกับความตองการของสังคม การศึกษานอกจากจะสรางเสริมความเจริญใหบุคคลท้ัง 4 ดาน คือ
รางกายใหมีความสมบูรณแข็งแรง พัฒนาการสวนตาง  ๆอยางเหมาะสมกับวัย ดานสติปญญา มีความใฝรู   
ใฝเรียน รูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล และมีความคิดสรางสรรค ดานสังคม สามารถนําความรูความสามารถ
และทักษะอันจําเปนนําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัตนไดอยางเปนสุข และดานจิตใจรูจัก
เหตุผล มีวินัย คุณธรรมจริยธรรมอยางเหมาะสมและดีงามแลว ทัศนาคติทางบวกจะเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากผู
ไดรับการศึกษาครบถวนท้ัง 4 ดาน ดังกลาวแลว ผูท่ีมีทัศนคติทางบวกจะเปนผูท่ีมีความรูสึก และแสดงออก
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ซ่ึงพฤติกรรมตางๆ เปนท่ีพึงประสงคของสังคมโดยรวม มีจิตใจกวางขวาง ไมทําตนตอตานหรือถดถอยหนี
สังคม มีความม่ันคงทางจิตใจ มีเหตุผลยอมรับกฎกติกาของสังคมท่ีไดกําหนดข้ึนและปฏิบัติดวยความจริงใจ 
มีจิตใจเปนประชาธิปไตย ยอมรับและเคารพความคิดเห็นของสวนรวม เห็นความสําคัญและคุณคาของการ 
อยูรวมกันในสังคม ใหรวมมือรวมใจตอการปฏิบัติภารกิจของสวนรวมใหสําเร็จลุลวงดวยดี เปนผูท่ีมี
ความสามารถควบคุมจิตใจ และมีวินัยในตนเอง อดกลั้นและเผชิญหนากับเหตุการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
ประพฤติปฏิบัติตัวเปนแบบอยางท่ีดีของสังคมรูจัก เอ้ือเฟอเผื่อแผและมีความเอ้ืออาทรตอเพ่ือนมนุษย    
เปนแบบอยางท่ีดีของสังคม ตลอดจนสามารถดําเนินการอบรมสั่งสอนใหนักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม อยูในระเบียบวินัย รูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติท่ีดีตอการศึกษาและอยูในสังคมไดอยางเปนสุข 
  3) ความสามารถในการแกปญหาในโรงเรียน (solving problems) องคการตางๆ หรือ
โรงเรียนยอมมีรูปแบบในการบริหารงาน เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว การกําหนดรูปแบบ   
การบริหารภายในโรงเรียนนั้น แตละโรงเรียนจะมีการกําหนดรูปแบบใหเหมาะสมกับขนาด และภารกิจ     
ของโรงเรียน แตไมวาจะมีรูปแบบการบริหารงานแบบใดก็ตาม  ระบบในการทํางานของโรงเรียนยอม
ประกอบดวยองคประกอบตางๆ ไดแก เปาหมาย คือการมุงถึงความสําเร็จสูงสุดท่ีเกิดจากการทํางาน บทบาท
หนาท่ี เปนสวนประกอบรองลงมาเพ่ือรวมกันปฏิบัติ กิจกรรมตางๆ ตามท่ีไดรับการมอบหมาย เพ่ือใหเกิดผล
สําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด การประสานงานเปนแนวทางของความรวมมือในการปฏิบัติงานใหมีความ
ชัดเจนและเกิดความเรียบรอย และกิจกรรมคือการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย     
การจัดการศึกษาในโรงเรียนเปนการสรางคนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของบุคคลตามแนวทาง    
ท่ีเหมาะสม การบริหารและการจัดการในโรงเรียนจึงควรมีความยืดหยุนพอสมควร นับตั้งแตเรื่องของ
หลักสูตร ควรปรับใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน สภาพของบุคลากรและทรัพยากรท่ีมีอยู การจัดวิชาตางๆ 
สําหรับการเรียนการสอน รวมท้ังการจัดกิจกรรมท้ังในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร ควรจัดใหเพียงพอและ
หลากหลายเพ่ือใหสอดคลองกับความสนใจ ความตองการและความถนัดของนักเรียน จะชวยเปนแนวทางการ
พัฒนาการเรียนรู การปรับตัว บุคลิกภาพของนักเรียนไดอยางเหมาะสม กฎระเบียบขอบังคับตางๆ บางเรื่อง
เปนสิ่งท่ีลาสมัยไมทันกับสภาพปจจุบัน ควรมีการปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งข้ึน การบริหารและการจัดการนั้น 
ผูบริหารเปนผูมีสวนสําคัญยิ่งในการดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพ เกิดความราบรื่น เรียบรอย และ
เจริญกาวหนา ผูบริหารจึงควรปฏิบัติตนใหเหมาะสมไมควรใชอํานาจหนาท่ีในทางเผด็จการ ไมสมควรยึด
กฎระเบียบโดยเครงครัด สิ่งใดท่ีจะเปนอุปสรรคตอการทํางานควรจะมีการยืดหยุนบาง แตไมเสียประโยชน
หรือเปาหมายขององคการผูบริหารควรเปนผูท่ีสรางความไววางใจใหกับผูรวมงานใหมีการยอมรับและมีความ
เอ้ืออาทรตอเพ่ือนรวมงาน สรางมนุษยสัมพันธท่ีดีงามกับผูรวมงาน ไมควรวางตัวเปนผูบังคับบัญชา แตควร
วางตัวเสมือนเพ่ือนรวมงาน เพ่ือไมใหเกิดชองวางซ่ึงกันและกัน ควรมีการสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานโดยวิธีการตางๆ เชน การยกยองชมเชย หรือใหรางวัลในบางโอกาส พยายามสรางบรรยากาศใน
โรงเรียนใหเกิดความเปนมิตร ใหความรวมมือรวมใจแกบุคลากรทุกฝาย ยอมกอใหเกิดประสิทธิผลในโรงเรียน
สูงข้ึนได 
  4)  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาใหเขากับสิ่งแวดลอม (adaptability) ใน
องคการตางๆ จะตองประกอบดวย คน และงาน โรงเรียนซ่ึงเปนองคการทางการศึกษาก็เปนเชนเดียวกัน 
ยอมประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ครู อาจารย นักเรียน และนักการภารโรง ทําใหเกิดการเรียนการสอน      
อยางสมบูรณ  การจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นโรงเรียนจะตองมีความสามารถในการ
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ปรับตัวไดอยางเหมาะสม การกําหนดนโยบายตางๆ ของโรงเรียนจะตองสอดคลองและทันสมัย ทันกับความ
เจริญกาวหนาและความเปลี่ยนแปลง นโยบายของโรงเรียนไมควรยึดตายตัวจนเปลี่ยนแปลงไมได จะทําให
ลาสมัย ในขณะเดียวกันจะตองสามารถปรับตัวใหทันสมัยทันตอความเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยเฉพาะในดาน
การเรียนการสอน ควรมีนวัตกรรมและสื่อการสอนใหมๆ มีการคนควาและพัฒนาสื่ออุปกรณการสอนตางๆ      
อยางสมํ่าเสมอ ปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหสะอาดรมรื่น เพ่ือใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเกิดบรรยากาศ   
การเรียนรู ผูบริหารและครูจะตองมีบทบาทสําคัญตอการปรับตัวไมหยุดนิ่ง ตองพยายามปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงองคการ รูปแบบการบริหารงาน และการดําเนินการตางๆ ใหมีความคลองตัวตอการปฏิบัติงาน 
ผูบริหารและครูตองเปนนักพัฒนา มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหมๆ อยูเสมอ การจัดการเรียน     
การสอนใหนักเรียนมีความรู เพ่ือใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุขนั้น จะตองมีเทคนิควิธีการ
สอนท่ีเหมาะสม ครูตองสรางกระบวนการและวิธีการเรียนรูใหกับนักเรียน ท้ังเนื้อหาวิชา และคุณธรรม
จริยธรรม มากกวาท่ีจะบอกความรูหรือสอนหนังสือแบบธรรมดา เพราะวิธีการเรียนรูหรือกระบวนการเรียนรู
ของนักเรียนจะเปนวิธีการท่ีติดตัวนักเรียนซ่ึงสามารถนําไปปรับใชตอการประกอบอาชีพ และใชพัฒนาตนเอง
ใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 
 จากท่ีกลาวมาผูวิจัยมีความเห็นวา ความหมาย และแนวคิดของประสิทธิผลท่ีนักการศึกษาหมายถึง 
การท่ีสถานศึกษาผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง บุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางาน และยัง
รวมถึงการบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาโดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิต
นักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 
ตลอดจนความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม ท้ังภายใน ภายนอก
และรวมท้ังความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน จนทําใหเกิดความพอใจในการทํางาน ซ่ึงเปนการ
มองประสิทธิภาพท้ังระบบ 
   2.3.2 การประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา 
   การประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาเปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยายิ่ง ซ่ึงมีนักวิชาการ
ไดใหแนวความคิดในการประเมินไวดังนี้ 
   ภรณี กีรติบุตร (มหานนท) (2539, หนา 185-187) กลาวถึงแนวทางการประเมิน
ประสิทธิผลของโรงเรียนมี 3 แนวทาง คือ 
   1) การประเมินประสิทธิผลในแงเปาหมาย (the goal approach) 
   2) การประเมินประสิทธิผลในแงระบบทรัพยากร (the system resource approach) 
   3) การประเมินประสิทธิผลโดยใชหลายเกณฑ (the multi of effectiveness)  
ซ่ึงในแตละแนวทางพอสรุปไดดังนี้ 
        (1) การประเมินประสิทธิผลในแงเปาหมาย เปนการพิจารณาวาองคการ นั้นมี
ประสิทธิผลหรือไม โดยใชเปาหมายองคการเปนเกณฑ เชนวัดความสําเร็จและความสามารถในดานการผลิต                  
วัดความสําเร็จจากผลกําไร เปนตน 
   (2) การประเมินประสิทธิผลในแงของระบบ-ทรัพยากร เปนการประเมินประสิทธิผล
ขององคการโดยอาศัยแนวคิดวาองคการเปนระบบเปด ซ่ึงมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมในการ
แลกเปลี่ยน และแขงขันกันจึงประเมินโดยพิจารณาความสามารถขององคการ ในการแสวงหาผลประโยชนจาก
สภาพแวดลอม เพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยากรท่ีตองการ 
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   (3) การประเมินประสิทธิผลโดยใชหลายเกณฑ เปนการวัดประสิทธิผลองคการโดยใช
เกณฑหลายเกณฑ ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรหลักท่ีมีผลสําเร็จตอองคการ และพยายามใหเห็นวาตัวแปรตางๆ 
มีความสัมพันธกัน ผูใหแนวคิดในการประเมินประสิทธิผลโดยวิธีนี้ ไดแก 
 แคพโล (Caplow, 1964; อางถึงใน ภรณี กีรติบุตร (มหานนท), 2539, หนา 59) โดย แคพโล เสนอ
วาประสิทธิผลขององคการควรวัดจากตัวแปร 4 ตัว ดวยกันคือ 
   1) ความม่ันคง หมายถึง ความสามารถในการรักษาโครงสรางขององคการไว 
  2) ความผสมผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
  3) ความสมัครใจ หมายถึง ความสามารถในการจัดใหมีความพึงพอใจสําหรับสมาชิก 
  4) ความสําเร็จ  
  มาโฮนี และเวททเซล (Mahoney & Weitzel, 1969; cited in Streers, 1977, p. 44) ใหทรรศนะ
วาเกณฑประสิทธิผลขององคการธุรกิจ และหนวยงานวิจัยและพัฒนา หมายถึง ความสามารถในการผลิต   
การสนับสนุน การใช การวางแผน ความเชื่อถือไดและความคิดริเริ่ม สวนเกณฑประสิทธิผลของหนวยงาน
วิจัยและพัฒนาควรใชความนาเชื่อถือได ความรวมมือ และการพัฒนา 
  พารสัน (Parson, 1960; cited in Hoy & Ferguson, 1985, pp. 121-122) ไดเสนอแนวความคิด
ในการวัดประสิทธิผลขององคการไวดังนี้ 
  1) การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม (adaptation) 
  2) การบรรลุเปาหมาย (goal attainment) 
  3) การบูรณาการ (integration) 
  4) การคงไวซ่ึงระบบคานิยม (latency) 
  จากแนวคิดของนักการศึกษาท่ีกลาวมา ผูวิจัยมีความเห็นวา  สถานศึกษาตองทําการประเมิน
ประสิทธิผล  เพ่ือดูวาการปฏิบัติงานตามโครงการนั้นจะบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด 
วัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีตั้งไวแตเดิมนั้นยังคงเปนเปาหมายท่ีแทจริงในปจจุบันหรือไม และเปนเปาหมาย
ท่ีเหมาะสมมากนอยเพียงใด ดังนั้นในการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา ผูประเมินผลจะตองไมเพียงแต
ศึกษาดูวาบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเทานั้น แตจะตองศึกษาวิเคราะหดวยวา 
เปาหมายท่ีแผนหรือโครงการกําหนดไวแตเดิมนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนอยเพียงใด 
 

