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ค ำส ำคัญ: หลักธรรมาภิบาล การส่งผล จรรยาบรรณวิชาชพี 

ชื่อเรื่อง กำรใช้หลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อ 
กำรปฏิบัติงำนตำมจรรยำบรรณวิชำชีพของข้ำรำชกำรครู 
สังกัดส ำนักงำนเขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 

ผู้วิจัย นำงสุกำนดำ สุไลมำน 
ปริญญำ ครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2560 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำหลัก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กัญภร เอ่ียมพญำ 
อำจำรย์ท่ีปรึกษำร่วม ดร.นิวัตต์ น้อยมณี 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ
การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภบิาล
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู และการใช้หลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัด
ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็น
ขั้นตอน 

ผลการวิจัยสรปุได้ดงันี ้
1) การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียง

ค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยสูงไปต่ า ได้แก่ หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย ได้แก่ หลักคุณธรรม  

2) การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยสูงไปต่ า ได้แก่ การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม และความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีและการให้ความร่วมมือแก่สถานศึกษาและชุมชน การพัฒนาแผนการสอนและสื่อการสอน 
การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู การจัดกิจกรรมที่เน้นผลถาวรแก่ผู้เรียน และ
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่เน้นผลถาวร
แก่ผู้เรียนและการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

3) การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กับการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกทุกด้าน 
และมีความสัมพันธ์ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( rxy) 
เท่ากับ 0.666 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก 

4) การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักนิติธรรม และ
ด้านความคุ้มค่า ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร สามารถพยากรณ์การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงาน
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 74.30   
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(1) 
 

4) the using good governance principles of school administrators in terms of worthiness, 
transparency and rule of law affected practice of professional ethics of teachers under Nong Chok 
district office, Bangkok. The predictive power to practice according to professional ethics of teachers 
under Nong Chok district office, Bangkok was at 67.7 percent. 

Keywords: Good Governance Principles, Affecting and Professional ethics 

Title:  USING GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES OF SCHOOL 
ADMINISTRATORS AFFECTING PRACTICE ACCORDING TO 
PROFESSIONAL ETHICS OF TEACHERS UNDER NONG CHOK 
DISTRICT OFFICE, BANGKOK. 

Researcher: Mrs.Sukanda Sulaiman 
Degree: Master of Education Program in Educational Administration 
Year: 2017 
Advisor: Asst. Prof. Dr.Kanporn Aiemphaya 
Co-advisor: Dr.Niwat Noymanee 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to study 1) the level of good governance principles of 
school administrators; 2) the level of practice according to professional ethics of teachers; 3) the 
relationship between using good governance principles of school administrators and the practice 
according to professional ethics of teachers; and 4) the using good governance principles of school 
administrators affecting practice according to professional ethics of teachers under Nong Chok district 
office, Bangkok. The samples used in this research were 260 teachers under Nong Chok district office, 
Bangkok in 2016 academic year. The research tool used in data collection was questionnaires. The 
statistical analysis was frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson's product moment 
correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis.  

The research results were as follows: 
1) the level of good governance principles of school administrators was overall at a 

high level, ranking by the mean scores from high to low: Principles of worthiness, transparency,  rule 
of law, participation, responsibility, and  moral respectively. 

2) the level of practice according to professional ethics of teachers was overall at a 
high level, ranking by the mean scores from high to low: decision making for organizing activities and 
commitment to develop students, being a good role model and collaborating with schools and 
communities, developing lesson plans and instructional media, doing academic activities related to 
teacher professional development, and organizing activities that focus on permanent result to 
students and reporting on student quality development respectively. 

3) the relationship between using good governance principles of school administrators 
and practice according to professional ethics of teachers was at a highly positive with the statistical 
significance of 0.05. The correlation coefficient (rxy) was at 0.666.  
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(1) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีเพราะผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือ ความเมตตากรุณายิ่ง
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอ่ียมพญา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ ดร.นิวัตต์ น้อยมณี 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทุกข้ันตอน 
ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอกราบ
ขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ประกอบด้วย นายวิรัช  อินทรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตหนองจอก 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอ่ียมคงสี อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา อาจารย์เนติมา พัฒนกุล อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา อาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปรย อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและวิจัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา กุลนภาดล อาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและวิจัย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ที่ให้ข้อเสนอแนะในรายละเอียดของวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะครู
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 39-46 ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์
และอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขอขอบคุณคณะครูอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กประจ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองอินดารุลมีนา ที่เป็นก าลังใจและให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา 

ความส าเร็จและความภาคภูมิใจอันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นผลมาจากการได้รับก าลังใจ
และการสนับสนุนที่ดีจากคุณพ่อคุณแม่ นายสะอ๊ิ เจริญวงษ์ นางแมะ เจริญวงษ์ อาจารย์วินัย สุไลมาน 
และผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านที่เป็นก าลังใจและเสียสละหลายสิ่งหลายประการเพ่ือให้ผู้วิจัยได้ศึกษาจนส าเร็จ
สมความปรารถนาด้วยดี  

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยขอมอบแด่บิดา มารดา และบูรพาจารย์
ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้จนท าให้ผู้วิจัยมีโอกาสท าวิจัยในครั้งนี้จนประสบผลส าเร็จ 

 
 

นางสุกานดา สุไลมาน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ในยุทธศาสตร์การพัฒนาคน

สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง
วัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรม
ที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน  และจิตใจ
ที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบ
อาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตสํานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย  หลักสิทธิ
มนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ ่งแวดล้อม เรียนรู ้การรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2554, หน้า 11) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2557, หน้า 4) 

กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 
2552–2561) ซึ่งเป็นการกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในประเด็นที่ยังไม่สามารถดําเนินการได้ โดยศึกษาประเด็นปัญหาหลักใน
การศึกษาและการเรียนรู้ที่ยึดโยงกัน และเน้นการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ มิใช่ที่เพียงจุดใดจุดหน่ึง
แยกจากกัน ต้ังแต่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนไทยยุคใหม่ ปรับกระบวน
ทัศน์การเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถเอ้ืออํานวยให้เกิดการเรียนรู้ โดยการสร้างครูยุคใหม่ที่มีความรู้  
ความสามารถ มีใจรัก มีคุณธรรม จริยธรรม เข้ามาเป็นครู คณาจารย์ และปรับระบบบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพคล่องตัว เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557, หน้า 13) 

จากที่กล่าวมาแล้วเห็นได้ว่าในการจัดการศึกษาน้ัน มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือให้
เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข การที่จะให้ผู้เรียนเป็นคนดีน้ันจะต้องดําเนินการบริหารจัดการให้เป็น
แบบอย่างที่ดี ซึ่งรัฐบาลได้ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารราชการและกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542 ต่อมาได้ตราพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
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บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เรียกว่าหลักธรรมาภิบาล (good governance) ซึ่งหมายถึงกระบวนการ
บริหารที่เน้นถึงหลักการความถูกต้อง ความยุติธรรม การสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
ผู้ปฏิบัติงานของรัฐจะต้องทําหน้าที่ให้บริการกับประชาชนด้วยความเต็มใจ สุจริตใจ เพ่ือประโยชน์สุข
ของผู้รับบริการ ซึ่งการใช้หลักธรรมาภิบาลกับการศึกษา การกระจายอํานาจ การมีส่วนร่วมทางการศึกษา
นับเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพราะจะช่วยให้มีคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาหน่วยงานทางการศึกษา และบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การสร้าง
หลักสูตรอันเหมาะสมของท้องถิ่นที่ทันสมัย ทันโลก ผสมผสานกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน (people needed) ทําให้เกิดการประหยัดการใช้ทรัพยากร
ในด้านต่างๆ อาทิ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เพราะทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาโดยเข้ามามีส่วนร่วม
(participation) ในความรับผิดชอบเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลจากการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการติดตามตรวจสอบมีผลทําให้การจัดการศึกษาในท้องถ่ินดีขึ้น สอดคล้องกับระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (กัญภร เอ่ียมพญา, 
2556, หน้า 5,101) 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้บังคับบัญชาและมีอํานาจในการตัดสินใจดําเนินงานด้านต่างๆ 
การใช้อํานาจในการดําเนินงานจึงมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา นับว่ามีบทบาท
ที่สําคัญในการบริหารงาน เน่ืองจากเป็นผู้ควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดําเนินงานด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และประหยัด ดังที่ ธีระ รุญเจริญ (2550, หน้า 5) กล่าวว่าผู้บริหาร
เป็นกลไกที่สําคัญในการดําเนินงานในสถานศึกษา เพราะสถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา 
และการบริหารต้องใช้กระบวนการและปัจจัยหลายประการจึงจะบรรลุผล ในกระบวนการต้องอาศัย
ผู้บริหารและครู ผู้บริหารจึงต้องมีศักยภาพหลายด้านที่จะทําให้สถานศึกษาประสบความสําเร็จ 
ผู้บริหารจึงเป็นบุคคลสําคัญและต้องมีความระมัดระวังในการบริหารงาน และสุภาณี ฝนทองมงคล 
(2549, หน้า 17) กล่าวว่า ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานของข้าราชการครูยังไม่น่าพึง
พอใจ การอุทิศตนของครูในปัจจุบันยังไม่อุทิศตนให้กับอาชีพอย่างแท้จริงถือว่าอาชีพครูเป็นอาชีพ
รองโดยหมดเวลาสอนแล้วจะประกอบอาชีพอ่ืนทันที และเร่ืองความประพฤติของครูไม่ทําตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ผู้ปกครอง ตลอดจนไม่สามารถทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีตามท่ีสังคมต้องการได้  

พฤติกรรมของครูที่ ดีน้ันต้องเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในจรรยาบรรณของวิชาชีพทาง
การศึกษา พ.ศ.2556 ซึ่งแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 5) จรรยาบรรณต่อ
สังคม ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติของครูในฐานะที่เป็นสมาชิกของวิชาชีพครู หากครูผู้ที่ประพฤติ
ตนได้ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้วยความเป็นธรรมย่อมมีความ
วิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ ดังที่ บวรศักด์ิ อุวรรณโณ (2542, หน้า 31) ได้กล่าวว่า การสร้าง
ความเป็นธรรมในการพัฒนาคือจุดมุ่งหมายของธรรมาภิบาล (good governance) ทั้งน้ีกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 กําหนดให้สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรา 34 (2) มีฐานะเป็นนิติบุคคล การกําหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล
มีจุดมุ่งหมายที่สําคัญที่จะทําให้สถานศึกษามีอิสระ มีความเข้มแข็งในการบริหาร เพ่ือให้การบริหาร
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เป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น
ดังน้ัน สถานศึกษาจึงจําเป็นต้องจัดระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายน้ัน เกษม วัฒนชัย (2546, หน้า 14) กล่าวว่าการบริหารโรงเรียนใน
ระบบใหม่น้ันจะไม่ให้ผู้อํานวยการโรงเรียนบริหารเองคนเดียวหมดทุกอย่าง ต้องให้ผู้แทนประชาชน
มาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสะท้อนความต้องการในการจัดการศึกษาความต้องการ
ของโรงเรียนซึ่งในปัจจุบันได้มีการแต่งต้ังคณะบุคคลที่ได้จากผู้แทนประชาชนเข้ามาดูแลช่วยเหลือใน
การบริหารสถานศึกษา นอกจากจะมีอํานาจและความรับผิดชอบให้ถือปฏิบัติแล้ว จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้อง
มีการดําเนินกิจการหรือบริหารงาน ได้แก่ งานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป
ให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารโดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี ที่ยึดหลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
เป็นเครื่องมือในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดังน้ันสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงจําเป็นต้องนําหลักการ
ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ธรรมาภิบาล” มาบูรณา
การในการบริหารการศึกษา เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาในฐานะที่เป็นนิติบุคคลด้วยระบบ
การศึกษาต้องเพ่ิมกิจกรรมหรือหลักสูตรเกี่ยวกับการให้บริการ การทําหน้าที่เพ่ือส่วนรวม ความ
รับผิดชอบ และหน้าที่ของผู้ให้บริการเพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกน้ีให้เกิดขึ้นกับทุกคน ที่สําคัญคือต้องสร้าง
ความตระหนักให้เกิดขึ้นกับข้าราชการว่ามีหน้าที่ให้บริการกับผู้มารับบริการ ความสําเร็จของการให้บริการ
คือเป้าหมายสูงสุดของงาน(นิวัตต์ น้อยมณี, 2554) 

การบริหารงานในสถานศึกษาสามารถที่จะนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานสถานศึกษา
ให้มีศักยภาพได้น้ัน (เจือจันทร์ จงสถิตอยู่, 2544, หน้า 5) โรงเรียนต้องมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนเพ่ือกําหนดแผนดําเนินงานและช่วยตัดสินใจซึ่งจะเป็นปัจจัยหน่ึงที่ช่วยดูแลการบริหารงานใน
รูปแบบที่เป็นธรรมและมีผลงานที่ดี ในขณะเดียวกัน กัญภร เอ่ียมพญา (2556, หน้า 5) กล่าวว่า ธรร
มาภิบาล หมายถึง กระบวนการบริหารที่เน้นถึงหลักการความถูกต้อง ความยุติธรรม การสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชน ผู้ปฏิบัติงานของรัฐจะต้องทําหน้าที่เพื่อให้บริการกับประชาชน 
ด้วยความเต็มใจ สุจริตใจเพ่ือประโยชน์สุขของผู้ขอรับบริการ 

การบริหารการพัฒนาจรรยาบรรณของข้าราชการครูของกรุงเทพมหานคร มีสํานัก
การศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยมีกองการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและลูกจ้างในสถานศึกษา ได้แก่ การบรรจุแต่งต้ัง การโอนย้าย 
การขอกลับเข้ารับราชการ การเลื่อนตําแหน่งและระดับเงินเดือน การกําหนดกรอบอัตรากําลัง
ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร การกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือน การปรับปรุงการกําหนด
ตําแหน่ง การดําเนินการทางวินัยของสถานศึกษา ในระดับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย การจัดทําและพัฒนาแผนการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาในระบบอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ เป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศด้านการศึกษา ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเน่ือง (สํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร, 2558, หน้า 44)  
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สําหรับบทบาทหน้าที่ของข้าราชการครูน้ัน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) มาตรา 4 กําหนดว่า “ข้าราชการ
ครู” หมายความว่า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทําหน้าทีหลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554, หน้า 67) 
แนวทางการพัฒนาครูของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสํานักการศึกษาได้กําหนดแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัยให้กับนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง ส่งเสริมกิจกรรมที่
พัฒนา กระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ให้นักเรียนมีสุขภาพดีมีความปลอดภัย ได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานจากทุกภาคส่วน รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับครู บุคลากรและผู้เก่ียวข้องใน
การจัดการศึกษาด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ดังน้ี 1) พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2) เพ่ิมโอกาสการได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 3) พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัย 4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
จากทุกภาคส่วน 5) เร่งรัดการส่งเสริมสุขภาพกายของเด็กและเยาวชนในโรงเรียน ทั้งในและนอก
สังกัดกรุงเทพมหานคร 6) เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน 7) เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 8) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา (สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2558, หน้า 13) 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยบริหารการศึกษา
ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประสบ
ปัญหาการบริหารงานจัดการและปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษามาโดยตลอด โดยเฉพาะปัญหาด้าน
จรรยาบรรณของครู ซึ่งการจัดการศึกษาในปัจจุบันยังมีปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะในเร่ืองของ
ครูผู้สอน ซึ่งกําลังเผชิญปัญหาวิกฤติทั้งในเร่ืองคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ปัญหาครูมาโรงเรียนสาย 
ปัญหาครูมีหน้ีสินล้นพ้นตัว รวมถึงการขาดแคลนครูสะสมโดยเฉพาะในสาขาที่สําคัญ (สํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร, 2558 หน้า 53) ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
และได้ลดทอนประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลสัมฤทธ์ิ
การเรียนรู้ของเยาวชนไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายให้มีการกระจาย
อํานาจ การใช้หลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบในงานวิชาการ มีความโปร่งใสในการบริหาร
งบประมาณ มีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล การมีส่วนร่วมในการบริหารงานท่ัวไป การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานสถานศึกษา โดยให้ผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องได้รับรู้ มีส่วนร่วมและรายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่
เน้นในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเสมอภาคอย่างทั่วถึง ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง 
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการบริหารงานจัดการ 
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษา 
มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อให้เกิดศักยภาพที่จะบรรลุตามเป้าหมาย
ในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู หากเป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการ
ครูย่อมเป็นผลดีต่อคุณภาพการศึกษาและการได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมจากการใช้หลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ย่อมทําให้ครูมีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความต้ังใจและพากเพียร   
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ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครเพ่ือ
ทราบถึงการใช้หลักธรรมาภิบาลว่าส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู 
และเป็นข้อมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนาในด้านการบริหารงานสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครูต่อไป 

 
1.2 คําถามการวจิัย 

 
การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยกําหนดคําถามในการวิจัยดังน้ี 
1.2.1 การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก  

กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับใด 
1.2.2 การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับใด 
1.2.3 หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร อย่างไร 
1.2.4 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังน้ี 
1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร 
1.3.2 เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัด

สํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
1.3.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กับ

การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
1.3.4 เพ่ือศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
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1.4 สมมุติฐานการวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยต้ังสมมติุฐานในการวิจัยดังน้ี 
1.4.1การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ

ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร 
1.4.2หลักธรรมาภิบาลอย่างน้อย 1 ด้าน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 

1.5ขอบเขตการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้ขอบเขตการวิจัยดังน้ี 
1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยใช้
หลักธรรมาภิบาลตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546, หน้า 4) ซึ่งประกอบด้วย
หลักการพื้นฐานสําคัญ 6 ประการ ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 
4) หลักความมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่ากับการปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ราชกิจจานุเบกษา,2556, 
หน้า 72-74) ประกอบด้วย 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน 7) รายงานผล
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับ
ผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11) แสวงหาและใช้
ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา และ 12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 

1.5.2ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังน้ี 

1) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จํานวน 37 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย จํานวน 
8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 39-46 รวมท้ังสิ้น 799 คน 

2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขต
หนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559จํานวน 37 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 
จํานวน 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 39-46 ได้มาโดยการกําหนดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
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ของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie& Morgan, 1970, p.608) จํานวน 260 คนจากการเลือกตัวอย่าง
สุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

1.5.3 ตัวแปรท่ีศึกษา 
 1)ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา มี 6 ด้าน  

ประกอบด้วย 
(1) หลักนิติธรรม 
(2) หลักคุณธรรม 
(3) หลักความโปร่งใส 
(4) หลักความมีส่วนร่วม 
(5) หลักความรับผิดชอบ 
(6) หลักความคุ้มค่า 

2)ตัวแปรตาม ได้แก่ การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของราชการครู ด้าน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน มี 12 ด้าน ประกอบด้วย 

(1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
(2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 
(3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
(4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
(5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
(6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน 
(7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
(8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
(9) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
(10) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
(11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
(12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

ในการวิจัย เรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยใช้หลักการ
แนวคิด ทฤษฎี มาเป็นกรอบในการวิจัย ดังน้ี คือ การใช้หลักธรรมาภิบาลตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 2546, หน้า 4) ซึ่งประกอบด้วยหลักการพ้ืนฐานสําคัญ 6 ประการ ได้แก่ 1) หลักนิติ
ธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักความมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 
6) หลักความคุ้มค่า กับการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครูสังกัดสํานักงาน
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยยึดถือตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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พ.ศ. 2556 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ราชกิจจานุเบกษา, 2556, หน้า 72-74) ประกอบด้วย 
1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอน
ให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่าง
มีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) 
ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา และ 12) 
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ ดังภาพประกอบ ดังน้ี 
 
ตัวแปรต้น                ตัวแปรตาม 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ข้าราชการครู 

1) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการ  
    พัฒนาวิชาชีพครู     
2) การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมและความมุ่งมั่น  
    พัฒนาผู้เรียน   
3) การพัฒนาแผนการสอนและสื่อการสอน 
4) การจัดกิจกรรมที่เน้นผลถาวรแก่ผู้เรียนและ 
    การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
5) การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  
    และการให้ความร่วมมือแก่สถานศึกษาและ   
    ชุมชน 
6) การแสวงหาและให้ข้อมลูข่าวสารและการ 
    สร้างโอกาสแก่ผู้เรียน 
 