2.4 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
 
 2.4.1 ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 
 ไดมีผูใหนิยามความหมายหรือคําจํากัดความ ซ่ึงสามารถประมวลสรุปนิยามคําวา ธรรมาภิบาล  
(good governance) ไวดังนี ้
 ทิพาวดี เมฆสวรรค (2543, หนา 63) ไดกลาววา หลักธรรมภิบาล หมายถึง กรอบในการบริหาร
จัดการขององคกรตางๆ ซ่ึงกรอบการบริหารจัดการนี้ มีท้ังดีและไมดี ท่ีดีก็เรียกวา good governance ท่ีไมดี
ก็เรียก bad governance สวน เสนีย คําสุข, (2544, หนา 56) ไดกลาววา ธรรมรัฐหรือธรรมาภิบาล หมายถึง 
รัฐท่ีมีความถูกตองเปนธรรมใน 3 เรื่องใหญๆ คือ 1) มีการเมืองและระบบการเมืองท่ีโปรงใส รับผิดชอบตอ
สังคมถูกตรวจสอบได 2) มีภาคธุรกิจท่ีโปรงใส รับผิดชอบตอสังคม ถูกตองสอบได และ 3) มีสังคมท่ีเขมแข็ง 
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มีความเปนประชาสังคม (civil society) สามารถตรวจสอบภาครัฐและภาคธุรกิจใหอยูในความถูกตองได 
สอดคลองกับ เจือจันทร จงสถิตอยู (2541, หนา 4) ไดกลาววา การบริหารจัดการท่ีดี หมายถึง การบริหาร
จัดการดวยความยุติธรรม  มีความโปรงใส และเปนกลางใหสาธารณาชนสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา และ
ธีรยุทธ บุญมี (2541, หนา ก) ไดกลาววาธรรมรัฐ เปนกระบวนการความสัมพันธระหวางภาครัฐ ภาคสังคม 
ภาคเอกชน และประชาชนโดยท่ัวไป ในการท่ีจะทําใหการบริหารราชการแผนดินดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรมโปรงใส ยุติธรรมและตรวจสอบได และยังไดเสนอวาธรรมรัฐแหงชาติ นั้น           
เปนยุทธศาสตรท่ีถูกตองในการแกไขปญหาเศรษฐกิจของชาติ แนวทางท่ีถูก คือ ทางสายกลาง เปนการพ่ึงพา
ตนเอง และเสริมปญญาไทยใจสากล ธรรมรัฐแหงชาติเปนการเคลื่อนไหวอยางมีพลังขององคกรทองถ่ิน 
ประชาคม ชุมชน เพ่ือเขาใจปญหาพ่ึงพาตนเอง ชวยตนเอง ปฏิรูปตนเองขณะเดียวกันก็เพ่ือความเขมแข็ง    
ท่ีจะตรวจสอบสิ่งท่ีไมดีไมงามไดอยางจริงจัง รูปแบบธรรมรัฐแหงชาติก็คือ การยกระดับกระบวนการ
ความสัมพันธความรวมมือของสวนตาง  ๆในสังคม อันไดแก ภาครัฐภาคสังคม และเอกชน สถาบันสําคัญๆ 
ของประเทศ คือ ชุมชน ประชาคม ภูมิภาค  และระดับชาติ ในลักษณะเปนรูปธรรม ท่ีมีพลัง ในองคกร        
สวน สมหมาย ปฐมวิชัยวัฒน (2543, หนา 51) ไดกลาววา ธรรมาภิบาล หมายถึง การแสดงถึงนัยของความ
เปนธรรมท้ังในเชิงของความคิดเห็น และการกระทําของคนท่ีสามารถสื่อถึงกันและเขาในกันได ภายใตการ
ปฏิบัติและวัตถุประสงครวมกัน คือ ความรวมมือเสมอภาค รับผิดชอบ โปรงใสถูกตองชอบธรรม ยุติธรรม 
คํานึงถึงประโยชนสาธารณะ ความเจริญพัฒนาท่ียั่งยืนของครอบครัว กลุมชุมชน องคกร หนวยธุรกิจ สถาบัน
รัฐ และองคกรเอกชน จนถึงระดับสังคมโดยรวม  นอกจากนี้ อานันท ปนยารชุน (2541, หนา 3) ไดกลาววา 
ธรรมาภิบาล  หมายถึง กระบวนการพัฒนาท่ีเก่ียวของกับภาครัฐและเอกชน โดยเนนท่ีองคประกอบท่ีจะทําให
เกิดการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหแนใจวารัฐบาลสามารถสรางผลงานตามท่ีสัญญาไวกับประชาชน 
เปนกระบวนการท่ีตอเนื่อง เปนลักษณะการใชอํานาจมาจัดการกับทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศเพ่ือการพัฒนาองคประกอบของธรรมาภิบาล จึงมีอยูหลายอยาง  ไดแก การใชอํานาจรัฐตอง           
มีความรับผิดชอบการทํางานอยางมีหลักการและรับผิดชอบ สามารถอธิบายตอประชาชนได หรือถาเปน
บริษัทก็ตองอธิบายกับผูถือหุนไดในทุกมิติ การมีสวนรวมของประชาชนสามารถคาดการณได มีความโปรงใส 
จะตองมีความเชื่อมโยงขององคประกอบหนึ่งถึงหา มีระบบกฎหมายท่ีดี ผูใชกฎหมายท่ีดี ผูใชกฎหมาย       
มีความเท่ียงธรรมอยางแทจริง และมีตุลาการท่ีเปนอิสระ มีสื่อมวลชนท่ีอิสระ และรับผิดชอบตอการกระทํา
ของตนเอง  สําหรับ เกษม วัฒนชัย (2546, หนา 23) ไดกลาววา ธรรมาภิบาล หมายถึง การกํากับท่ีดี การดูแล
อยางดี เพ่ือประกันวาองคกรจะไมมีการฉอราษฎรบังหลวง ไมดอยประสิทธิภาพ ขณะท่ี ปรัชญา เวสรัชช 
(2542; อางถึงใน สุจิตรา บุณยรัตพันธ, 2549 หนา 45) กลาวถึง ธรรมาภิบาล โดยใชคําวา การบริหารจัดการ
ท่ีดี ซ่ึงหมายถึงกลไกลการทํางานของหนวยงานใดๆ ไมวารัฐบาล ระบบราชการ หรืออะไรก็ตาม ท่ีมีรูปแบบ
วิธีการบริหารจัดการท่ีดี โดยพิจารณาถึงสามเรื่องหลักๆ ไดแก หลักการท่ีดี วิธีการท่ีดี และผลลัพธท่ี มี
คุณภาพดวย คือจะตองมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนธรรม โปรงใส และมีความรับผิดชอบ ในทํานอง
เดียวกับ ชัยอนันต สมุทวณิช (2544, หนา 28) ท่ีอธิบายไววา ธรรมาภิบาล หมายความถึง การท่ีกลไกของรัฐ
ท้ังการเมืองและการบริหาร มีความแข็งแกรง มีประสิทธิภาพ สะอาด โปรงใส และรับผิดชอบ เปนการให
ความสําคัญภาครัฐ และรัฐบาลเปนดานหลัก  สวนบวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542, หนา 10) ไดใหความหมาย
ของธรรมาภิบาลวา เปนระบบโครงสราง กระบวนการและ ความสัมพันธของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และ
ภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการเศรษฐกิจการเมือง และสังคมของรัฐซ่ึงเปนการบริหารจัดการท่ีดี        
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ในทัศนะของ อมรา พงศาพิชญ (2541, หนา 36)  ธรรมาภิบาลท่ีใชคําวา ธรรมราษฎรนั้น มีบริบทท่ีเก่ียวของ
ไปถึงกลไกท่ีสมาชิกของสังคมในระดับตางๆ ชวยกันดูแลผลประโยชนของกันและกัน อันเปนความหมายใน
เชิงนามธรรมท่ีสรุปรวบยอดไดวาเปนการ กํากับ ดูแลประโยชนของสวนรวม และการรักษาผลประโยชน     
ซ่ึงกันและกันระหวางสมาชิกในสังคม โดยมีกฎกติกาท่ีตกลงรวมกัน  สวนในความหมายของคําวารูปธรรมนั้น 
ธรรมราษฎรคือกฎกติกาท่ีตกลงรวมกันวาจะเปนกฎเกณฑท่ีจะใชในการดูแลผลประโยชนของสวนรวม       
กฎกติกาข้ันต่ํามักประกอบดวย 1) การทํางานอยางมีหลักการและเหตุผล ตอบสนองความตองการของสังคม
มีความชอบธรรมและรับผิดชอบในผลของการตัดสินใจ  2) การทํางานอยางโปรงใสและสามารถคาดการณได 
3) การมีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของในการรับรูรวมตัดสินใ จ และตรวจสอบการจัดการและบริหารงาน             
4) การดําเนินงานท่ีใหความสําคัญกับหลักการประชาธิปไตยและความเสมอภาคเทาเทียมกัน 
   จากการท่ีนักการศึกษาไดกลาวมานั้นผูวิจัยเห็นวา หลักธรรมาภิบาลเปนหลักการบริหารงาน   
ของภาครัฐในทุก  ๆแหงโดยชอบธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยเนนการใชกระบวนการมีสวนรวมจากทุก     
ภาคสวนของสังคมไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อยางจริงจังและตอเนื่อง เพ่ือให
ประเทศมีพ้ืนฐานประชาธิปไตยท่ีเขมแข็ง มีความชอบธรรมดานกฎหมาย มีเสถียรภาพ มีโครงสราง          
การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
 2.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
 ปจจุบันการบริหารและการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ไดมีการใหความสําคัญกับระบบ
คุณธรรมจริยธรรม โดยการนําหลักธรรมาภิบาลเขามาใชอยางแพรหลายและไดมีผูใหคําจํากัดความของหลัก
ธรรมาภิบาลไวดังนี้   
  สถาบันพระปกเกลา (2549, หนา 15-16) ไดเสนอไววา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ 
พ.ศ. 2550 ไดสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีท่ีเราเรียกเปนภาษาอังกฤษวา good governance โดยมี
เปาหมายรวมกันอยูสามประการประกอบดวยกันคือ 
 ประการแรก การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ เพ่ือใหการบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพ ไดมาตรฐานตามท่ี
ประชาชนตองการ มีความโปรงใสในการตัดสินและในกระบวนการทํางานใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร 
รวมแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการทํางาน รวมท้ังการประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
รับผิดชอบตอผลงานนั้น แทนการเนนทําใหถูกตองตามกฎ ระเบียบ และวิธีการเพียงอยางเดียว 
 ประการท่ีสอง การปรับเปลี่ยนบทบาทการทํางานของภาครัฐ โดยเนนงานในหนาท่ีหลักของภาครัฐ 
ซ่ึงไดแกการกําหนดนโยบายท่ีมองการณไกล การบังคับใชกฎหมายท่ีใหความเสมอภาค เปนธรรม และการ
บริหารอยางเปนอิสระ มีสวนรวมของภาคประชาชนในการดําเนินการ 
 ประการท่ีสาม การบริหารแบบพหุภาคี ไดแก การบริหารท่ีใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม
ในการกําหนดเปนหมาย ตัดสินใจ หรือรวมปฏิบัติงานโดยไมผูกขาดหรือรวมศูนยอํานาจ 
 มนตรี กนกวาร ี(2548, หนา 22-23) กลาววา ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบางมาตราไดสะทอน  
แนวคิดและคุณคาในเรื่องธรรมรัฐ และรองรับแนวทางในการสรางธรรมรัฐใหเกิดข้ึนในสังคมไทยมีดังตอไปนี้ 
  1) หลักนิติธรรม (rule of law) คือหลักการปกครองโดยท่ีกฎหมายฉบับนี้มีข้ึนเพ่ือใหความ    
คุมครองแกประชาชนท้ังในเรื่องสิทธิเสรีภาพในทรัพยสิน การแสดงออก การดํารงชีพเปนตนซ่ึงถือเปนหนึ่ง  
ในบรรดาสิทธิข้ันพ้ืนฐานท้ังมวลของปจเจกบุคคล และโดยหลักการนี้ผูปกครองไมสามารถใชอํานาจใดๆ                  
อันละเมิดตอกฎหมายกระทําตอประชาชนได  ไมวาจะในเชิงการลิดรอนเพิกถอนอํานาจของประชาชน      
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ดวยการจํากัดสิทธิเสรีภาพหรือดวยวิธีการอ่ืนใดโดยมักจะถูกบัญญัติไวในกฎหมายสูงสุดของรัฐ อาทิเชน     
ในรัฐธรรมนูญของประเทศ ท้ังนี้หลักการการปกรองภายใตกฎหมายหรือหลักนิติธรรมนี้ ครอบคลุมไปถึงเรื่อง
การตรากฎหมายใหทันสมัยและเปนธรรมรวมท้ังเปนท่ียอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพรอมใจในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ซ่ึงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญท่ีสอดคลองกับหลักการดังกลาว อาทิ สถานะความเปน
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และการรับโทษทางกฎหมาย 
  2) หลักคุณธรรม (virtues) คือ การยึดม่ันในเรื่องความถูกตองดีงาม การสงเสริมใหเกิดการ
ปฏิบัติกับคนในสังคม ซ่ึงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญไดสะทอนถึงคุณคา (values) ท่ีดีงามของมนุษย อาทิเชน 
การคุมครองและสรางหลักประกันสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจริยธรรมและคุณธรรมของ     
ผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง และมาตรการลงโทษผูดํารงตําแหนงทางการเมืองท่ีขาดจริยธรรมและ
คุณธรรม 
  3) หลักความโปรงใส (transparency) คือ การปรับปรุงกลไกการทํางานขององคการใหมี
ความโปรงใส เปดเผยขอมูลขาวสาร และมีกระบวนการใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารและตรวจสอบความ
ถูกตองได ซ่ึงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญท่ีสอดคลองกับหลักการดังกลาว  อาทิเชน การสรางกระบวนการ
ตรวจสอบการใชอํานาจ และระบบการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
  4) หลักการมีสวนรวม (participation) คือ การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมรับรู    
และเสนอความเห็นตอการตัดสินใจขององคกร ซ่ึงบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญไดคุมครองสิทธิในการ            
มีสวนรวมกับรัฐ และการเสริมสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
  5) หลักความสํานึกรับผิดชอบ (accountability) คือการท่ีผูนําสํานึกในความรับผิดชอบตอ
สาธารณะและเคารพวามคิดเห็นท่ีแตกตาง โดยท่ีรัฐธรรมนูญไดกําหนดกรอบขององคการรัฐหรือองคการตาม
รัฐธรรมนูญในการทํางานของเพ่ือตอบสนองตอผลประโยชนสวนรวม การสรางระบบการรับฟงความคิดเห็น  
ท่ีแตกตาง เชน การกําหนดกรอบของรัฐ บุคลากรของรัฐ และองคการในรัฐธรรมนูญในการทํางานตอบสนอง
ตอผลประโยชนสาธารณะ เปนหลักประกันในการทํางานของรัฐท่ีจะตองตอบสนองตอผลประโยชนสวนรวม
และการสรางระบบการรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตาง การสรางกระบวนการรับฟงความคิดเห็น และเคารพ
ความคิดเห็นท่ีแตกตาง 
  6) หลักความคุมคา (effectiveness) คือ การบริหารจัดการ และใชทรัพยากรท่ีมีจํากัด    
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม ในการกําหนดกรอบหนาท่ีของบุคลากรในภาครัฐ และการปรับเปลี่ยน
โครงสรางองคการภาครัฐโดยมุงเนนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดวยการกําหนดกรอบหนาท่ีของ
บุคลากรภาครัฐ โดยมุงเนนในการทําหนาท่ีของบุคลากรในภาครัฐ และการสรางเครื่องมือของรัฐในการปรับ
โครงสรางระบบราชการ เพ่ือตอบสนองในเรื่องประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทํางาน ไดกําหนดให    
การจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม เปนไปตามแนวทางท่ีสรางกลไกใหรัฐบาลในฐานะผูกําหนดนโยบายจะได
ปรับปรุงการบริหารภาครัฐใหตอบสนองหลักความคุมคา 
  กอนหนาท่ีจะมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ประเทศไทย
ไดรับเอาแนวความคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลมาใชในระบบราชการ โดยปรากฏในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ไดนิยาม หลักธรรมาภิบาลไววาเปน
หลักการบริหารงานท่ีมุงเนนหลักการ โดยมิใชรูปแบบทฤษฎีการบริหารงานแตเปนหลักการทํางานท่ีหากไดมี
การนํามาใชในการบริหารงานภาครัฐแลวจะเกิดการนํามาซ่ึงผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ธรรมาภิบาลตามระเบียบฉบับนี้ 
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มีองคประกอบสําคัญ 6 กรอบอันสอดคลองกับยุทธศาสตรในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 
และฉบับท่ี 9 ซ่ึงเปนกรอบเดียวกับท่ีปรากฏในองคประกอบของธรรมาภิบาล ของพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และเม่ือมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
ดังกลาวแลว จึงไดยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีไปโดยองคประกอบท้ัง 6 ยังคงอยู และจากระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ไดมีการพัฒนา
มาสูการปฏิรูประบบราชการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2542 และไดวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผนดิน
ดังมาตรา 3 (1) ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 คือ “ตองเปนไป
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจและทรัพยากรในทองถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสิน
ในการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” โดยมีเปาหมายท่ีสําคัญเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ และสามารถใหบรกิารแกประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงภายหลังตอมาไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 -2550 
เพ่ือเปนแนวทางในการนําไปสูการปฏิบัติและกําหนดกติกาในการบริหารราชการ ใหเปนไปเพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชนโดยตองใชวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารราชการท่ีดี 
พ.ศ. 2546 เปนการนําแนวคิดดาน ธรรมาภิบาล มาใชในการปฏิบัติงานภาครัฐหรือราชการ กลาวคือ จากการ
ประชุมของคณะรัฐมนตรี ในวันท่ี 22 มิถุนายน 2542 มีมติเห็นชอบใหสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมท่ีดี ใหเปนวาระแหงชาติ โดยออกเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 เพ่ือใหเปนรูปแบบท่ีชัดเจนใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ และตองมี
การรายงานผลการปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว โดยจะไมถูกยกเลิกเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ทําใหการ
ดําเนินการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีเปนไปไดอยางตอเนื่อง และนายกรัฐมนตรีไดลง
นามในระเบียบดังกลาวเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสราง
ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ไดมีการระบุความหมายของ ธรรมาภิบาล หมายถึง 
การบริหารกิจการบานเมือง และสังคมท่ีดีเปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงครอบคลุมถึงฝายวิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการและฝายธุรกิจ สามารถ
อยูรวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคีและรวมกันเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนสวน
เสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศเพ่ือบรรเทาปองกันหรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤติ ภยันตราย
ท่ีอาจจะมีมาถึงในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกไดถึงความยุติธรรม ความโปรงใส และความมีสวนรวมอันเปน
คุณลักษณะท่ีสําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปจจุบัน นอกจากนี้ในการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีควรจัดหรือสงเสริมใหสังคมไทยอยูบนพ้ืนฐานของหลักการสําคัญอยางนอย        
6 ประการ ดังนี้ 
  1) หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตางๆ ใหทันสมัยและเปนธรรมเปน
ท่ียอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับเหลานั้น โดยถือวาเปนการ
ปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 
  2) หลักคุณธรรม ไดแก การยึดม่ันในทางถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาท่ีของรัฐยึดถือ
หลักนี้ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอม
กันเพ่ือใหคนไทยมีความซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยประกอบอาชีพสุจริตจนเปนประจําชาติ 
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  3) หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุง
กลไกการทํางานของทุกองคกร ทุกวงการ ใหมีความโปรงใสมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนอยาง
ตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ีเขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก และมีกระบวนการใหประชาชน 
ตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 
  4) หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และรวมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญๆ ของประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ      
การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน  ๆ
  5) หลักความสํานึกรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาท่ี ความสํานึกในความ
รับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการ
เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตางและความกลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน 
  6) หลักการความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทย มีความประหยัด ใชของอยางคุมคา 
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2546, หนา 4) ไดกําหนดพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การบริหารราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 ซ่ึงเปนแนวปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการใหแก
หนวยงานตางๆ ท่ีเม่ือสวนราชการไดมีการนําแนวทางการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกามาปรับใช ยอมเปน
พ้ืนฐานอันดีท่ีจะชวยนํามาซ่ึงการปฏิบัติงานในภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และจะชวยแกปญหา   
ท่ีสั่งสมในระบบราชการ รวมท้ังปญหาการคอรัปชั่นในภาครัฐท่ีสั่งสมมาเปนเวลานาน มีผลบังคับใชตั้งแต 
วันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546 แบงเปน 8 หมวด มีสาระท่ีสําคัญในหมวดและมาตราตางๆ ไดแก 
 หมวด 1 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายดังตอไปนี้ 
(มาตรา 6) 
  1) เกิดผลประโยชนสุขของประชาชน 
  2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
  3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
  4) ไมมีข้ันตอนในการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
  5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
  6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
  7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 
 หมวด 2 การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการท่ีมี
เปาหมายเพ่ือใหเกิดความผาสุข และความเปนอยูท่ีดีของประชาชน ความสงบ และปลอดภัยของสังคม
สวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศชาต ิ(มาตรา 7) โดยสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวา
ประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐ (มาตรา 8) 
 หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติ โดยท่ี
กอนจะดําเนินการตามภารกิจใดตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวลวงหนา ระบุข้ันตอนระยะเวลา  และ
งบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ และจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ   
โดยในกรณีท่ีการปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอประชาชน ใหเปน
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หนาท่ีของสวนราชการท่ีจะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้นหรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการ    
ใหเหมาะสม (มาตรา 9) 
 หมวด 4 การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ        
สวนราชการตองกําหนดเปาหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จ และงบประมาณท่ีจะตองใชแตละงาน
หรือโครงการ และตองเผยแพรใหขาราชการและประชาชนทราบท่ัวกันดวย (มาตรา 20) และในการจัดซ้ือ
หรือจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม (มาตรา 23) 
 หมวด 5 การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการบริการประชาชน หรือ
การติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิข้ันตอน และ
ระยะเวลาการดําเนินการรวมท้ังรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในแตละข้ันตอนเปดเผยไว ณ ท่ีทําการ และ    
ในระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ เพ่ือใหประชาชนหรือผูท่ีเก่ียวของเขาตรวจดูไว (มาตรา 29) 
 หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ สวนราชการมีหนาท่ีสํารวจตรวจสอบและทบทวน 
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และประกาศท่ีอยูในความรับผิดรับชอบ เพ่ือดําเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือ
จัดใหมีกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคั บ หรือประกาศข้ึนใหมใหทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ         
หรือสอดคลองกับความจําเปน  โดยคํานึงถึงความสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
(มาตรา 35) 
 หมวด 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการประชาชน เม่ือสวนราชการใด
ไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชนหรือจากสวนราชการดวยกันเก่ียวกับงานท่ีอยูในอํานาจ
หนาท่ีของสวนราชการนั้น จะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายในสิบหาวัน หรือภายใน
กําหนดเวลาท่ีกําหนดไว (มาตรา 38) โดยการปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติใหถือวาเปนเรื่องเปดเผย 
เวนแตกรณีมีความจําเปน (มาตรา 43) และ ตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับงานประมาณรายจาย     
ของแตละป ใหประชาชนสามารถของดูหรือตรวจสอบได (มาตรา 47) 
 หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เม่ือสวนราชการไดดําเนินงานไปตามเปาหมาย 
สามารถเพ่ิมผลงานและผลสัมฤทธิ์โดยไมเปนการเพ่ิมคาใชจายและคุมคาตอภารกิจของรัฐ หรือสามารถ
ดําเนินการตามแผนการลดคาใชจายตอหนวยตามหลักเกณฑใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพ่ิมประสิทธิภาพใหแกสวนราชการนั้น หรือใหสวนราชการใชเงิน
งบประมาณเหลือจายของสวนราชการนั้น เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการ หรือ
จัดสรรเปนรางวัลใหขาราชการในสังกัด (มาตรา 49) (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546, 
หนา 1-2) 
  จากคําจํากัดความท่ีนักการศึกษาไดกลาวมานั้น สรุปวา  ประเทศไทยไดมีความพยายามนํา      
หลักธรรมาภิบาลเขามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ ไมวาจะเปนในภาคการเมืองและภาคราชการ จึงอาจชวย
บรรเทาปญหาการทุจริตคอรัปชั่น และปญหาความไรประสิทธิภาพท่ีสั่งสมมาเปนเวลานาน และนํามาสู
ผลลัพธสุดทาย คือความกินดีอยูดีของประชาชนในท่ีสุด   ซ่ึงนอกจากธรรมาภิบาลจะเปนวิธีการใน           
การบรรเทาปญหาแลวยังเปนเปาหมายสุดทายของสังคมท่ีจะตองรวมกันสรางใหเกิดข้ึน เนื่องจากสังคมใดมี
ธรรมาภิบาลเปนพ้ืนฐาน ยอมบงชี้วามีการพัฒนาในระดับหนึ่ง และแมในปจจุบันแนวคิดธรรมาภิบาล        
จะไดรับการตอบสนองท้ังจากภาครัฐและเอกชนในการนํามาประยุกตใชในการบริหารจัดการอยางเปน
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รูปธรรม แตในสวนของเก้ือหนุนตอการพัฒนาท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพ่ือสรางธรรมาภิบาลท่ี
สมดุลในทุกระดับ และทุกภาคสวนของสังคมอยางสมบรูณ 
 2.4.3 การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา 
 ผูบริหารเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญเปนอยางมากในการขับเคลื่อนองคกร การใชหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารนั้น เจือจันทร จงสถิต (2541, หนา 5) ไดกลาววา ผูบริหารนั้นจะควรบริหารจัดการดวยความ
เปนธรรมใหความยุติธรรมกับทีมงาน การตัดสินใจควรใหทีมงานมีสวนรวมชี้แจงใหเขาใจถึงบทบาท และ
ปญหาท่ีแทจริงในการปฏิบัติ เพ่ือการบริหารจัดการท่ีดี ขณะท่ี ปญญา ฉายะจินดาวงศ และ รัชน ีภูตระกูล 
(2544, หนา 66) กลาววา ผูบริหารมีหนาท่ีประสานงานระหวางคณะกรรมการกับพนักงาน ตองมีการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานเปนประจํา มีการบริหารอยางโปรงใส พรอมท่ีจะใหตรวจสอบไดทุกเวลาและคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมอยางยุติธรรมรวมท้ัง ยุทธ วรฉัตรธาร (2543, หนา 16) ไดกลาวไววาการสรางกระบวนการ
ธรรมรัฐหรือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ควรเริ่มตนดวยความตั้งใจจริงของ คณะผูบริหาร และคณะกรรมการ   
ท่ีเขมแข็ง ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการท่ีสามารถคานอํานาจซ่ึงกันและกัน และตองมีประสบการณในการ
บริหารองคกร โดยกําหนดแนวทางการบริหารชี้ใหเห็นบทบาทและทิศทางท่ีชัดเจนในการดําเนินงานรวมกัน
สรางกระบวนการจัดการท่ีรัดกุม มีการพิจารณาตัดสินท่ีดี เพ่ือปองกันมิใหเกิดความเสียหาย และสรางความ
คลองตัวใหเกิดข้ึนในการบริหารงาน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546,  หนา 1) ไดกลาวเก่ียวกับบทบาทการบริหารสถานศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษาในสถานะนิติบุคคล ซ่ึงไดกําหนดแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี ้
  1) รวบรวมและจัดระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบนั การบริหารแนวใหมจําเปน    
อยางยิ่งท่ีจะตองบริหารและตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลมากกวาสามัญสํานึก ดังนั้นผูบริหารจึงจําเปนจะตอง
รวบรวม จัดระบบ และใชขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและตัดสินใจใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
  2) วางแผนและดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว การวางแผนมีสวนชวยใหผูบริหารมีทิศทาง   
ในการบริหาร ดังนั้น ผูบริหารตองมีความรอบรู และความเขาใจเก่ียวกับการวางแผน สามารถดําเนินการ
บริหารตามแผนท่ีกําหนดไว รวมท้ังการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน เพ่ือใหบรรลุ
จุดมุงหมายท่ีกําหนดไว 
  3) ศึกษากฎหมาย กฎ และระเบียบท่ีเก่ียวของในการบริหารสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล
ผูบริหารมีอํานาจบริหารอยางอิสระ ขณะเดียวกันก็รับผิดชอบตอการตัดสินใจของตนอยางเต็มท่ี ดังนั้น    
เพ่ือปองกันความผิดพลาดเชิงกฎหมายและตัดสินในของตน ผูบริหารจึงจําเปนจะตองทําความเขาใจกฎหมาย
อยางแทจริง 
  4) การบริหารและการตัดสินใจโดยองคคณะบุคคล การศึกษาเปนการบริการสาธารณะ
เพ่ือใหการบริหาร และตัดสินใจมีความถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุด ผูบริหารควรดําเนินการโดยใช       
องคคณะบุคคลเขาไปมีสวนรวมในการพิจารณาตัดสินใจมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
  5) จัดระบบบัญชีใหครบถวนถูกตอง ผูบริหารจําเปนจะตองจัดทําระบบบัญชี ใหครบถวน 
มีความถูกตองตามระบบและระเบียบของทางราชการ เพ่ือการบริหารของตนเปนไปดวยความโปรงใส        
และสุจริต 
 เกษม  วัฒนชัย (2546, หนา 21) กลาววา การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษานั้น     
มีลักษณะดังนี ้
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  1)  การบริหารสถานศึกษา ตองสอดคลองและตอบสนองตอนโยบาย และความตองการ
ของระบบการศึกษาไทยซ่ึงอะไรท่ีเปน non relevance หรือ relevance ตองตัดท้ิงเพราะเราไมมีงบประมาณ
พอท่ีจะทําทุกอยางท่ีทุกคนตองการ ซ่ึงอยากใหเรื่องความสอดคลอง (relevance) อยูในหลักสูตรการบริหาร
การศึกษา เรื่องการบริหารการศึกษาตองสอดคลองกับระบบ   เพราะฉะนั้นการบริหารการศึกษาตอง
สอดคลองและตอบสนองตอนโยบาย และความตองการของระบบการศึกษาไทยซ่ึงในหลักธรรมาภิบาล ถาเอา
ไปใชในสิ่งท่ีไมมีประโยชนเฉพาะตนเองหรือพวกพอง ตรงนี้ตองรับผิดชอบในเชิงธรรมาภิบาลหรือกลาวอีกนัย
หนึ่ง คือ งบประมาณทุกบาทท่ีโรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือกระทรวงศึกษาธิการไดมาตองใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด จะคอรัปชั่นไมได ตรงนี้เปนหลักธรรมาภิบาลท่ีสําคัญ 
  2)  กระบวนการบริหารตองมีประสิทธิภาพ (efficiency) และไดประสิทธิผล (effectiveness) 
  3) ทุกข้ันตอนตองโปรงใส (transparency) และมีเหตุผล (reasonableness) เรื่อง ความมี
เหตุผลมาจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซ่ึงมี  3 เรื่องใหญๆ คือ                 
1) ทางสายกลาง (moderation) หรือเรียกวามัชฌิมาปฏิปทา 2) ทําอะไรตองมีเหตุผลท่ีดี (reasonableness) 
และ 3) มีภูมิคุมกัน (self immunity) 
  4) ตองมีระบบรับผิดชอบตอผลการบริหารการศึกษา (accountability) เราตองสรางระบบ   
ใหมีคนรับผิดชอบ ผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนาหมวด ผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เลขาธิการของ
แหงตางๆ ตองรับผิดชอบ ถาสรางตรงนี้ไดเชื่อวาระบบจะมีธรรมาภิบาล และสามารถเคลื่อนไปขางหนาได
อยางรวดเร็ว 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546 , หนา 4)  กลาววา เรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล    
โดยนําหลักธรรมาภิบาลตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาบูรณาการ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ควรยึดหลักดังตอไปนี้ 
  1) หลักนิติธรรม (rule of law) 
  2) หลักคุณธรรม (ethics) 
  3) หลักความโปรงใส (transparency) 
  4) หลักการมีสวนรวม (participation) 
  5) หลักความสํานึกรับผิดชอบ (accountability) 
  6) หลักความคุมคา (value of money) 
 ในการศึกษาเรื่อง การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผูวิจัยไดใช      
หลักธรรมาภิบาลตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคม 
ท่ีดี พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546, หนา 1- 4) มาบูรณาการในการบริหาร
จัดการศึกษา ดวยหลักการดังนี้ 
  1) หลักนิติธรรม (rule of law) หมายถึง การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยยึดกฎหมาย
และ กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของ ตั้งแตระดับมหภาค สอดคลองเชื่อมโยง สูระดับจุลภาค ควรยึด 
ตั้งแต รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ธรรมนูญโรงเรียน แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป สวนโครงการ กิจกรรมตางๆ ควรประกอบดวยกรอบงาน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ 
ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารท่ัวไป รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ
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ตางๆ ท่ีเก่ียวของ  โดยผูบริหารสถานศึกษาท่ีตองมีการศึกษากฎหมาย และกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของในการ
บริหารสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล และปฏิบัติตนกับผูใตบังคับบัญชาทุกคนอยางเปนธรรม และเสมอภาค
เทาเทียมกัน ถือวาเปนการบริหารภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจ หรืออํานาจของตัวบุคคล กฎ กติกา ท่ีใช
ในการบริหารงานภายใน เชน การมาทํางานหรือเขาประชุมใหตรงตอเวลา การใหบริการประชาชนอยางเสมอ
ภาคกัน รวมถึงขอตกลงในการสับเปลี่ยนหนาท่ีภายในองคกร 
  2) หลักคุณธรรม (ethics) หมายถึง การท่ีเราบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการยึดถือ และ
เชื่อม่ันในความถูกตองดีงามและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สรางคานิยมท่ีดีงามใหบุคลากรในสถานศึกษา
นักเรียน และสังคมถือปฏิบัติ ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริต ความเสียสละ ความอดทนขยันหม่ันเพียร ความมี
ระเบียบวินัย เปนตน สงเสริมสนับสนุนใหครู บุคลากร ตลอดจนนักเรียน ใหพัฒนาตนเองไปพรอมกันเพ่ือให
คนไทยมีความซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยประกอบอาชีพสุจริต จนเปนนิสัยประจําชาติ 
พัฒนาบุคคลโดยใชหลักคุณธรรมนําความรู เพ่ือพัฒนาใหครู นักเรียน และชุมชน มีระเบียบวินัย ประพฤติ
ตนตามมาตรฐานท่ีสังคมกําหนด 
  3) หลักความโปรงใส (transparency) หมายถึง การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการยึด
หลักการสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของบุคลากรในสถานศึกษา ปรับปรุงกลไกการทําระบบบัญชีของ
สถานศึกษาใหมีความโปรงใส มีระบบการจัดเก็บ และเรียกใชอยางชัดเจน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงาน      
มีความโปรงใสในการตัดสินใจในการบริหารงาน เงิน บุคลากร มีการสื่อสารท่ีดีภายในองคการ มีการเปดเผย
ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอบุคลากรในสถานศึกษา  และสังคมสามารถตรวจสอบความถูกตอง          
และชัดเจน 
  4) หลักความมีสวนรวม (participation) หมายถึง การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการ
เปดโอกาสใหบคุลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 
วางแผน ตัดสินใจ มีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของสถานศึกษา ไมวาดวย
การแจงความเห็น ประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ จะตองมีการวางระบบการรับฟงความเห็น 
และการรับเรื่องราวรองทุกขท่ีจะใหประชาชนเขามามีสวนรวม และขณะเดียวกันภายในสถานศึกษาเอง
จะตองสนับสนุนการมีสวนรวมในการบริหารภายในดวยองคกร 
  5) หลักความสํานึกรับผิดชอบ (accountability) หมายถึง การบริหารจัดการสถานศึกษา
ซ่ึงผูบริหารตองตระหนักในหนาท่ีความสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาของสถานศึกษา และ
กระตือรือรนในการแกปญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง และกลาท่ีจะยอมรับผลกระทบ
จากการกระทําของตน ตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหนาท่ีอยางดียิ่ง เนนการใหบริการทางการศึกษา           
แกนักเรียน และชุมชน มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาท่ีการงานท่ีตนรับผิดชอบอยู และพรอม   
ท่ีจะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที รวมท้ังตองรับผิดชอบตอผลการบริหารการศึกษา ตอการตัดสินใจของตนเอง 
ตองสรางระบบใหมีคนรับผิดชอบ ตามหนาท่ีท่ีตนไดรับมอบหมาย นอกจากนี้สถานศึกษาตองมีการกําหนด
โครงสรางการบริหารงาน มีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในดานตางๆ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจลงสู
ระดับลาง เพ่ือใหความรับผิดชอบในทุกระดับมีความชัดเจน และมีรายงานประจําป รายงานผลการปฏิบัติงาน
ท่ีมีตัวชี้วัดความสําเร็จ 
  6) หลักความคุมคา (value of money) หมายถึง การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน  สังคม และชุมชน โดยรณรงคใหทุกคนใน
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สถานศึกษาและชุมชน ใหเปนคนท่ีมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา รักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ใหสมบูรณยั่งยืน ผูบริหารสถานศึกษาตองยึดหลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
รวมท้ังมีการพัฒนากระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง 
 จาก ความสําคัญของหลักธรรมาภิบาล ท่ีกลาวมานั้น ผูวิจัยเห็นวา การใชหลักธรรมาภิบาล         
มาบูรณาการเขากับการดําเนินงานในการบริหารสถานศึกษานั้น นอกจากจะทําใหผูเรียนเปนคน เกง ดี มีสุข 
แลว ยังทําใหสถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหาร ซ่ึงเกิดจากการบูรณาการนําหลักธรรมาภิบาล          
ท้ัง 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ 
และหลักความคุมคา มาปรับใชกับการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงสงผลใหสถานศึกษาสามารถบริหารสถานศึกษา
ไดอยางมีศักยภาพสอดคลองกับนโยบาย โปรงใสทุกข้ันตอนสามารถตรวจสอบได ซ่ึงผูบริหาสถานศึกษา 
จะตองเปนบุคคลท่ีมีการเรียนรูตลอดเวลาท้ังขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ องคความรูทางกาบริหาร   
ในดานตางๆ เพ่ือสรางเสริมประสบการณในการบริหารเนื่องจากการบริหารแบบธรรมาภิบาลนั้น ผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองมีความรูความสามารถและประสบการณ ซ่ึงจะทําใหการตัดสินใจ การวางแผนในการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และผูบริหารจะตองยึดหลักพุทธศาสนาในการบริหาร โดยนํา
หลักธรรมมาบูรณาการกับการบริหารแบบธรรมาภิบาล ซ่ึงจะทําใหการบริหารมีประสิทธิภาพ เปนท่ียอมรับ
ของคนในองคกร ซ่ึงหลักธรรมท่ีสําคัญท่ีเราควรนํามาใชในการบริหารบุคคลควบคูไปกับหลักธรรมาภิบาล คือ 
หลักทศพิธราชธรรม เพราะจะทําใหผูบริหารสถานศึกษา เปนบุคคลท่ีนาเชื่อถือ มีความรอบครอบ มีคุณธรรม 
และมีความยุติธรรมในการบริหาร 
 