 

การใช้หลักธรรมาภิบาล 
ในการบริหารสถานศึกษา 

 

1)หลักนิติธรรม 

2) หลักคุณธรรม 

3) หลักความโปร่งใส 

4) หลักความมีส่วนร่วม 

5) หลักความรับผิดชอบ 
 

6) หลักความคุ้มค่า 
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1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสามารถแปลความหมายคําศัพท์สําคัญในการวิจัย เรื่อง การใช้
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ได้สอดคล้องกันผู้วิจัยได้กําหนดนิยาม
ศัพท์เฉพาะไว้ดังต่อไปน้ี 

1.7.1 การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้การบูรณา
การนําหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

1) หลักนิติธรรม หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ มีการกํากับ
ติดตามท่ีทุกคนยอมรับ ทั้งในด้านงบประมาณ การประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากร การวัด
และประเมินผลการเรียนการสอน มีการแนะนํา การส่งเสริมอย่างมีศิลปะในการจูงใจ และการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพอย่างทั่วถึง 

2) หลักคุณธรรม หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาที่ยึดมั่นและเช่ือถือในความถูกต้องดีงาม 
มีการสนับสนุนและการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ เสียสละ 
ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ปลอดจากการทุจริต การทําผิดวินัย การละเมิดจริยธรรม การทําผิด
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ มีการสร้างขวัญและกําลังใจ แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนอย่างเหมาะสม 

3) หลักความโปร่งใส หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความไว้วางใจแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีการควบคุม กํากับดูแล และตรวจสอบได้ในด้านโครงสร้างการบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงาน 
คือ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล และกลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป มีระบบงานที่ชัดเจนให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบภายใน
มีการประชุมช้ีแจงหน้าที่รับผิดชอบตามภารกิจแก่บุคลากร มีการปรับปรุงการทํางานให้มีความโปร่งใสมี
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การดําเนินงานให้ชุมชนทราบ มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน
ของการตัดสินใจและการดําเนินงานต่างๆ ภายในโรงเรียน 

4) หลักความมีส่วนร่วม หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาใช้การบริหารอย่างมีส่วนร่วมทั้งครู 
บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา บุคคลในชุมชน รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ให้โอกาสแสดงทรรศนะ  มีการนําความคิดเห็นไป
ประกอบการพิจารณา กําหนดนโยบายและการตัดสินใจ เช่น การทําแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจําปี 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น และการประเมินผลงานของสถานศึกษา 

5) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นและต้ังใจปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ มีการมอบหมายงานตามความสามารถ มีการนิเทศ การกํากับ การติดตาม
การปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการประชุมวางแผนการดําเนินงานทุกปี มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
ครบตามภารกิจ 4 กลุ่มงาน มีข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบ มีการวินิจฉัยสั่งการบนพ้ืนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง 
ยอมรับผลดีและผลเสียจากการปฏิบัติงานอย่างรับผิดรับชอบ มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการ
วางแผนปรับปรุงเพ่ือพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 
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6) หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีการบริหาร
จัดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างรู้คุณค่า โดยการส่งเสริม การสนับสนุน การรณรงค์การใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนมีการวางแผน และสํารวจความต้องการการใช้วัสดุอุปกรณ์ใน
สถานศึกษารวมทั้งประสานความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ 

1.7.2 การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู หมายถึง การปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ยึดถือตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานจํานวน 6 ด้าน โดยสรุปรวมจาก
มาตรฐาน 12 ประการ ประกอบด้วย 

1) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษาค้นคว้า
เพ่ือพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์การหรือ
หน่วยงานหรือสมาคมจัดขึ้น การเป็นคณะทํางานเสนอรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ การปฏิบัติธรรม
เพ่ือพัฒนาตนเอง การศึกษาดูงาน การให้คําปรึกษาด้านวิชาการแก่เพ่ือนร่วมงาน และการทําความเข้าใจ
และปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษา 

2) การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมและความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน หมายถึง การเลือก
อย่างชาญฉลาดด้วยความรักและความหวังดีต่อผู้เรียน ดังน้ัน ในการเลือกกิจกรรมการเรียนรู้และ
กิจกรรมอ่ืนๆ ครูต้องคํานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก ตรวจสอบข้อบกพร่องของผู้เรียน 
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 

3) การพัฒนาแผนการสอนและส่ือการสอน หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุง หรือ
สร้างแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอ่ืนๆ และการประดิษฐ์ คิดค้น ผลิต 
เลือกใช้ ปรับปรุงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ ที่สามารถนําไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

4) การจัดกิจกรรมท่ีเน้นผลถาวรแก่ผู้เรียนและการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จในการแสวงหาความรู้ตามสภาพ
ความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง และสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยม
และนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่
เกิดจากการปฏิบัติการเรียนรู้ให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัยและการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยครู
นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติในรายละเอียด 

5) การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน และการให้ความร่วมมือแก่สถานศึกษา
และชุมชน หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา 
วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสมํ่าเสมอ ที่ทําให้ผู้เรียนเลื่อมใส ศรัทธา และถือ
เป็นแบบอย่าง รวมถึงความตระหนักถึงความสําคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ ความสามารถ
ของบุคคลอื่นทั้งในสถานศึกษาและชุมชน ร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน
ให้มีการยอมรับซึ่งกันและกันและปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ 
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6) การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารและการสร้างโอกาสแก่ผู้เรียน หมายถึง การค้นหา 
สังเกต จดจํา และรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศ
เก่ียวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา 
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
โดยการนําเอาปัญหาที่เกิดข้ึนในการเรียนและการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ มากําหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้
ใหม่เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะนํา
วิกฤตต่างๆ มาเป็นโอกาสในการพัฒนา ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่างๆ กล้าที่จะเผชิญ
ปัญหาต่างๆ มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปัญหาต่างๆ ด้วยอารมณ์ หรือแง่มุมแบบตรงตัว 
ครูสามารถมองหักมุมในทุกๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่นําสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน 

1.7.3สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  
จํานวน 37 แห่ง โดยแบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย จํานวน 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 39-46 

1.7.4 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน หรือผู้รักษา
ราชการแทนในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

1.7.5 ข้าราชการครู หมายถึง ครูผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 

 
1.8ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

การวิจัยคร้ังนี้ มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังน้ี 
1.8.1 ผลการวิจัยในครั้งน้ีจะเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้องนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของครูในสถานศึกษาต่อไป 

1.8.2 ผลการศึกษาครั้งน้ี สามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงาน
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร และใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการพิจารณาในการ
วางแผนพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดต่อไป 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีเนื้อหาสาระดังนี้ 

2.1 สภาพบริบทของการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
2.1.1 ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
2.1.2 การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
2.1.3 บริบทสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  

2.2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 
2.2.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
2.2.2 ขอบข่ายการบริหารงานในสถานศึกษา 
2.2.3 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 

2.3 การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
2.3.1 ความหมายและแนวคิดด้านจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
2.3.2 ความส าคัญของจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
2.3.3 บทบาทหน้าที่ของข้าราชการครู 
2.3.4 จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
2.3.5 รายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู 
2.3.6 การปฏิบัติงานของข้าราชการครูตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

2.4 หลักธรรมาภิบาล 
2.4.1 ความหมายและแนวคิดด้านจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
2.4.2 ความหมายและที่มาของหลักธรรมาภิบาล 
2.4.3 แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล 
2.4.4 การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
2.4.5 ความหมายของการศึกษา 
2.4.6 หลักธรรมาภิบาลกับการศึกษา 
2.4.7 การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.4.8 หลักธรรมาภิบาลกับการปฏิรูปการศึกษา 
2.4.9 การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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2.6 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.1 สภาพบริบทของการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

 
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบโรงเรียน

ให้แก่เด็กและเยาวชนของกรุงเทพมหานคร โดยมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 435 โรงเรียน 
กระจายในพ้ืนที่ 50 ส านักงานเขต มีนักเรียน 340,430 คน แบ่งเป็นระดับอนุบาลศึกษา จ านวน 
62,268 คน ระดับประถมศึกษาจ านวน 246,104 คน มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 28,952 คน และ
มัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 1,254 คน ครู จ านวน 15,244 คน โรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวน 429 โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจ านวน 93 
โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 5 โรงเรียน ส่วนโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส พิการ และบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 74 โรงเรียน (ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 
2558, หน้า 4) 

2.1.1 ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตลอดจนนโยบายของรัฐในด้านการศึกษาตามกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผน 
การศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) และนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือให้โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการบริหารการเรียนการสอน 
ส่งเสริมให้มีการสอนภาษาต่างประเทศโดยครูชาวต่างประเทศ พัฒนาโรงเรียนด้วยระบบเครือข่าย
โรงเรียน โดยน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปคณะกรรมการสถานศึกษา  และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน (ส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร, 2558, หน้า 5)  

ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการจัดการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งส่วนราชการภายในและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ (ส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร, 2558, หน้า 18) 

1) ส านักงานเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
ของส านักการศึกษา งานช่วยอ านวยการและเลขานุการ การบริหารงานบุคคลและงานด้านสวัสดิการ
ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้าง งานนิติกรรมสัญญา งานสิทธินักเรียน งานบริหาร
ศูนย์สิทธิเด็กนักเรียน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์การประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบริหารงาน
ก่อสร้าง การบริหารสินทรัพย์ส่วนกลางของส านักงานกิจกรรมพิเศษและงานที่มิได้ก าหนดให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2) กองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูกรุงเทพมหานครและลูกจ้างในสถานศึกษา ได้แก่ การบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย การขอกลับเข้ารับ
ราชการ การเลื่อนต าแหน่งและระดับเงินเดือน การก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
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การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การด าเนิน การทางวินัย 
การพิจารณาความชอบและประเมินผลสมรรถภาพ การจัดท าและรักษาทะเบียนประวัติ การจัดท า
บัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ การตรวจสอบและการเสนอผลงานทางวิชาการ
ของข้าราชการครู การประชุม อ.ก.ก. ข้าราชการครู การด าเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันข้าราชการครู
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3) กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการด้านการเงิน การคลัง การรวบรวม
และจัดท าค าของบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษา การบริหารงบประมาณ ตรวจสอบฎีกาทุกหมวด
รายจ่าย ทั้งงบประมาณกรุงเทพมหานคร งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินนอกงบประมาณ 
การรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงินและการเก็บรักษาเงิน พร้อมรายงานประจ าวัน
ทางการเงิน การบันทึกบัญชี จัดท าทะเบียนคุมรายงานรายรับ-รายจ่ายเงินทางการบัญชีตามคู่มือบัญชี
การพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง ติดตามรวบรวมรายงานในด้านการคลังของส านักการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

4) หน่วยศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการพัฒนาการจัดระบบ
การนิเทศ ตรวจสอบ สร้างกลไกเพ่ือพัฒนาให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งนิเทศเพ่ือแนะน า ส่งเสริม
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปฐมวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีคุณภาพ ตลอดจน
ปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

5) ส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท ายุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา ก าหนดกรอบแนวทาง หลักเกณฑ์ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านนโยบาย  และ
แผนการศึกษา การส่งเสริมการจัดการศึกษาและความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ การวิจัย
ทางการศึกษา งานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ งานด้านการพัฒนามาตรฐาน และการประกัน
คุณภาพการศึกษา งานด้านประเมินผลการจัดการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

6) กองเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่ง เสริม
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอน จัดระบบและควบคุมการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เป็นศูนย์กลางใน
การให้บริการด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จัดตั้งศูนย์วิทยบริการ และบริการด้านสื่อการเรียนรู้
รูปแบบต่างๆ จัดระบบสารสนเทศด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตและ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน ผลิตและเผยแพร่เอกสารวิชาการด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การประเมิน
ติดตามผลการศึกษาวิเคราะห์วิจัยด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

7) กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา 
ฝึกอบรมข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการศึกษา การวิเคราะห์ความต้องการ ก าหนด
และพิจารณาหลักสูตร นโยบาย แผน และมาตรฐานในการพัฒนาฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การจัดการพัฒนา ฝึกอบรมตามที่ก าหนดในมาตรฐาน ก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ตามนโยบาย
ความจ าเป็น และการพัฒนาฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้าน การบริหารงานลูกเสือและยุวกาชาด รวมทั้ง
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การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง การลาศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน การเดินทางไปราชการ 
การบริหารกองทุนพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรทางการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2.1.2 การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
ส านักการศึกษาด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในรูปแบบ “เรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ” โดยบูรณาการการด าเนินงานของทุกส่วนราชการ
ในส านักการศึกษา (ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2558, หน้า 35) 

 “เรียนฟรี” กรุงเทพมหานครได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล และจัดสรรเพ่ิมเติมเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่าย 2 ส่วน คือ ส่วนที่โรงเรียนใช้บริหารจัดการ และส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
ซึ่งส่วนที่เกี่ยวกับนักเรียน ได้คิดค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นการเรียนฟรีของนักเรียน มีดังนี้ 

1) ค่าอาหารเสริม (นม) 
2) ค่าอาหารกลางวัน 
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
4) ค่าเครื่องแบบลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ 
5) ค่าเครื่องหมายวิชาชีพพิเศษ/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
6) ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว 
7) ค่าประกันอุบัติเหตุ 
8) ค่าพาหนะบริการสุขภาพ 
9) ค่าเวชภัณฑ์ 
10) ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน 
11) ค่าแบบเรียน 
12) ค่าแบบฝึกหัด 
13) ค่าวัสดุการศึกษา 
14) ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน 
15) ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
16) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
17) ค่าหนังสือห้องสมุด 
18) ค่าหนังสือเสริมการเรียน 
19) ค่าจา้งครูสอนภาษาต่างประเทศ 
20) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

“เรียนดี” ส านักการศึกษาให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาที่ดี โดยเน้น“ความรู้ คู่คุณธรรม” 
และส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ ได้แก่ จัดให้มีโรงเรียนสองภาษา จ านวน 10 โรงเรียน 
จ าแนกเป็นหลักสูตรไทย-จีน จ านวน 4 โรงเรียนหลักสูตรไทย-อังกฤษ จ านวน 6 โรงเรียน นอกจากนี้
มีการสอนเสริมภาษาอาหรับ จ านวน 30 โรงเรียน ภาษาสเปน จ านวน 5 โรงเรียน ภาษาญี่ปุ่น จ านวน 
3 โรงเรียน และภาษาจีน จ านวน 358 โรงเรียน 
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“มีคุณภาพ” ส านักการศึกษาจัดให้มีการประเมินคุณภาพตามแนวนโยบาย SMART SCHOOL 
เป็นการประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษากับสถาบัน อุดมศึกษา และหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ภายนอกสังกัด เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน เช่น บริษัทซีพีออล์ บริษัทเซ็นทรัลรีเทล เป็นต้น 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเฉพาะในด้านการศึกษา มีดังนี้ (ส านัก

การศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2558, หน้า 41) 
1) จุดแข็ง (strength) 

(1)  ด้านการจัดการศึกษา 
 ก. ครูส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท รวมทั้ง

ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ข. มีการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการบริหาร

และการเรียนการสอน การใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการสืบค้นข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์ Note Book 
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน 

 ค. มีการส่งเสริมให้มีการสอนภาษาต่างประเทศ โดยครูชาวต่างประเทศ 
 ง. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดการเรียนการสอน 
 จ. โรงเรียนได้รับการพัฒนาด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียน 

2) จุดอ่อน (weakness) 
(1)  ด้านนักเรียน ส่วนใหญ่ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และทักษะใน

การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
(2)  ด้านการบริหารจัดการภายใน 

 ก. ฐานข้อมูลสารสนเทศไม่ตอบสนองต่อการน าไปวางแผนและบริหาร
จัดการ 

 ข. ขาดอัตราก าลังทดแทนบุคลากร ท าให้ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน 
 ค. ขาดความคล่องตัวในการประสานงานภายในองค์กร 
 ง. ขาดการติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นระบบ 

3) โอกาส (opportunity) 
(1)  ด้านผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล กฎหมาย การเมือง 

 ก. แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548-2551 ให้ความส าคัญกับการวางแผน
ยุทธศาสตร์ 

 ข. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้อ านาจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 

 ค. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ว่าด้วยแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์ปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ส่งผลให้การสนับสนุน
การกระจายอ านาจการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น 

(2)  ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเชิงมหภาค 
 ก. ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีตกต่ า ท าให้ผู้ปกครองสนใจที่จะน าบุตรหลานมาเรียน

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากมีนโยบายเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ 
(3)  ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ประชากรศาสตร์ 

 ก. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยจัดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 ข. มีการท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ
ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาร่วมกันและแก้ไขปัญหาการรับนักเรียน 

(4)  ด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
 ก. อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าทันสมัย ท าให้ส านักการศึกษามี

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งบุคลากรมีโอกาส
พัฒนาตนเองได้ 

4) อุปสรรค (threat) 
(1)  ด้านผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล กฎหมาย การเมือง 

 ก. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับท าให้การด าเนินการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
ทับซ้อนกับส านักงานเขตพ้ืนที่ ซึ่งกรุงเทพมหานครท าหน้าที่เป็นผู้ประกาศ 

(2)  ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเชิงมหภาค 
 ก. การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ 
(3)  ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ประชากรศาสตร์ 

 ก. กรุงเทพมหานครมีประชากรแฝงในระดับวัยเรียนจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถ
ควบคุมการวางแผนการบริหารจัดการและการบริการได้ 

(4)  ด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
 ก. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีภายนอกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ท าให้สิ้นเปลือง

งบประมาณในการปรับเปลี่ยนและต้องพัฒนาทักษะเพ่ิมเติมใหม่ 
วิสัยทัศน์ 
“ส านักการศึกษาเป็นองค์กรหลักด้านการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครโดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดก้าวไกล 
ก้าวทันโลก มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม” 

ภารกิจหลัก 
1) จัดการศึกษาในระบบอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และ

ตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับความต้องการ และความคาดหวังของประชาชน โดยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนของสังคม 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

18 
 

2) จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพให้บริการ
เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่เด็กด้อยโอกาส เด็กพิเศษ และเด็กผู้มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน 

3) ส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4) ด าเนินการให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา

ส าหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส/ความสามารถพิเศษ/กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

5) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ เป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศด้านการศึกษา การให้บริการ และพัฒนาระบบข้อมูล 

6) กระจายอ านาจสู่เขตพ้ืนที่/โรงเรียน/ชุมชน ให้จัดการศึกษาได้ตามนโยบาย/มาตรฐาน
สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( school based 
management) 

7) ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ภารกิจรอง 
1) ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน พัฒนาท้องถิ่น การท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณี 
2) ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู้ 

3) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา และยกย่องเชิดชู
ผู้สนับสนุน 

4) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษาทราบและเข้าใจบทบาททิศทาง 
การด าเนินงาน 

5) ประสานการจัดท าแผนความร่วมมือด้านการศึกษากับผู้จัดการศึกษา ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน รวมทั้งต่างประเทศ 

คุณลักษณะของนักเรียนกรุงเทพมหานครที่พึงประสงค์ 7 ประการ 
1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2) คิดได้ แก้ปัญหาเป็น 
3) มีความคิดสร้างสรรค์ 
4) มีภาวะผู้น าและท างานเป็นทีม 
5) เข้าใจและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
6) มีความสามารถด้านเทคโนโลยี 
7) พ่ึงพาตนเองได้ในการเรียนรู้และการท างาน 

เป้าประสงค์การพัฒนา 
1) จัดบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
2) นักเรียนมีคณุภาพมาตรฐานสากล 
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3) โรงเรียนมีมาตรฐานสากลและผดุงคุณภาพการศึกษาได้อย่างยั่งยืน 
4) จัดบริการการศึกษาให้ก้าวไกลก้าวทันโลก โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
5) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน

เพ่ิมข้ึน 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 -2555 ) ประกอบด้วย 

ล าดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพเมืองเพ่ือก้าวทันการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
และเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ (developing strong economy and knowledge-based society) 

ล าดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิต
ที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (providing good quality of life in cultural mega-city) 

 ล าดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเป็นต้นแบบด้านการบริหาร
มหานคร (mastering best service and mega-city management) 