2.5 ความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของ 
สถานศึกษา 
 
 การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลความสัมพันธระหวางกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา โดยมีนักการศึกษาใหความเห็นไวดังนี้ 
  สเตียร (Steers, 1977, p. 66) กลาววา การบริหารองคการโดยท่ัวไป มักจะมีวัตถุประสงค หรือ
เปาหมายขององคการเหมือนๆ กัน นั่นคือ การดําเนินงานเพ่ือใหองคการประสบความสําเร็จ และใหองคการ
นั้นเกิดประสิทธิผลสูงสุดองคการจะมีประสิทธิผลไดข้ึนอยูกับปจจัยหลาย  ๆดาน เชน เกิดจากปจจัยท่ีมี    
การบริหารท่ีดี ความสามารถในการจัดการองคการการใชทรัพยากรท่ีหามาไดอยางคุมคา ซ่ึง จํารัส นองมาก 
(2544, หนา 2) กลาววา การบริหารสถานศึกษาก็เชนเดียวกัน ผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญตอผลสําเร็จ
ของสถานศึกษา ดังนั้นผูบริหารจึงตองเปนผูนําดานการบริหารสถานศึกษาและจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
และมีประสิทธิผลในการดําเนินการนั้น สอดคลองกับ กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (2539, หนา 3) ชี้ใหเห็นวา
ประสิทธิผลของสถานศึกษานั้น เกิดจาความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพและมีประสิทธิผล สามารถพัฒนาใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค การบริหารสถานศึกษาโดยใช
หลักธรรมาภิบาล ซ่ึงเปนหลักแหงการกระจายอํานาจการมีสวนรวมทางการศึกษา รวมท้ังบริหารโดยเนนหลัก
คุณธรรมนําความรู สอดคลองกับ สมเกียรติ พวงรอด (2549, หนา 8) กลาววา เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการ
ปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)      
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 เพราะจะชวยใหมีคณะบุคคลเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
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หนวยงานทางการศึกษา และบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ อาทิ เชน การสรางหลักสูตร       
อันเหมาะสมของทองถ่ินท่ีทันสมัย ทันโลก ผสมผสานกับภูมิปญญาของทองถ่ิน สอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียนและชุมชน (people needed) ซ่ึงจะทําใหเกิดการประหยัดการใชทรัพยากรในดานตางๆ อาทิเชน 
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เพราะทุกภาคมีสวนรวมในการพัฒนาโดยเขามามีสวนรวม (participation)    
ในความรับผิดชอบ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลจากการเขารวมมามีสวนรวมในการติดตาม
ตรวจสอบ มีผลทําใหการจัดการศึกษาในทองถ่ินดีข้ึน สอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย    
การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ไวใน ขอ 4 หลักการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมท่ีดี ท่ีระบุไวในขอยอย 4.2 วาในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี ควรจัดหรือสงเสริม    
ใหสังคมไทยอยูบนพ้ืนฐานของหลักสําคัญอยางนอย 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคาคุมทุน โดยเฉพาะหลักการมีสวนรวม 
เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และเสนอความเห็นในการตัดสินปญหาสําคัญของประเทศ ไมวา
จะดวยการแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ และขอ 6 
แนวทางปฏิบัติในขอยอย 6.3 เรงรัดใหเกิดการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงในการบริหารภาครัฐอยางเปนรูปธรรม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูประบบราชการ และการปฏิรูปการศึกษา  
 จากแนวความคิดดังกลาว  ผูวิจัยเห็นวาในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิผล และ
ประสบความสําเร็จไดนั้น หลักธรรมาภิบาลมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะการบริหารแบบธรรมาภิบาล 
เปนการนําหลักการบริหารท่ีสําคัญ 6 หลักการ  ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส 
หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคามาใชในการบริหาร เม่ือผูบริหารสถานศึกษา   
ไดนําหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาลมาปรับใชในการบริหารสถานศึกษา จะทําใหการบริหารสถานศึกษา
เกิดประสิทธิภาพ และประสบความสําเร็จ อันจะนําไปสูประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนั้น
การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษาจึงมีความสัมพันธกัน 
 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 2.6 .1 งานวิจัยในประเทศ 
 สุวรรณชัย  ทองคํา (2545, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล     
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน สวนใหญบริหารงานตาม          
หลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมากเกือบทุกดาน ยกเวนหลักคุณธรรม 
 เฉลิมชัย สมทา (2547, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก          
โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการมีสวนรวม 
หลักความคุมคา และหลักความโปรงใส 
 เกียรติศักดิ์ ศรีสมพงษ (2548 , บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวาสภาพ    
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การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุร ีโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัตอิยูในระดับมาก การเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ท่ีมีประสบการณในการบริหารของผูบริหารแตกตางกัน ปญหา และ
แนวทางแกไขการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ท่ีไดจากคําถามปลายเปด พบวา ดานท่ีมีจํานวนความถ่ีของ
ปญหา 3 ลําดับแรก คือ ดานความโปรงใส ดานหลักนิติธรรม และดานหลักการมีสวนรวม โดยครูไดเสนอ    
แนวทางแกไขดานหลักความโปรงใสมากท่ีสุด รองลงมาคือดานนิติธรรม 
  ชาญณรงค แสงสวาง  (2549 , บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิผล
การบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 
ประสิทธิผลการ ในภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย ดังนี้ ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาโรงเรียน ความสามารถในการพัฒนาใหนักเรียนมีทัศนคติทางบวก และความสามารถในการ
ผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษา จําแนกตามประสบการณการบริหาร ในภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 สวนดานอ่ืนๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
พบวา ในภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ดานความสามารถในการแกปญหาภายใน
โรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานอ่ืนๆ แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ จําแนกตามขนาดโรงเรียนในภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ     
ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และความสามารถ                
ในการแกปญหาภายในโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 สวนดานอ่ืนๆ 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 เยาวดี จุฑาพรรณนาชาติ (2549, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3  ผลการวิจัย จากการวิเคราะหขอมูล พบวา 
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยภาพรวม  
มีประสิทธิผลอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับจากมาก
ไปหานอย คือ ดานความสามารถในการยืดหยุน ดานความสามารถในการปรับตัว ดานปริมาณ และคุณภาพ
ของผลผลิต และดานประสิทธิภาพ  
 ชลทิชา ลิ้มสกุลศิริรัตน (2551, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร    
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จากผลการวิจัยพบวา การใชหลัก     
ธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 1 โดยรวม
และรายดาน อยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามลําดับ คือ ดานหลักนิติธรรม ดานหลัก
คุณธรรม ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักความโปรงใส ดานหลักความคุมคา และดานหลักการมีสวนรวม 
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 ปวีณา พุมพวง (2551, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษา
แบบธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบวา   
  1) การบริหารสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาล โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
เรียงจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอยจาก 3 อันดับแรกคือ ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความสํานึก
รับผิดชอบ และดานหลักความโปรงใส 
  2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงจาก
คะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรกคือ ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวกของนักเรียน  
ความสามารถในการแกไขปญหาในโรงเรียน และ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาใหเขา
กับสิ่งแวดลอม 
  3) การบริหารสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ
ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยรวมและรายดานอยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  
 จารุวรรณ สุรินทร (2553, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา
กลุมเครือขายโรงเรียนวังสามหมอ 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายโรงเรียนวังสามหมอ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักคุณธรรม รองลงมา ไดแกหลักความ
รับผิดชอบ หลักความคุมคา หลักนิติธรรม หลักการมีสวนรวม ตามลําดับ และหลักความโปรงใส ซ่ึงมีคานอย
ท่ีสุด    
 พรรณงาม แจมนิยม (2553, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษา อําเภอปลายพระยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่  ผลการวิจัย
พบวา ผูบริหารสถานศึกษา อําเภอปลายพระยา สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่      
ใชหลักธรรมาภิบาลโดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก    
 พระมหาลําพึง  ธีรปญโญ (เพ็ญภู) (2554, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 
เขต 1 พบวา บุคลากรของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม มีความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย เทากับ 3.88) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความเห็น
ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมากทุกดาน  
 ปูรณญาดา กาพยตุม (2555, บทคัดยอ) ศึกษา เรื่อง การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผา-เทพพนม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ผลการศึกษาสรุปไดวา สถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 ประการ
ในระดับมาก โดยหลักนิติธรรมไดบริหารงานตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ดานคุณธรรม ไดบริหารงาน
อยางมีศีลธรรม สรางความยุติธรรม ปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ดานหลัก
ความโปรงใส ไดบริหารงานตามโครงสรางบิหารงานท้ัง 4 กลุมงานคือ กลุมงานบริหารวิชาการ    
กลุมงานบริหารงบประมาณ กลุมงานบริหารบุคคล และกลุมงานบริหารท่ัวไป โดยมีการควบคุมกํากับ
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ดูแลและตรวจสอบได ดานหลักการมีสวนรวม ไดบริหารงานอยางมีสวนรวมในการบริหารและการ
ตัดสินใจท้ังครู ผูปกครอง บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ัง
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดานหลักการมีสวนรวม ไดบริหารงานดานหลักความรับผิดชอบ 
และบริหารงานบนพ้ืนฐานขอมูลท่ีถูกตอง ยอมรับผลดี และผลเสียจากการปฏิบัติงานอยางรับผิดชอบ  
มีการนําผลการประเมินไปใชในการวางแผน ปรับปรุง เพ่ือพัฒนางานอยางตอเนื่อง และดานหลัก
ความคุมคาไดบริหารงานโดยการจัดสรรงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดและคุมคา รวมท้ังการใช
ทรัพยากรไดอยางรูคุณคา โดยการสงเสริมสนับสนุน การรณรงคการใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  
 ยุกตนันท หวานฉํ่า (2555, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง  การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของโรงเรียนในอําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
ผลการศึกษาพบวาการบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับมาก ท้ังโดยรวม
และ รายดาน สวนความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในอําเภอ
คลองหลวง สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  1 พบวา โดยภาพรวม    
มีความสัมพันธกันในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01   
 2.6 .2 งานวิจัยตางประเทศ 
 เอฟเวอรส (Evers, 1987, P. 12) ศึกษาเก่ียวกับประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียน ในรัฐวิสคอนซิน 
ผลการวิจัยพบวา ลักษณะของผูบริหาร ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับผูรวมงานและอํานาจประจํา
ตําแหนงของผูบริหารมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของงาน โดยท่ีผูบริหารท่ีปฏิบัติงานไดดีท่ีสุดใน
สถานการณท่ีควบคุมไดไมงาย ไมยาก ไดแก ผูบริหารท่ีมุงงาน สวนผูบริหารท่ีปฏิบัติไดดีท่ีสุดในสถานการณ
ท่ีควบคุมไดยาก หรืองาย ไดแกผูบริหารท่ีมุงงานต่ําและพบวาแบบพฤติกรรมของผูบริหารหรือลักษณะของ
ผูบริหาร ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับผูรวมงาน และอํานาจประจําตําแหนงของผูบริหาร สามารถ
รวมกันพยากรณประสิทธิผลของงาน โดยความสัมพันธระหวางผูบริหารกับผูรวมงานเปนตัวพยากรณได
สูงสุด 
 เพอรสัน (Person, 1993, p. 307-A) ศึกษาเรื่อง การสํารวจหาความสัมพันธระหวางการบริหาร
แบบมีสวนรวมกับประสิทธิผลท่ีไดรับจากการจัดการของวิทยาลัยในรัฐคาโรไลนาเหนือ โดยกลุมตัวอยาง    
ในการศึกษา คือผูบริหาร คณะครูในวิทยาลัย และเจาหนาท่ีระดับตางๆ ในวิทยาลัย พบวา การบริหารแบบ  
มีสวนรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ินอกจากนี้ยังพบวา ระยะเวลาในการ
ดํารงตําแหนงในปจจุบันไมมีผลตอการยอมรับในผลของการจัดการองคการ และถึงแมการบริหารในวิทยาลัย
จะไมสามารถท่ีจะใหลูกจางในวิทยาลัยดําเนินการไดท้ังหมด ผูบริหารก็ควรใหการสนับสนุนใหมีการบริหาร
แบบมีสวนรวม เพ่ือเปนการสรางประสบการณในการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย ควรมีการนําความรู
และความชํานาญของคณะครูและบุคลากรในวิทยาลัยมาผสมผสานใหควบคูไปกับการจัดการอยางชาญฉลาด 
ซ่ึงจะทําใหเกิดแนวทางในการดําเนินใหถูกตองและเหมาะสมในวิทยาลัย 
  คลารค (Clarke, 2001, p. 10) ศึกษาเรื่อง การใชธรรมาภิบาลในการกระจายอํานาจการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในประเทศกานา พบวา ในประเทศท่ีดอยพัฒนาการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
ไดมีการกระจายอํานาจการบริหารจากสวนกลางไปสูทองถ่ิน โดยท่ีประชาชนไดมีสวนรวมมากข้ึนทําใหเกิด
กลยุทธการพัฒนาท่ีเปนจริงเปนจัง  มีการปรับตัวในการปฏิบัติตาง  ๆของทองถ่ินโดยใชหลักธรรมาภิบาล   
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ใหเหมาะสมกับทองถ่ินจนถือเปนกุญแจสําคัญการใชหลักธรรมาภิบาล ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทาง   
ท่ีดีข้ึน แตก็ยังคงมีปญหาอยูจากการท่ียังคงมีการถือพรรคถือพวกพอง 
 คิมเมท  (Kimmet, 2005, p. 14) ศึกษาเรื่อง การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในระบอบการเมืองการ
ปกครองในอาเซียน 4 ประเทศ งานวิจัยนี้พบวาในประเทศท่ีพัฒนาแลว หลักธรรมาภิบาลไดถูกนําไปใชในเชิง
ของกลยุทธทางการเมืองมากกวาการนําเนื้อหาสาระไปประยุกตใชในเชิงนโยบาย โดยเฉพาะอยางยิ่งงานวิจัย
นี้เก่ียวกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต 4 ประเทศนี้ ไดแก ฟลิปปนส ไทย 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยพิจารณาเปนประเทศไปและเปรียบเทียบกับกรณีศึกษา โดยศึกษาวาประเทศ
เหลานี้มีการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชอยางไรบาง รวมไปถึงการมีสวนรวมของการใชหลักธรรมาภิบาลในการ
เลือกตั้งในป 2004 ซ่ึงพบวาหลักธรรมาภิบาลไดถูกนําไปใชอยางกวางขวางข้ึน และ เปนประเด็นสําคัญใน
การปฏิรูปรูปแบบการปกครองแบบใหมข้ึน นอกจากนั้น ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีไดกลาวมา
นี้ยังไดเรียนรูการนําหลักธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาการเมือง การปกครอง โดยเนนการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช
พัฒนาบานเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวะท่ีบานเมืองมีความไมแนนอนและเศรษฐกิจคับขัน เพ่ือเปน
รูปแบบ และเปนหนทางในการบริหารประเทศใหมๆ เนื่องจากหลักธรรมาภิบาลชวยสนับสนุนการเมือง    
การปกครอง ซ่ึงแนวคิดของหลักธรรมาภิบาลมีท่ีมาจากชาติตะวันตก ซ่ึงกอใหเกิดรูปแบบการบริหารใหมๆ 
และกอใหเกิดการพัฒนาทางประชาธิปไตย ซ่ึงนั่นก็คือหนึ่งในจุดประสงคสําคัญของหลักธรรมาภิบาลนั่นเอง  
 จากงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังใน ประเทศ และตางประเทศ  แสดงใหเห็นวา หลักธรรมาภิบาล (good 
governance) มีความสําคัญยิ่งตอวงการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา  การบริหารจัดการสถานศึกษา และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงจําเปนตองอาศัยหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ หลักธรรมาภิบาล  
จึงเปนหลักคิดในการบริหารองคการ เพ่ือเปนการประกันเรื่องฉอราษฎรบังหลวงและเรื่องความไมมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และประสิทธิผลของสถานศึกษา จะเกิดข้ึนได  ซ่ึงจําเปนตองอาศัย      
ความรวมมือของผูบริหาร ครู และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสถานศึกษาดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ทําใหการบริหารสถานศึกษาประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายท่ีวางไว 
 

2.7 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการบริหาร
สถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  โดยตัวแปรดานหลักธรรมาภิบาล ใชแนวคิดตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546, หนา 1- 4) ซ่ึงประกอบดวยหลักการพ้ืนฐานสําคัญ 6 ประการดังนี ้
  1) หลักนิติธรรม หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยท่ีผูบริหารยึดกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับตาง  ๆท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติตนตอผูใตบังคับบัญชาทุกคนอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 
40  2) หลักคุณธรรม40 หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยการยึดม่ันในความถูกตอง ดีงาม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สรางคานิยมท่ีดีงามใหบุคลากรในสถานศึกษาหรือสมาชิกในสังคมถือปฏิบัติ 
ไดแกความซ่ือสัตยสุจริต ความเสียสละ ความอดทน ความขยันหม่ันเพียร และความมีระเบียบวินัย เปนตน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

52 

 

  3) หลักความโปรงใส หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยยึดหลักการสรางความไววางใจ
ซ่ึงกันและกันของบุคลากรในสถานศึกษา ปรับปรุงกลไกการทํางานของสถานศึกษาใหมีความโปรงใส มีการ
เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอบุคลากรในสถานศึกษาและสังคม สามารถตรวจสอบความถูกตองได 
   4)  หลักการมีสวนรวม หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยการเปดโอกาสใหบุคลากรใน
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง หรือชุมชน เขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายทางการ
ศึกษา การตัดสินใจ และวางแผนกิจกรรมในตางๆ  