2.1.3 บริบทสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของเขตหนองจอก     

ซึ่งมีสภาพทั่วไป ดังนี้ 
เขตหนองจอก เป็นเขตการปกครองที่มีพ้ืนที่มากที่สุดของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขต

กรงุเทพตะวันออก สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นท้องทุ่งมีล าคลองไหลผ่านหลายสาย 
ที่ตั้งและอาณาเขต เขตหนองจอกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของกรุงเทพมหานคร จ านวนเนื้อที่

ประมาณ 236,261 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตที่มีเนื้อที่มากท่ีสุด ประมาณ 1 ใน 7 ของจ านวนเนื้อที่รวม
ของกรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  มีแนวคันนาแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานีเป็นเส้นแบ่งเขต   

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว และอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มีคลองสิบสี่ คลองแสนแสบ คลองนครเนื่องเขต และคลองหลวงแพ่งเป็นเส้นแบ่งเขต   

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตลาดกระบัง มีคลองล าตาอิน คลองกระทุ่มล้ม คลองพะอง และคลองกอไผ่
เป็นเส้นแบ่งเขต 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตมีนบุรี และเขตคลองสามวา มีล านกแขวก ล าต้นไทร ล าหิน 
คลองแสนแสบ คลองตาเตี้ย ล าแยก แบนชะโด และคลองเก้า เป็นเส้นแบ่งเขต (ส านักงานเขตหนองจอก, 
2557, หน้า 4) 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีจ านวน 37 โรงเรียน แบ่งเป็น

กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย จ านวน 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 39-46 (ส านักงานเขตหนองจอก, 
2558, หน้า 1-4) ดังนี้ 

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 39 
1) โรงเรียนวัดสามง่ าม เลขที่  1  หมู่ ที่  8  แขวงคู้ ฝั่ ง เหนือเขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร 10530 มีเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2472 
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เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 882 คน ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 2 คน ครูสายปฏิบัติการสอน 45 คน 

2) โรงเรียนวัดสีชมพู ตั้งอยู่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 
เดือนกันยายน พ.ศ. 2461 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน
ทั้งสิ้น 225 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน ครูสายปฏิบัติการสอน 12 คน 

3) โรงเรียนล าเจดีย์ ตั้งอยู่เลขที่ 64/2 หมู่ที่ 5 ถนนคู้คลองสิบ แขวงคู้ฝั่งเหนือ 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 มีเนื้อที่ 3 ไร่ - งาน - ตารางวา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 เปิดท า
การสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 142 คน ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 1 คน ครูสายปฏิบัติการสอน 11 คน 

4) โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า ตั้งอยู่เลขที่ 32/4 หมู่ที่ 2 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ  
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2482 เปิดท าการ
สอนตั ้งแต่ระดับชั ้นอนุบาล ถึงชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ ้น 220 คน ผู ้อ านวยการ
สถานศึกษา 1 คน ครูสายปฏิบัติการสอน 11 คน 

5) โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ถนนคู้คลองสิบ แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 10530 มีเนื้อที่ 5 ไร่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2480 เปิดท าการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน ครูสายปฏิบัติการสอน 9 คน  

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 40 
6) โรงเรียนบ้านเจียรดับ ตั้งอยู่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 มีเนื้อท่ี 1 ไร่  

2 งาน 33 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2477 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 866 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 2 คน ครูสายปฏิบัติการสอน 39 คน 

7) โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร ตั้งอยู่เลขที่ 56 หมู่ที่11 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก  
กรุงเทพมหานคร 10530 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2471 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
1 คน ครูสายปฏิบัติการสอน  41 คน 

8) โรงเรียนสุเหร่านาตับ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ซอยเลียบวารี 59 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 10530 มีเนื้อที่ 1 ไร่ - งาน  20 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2478 
เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 187 คน ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 1 คน ครูสายปฏิบัติการสอน 11 คน 

9) โรงเรียนสามแยกท่าไข่ ตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ 6 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก  
กรุงเทพมหานคร 10530 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2483 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 204 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวย 
การสถานศึกษา - คน ครูสายปฏิบัติการสอน 12 คน 

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 41 
10) โรงเรียนบ้านล าต้นกล้วย ตั้งอยู่เลขที่ 10/6 หมู่ที่ 6 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร 10530  มีเนื้อที่ 2 ไร่ - งาน  92 ตารางวา เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 
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ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 494 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 1 คน ครูสายปฏิบัติการสอน 24 คน 

11) โรงเรียนอิสลามล าไทร ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
10530 มีเนื้อที่ 2 ไร่ - งาน 86 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2479 เปิดท าการสอน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 284 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน ครูสายปฏิบัติการสอน 14 คน 

12) โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา ตั้งอยู่เลขท่ี - หมู่ที่ 4 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก  
กรุงเทพมหานคร 10530 มีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 
2461 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 682 คน  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 2 คน ครูสายปฏิบัติการสอน 12 คน 

13) โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว ตั้งอยู่เลขที่ 250 หมู่ที่ 7 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร 10530 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2472 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 221 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน ครูสาย
ปฏิบัติการสอน 10 คน 

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 42 
14) โรงเรียนวัดพระยาปลา ตั้งอยู่เลขที่ 15/1 ถนนประชาส าราญ แขวงคลองสิบสอง 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530  มีเนื้อที่ 3 ไร่ - งาน  20 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 เดือน
มกราคม พ.ศ. 2473 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 
661 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 2 คน ครูสายปฏิบัติการสอน 
33 คน 

15) โรงเรียนสุเหร่าใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 14/8 หมู่ที่ 6 ถนนผดุงพันธ์ แขวงกระทุ่มราย 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2480 เปิดท าการสอน
ตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 392 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
1 คน รองผู้อ านวยการ 1 คน ครูสายปฏิบัติการสอน 19 คน 

16) โรงเรียนวัดแสนเกษม ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ 8 ถนนเลียบคลองสิบสาม แขวงคลองสิบ 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2472 เปิดท าการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 198 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน  
ครูสายปฏิบัติการสอน 11 คน 

17) โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองสิบสาม 
แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 มีเนื้อท่ี 4 ไร่ - งาน 11 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อ
วันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2461 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มีนักเรียนทั้งสิ้น 257 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน ครูสายปฏิบัติการสอน 12 คน  

18) โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 10530 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2477 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับ 
ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 682 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน ครูสายปฏิบัติ 
การสอน 11 คน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

22 
 

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 43 
19) โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) ตั้งอยู่เลขที่ 18 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบวารี  

แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2461 เปิดท าการสอน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,660 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 4 คน ครูสายปฏิบัติการสอน 76 คน 

20) โรงเรียนหลวงแพ่ง (บ ารุงรัฐกิจ) ตั้งอยู่เลขท่ี - แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก   
กรุงเทพมหานคร 10530 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2479 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 264 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน ครูสาย
ปฏิบัติการสอน 13 คน 

21) โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง ตั้งอยู่เลขท่ี 25 หมู่ที่ 5 ถนนผดุงพันธ์ แขวงหนองจอก 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530  มีเนื้อที่ 2 ไร่ - งาน  - ตารางวา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2471 เปิด
ท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 262 คน ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 1 คน ครูสายปฏิบัติการสอน 14 คน 

22) โรงเรียนนีลราษฎร์อุปถัมภ์ ตั้งอยู่แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
10530 ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2474 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน
ทั้งสิ้น 199 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน ครูสายปฏิบัติการสอน 12 คน 

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 44 
23) โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ ตั้งอยู่ที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 895 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 2 คน 
ครูสายปฏิบัติการสอน 43 คน 

24) โรงเรียนล าผักชี ตั้งอยู่เลขที่ 10 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงล าผักชี เขตหนองจอก  
กรุงเทพมหานคร 10530 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2483 เปิดท าการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 188 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน  
ครูสายปฏิบัติการสอน 10 คน 

25) โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร ตั้งอยู่แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
10530 มีเนื้อที่ 6 ไร่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2497 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 223 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 2 คน ครูสายปฏิบัติการสอน 12 คน 

26) โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ตั้ งอยู่ เลขที่  21 หมู่ที่  4 แขวงล าผักชี  เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร 10530 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ. 2476 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 203 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน ครูสาย
ปฏิบัติการสอน 12 คน 

27) โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ 55/4 หมู่ที่ 8 แขวงล าผักชี เขตหนองจอก  
กรุงเทพมหานคร 10530 มีเนื้อที่ 2 ไร่ - งาน 97 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2498 
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เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน ครู
สายปฏิบัติการสอน 12 คน 

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 45 
28) โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 31/1 หมู่ที่ - ถนนมิตรไมตรี หมู่ที่ 4 

แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 มีเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อ 
พ.ศ. 2464 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,248 คน
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 4 คน ครูสายปฏิบัติการสอน 96 คน  

29) โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด ตั้งอยู่เลขที่ 58/2 หมู่ที่ 11 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 10530 มีเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2504 
เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 129 คนผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 1 คน ครูสายปฏิบัติการสอน 10 คน  

30) โรงเรียนล าบุหรี่พวง มีเนื้อที่ 3 ไร่ - งาน 77 ตารางวา เปิดท าการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 238 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน 
ครูสายปฏิบัติการสอน 11 คน  

31) โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางล า ตั้งอยู่ที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 
มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 345 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2476 เปิดท าการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน ครูสายปฏิบัติการสอน 10 คน 

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 46 
32) โรงเรียนวัดล าต้อยติ่ง ตั้งอยู่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 มีเนื้อที่ 

10 ไร่  1 งาน 3 ตารางวา เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน
ทั้งสิ้น 460 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน ครูสายปฏิบัติการ
สอน 21 คน 

33) โรงเรียนสุเหร่าล าแขก ตั้งอยู่แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 
มีเนื้อที่ 2 ไร่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2475 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 614 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา 1 คน ครูสายปฏิบัติการสอน 32 คน 

34) โรงเรี ยนผลลี รุ่ งเรือง ตั้ งอยู่ หมู่ที่  13 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 10530 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2482 เปิดท าการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 127 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน 
ครูสายปฏิบัติการสอน 11 คน 

35) โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม ตั้งอยู่ที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 
มีเนื้อที่ 3 ไร่ - งาน 76 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2472 เปิดท าการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งสิ้น 682 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน 
ครูสายปฏิบัติการสอน 13 คน 

36) โรงเรียนคลองสอง ตั้งอยู่เลขที่ 20/3 หมู่ที่ 8 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงล าต้อยติ่ง 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 มีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 เดือน



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

24 
 

พฤษภาคม พ.ศ. 2498 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน
ทั้งสิ้น 299 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน ครูสายปฏิบัติการสอน 13 คน 

37) โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง ตั้งอยู่ที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 มีเนื้อที่ 
2 ไร่ - งาน 88 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ. 2477 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 516 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 2 คน ครูสายปฏิบัติการสอน 26 คน 

 
2.2 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 

 
2.2.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
การบริหารสถานศึกษา ถือเป็นภารกิจส าคัญของผู้บริหาร ซึ่งได้มีนักการศึกษาและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาไว้ ดังนี้ 
ทิศนา แขมมณี และชนาธิป พรกุล (2544, หน้า 29) กล่าวว่า หลักการบริหารจัดการสถานศึกษา 

หมายถึง การที่ผู้บริหารต้องเปลี่ยนวิธีคิด วิธีท างานใหม่ เป็นผู้น าทางความคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ 
เป็นครูฝึกทักษะและแรงจูงใจ สร้างบุคลากรในการท างานได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง โดยเป็นบุคลากร
ที่มีจิตส านึกแห่งคุณภาพและเข้าใจความเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารต้องสร้างนิสัยแห่งคุณภาพให้เกิดขึ้น  
ในโรงเรียน อันได้แก่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสภาพแวดล้อมและวิธีการท างานโดยจัดกิจกรรม 
5 ส. อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในโรงเรียน การสร้างบรรยากาศ 
และการสนับสนุนการท างานเป็นทีม การปรับปรุงวิธีการท างานหรือคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง 
การท างานหรือกิจกรรมอย่างเป็นกระบวนการ และมีการควบคุมคุณภาพของกระบวนการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้และทักษะในอาชีพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเรียนรู้ตลอดเวลา การให้ทุกคน
มีส่วนร่วมในงาน และผูกพันกับงาน การมีเป้าหมายการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยให้ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการก ากับ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
ของโรงเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

วีรชัย วรรณศรี (2545, หน้า 9) กล่าวว่า กระบวนการบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ต่างๆ ในการด าเนินงานของกลุ่มบุคคลเพ่ือให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกในสังคมให้บรรลุตาม
จุดหมายที่ก าหนดไว้ สิ่งที่ผู้บริหารต้องท าจึงอยู่ที่งานขององค์กรที่จะต้องท า และคนขององค์กรที่จะ
มาเป็นผู้ท างานให้ส าเร็จ ผู้บริหารจึงต้องมีการวางแผน และจัดสิ่งเหล่านี้ให้เป็นระเบียบ มีการแบ่ง
งานที่ดี มีการจัดคนเข้าท างาน สั่งการ และจูงใจการท างานของคนให้งานได้ผลดีที่สุด งานของ
ผู้บริหารหรือกิจกรรมทางการบริหารจึงต้องอยู่จุดกึ่งกลางระหว่างงาน และคนที่เป็นสมาชิกของ
องค์กรด้านหนึ่งและเป้าหมายผลส าเร็จของงานอีกด้านหนึ่ง 

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2546, หน้า 12) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การอ านวย
ความสะดวกเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ซึ่งควรพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
ค านึงถึงความสะดวกที่ให้แก่ครูในด้านอุปกรณ์เครื่องมือ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอน 
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วิโรจน์ สารรัตนะ (2546, หน้า 1) กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการที่ด าเนินงานเพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรโดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญ ประกอบด้วย การวางแผน 
(planning) การจัดองค์กร (organizing) การน า (leading) การควบคุม (controlling) 

ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ ์(2546, หน้า 18) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาเป็น
งานที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องกระท าเพ่ือให้กลุ่มต่างๆ ที่มีคนหมู่มากอยู่รวมกัน และร่วมกันท างาน
เพ่ือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จนส าเร็จและได้ประสิทธิภาพ 

จากที่นักการศึกษากล่าวมาผู้วิจัยเห็นว่า การบริหารสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการบริหารกลุ่มบุคคล  
กระบวนการต่างๆในการด าเนินงานของกลุ่มบุคคลให้เปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างานใหม่ เป็นผู้น าทางความคิด 
การแก้ปัญหา การตัดสินใจ จัดเตรียมและจัดสรรการใช้ทรัพยากรต่างๆ จัดคนที่เหมาะกับงานแต่ละ
ด้าน ดังนั้น การบริหารสถานศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่ง
หากสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมก่อให้เกิดประสิทธิผล 

2.2.2 ขอบข่ายการบริหารงานในสถานศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 39 ที่ก าหนด 

ให้กระทรวงศึกษาธิการมีการกระจายอ านาจในการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารบุคลากร และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่โดยตรง การกระจายอ านาจดังกล่าวจะท าให้สถานศึกษาคล่องตัว 
มีอิสระในการบริหารจัดการตามหลักของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( school base 
management) ซึ่งเป็นวิธีการที่คาดหวังว่าจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา สามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน และสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้ก าหนดให้สถานศึกษา
เป็นนิติบุคคล โดยได้มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 ในมาตรา 35 ว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะที่เป็นโรงเรียน
ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งให้เป็นนิติบุคคลสิ้นสุดลง และ
ให้โรงเรียนนิติบุคคลมิติใหม่ของการบริหารการศึกษามีขอบข่ายและภารกิจการบริหาร 4 ด้าน คือ 
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป ซึ่งมีขอบข่ายดังนี้ 
(ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน, 2554, หน้า 41) 

1) การบริหารวิชาการ ประกอบด้วยภาระหน้าที่ 17 ข้อ คือ 
(1) การพัฒนา หรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ

หลักสูตรท้องถิ่น 
(2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 
(3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
(4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
(5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
(6) การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
(7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
(8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
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(9) การนิเทศการศึกษา 
(10) การแนะแนว 
(11) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
(12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
(13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอ่ืน 
(14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 

สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนๆ ที่จัดการศึกษา 
(15) การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
(16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
(17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

2) การบริหารงบประมาณ ประกอบด้วยภาระหน้าที่ 22 ข้อ คือ 
(1) การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ เพ่ือสนองต่อปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี 
(2) การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 
(3) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
(4) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
(5) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(6) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
(7) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
(8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
(9) การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา การ

บริหารทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(10) การวางแผนพัสดุ การก าหนดแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 

หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพ่ือสนองต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานแล้วแต่กรณ ี

(11) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
(12) การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 
(13) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
(14) การเบิกเงินจากคลัง 
(15) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
(16) การน าเงินส่งคลัง 
(17) การจัดท าบัญชีการเงิน 
(18) การจัดท ารางานทางการเงินและงบการเงิน 
(19) การจัดท าหรือหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงานการจัดท าเสนอขอ

งบประมาณ 
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(20) การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงานการใช้เงิน
และผลการด าเนินงาน 

(21) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือศึกษาการบริหารการเงินและการบัญชี 
(22) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

3) การบริหารบุคลากร ประกอบด้วยภาระหน้าที่ 20 ข้อดังนี้ 
(1) การวางแผนอัตราก าลัง 
(2) การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(3) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
(4) การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(5) การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
(6) การลาทุกประเภท 
(7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(8) การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
(9) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(10) การรายงานด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
(11) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
(12) การออกจากราชการ 
(13) การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
(14) การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นชอบแก่บุคลากรเกี่ยวกับการเสนอ 

ขอพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
(15) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
(16) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
(17) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(18) การส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
(19) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
(20) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา และการด าเนินการที่เกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
4) การบริหารทั่วไป ประกอบด้วยภาระหน้าที่ 20 ข้อ ดังนี้ 

(1) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสาระสนเทศ 
(2) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
(3) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
(4) งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 
(5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
(6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(7) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
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(8) การด าเนินงานธุรการ 
(9) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
(10) การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
(11) การรับนักเรียน 
(12) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษา 
(13) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
(14) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(15) การทัศนศึกษา 
(16) งานกิจการนักเรียน 
(17) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
(18) การส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 

หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
(19) งานประสานข้าราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น และการรายงานผล

การปฏิบัติงาน การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
(20) แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

จากที่กล่าวมาผู้วิจัยเห็นว่าในการบริหารงานสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษานั้น ต้องยึดหลักหรือทฤษฎีในการบริหารงานสถานศึกษา เช่น 
การกระจายอ านาจตามรูปแบบการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบจากผู้บริหารสถานศึกษาไปยังบุคลากรที่รับผิดชอบแต่ละฝ่ายงาน โดยให้ผู้รับผิดชอบมีอิสระ
และคล่องตัวในการตัดสินใจในการด าเนินงาน ทั้งฝ่ายงานบริหารวิชาการ ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ 
ฝ่ายงานบริหารบุคคล และฝ่ายงานบริหารทั่วไป เป็นการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ 
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และหลักการบริหารจัดการที่ดี ด าเนินในรูปของการเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการตรวจสอและ
กระบวนการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน 
โดยยึดหลักความคุ้มค่า คือการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวม รณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

2.2.3 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจหลักที่ส าคัญ ดังมีผู้แสดง

ความเห็นไว้ดังนี้ 
เทื้อน ทองแก้ว (2545, หน้า 37) ให้แนวคิดว่า การบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพนั้น จ าเป็น

ที่ผู้บริหารจะต้องได้รับการพัฒนาภาวะผู้น าให้มีความสามารถในการเป็นผู้บริหารอยู่ในระดับสูง และมี
รูปแบบที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะท าให้เกิดการจูงใจให้มีวิสัยทัศน์ในองค์การ การวางแผนกลยุทธ์
และปัจจัยต่างๆ ของผู้บริหารนั้นจะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร เพ่ือให้การด าเนินงานของ
หน่วยงานหรือสถาบันนั้นๆ ได้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญคือ 
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การวางแผน (planning) การน า (leading) การเข้าควบคุม (controlling) การบริหารโรงเรียนเป็น  
การด าเนินงานที่มีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ  ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
โรงเรียนที่จะด าเนินการตามบทบาทและหน้าที่เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว การบริหารโรงเรียน
เป็นการร่วมมือกันท างานของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพ่ือให้โรงเรียนมีคุณภาพ โดยใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์กับการศึกษามากที่สุด ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ 
ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าจะสามารถบริหารโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จ ตามเป้าหมาย 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 

ธีระ รุญเจริญ (2546, หน้า 19-21) ได้กล่าวว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  
ได้ก าหนดลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาว่ามีบทบาทในการบริหารและการจัดการศึกษาดังนี้      

1) การเป็นผู้น าทางวิชาการ โดยให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหมวด 4 ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมีการวางแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์เพ่ือการปฏิรูปการเรียน
ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน และสะดวกต่อการน าไปปฏิบัติ ให้ค าปรึกษา แนะน า และสร้างพลัง
ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิรูปการศึกษา 

2) การบริหารแบบการมีส่วนร่วม โดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้งครูและบุคลากรภายใน
โรงเรียน บุคคลและหน่วยงานภายนอกโรงเรียน ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน อาทิ ครู บุคลากร 
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆ  

3) การเป็นผู้อ านวยความสะดวก ทั้งทางด้านวิชาการ อาทิ การจัดสื่อต่างๆ เช่น 
หนังสือ ต ารา เกม เทคโนโลยีช่วยการเรียนการสอน และอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจน
การให้บริการและจัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ เช่น แหล่งเรียนรู้และฐานการเรียนที่ผู้เรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และจัดบรรยากาศของโรงเรียนให้อบอุ่นเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักที่จะเรียนรู้
และรู้จักแสวงหาความรู้ 

4) การประสานความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล อาทิเช่น  
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้และประสบการณ์พิเศษที่โรงเรียนต้องการให้เข้ามาช่วยพัฒนาโรงเรียน ทรัพยากร 
ด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การกีฬา สื่อการสอน 
เกม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้เข้ารับ
การฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมสัมมนาและไปทัศนศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้ทันต่อ
สถานการณ์ความเจริญก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงของโลก และเพ่ือสามารถน ามาประยุกต์ใช้และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาแห่งอ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสม 

6) การสร้างแรงจูงใจ โดยเป็นผู้มีทัศนคติในเชิงบวกกับผู้ร่วมงาน มีความยืดหยุ่นใน
การท างานเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น และเข้าใจในความต้องการของฝ่ายต่างๆ ให้ความส าคัญในความ
พยายามของทีมงาน และสร้างแรงจูงใจในการท างานด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ การแสดงความขอบคุณ  
การเผยแพร่ผลงานของทีมงาน และการยกย่องให้รางวัล 
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7) การประเมินผล โดยส่งเสริมการประเมินผลภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก มีการน าผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ก าหนด
นโยบายของสถานศึกษาเพ่ือให้เป็นกระบวนการ ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

8) การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน 
ครูและทีมงานรวมทั้งผู้บริหารอาจเข้ามามีส่วนร่วมในการท าวิจัยด้วย  

9) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ชุมชนและสาธารณชนทราบ 
โดยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน 

10) การส่งเสริมเทคโนโลยี เพ่ือให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทั้งในและต่างประเทศ
ให้สอดคล้องกับยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 ก าหนดว่า 
สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34 (2) มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วน
ราชการนั้นๆ โดยให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษาหรือส่วนราชการ 

2) ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งควบคุมบุคลกร การเงิน การพัสดุ 
สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ 

3) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท านิติกรรม
สัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือส่วน
ราชการได้รับตามที่ได้รับมอบอ านาจ 

4) จดัท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5) อ านาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 

6) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งงานอ่ืนที่
กระทรวงมอบหมาย 

สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34 (2) จะให้มีรองผู้อ านวยการหรือรองหัวหน้า
ส่วนราชการ รองจากผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือช่วยปฏิบัติราชการก็ได้ 

สรุป บทบาทของผู้บริหารเป็นสิ่งส าคัญที่จะกระตุ้น ส่งเสริมให้การบริหารงานในบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารประสบผลส าเร็จ เป็นที่ยอมรับของคนทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้บริหารที่ดี
ต้องส ารวจตนเองถึงข้อบกพร่อง และหาแนวทางในการพัฒนาตนเองเพ่ือการเรียนรู้  และการพัฒนา
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งานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบการบริหารจัดการใหม่และการปฏิรูป
การศึกษาในปัจจุบัน  

 
2.3 การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
 

2.3.1 ความหมายและแนวคิดด้านจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
ค าว่า จรรยาบรรณ เป็นค าที่ใช้ในแวดวงวิชาชีพ ที่นักวิชาการและหน่วยราชการหรือสถาบัน 

การศึกษาได้ให้ความหมายไว้ ดังเช่น 
วิทยาลัยเชียงราย (2549, หน้า 4) และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2552, หน้า 1) ซึ่งเป็น

ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายของ
จรรยาบรรณ (code of conduct) ว่าหมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพการงาน 
แต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ 

รัตนวดี โชติกพนิช (2550, หน้า 93) กล่าวว่า จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติ
ที่ผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละอาชีพก าหนดขึ้นเพ่ือให้สมาชิกปฏิบัติตามและควบคุมความประพฤติของสมาชิก
ให้ปฏิบัติตนในทางที่ดี มีเกียรติในสังคม 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2533 , หน้า 1) ได้ให้ความหมายของจรรยาบรรณว่า
หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพที่กลุ่ม
บุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพ่ือให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติเพ่ือ
รักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (2555 , หน้า 9) ให้ความหมายว่า จรรยาบรรณ คือ
ประมวลพฤติกรรมที่ก าหนดลักษณะมาตรฐานของการกระท าของอาจารย์ อันจ าท าให้วิชาชีพอาจารย์
ก้าวหน้าอย่างถาวร โดยที่อาจารย์จะต้องด าเนินการเรียนการสอนโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพใน
การท าหน้าที่ของอาจารย์ให้สมบูรณ์ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2556, หน้า 301) ให้ความหมายของจรรยาบรรณว่า ประมวลความ
ประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพ่ือรักษาส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและ
ฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ 

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (2556, หน้า 2) ให้ความหมายของจรรยาบรรณไว้ว่า หมายถึง
ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและ
ฐานะ แสดงถึงความมีเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง ประมวลมาตรฐานความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้อง 
ประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพ่ือผดุงเกียรติและสถานะของ 
วิชาชีพนั้นก็ได้ ผู้กระท าผิดจรรยาบรรณ จะต้องได้รับโทษโดยว่ากล่าวตักเตือน ถูกพักงาน หรือถูก 
ยกเลิกใบประกอบวิชาชีพได้ (คุรุสภา, 2553, หน้า 72-78)  
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จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง มาตรฐานของคุณค่าแห่งความดีงามของการกระท าหนึ่งๆ 
หรือพฤติกรรมโดยรวมของผู้ประกอบวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2549, 
หน้า 300) 

ส่วนค าว่า “วิชาชีพครู” ได้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 มาตรา 81 รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้าง
เสริมความรู้และปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปะวิทยาการต่างๆ เร่งพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ (ราชกิจจานุเบกษา , 2540, หน้า 16) ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 52 ก าหนดให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนา
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง และมาตรฐาน 53 ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา มีฐานะ
เป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหารงานของสภาวิชาชีพในก ากับของกระทรวง มีอ านาจหน้าที่ก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559, หน้า 19) 

สรุปได้ว่า จรรยาบรรณวิชาชีพ คือ ประมวลความประพฤติที่องค์กรวิชาชีพก าหนดไว้เป็น
ข้อปฏิบัติหรือข้อห้าม เพ่ือรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีของวิชาชีพ และเป็นกรอบเพื่อให้สมาชิกของวิชาชีพ
ได้ยึดถือปฏิบัติ 

2.3.2 ความส าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครูนั้น พระราชบัญญัติครู พุธศักราช 2488 มาตรา 4 ให้มีสภาในกระทรวง 

ศึกษาธิการ เรียกว่า คุรุสภา และให้สภาพนี้เป็นนิติบุคล มาตรา 6 คุรุสภามีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2523, หน้า 2) 

1) ให้ความเห็นแก่กระทรวงศึกษาธิการในเรื่องการจัดการศึกษา โดยทั่วไป หลักสูตร 
แบบเรียน อุปกรณ์ประกอบการเรียน การสอน การฝึก อบรม การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
การนิเทศการศึกษาและเรื่องอ่ืนที่เก่ียวเนื่องโดยตรงกับการจัดการศึกษา  

2) ควบคุมและสอดส่งจรรยาบรรณ มารยาท และวินัยของครู พิจารณาโทษครู และ
ผู้ประพฤติผิด และพิจารณาค าร้องทุกข์ของครู  

3) พิทักษ์สิทธิของครูภายในขอบเขตที่กฎหมายก าหนด  
4) ส่งเสริมให้ครูได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามสมควร  
5) พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณภาพ และประสิทธิภาพของครู  

จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นข้อก าหนดส าคัญของการเป็นวิชาชีพ เพราะจรรยาบรรณเป็น
เครื่องมือส าหรับการควบคุมหรือส่งเสริมสมาชิกของแต่ละวิชาชีพ ซึ่งมีการกล่าวถึงความส าคัญของ
วิชาชีพไว้ ดังนี้ 
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วิทยาลัยเชียงราย (2549, หน้า 5) ให้ความส าคัญของจรรยาบรรณว่ามีคุณค่าเป็นพิเศษต่อ
ตนเอง และส่วนรวม ดังนี้ 

1) ความส าคัญต่อตนเอง ท าให้บุคคลมีความประพฤติที่ดีงาม มีระเบียบวินัย มีน้ าใจ
เอ้ืออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

2) ความส าคัญต่อส่วนรวม ท าให้เกิดเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สังคม
มีระเบียบ มีน้ าใจเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งชีวิตครอบครัวและ
การงาน สังคมพ้นจากการกดขี่ข่มเหงรังแกกัน พ้นจากภัยพิบัติ มีความเจริญพร้อมทั้งด้านวัตถุ  และ
จิตใจ สังคมเป็นปกติสุขและร่มเย็น มีความสงบเรียบร้อยน่าอยู่ น่าท างาน 

รัตนวดี โชติกพนิช (2550, หน้า 94) กล่าวถึงความส าคัญของจรรยาบรรณว่า มีความส าคัญ 
7 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

1) ช่วยควบคุมมาตรฐาน รับประกันคุณภาพที่ถูกต้อในกากรประกอบอาชีพ ในการผลิต
และการค้า 

2) ช่วยควบคุมจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพ 
3) ช่วยส่งเสริมมาตรฐาน คุณภาพและปริมาณที่ดีมีคุณภาพ และเผยแพร่ให้รู้สึก 

เป็นที่นิยมเชื่อถือ 
4) ช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพ 
5) ช่วยลดปัญหาอาชญากรรม ลดปัญหาการคดโกง เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตัวได้ ฯลฯ 
6) ช่วยเน้นให้เห็นชัดเจนขึ้นในภาพพจน์ที่ดีของผู้มีจริยธรรม 
7) ช่วยท าหน้าที่พิทักษ์สิทธิตามกฎหมายส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็นไปอย่าง

ถูกต้องตามท านองครองธรรม 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2553 , หน้า 1) กล่าวถึงความส าคัญของจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย์ว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่อาจารย์ควรประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให้การเป็นอาจารย์ตั้งอยู่ บน
พ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการเรียนการสอน 
เพ่ือเป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของอาจารย์ 

ยนต์ ชุ่มจิต (2553, หน้า 206) กล่าวว่า จรรยาบรรณวิชาชีพคือข้อก าหนดที่ส าคัญประการ
หนึ่งในจ านวนหลายๆ ข้อ ของการเป็นวิชาชีพหรืออาชีพชั้นสูง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (2555 , หน้า 9) ก าหนดว่า จรรยาบรรณของอาจารย์
ก าหนดขึ้นเพ่ือรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณ เกียรติฐานะของบุคลากรและ
มหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมศรัทธาและน่ายกย่องนับถือของบุคคลทั่วไป โดย
อาจารย์ต้องปฏิบัติเคร่งครัดอยู่เสมอ 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2547 หมวด 6 วินัย
และการรักษาวินัย ก าหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพไว้ในมาตรฐาน 84 ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ 
อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐาน 
และจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศัยอ านาจ  และหน้าที่
ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน การปฏิบัติหรือ ละเว้น 
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การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หน้า 146-177) 

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (2556, หน้า 1) ให้ความส าคัญกับจรรยาบรรณวิชาชีพโดยได้
ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานของคณาจารย์ ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 
ซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการบ่มเพาะบัณฑิตให้ออกไปประกอบวิชาชีพต่างๆ ในสังคมได้อย่างมี
คุณภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่เป็นตัวก ากับความดี ความงาม ความถูกต้องของ
คณาจารย์ในการปฏิบัติงาน การอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่นิสิต หรือการสนับสนุนด้านการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ เพ่ือให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ต่อไป 

สรุปได้ว่า จรรยาบรรณวิชาชีพมีความส าคัญ เพราะเป็นข้อก าหนดให้สมาชิกของวิชาชีพได้
ยึดถือและปฏิบัติ นอกจากนี้ยังท าให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ว่าสมาชิกของวิชาชีพนั้นต้องปฏิบัติอย่างไร  
มีข้อห้ามข้อปฏิบัติอย่างไร ท าให้สมาชิกของวิชาชีพและบุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของพฤติกรรมที่สมาชิกปฏิบัติว่า ถูกต้องเหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่ อย่างไร  

2.3.3 บทบาทหน้าที่ของข้าราชการครู 
ครูเป็นภูมิปัญญาที่ส าคัญในการพัฒนาให้ผู้เรียนตั้งแต่ตัวเล็กๆ ซึ่งเป็นประชากรที่ส าคัญของ

โลก ครูต้องเป็นตัวทวีคูณในการน าเด็กเข้าสู่ระบบของการเรียนรู้ บทบาทของครูจึงเปลี่ยนไปจากผู้ให้
ความรู้ (telling) ผู้บอกความรู้ (talking) มาเป็นผู้ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการ (process) คิดค้นหา
ความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนแก้ปัญหาด้วยตนเอง ครูจึงเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน ( teacher) มาเป็น
ผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) คือ เป็นผู้เตรียมประสบการณ์ สื่อการเรียนการสอนให้ผู้เรียนใช้
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยทั่วไปมักจะเน้นว่าบทบาทหน้าที่ส าคัญที่สุดของครู คือ การจัดการเรียน
การสอนเพราะแม้แต่กฎหมายยังก าหนดไว้ แต่โดยแท้จริงแล้วบทบาทหน้าที่ของครูมีมากมายดังจะ
เสนอแนวคิดของนักการศึกษาและองค์การต่างๆ ที่กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของครู ดังต่อไปนี้   

สุดใจ เหล่าสุนทร (2549, หน้า 8) กล่าวถึงบทบาทของครูว่า เมื่อการศึกษากว้างขวางขึ้น 
วิชาครูไม่จ ากัดอยู่เพียงการหัดให้สอนให้ดี การเข้าใจเด็ก การควบคุมเด็กให้อยู่ในระเบียบวินัย  และ
การจัดห้องเรียน แต่ขยายออกให้ไปเป็นการจัดและการบริหารโรงเรียน การควบคุมครูบาอาจารย์  
การตรวจ และการแนะน าในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยทั่วไป ตลอดจนการวางแผนการศึกษา  
การหาวิธีการที่สนับสนุนการศึกษา การควบคุมการศึกษาและการหาเงินมาเพ่ือใช้จ่ายทางการศึกษา 

ยนต์ ชุ่มจิต (2553, หน้า 84-90) กล่าวถึง หน้าที่และความรับผิดชอบของครูตามทัศนะของ
บุคคลทั่วๆ ไปว่าประกอบด้วย  

1) สอนศิลปะวิทยาการต่างๆ ให้ศิษย์ 
2) ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามให้แก่ศิษย์ 
3) การปกครองดูแลความทุกข์สุขของศิษย์ 
4) การประเมินผลความก้าวหน้าของศิษย์ 
5) แนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียน 
6) จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเจริญงอกงามของศิษย์ 
7) ปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จเรียบร้อยและมีคุณภาพ 
8) ดูแลสอดส่องป้องกันภัยพิบัติมิให้บังเกิดแก่ทรัพย์สินของโรงเรียน 
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9) ส่งเสริมสมรรถภาพวิชาการให้แก่ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
10) รักษาวินัยและประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคคลทั่วไป  

โดยที่บทบาทหน้าที่ส าคัญที่สุดของครู คือ การจัดการเรียนการสอนนั้น จึงจะน าเสนอ
แนวคิดของนักวิชาการที่กล่าวถึงบทบาทของครูด้านการจัดการเรียนการสอนไว้ดังนี้ (พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ 
และพเยาว์ ยินดีสุข, 2551, หน้า 11) 

1) การจัดท าแผนการเรียนรู้ ครูต้องค านึงถึงองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
3 ประการ ดังนี้ 

(1)  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ (objectives) ควรเขียน
เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (behavioral objectives) โดยเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ 

 ก. ความรู้ (knowledge: K) 
 ข. ทักษะกระบวนการ (process: P) ทักษะกระบวนการคิดและการปฏิบัติ

รวมทั้งการแสดงออก 
 ค. คุณสมบัติ (attribute: A)  คือ ความสนใจ พอใจ รวมทั้งลักษณะนิสัย 

(2)  ประสบการณ์การเรียนรู้ (learning experience) ในส่วนนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน 
 ก. เนื้อหาสาระ (content) ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้ 
 ข. กระบวนการจัดการเรียนรู้ (process of learning) เป็นขั้นตอนการจัด 

การเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นน า ขั้นกิจกรรม ขั้นสรุป 
(3)  การประเมินผล (evaluation) เป็นการตีค่าผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งต้องใช้

ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (authentic assessment) 
หรือการประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

2) การจัดการเรียนการสอนที่ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
ชนาธิป พรกุล (2554, หน้า 49-61) กล่าวถึงบทบาทของครูว่า ครูเป็นผู้จัดการเรียนอย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับการคิด ผู้เรียนจะผูกพันอยู่กับการคิดตลอดเวลา ครูท าหน้าที่เสนอทักษะการคิด หรือวิธีการที่
ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้ ผู้เรียนด าเนินการด้วยการเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และพิจารณาตัดสินคุณภาพของ
ข้อถกเถียง ความถูกต้องและความพอเพียงของหลักฐานที่น ามาใช้ และคุณภาพของการให้เหตุผลสนับสนุน
การเรียกร้อง หรือการสรุป ผู้เรียนท าการค้นคว้าหาความสัมพันธ์ของข้อมูล ท าการอ้างอิงและทดสอบการ
อ้างอิง  ดังนั้นกิจกรรมที่ผู้เรียนท าจึงมากกว่าการท่องจ าเนื้อหา แต่เป็นการวิเคราะห์ศึกษารายละเอียด
ของสิ่งที่อ่าน ฟัง เห็น หรือรู้สึก ให้เกิดความหมายใหม่ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแนวทางการจัด
การศึกษาไว้ในมาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความ สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554, หน้า 8) ค าว่า 
“ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด” เดิมเรามักใช้ค าว่า การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
(child centered approach) โดยที่พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2551, หน้า 23) ได้กล่าวถึง 
บทบาทของครูเพ่ือสอนตามแนวการศึกษาดังกล่าวไว้ว่า บทบาทของครูในยุคปัจจุบัน ครูต้องสอนหรือฝึก
ผู้เรียนดังนี้ 
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1) ฝึกคิด คือ สอนให้ผู้เรียนคิดเองเป็น 
2) ฝึกให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าให้ลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และมีกาวิจัยค้นคว้า 
3) ฝึกให้ผู้เรียนบริการสังคม คือ สิ่งที่เรียนจะมีคุณค่าเมื่อได้ใช้ความรู้นั้นให้เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม 
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น

ไม่ได้เป็นการลดบทบาทของครูลงไปเลย ครูยิ่งมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น ครูต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความ
เข้าใจ และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้นักเรียนได้อย่างแม่นย าชัด เจน 
เพราะความหมายของค าว่า “การศึกษา” ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติมให้ความหมายของ “การศึกษา” ไว้ดังนี้ “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรม การสืบสานทาง
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าของวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2544, หน้า 2) ดังนั้น ครูหรือผู้สอนจึงมีความจ าเป็นยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเทคโนโลยี ซึ่งพิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2551, หน้า 26-27) สรุปไว้ว่า ครู
ในฐานะผู้สอนจะต้องมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1) ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่เอง (construction of 
the new knowledge) 

2) ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการ (process skills) คือ กระบวนการคิด 
(thinking process) กระบวนการกลุ่ม (group process) และสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