 5) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยผูบริหารตั้งใจปฏิบัติภารกิจ 
และหนาท่ีอยางดียิ่ง เนนการใหบริการทางการศึกษาแกนักเรียน ชุมชน และเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง 
รวมท้ังความกลาท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระทําของตนเอง 
  6) หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารท่ีผูบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัด
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหบุคลากรมีความประหยัด ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 
             ตัวแปร ประสิทธิผลของสถานศึกษา ผูวิจัยยึดแนวคิดของมอทท (Mott, 1972; cited in Hoy & 
Miskel, 2001, pp. 316 - 400) ซ่ึงกลาววาประสิทธิผลของสถานศึกษามี 4 ดาน ดังนี ้ 
   1)  ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง หมายถึง ความสามารถ
ในการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน ท้ังการบริหาร การจัดการเรียนการสอน จนสามารถทํานักเรียน  
ในโรงเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง 
  2)  ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวกของนักเรียน หมายถึง ความสามารถในดาน
การดําเนินงาน ดานการบริหาร และการอบรมสั่งสอนดานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนอกจากการเรียน   
การสอนเพ่ือใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
   3)  ความสามารถในการแกปญหาในโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของผูบริหารท่ีชวยกัน
แกไขปญหาตางๆ จนประสบความสําเร็จหรือเปนไปดวยดีเพ่ือใหบรรลุพันธกิจ และวัตถุประสงคของโรงเรียน
ท่ีวางไว 
  4)  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาใหเขากับสิ่งแวดลอม หมายถึง 
ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีรวมกันกันพัฒนา  ปรับเปลี่ยนการดําเนินงานดานการบริหาร       
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหโรงเรียนมีความกาวหนาทันกับสภาวการณการเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน  
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลัก    
ธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
โดยมีรายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 
   3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
   3. 3 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
   3. 4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
   3. 5 การวิเคราะหขอมูล 
   3. 6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  
 3.1.1  ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 113 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 1,159 คน  
  3. 1.2 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2556  ใชวิธกีารสุมอยางงาย (simple random sampling) โดยการ
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) ไดจํานวน
กลุมตัวอยาง 288 คน โดยแบงกลุมตัวอยางตามขนาดโรงเรียนออกเปน 4 อําเภอ ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามอําเภอและขนาดของโรงเรียน ปการศึกษา 2556 
 

 
อําเภอ 

ขนาดโรงเรียน 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

ประชากร กลุมตัวอยาง ประชากร กลุมตัวอยาง ประชากร กลุมตัวอยาง 
พนัสนิคม 130 32 213 53 158 39 
พานทอง 56 14 75 19 108 27 
บอทอง 56 14 92 23 98 24 
เกาะจันทน 45 11 51 13 77 19 
รวม 287 71 431 108 441 109 
   

 จาก ตาราง 1 ประชากร จํานวน 1,159 คน ไดกลุมตัวอยางแยกตามอําเภอ ไดจํานวน 288 คน  
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3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึนเอง รวม 3 
ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง  เพศ ระดับ 
การศึกษา  และประสบการณในการทํางาน 
  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล โดยอาศัย
กรอบความคิดธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546, หนา 4) ใน 6 หลักการ ไดแก 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความสํานึกรับผิดชอบ และหลัก
ความคุมคา ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) โดยอาศัยแนวคิดของ      
ลิเคิอรท (Likert, Best & Kahn, 1993, p. 247) กําหนดคาเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 
และนอยท่ีสุด เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามพิจารณาถึงระดับของการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ผูวิจัยไดสรางข้ึนโดยอาศัยกรอบ
แนวคิดดานประสิทธิผลของสถานศึกษาของ มอทท (Mott, 1972; cited in Hoy & Miskel, 1991, pp. 398 
–401) ซ่ึงเปนการวัดประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ซ่ึงมี 4 ดาน ไดแก ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวกของนักเรียน ความสามารถในการแกปญหา
ภายในโรงเรียน และความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอม โดยลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 
และนอยท่ีสุด  
 

3.3 การสรางและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 
 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 3. 3.1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล
และประสิทธิผลของสถานศึกษาท้ังในและตางประเทศ 
 3.3.2 สรางแบบสอบถามฉบับรางโดยนําแนวคิด ทฤษฎี และ ขอมูลตางๆ จากกรอบแนวคิดการ
วิจัย มาเปนเนื้อหาสรางแบบสอบถาม การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 3.3.3 นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลว นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณ และรับขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไข  
  3. 3.5 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญ 3 กลุม คือ ดานการบริหารการศึกษา 
เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ดานสถิติการวิจัย และ ดานภาษาและโครงสราง
คําถาม เพ่ือหาความตรงเชิงคําถาม โดยใชเทคนิค IOC. (index of consistency) ดังรายชื่อตอไปนี้  
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  1) ดร.ปราณี หนูขาว ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแกวศิลาราม สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (ดานเนื้อหา) 
   2) นายภารดร เกตุพันธ ตําแหนง ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 (ดานเนื้อหา) 
   3) นางดวงแข สุระประเสริฐ  ตําแหนง ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 (ดานสถิติวิจัย)  
   4) ดร.ลินดา นาคโปย  อาจารยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร (ดานสถิติวิจัย) 
    5) นางกานดา พุทธรักษา ตําแหนง ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 (ดานภาษา) 
 3. 3.6 นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลว ไปตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เพ่ือใหแบบสอบถาม
ชุดนี้มีความเชื่อม่ัน (reliability) สําหรับการวิจัย ผูวิจัยจึงนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 
โดยเปนครูผูสอนจาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จํานวน 30 คน  
 3. 3.7 นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวไปหาความเชื่อม่ัน (reliability) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
อัลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202 - 204) กําหนดคา
ความเชื่อม่ันท่ีระดับ .75 ข้ึนไป  ไดคาความเชื่อม่ันท่ี 0.928 แลวมาปรับปรุงแกไข (กรณีบางขอท่ีคาความ
เชื่อม่ันไมดี) แลวจัดทําเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือใชเก็บขอมูลจริงตอไป 
  

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 3. 4.1 ผูวิจัยทําบันทึกถึงบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือ ออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เพ่ือขออนุญาตเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดท่ีผูวิจัยกําหนดไว 
 3. 4.2 ผูวิจัยนําหนังสือและแบบสอบถามจํานวน 288 ชุด ไปยังโรงเรียนท่ีกําหนดเปนกลุมตัวอยาง 
ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม ท้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการสงและเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง  
 3. 4.3 การรวบรวมแบบสอบถาม หลงัจากสงแบบสอบถามไปแลว 2 สัปดาห ผูวิจัยจะเดินทางไป
รับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง สําหรับผูท่ี แตยังไมได สง คืนแบบสอบถา ม ผูวิจัย ไดนัดกลับมารับ
แบบสอบถามอีกภายใน 1 สัปดาห และ ไดแบบสอบถามคืนมาท้ังหมด 288 ชุด 
 3.4.4 ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับดวยตนเองวาผูตอบแบบสอบถาม
ตอบครบถวนหรือไม ในแตละฉบับ ถาตอบไมครบผูวิจัยไดยอนขอความกรุณาเติมในขอท่ีไมสมบูรณอีกครั้ง 
เพ่ือจะไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป  
 

3.5 การวิเคราะหขอมูล  
 
 การวิเคราะหขอมูลท่ีเก็บไดจากกลุมตัวอยางผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
 3.5.1 นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ 
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 3.5.2 นําแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความสมบูรณแลว นํามาแจกแจงความถ่ี หาคาสถิติ โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร ชวยวิเคราะหดังนี้ 
  1) การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  เปนแบบสอบถามแบบ 
เลือกตอบ ใชคาเฉลี่ย และคารอยละ 
   2) การวิเคราะห การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา    
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และ
นอยท่ีสุด ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert) (Best & Kahn, 1993, p. 247) ดังนี ้
   ระดับ  5 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับ มากท่ีสุด 
   ระดับ  4 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับ มาก 
   ระดับ  3 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับ ปานกลาง 
   ระดับ  2 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับ นอย 
   ระดับ  1 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับ นอยท่ีสุด 
  3) เกณฑการแปลความหมายใชคาเฉลี่ย (mean) ของคะแนนเปนตัวชี้วัดซ่ึงกําหนดเกณฑ
โดยอาศัยแนวทางของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว (2545, หนา 107) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลอยูใน
ระดับ มากท่ีสุด 
   คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลอยูใน
ระดับ มาก 
   คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลอยูใน
ระดับ ปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลอยูใน
ระดับ นอย 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลอยูใน
ระดับ นอยท่ีสุด 
  4) การวิเคราะห ประสิทธิผลของสถานศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณ 
คา  (rating scale)  5 ระดับ ของ ลิเคอรท  (Likert)  (Best & Kahn, 1993,  p.  247) โดยกําหนดน้ําหนักคะแนน ดังนี้ 
   ระดับ  5 คะแนน หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยูในระดับ มากท่ีสุด 
   ระดับ  4 คะแนน หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยูในระดับ มาก 
   ระดับ  3 คะแนน หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยูในระดับ ปานกลาง 
   ระดับ  2 คะแนน หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยูในระดับ นอย 
   ระดับ  1 คะแนน หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยูในระดับ นอยท่ีสุด 
  5) เกณฑการแปลความหมายของคะแนน ผูวิจัยกําหนดเกณฑสําหรับวัดประสิทธิผลของ
สถานศึกษา โดยใชคาเฉลี่ย (mean) ของคะแนนเปนตัวชี้วัดโดยอาศัยแนวทางของ บุญชม ศรีสะอาด และ 
บุญสง นิลแกว (2545, หนา 107) 
   คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยูในระดับ มากท่ีสุด 
   คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยูในระดับ มาก 
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   คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยูในระดับ ปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยูในระดับ นอย 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยูในระดับ นอยท่ีสุด 
  6) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s 
correlation coefficient) โดยใชเกณฑการวิเคราะห (r) ตามแนวคิดของรันยอน และ ฮาเมอร (Runyon & 
Haber, 1996, p. 238) ดังนี ้
   คา r= 1 หมายความวา การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความสัมพันธระดับมากท่ีสุด 
   คา r= 0.71- 0.99 หมายความวา การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความสัมพันธระดับมาก  
   คา r= 0.31- 0.70 หมายความวา การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความสัมพันธระดับปานกลาง  
   คา r= 0.01- 0.30 หมายความวา การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความสัมพันธระดับนอย  
   คา r= 0 หมายความวา การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ความสัมพันธกัน  
   หากคา r มีคาเปนบวก หมายความวา การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความสัมพันธกันใน ลักษณะคลอยตามกัน 
   หากคา r มีคาเปนลบ หมายความวา การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความสัมพันธในทางตรงกันขามหรือผกผันกัน 
 
3.6 สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล  
 
 ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชสถิติดังนี้ 
 3.6.1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม สถิติท่ีใชคือ การวิเคราะหคาความถ่ี
และคารอยละ  
 3.6.2  การวิเคราะหระดับการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล และระดับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สถิติท่ีใชคือ คาเฉลี่ย (Mean : X )  และ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD.) 
 3.6.3 การวิเคราะหหาคาความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล กับ 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สถิติท่ีใชคือ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน ( Pearson’s  
product moment correlation coefficient)   
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

4.1 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 
  การวิจัยในครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา การบริหารสถานศึกษา โดยใชหลักธรรมาภิบาล        
ของผูบริหารสถานศึกษา  กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคของการวิจัย แบงออกเปน
4 ตอน ดังนี ้
  ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามเพศ ระดับ
การศึกษา และประสบการณในการทํางาน  
  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับ การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
  ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับ  ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
  ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล   
ของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2  
   

4.2 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 เพ่ือใหเขาใจถึงผลการวิเคราะหขอมูลและตัวแปรตางๆ คาสถิติ ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณทาง
สถิติท่ีใชแทนตัวแปรดังกลาวในการนําเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
   X     แทน คะแนนเฉลี่ย 
              S.D.  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
              n      แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
              r      แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
               ∗    แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  X1     แทน หลักนิติธรรม 
  X2      แทน หลักคุณธรรม   
  X3   แทน หลักความโปรงใส   
  X4   แทน หลักการมีสวนรวม   
  X5     แทน หลักความสํานึกรับผิดชอบ 
 X6      แทน หลักความคุมคา   
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  X  แทน การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหารสถานศึกษา 
              Y1        แทน ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
              Y2       แทน ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวกของนักเรียน 
              Y3          แทน ความสามารถในการแกปญหาในโรงเรียน 
              Y4          แทน ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาใหเขากับสิ่งแวดลอม 

   Y         แทน  ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
               

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
  
ตอนท่ี 1  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ     
             ในการทํางาน  
 
ตาราง 2  แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง เก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
             จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน  
 

เพศ จํานวน รอยละ 
     ชาย                                                       
     หญิง  

100 
188 

34.72 
65.28 

     รวม 288 100.00 
ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
     ปริญญาตรี                                                       
     ปริญญาโท  

261 
27 

90.63 
9.37 

     รวม 288 100.00 
ประสบการณในการทํางาน 
     ไมเกิน 5 ป  
     6-10 ป                                                                       
     11-15 ป 
     16 ปข้ึนไป                

จํานวน 
79 
64 
84 
61 

รอยละ 
27.43 
22.22 
29.17 
21.18 

     รวม 288 100.00 

 
  จากตาราง 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เพศหญิง มากท่ีสุด จํานวน 188 คน คิดเปน   
รอยละ 65.28 รองลงมา เพศชาย มีจํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 34.72  ระดับการศึกษาปริญญาตรีมาก
ท่ีสุดจํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 90.63 ปริญญาโท 27 คน คิดเปนรอยละ 9.38 ประสบการณในการทํางาน
มากท่ีสุด คือ 11-15 ป จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 29.17 รองลงมาประสบการณในการทํางานไมเกิน 5 ป 
จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 27.43 ประสบการณในการทํางานไมเกิน 6 -10 ป จํานวน 64 คน คิดเปน     
รอยละ 22.22 ประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 21.18  
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ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา โดยใชหลักธรรมาภิบาล สังกัด สํานักงาน            
              เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน 
 
ตาราง 3  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล             
             ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
             โดยภาพรวมและรายดาน 
 

การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. หลักนิติธรรม 4.19 .64 มาก 6 
2. หลักคุณธรรม   4.24 .60 มาก 4 
3. หลักความโปรงใส   4.27 .59 มาก 1 
4. หลักการมีสวนรวม   4.25 .59 มาก 3 
5. หลักความสํานึกรับผิดชอบ 4.22 .53 มาก 5 
6. หลักความคุมคา   4.26 .59 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.25 .56 มาก  

 
  จากตาราง 3 พบวา การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก (X =4.25) 
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ หลักความ
โปรงใส ( X =4.27) หลักความคุมคา (X =4.26) หลักการมีสวนรวม (X =4.25)  หลักคุณธรรม (X =4.24)  
หลักความสํานึกรับผิดชอบ ( X =4.22) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ หลักนิติธรรม ( X =4.19)  
 
ตาราง 4  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ของ 
             ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
             ดานหลักนิติธรรม 
 

การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารศึกษาหาความรูในดานกฎระเบียบ  
   ขอบังคับท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา 

4.25 .75 มาก 1 

2. ผูบริหารกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในการ 
    บริหารจัดการสถานศึกษา ใหมีความทันสมัยและ 
    เปนธรรม 

4.14 .77 มาก 4 

3. ผูบริหารกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ 4.24 .77 มาก 2 
    ศึกษา ใหเปนท่ียอมรับของบุคลากรใน 
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ตาราง 4  (ตอ) 
 

การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
    สถานศึกษาและชุมชน 
4. ผูบริหารปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ 
    ของโรงเรียน 

 
 

4.12 

 
 

.81 

 
 

มาก 

 
 
5 

5. ผูบริหารปฏิบัติตนดวยความชอบธรรมกับ 
    บุคลากรทุกคนอยางเสมอภาค 

4.23 .77 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.19 .64 มาก  

 
 จากตาราง 4 พบวา การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานหลักนิติธรรม  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X =4.19) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมในดานกฎระเบียบ  
ขอบังคับท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา  ( X =4.25) รองลงมา คือ ผูบริหารกําหนดแนวทาง   
ในการบริหารจัดการศึกษาใหเปนท่ียอมรับของบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน  ( X =4.24) และ
ผูบริหารปฏิบัติตนดวยความชอบธรรมกับบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาค ( X =4.23) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด คือ ผูบริหารปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของโรงเรียน (X = 4.12) 
 

ตาราง 5  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ของ 
              ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2   
             ดานหลักคุณธรรม 
 

การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารบริหารสถานศึกษาเปนไปตามหลักความ 
    ถูกตองดีงาม ตามจรรยาบรรณในวิชาชพี 

4.25 .76 มาก 3 

2. ผูบริหารยึดหลักคุณธรรมในการบริหารจัดการ 
    สถานศึกษา เชน ใน การพิจารณาความดี 
    ความชอบ การมอบหมายงาน เปนตน 

4.32 .72 มาก 1 

3. ผูบริหารปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสียสละ อุทิศตน 
    เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของงานท่ีกําหนดไว 

4.21 .76 มาก 4 

4. ผูบริหารสรางคานิยมท่ีดีงามใหบุคลากร  4.31 .74 มาก 2 
5. ผูบริหารรณรงคใหบุคลากรยึดถือหลักการปฏิบัติ 
    หนาท่ีเปนตัวอยางท่ีดีแกสังคม 

4.20 .79 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.24 .60 มาก  
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 จากตาราง 5 พบวา การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานหลักคุณธรรม  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก      
( X =4.24) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ผูบริหารยึดหลักคุณธรรมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา เชน ในการพิจารณาความดีความชอบ การมอบหมายงาน เปนตน  ( X =4.32) รองลงมา 
คือ ผูบริหารสรางคานิยมท่ีดีงามใหบุคลากร  ( X =4.31) และผูบริหารบริหารสถานศึกษาเปนไปตาม
หลักความถูกตองดีงามตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ( X =4.25) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด                     
คือ ผูบริหารรณรงคใหบุคลากรยึดถือหลักการปฏิบัติหนาท่ีเปนตัวอยางท่ีดีแกสังคม ( X =4.20) 
 
ตาราง 6  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ของ 
              ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
              ดานหลักความโปรงใส 

 

การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักการสราง 
    ความไววางใจซ่ึงกันและกันของบุคลากรใน 
    สถานศึกษา 

4.30 .75 มาก 3 

2. ผูบริหารบริหารสถานศึกษาใหเปนท่ียอมรับของ 
    สังคมในดานความชัดเจน ความโปรงใส  
    ตรวจสอบได 

4.33 .73 มาก 1 

3. ผูบริหารกําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติงานให 
    ทุกฝายท่ีเก่ียวของมีความเขาใจตรงกัน 

4.31 .73 มาก 2 

4. ผูบริหารจัดทําขอมูลขาวสารของสถานศึกษา 
    เผยแพรสูสาธารณชน 

4.26 .74 มาก 4 

5. ผูบริหารบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักเกณฑ 
    พรอมท่ีจะใหตรวจสอบได 

4.18 .77 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.27 .59 มาก  

 
 จากตาราง 6 พบวา การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานหลักความโปรงใส  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X =4.27) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารบริหารสถานศึกษาใหเปนท่ียอมรับของสังคม
ในดานความชัดเจน ความโปรงใสตรวจสอบได ( X =4.33) รองลงมา คือ ผูบริหารกําหนดหลักเกณฑใน
การปฏิบัติงานใหทุกฝายท่ีเก่ียวของมีความเขาใจตรงกัน  ( X =4.31) และผูบริหารสถานศึกษาโดยยึด
หลักการสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของบุคลากรในสถานศึกษา  ( X =4.30) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด คือ ผูบริหารบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักเกณฑพรอมท่ีจะใหตรวจสอบได ( X =4.18) 
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ตาราง 7  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ของ 
             ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
             ดานหลักการมีสวนรวม 
 

การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรภายในสถานศึกษา 
    มีสวนรวมในการเสนอความเห็นในการตัดสินใจ 
    แกปญหาภายในโรงเรียน 

4.27 .76 มาก 3 

2. ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของชุมชน โดยให 
    ชุมชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
    รวมกัน 

4.17 .80 มาก 5 

3. ผูบริหารเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน 
    การกําหนดนโยบายของสถานศึกษา 

4.26 .76 มาก 4 

4. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรภายในสถานศึกษา  
    เขามามีสวนรวมในการวางแผนในการพัฒนา 
    สถานศึกษา 

4.28 .74 มาก 1 

5. ผูบริหารนําขอมูลจากผูท่ีเก่ียวของภายนอก 
    สถานศึกษา มาปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ 
    สถานศึกษา 

4.28 .75 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.25 .59 มาก  

 
 จากตาราง 7 พบวา การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานหลักการมีสวนรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X =4.25) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรภายในสถานศึกษาเขามามี
สวนรวมในการวางแผนในการพัฒนาสถานศึกษา  กับผูบริหารนําขอมูลจากผูท่ีเก่ียวของภายนอก
สถานศึกษา มาปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา  มีคาเฉลี่ยเทากันท่ี ( X =4.28) รองลงมา 
คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรภายในสถานศึกษามีสวนรวมในการเสนอความเห็นในการตัดสินใจ
แกปญหาภายในโรงเรียน  ( X =4.27) และผูบริหารเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายของสถานศึกษา  ( X =4.26) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของ
ชุมชน โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นรวมกัน ( X =4.17) 
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ตาราง 8  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล  
              ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
                 ดานหลักความสํานึกรับผิดชอบ 
 

การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารมีความสํานึกในความรับผิดชอบตอ 
    ปญหาสาธารณะของสังคม 

4.28 .74 มาก 2 

2. ผูบริหารเคารพความคิดเห็นเพ่ือนรวมงานท่ี 
    แตกตางไปจากตน 

4.25 .76 มาก 3 

3. ผูบริหารมุงเนนถึงประโยชนท่ีนักเรียน บุคลากร 
    และชุมชนจะไดรับมากกวาประโยชนสวนตน 

4.30 .73 มาก 1 

4. ผูบริหารมีความรับผิดชอบตอความผิดพลาดจาก 
    การปฏิบัติงานอันเกิดจากผูไตบังคับหรือตนเอง 

4.19 .76 มาก 5 

5. ผูบริหารมีการกระจายอํานาจตัดสินใจสูระดับลาง 4.23 .75 มาก 4 
เฉลี่ยรวม 4.22 .53 มาก  

 

 จากตาราง 8 พบวา การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานหลักความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X =4.22) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารมุงเนนถึงประโยชนท่ีนักเรียน  บุคลากรและ
ชุมชนจะไดรับมากกวาประโยชนสวนตน  ( X =4.30) รองลงมา คือ ผูบริหารมีความสํานึกในความ
รับผิดชอบตอปญหาสาธารณะของสังคม  ( X =4.28)  และผูบริหารเคารพความคิดเห็นเพ่ือนรวมงานท่ี
แตกตางไปจากตน  ( X =4.25)  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  คือผูบริหารมีความรับผิดชอบตอความ
ผิดพลาดจากการปฏิบัติงานอันเกิดจากผูไตบังคับหรือตนเอง ( X =4.19) 
 

ตาราง 9  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ของ 
              ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
             ดานหลักความคุมคา 

 

การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช 
    ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด  เพ่ือใหเกิด 
    ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

4.28 .75 มาก 3 

2. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรมีความคิดริเริ่ม  
    นํานวัตกรรมใหมๆมาใชในการปฏิบัติงาน  
    เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการ  