3) ผู้สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน (participation) คือ มีส่วนทั้งด้านปัญญา 
กาย อารมณ์ และสังคม รวมทั้งให้ผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์ ( interaction) กับทั้งสิ่งมีชีวิตและกับ
สิ่งไม่มีชีวิต เช่น หนังสือ สถานที่ต่างๆ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

4) ผู้สอนสร้างบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งบรรยากาศทางกายภาพและจิตใจ   
เพ่ือให้ผู้เรียนอย่างมีความสุข (happy learning) 

5) ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลทั้งทักษะ กระบวนการ ขีดความสามารถ ศักยภาพ
ของผู้เรียนและผลผลิตจากการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการประเมินสภาพจริง (authentic assessment) 

6) ผู้สอนพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (application) 
7) ผู้สอนเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก ( facilitator) คือ เป็นผู้จัด

ประสบการณ์รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนใช้เป็นแนวทางสร้างความรู้ด้วยตนเอง คือ 
ผู้สอนที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกนั้นมีบทบาทดังนี้ 

(1) เป็นผู้เสนอ (presenter) 
(2) เป็นผู้สังเกต (observer) 
(3) เป็นผู้ถาม (asker) 
(4) เป็นผู้ให้การเสริมแรง (reinforce) 
(5) เป็นผู้แนะน า (director) 
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(6) เป็นผู้สะท้อนความคิด (reflector) 
(7) เป็นผู้จัดบรรยากาศ (atmosphere organizer) 
(8) เป็นผู้จัดระเบียบ (organizer) 
(9) เป็นผู้แนะแนว (guide) 
(10) เป็นผู้ประเมิน (evaluator) 
(11) เป็นผู้ให้ค าชื่นชม (appraiser) 
(12) เป็นผู้ก ากับ (coacher) 

บทบาทของครูในด้านการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมนั้น ทวีป อภิสิทธิ์ 
(2555, หน้า 1003) ได้กล่าวว่า การสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
การเรียนรู้ โดยครูเป็นผู้จุดประกายความคิดให้นักเรียนเกิดความต้องการเรียนรู้ขึ้นในตัวของผู้เรียน
เอง แล้วครูจึงให้นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นหาความจริงด้วยตนเองเป็นกลุ่มๆ จนกระทั่งพบความจริงว่า
เป็นอย่างไร ครูก็เพียงกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและตัดสินใจร่วมกันว่าพวกเขาควรกระท าอะไรหรือไม่ควร
ท าอะไร อย่างไร ด้วยความสมัครใจของนักเรียนเองโดยที่ครูไม่ต้องบังคับ และผู้เรียนยังรู้ต่อไปอีกว่า
เขาควรจะไปท าอะไร อย่างไร แก่ผู้อ่ืนที่อยู่ใกล้ชิดตัวของเขาเองต่อไปอีกด้วย ทั้งนี้เพราะนักเรียนทุก
คนต่างก็มองเป็นประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนแก่ตนเอง โรงเรียน ครอบครัว และประเทศชาติโดยส่วนรวมใน
ที่สุดนั้นเอง 

ชนาธิป พรกุล (2555, หน้า 13-16) กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอน ว่ามีหน้าที่รับผิดชอบ 
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีล าดับตามขั้นตอนในการปฏิบัติงานสอน ดังนี้ 

1) ก่อนสอน ท าการวางแผน เตรียมการ เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ 
2) ขณะสอน ท าหน้าที่อ านวยความสะดวก (facilitator) จัดการ แนะน า สังเกต 

ช่วยเหลือเสริมแรง และให้ข้อมูลย้อนกลับ  
3) หลังสอน ท าหน้าที่ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือใช้ในการวางแผนการสอน

ต่อไปหรือตัดสินคุณภาพของผู้เรียน 
ประณาท เทียนศรี (2556, หน้า 94) กล่าวถึงบทบาทของครูผู้สอนไว้ว่า ครูเป็นผู้ที่มีบทบาท

ส าคัญในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยเน้นการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียน
เป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการกระบวนการเรียนรู้ให้มาก
ที่สุด มีการเรียนรู้ร่วมกันจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ซึ่งครูต้องค านึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา วิธีการเรียนรู้  
ความสนใจ และความสามารถของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง การออกแบบการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้นครู
จ าเป็นต้องใช้รูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลาย โดยครูต้องพิจารณาว่าจะเลือกวิธีการสอนใด พิจารณา
จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง และพิจารณาจุดมุ่งหมายของการสอนและเนื้อหาต่างๆ ให้เหมาะสม   

โดยที่การสอนเป็นหน้าที่หลักของครู ดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 4 “ครู” หมายถึง บุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้าน
การเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐและ
เอกชน” (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554, หน้า 3) ดังนั้นบทบาทด้านการสอนจึงเป็น
บทบาทที่ส าคัญที่สุดของครู ซึ่งจะต้องพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
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หลักสูตรและการวัดและประเมินผล โดยจะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลา เห็นได้ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรของไทยจากที่เคยเน้นเนื้อหาสาระมาเป็นเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเน้นมาตรฐาน แต่ครู
ส่วนใหญ่ยังคงใช้การจัดการเรียนการสอนแบบเดิม จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตกต่ าตลอดมา 

สรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพ คือ ดี , มีปัญญา คือ เก่ง, 
และเป็นผู้มีความสุข คือ สุขภาพกายและจิตดี หรืออาจกล่าวโดยสรุปว่าการเป็นประชาชนที่ดี เก่ง สุข 
และเป็นประชาชนที่มองกว้าง คิดไกล ใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม นั้นต้องเริ่มต้นจากเป็นการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

บทบาทหน้าที่ของครูในปัจจุบัน นอกจากการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแล้ว 
วิไล ตั้งจิตสมคิด (2554, หน้า 133-138) ยังได้กล่าวอีกว่าว่า หากจะแยกตามความหมายของค าใน
ภาษาอังกฤษว่า TEACHER จะได้ดังนี้ 

T = Teaching and Training  การสั่งสอนและการฝึกฝนอบรม 
E = Ethics Instruction   การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
A = Action Research   การค้นคว้าวิจัยหรือการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 
C = Cultural Heritage   การถ่ายทอดวัฒนธรรม 
H = Human Relationship  การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
E = Extra Job    การปฏิบัติหน้าที่พิเศษต่างๆ  
R = Reporting and Counseling การรายงานผลและการแนะแนว 
S = Student Activities  การจัดกิจกรรมนักเรียน 

1) หน้าที่ด้านการสั่งสอนและฝึกอบรม (teaching and training)  
ภารกิจประการแรกสุดและส าคัญที่สุดของผู้ประกอบวิชาชีพครู คือ การสั่งสอน

วิชาความรู้ และการฝึกฝนวิทยาการให้กับศิษย์ ไม่ว่าหลักสูตรหรือปรัชญาการศึกษาจะเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรผู้เป็นครูก็ต้องมีหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเล่าเรียน คุณภาพที่เด่นที่สุดของครูก็ คือ
การสอน ครูที่สอนดี รู้วิธีฝึกฝนศิษย์ให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาที่เรียนย่อมเป็นครูที่ได้รับการนับถือ  
การสอนทีด่ีนั้น กิลเบิร์ต ไฮเอต (Gillbert Highet; อ้างถึงใน ธีรศักดิ์ อัครบวร, 2544, หน้า 66-67) กล่าว
ไว้ในหนังสือ the art of teaching ว่า การสอนที่ดีมีลักษณะดังนี้ 

(1) ต้องมีความรู้ในเรื่องที่สอนอย่างลึกซึ้ง แม่นย าเนื้อหา 
(2) ต้องมีอารมณ์ขัน สอนได้สนุกสนานไม่น่าเบื่อ 
(3) ต้องมีความแม่นย า และมีความมั่นใจในการสอน 
(4) สอนด้วยความรักและเมตตานักเรียน ไม่ข่มขู่บังคับกรรโชก 
(5) ต้องมีความอดทนและอดกลั้นต่อความไม่รู้ของนักเรียน 
(6) ต้องมีความเข้าใจในพัฒนาการและความสนในของนักเรียน 
(7) ต้องรู้จักยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน 

2) หน้าที่ด้านอบรมคุณธรรมและจริยธรรม (ethics instruction) 
ภารกิจของครูนอกจากสั่งสอนและฝึกฝนวิทยาการให้แก่ศิษย์แล้วนั้น ภารกิจอีก

ประการที่สังคมคาดหวังไว้ก็คือ การอบรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน จริยธรรมเป็นสิ่งที่ท าให้มนุษย์มี
พฤติกรรมต่างจากสัตว์ ครูเป็นผู้อบรมกติกาสังคม กฎเกณฑ์ของสังคม ตลอดจนกิริยามารยาทที่สังคม
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พึงประสงค์ให้ศิษย์โดยทั่วไปได้รับการอบรมจริยธรรมนั้นมีหลักการส าคัญคือ ครูต้องสั่งสอนสิ่งที่ควร
กระท า สิ่งที่ควรปฏิบัติให้ก่อน ครูต้องปฏิบัติให้ดูให้เข้าใจวิธีการกระท าสิ่งต่างๆ ที่ถูกที่ควรแล้ว
ให้ศิษย์ได้ปฏิบัติได้ฝึกฝนจนได้รับรู้ผลจากการปฏิบัติดีตามนั้น ให้มีประสบการตรงว่าการประพฤติดีนั้น
ท าให้มีความสุขได้อย่างไร 

3) หน้าที่ด้านวิจัยและศึกษาค้นคว้า (action research) 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตัวศิษย์ ครูจึงมีหน้าที่ต้องแสวงหาค าตอบใน

สภาพการทางการศึกษาทุกๆ ด้านของนักเรียน ครูจึงต้องศึกษาค้นคว้าและวิจัย งานทุกด้านที่เกี่ยวกับ
ห้องเรียน โรงเรียน และตัวนักเรียน ตลอดจนความรู้ความเข้าใจของครูเองในสิ่งที่ตนประพฤติปฏิบัติ 
ครูต้องแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบและพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยการลงมือกระท า (action) 

4) หน้าที่ด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรม (cultural heritage) 
สังคมคาดหวังให้ครูเป็นผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้กับเยาวชนซึ่งเป็น

สมาชิกใหม่ของสังคมต่อจากพ่อแม่และครอบครัว หน้าที่การถ่ายทอดมรดกของสังคมนี้ครอบคลุมถึง
การอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดี เช่น การใช้ภาษา กิริยามารยาททางสังคม ฯลฯ และการพัฒนาวัฒนธรรมรวมถึง
การรณรงค์สร้างสรรค์วัฒนธรรมที่ดีแก่สังคม เช่น วัฒนธรรมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการจราจร การมี
วินัยต่างๆ เป็นต้น หน้าที่ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมนี้เป็นงานสร้างสังคมหรือสร้างชาติของครูนั่นเอง 

5) หน้าที่ด้านการสร้างมนุษยสัมพันธ์ (human relationship) 
งานในหน้าที่ครูต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลในสังคมมากมายตั้งแต่นักเรียน 

ผู้ปกครอง เพื่อนครู ผู้บังคับบัญชา บุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรในชุมชน และเจ้าหน้าที่รัฐ  
ในหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องเกี่ยวข้องด้วย ครูต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลดังกล่าวแต่ละกลุ่มเพ่ือ
ประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษา 

6) หน้าที่ด้านงานพิเศษต่างๆ (extra job) 
หน้าที่ของครูที่นอกเหนือจากการสอน การอบรมและพัฒนาศิษย์แล้ว ครูจ านวน

มากต้องมีหน้าที่งานบางอย่างที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เป็นงานสนับสนุนการศึกษา เช่น งานธุรการ
โรงเรียน งานบรรณารักษ์ งานปกครอง งานอาหารกลางวัน งานตามระเบียบราชการ งานตรวจ
เวรยาม การท างานนอกสถานที่ ฯลฯ ซึ่งงานต่างๆ เหล่านี้บางลักษณะงานต้องใช้ความสามารถพิเศษ
บางประการของครู ครูจึงจ าเป็นต้องศึกษา ฝึกฝนความสามารพิเศษบางอย่างไว้ด้วย เช่น งานคอมพิวเตอร์ 
ดนตรี ศิลปะ เป็นต้น 

7) หน้าที่ด้านการรายงานผลและการแนะแนว (reporting and counseling) 
ครูต้องรายงานผลการพัฒนาการของศิษย์ทุกๆ ด้านต่อผู้ปกครองและ

ผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการวัดและประเมินผล 
ทั้งสามารถรายงานผลได้อย่างถูกต้องทั้งทางด้านการศึกษาเล่าเรียน พฤติกรรม สุขภาพอนามัย และ
ลักษณะนิสัยของนักเรียน นอกจากรายงานผลซึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติแล้ว ครูยังต้องเป็นผู้ช่วยร่วม
แก้ไขและป้องกันไม่ให้ศิษย์ล้มเหลวในการศึกษาและพัฒนาการด้านต่างๆ โดยการเป็นผู้ที่คอยให้
ค าแนะน า ช่วยเหลือทั้งกับตัวศิษย์และผู้ปกครองด้วย ทั้งการรายงานผลและแนะแนวต้องท า
สม่ าเสมอและตรงเวลา 
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8) หน้าที่ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน (student activities) 
ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการต่างๆ ของศิษย์ การจะพัฒนาให้

ศิษย์มีประการณ์ท่ีเหมาะสมนั้นครูต้องเป็นผู้จัดสภาพการณ์หรือกิจกรรมให้เหมาะสมนั่นเอง กิจกรรม
ต่างๆ ที่ครูต้องจัดมีตั้งแต่กิจกรรมในชั้นเรียนที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เพื่อให้ศิษย์มีโอกาสน าสิ่งที่เรียนในห้องเรียนไปใช้ และกิจก รรมนอกหลักสูตรเพื่อให้นักเรียน  
มีประสบการณ์ โลกทัศน์ และวิสัยทัศน์ที่กว้างขวาง ซึ่งจะช่วยให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความส าเร็จในชีวิต 

จากความหมายข้างต้น จะพบว่าบทบาทหน้าที่ของความเป็นครูนั้นก็คือผู้อบรมสั่งสอนให้
ความรู้แก่ศิษย์ แต่ปัจจุบันครูมิใช่จะท าหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีงานเสริมหลายด้าน จนบางครั้ง
อาจลืมความเป็นครู ท าให้มองเห็นได้ว่าครูนั้นมีหลายประเภทเมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมของความ
เป็นครู (ยนต์ ชุ่มจิต, 2553, หน้า 16-21)  คือ 

1) เปลือกครู  
ครูประเภทนี้จัดได้ว่าเป็นครูที่ด้อยในคุณธรรมของความเป็นครูอย่างมาก ทั้งนี้

อาจเกิดจากการมิได้มีศรัทธาที่จะมาเป็นครูแม้แต่น้อยตั้งแต่แรกเข้าเป็นนักศึกษาครู หรืออาจจะเกิด
จากสิ่งแวดล้อมที่ชักจูงให้มีพฤติกรรมบางอย่างที่ท าลายภาพลักษณ์ของความเป็นครู หรือมิฉะนั้นก็
เกิดจากนิสัยอันถาวรที่ติดตัวก็เป็นได้ ครูประเภทเปลือกครูนี้มีวิญญาณครูน้อยมาก จะท าการสอนไป
วันหนึ่งๆ เพียงเพ่ือให้วันเวลาผ่านไป ไม่ค านึงว่าศิษย์ของตนจะดีหรือชั่วอย่างไร ดังนั้นครูประเภทนี้จึง
เปรียบได้กับเปลือกของต้นไม้ ซึ่งหาคุณค่าอันใดมิค่อยได้ บางครั้งอาจไร้ค่ากว่าเปลือกของต้นไม้ด้วย
ซ้ าไป เพราะเปลือกไม้บางชนิดยังใช้ประโยชน์ในการน ามาท าเป็นตัวยาสมุนไพรส าหรับรักษาโรค  
บางชนิดได ้ตัวอย่างพฤติกรรมของครูประเภทนี้  เช่น 

(1) มาโรงเรียนสายเป็นประจ า 
(2) งานไม่ท าเอาแต่คุย 
(3) ชอบดุด่าเด็กไร้เหตุผล 
(4) งานของตนท าไม่เป็น 
(5) เช้าจดเย็นกินแต่เหล้า 
(6) ไม่สร่างเมาเข้าห้องสอน 
(7) หนีไปนอนยามเม่ือเผลอ 
(8) พูดเพ้อเจ้อกับลูกศิษย์ 
(9) เจ้านายมาท าเป็นขยัน 
(10) วันทั้งวันไม่อยู่ที่ 
(11) หาความดีโดยไม่สอน 
(12) เล่นละครหลอกเจ้านาย 
(13) ไปค้าขายเวลาราชการ 
(14) ชอบบุกงานตลอด 
(15) บ่นออดจู้จี้ 
(16) เป็นหนี้เกินตัว 
(17) ชอบมั่วแต่อบายมุข 
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(18) ไม่ขวนขวายหาความรู้ 
(19) อยู่เป็นครูไปวันๆ 

2) เนื้อครู 
ครูประเภทนี้จัดได้ว่าเป็นครูที่คุณธรรมของความเป็นครูสูงกว่าครูประเภทแรก 

มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานดีขึ้น กล่าวคือพยายามท าหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ 
มาสอนเด็กตามหน้าที่ ตามก าหนดเวลาแต่เมื่ออยู่นอกเวลาแล้วไม่สนใจในการอบรมสั่งสอน ศิษย์จะดี
จะเลวอย่างไรไม่สนใจในเวลาสอนก็จะเน้นแต่เนื้อหาวิชาตามหลักสูตรเป็นประการส าคัญไม่มีการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในขณะสอน เช่น ถ้าสอนวิชาคณิตศาสตร์ก็จะเน้นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ 
ถ้าสอนศิลปะก็จะเน้นความรู้ความสามารถในทางศิลปะโดยเฉพาะเท่านั้น  เป็นต้น อย่างไรก็ตามครู
ประเภทนี้ยังนับว่ามีความดีกว่าครูประเภทเปลือกครูเพราะมีคุณธรรมสูงขึ้น จึงเปรียบเทียบได้กับเนื้อไม้ 
ซึ่งมีประโยชน์ใช้สอยมากกว่าเปลือกไม้ ตัวอย่างพฤติกรรมของครูประเภทเนื้อครู เช่น 

(1) สอนหนังเสือตามหลักสูตร 
(2) มักไม่พูดเรื่องจรรยา 
(3) ถึงเวลาก็มา 
(4) ได้เวลาก็กลับ 
(5) เรื่องวินัยไม่กล้าเน้น 
(6) ได้แต่สอน 
(7) ชอบแต่งกายน าสมัย 
(8) ของไทยๆ ไม่นิยม 
(9) ชอบชื่นชมกับของนอก 
(10) ใช้วิธีบอกเวลาสอน 
(11) ไม่เอ้ืออาทรต่อศิษย์ 
(12) ไร้ความคิดสร้างสรรค์ 
(13) ท างานทุกวันตามหน้าที่ 
(14) ขนบธรรมเนียมประเพณีไม่สนใจ 

3) แก่นครู 
ครูประเภทนี้เป็นครูที่มีคุณธรรมของความเป็นครูสูง เป็นครูในอุดมคติ เป็นครู

เพราะมีความศรัทธาในอาชีพครูอย่างแท้จริง ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต กล่าวคือก่อนที่จะเข้ามา
ศึกษาวิชาชีพครูก็มีความศรัทธาในความเป็นครูอย่างจริงจังอยู่แล้ว ขณะที่ศึกษาเล่าเรียนวิชาชีพ
ครูก็มุ่งมั่นขวนขวายให้ความสนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ือความเป็นครูที่ดี ไม่หวั่นไหวหรือ
ปล่อยใจไปตามสิ่งเย้ายวนต่างๆ เมื่อส าเร็จการศึกษาออกไปแล้วก็ไปประกอบวิชาชีพครูด้วยความส านึก
ในบทบาทหน้าที่ของครูที่ดีตลอดเวลา ถ้าบุคคลใดเป็นไปตามที่กล่าวมานี้สมควรได้รับการยกย่องให้
เป็นแก่นครู เทียบได้กับแก่นของต้นไม้ เพราะเป็นส่วนที่แข็งแกร่งที่สุด มีคุณค่าในการน ามาใช้สอยเพราะมี
ความคงทนเป็นอย่างดี ตัวอย่างพฤติกรรมของครูประเภทแก่นครู เช่น 