4.18 .80 มาก 5 
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ตาราง 9  (ตอ) 
 

การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
    ปฏิบัติงาน 
3. ผูบริหารมีการนําแนวความคิดการรื้อปรับระบบ 
    (Reengineering) มาใชในการบริหารจัดการ 
    สถานศึกษาเพื่อพัฒนาระบบงานใหมีความรวดเร็ว 

 
4.27 

 
.75 

 
มาก 

 
4 

4. ผูบริหารมีการปรับปรงุระบบการปฏิบัติงาน 
   ภายในสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ 
   ประสิทธิผลอยางตอเนื่อง 

4.30 .74 มาก 2 

5. ผูบริหารเห็นความสําคัญของการอนุรักษ 
   ทรัพยากรธรรมชาติ 

4.31 .46 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.26 .59 มาก  

 
 จากตาราง 9 พบวา การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานหลักความคุมคา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X =4.26) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือผูบริหารเล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ( X =4.31)รองลงมา คือ ผูบริหารมีการปรับปรงุระบบการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา  เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง  ( X =4.30) และผูบริหารบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน  ( X =4.28) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด คือ ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรมีความคิดริเริ่มนํานวัตกรรมใหมๆ  มาใชในการปฏิบัติงาน
เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ( X =4.18) 
 
ตอนท่ี 3   ผลการวิเคราะหการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
 การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 
ตาราง 10  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 
 พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยภาพรวม 
 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ 
   ทางการเรียนสูง 

4.21 .62 มาก 4 

2. ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวกของ 
   นักเรียน 

4.23 .61 มาก 2 
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ตาราง 10  (ตอ) 
  

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
3. ความสามารถในการแกปญหาในโรงเรียน 4.22 .58 มาก 3 
4. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาให 
   เขากับสิ่งแวดลอม 

4.26 .58 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.23 .58 มาก  

 
 จากตาราง 10 พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.23) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวาอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ความสามารถในการปรบัเปลี่ยนและ
การพัฒนาใหเขากับสิ่งแวดลอม  ( X =4.26) รองลงมา คือ ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก
ของนักเรียน  ( X =4.23) และดานความสามารถในการแกปญหาในโรงเรียน  ( X =4.22) สวนดานท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ( X =4.21) 
 
ตาราง 11  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 
     พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมี 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. โรงเรียนไดรับความนิยมจากผูปกครองและชุมชน 
    สงบุตรหลานมาเขาเรียนในปริมาณมาก  

4.27 .76 มาก 2 

2. นักเรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ย 
    ตามเกณฑของเขต 

4.26 .75 มาก 3 

3. นักเรียนชั้นสูงสุดเขาศึกษาตอของสถาบันชั้นสูงใน 
    เมืองไดเปนท่ีนาพอใจ 

4.14 .77 มาก 8 

4. ผูบริหารพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือให 
    นักเรียนดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
    อยูเสมอ 

4.24 .77 มาก 5 

5. ผูบริหารพัฒนาความรูความสามารถ คุณธรรม 
    จริยธรรม ทักษะ เจตคติและคานิยมท่ีดีตางๆ 

4.13 .81 มาก 10 

6. ผูบริหารมีการจัดหาสื่อ นวัตกรรมท่ีใชในการเรียน 
    การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.23 .77 มาก 6 

7. ผูบริหารสงเสริม พัฒนางานวิชาการโรงเรียนใหมี      4.28        .76           มาก            1 
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ตาราง 11  (ตอ) 
 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
    คุณภาพไดมาตรฐาน      
8. ผูบริหารกํากับดูแลครูผูสอนตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี 
    ของตนเองอยูเสมอ 

4.14 .81 มาก 8 

9. ผูบริหารสงเสริมใหครูผูสอนพัฒนาความรู 
    ความสามารถของตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 

4.23 .76 มาก 6 

10. ผูบริหารสงเสริมใหครูผูสอนยึดกระบวนการ 
     เรียนการสอนโดยผูเรียนเปนศูนยกลาง 

4.25 .67 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 4.21 .62 มาก  

 
 จากตาราง 11 พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู ง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก (X =4.21) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารสงเสริม พัฒนางานวิชาการโรงเรียนใหมี 
คุณภาพไดมาตรฐาน  ( X =4.28) รองลงมา คือ โรงเรียนไดรบัความนิยมจากผูปกครอง  และชุมชนสง
บุตรหลานมาเขาเรียนในปริมาณมาก ( X =4.27) และนักเรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ย
ตามเกณฑของเขต  ( X =4.26) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารพัฒนาความรูความสามารถ 
คุณธรรมจรยิธรรม ทักษะ เจตคติและคานิยมท่ีดีตางๆ (X =4.13) 
 
ตาราง 12  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 
            พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวกของนักเรียน 
 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีงาม เหมาะสมกับกับ 
    ความตองการของสังคม 

4.21 .72 มาก 8 

2. นักเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกายสวนตางๆ 
    อยางเหมาะสม 

4.32 .76 มาก 1 

3. นักเรียนมีพัฒนาการทางดานสติปญญา ใฝรู 
    ใฝเรียน รูจักคิดวิเคราะห   

4.31 .74 มาก 2 

4. นักเรียนนําความรูความสามารถไปใชในการ 
    ดํารงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัตนไดอยางมีความสุข 

4.26 .76 มาก 3 

5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง 
    ประสงคของสถานศึกษา 

4.14 .81 มาก 9 
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ตาราง 12  (ตอ) 
 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
6. นักเรียนเปนผูรูจักเหตุผล ใจกวาง มีเหตุผล 
    ยอมรับกฎกติกาของสังคมท่ีไดกําหนดข้ึน 

4.23 .77 มาก 6 

7. นักเรียนมีจิตใจเปนประชาธิปไตย ยอมรับและ 
    เคารพความคิดเห็นของสวนรวม 

4.25 .76 มาก 4 

8. นักเรียน มีความอดทน อดกลั้น สามารถควบคุม 
    จิตใจและวินัยในตนเองได 

4.13 .81 มาก 10 

9. นักเรียนเปนผูรูจัก เอ้ือเฟอเผื่อแผและมีความเอ้ือ 
    อาทรตอเพ่ือนมนุษย เปนแบบอยางท่ีดีของสังคม 

4.23 .77 มาก 6 

10. นักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยูใน 
     ระเบียบวินัย รูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติท่ีดีตอ   
     การศึกษา 

4.25 .76 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 4.23 .61 มาก  

 
 จากตาราง 12 พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ดานความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวกของนักเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.23) 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ นักเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกายสวนตางๆ  อยางเหมาะสม  
( X =4.32) รองลงมาคือ นักเรียนมีพัฒนาการทางดานสติปญญา  ใฝรู ใฝเรียน  รูจักการคิดวิเคราะห         
( X =4.31) และนักเรียนนําความรูความสามารถไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวั ตนไดอยาง   
มีความสุข ( X =4.26) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ นักเรียน มีความอดทน อดกลั้น สามารถควบคุม 
จิตใจและวินัยในตนเองได (X =4.13) 
 
ตาราง 13  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 
 พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 
 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารกําหนดรูปแบบโครงสรางการบริหารงาน 
    ไดเหมาะสมกับขนาดและภารกิจของโรงเรียน  

4.18 .80 มาก 7 

2. ผูบริหารกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติกิจกรรม 
    ตางๆ เพ่ือความสําเร็จของงาน 

4.28 .75 มาก 3 

3. ผูบริหารกําหนดบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบของผูรวม 
    งานแตละคนเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย       4.31          .75      มาก           1 
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ตาราง 13  (ตอ) 
 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
4. ผูบริหารประสานงานระหวางผูบริหารและครูใน 
    การปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา 

4.30 .74 มาก 2 

5. ผูบริหารมีความยืดหยุนในการบริหารเพ่ือใหสอด 
    คลองกับสภาพทองถ่ิน บุคคลและทรัพยากรท่ีมีอยู 

4.27 .76 มาก 4 

6. ผูบริหารมีการปรับปรงุกฎระเบียบ ขอบังคับบาง 
    ขอท่ีลาสมัย ใหเหมาะสมกับยุกตสมัยในปจจุบัน 

4.25 .75 มาก 5 

7. ผูบริหารปฏิบัติตนมีการยืดหยุน เรื่องกฎ ระเบียบ  
    การใชบารมีในการปกครองมากกวาเผด็จการ 

4.14 .77 มาก 9 

8. ผูบริหารวางตัวเสมือนเพ่ือนรวมงาน  
    มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนรวมงาน 

4.24 .77 มาก 6 

9. ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
    ดวยวิธีการตางๆ โดยเทาเทียมกัน 

4.12 .81 มาก 10 

10. ผูบริหารสรางบรรยากาศในโรงเรียนใหเกิดความ 
     เปนมิตร ใหเกิดความรวมมือแกบุคลากรทุกคน 

4.16 .76 มาก 8 

เฉลี่ยรวม 4.22 .58 มาก  

 
 จากตาราง 13 พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.22) 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารกําหนดบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบของผูรวมงานแตละคน
เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย ( X =4.31) รองลงมา คือ ดานผูบริหารประสานงานระหวางผูบริหาร
และครูในการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา  ( X =4.30) และผูบริหารกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ เพ่ือความสําเร็จของงาน  ( X =4.28) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารสรางขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานดวยวิธีการตางๆ โดยเทาเทียมกัน (X =4.12) 
 
ตาราง 14  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 
  พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาให 
               เขากับสิ่งแวดลอม 
 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารบริหารบุคลากรดานการปฏิบัติงานสอน 
    ในสถานศึกษาอยางมีความสุข 

4.26 .76 มาก 6 
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ตาราง 14  (ตอ) 
 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
2. ผูบริหารกําหนดนโยบายตางๆ ของโรงเรียน 
    สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน  

4.30 .79 มาก 3 

4. ผูบริหารปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหสะอาด รมรื่น  
    เพ่ือใหเกิดบรรยากาศการเรียนรู 

4.26 .76 มาก 6 

5. ครูมีการปรับเปลี่ยนใหเขากับสิ่งแวดลอมในสภาพ 
    สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

4.29 .74 มาก 4 

6. ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน  
    เหมาะสมกับสภาพแวดลอมหรือบริบทของ 
    โรงเรียน 

4.36 .70 มาก 1 

7. ครูมีเทคนิควิธีสอนท่ีเหมาะสมโดยยึดเด็กเปน 
    ศูนยกลาง 

4.25 .75 มาก 8 

8. ครูจัดกระบวนการเรยีนรู ควบคูกับคุณธรรม 
    จริยธรรมใหเขากับการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมใน 
    สภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

4.34 .73 มาก 2 

9. นักเรียนสามารถนํากระบวนการเรียนรูไปพัฒนา 
    ตนเองใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ สามารถ 
    ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 

4.29 .75 มาก 4 

10. ผูบริหารปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตร 
     ทองถ่ินทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 
 

4.17 .80 มาก 9 

เฉลี่ยรวม 4.26 .58 มาก  

 
 จากตาราง 14  พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยน  และดานการพัฒนาใหเขากับสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ยอยูใน  
ระดับมาก (X =4.26) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมหรือบริบทของโรงเรียน ( X =4.36) รองลงมา คือ ครูจัดกระบวนการเรยีนรู  
ควบคูกับคุณธรรมจริยธรรมใหเขากับการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมในสภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ( X =4.34) และผูบริหารกําหนดนโยบายตางๆ  ของโรงเรียนใหสอดคลองกับสภาพบริบท
ของโรงเรียน  ( X =4.30) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ครูไดนํานวัตกรรมทางการศึกษามาใชในการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอยูเสมอ (X =4.15) 
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ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลกับ 
           ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 
ตาราง 15  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลกับ 
            ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 

*p ≤ .05 
 จากตาราง 15 พบวา การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีความสัมพันธในทางบวกในระดับ
มาก (rxy = .937) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  
 เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวาง การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล กับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รายดาน พบวามีความสัมพันธ
กันอยูในระดับมาก ถึงมากท่ีสุด เรียงตามลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย คือ การบริหารสถานศึกษา
โดยใชหลักธรรมาภิบาล ดานหลักความคุมคา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา (rx6y =.913) ดานหลักนิติธรรม 
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา (rx1y =.900) ดานหลักความสํานึกรับผิดชอบ กับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
(rx5y =.896) ดานหลักคุณธรรม กับประสิทธิผลของสถานศึกษา (rx2y =.876) และดานหลักการมีสวนรวมกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา (rx4y=.859) สวนดานท่ีมีความสัมพันธ กันต่ําสุด คือ ดานหลักความโปรงใส          
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา (rx3y=.835)  
 
 

 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X Y1 Y2 Y3 Y4 Y 

X1 1.00            

X2 .941* 1.00           

X3 .841* .876* 1.00          

X4 .804* .846* .907* 1.00         

X5 .797* .823* .877* .884* 1.00        

X6 .783* .817* .859* .947* .896* 1.00       

X .919* .942* .950* .954* .935* .939* 1.00      

Y1 .897* .854* .835* .853* .880* .904* .927* 1.00     
Y2 .890* .873* .814* .839* .873* .889* .919* .965* 1.00    
Y3 .880* .869* .837* .877* .909* .925* .940* .953* .954* 1.00   
Y4 .852* .829* .779* .791* .844* .856* .879* .933* .949* .905* 1.00  

Y .900* .876* .835* .859* .896* .913* .937* .985* .987* .972* 968* 1.00 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

       
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวาง การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลัก

ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ซ่ึงสรุปตามลําดับดังนี้ 
  วัตถุประสงคการวิจัย 
   1) เพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2   
         2) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 
         3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษา โดยใชหลัก ธรรมาภิบาล          
ของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 2  
 สมมติฐานการวิจัย 

   1) การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อยูในระดับมาก 
    2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี            
เขต 2 อยูในระดับมาก 
    3) การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในระดับมาก  
  วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1)  ประชากร ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2          
ปการศึกษา 2556 จํานวน จํานวน 113 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 1,159  คน   
                2) กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอน   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 ปการศึกษา 2556 ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple random sampling) โดยไดมีการกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ เครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) ไดกลุมตัวอยาง                  
จํานวน 288  คน 
 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง     
ซ่ึงเปนแบบสอบถามเรื่อง การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา และ
แบบสอบถามเรื่องประสิทธิผลของสถานศึกษา แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
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   ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
   ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ  การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
   ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเปนข้ันตอนดังนี้ 
   1) ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เพ่ือขอ
ความรวมมือจากผูอํานวยการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในการขออนุญาตให
ครูผูสอนในโรงเรียนท่ีมีกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 
   2) ผูวิจัยไดขอหนังสือจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เพ่ือขอ
ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยสงแบบสอบถามถึงโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางจํานวน 288 ชุด  
   3) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง
113 โรงเรียน จํานวน 288 ชุด ไดรับคืน จํานวน 288 ชุด คิดเปนรอยละ 100 
   4)  นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ และนําผลขอมูล
มาวิเคราะห 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม และประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้ 
   1) วิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถ่ี  และ
คํานวณเปนคารอยละ 
   2) วิเคราะหขอมูล  การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
   3) วิเคราะหขอมูล ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   4) วิเคราะหความสัมพันธระหวาง  การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ของ
ผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2  ผูวิจัยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson product moment correlation 
coefficient) 
  

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เพศหญิง มากท่ีสุด จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 65.28 
รองลงมาเปนเพศชาย มีจํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 34.72 ระดับการศึกษา ปริญญาตรีมากท่ีสุดจํานวน 
261 คน คิดเปนรอยละ 90.63 ปริญญาโท 27 คน คิดเปนรอยละ 9.38 ประสบการณในการทํางานมากท่ีสุด คือ 
11-15 ป จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 29.17 รองลงมาประสบการณการทํางานไมเกิน 5 ป จํานวน79 คน  
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คิดเปนรอยละ 27.43 ประสบการณในการทํางานไมเกิน 6-10 ป จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 22.22 
ประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 21.18 
 5.1.2 ผลของการศึกษา การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ หลักความโปรงใส รองลงมา คือ หลักความคุมคา และ หลักการ
มีสวนรวม สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ หลักนิติธรรม  
  เม่ือพิจารณารายดานพบวา  
   1) ดานหลักนิติธรรม  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ 
ผูบริหารศึกษา ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ท่ีรองลงมา คือ ผูบริหารมีการกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาใหเปนท่ียอมรับ
ของบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน  และผูบริหารปฏิบัติตอบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาค เทาเทียม
กัน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของโรงเรียน  
   2) ดานหลักคุณธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ 
ผูบริหารยึดหลักคุณธรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา เชน ในการพิจารณาความดีความชอบ             
การมอบหมายงาน เปนตน  ท่ีรองลงมา คือ ผูบริหารมีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน และผูบริหาร
บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีใหกับบุคากร สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหาร
รณรงคใหบุคลากรยึดถือหลักการปฏิบัติหนาท่ีเปนตัวอยางท่ีดีแกสังคม  
   3) ดานหลักความโปรงใส  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 
คือ ผูบริหารบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนใหเปนท่ียอมรับของสังคมในดานความชัดเจน ความโปรงใส  
ตรวจสอบได  รองลงมา คือ ผูบริหารกําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติงานใหทุกฝายท่ีเก่ียวของมีความ
เขาใจตรงกัน  และผูบริหารบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักการสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของ
บุคลากรในสถานศึกษา  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ สถานศึกษามีความพรอมท่ีจะรับการตรวจสอบ
ดานความโปรงใส  
   4) ดานหลักการมีสวนรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 
คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรภายในสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการวางแผนในการพัฒนา
สถานศึกษา กับผูบริหารนําขอมูลจากผูท่ีเก่ียวของภายนอกสถานศึกษามาปรับปรุงพัฒนาการบริหาร
จัดการสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากัน ท่ีรองลงมา คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรภายในสถานศึกษาไดมี
สวนรวมในการเสนอความเห็นในการตัดสินใจแกปญหาภายในโรงเรียน และผูบริหารเปดโอกาสใหชุมชน
เขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของสถานศึกษา สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารรับฟง
ความคิดเห็นของชุมชนโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นรวมกัน  
   5) ดานหลักความสํานึกรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย คือ ผูบริหารมุงเนนถึงผลประโยชนท่ีนกัเรียน บุคลากร และชุมชนจะไดรับมากกวาประโยชนสวน
ตน ท่ีรองลงมา คือ ผูบริหารแสดงความรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะของสังคม และผูบริหารรับฟงความ
คิดเห็นของบุคลากรทุกคน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารมีความรับผิดชอบตอความผิดพลาด
จากการปฏิบัติงานอันเกิดจากผูไตบังคับหรือตนเอง  
   6 ) ดานหลักความคุมคา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ 
ผูบริหารเห็นความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รองลงมา คือ ผูบริหารมีการปรับปรงุระบบการ
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ปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยางตอเนื่อง  และผูบริหารมีนโยบาย
จัดการสถานศึกษาโดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน  สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือการท่ีผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรมีความคิดริเริ่มนํานวัตกรรมใหม  ๆมาใชในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 5.1.3 ผลการศึกษา ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยภาพรวม  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ 
ความสามารถในการปรับเปลี่ยน  และการพัฒนาใหเขากับสิ่งแวดลอม รองลงมา คือ ความสามารถ      
ในการพัฒนาทัศนคติทางบวกของนักเรียน  และ ดานความสามารถในการแกปญหาในโรงเรียน  สวน
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  
  เม่ือพิจารณารายดานพบวา 
   1) ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู ง มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารสงเสริม พัฒนางานวิชาการโรงเรียนใหมี
คุณภาพไดมาตรฐาน รองลงมา คือ โรงเรียนไดรับความนิยมจากผูปกครองและชุมชน  สงบุตรหลานมา
เขาเรียนเพ่ิมข้ึน และผลการสอบ O-NET ของนักเรียนเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหผูเรียน เขารวมแขงขัน ทักษะทางวิชาการอยูเสมอ  
   2) ดานความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวกของนักเรียน  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ นักเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกายสวนตางๆ  อยางเหมาะสม 
รองลงมา คือ นักเรียนมีพัฒนาการทางดานสติปญญา ใฝรู ใฝเรียน รูจักคิดวิเคราะห และนักเรียนนําความรู
ความสามารถไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวตันไดอยางมีความสุข  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 
นักเรียน มีความอดทน อดกลั้น สามารถควบคุมจิตใจและวินัยในตนเองได  
  3) ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบของผูรวมงานแตละคน
เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย รองลงมา คือ ผูบริหารมีการประสานงานระหวางผูบริหารและครูในการ
ปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา  และผูบริหารมีการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เพ่ือความสําเร็จ
ของงาน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารมีการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
โดยเทาเทียมกัน  
   4) ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาใหเขากับสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ยอยู  
ในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ครูมีความสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมหรือบริบทของโรงเรียน  รองลงมา คือ  ครู มีความสามรถในการ จัด
กระบวนการเรียนรูควบคูกับคุณธรรมจริยธรรมใหเขากับการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมในสภาพสังคมท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว   และผูบริหารมีการกําหนดนโยบาย การทํางานของโรงเรียนสอดคลอง
กับบริบทของโรงเรียน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ครูมีการนํานวัตกรรมทางการศึกษามาใชในการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอยูเสมอ  
  5.1.4 การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผล   
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีความสัมพันธในทางบวก   
ในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

76 

 

 เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รายดาน พบวามีความสัมพันธ
กันอยูในระดับมาก ซ่ึงเรียงตามลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย คือ ดานการบริหารสถานศึกษาโดยใช      
หลักธรรมาภิบาล ดานหลักความคุมคากับประสิทธิผลของสถานศึกษา ดานหลักนิติธรรมกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา  ดานหลักความสํานึกรับผิดชอบกับ ประสิทธิผลของ สถานศึกษา  ดานหลักคุณธรรมกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา และดานหลักการมีสวนรวมกับ ประสิทธิผลของสถานศึกษา สวนดานท่ีมี
ความสัมพันธต่ําสุด คือ ดานหลักความโปรงใสกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  
  