(1) มาโรงเรียนแต่เช้า 
(2) กลับถึงเหย้าเมื่อเย็น 
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(3) สอนศิษย์ให้คิดเป็น 
(4) ท าตัวเช่นที่สอนศิษย์ 
(5) ไม่ติดสุรา 
(6) ไม่เป็นขี้ยาติดบุหรี่ 
(7) หนี้สินไม่มี 
(8) กินพอดีไม่ฟุ้งเฟ้อ 
(9) ไม่เพ้อเจ้อนินทา 
(10) ให้เวลาสอนเพิ่ม 
(11) สอนซ่อมเสริมเด็กเรียนช้า 
(12) มีเมตตากับทุกคน 
(13) ไม่ซุกซนมั่วโลกีย์ 
(14) ไม่เป็นผีการพนัน 
(15) ขยันอบรมศิษย์ 
(16) เป็นมิตรกับทุกคน 
(17) ค้นคว้าหาความรู้ 
(18) กตัญญูกตเวท ี
(19) เอ้ืออารีมิตรสหาย 
(20) ไม่แต่งกายน าสมัย 
(21) ท าจิตใจเบิกบาน 

2.3.4 จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
คุรุสภาซึ่งเป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2554, หน้า 92-93) โดยก าหนดไว้ใน
มาตรา 7 ให้มีสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า “คุรุสภา” มีวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่
ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ มีฐานะเป็นนิติบุคคลในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ  

มาตรา 8 คุรุสภามีวัตถุประสงค์ดังต่อไป  
1) ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออก และเพิกถอนใบอนุญาต ก ากับดูแลปฏิบัติตาม

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ 
2) ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ 
3) ประสาน ส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 

มาตรา 9 คุรุสภามีอ านาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนี้ 
1) ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2) ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้

เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
3) สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาข้อบังคับ 

ของครุุสภา ที่เก่ียวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
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จรรยาบรรณของวิชาชีพ และการประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ทั้งนี้คุรุสภาได้ออกข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.  2556 
ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับครู ดังนี้ 

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ “วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาที่ท าหน้าที่หลัก 
ด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน 
และการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา
ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหาร
การศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ 

“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (ราชกิจจานุเบกษา, 2556, หน้า 72-74) 

“ครู” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอน และ
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่า
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

“จรรยาบรรณของวิชาชีพ” หมายความว่า มาตรฐานการปฏิบัติตนที่ก าหนดเป็น
แบบแผนในการปฏิบัติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและส่งเสริม
เกียรติคุณชื่อสียงและฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการ
และสังคม อันจะน ามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 

ข้อ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 

ข้อ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อ
วิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 

ข้อ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้
ก าลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 

ข้อ 10 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และ
นิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ 

ข้อ 11 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งกาย 
วาจา และจิตใจ 

ข้อ 12 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ
ทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 

ข้อ 13 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจเสมอภาค 
โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 

ข้อ 14 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันอย่างสร้างสรรค์ 
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
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ข้อ 15 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์
และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ต่อมาคุรุสภาได้จัดให้มีประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 โดยมีสาระที่เกี่ยวกับครู 
ดังต่อไปนี้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2556, หน้า 43-47) 

สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ 
1) ความเป็นครู ประกอบด้วย 

(1)  สาระความรู้ 
 ก. สภาพงาน คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู 
 ข. การปลูกฝังจิตวิญญาณของความเป็นครู 
 ค. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู 
 ง. การจัดความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู 
 จ. การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 

(2)  สมรรถนะ 
 ก. รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพ่ือให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ 
 ข. แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ค.. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 ง. มีจิตวิญญาณความเป็นครู 

2) ปรัชญาการศึกษา ประกอบด้วย 
(1)  สาระความรู้ 
      ก. ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 

 ข. แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(2)  สมรรถนะ 

 ก. ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
 ข. วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3) ภาษาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
(1)  สาระความรู้ 

 ก. ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู 
 ข. ภาษาต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพครู 

(2)  สมรรถนะ 
 ก. สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และเขียนภาษาไทย และ

ภาษาต่างประเทศ เพ่ือสื่อความหมายอย่างถูกต้อง 
 ข. ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
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4) จิตวิทยาส าหรับครู ประกอบด้วย 
(1)  สาระความรู้ 

 ก. จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ 
 ข. จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 
 ค. จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 

(2)  สมรรถนะ 
 ก. สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ข. ใช้จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็ม

ศักยภาพ 
5) หลักสูตร ประกอบด้วย 

(1)  สาระความรู้ 
 ก. หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร 
 ข. การน าหลักสูตรไปใช้ 
 ค. การพัฒนาหลักสูตร 

(2)  สมรรถนะ 
 ก. วิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดท าหลักสูตรได้ 
 ข. ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสตูร 

6) การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ประกอบด้วย 
(1)  สาระความรู้ 

 ก. หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 

 ข. ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ค. การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม 
 ง. การจัดการชั้นเรียน 
 จ. การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา 

(2)  สมรรถนะ 
 ก. สามารถจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง 
 ข. สามารถสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

7) การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
(1)  สาระความรู้ 

 ก. หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย 
 ข. การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

(2)  สมรรถนะ 
 ก. สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 ข. สามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียน 

8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบด้วย 
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(1)  สาระความรู้ 
 ก. หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ

นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
 ข. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

(2)  สมรรถนะ 
 ก. ประยุกต์ใช้และประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
 ข. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

9) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
(1)  สาระความรู้ 

 ก. หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ข. ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล 

(2)  สมรรถนะ 
 ก. สามารถวัดและประเมินผลได้ 
 ข. สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

10) การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
(1)  สาระความรู้ 

 ก. หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา 
 ข. การประกันคุณภาพการศึกษา 

(2)  สมรรถนะ 
 ก. สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ข. สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมและประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ได ้
11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประกอบด้วย 

(1)  สาระความรู้ 
 ก. หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต 
 ข. คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู 
 ค. จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด 

(2)  สมรรถนะ 
  ก. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม 
  ข. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

สาระการฝึกทักษะและสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 
12) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ประกอบด้วย 

(1) สาระการฝึกทักษะ 
ก. การสังเคราะห์การจัดการเรียนรู้ 
ข. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
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ค. การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 
ง. การออกแบบทดสอบ ข้อสอบ หรือเครื่องมือวัดผล 
จ. การตรวจสอบข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน 
ฉ. การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน 
ช. การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน 
ซ. การพัฒนาการเป็นครูมืออาชีพ 

(2) สมรรถนะ 
ก. สามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย 
ข. สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน 

13) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย 
(1) สาระการฝึกทักษะ 

ก. การปฏิบัติการสอนวิชาเอก 
ข. การวัดและประเมินผล และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
ค. การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ง. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา 

(2) สมรรถนะ 
ก. สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก 
ข. สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ค. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

2.3.5 มาตรฐานวิชาชีพครู 
มาตรฐานวิชาชีพ เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้

เกิดขึ้นในการประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 
ก าหนดวิชาชีพครูไว้ 3 มาตรฐาน คือ 1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน การก าหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา ทั้งนี้ต้องจัดให้มีการประเมินระดับคุณภาพของผู้รับใบอนุญาต
อย่างต่อเนื่องเพ่ือด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ และความช านาญการตามระดับคุณภาพของมาตรฐาน 
ในการประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภาก าหนด (วิไล ตั้งจิตสมคิด, 2554, หน้า 200) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้
เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะ
หรือความช านาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 

มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ หมายถึง การศึกษา

ค้นคว้าเพ่ือพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่
องค์การหรือหน่วยงานหรือสมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุม
ปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน 
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ส านักเลขาธิการคุรุสภา (2538, หน้า 10-11) บันทึกว่า ครูควรศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 
ต ารา และสื่อต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ ควรจัดท าและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการที่องค์การหรือหน่วยงานหรืองสมาคมจัดท าขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และ
การประชุมปฏิบัติการ เป็นต้น 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2544, หน้า 30) อธิบายไว้ดังนี้ การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์การหรือหน่วยหรือสมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม 
การอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ โดยทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน 

สรุปได้ว่าการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษา
ค้นคว้าเพ่ือพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพครูด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้มีความรอบ
รู้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง การเข้าร่วมพัฒนาตนเองเป็นสิ่งจ าเป็นที่มีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะ
จะท าให้สมรรถภาพในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการได้ดี ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งตนเอง และ
วิชาชีพ สามารถเสนอความรู้ใหม่ๆ กับผู้เรียน ชุมชน และสังคมได้ และกล่าวได้ว่าเกณฑ์มาตรฐานของ
วิชาชีพครูของคุรุสภา จะเป็นแนวทางในการพัฒนาครูไปสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ครูมีความมั่นคง 
มีเกียรติ ศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของสังคม   

มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 
การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง การเลือกอย่าง

ชาญฉลาดด้วยความรักและความหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมอ่ืนๆ 
ครูต้องค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก 

กิจกรรมที่จัดขึ้นล้วนเกี่ยวพันกับผู้เรียน ดังนั้นครูจ าเป็นต้องศึกษา และหาทางพัฒนาด้าน
การเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ (2540, หน้า 19) กล่าวว่า การเรียนรู้จากการคิด
และปฏิบัติจริงนั้น สิ่งส าคัญท่ีผู้จัดจะต้องตระหนักไว้คือ การท างานของสมองในการคิด ทั้งในด้านของ
ส่วนสมองที่ควบคุมท างานในด้านต่างๆ ความสามารถของสมองส่วนนั้นๆ วิธีการพัฒนาของสมอง
ในแต่ละส่วน วิธีการพัฒนาสมองทั้งซ้ายและขวาให้สมดุล เพื่อการที่จะสามารถคิดได้รอบด้าน  
เกิดการบูรณาการความคิด ได้ผลผลิตหรือความคิดที่ดีเหมาะสมเฉียบคม นอกจากนี้ผู้จัดการเรียนรู้
ต้องวิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกมาของผู้เรียนแต่ละคน เพ่ือการจัดกิจกรรมให้สมองส่วน
นั้นๆ พัฒนาขึ้น และมีการพิจารณาว่า ผู้เรียนมีการพัฒนาสมองส่วนใดเป็นพิเศษ เพ่ือจะได้จัด
กิจกรรมพัฒนาสมองให้เกิดการคิดอย่างมีประสิทธิภาพหลากหลายบูรณาการรอบด้าน 

คุรุสภาได้ก าหนดเกณฑ์เพ่ือประเมินการปฏิบัติงานของครูในการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน เป็นระดับคุณภาพตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

คุณภาพระดับหนึ่ง ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน เฉพาะ
ในด้านการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยพิจารณาจาก 

1) เป็นกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้จริง 
2) เป็นกิจกรรมสร้างนิสัยในการลงมือปฏิบัติแก่ผู้เรียน 
3) เป็นกิจกรรมสร้างคุณธรรมที่มีผลให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
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คุณภาพระดับสอง ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเฉพาะ
ในด้านการเรียนการสอนในชั้นเรียน รวมถึงกิจกรรมเสริมความรู้ โดยพิจารณาจากการเลือกปฏิบัติ
กิจกรรมตามล าดับความส าคัญก่อนหลัง โดยให้ความส าคัญกับกิจกรรมที่มีผลต่อเด็กโดยตรงมากกว่า
กิจกรรมที่มีผลต่อเด็กทางอ้อม 

คุณภาพระดับสาม ตัดสินใจปฏิบัติงานทุกด้านในหน้าที่ครูให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน 
และส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน โดยพิจารณาจาก 

1) กิจกรรมทุกอย่างมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของผู้เรียน 
2) กิจกรรมและงานต่างๆ ในหน้าที่ครูส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถของ

ผู้เรียนทุกด้าน 
3) กิจกรรมและการปฏิบัติงานต่างๆ แสดงถึงความสัมพันธ์ในการพัฒนา

ความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้ส่งผลถึงตัวผู้เรียนอย่างชัดเจน 
จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิด

กับผู้เรียน หมายถึง การเลือกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน กิจกรรเสริมความรู้ และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องสัมพันธ์กันโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็ม

ความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุดตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ 
โดยวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิม 
รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 

การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพนั้น ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ (2541, หน้า 42) บันทึกไว้ว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนานักเรียนให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างครบถ้วนนั้น ครูต้องเป็นกัลยาณมิตร รักเมตตา เอาใจใส่ต่อนักเรียน
ทุกคน ด าเนินการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน โดยมีการวางแผนการสอนที่น าข้อมูลทั้ง
จากหลักสูตร ความต้องการของนักเรียนและท้องถิ่น มาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียน
เป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกคิด ปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้และเรียนรู้ร่วมกัน ครูจัดการ
เรียนการสอนให้เชื่อมโยงกับสภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้นักเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ใช้สื่อ
การสอนที่หลากหลาย และประเมินผลทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ เยาวพา เดชะคุปต์ 
(2540, หน้า 13) ได้เสนอแนะว่า การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ หมายถึง การพัฒนาผู้เรียนใน
ทุกๆ ด้าน (whole child) และทุกๆ คน โดยเน้นการพัฒนาไปตามความสามารถส่วนบุคคล ซึ่งจ าเป็น
จะต้องมีหลักสูตรที่แตกต่างกันออกไปอย่างน้อยสามหลักสูตร คือ หลักสูตรส าหรับเด็ก หลักสูตรส าหรับ
เด็กที่มีความสามารถต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ และหลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความสามารถสูงกว่าเกณฑ์ปกติ 
และสอดคล้องกับ จรวย บุญล้อม (2544 , หน้า 20) สรุปไว้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับหลักสูตร มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ โดยจัดและพัฒนาการเรียนการสอน 
ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม และจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ตามศักยภาพ ซึ่งกระบวนการในการจัดการเรียนรู้จะต้องให้ความเคารพในศักยภาพของผู้เรียน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

50 
 

ประสบการณ์ของผู้เรียนที่สั่งสมมาว่าเป็นทรัพยากรของการเรียนรู้ จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ตั้ง
จุดประสงค์ของการเรียนด้วยตนเอง จะต้องใช้กระบวนการเรียนรู้เน้นการแก้ปัญหา จะต้องใช้กระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การวางแผนและการจัดการ จะต้องเป็นการเรียนรู้ที่เป็นการให้
ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะต้องใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีอยู่อย่างหลากหลาย
ในการจัดระบบการเรียนรู้ ครูจะต้องมีบทบาทของผู้อ านวยความสะดวก 

กรมสามัญศึกษา (2542, หน้า 26) เสนอแนะว่า การจัดการเรียนการสอน ต้องจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของผู้เรียนแต่ละท้องถิ่น มีการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
จุดศูนย์กลาง 

จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ หมายถึง การใช้ความ
พยายามอย่างเต็มความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพของตนเองมากที่สุด จนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้บรรลุผลตรง
ตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้  

มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้ผลจริง หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุง หรื อ

สร้างแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอ่ืนๆ ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2544, หน้า 14) เสนอแนะว่า ครูต้องเลือกใช้ ปรับปรุง หรือ
สร้างแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอ่ืนๆ ที่สามารถน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

คุรุสภาได้ก าหนดเกณฑ์เพ่ือประเมินการปฏิบัติงานของครูในการพัฒนาแผนการสอนให้
สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง เป็นระดับคุณภาพตามรายละเอียดดังนี้ 

คุณภาพระดับหนึ่ง เลือกใช้แผนการสอนที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 
1) แผนการสอนที่มีองค์ประกอบต่างๆ ครบถ้วน สัมพันธ์กัน 
2) แผนการสอนที่ใช้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
3) แผนการสอนที่ใช้เน้นกิจกรรมการปฏิบัติ ตามกระบวนการแสวงหาความรู้

และการสร้างความรู้ 
คุณภาพระดับสอง ปรับปรุงแผนการสอนที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับข้อจ ากัดของผู้เรียน 

ครู และสถานศึกษา โดยพิจารณาจาก 
1) แผนการสอนที่ปรับปรุงมีการองค์ประกอบต่างๆ ครบถ้วน สัมพันธ์กัน 
2) แผนการสอนที่ปรับปรุงเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงมากขึ้น 
3) แผนการสอนที่ปรับปรุงสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละข้อจ ากัด

ของสถานศึกษา 
คุณภาพระดับสาม สร้างและพัฒนาแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนให้ค้นหาค าตอบด้วย

ตนเอง โดยพิจารณาจาก 
1) แผนการสอนที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบต่างๆ ครบถ้วนสัมพันธ์กัน 
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2) แผนการสอนที่สร้างและพัฒนาขึ้นเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติและค้นหาค าตอบด้วยตนเอง 

3) แผนการสอนที่สร้างและพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนและ
ข้อจ ากัดของสถานศึกษา 

จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การพัฒนาการเรียนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง 
การเลือกใช้ การปรับปรุง หรือการสร้างแผนการสอนให้สอดคล้องกับองค์ประกอบการสอนทุกด้าน 
เพ่ือน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้น 

ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้ 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2544, หน้า 39-40) ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาสื่อเพ่ือ
ท าให้การสอนมีประสิทธิภาพได้นั้น หมายความว่า ครูจะต้องประดิษฐ์ คิดค้น ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุง
เครื่องมือ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 

คุรุสภาได้ก าหนดเกณฑ์เพ่ือประเมินการปฏิบัติงานของครูในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
เป็นระดับคุณภาพไว้ดังนี้ 

ระดับคุณภาพที่หนึ่ง เลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้อย่างเหมาะสม โดย
พิจารณาจากความสัมพันธ์ของสื่อการเรียนการสอนกับองค์ประกอบของการสอน คือ ผู้เรียน กิจกรรม
การเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพที่สอง ใช้สื่อการเรียนการสอนประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนได้
เหมาะสม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยพิจารณาจาก 

1) ความเหมาะสมของสื่อกับผู้เรียน กิจกรรม และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
2) ผู้เรียนมีส่วนในการใช้และบ ารุงรักษา 
3) สื่อมีความหลากหลาย ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน เน้นการลงมือ

ปฏิบัติของผู้เรียน 
4) ผู้เรียนได้ใช้สื่อการเรียนการสอนตามความรู้สึกนึกคิดและการตัดสินใจของ

ตนเอง 
คุณภาพระดับสาม คิดค้น ผลิต และปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนที่มีผลต่อการเรียนรู้

และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยพิจารณาจาก 
1) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดค้น ผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอน 
2) สื่อการเรียนการสอนได้มาจากวัสดุในท้องถิ่น 
3) ประเมินผลการใช้สื่อ และปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
4) เผยแพร่ผลการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ได้ผลแล้ว 

จากค าอธิบายและข้อเสนอแนะที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพนั้น หมายถึง การหาวิธีการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต คิดค้น 
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เลือกใช้ และปรับปรุงพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของการ
เรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง การจัดการเรียน

การสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการแสวงหาความรู้ตามสภาพความแตกต่างของบุคคล
ด้วยการปฏิบัติจริง และสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยม และนิสัยในการปฏิบัติจนเป็น
บุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้นักเรียนรู้ตามแนวทางที่ต้องการ
อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผลถาวร ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย และแนวการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผลถาวรที่จะเกิดแก่ผู้เรียนว่า เป็นการสอนที่ยึดผู้เรียนและใช้ทักษะกระบวนการเป็น
ศูนย์กลางเพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้และปฏิบัติได้ด้วยตนเองหรือการสอนตามแนวปฏิรูป ดังนี้   

ยุทธพงษ์ ไกยวรรณ (2541, หน้า 55) ได้กล่าวว่า การสอน หมายถึง กระบวนการจัดสิ่งเร้า
และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับกิจกรรมหรือประสบการณ์เพ่ือผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากกิจกรรม 
ประสบการณ์ท่ีจัดให้ 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และทัศนีย์ บุญเติม (2542, หน้า 484) อธิบายไว้ว่า การสอน หมายถึง 
การท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การสอนมโนทัศน์ใดๆ คือ การท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มโนทัศน์นั้นๆ 
ข้อที่น่าสังเกตคือ บ่อยครั้งที่การสอนเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงโดยที่ไม่มีการเรียนรู้เกิด ถ้าเป้าหมายการเรียน
การสอนอยู่ที่การเรียนรู้ของผู้เรียน ก็ต้องเน้นที่การเรียน มากกว่าการสอน ยิ่งปัจจุบันเป็นยุคของ
ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีด้วยแล้วมีความรู้มากมายทุกวินาที ยิ่งจ าเป็นที่การบริการ และการจัด 
การเรียนการสอนต้องยึดถือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ต้องให้ผู้เรียนเรียนรู้ “วิธีการเรียนและวิธีการ
แสวงหาความรู้” มากกว่า “การเรียนตัวความรู้หรือเนื้อหาวิชาส าเร็จรูป” เพราะเนื้อหาวิชามีมากมาย 
ไม่มีทางที่ใครจะเรียนได้หมด และเนื่องจากความรู้เกิดขึ้นทุกเสี้ยววินาที คนในยุคนี้จ าเป็นต้องศึกษา
ตลอดชีวิต ดังนั้น ต้องเป็นที่คุณภาพในการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนเป็นอันดับแรก นั่นคือการสอนที่
มุ่งไปที่การท าให้ผู้เรียนมีเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นประเด็นส าคัญ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2544, หน้า 15) ได้วางเป้าหมายกระบวนการเรียนรู้ว่าเป็นการด าเนินงาน
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักหน้าที่ และรับผิดชอบ โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติสิ่งที่มีคุณค่าในการด ารงชีวิตและการเป็นพลเมืองดี
ของชาติโดยได้ด าเนินการทั้งการวิจัย พัฒนารูแบบและเทคนิคการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ส านักงานเลขานุการคุรุสภา (2544, หน้า 41) แนะน าว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเน้นผลถาวร หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหา
ความรู้ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง และสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วนตนเอง 
ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป จากเจตนารมณ์
ดังกล่าว คุรุสภาได้ก าหนดเกณฑ์เพ่ือประเมินการปฏิบัติงานของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นระดับคุณภาพไว้ดังนี้ 

คุณภาพระดับหนึ่ง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดเนื้อหาเป็นหลัก โดยพิจารณาจาก 
1) ผู้สอนเป็นผู้บอกความรู้ 
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2) ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติงานตามแบบหรือท าตามตัวอย่าง 
3) ผู้เรียนท าตามข้อก าหนดหรือค าสั่ง 

คุณภาพระดับสอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดกระบวนการและการสร้างนิสัย
เป็นหลักพิจารณาจาก 

1) ผู้สอนเป็นผู้ช่วยเหลือแนะน าให้ผู้เรียนลงมือท างานตามกระบวนการสร้างความคิด
รวบยอด 

2) ผู้เรียนค้นหาความรู้และสรุปความคิดรวบยอดได้เองตามค าแนะน า 
คุณภาพระดับสาม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดหลักกระบวนการและการสร้างนิสัย

เป็นหลัก โดยพิจารณาจาก 
1) ผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาความรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งๆ 

ขึ้นไป โดยการใช้สถานการณ์ต่างๆ อย่างหลากหลาย 
2) ผู้เรียนเลือกและปฏิบัติงานตามศักยภาพ 
3) ผู้เรียนประเมินตนเอง และปรับปรุงตนเอง 
4) การเรียนการสอนมุ่งเน้นการสร้างนิสัยการปฏิบัติ จนเป็นบุคลิกภาพติดตัวถาวร

ตลอดไป 
จากข้อเสนอแนะที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ดังนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปโดยยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ซึ่งครูเป็นผู้จัดประสบการณ์ ชี้น าแหล่งความรู้  และข้อมูลที่ทันสมัย 
เน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล เพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้โดยการปฏิบัติด้วยตนเอง 
และมุ่งสร้างนิสัยการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพติดตัวถาวรตลอดไป 

มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของของเรียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การรายงานผล

การพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนรู้ให้ครอบคลุมสาเหตุปัจจัย และการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้อง โดยครูน าเสนอรายงานผลการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้ 

1) ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา และเป้าหมายของ
การพัฒนาผู้เรียน 

2) เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่น ามาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน และข้ันตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการ หรือนวัตกรรมนั้นๆ 

3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่ก าหนดที่เกิดแก่ผู้เรียน 
4) ข้อเสนอแนะ แนวทางใหม่ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2544, หน้า 43-45) อธิบายว่า การรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ หมายถึง การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียน
การสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยครูน าเสนอรายงานการปฏิบัติงาน
ในรายละเอียดดังนี้  

1) ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาและเป้าหมายของการพัฒนา
ผู้เรียน  
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2) เทคนิคและวิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่น ามาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน และข้ันตอนวิธีการใช้เทคนิคหรือนวัตกรรมนั้นๆ  

3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่ก าหนดที่เกิดกับผู้เรียน  
4) ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานของครูเป็นไปด้วยความชัดเจน เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น คุรุสภา
ได้ก าหนดเกณฑ์เพ่ือประเมินการปฏิบัติงานของครูในการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียน
อย่างเป็นระบบ โดยแบ่งเป็นระดับคุณภาพตามรายละเอียด ดังนี้ 

คุณภาพระดับหนึ่ง เป็นรายงานการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในภาพรวมของกลุ่ม
ผู้เรียนหรือห้องเรียนที่รับผิดชอบ โดยพิจารณาจาก 

1) ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการและเป้าหมายในการพัฒนาที่เป็นภาพรวม
กลุ่มใหญ่ หรือผู้เรียนทั้งห้อง 

2) เทคนิควิธีการ หรือนวัตกรรมที่น าเสนอเป็นเทคนิคที่ใช้กับผู้เรียนแบบเดียวกันทั้งห้อง 
3) รายงานผลการใช้เทคนิควิธีการ หรือนวัตกรรมเป็นภาพรวมของการพัฒนาผู้เรียน

ทั้งห้อง 
4) ข้อเสนอแนะใหม่ๆ เป็นการเสนอในการปฏิบัติต่อผู้เรียนเหมือนกันทั้งห้อง 

คุณภาพระดับสอง เป็นการรายงานคุณภาพที่แสดงถึงการพัฒนาผู้เรียนจ าแนกเป็นกลุ่มต่างๆ 
ของห้องเรียนที่รับผิดชอบโดยพิจารณาจาก 

1) ข้อมูลสภาพปัญหา ความต้องการ และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนที่จ าแนก
เป็นกลุ่ม กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน  หรือกลุ่มเฉพาะอย่างอ่ืนๆ 

2) ข้อเสนอในการพฒันาผู้เรียนสอดคล้องกับการพัฒนาในแต่ละระดับ 
คุณภาพระดับสาม เป็นการรายงานคุณภาพที่แสดงถึงการพัฒนาผู้เรียนจ าแนกเป็น

รายบุคคล โดยพิจารณาจาก 
1) ข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนที่จ าแนกเป็น

รายบุคคล 
2) เทคนิควิธีการและนวัตกรรมที่น าเสนอในการพัฒนาผู้ เรียนสนองตอบต่อสภาพ

ความแตกต่าง ความสนใจและความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
3) รายงานผลการใช้เทคนิควิธีการ หรือนวัตกรรมแสดงถึงพัฒนาการของผู้เรียน

รายบุคคล 
4) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

สรุปได้ว่า การรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ หมายถึง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผลจากการปฏิบัติกิจกรรมอย่างเป็นระบบที่ได้จากการประเมินผลก่อนเรียน 
ระหว่างเรียนและหลังเรียน หรือการประเมินผลปลายภาคเรียน ที่แสดงถึงความบกพร่อง สภาพ
ปัญหา และความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนเพ่ือน ามาพัฒนาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้เทคนิค 
วิธีการ และนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน หมายถึง การแสดงออก การประพฤติ และปฏิบัติ 
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ในด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ าเสมอ 
ที่ท าให้ผู้เรียนเลื่อมใส ศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง 

การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดีแก่ผู้เรียนนั้น เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะครูคือแม่พิมพ์
ของชาติ ยกให้ครูเป็นอาวุโสและวุฒิภาวะสูงกว่าผู้เรียน ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งวุฒิปัญญา และด้าน
บุคลิกภาพ ครูต้องท าตัวเป็นสื่อกลางระหว่างผู้เรียนกับจิตสูงสุด คุณลักษณะที่ดีนั้น วิไล ตั้งจิตสมคิด 
(2544, หน้า 143-146) ได้กล่าวว่า ครูจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ ดังนั้นครูที่ดีจะต้องมีลักษณะ
บางประการที่แตกต่างจากวิชาชีพอ่ืน การที่จะศึกษาลักษณะของครูที่ดีนั้นเพ่ือให้ผู้ต้องการเป็นครูได้รู้
ถึงลักษณะที่ดีของครูเป็นอย่างไร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับครูดีว่า  
“...ครูนั้นจะเป็นครูจีน ครูไทย ครูฝรั่ง ครูแขกชาติใดก็ตาม ผู้ที่เป็นครูนั้นจะต้องมีจิตใจสูง ถ้าครูมีจิตใจสูง
ก็จะท างานของตนด้วยความส าเร็จ จะเป็นที่นับถือของศิษย์ และเป็นที่เคารพของผู้ที่เป็นประชาชน
ทั่วๆ ไป...” 

จะเห็นได้ว่าผู้ที่เป็นครูไม่ว่าจะชนชาติใดก็ตามจะต้องเป็นบุคคลที่มีจิตใจสูง สมกับที่ได้รับ
การยกย่องว่าเป็นปูชนียบุคคล นอกจากนี้พระองค์ยังได้มีพระราชด ารัสเกี่ยวกับครูที่ท าดีว่าเป็นครูที่แท้  
“...ครูที่แท้นั้นจะต้องเป็นผู้กระท าแต่ความดี คือ ต้องหมั่นขยันและอุตสาหะ พากเพียร ต้องเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
และเสียสละ ต้องหนักแน่น อดกลั้นและอดทน ต้องรักษาวินัย ส ารวมระวังความประพฤติของตนให้
อยู่ในระเบียบแบบแผนอันดีงาม ต้องปลีกตัวปลีกใจจากความสะดวกสบายและความสนุกสนานรื่นเริง
ที่ไม่สมควรแก่เกียรติภูมิของตน ต้องตั้งใจให้มั่นและแน่วแน่ ต้องซื่อสัตย์รักษาความจริงใจ ต้องเมตตา
หวังดี ต้องวางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปเป็นอ านาจอคติ ต้องอบรมปัญญาให้เพ่ิมพูนสมบูรณ์ขึ้น ทั้งใน
ด้านวิทยาการและความฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล...” 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของครูที่ดีของท่านพุทธทาสภิกขุ (วิไล ตั้งจิตสมคิด, 
2545, หน้า 145-147) พบว่า ลักษณะของครูที่ดีมี 3 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านคุณลักษณะ 
ในด้านคุณลักษณะนั้นกล่าวไว้โดยสรุปดังนี้ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู  

และพร้อมที่จะพัฒนาวิชาชีพของตนเองอยู่เสมอ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ทั้งด้าน
ศีลธรรม วัฒนธรรม กิจนิสัย สุขนิสัย และอุปนิสัย ตลอดจนมีความเป็นประชาธิปไตย ใฝ่รู้และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ มีความเมตตาแก่ศิษย์ มีสุขภาพสมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ และ
สามารถใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ได้ มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน และสามารถ
เป็นผู้น าชุมชนได้ และสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ภาษา และการวิจัย เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นครูแบบใหม่ในระดับสากลได้ ซึ่งในด้านสามารถพัฒนา
ตนเองให้เป็นครูแบบใหม่ในระดับสากลได้นั้น มีวิธีการดังนี้ 

วิธีที่หนึ่ง เป็นครูที่ เน้นความหลากหลายเพ่ือตอบสนองต่อผู้เรียนเป็นหลัก 
แนะน าผู้เรียนสามารถพัฒนาเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ และสร้างสรรค์ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
ผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง 

วิธีที่สอง รู้วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น เพราะ
การศึกษายุคใหม่เป็นการศึกษาผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์มากข้ึน 

วิธีที่สาม เป็นครูที่ต้องไปหานักเรียนมากขึ้น เข้าเยี่ยมชุมชนได้มากข้ึน 
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2) ด้านความรู้ 
ในด้านความรู้นั้นกล่าวได้โดยสรุปดังนี้  มีความรู้ในวิชาที่สอนอย่างแท้จริง 

สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีในศาสตร์ความรู้มาสู่การปฏิบัติได้ ทั้งการปฏิบัติในระดับสากลและระดับ
ท้องถิ่น มีความรู้ด้านการวิจัย วิทยาการคอมพิวเตอร์และภาษา เพ่ือเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้ มีความรู้ด้านเทคนิคการสอน จิตวิทยา การวัดผลและประเมินผล และสามารถประยุกต์ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รู้ข้อมูลข่าวสารรอบตัวและเรื่องราวในท้องถิ่นเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้ และฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์วิจารณ์ได้ 

3) ด้านการถ่ายทอดความรู้ 
ในด้านการถ่ายทอดความรู้นั้น สามารถสรุปได้ดังนี้ สามารถประยุกต์ใช้เทคนิค

การสอนต่างๆ เพ่ือจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่น่าสนใจและผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหาที่เรียน 
ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงความรู้นั้นสู่การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ หรือใช้ในการเรียนรู้
ต่อไป สามารถอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีศีลธรรม วัฒนธรรม กิจนิสัย สุขนิสัย และอุปนิสัย รวมทั้งรัก
ในความเป็นประชาธิปไตย เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนใฝ่รู้ และก้าวทันเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถใช้ภาษาสื่อสารกันได้เพ่ือให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมองกว้างคิดไกล และมีวิจารณญาณที่จะวิเคราะห์และเลือกใช้
ข่าวสารข้อมูลให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้ พัฒนาผู้เรียน เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ของชุมชน สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาชุมชนและแก้ปัญหาต่างๆ ในชุมชนได้ 

ส าหรับส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2544, หน้า 46) ได้อธิบายไว้ว่า การปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติทางบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย 
กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูสม่ าเสมอ ท าให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็น
แบบอย่าง เพ่ือให้การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของครูมีความชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ ด้วย
ตนเอง และผู้อื่น คุรุสภาจึงได้ก าหนดเกณฑ์เพื่อประเมินการปฏิบัติตน  และปฏิบัติงานของครู
เป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นระดับคุณภาพตามรายละเอียดดังนี้ 

คุณภาพระดับหนึ่ง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ โดย
พิจารณาจาก 

(1) การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ 
(2) การใช้วาจาสุภาพ 
(3) มีความประพฤติเรียบร้อย 
(4) มีความเมตตากรุณาต่อผู้เรียน 
(5) รับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างขยันขันแข็ง 
คุณภาพระดับสอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างสม่ าเสมอ ให้ค าแนะน า และ

แก้ไขข้อบกพร่องในลักษณะสร้างสรรค์ตลอดจนสอดแทรกในการกระบวนการเรียนการสอน โดย
พิจารณาจาก 

(1) การให้ค าแนะน า 
(2) การเชิญชวนให้ปฏิบัติ 
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(3) การแก้ไขข้อบกพร่อง 
(4) การสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน 
คุณภาพระดับสาม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจนผู้เรียนเกิดศรัทธา และปฏิบัติ

ตามแบบอย่างที่เลือกแล้วเป็นปกตินิสัย โดยพิจารณาจาก 
(1) เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของครูใน

สถานศึกษา 
(2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกพฤติกรรมของตนเอง 
(3) เสริมแรงทางบวกแก่ผู้เรียน 
(4) เผยแพร่วิธีการที่ถูกต้องในการสร้างคุณธรรม 

จากการวิจัยและแนวความคิดต่างๆ พิจารณาแล้วสามารถสรุปได้ว่า การปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง การประพฤติและปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับความเป็นครูหรือคุณลักษณะ 
ที่ดีของครูอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธาและเชื่อถือนั้น มีลักษณะส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 

1) ลักษณะส่วนตัวดี คือ มีบุคลิกภาพดี อาทิ มีความเป็นตัวของตัวองสูง มีความกระหาย
ในด้านการเรียนรู้ มีความประพฤติปฏิบัติดี มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรู้
ความสามารถดี มีความทันต่อเหตุการณ์ดี 

2) พฤติกรรมการสอนดี คือ มีความรู้ความสามารถในวิชาที่สอนดี อาทิ การเตรียม 
การสอนดี การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ อธิบายความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจได้แจ่มชัด 
และปฏิบัติตามได ้

3) ลักษณะส่วนวิชาชีพดี คือ ลักษณะของความเป็นวิชาชีพชั้นสูง อาทิ มีคุณธรรม
และจรรยาบรรณ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีการพัฒนาวิชาชีพครู มีการพัฒนาศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ หวังผลเลิศในการงานที่ปฏิบัติ และเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาสังคม 

มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
การร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความส าคัญ รับฟัง

ความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของเพ่ือน
ร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาและร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระท านั้น 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2544, หน้า 48) ได้อธิบายไว้ว่า การร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษา
อย่างสร้างสรรค์ เป็นการตระหนักถึงความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ 
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของเพ่ือนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของสถานศึกษาและร่วมรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นจากการกระท านั้น และเพื่อให้ครูได้ร่วมมือกัน
ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ คุรุสภาได้ก าหนดเกณฑ์เพ่ือประเมินการปฏิบัติงาน
ของครูในด้านการร่วมมือกับผู้อ่ืนใสถานศึกษาเป็นระดับคุณภาพตามรายละเอียดดังนี้ 

คุณภาพระดับหนึ่ง ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วน บรรลุวัตถุประสงค์
ของงาน โดยพิจารณาจาก 

1) ความเข้าใจงาน 
2) ความส าเร็จของงาน 
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3) ความเต็มใจรับผลกระทบของงาน 
คุณภาพระดับสอง อาสาเข้าร่วมปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามความรู้ ความสามารถ 

และความถนัด ให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา โดยพิจารณาจาก 
1) เข้าร่วมวางแผนและแบ่งงานกันท า 
2) การปฏิบัติงานสร้างสรรค์ โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวม 
3) ความพึงพอใจในบทบาทของตนที่ช่วยให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย 
4) ผลของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย 

คุณภาพระดับสาม มุ่งมั่นพัฒนางานและสถานศึกษาอย่างเป็นระบบจนติดเป็นนิสัย โดย
พิจารณาจาก 

1) การเป็นผู้น าในการวางแผนพัฒนาตามเป้าหมายอย่างครอบคลุม และสัมพันธ์กับ
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2) การเป็นผู้น าในการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
3) ช่วยเหลือและพัฒนาผู้ร่วมงาน 
4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและกลุ่ม แล้วน ามาปรับปรุงพัฒนางาน 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง 
การใช้ทักษะมนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกันกับบุคคลอื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  
เพ่ือการปฏิบัติให้กิจกรรมต่างๆ บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
การร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความส าคัญ รับฟัง

ความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน และร่วมมือปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางาน
ของสถานศึกษาให้ชุมชนและสถานศึกษา มีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2544, หน้า 50) ได้อธิบายไว้ดังนี้ การร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชน
อย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความส าคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้
ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน และร่วมมือปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษาให้ชุมชน
และสถานศึกษา มีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ และเพื่อให้
การปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้านความร่วมมือกับชุมชนมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น ส านักงานเลขาธิการ
คุรุสภาได้ก าหนดเกณฑ์เพ่ือประเมินการปฏิบัติงานของครูเป็นระดับคุณภาพ ตามรายละเอียดดังนี้ 

คุณภาพระดับหนึ่ง ปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนตามที่ได้รับมอบหมายได้
ครบถ้วน บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน โดยพิจารณาจาก 

1) ความรู้ความเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมาย 
2) ความส าเร็จของงานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
3) ความเต็มใจรับผลกระทบของงาน 

คุณภาพระดับสอง อาสาเข้าร่วมปฏิบัติงานทางการศึกษาที่เกี่ยวกับชุมชน ตามความรู้ 
ความสามารถ หรือความถนัด โดยพิจารณาจาก 

1) การเข้าร่วมวางแผนแบ่งงานกันท า 
2) การปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์โดยยึดถือประโยชน์ของส่วนรวม 
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3) ความพึงพอใจระหว่างการปฏิบัติงาน 
4) ความพึงพอใจในบทบาทของตนที่ช่วยให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย 

คุณภาพระดับสาม มุ่งมั่นพัฒนางานการศึกษาเพ่ือชุมชน และร่วมมือกันพัฒนา
การศึกษา เพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ เป็นนิสัย โดยพิจารณาจาก 