5.2 อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาวิจัย มีประเด็นท่ีนาสนใจนํามาอภิปรายดังนี้  
 5.2.1 ผลการวิจัย การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2  ผลการวิจัยพบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ จารุวรรณ  สุรินทร (2553, บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษากลุมเครือขายโรงเรียนวังสามหมอ 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายโรงเรียนวังสามหมอ 1 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือหลักคุณธรรม รองลงมาไดกาหลักความ
รับผิดชอบ  หลักความคุมคา หลักนิติธรรม  หลักการมีสวนรวม ตามลําดับ และหลักความโปรงใส มีคานอย
ท่ีสุด สอดคลองกับ  พระมหาลําพึง  ธีรปญโญ (2554, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลัก      
ธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 
เขต 1 พบวา บุคลากรของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม มีความเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความเห็นตอการ    
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับ เกียรติศักดิ์ ศรีสมพงษ (2548, 
บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี โดยภาพรวม
มีระดับการปฏิบัตอิยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ เฉลิมชัย สมทา (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษา
เรื่องการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอน    
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก สอดคลองกับ  คลารค (Clarke, 2001, p. 10) ศึกษาเรื่อง การใช
หลักธรรมาภิบาลในการกระจายอํานาจการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศกานา พบวา ประชาชน   
มีสวนรวมมากข้ึนทําใหเกิดกลยุทธการพัฒนาท่ีเปนจริง มีการปรับตัวในการปฏิบัติตางๆ ของทองถ่ินโดยใช
หลักธรรมาภิบาล ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน  สอดคลองกับ คิมเมท (Kimmet, 2005, p. 14) 
ศึกษาเรื่อง การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในระบอบการเมืองการปกครองในอาเซียน 4 ประเทศ งานวิจัยนี้
พบวา ในประเทศท่ีพัฒนาแลวหลักธรรมาภิบาลไดถูกนําไปใชในเชิงของกลยุทธทางการเมืองมาก ข้ึน 
สอดคลองกับ ปูรณญาดา กาพยตุม (2555, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
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โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผา-เทพพนม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6  ผลการศึกษาสรุปไดวา สถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 ประการในระดับมาก 
 ท้ังนี้ผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ไดใหความสําคัญเก่ียวกับการบริหารโดยใชธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ทําใหสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพในการบริหาร ซ่ึงเกิดจากการบูรณาการนําหลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 ประการคือ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา มาปรับใชกับ
การบริหารสถานศึกษา ซ่ึงสงผลใหสถานศึกษาสามารถบริหารสถานศึกษาไดอยางมีศักยภาพ สอดคลองกับ 
เจือจันทร จงสถิต (2541, หนา 5) ไดกลาววา ผูบริหารทุกคนควรบริหารจัดการดวยความเปนธรรมใหความ
ยุติธรรมกับทีมงาน การตัดสินใจก็ควรใหทีมงานมีสวนรวมชี้แจงใหทุกคนเขาใจถึงบทบาท และปญหาท่ี
แทจริงในการปฏิบัติ เพ่ือการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสอดคลองกับ ปญญา ฉายะจินดาวงศ และรัชนี ภูตระกูล 
(2544, หนา 66) กลาววา ผูบริหารมีหนาท่ีประสานงานระหวางคณะกรรมการกับพนักงาน ตองมีการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานเปนประจํา มีการบริหารอยางโปรงใส พรอมท่ีจะใหตรวจสอบไดทุกเวลาและคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมอยางยุติธรรม สอดคลองกับ ยุทธ วรฉัตรธาร (2543, หนา 16) ไดกลาววา การสราง
กระบวนการธรรมรัฐหรือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีควรเริ่มตนดวยความตั้งใจจริงของคณะผูบริหารและ
คณะกรรมการท่ีเขมแข็ง ซ่ึงประกอบดวย คณะกรรมการท่ีสามารถคานอํานาจซ่ึงกันและกัน และตองมี
ประสบการณในการบริหารองคกร  โดยกําหนดแนวทางการบริหารชี้ใหเห็นบทบาทและทิศทางท่ีชัดเจน     
ในการดําเนินงานรวมกัน สรางกระบวนการจัดการท่ีรัดกุม มีการพิจารณาตัดสินท่ีดี เพ่ือปองกันมิใหเกิด
ความเสียหาย สรางความคลองตัวใหเกิดข้ึนในการบริหารงาน รวมท้ัง กระทรวงศึกษาธกิาร (2546, หนา 1) 
ไดกลาวเก่ียวกับบทบาทการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในสถานะนิติบุคคล ซ่ึงไดกําหนด
แนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล คือ ผูบริหารตองรวบรวมและจัดระบบขอมูลสารสนเทศใหเปน
ปจจุบัน ตองศึกษากฎหมาย กฎ และระเบียบท่ีเก่ียวของในการบริหารสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล และตอง
ทําความเขาใจกฎหมายอยางแทจริง  การบริหารและการตัดสินใจควรใหองคคณะบุคคลควรเขาไปมีสวนรวม
ในการพิจารณาตัดสินใจใหมากท่ีสุด  และควรจัดระบบบัญชีใหครบถวนถูกตองตามระบบและระเบียบ       
ของทางราชการ เพ่ือความโปรงใสและสุจริต  สอดคลองกับนโยบายของของกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย
ระเบียบวินัยของการปฏิบัติราชการ เชน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 รวมท้ังระเบียบขอกฎหมายตางๆ        
ท่ีเก่ียวของ การไดรับการประเมินจากองคกรภายนอก เชน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหง 
ท้ังในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยใหประเมินคุณภาพภายนอกแก
สถานศึกษาทุกแหงอยางนอย 1 ครั้ง ในทุก ๆ5 ป สํานักงานตรวจเงินแผนดินสวนภูมิภาค ซ่ึงจะตรวจดูการ
บริหารทุกดานเพ่ือความถูกตอง และโปรงใส สงผลให ผูบริหารสถานศึกษา จําเปน ตองมีความรู และ
ความสามารถ และมีประสบการณในการปฏิบัติงาน  อันจะนําไปสู การตัดสินใจท่ีถูกตองและเปนธรรม    
สงผลใหการวางแผนในการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสอดคลองกับ นงศิลินี โมสิกะ (2553, 
หนา 26) กลาวไววาการใชหลักธรรมาภิบาล เปนนโยบายท่ีสําคัญของในการปฏิรูปการศึกษารอบสอง         
ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาจะตองนํามาประยุกตใชกับการบริหารสถานศึกษา  เพ่ือใหเกิดประสิทธิผล ตอ
สถานศึกษาตอไป  
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 5.2.2 ผลการวิจัยการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานหลักความโปรงใส มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก   
เม่ือเทียบกับในดานอ่ืนจะอยูในอันดับแรก สอดคลองกับงานวิจัยของ พรรณงาม แจมนิยม (2553, บทคัดยอ) 
ศึกษาเรื่อง การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอปลายพระยา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่  ผลการวิจัยพบวาผูบริหารสถานศึกษาอําเภอปลายพระยา 
สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่ ใชหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมและรายดาน อยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับ ชลทิชา ลิ้มสกุลศิริรัตน (2551, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การใช
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 1 
โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เรียงคา เฉลี่ยจากมากไปหานอยตามลําดับ คือ ดานหลักนิติธรรม    
ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักความโปรงใส ดานหลักความคุมคา และดานหลักการ  
มีสวนรวม  สอดคลองกับ จารุวรรณ  สุรินทร (2553, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การใชหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายโรงเรียนวังสามหมอ 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2  ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายโรงเรียน   
วังสามหมอ 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก     
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือหลักคุณธรรม  
รองลงมาไดแกหลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา หลักนิติธรรม  หลักการมีสวนรวม ตามลําดับ และหลัก
ความโปรงใสมีคานอยท่ีสุด  สอดคลองกับ พระมหาลําพึง  ธีรปญโญ (เพ็ญภู) (2554, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 พบวา บุคลากรของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม มีความคิดเห็นตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความเห็น
ตอการบิหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมากทุกดาน  
 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ไดใหความสําคัญกับการบริหารสถานศึกษา โดยยึดหลักการสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน 
ของบุคลากรในสถานศึกษา มีการปรับปรุงกลไกการทํางานของสถานศึกษา ใหมีความโปรงใส มีการเปดเผย
ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอบุคลากรในสถานศึกษาและสังคม สามารถตรวจสอบความถูกตองได  
สอดคลองกับ มนตรี กนกวารี (2548, หนา 22-23) กลาววา หลักความโปรงใส (transparency) คือการ
ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคการใหมีความโปรงใส เปดเผยขอมูลขาวสาร และมีกระบวนการ              
ใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารและตรวจสอบวามถูกตองได ซ่ึงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญท่ีสอดคลองกับ
หลักการดังกลาว อาทิ การสรางกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจ และระบบการเปดเผยขอมูลขาวสาร  
และ สอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
พ.ศ. 2542  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546, หนา 1- 4) นํามาการบริหารจัดสถานศึกษา  
โดยยึดหลักการสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของบุคลากรในสถานศึกษา ปรับปรุงกลไกการทําระบบบัญชี
ของสถานศึกษาใหมีความโปรงใส มีระบบการจัดเก็บและเรียกใชอยางชัดเจน สามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน มีความโปรงใสในการตัดสินใจในการบริหารงาน การเงิน บุคลากร มีการสื่อสารท่ีดีภายในองคการ 
มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอบุคลากรในสถานศึกษาและสังคมสามารถตรวจสอบความ
ถูกตองและชัดเจน  จากเหตุผลดังกลาวจึงทําให การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหาร
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สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานหลักความโปรงใส มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก เม่ือเทียบกับในดานอ่ืนจะอยูในอันดับแรก  
 5.2.3 ผลการวิจัยการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานหลักนิติธรรม  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก                 
เม่ือเทียบกับในดานอ่ืนจะอยูในอันดับสุดทาย สอดคลองกับงานวิจัยของ เกียรติศักดิ์ ศรีสมพงษ (2548, 
บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวาสภาพการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรีโดยภาพรวมมี
ระดับการปฏิบัติยูในระดับมาก สอดคลองกับ เฉลิมชัย สมทา (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการบริหารโดย
ใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอน ในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถานศึกษา อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ 
หลักนิติธรรม หลักการมีสวนรวม หลักความคุมคาและหลักความโปรงใส  สอดคลองกับ สุวรรณชัย ทองคํา 
(2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องสภาพการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน สวนใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมากเกือบทุกดาน 
ยกเวนหลักคุณธรรม สอดคลองกับงานวิจัยของ พรรณงาม  แจมนิยม (2553, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การใช
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอปลายพระยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ผลการวิจัยพบวาผูบริหารสถานศึกษา อําเภอปลายพระยา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่ ใชหลักธรรมาภิบาล โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 
 ท้ังนีอ้าจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 ปฏิบัติตนดวยความชอบธรรมกับบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาคผูบริหารกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ใหมีความทันสมัยและเปนธรรม มีการกําหนดแนวทางในการบริหารจัด
การศึกษา ใหเปนท่ียอมรับของบุคลากรในสถานศึกษา และชุมชน รวมถึงปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ตาง  ๆของโรงเรียน และไดมีการหาความรูเพ่ิมเติมในดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ
สถานศึกษา สอดคลองกับท่ี มนตรี กนกวารี (2548, หนา 22-23) กลาวไววาหลักการปกครองโดยกฎหมายนี้  
มีข้ึนเพ่ือใหความคุมรองแกประชาชนท้ังในเรื่องสิทธิเสรีภาพในทรัพยสิน การแสดงออก การดํารงชีพเปนตน 
ซ่ึงถือเปนหนึ่งในบรรดาสิทธิข้ันพ้ืนฐานท้ังมวลของปจเจกบุคคล และโดยหลักการนี้ผูปกครอง ไมสามารถใช
อํานาจใดๆ อันละเมิดตอกฎหมายกระทําตอประชาชนได ไมวาจะในเชิงการลิดรอนเพิกถอนอํานาจของ
ประชาชนดวยการจํากัดสิทธิเสรีภาพหรือดวยวิธีการอ่ืนใดโดยมักจะถูกบัญญัติไวในกฎหมายสูงสุดของรัฐ 
อาทิในรัฐธรรมนูญของประเทศ ท้ังนี้หลักการปกครองภายใตกฎหมายหรือหลักนิติธรรมนี้ ท่ีครอบคลุมไปถึง
เรื่องการตรากฎหมายใหทันสมัยและเปนธรรมรวมท้ังเปนท่ียอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพรอมใจใน
การปฏิบัติตามกฎหมาย ซ่ึงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญท่ีสอดคลองกับหลักการดังกลาว อาทิ สถานะความเปน
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และการรับโทษทางกฎหมาย จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจเปนสาเหตุ และ
สอดคลองกับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี     
พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546, หนา 1- 4) วาการบริหารจัดการสถานศึกษา
ท่ีดีผูบริหารสถานศึกษาควรยึดกฎหมายและกฎ ระเบียบขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของ ตั้งแตระดับมหภาค 
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สอดคลองเชื่อมโยง สูระดับจุลภาค ควรยึด ตั้งแต รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ธรรมนูญ
โรงเรียนแผนกลยทุธ แผนปฏบิัติราชการประจําป ฯลฯ สวนโครงการ กิจกรรมตางๆ ควรประกอบดวยกรอบ
งาน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารท่ัวไป รวมท้ังปฏิบัติ
หนาท่ีตามกฎหมายและกฎ ระเบียบขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยผูบริหารสถานศึกษาท่ีตองมีการศึกษา
กฎหมาย  และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของในการบริหารสถาน ศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล และปฏิบัติตนกับ
ผูใตบังคับบัญชาทุกคนอยางเปนธรรม และเสมอภาคเทาเทียมกัน ถือวาเปนการบริหารภายใตกฎหมาย    
มิใชตามอําเภอใจ หรืออํานาจของของตัวบุคคล กฎ กติกาท่ีใชในการบริหารงานภายใน เชน การมาทํางาน
หรือเขาประชุมใหตรงตอเวลา การใหบริการประชาชนอยางเสมอภาคกัน รวมถึงขอตกลงในการสับเปลี่ยน
หนาท่ีภายในองคกร  สงผลใหการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานหลักนิติธรรม  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
ถึงแมวาเม่ือเทียบกับในดานอ่ืนจะอยูในลําดับสุดทาย 
 5.2.4 ผลการวิจัย ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 พบวามีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เยาวดี จุฑาพรรณนาชาติ  
(2549, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 3  ผลการวิจัย จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 3 โดยภาพรวมมีประสิทธิผลอยูในระดับมาก          
เม่ือพิจารณารายดาน ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานความสามารถในการ
ยืดหยุน ดานความสามารถในการปรับตัว ดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิตและดานประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับ ยุกตนันท หวานฉํ่า (2555, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียนในอําเภอคลองหลวง  สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการศึกษา 
พบวา การบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูในระดับมาก ท้ังโดยรวมและรายดาน และ 
ความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในอําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวาโดยภาพรวม มีความสัมพันธกันในระดับมาก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ.01  
 ท้ังนีอ้าจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 มุงพยายามสรางผลสําเร็จในการจัดการใหเกิดข้ึนท้ัง 2 ทาง คือ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลท่ีเปน
เครื่องมือใชวัดความสําเร็จของกิจการ  โดยการสรางผลงานท่ีมีคุณคาสูงกวาทรัพยากร ใหบรรลุถึง
วัตถุประสงคหรือเปาหมายตาง ๆท่ีกําหนดไวโดยการใชทรัพยากรและแนวทางท่ีมีอยูทําใหผูบริการเกิดความ
พึงพอใจ และสมาชิกในองคกรสามารถปรับตัวและพัฒนาองคกรดํารงอยูตอไป สอดคลองกับ พันธเทพ ใจคํา 
(2547, หนา 44) กลาวถึงประสิทธิผลวา เปนการบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคการจัดการศึกษาโดยผูนํา
ใชความสามารถในการบริหารและประสานงานในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและสามารถ
พัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติในทางบวกตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอก
รวมท้ังแกปญหาภายในโรงเรียนจนทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนการมองประสิทธิผล     
ในภาพรวมท้ังระบบ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)       
พ.ศ. 2545 และ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2553) บัญญัติไววา โรงเรียนเปนองคกรท่ีสําคัญท่ีสุดในการนํานโยบายไปสู
การปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2552-2561) ใหประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมาย ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองเปนผูรับผิดชอบ และทําความเขาใจเก่ียวกับประสิทธิผล           
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ของสถานศึกษา โดยใชกระบวนการบริหารไปพรอมกันคือ หลักการบริหารการศึกษา การจัดการเรียน       
การสอน และการนิเทศการศึกษา การบริหารสถานศึกษาก็จะประสบผลสําเร็จไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนบุคคลสําคัญท่ีจะทําใหกระบวนการบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลให ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 
 5.2. 5 ผลการวิจัยประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 พบวา ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาใหเขากับสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก เม่ือเทียบกับดานอ่ืน ปรากฏวาอยูในอันดับแรก สอดคลองกับงานวิจัยของ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ เยาวดี จุฑาพรรณนาชาติ (2549, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3  ผลการวิจัยจากการวิเคราะหขอมูล พบวา 
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยภาพรวม  
มีประสิทธิผลอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไป      
หานอย คือ ดานความสามารถในการยืดหยุน ดานความสามารถในการปรับตัว ดานปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิตและดานประสิทธิภาพ สอดคลองกับ  ยุกตนันท  หวานฉํ่า (2555, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง  การบริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในอําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ผลการศึกษาพบวา การบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูในระดับมาก 
ท้ังโดยรวมและรายดาน และความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนใน
อําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวาโดยภาพรวม        
มีความสัมพันธกันในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 สอดคลองกับ ชาญณรงค แสงสวาง  
(2549, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การ ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวาประสิทธิผลในภาพรวมและรายดาน
ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ความสามารถในการแกปญหา
ภายในโรงเรียน ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ความสามารถในการพัฒนา      
ใหนักเรียนมีทัศนคติทางบวก และความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  
 ท้ังนีอ้าจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 ไดกําหนดนโยบายตาง ๆของโรงเรียนสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนครูไดนํานวัตกรรมทางการศึกษา
มาใชในการ ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอยูเสมอมีการปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหสะอาด รมรื่นเพ่ือให
เกิดบรรยากาศการเรียนรูครูมีการปรับเปลี่ยนใหเขากับสิ่งแวดลอมในสภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน เหมาะสมกับสภาพแวดลอมหรือบริบทของโรงเรียนครู       
มีเทคนิควิธีสอนท่ีเหมาะสมโดยยึดเด็กเปนศูนยกลาง ครูจัดกระบวนการเรยีนรู ควบคูกับคุณธรรมจริยธรรม   
ใหเขากับการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมในสภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผูบริหารปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรทองถ่ิน ทันกับสภาวการณการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน โดยท่ีนักเรียนสามารถ
นํากระบวนการเรียนรูไปพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
เหมาะสม โดยผูบริหารและครจูะตองกําหนดนโยบายของโรงเรียนสอดคลองและทันสมัย ดานการเรียน     
การสอนมีนวัตกรรมสื่อการสอนใหมๆ คนควาและพัฒนาสื่ออุปกรณการสอนอยางสมํ่าเสมอ ปรับปรุงสถานท่ี
สิ่งแวดลอมใหสะอาด รมรื่น เพ่ือใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเกิดบรรยากาศการเรียนรู ผูบริหาร และ
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ครูเปนนักพัฒนา มีความคิดสรางสรรคครูสรางกระบวนการเรียนรู ใหท้ังเนื้อหาวิชา และคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือใหมีความกาวทันกับสภาพแวดลอม และสถานการณตางๆ ท่ีเปลี่ยนไป (Hoy & Miskel, 2001, p. 306) 
จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาใหเขากับสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก เม่ือเทียบกับดานอ่ืน ปรากฏวาอยูในอันดับแรก   
 5.2. 6 ผลการวิจัยประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 พบวา ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก เม่ือเทียบกับดานอ่ืน ปรากฏวาอยูในอันดับสุดทาย สอดคลองกับงานวิจัยของ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ชาญณรงค แสงสวาง (2549, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิผลการ
บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จากผลการวิจัยพบวาประสิทธิผลใน
การบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
ดังนี้ ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 
ความสามารถในการพัฒนาใหนักเรียนมีทัศนคติทางบวก และความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง สอดคลองกับ เยาวดี จุฑาพรรณนาชาติ (2549, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3  ผลการวิจัย จากการวิเคราะหขอมูล
พบวา ดานประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3
โดยภาพรวมมีประสิทธิผลอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจาก
มากไปหานอย คือ ดานความสามารถในการยืดหยุน ดานความสามารถในการปรับตัว ดานปริมาณ และ
คุณภาพของผลผลิตและดานประสิทธิภาพ สอดคลองกับ ยุกตนันท หวานฉํ่า (2555, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง 
การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในอําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการศึกษาพบวา การบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู
ในระดับมาก ท้ังโดยรวมและรายดาน และความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียนในอําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวาโดย
ภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ.01  
 ท้ังนีอ้าจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 มีการจัดการศึกษาของโรงเรียน ท้ังการบริหาร การจัดการเรียนการสอนจนสามารถทํานักเรียน           
ในโรงเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง โดยไดรับความนิยมจากผูปกครองและ
ชุมชนสงบุตรหลานมาเขาเรียนในปริมาณมาก นักเรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ 
ผูบริหารพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือใหนักเรียนดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขอยูเสมอ    
มีการพัฒนาความรูความสามารถ  มีคุณธรรมจรยิธรรม มีทักษะ มีเจตคติและคานิยมท่ีดีตาง ๆมีการจัดหาสื่อ         
นวัตกรรมท่ีใชในการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ มีการสงเสริม พัฒนางานวิชาการโรงเรียนใหมีคุณภาพได
มาตรฐาน มีการกํากับดูแลครูผูสอนตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีของตนเองอยูเสมอ และมีการสงเสริมใหครูผูสอน
พัฒนาความรูความสามารถของตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ รวมถึงผูบริหารสงเสริมใหครูผูสอนยึดกระบวนการ
เรียนการสอนโดยการผูเรียนเปนศูนยกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001, p. 306) 
สรุปไววา ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เปนความสามารถในการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนจนทําใหนักเรียนในโรงเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง 
สามารถศึกษาตอไดในสถาบันชั้นสูงไดมากข้ึน จนเปนท่ียอมรับและไดรับความนิยมจากชุมชนและผูปกครอง
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จนทําใหโรงเรียนมีปริมาณนักเรียนมากข้ึน มีวัสดุ อุปกรณเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสม
เพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีบรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ีรมรื่น สะอาด สวยงาม ผูบริหาร      
มีความรูความสามารถในการบริหารและใหความสําคัญกับงานวิชาการ อีกท้ังครูจะตองพัฒนาความรู
ความสามารถของตนเองอยูเสมอ จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือเทียบกับดานอ่ืนปรากฏวาอยูในอันดับสุดทาย 
  5.2.7 ผลการวิจัยการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล กับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 2 มีความสัมพันธในทางบวกในระดับ มาก            
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวาง   
การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 รายดาน พบวามีความสัมพันธกันอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ
ความสัมพันธจากมากไปหานอย คือ การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ดานหลักความคุมคากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ดานหลักนิติธรรม  กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ดานหลักความสํานึก
รับผิดชอบ กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ดานหลักคุณธรรม กับประสิทธิผลของสถานศึกษา และดาน
หลักการมีสวนรวม กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สวนดานท่ีมีความสัมพันธต่ําสุดคือดานหลักความโปรงใส 
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ ปวีณา พุมพวง (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1  ผลการศึกษาพบวา การบริหารสถานจัดการศึกษา
แบบธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยรวม
และรายดานอยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับ เพอรสัน (Person, 1993,   
p. 307-A) ศึกษาเรื่อง การสํารวจหาความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวม กับประสิทธิผลท่ีไดรับ
จากการจัดการของวิทยาลัยในรัฐคาโรไลนาเหนือ พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมมีความสัมพันธ             
กับประสิทธิผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับ เอฟเวอรส  (Evers, 1987, p. 12) ไดทําการศึกษา
เก่ียวกับประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียนในรัฐวิสคอนซิน ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
กับผูรวมงานและอํานาจประจําตําแหนงของผูบริหารมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของงาน  

 ท้ังนีอ้าจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  
เขต 2  สามารถบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิผล และประสบความสําเร็จได โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
เพราะการบริหารแบบธรรมาภิบาล เปนการนําหลักการบริหารท่ีสําคัญ 6 หลักการไดแก หลักนิติธรรม            
หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา มาใชในการ
บริหาร เม่ือผูบริหารสถานศึกษาไดนําหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาลมาปรับใชในการบริหารสถานศึกษา 
จะทําการบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ อันจะนําไปสูประสิทธิผลในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ดังนั้นการบริหารระหวางการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาจึงมีความสัมพันธกัน ซ่ึงสอดคลองกับ สเตียร (Steers, 1977, p. 66) กลาววา     
การบริหารองคการโดยท่ัวไป มักจะมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคการเหมือนๆ กัน นั่นคือการ
ดําเนินงานเพ่ือใหองคการประสบความสําเร็จ และใหองคการนั้นเกิดประสิทธิผลสูงสุดองคการจะมี
ประสิทธิผลไดข้ึนอยูกับปจจัยหลาย ๆ เชน เกิดจากปจจัยท่ีมีการบริหารท่ีดี ความสามารถในการจัดการ
องคการการใชทรัพยากรท่ีหามาไดอยางคุมคา ซ่ึงสอดคลองกับ จํารัส นองมาก (2544, หนา 2) ไดกลาวไววา 
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การบริหารสถานศึกษาก็เชนเดียวกัน ผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญตอผลสําเร็จของสถานศึกษา ดังนั้น
ผูบริหารจึงตองเปนผูนําดานการบริหารสถานศึกษา และจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิผล
ในการดําเนินการนั้น จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีความสัมพันธกัน
ในทางบวกในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใช 
  1) ผลการวิจัยพบวา การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ดานหลักนิติธรรม    
มีคาเฉลี่ยนอยสุด  โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 
ระดับ 4.12 ดังนั้น ผูบริหารควรใหความสําคัญในดานนี้ใหมากข้ึนโดยการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมในดานกฎ 
ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ใหมีความทันสมัย และ เปนธรรม ปฏิบัติตนดวยความชอบธรรมกับ บุคลากรทุกคนอยาง
เสมอภาค กําหนดแนวทางในการบริหารจัด การศึกษา ใหเปนท่ียอมรับของบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน 
สวนดานการบริหารบุคลากร ควรใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีตามความรูความสามารถ เหมาะสม และเปนไป
ตามระเบียบของทางราชการ  มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางเครงครัด และผูบริหารสถานศึกษา
ควรใหความสําคัญกับการบริหารวิชาการ ซ่ึงเนนความเปนธรรมตามระเบียบของทางราชการ เพ่ือเปนการ
ปลูกฝงใหนักเรียนและครู เคารพ กฎระเบียบ และกฎหมาย ดานการบริหารงานธุรการ ดานการเงิน  
งบประมาณ งานพัสดุ งานอาคารสถานท่ี และอ่ืนๆ ควรใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ เพ่ือสรางความ
มีระเบียบวินัยใหเกิดข้ึนในสถานศึกษา ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงตองบริหารใหทุกคนยอมรับกฎ ระเบียบ 
และ ขอบังคับท่ีไดรวมกันกําหนดข้ึนและปฏิบัติอยางเครงครัด  โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาจะตองคอย
กํากับดูแลและสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับตางๆ อันจะสงผลใหการดําเนินงานดานตางๆ
ของสถานศึกษาเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
  2) ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีคาเฉลี่ยนอยสุด ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จึงควรสงเสริมการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน ท้ังการบริหารการจัดการ
เรียนการสอน สงเสริมพัฒนางานวิชาการโรงเรียนใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน ท้ังสถานศึกษาและสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา โดยในระดับสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหมีระบบนิเทศภายในโรงเรียนใหเปน
ระบบ จัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ซ่ึงเปนการกําหนดเปาหมายและวางแผน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา จัดใหมีแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ใหเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร จัดทําหองสมุดใหเปนหองสมุดมีชีวิต ซ่ึงเปนแหลงเรียนรู
สําคัญ จัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือรณรงคนักเรียนมีนิสัยรักการอาน 
จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และชวยเหลือนักเรียนตามสภาพท่ีพบเห็น พรอมท้ังจัดการประชุมผูปกครอง
นักเรียนภาคทุกภาคเรียน จัดสรางและจัดหาเครื่องมือวัดและประเมินผลนักเรียน ตามแนวคิดวิเคราะห
ขอสอบ NT, O-NET. และ PISA. เพ่ือจัดทําเปนคลังขอสอบท่ีไดมาตรฐานของโรงเรียน จัดกิจกรรมเสริมใหมี
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูกับครู นักเรียนกับนักเรียน และครูกับนักเรียนพรอมท้ังจัดนิทรรศการ
แสดงผลการปฏิบัติงาน และ ผลการดําเนินงานตางๆ ของโรงเรียน  สงเสริมสนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่องและหลากหลาย และใหขวัญกําลังใจแกครูท่ีปฏิบัติงานดีและมีผลงานอยางตอเนื่อง สวนใน
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ควรมีการออกมามากํากับติดตาม การดําเนินงานตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของสถานศึกษาอยางตอเนื่องและเขมแข็ง  จัดทําคลังขอสอบมาตรฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรดานการจัดการเรียนการสอน และการวัด
ประเมินผลการจัดการเรียนรู และจัดเวทีใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรผลการปฏิบัติงานของครู   
ในสังกัด 
   3) ผลการวิจัยความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล               
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ
ในทางบวกในระดับมาก (rxy = .937) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้น ผูบริหารควรบริหารจัดการ
ดวยความเปนธรรมใหความยุติธรรมกับทีมงาน การตัดสินใจก็ควรใหทีมงานมีสวนรวมชี้แจงใหทุกคนเขาใจ
ถึงบทบาทและปญหาท่ีแทจริงในการปฏิบัติ เพ่ือการบริหารจัดการท่ีดี มีการประสานงานระหวางผูรวมงานมี
การรายงานผลการปฏิบัติงานเปนประจํา มีการบริหารอยางโปรงใส พรอมท่ีจะใหตรวจสอบไดทุกเวลาและ
คํานึงถึงประโยชนสวนรวมอยางยุติธรรม โดยกําหนดแนวทางการบริหารชี้ใหเห็นบทบาทและทิศทางท่ีชัดเจน
ในการดําเนินงาน รวมกันสรางกระบวนการจัดการท่ีรัดกุม มีการพิจารณาตัดสินท่ีดี เพ่ือปองกันมิใหเกิด
ความเสียหายสรางความคลองตัวใหเกิดข้ึนในการบริหารงานเพ่ือเกิดประสิทธิผลในสถานศึกษาตอไป และ   
ในการบริหารสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลท่ีดีไดนั้นไมมีทฤษฎีและหลักการใดท่ีจะ
เหมาะสมท่ีสุด นอกจากผูบริหารมืออาชีพ ใชหลักการบริหารแนวใหมท่ีจะมุงสรางธรรมาภิบาลมาประยุกตใช
ท้ัง 6 หลักคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และ 
หลักความคุมคา มาประกอบกับการใชความรูความเชี่ยวชาญในการนําเทคนิควิธี ทฤษฎ ีและหลักการตาง  ๆ
ท่ีหลากหลายมาบูรณาการเพ่ือบริหารสถานศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพเหตุการณ สถานท่ี ระยะเวลา และ
ปจจัยแวดลอม จึงจะประสบกับความสําเร็จและมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 5.3.2 ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1) ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขตพ้ืนท่ีใกลเคียง 
   2) ควรศึกษาแนวทางการเสริมสราง  การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล      
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขตพ้ืนท่ีใกลเคียง 

   3) ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักนิติธรรมกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
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หนังสือขอความอนุเคราะหในการวิจัย 
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๑๗๐       บัณฑิตวิทยาลัย   
           มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
           อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                ๕  กันยายน ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน ดร.ปราณี หนูขาว 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย                   จํานวน      ๑       ชุด 
 

 ดวยนาย ภาควัชร จันทรกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง "ความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล กับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาสังกัด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต ๒" ซ่ึงขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสราง
เครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี ้
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห  
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
             คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๑๗๐               บัณฑิตวิทยาลัย  
                      มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร
                     อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ ooo 
 

                ๕  กันยายน ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน คุณภารดร เกตุพันธ 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย                   จํานวน      ๑       ชุด 
 

 ดวยนาย ภาควัชร จันทรกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง "ความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล กับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาสังกัด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต ๒" ซ่ึงขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสราง
เครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี ้
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห  
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๑๗๐       บัณฑิตวิทยาลัย   
           มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
            อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                ๕  กันยายน ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน คุณดวงแข สุระประเสริฐ 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย                   จํานวน      ๑       ชุด 
 

 ดวยนาย ภาควัชร จันทรกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง "ความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล กับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาสังกัด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต ๒" ซ่ึงขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสราง
เครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี ้
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห  
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

97 

 

 
 
 
 
ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๑๗๐       บัณฑิตวิทยาลัย   
           มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
           อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                ๕  กันยายน ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน ดร.ลินดา นาคโปย 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย                   จํานวน      ๑       ชุด 
 

 ดวยนาย ภาควัชร จันทรกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง "ความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล กับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาสังกัด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต ๒" ซ่ึงขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสราง
เครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี ้
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห  
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๑๗๐       บัณฑิตวิทยาลัย   
             มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
            อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                ๕  กันยายน ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน คุณกานดา พุทธรักษา 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย                   จํานวน      ๑       ชุด 
 

 ดวยนาย ภาควัชร จันทรกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง "ความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล กับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาสังกัด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต ๒" ซ่ึงขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสราง
เครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี ้
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห  
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา
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าช

ภฏัรา
ชนคริน
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/๑๔๘                     บัณฑิตวิทยาลัย   
                                 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
                     อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
         

      ๑๖   กันยายน ๒๕๕๖ 
 
เรื่อง ขออนุญาตเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 
 
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ 
 
 ดวยนาย ภาควัชร จันทรกุล  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง "ความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล กับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒" 
 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานอนุญาตใหเก็บ
ขอมูลเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ดวย 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้  
      
 
         ขอแสดงความนับถือ  
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
 
เกณฑการประเมิน มีดังนี้ 
 ใหคะแนน +1 แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด  
 ใหคะแนน 0 ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด  
 ใหคะแนน -1 แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด  
 
  สูตร   IOC = ∑ R / N  
 
  เม่ือ    ∑ R แทน   ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
       N   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ  
 
เกณฑการตัดสิน 
 คา IOC ท่ีคํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ขอคําถามนั้นใชได 
 คา IOC ท่ีคํานวณไดต่ํากวา 0.5 ขอคําถามนั้นถูกตัดออกไป หรือตองนําไปปรับปรุง 
 แกไขใหมใหดีข้ึน 
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ตาราง แสดงผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
         ดานการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
 
ขอ
ท่ี 

ขอคําถาม 
การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
 หลักนิติธรรม                 
1 ผูบริหารศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมในดานกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

2 ผูบริหารกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ใหมีความทันสมัยและ
เปนธรรม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

3 ผูบริหารกําหนดแนวทางในการบริหารจัด
การศึกษา ใหเปนท่ียอมรับของบุคลากรใน
สถานศึกษาและชุมชน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

4 ผูบริหารปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ
ของโรงเรียน 

1 0 1 1 1 4 0.8 ใชได 

5 ผูบริหารปฏิบัติตนดวยความชอบธรรมกับ
บุคลากรทุกคนอยางเสมอภาค 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

 หลักคุณธรรม                 
6 ผูบริหารบริหารสถานศึกษาเปนไปตามหลักความ

ถูกตองดีงาม ตามจรรยาบรรณในวิชาชพี 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

7 ผูบริหารยึดหลักคุณธรรมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา เชน ใน การพิจารณาความดี
ความชอบ การมอบหมายงาน เปนตน 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

8 ผูบริหารปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสียสละ อุทิศตน
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของงานท่ีกําหนดไว 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

9 ผูบริหารสรางคานิยมท่ีดีงามใหบุคลากร  1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
10 ผูบริหารรณรงคใหบุคลากรยึดถือหลักการปฏิบัติ

หนาท่ีเปนตัวอยางท่ีดีแกสังคม 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ
ท่ี 

ขอคําถาม 
การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
 หลักความโปรงใส                 
11 ผูบริหารบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักการสราง

ความไววางใจซ่ึงกันและกันของบุคลากรใน
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

12 ผูบริหารบริหารสถานศึกษาใหเปนท่ียอมรับของ
สังคมในดานความชัดเจน ความโปรงใส 
ตรวจสอบได 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

13 ผูบริหารกําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติงานให
ทุกฝายท่ีเก่ียวของมีความเขาใจตรงกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

14 ผูบริหารจัดทําขอมูลขาวสารของสถานศึกษา
เผยแพรสูสาธารณชน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

15 ทานบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักเกณฑ
พรอมท่ีจะใหตรวจสอบได 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 หลักการมีสวนรวม                 
16 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรภายใน

สถานศึกษามีสวนรวมในการเสนอความเห็นใน
การตัดสินใจแกปญหาภายในโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

17 ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของชุมชน โดยให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
รวมกัน 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใชได 

18 ผูบริหารเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การกําหนดนโยบายของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

19 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรภายใน
สถานศึกษา เขามามีสวนรวมในการวางแผนใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใชได 

20 ผูบริหารนําขอมูลจากผูท่ีเก่ียวของภายนอก
สถานศึกษา มาปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ
ท่ี 

ขอคําถาม 
การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
 หลักความรับผิดชอบ                 
21 ผูบริหารมีความสํานึกในความรับผิดชอบตอปญหา

สาธารณะของสังคม 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

22 ผูบริหารเคารพความคิดเห็นเพ่ือนรวมงานท่ี
แตกตางไปจากตน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

23 ผูบริหารมุงเนนถึงประโยชนท่ีนักเรียน บุคลากร
และชุมชนจะไดรับมากกวาประโยชนสวนตน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

24 ผูบริหารมีความรับผิดชอบตอความผิดพลาดจาก
การปฏิบัติงานอันเกิดจากผูไตบังคับหรือตนเอง 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใชได 

25 ผูบริหารมีการกระจายอํานาจตัดสินใจลงสูระดับ
ลาง 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 หลักความคุมคา                 
26 ผูบริหารบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช

ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด  เพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกผูเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

27 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรมีความคิดริเริ่ม นํา
นวัตกรรมใหมๆมาใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

28 ผูบริหารมีการนําแนวความคิดการรื้อปรับระบบ
(Reengineering) มาใชในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบงานใหมีความ
รวดเร็ว 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

29 ผูบริหารมีการปรับปรงุระบบการปฏิบัติงานภายใน
สถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยางตอเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

30 ผูบริหารเห็นความสําคัญของการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ตาราง แสดงผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
         ดานประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 
ขอ
ท่ี 

ขอคําถาม 
ดานประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
 ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง           
  

    

1 โรงเรียนไดรบัความนิยมจากผูปกครองและ
ชุมชนสงบุตรหลานมาเขาเรียนในปริมาณมาก  

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

2 นักเรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติ
เฉลี่ยตามเกณฑของเขต 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

3 นักเรียนชั้นสูงสุดเขาศึกษาตอของสถาบันชั้นสูง
ในเมืองไดเปนท่ีนาพอใจ 

1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

4 ผูบริหารพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
เพ่ือใหนักเรียนดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุขอยูเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5 ผูบริหารพัฒนาความรูความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม ทักษะ เจตคติและคานิยมท่ีดีตางๆ 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

6 ผูบริหารมีการจัดหาสื่อ นวัตกรรมท่ีใชในการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

7 ผูบริหารสงเสริม พัฒนางานวิชาการโรงเรียนให
มีคุณภาพไดมาตรฐาน  

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

8 ผูบริหารกํากับดูแลครูผูสอนตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี
ของตนเองอยูเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

9 ผูบริหารสงเสริมใหครูผูสอนพัฒนาความรู
ความสามารถของตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

10 ผูบริหารสงเสริมใหครูผูสอนยึดกระบวนการ
เรียนการสอนโดยผูเรียนเปนศูนยกลาง 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 ความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวกของ
นักเรียน 

                

11 นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีงาม เหมาะสมกับกับ
ความตองการของสังคม 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

12 นักเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกายสวนตางๆ
อยางเหมาะสม 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 
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ขอ
ท่ี 

ขอคําถาม 
ดานประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
13 นักเรียนมีพัฒนาการทางดานสติปญญา ใฝรูใฝ

เรียน รูจักคิดวิเคราะห   
1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

14 นักเรียนนําความรูความสามารถไปใชในการ
ดํารงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัตนไดอยางมี
ความสุข 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

15 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงคของสถานศึกษา 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

16 นักเรียนเปนผูรูจักเหตุผล ใจกวาง มีเหตุผล
ยอมรับกฎกติกาของสังคมท่ีไดกําหนดข้ึน 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

17 นักเรียนมีจิตใจเปนประชาธิปไตย ยอมรับและ
เคารพความคิดเห็นของสวนรวม 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

18 นักเรียน มีความอดทน อดกลั้น สามารถควบคุม
จิตใจและวินัยในตนเองได 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

19 นักเรียนเปนผูรูจัก เอ้ือเฟอเผื่อแผและมีความ
เอ้ืออาทรตอเพ่ือนมนุษย เปนแบบอยางท่ีดีของ
สังคม 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

20 นักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยูใน
ระเบียบวินัย รูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติท่ีดีตอ
การศึกษา 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

 ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน                 
21 ผูบริหารกําหนดรูปแบบโครงสรางการ

บริหารงานโรงเรียนไดเหมาะสมกับขนาดและ
ภารกิจของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

22 ผูบริหารกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆเพ่ือความสําเร็จของงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

23 ผูบริหารกําหนดบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบของ
ผูรวมงานแตละคนเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตาม
เปาหมาย 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

24 ผูบริหารประสานงานระหวางผูบริหารและครูใน
การปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใชได 
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ขอ
ท่ี 

ขอคําถาม 
ดานประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
25 ผูบริหารมีความยืดหยุนในการบริหารจัดการ

เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน บุคคล และ
ทรัพยากรท่ีมีอยู 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

26 ผูบริหารมีการปรับปรงุกฎระเบียบ ขอบังคับบาง
ขอท่ีลาสมัย ใหเหมาะสมกับยุกตสมัยในปจจุบัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

27 ผูบริหารปฏิบัติตนมีการยืดหยุน เรื่องกฎ 
ระเบียบ การใชบารมีในการปกครองมากกวา
เผด็จการ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

28 ผูบริหารวางตัวเสมือนเพ่ือนรวมงานมีมนุษย
สัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนรวมงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

29 ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ดวยวิธีการตางๆโดยเทาเทียมกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

30 ผูบริหารสรางบรรยากาศในโรงเรียนใหเกิดความ
เปนมิตร ใหเกิดความรวมมือรวมใจแกบุคลากร
ทุกคน  

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 ความสามารถในการปรับเปล่ียนและการ
พัฒนาใหเขากับส่ิงแวดลอม 

                

31 ผูบริหารบริหารบุคลากรดานการปฏิบัติงานสอน
ในสถานศึกษาอยางมีความสุข 

1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

32 ผูบริหารกําหนดนโยบายตาง ๆ ของโรงเรียน
สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน  

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

33 ครูไดนํานวัตกรรมทางการศึกษามาใชในการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอยูเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

34 ผูบริหารปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหสะอาด รมรื่น 
เพ่ือใหเกิดบรรยากาศการเรียนรู 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

35 ครูมีการปรับเปลี่ยนใหเขากับสิ่งแวดลอมใน
สภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

36 ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน 
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมหรือบริบทของ
โรงเรียน 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

37 ครูมีเทคนิควิธีสอนท่ีเหมาะสมโดยยึดเด็กเปน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ศูนยกลาง 
 

 
ขอ
ท่ี 

 
ขอคําถาม 

ดานประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
38 ครูจัดกระบวนการเรยีนรู ควบคูกับคุณธรรม

จริยธรรมใหเขากับการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมใน
สภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

39 นักเรียนสามารถนํากระบวนการเรียนรูไปพัฒนา
ตนเองใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ สามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

40 ผูบริหารปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตร
ทองถ่ิน  ทันกับสภาวการณการเปลี่ยนแปลงใน
ปจจุบัน  

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง 

 
ความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล กับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 

คําช้ีแจง 
             งานวิจัยนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยนี้ จะเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  แบบสอบถามฉบับนี้
ตองการสอบถามถึงการรับรูของครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  
เขต 2 เก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษาวา 
ผูบริหารสถานศึกษาไดมีการใชหลักธรรมาภิบาลมากนอยเพียงใด 
              ผูวิจัยขอความอนุเคราะห ครูผูสอน กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ ตามความคิดเห็นของ
ทาน คําตอบของทานจะไมมีผลกระทบใดๆตอทาน หรือการปฏิบัติงานของทาน  แตจะเปนประโยชน
อยางยิ่งในการนําผลการวิจัยมาใชปรับปรุงการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผูวิจัยจะ
นําเสนอขอมูลท้ังหมดเปนภาพรวม มิไดแยกเปนรายบุคคลแตอยางใด และจะเก็บรักษาคําตอบของ
ทานไวเปนความลับตลอดไป 
             แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
            ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลตาม
กรอบแนวความคิดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2546) โดยมีหลักการพ้ืนฐาน
สําคัญ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความ
สํานึกรับผิดชอบ และ หลักความคุมคา 
           ตอนท่ี 3  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามกรอบแนวคิดเก่ียวกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาของ มอทท (Mott, 1972 ;  cited in Hoy & Miskel, 2001, pp. 398 – 
401) มี 4 ดานคือ  ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถใน
การพัฒนาทัศนคติทางบวกของนักเรียน ความสามารถในการแกปญหาในโรงเรียน และ 
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาใหเขากับสิ่งแวดลอม     
 
     ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในการใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม  

       
นายภาควัชร  จันทรกุล 
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นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําช้ีแจง โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หนาขอความท่ีตรงกับสภาพของทาน 
  
  1. เพศ 
   ( ) ชาย  
   ( ) หญิง  
 
  2. ระดับการศึกษา 
   ( ) ปริญญาตร ี
   ( ) ปริญญาโท  
   ( ) ปริญญาเอก  
 
  3. ประสบการณในการทํางาน 
   ( ) ไมเกิน 5 ป  
   ( ) 6 -10 ป 
   ( ) 11-15 ป  
   ( ) 16 ป ข้ึนไป  
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
 การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
 
คําช้ีแจง โปรดพิจารณาขอมูลเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลวามีการ 
 ปฏิบัติจริงระดับใดและทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับการปฏิบัติ โดยมีใหเลือกดังนี้ 
  5  หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล อยูในระดับมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล อยูในระดับมาก 
  3  หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล อยูในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล อยูในระดับนอย 
   1  หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

 
ขอ 

 
ขอคําถาม 

การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัต ิ
5 4 3 2 1 

 หลักนิติธรรม      
1 ผูบริหารศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมในดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ

ท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     

2 ผูบริหารกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ใหมีความทันสมัยและเปนธรรม 

     

3 ผูบริหารกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา ใหเปนท่ี
ยอมรับของบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน 

     

4 ผูบริหารปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆของโรงเรียน      
5 ผูบริหารปฏิบัติตนดวยความชอบธรรมกับบุคลากรทุกคน

อยางเสมอภาค 
     

 หลักคุณธรรม      
6 ผูบริหารบริหารสถานศึกษาเปนไปตามหลักความถูกตองดีงาม 

ตามจรรยาบรรณในวิชาชพี 
     

7 ผูบริหารยึดหลักคุณธรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
เชน ใน การพิจารณาความดีความชอบ การมอบหมายงาน 
เปนตน 

     

8 ผูบริหารปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสียสละ อุทิศตนเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายของงานท่ีกําหนดไว 

     

9 ผูบริหารสรางคานิยมท่ีดีงามใหบุคลากร       
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10 ผูบริหารรณรงคใหบุคลากรยึดถือหลักการปฏิบัติหนาท่ีเปน
ตัวอยางท่ีดีแกสังคม 

     

 
 

 
ขอ 

 
ขอคําถาม 

การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัต ิ
5 4 3 2 1 

 หลักความโปรงใส      
11 ผูบริหารบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักการสรางความ

ไววางใจซ่ึงกันและกันของบุคลากรในสถานศึกษา 
     

12 ผูบริหารบริหารสถานศึกษาใหเปนท่ียอมรับของสังคมในดาน
ความชัดเจน ความโปรงใส ตรวจสอบได 

     

13 ผูบริหารกําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติงานใหทุกฝายท่ี
เก่ียวของมีความเขาใจตรงกัน 

     

14 ผูบริหารจัดทําขอมูลขาวสารของสถานศึกษาเผยแพรสู
สาธารณชน 

     

15 ทานบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักเกณฑพรอมท่ีจะให
ตรวจสอบได 

     

 หลักการมีสวนรวม      
16 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรภายในสถานศึกษามีสวนรวม

ในการเสนอความเห็นในการตัดสินใจแกปญหาภายในโรงเรียน 
     

17 ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของชุมชน โดยใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

     

18 ผูบริหารเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายของสถานศึกษา 

     

19 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรภายในสถานศึกษา เขามามี
สวนรวมในการวางแผนในการพัฒนาสถานศึกษา 

     

20 ผูบริหารนําขอมูลจากผูท่ีเก่ียวของภายนอกสถานศึกษา มา
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 

     

 หลักความรับผิดชอบ      
21 ผูบริหารมีความสํานึกในความรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ

ของสังคม 
     

22 ผูบริหารเคารพความคิดเห็นเพ่ือนรวมงานท่ีแตกตางไปจากตน      
23 ผูบริหารมุงเนนถึงประโยชนท่ีนักเรียน บุคลากรและชุมชนจะ

ไดรับมากกวาประโยชนสวนตน 
     

24 ผูบริหารมีความรับผิดชอบตอความผิดพลาดจากการ      
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ปฏิบัติงานอันเกิดจากผูไตบังคับหรือตนเอง 
25 ผูบริหารมีการกระจายอํานาจตัดสินใจลงสูระดับลาง      
 
 

 
ขอ 

 
ขอคําถาม 

การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัต ิ
5 4 3 2 1 

 หลักความคุมคา      
26 ผูบริหารบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชทรัพยากรท่ีมีอยู

อยางจํากัด  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 
     

27 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรมีความคิดริเริ่ม นํานวัตกรรม
ใหมๆมาใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

     

28 ผูบริหารมีการนําแนวความคิดการรื้อปรับระบบ
(Reengineering) มาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
เพ่ือพัฒนาระบบงานใหมีความรวดเร็ว 

     

29 ผูบริหารมีการปรับปรงุระบบการปฏิบัติงานภายใน
สถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยาง
ตอเนื่อง 

     

30 ผูบริหารเห็นความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

115 

 

 
 
 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  
 
คําช้ีแจง โปรดพิจารณาขอมูลประสิทธิผลของสถานศึกษาวามีการปฏิบัติจริงระดับใด และทํา 
   เครื่องหมาย  ลงในชองระดับการปฏิบัติจริง โดยมีใหเลือกดังนี้ 
    5  หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด 
    4  หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูในระดับมาก  
    3  หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง  
    2  หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูในระดับนอย  
    1  หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 
ขอ ขอคําถาม 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 
 ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูง 
     

1 โรงเรียนไดรับความนิยมจากผูปกครองและชุมชนสงบุตร
หลานมาเขาเรียนในปริมาณมาก  

     

2 นักเรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ
ของเขต 

     

3 นักเรียนชั้นสูงสุดเขาศึกษาตอของสถาบันชั้นสูงในเมืองได
เปนท่ีนาพอใจ 

     

4 ผูบริหารพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือใหนักเรียน
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขอยูเสมอ 

     

5 ผูบริหารพัฒนาความรูความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม 
ทักษะ เจตคติและคานิยมท่ีดีตางๆ 

     

6 ผูบริหารมีการจัดหาสื่อ นวัตกรรมท่ีใชในการเรียนการสอนท่ี
มีประสิทธิภาพ 

     

7 ผูบริหารสงเสริม พัฒนางานวิชาการโรงเรียนใหมีคุณภาพได
มาตรฐาน  

     

8 ผูบริหารกํากับดูแลครูผูสอนตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีของตนเองอยู
เสมอ 

     

9 ผูบริหารสงเสริมใหครูผูสอนพัฒนาความรูความสามารถของ
ตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
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10 ผูบริหารสงเสริมใหครูผูสอนยึดกระบวนการเรียนการสอน
โดยผูเรียนเปนศูนยกลาง 

     

ขอ ขอคําถาม 
 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัต ิ
5 4 3 2 1 

 ความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวกของนักเรียน      
11 นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีงาม เหมาะสมกับกับความตองการ

ของสังคม 
     

12 นักเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกายสวนตางๆอยางเหมาะสม      
13 นักเรียนมีพัฒนาการทางดานสติปญญา ใฝรูใฝเรียน รูจักคิด

วิเคราะห   
     

14 นักเรียนนําความรูความสามารถไปใชในการดํารงชีวิตใน
สังคมยุคโลกาภิวตันไดอยางมีความสุข 

     

15 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของสถานศึกษา 

     

16 นักเรียนเปนผูรูจักเหตุผล ใจกวาง มีเหตุผลยอมรับกฎกติกา
ของสังคมท่ีไดกําหนดข้ึน 

     

17 นักเรียนมีจิตใจเปนประชาธิปไตย ยอมรับและเคารพความ
คิดเห็นของสวนรวม 

     

18 นักเรียน มีความอดทน อดกลั้น สามารถควบคุมจิตใจและ
วินัยในตนเองได 

     

19 นักเรียนเปนผูรูจัก เอ้ือเฟอเผื่อแผและมีความเอ้ืออาทรตอ
เพ่ือนมนุษย เปนแบบอยางท่ีดีของสังคม 

     

20 นักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยูในระเบยีบวินัย 
รูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติท่ีดีตอการศึกษา 

     

 ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน      
21 ผูบริหารกําหนดรปูแบบโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนได

เหมาะสมกับขนาดและภารกิจของโรงเรียน 
     

22 ผูบริหารกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆเพ่ือ
ความสําเร็จของงาน 

     

23 ผูบริหารกําหนดบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบของผูรวมงานแต
ละคนเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย 

     

24 ผูบริหารประสานงานระหวางผูบริหารและครูในการ
ปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา 

     

25 ผูบริหารมีความยืดหยุนในการบริหารจัดการเพ่ือให
สอดคลองกับสภาพทองถ่ิน บุคคล และทรัพยากรท่ีมีอยู 
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26 ผูบริหารมีการปรับปรุงกฎระเบียบ ขอบังคับบางขอท่ีลาสมัย 
ใหเหมาะสมกับยุกตสมัยในปจจุบัน 

     

 

ขอ ขอคําถาม 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัต ิ
5 4 3 2 1 

27 ผูบริหารปฏิบัติตนมีการยืดหยุน เรื่องกฎ ระเบียบ การใช
บารมีในการปกครองมากกวาเผด็จการ 

     

28 ผูบริหารวางตัวเสมือนเพ่ือนรวมงานมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับ
เพ่ือนรวมงาน 

     

29 ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดวยวิธีการ
ตางๆโดยเทาเทียมกัน 

     

30 ผูบริหารสรางบรรยากาศในโรงเรียนใหเกิดความเปนมิตร  
ใหเกิดความรวมมือรวมใจแกบุคลากรทุกคน  

     

 ความสามารถในการปรับเปล่ียนและการพัฒนาใหเขากับ
ส่ิงแวดลอม 

     

31 ผูบริหารบริหารบุคลากรดานการปฏิบัติงานสอนใน
สถานศึกษาอยางมีความสุข 

     

32 ผูบริหารกําหนดนโยบายตาง ๆ ของโรงเรียนสอดคลองกับ
บริบทของโรงเรียน  

     

33 ครูไดนํานวัตกรรมทางการศึกษามาใชในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนอยูเสมอ 

     

34 ผูบริหารปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหสะอาด รมรื่น เพ่ือใหเกิด
บรรยากาศการเรียนรู 

     

35 ครูมีการปรับเปลี่ยนใหเขากับสิ่งแวดลอมในสภาพสังคมท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

     

36 ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมหรือบริบทของโรงเรียน 

     

37 ครูมีเทคนิควิธีสอนท่ีเหมาะสมโดยยึดเด็กเปนศูนยกลาง      
38 ครูจัดกระบวนการเรยีนรู ควบคูกับคุณธรรมจริยธรรมใหเขา

กับการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมในสภาพสังคมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

     

39 นักเรียนสามารถนํากระบวนการเรียนรูไปพัฒนาตนเองให
เปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
เหมาะสม 

     

40 ผูบริหารปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรทองถ่ิน   
ทันกับสภาวการณการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน  
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ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

นายภาควัชร จันทรกุล 

ประวัติผูวิจัย 
  
ช่ือ-ช่ือสกุล              นายภาควัชร    จันทรกุล  

วันเดือนปเกิด     5  พฤศจิกายน 2503  

สถานท่ีเกิด     อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  

ท่ีอยู      77 หมู 5 ตําบลนามะตูม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  

      เบอรโทรศัพท 086-8351784 

ตําแหนงหนาท่ีการงาน   ผูอํานวยการโรงเรียน 
สถานท่ีทํางาน     โรงเรียนวัดหนองมวงใหม  

      อําเภอพนัสนิคม จังหวัดจังหวัดชลบุรี  

ประวัติการศึกษา                       การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

      บางแสน จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.2526 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง 

 
ความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล กับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 

คําช้ีแจง 
             งานวิจัยนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยนี้ จะเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  แบบสอบถามฉบับนี้
ตองการสอบถามถึงการรับรูของครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  
เขต 2 เก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษาวา 
ผูบริหารสถานศึกษาไดมีการใชหลักธรรมาภิบาลมากนอยเพียงใด 
              ผูวิจัยขอความอนุเคราะห ครูผูสอน กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ ตามความคิดเห็นของ
ทาน คําตอบของทานจะไมมีผลกระทบใดๆตอทาน หรือการปฏิบัติงานของทาน  แตจะเปนประโยชน
อยางยิ่งในการนําผลการวิจัยมาใชปรับปรุงการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผูวิจัยจะ
นําเสนอขอมูลท้ังหมดเปนภาพรวม มิไดแยกเปนรายบุคคลแตอยางใด และจะเก็บรักษาคําตอบของ
ทานไวเปนความลับตลอดไป 
             แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
            ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลตาม
กรอบแนวความคิดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2546) โดยมีหลักการพ้ืนฐาน
สําคัญ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความ
สํานึกรับผิดชอบ และ หลักความคุมคา 
           ตอนท่ี 3  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามกรอบแนวคิดเก่ียวกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาของ มอทท (Mott, 1972 ;  cited in Hoy & Miskel, 2001, pp. 398 – 
401) มี 4 ดานคือ  ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถใน
การพัฒนาทัศนคติทางบวกของนักเรียน ความสามารถในการแกปญหาในโรงเรียน และ 
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาใหเขากับสิ่งแวดลอม     
 
     ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในการใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม  

       
นายภาควัชร  จันทรกุล 

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําช้ีแจง โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หนาขอความท่ีตรงกับสภาพของทาน 
  
  1. เพศ 
   ( ) ชาย  
   ( ) หญิง  
 
  2. ระดับการศึกษา 
   ( ) ปริญญาตร ี
   ( ) ปริญญาโท  
   ( ) ปริญญาเอก  
 
  3. ประสบการณในการทํางาน 
   ( ) ไมเกิน 5 ป  
   ( ) 6 -10 ป 
   ( ) 11-15 ป  
   ( ) 16 ป ข้ึนไป  
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
 การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
 
คําช้ีแจง โปรดพิจารณาขอมูลเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลวามีการ 
 ปฏิบัติจริงระดับใดและทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับการปฏิบัติ โดยมีใหเลือกดังนี้ 
  5  หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล อยูในระดับมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล อยูในระดับมาก 
  3  หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล อยูในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล อยูในระดับนอย 
   1  หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

 
ขอ 

 
ขอคําถาม 

การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัต ิ
5 4 3 2 1 

 หลักนิติธรรม      
1 ผูบริหารศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมในดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ

ท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     

2 ผูบริหารกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ใหมีความทันสมัยและเปนธรรม 

     

3 ผูบริหารกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา ใหเปนท่ี
ยอมรับของบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน 

     

4 ผูบริหารปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆของโรงเรียน      
5 ผูบริหารปฏิบัติตนดวยความชอบธรรมกับบุคลากรทุกคน

อยางเสมอภาค 
     

 หลักคุณธรรม      
6 ผูบริหารบริหารสถานศึกษาเปนไปตามหลักความถูกตองดีงาม 

ตามจรรยาบรรณในวิชาชพี 
     

7 ผูบริหารยึดหลักคุณธรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
เชน ใน การพิจารณาความดีความชอบ การมอบหมายงาน 
เปนตน 

     

8 ผูบริหารปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสียสละ อุทิศตนเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายของงานท่ีกําหนดไว 

     

9 ผูบริหารสรางคานิยมท่ีดีงามใหบุคลากร       
10 ผูบริหารรณรงคใหบุคลากรยึดถือหลักการปฏิบัติหนาท่ีเปน

ตัวอยางท่ีดีแกสังคม 
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ขอ 
 

ขอคําถาม 
การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัต ิ
5 4 3 2 1 

 หลักความโปรงใส      
11 ผูบริหารบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักการสรางความ

ไววางใจซ่ึงกันและกันของบุคลากรในสถานศึกษา 
     

12 ผูบริหารบริหารสถานศึกษาใหเปนท่ียอมรับของสังคมในดาน
ความชัดเจน ความโปรงใส ตรวจสอบได 

     

13 ผูบริหารกําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติงานใหทุกฝายท่ี
เก่ียวของมีความเขาใจตรงกัน 

     

14 ผูบริหารจัดทําขอมูลขาวสารของสถานศึกษาเผยแพรสู
สาธารณชน 

     

15 ทานบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักเกณฑพรอมท่ีจะให
ตรวจสอบได 

     

 หลักการมีสวนรวม      
16 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรภายในสถานศึกษามีสวนรวม

ในการเสนอความเห็นในการตัดสินใจแกปญหาภายในโรงเรียน 
     

17 ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของชุมชน โดยใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

     

18 ผูบริหารเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายของสถานศึกษา 

     

19 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรภายในสถานศึกษา เขามามี
สวนรวมในการวางแผนในการพัฒนาสถานศึกษา 

     

20 ผูบริหารนําขอมูลจากผูท่ีเก่ียวของภายนอกสถานศึกษา มา
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 

     

 หลักความรับผิดชอบ      
21 ผูบริหารมีความสํานึกในความรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ

ของสังคม 
     

22 ผูบริหารเคารพความคิดเห็นเพ่ือนรวมงานท่ีแตกตางไปจากตน      
23 ผูบริหารมุงเนนถึงประโยชนท่ีนักเรียน บุคลากรและชุมชนจะ

ไดรับมากกวาประโยชนสวนตน 
     

24 ผูบริหารมีความรับผิดชอบตอความผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติงานอันเกิดจากผูไตบังคับหรือตนเอง 

     

25 ผูบริหารมีการกระจายอํานาจตัดสินใจลงสูระดับลาง      
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ขอ 
 

ขอคําถาม 
การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัต ิ
5 4 3 2 1 

 หลักความคุมคา      
26 ผูบริหารบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชทรัพยากรท่ีมีอยู

อยางจํากัด  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 
     

27 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรมีความคิดริเริ่ม นํานวัตกรรม
ใหมๆมาใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

     

28 ผูบริหารมีการนําแนวความคิดการรื้อปรับระบบ
(Reengineering) มาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
เพ่ือพัฒนาระบบงานใหมีความรวดเร็ว 

     

29 ผูบริหารมีการปรับปรงุระบบการปฏิบัติงานภายใน
สถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยาง
ตอเนื่อง 

     

30 ผูบริหารเห็นความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ      
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  
 
คําช้ีแจง โปรดพิจารณาขอมูลประสิทธิผลของสถานศึกษาวามีการปฏิบัติจริงระดับใด และทํา 
   เครื่องหมาย  ลงในชองระดับการปฏิบัติจริง โดยมีใหเลือกดังนี้ 
    5  หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด 
    4  หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูในระดับมาก  
    3  หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง  
    2  หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูในระดับนอย  
    1  หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 
ขอ ขอคําถาม 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 
 ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูง 
     

1 โรงเรียนไดรับความนิยมจากผูปกครองและชุมชนสงบุตร
หลานมาเขาเรียนในปริมาณมาก  

     

2 นักเรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ
ของเขต 

     

3 นักเรียนชั้นสูงสุดเขาศึกษาตอของสถาบันชั้นสูงในเมืองได
เปนท่ีนาพอใจ 

     

4 ผูบริหารพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือใหนักเรียน
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขอยูเสมอ 

     

5 ผูบริหารพัฒนาความรูความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม 
ทักษะ เจตคติและคานิยมท่ีดีตางๆ 

     

6 ผูบริหารมีการจัดหาสื่อ นวัตกรรมท่ีใชในการเรียนการสอนท่ี
มีประสิทธิภาพ 

     

7 ผูบริหารสงเสริม พัฒนางานวิชาการโรงเรียนใหมีคุณภาพได
มาตรฐาน  

     

8 ผูบริหารกํากับดูแลครูผูสอนตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีของตนเองอยู
เสมอ 

     

9 ผูบริหารสงเสริมใหครูผูสอนพัฒนาความรูความสามารถของ
ตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 

     

10 ผูบริหารสงเสริมใหครูผูสอนยึดกระบวนการเรียนการสอน
โดยผูเรียนเปนศูนยกลาง 
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ขอ ขอคําถาม 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัต ิ
5 4 3 2 1 

 ความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวกของนักเรียน      
11 นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีงาม เหมาะสมกับกับความตองการ

ของสังคม 
     

12 นักเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกายสวนตางๆอยางเหมาะสม      
13 นักเรียนมีพัฒนาการทางดานสติปญญา ใฝรูใฝเรียน รูจักคิด

วิเคราะห   
     

14 นักเรียนนําความรูความสามารถไปใชในการดํารงชีวิตใน
สังคมยุคโลกาภิวตันไดอยางมีความสุข 

     

15 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของสถานศึกษา 

     

16 นักเรียนเปนผูรูจักเหตุผล ใจกวาง มีเหตุผลยอมรับกฎกติกา
ของสังคมท่ีไดกําหนดข้ึน 

     

17 นักเรียนมีจิตใจเปนประชาธิปไตย ยอมรับและเคารพความ
คิดเห็นของสวนรวม 

     

18 นักเรียน มีความอดทน อดกลั้น สามารถควบคุมจิตใจและ
วินัยในตนเองได 

     

19 นักเรียนเปนผูรูจัก เอ้ือเฟอเผื่อแผและมีความเอ้ืออาทรตอ
เพ่ือนมนุษย เปนแบบอยางท่ีดีของสังคม 

     

20 นักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยูในระเบยีบวินัย 
รูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติท่ีดีตอการศึกษา 

     

 ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน      
21 ผูบริหารกําหนดรปูแบบโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนได

เหมาะสมกับขนาดและภารกิจของโรงเรียน 
     

22 ผูบริหารกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆเพ่ือ
ความสําเร็จของงาน 

     

23 ผูบริหารกําหนดบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบของผูรวมงานแต
ละคนเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย 

     

24 ผูบริหารประสานงานระหวางผูบริหารและครูในการ
ปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา 

     

25 ผูบริหารมีความยืดหยุนในการบริหารจัดการเพ่ือให
สอดคลองกับสภาพทองถ่ิน บุคคล และทรัพยากรท่ีมีอยู 

     

26 ผูบริหารมีการปรับปรุงกฎระเบียบ ขอบังคับบางขอท่ีลาสมัย 
ใหเหมาะสมกับยุกตสมัยในปจจุบัน 
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ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

นายภาควัชร จันทรกุล  

ขอ ขอคําถาม 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัต ิ
5 4 3 2 1 

27 ผูบริหารปฏิบัติตนมีการยืดหยุน เรื่องกฎ ระเบียบ การใช
บารมีในการปกครองมากกวาเผด็จการ 

     

28 ผูบริหารวางตัวเสมือนเพ่ือนรวมงานมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับ
เพ่ือนรวมงาน 

     

29 ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดวยวิธีการ
ตางๆโดยเทาเทียมกัน 

     

30 ผูบริหารสรางบรรยากาศในโรงเรียนใหเกิดความเปนมิตร  
ใหเกิดความรวมมือรวมใจแกบุคลากรทุกคน  

     

 ความสามารถในการปรับเปล่ียนและการพัฒนาใหเขากับ
ส่ิงแวดลอม 

     

31 ผูบริหารบริหารบุคลากรดานการปฏิบัติงานสอนใน
สถานศึกษาอยางมีความสุข 

     

32 ผูบริหารกําหนดนโยบายตาง ๆ ของโรงเรียนสอดคลองกับ
บริบทของโรงเรียน  

     

33 ครูไดนํานวัตกรรมทางการศึกษามาใชในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนอยูเสมอ 

     

34 ผูบริหารปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหสะอาด รมรื่น เพ่ือใหเกิด
บรรยากาศการเรียนรู 

     

35 ครูมีการปรับเปลี่ยนใหเขากับสิ่งแวดลอมในสภาพสังคมท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

     

36 ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมหรือบริบทของโรงเรียน 

     

37 ครูมีเทคนิควิธีสอนท่ีเหมาะสมโดยยึดเด็กเปนศูนยกลาง      
38 ครูจัดกระบวนการเรยีนรู ควบคูกับคุณธรรมจริยธรรมใหเขา

กับการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมในสภาพสังคมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

     

39 นักเรียนสามารถนํากระบวนการเรียนรูไปพัฒนาตนเองให
เปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
เหมาะสม 

     

40 ผูบริหารปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรทองถ่ิน   
ทันกับสภาวการณการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน  

     



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

118 
   

 
ประวัติผูวิจัย 

  
ช่ือ-ช่ือสกุล              นายภาควัชร    จันทรกุล  

วันเดือนปเกิด     5  พฤศจิกายน 2503  

สถานท่ีเกิด     อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  

ท่ีอยู      77 หมู 5 ตําบลนามะตูม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  

      เบอรโทรศัพท 086-8351784 

ตําแหนงหนาท่ีการงาน   ผูอํานวยการโรงเรียน 
สถานท่ีทํางาน     โรงเรียนวัดหนองมวงใหม  

      อําเภอพนัสนิคม จังหวัดจังหวัดชลบุรี  

ประวัติการศึกษา                       การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

      บางแสน จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.2526 
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