1) การเป็นผู้น าในการวางแผนพัฒนาชุมชนที่ครอบคลุมและสัมพันธ์กับงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

2) การเป็นผู้น าในการพัฒนางาน ท าให้งานมีประสิทธิภาพเป็นระบบ 
3) ช่วยเหลือพัฒนาผู้ร่วมงาน 
4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและกลุ่ม แล้วน ามาปรับปรุงพัฒนางาน 

สรุป การร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน เป็นการให้ความส าคัญในการยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของคนอ่ืน การยอมรับความรู้ความสามารถของบุคคลในชุมชน การสร้างมนุษยสัมพันธ์
และการแสวงหาความร่วมมือจากชุมชนด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้เกิดความยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งจะ
เกิดผลให้การพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
การแสวงหาข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจ า และรวบรวม

ข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถ
วิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และ
พัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2544, หน้า 52-53) อธิบายไว้ว่า การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
ในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจ า และรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคม
ทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้
ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม และเพ่ือให้
การปฏิบัติงานของครูในการแสวงหาความรู้ และใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการพัฒนามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
สามารถตรวจสอบได้เป็นรูปธรรม ส านักเลขาธิการคุรุสภาจึงได้ก าหนดเกณฑ์เพ่ือประเมินการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์ดังกล่าวของครูเป็นระดับคุณภาพ ตามรายละเอียดดังนี้ 

คุณภาพระดับหนึ่ง สามารถหาข้อมูล ข่าวสาร ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันและ
น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับสภาพทางการเมือง 
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ในระดับท้องถิ่น ในระดับประเทศ และในระดับโลก โดยพิจารณาจาก
การมีข้อมูลขา่วสารที่เป็นปัจจุบัน 

คุณภาพระดับสอง สามารถรวมรวมข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นมาใช้ในการปรับปรุงการเรียน
การสอนได้ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยี เทคนิค วิธีการ นวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนและวิชาชีพครู โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลและน ามาใช้ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

คุณภาพระดับสาม สามารถจัดระบบข้อมูลข่าวสารน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ได้เป็นปกตินิสัย โดยพิจารณาจาก 

1) การจัดระบบข้อมูลข่าวสารได้ 
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2) การให้บริการข้อมูลข่าวสารได้ 
3) การน าข้อมูลข่าวสารไปใช้ในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

จากแนวทางที่เสนอมาข้างต้น สามารถสรุปได้ดังนี้ คือ การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสาร
ตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้านไว้อย่างเป็นระบบ และพร้อมจะน าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหาการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคม
ได้อย่างเหมาะสม 

มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้

โดยการน าเอาปัญหาหรือความจ าเป็นในการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ 
ในโรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวรเป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะจ าวิกฤตต่างๆ มาเป็นโอกาสในการพัฒนาครูจ าเป็นต้องมอง
มุมต่างๆ ของปัญหาแล้วผันมุมปัญหาไปในทางการพัฒนา ก าหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียน 
ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่างๆ ได้ กล้าที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ มีสติในการแก้ปัญหา 
มิได้ตอบสนองปัญหาต่างๆ ด้วยอารมณ์ หรือแง่มุมแบบตรงตัว ครูสามารถมองหักมุมในทุกๆ โอกาส 
มองเห็นแนวทางท่ีน าสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542 , หน้า 25) ได้ให้ความหมายไว้
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ ว่า การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์ ทุกเวลาทุก
สถานที่ เป็นการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย และองค์กรท้องถิ่นเพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ โดยการจัดการเรียนการสอนให้ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 
เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาในด้านวิชาความรู้ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทางสังคม และสุเรขา, 
นามปากกา (2544, หน้า 30) ให้ความเห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและบ้าน และระหว่าง
บ้านและโรงเรียนนั้น ทั้งสองอย่างที่กล่าวถึงมีส่วนสนับสนุน และมีความส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริม
ให้เด็กประสบความส าเร็จในการเรียน พ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่มีบทบาทเพียงแค่การเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน แต่เข้าไปมีส่วนร่วมในการการเรียนการสอนของครูในฐานะนักเรียนด้วย 
การให้การบ้านหรือมอบหมายงานให้นักเรียนกลับไปท าที่บ้าน เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กให้พัฒนายิ่งๆ ขึ้น โดยน าความรู้
จากห้องเรียนไปขยายท าความเข้าใจต่อ ฝึกให้เด็กรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นช่องทางให้ครูและผู้ปกครอง
ได้เห็นพัฒนาการหรือข้อบกพร่องในการเรียนรู้ของเด็ก ดังนั้น การที่เด็กท าการบ้านหรืองานที่ครู
มอบหมายให้ส าเร็จจึงเท่ากับเป็นการสนับสนุนให้เด็กประสบความส าเร็จในการเรียนที่โรงเรียนด้วย  

ส่วนส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2544, หน้า 54) อธิบายว่า การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหาหรือความจ าเป็น
ในการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ในโรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของครูอีกแบบหนึ่ง
ที่จะจ าวิกฤตต่างๆ มาเป็นโอกาส ในการพัฒนาครูจ าเป็นต้องมองมุมต่างๆ ของปัญหาแล้วผันมุมปัญหาไป
ในทางการพัฒนา ก าหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียน ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์
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ต่างๆ ได้ กล้าที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปัญหาต่างๆ ด้วยอารมณ์ 
หรือแง่มุมแบบตรงตัว ครูสามารถมองหักมุมในทุกๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่น าสู่ผลก้าวหน้าของ
ผู้เรียน และส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2544, หน้า 19) ได้จัดท ายกร่างเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

มาตรฐานที่  12 สร้างโอกาสให้ผู้ เรี ยนได้ เรียนรู้ ในทุกสถานการณ์ และน าเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศเป็นเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูให้กรมที่มีครูในสังกัดส่งเสริมให้ครูปฏิบัติ
ตนและปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู รวมทั้งให้น าเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูเป็นแนวใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาข้าราชการครู ดังนี้ 

คุณภาพระดับหนึ่ง การพัฒนาหรือการแก้ปัญหาและวิกฤตต่างๆ มีลักษณะเดียว โดย
พิจารณาจาก 

1) การพัฒนาหรือการแก้ปัญหาแบบตรงตัว ใช้ตัวแปรตัวเดียว ลักษณะเดียว มีสูตร
ตายตัว 

2) ก าหนดกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนหรือการแก้ปัญหา มีทางเลือกทางเดียว ไม่ค านึง 
ถึงองค์ประกอบอื่นๆ 

คุณภาพระดับสอง การพัฒนาหรือแก้ปัญหาใช้องค์ประกอบรอบด้าน โดยพิจารณาจาก 
1) น าองค์ประกอบรอบด้านมาช่วยในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา 
2) น าเอาข้อมูลมารวบรวมสร้างทางเลือกหลายๆ ทาง แล้วจึงเลือกทางเลือกที่ดีกว่า 
3) สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพ่ือขจัดปัญหาเดิมที่จะเกิดขึ้นได้ในภายหน้า 
4) ใช้แนวทางในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นมากกว่าการแก้ไข 

คุณภาพระดับที่สาม สร้างกิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาหรือความจ าเป็นในการพัฒนา
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจาก 

1) มีการน าเสนอองคป์ระกอบตัวแปรที่เก่ียวข้องทั้งระบบ 
2) ให้นักเรียนรู้จักผลกระทบของการกระท าของตน ประเมินการแสดงของตนว่ามีผลดี 

มีจริยธรรม ความงามมากน้อยเพียงใด 
3) ให้ผู้เรียนสร้างแนวทางในการพัฒนาตน เพ่ือป้องกันปัญหาและวิกฤตที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตได้อย่างถาวร 
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ หมายถึง 

การจัดการเรียนรู้ให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนที่มุ่งส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้มุ่งให้นักเรียนได้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลาจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย น ามาปรับใช้ 
กับการด ารงชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกขั้นตอนแห่งการเรียนรู้ จนสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ให้ตนเองได้
ทุกสถานการณ ์

2.3.6 การปฏิบัติงานของข้าราชการครูตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู ปัจจุบันยึดตามข้อบังคับว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา , 2550, หน้า 38-41) ได้ให้ความหมาย
จรรยาบรรณของวิชาชีพว่า หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติตนตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
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วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ซึ่งแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ครูแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ จรรยาบรรณต่อตนอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้
จรรยาบรรณของวิชาชีพครูเป็นตัวแปรในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู รายละเอียด
ดังต่อไปนี้   

 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง    
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 

ซื่อสัตย์ตามระเบียบแบบแผน พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนา
ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม เช่น ประพฤติตนเหมาะกับสถานภาพ มีการด าเนินชีวิตตามวัฒนธรรม
ประเพณี ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จอย่างมีคุณภาพ มีการศึกษาหาความรู้เพ่ือการพัฒนาตน
พัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ 

พัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ โดยต้องประพฤติ  
และละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
ก. ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี 
ข. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
ค. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จอย่างมีคุณภาพตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 
ง. ศึกษา หาความรู้ วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสะสมผลงานอย่าง

สม่ าเสมอ 
จ. ค้นคว้า แสวงหา และน าเทคนิคด้านวิชาชีพที่พัฒนาและก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับ

มาใช้แก่ศิษย์และผู้รับบริการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ 
(2) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์

ก. เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือสิ่งเสพติดจนขาดสติ หรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ
เป็นที่น่ารังเกียจในสังคม 

ข. ประพฤติผิดทางชู้สาว หรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ 
ค. ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ จนเกิดความ

เสียหายในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
ง. ไม่รับรู้หรือแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติหน้าที่ 
จ. ขัดขวางการพัฒนาองค์การจนเกิดผลเสียหาย 

2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อ

วิชาชีพ เป็นสมาชิกขององค์กร เช่น แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ รักษาชื่อเสียง
และปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ  

ครูต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การวิชาชีพ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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(1) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
ก. แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ 
ข. รักษาชื่อเสียงและป้องป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 
ค. ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้ 
ง. อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ 
จ. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตตามกฎ ระเบียบ และ

แบบแผนของทางราชการ 
ฉ. เลือกใช้หลักวิชาที่ถูกต้อง สร้างสรรค์เทคนิคใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 
ช. ให้องค์ความรู้หลากหลายในการปฏิบัติหน้าที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

สมาชิกในองค์การ 
ซ. เข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

(2) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์
ก. ไม่แสดงความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพ 
ข. ดูหมิ่น เหยียดหยาม ให้ร้ายผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ศาสตร์ในวิชาชีพหรือ

องค์กรวิชาชีพ 
ค. ประกอบการงานอ่ืนที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษา 
ง. ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผิดชอบ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือแบบ

แผนของทางราชการจนก่อให้เกิดความเสียหาย 
จ. คัดลอก หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
ฉ. ใช้หลักวิชาการที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติวิชาชีพ ส่งผลให้ศิษย์หรือ

ผู้รับบริการเกิดความเสียหาย 
ช. ใช้ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ หรืออาศัยองค์กรวิชาชีพแสวงหาประโยชน์

เพ่ือตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
3) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม  
ให้ก าลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า เช่น ส่งเสริมให้เกิดการเรียนการเรียนรู้
ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ให้บริการด้วยความจริงใจ
และเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 

(1)  ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
ก. ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ 

ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
ข. ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และ

ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ค. ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
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ง. ต้องไม่กระท าต้นเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 

จ. ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับ
ผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 

ทั้งนี้ต้องประพฤติ และละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
(1) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์

ก. ให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์และผู้รับการบริการด้วยความเมตตากรุณา
อย่างเต็มก าลังความสามารถและเสมอภาค 

ข. สนับสนุนการด าเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส 
ค. ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ศิษย์และผู้รับบริการ

ได้รับการพัฒนาตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล 
ง. ส่งเสริมให้ศิษย์และผู้รับบริการสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจาก

สื่ออุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
จ. ให้ศิษย์และผู้รับบริการ มีส่วนร่วมวางแผนการเรียนรู้ และเลือกวิธีปฏิบัติ

ที่เหมาะสมกับตนเอง 
ฉ. เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์และผู้รับบริการด้วยการรับฟัง

ความคิดเห็น ยกย่อง ชมเชย และให้ก าลังใจอย่างกัลยาณมิตร 
(2) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์

ก. ลงโทษศิษย์อย่างไม่เหมาะสม 
ข. ไม่ใส่ใจหรือไม่รับรู้ปัญหาของศิษย์หรือผู้รับบริการจนเกิดผลเสียหายต่อ

ศิษย์หรือให้รับบริการ 
ค. ดูหมิ่นเหยียดหยามศิษย์หรือผู้รับบริการ 
ง. เปิดเผยความลับของศิษย์หรือผู้รับบริการ เป็นผลให้ได้รับความอับอาย

หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง 
จ. จูงใจ โน้มน้าว ยุยง ส่งเสริมให้ศิษย์หรือผู้รับบริการปฏิบัติขัดต่อศีลธรรม

หรือกฎ ระเบียบ 
ฉ. ชักชวน ใช้ จ้างวานศิษย์หรือผู้รับบริการให้จัดซื้อจัดหาสิ่งเสพติดหรือเข้า

ไปเกี่ยวข้องกับอบายมุข 
ช. เรียกร้องผลตอบแทนจากศิษย์หรือผู้รับบริการในงานตามหน้าที่ที่ต้อง

ให้บริการ 
4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ 

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เช่น มีความเอ้ืออาทร ให้ความช่วยเหลือผู้
ร่วมประกอบวิชาชีพ รู้รัก สามัคคีในหมู่คณะ และร่วมใจผนึกก าลังในการพัฒนาการศึกษา ยอมรับ
ผลงานและวิธีการที่ดีของผู้ร่วมประกอบอาชีพ พัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกใน
องค์กรวิชาชีพ ร่วมกิจกรรมและพัฒนาผลงานขององค์กรวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์  
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ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะโดยพึงประพฤติ และละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
 ก. เสียสละ เอื้ออาทร และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมประกอบอาชีพ 
 ข. มีความรัก ความสามัคคี และร่วมใจกันผนึกก าลังในการพัฒนาการศึกษา 

(2) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์
 ก. ปิดบังข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานจนท าให้เกิดความเสียหายต่องาน

หรือผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 ข. ปฏิเสธความรับผิดชอบโดยต าหนิให้ร้ายผู้อ่ืนในความบกพร่องที่เกิดขึ้น 
 ค. สร้างกลุ่มอิทธิพลภายในองค์การ หรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมประกอบวิชาชีพให้

เกิดความเสียหาย 
 ง. เจตนาให้ข้อมูลเท็จ ท าให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเกิดความเสียหายต่อผู้

ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 จ. วิพากษ์วิจารณ์ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ

แตกความสามัคคี  
5) จรรยาบรรณต่อสังคม   

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงยึดมั่นสนับสนุนและส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ศิลปวัฒนธรรมมาเป็นปัจจัยในการจัดการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์
เกิดการเรียนรู้และสามารถด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการด าเนินงานที่ดีเพ่ือ
ปกป้องสังคมและสิทธิของชุมชน เป็นผู้น าในการวางแผนด าเนินการเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาสังคม 
ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยพึงประพฤติและละเว้นการประพฤติ
ตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
 ก. ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ข. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมมาเป็นปัจจัยในการจัดการศึกษา

ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 ค. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้และสามารถด าเนินชีวิตตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 จ. เป็นผู้น าในการวางแผนและด าเนินการเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม 
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(2) พฤติกรรมที่ไม่ประสงค์ 
 ก. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่จัดเพ่ือประโยชน์ต่อ

การศึกษาทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 
 ข. ไม่แสดงความเป็นผู้น าในการอนุรักษ์หรือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา หรือสิ่งแวดล้อม 
 ค. ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการอนุรักษ์หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
 ง. ปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม  

ดังที่ได้กล่าวมาสรุปได้ว่า การศึกษาการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชาชีพของข้าราชการครู
เป็นสิ่งที่มีความส าคัญ เพราะจรรยาบรรณเปรียบเสมือนจิตส านึกที่ข้าราชการครูต้องมีความตระหนัก
และให้ความส าคัญอยู่เสมอ 

 
2.4 หลักธรรมาภิบาล 

 
2.4.1 ความหมายและท่ีมาของหลักธรรมาภิบาล 
ได้มีผู้ให้นิยามความหมายหรือค าจ ากัดความ ซึ่งสามารถประมวลสรุปนิยามค าว่า ธรรมาภิบาล 

(good governance) ได้ดังนี้ 
ปาริฉัตร เทพอารักษ์ และอมราวรรณ ทิวถนอม (2549 , หน้า 79) ได้กล่าวว่า การบริหาร

จัดการที่ดี หมายถึง การบริหารที่มุ่งเน้นหลักการ โดยมิใช่หลักการที่เป็นรูปแบบทฤษฎีในการบริหารงาน 
แต่เป็นหลักการท างานที่มุ่งความโปร่งใส สร้างความเป็นธรรม การมีส่วนร่วม ความมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า ตลอดจนรับผิดชอบต่อการกระท า 

เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ (2544, หน้า 4) ได้กล่าวว่า การบริหารจัดการที่ดี หมายถึง การบริหาร
จัดการด้วยความยุติธรรม มีความโปร่งใส และเป็นกลาง ให้สาธารณชนตรวจสอบได้ตลอดเวลา   

อานันท์ ปันยารชุน (2541, หน้า 3) ได้กล่าวว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง กระบวนการพัฒนา
ที่เก่ียวข้องกับภาครัฐและเอกชน โดยเน้นที่องค์ประกอบที่จะท าให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือให้แน่ใจว่ารัฐบาลสามารถสร้างผลงานตามที่สัญญาไว้กับประชาชน เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง  
เป็นลักษณะการใช้อ านาจมาจัดการกับทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเพ่ือการพัฒนา  
องค์ประกอบของธรรมาภิบาลจึงมีอยู่หลายอย่าง ได้แก่ การใช้อ านาจรัฐต้องมีความรับผิดชอบ การท างาน
อย่างมีหลักการ และรับผิดชอบ สามารถอธิบายต่อประชาชนได้ หรือถ้าเป็นบริษัทก็ต้องอธิบายต่อผู้ถือหุ้น
ได้ในทุกมิติ การมีส่วนร่วมของประชน สามารถคาดการณ์ได้ มีความโปร่งใส จะต้องมีความเชื่อมโยง
ขององค์ประกอบหนึ่งถึงห้า มีระบบกฎหมายที่ดี ผู้ใช้กฎหมายมีความเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง และมีตุลาการ
ที่เป็นอิสระ มีสื่อมวลชนที่อิสระ และรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง 

ปรัชญา เวสรัชช์ (2542; อ้างถึงใน สุจิตรา บุนยรัตพันธ์, 2549, หน้า 45) กล่าวถึง ธรรมาภิบาล
โดยใช้ค าว่า การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งหมายถึง กลไกการท างานของหน่วยงานใดๆ ไม่ว่ารัฐบาล ระบบ
ราชการ หรืออะไรก็ตามที่มีรูปแบบวิธีการบริหารจัดการที่ดี โดยพิจารณาถึงสามเรื่องหลักๆ ได้แก่ 
หลักการที่ดี วิธีการที่ดี และผลลัพธ์ที่มีคุณภาพด้วย คือจะต้องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นธรรม 
โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ   
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บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542, หน้า 10) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลว่า เป็นระบบโครงสร้าง 
กระบวนการ และความสัมพันธ์ของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมในการบริหาร
เศรษฐกิจการเมืองและสังคมของรัฐ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดี 

สมหมาย ปฐมวิชัยวัฒน์ (2543, หน้า 51) ได้กล่าวว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง การแสดงถึง
นัยของความเป็นธรรมทั้งในเชิงของความคิดเห็น และการกระท าของคนที่สามารถสื่อถึงกันและเข้ากันได้ 
ภายใต้การปฏิบัติ และวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือ ความร่วมมือเสมอภาค รับผิดชอบ โปร่งใสถูกต้องชอบธรรม 
ยุติธรรม ค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ ความเจริญพัฒนาที่ยั่งยืนของครอบครัว กลุ่มชุมชน องค์กร 
หน่วยธุรกิจ สถานบันรัฐและองค์กรเอกชน จนถึงระดับสังคมโดยรวม 

ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543, หน้า 63) ได้กล่าวว่า หลักธรรมาภิบาล หมายถึง กรอบในการบริหาร
จัดการขององค์กรต่างๆ ซึ่งกรอบการบริหารจัดการนี้มีทั้งดี และไม่ดี ที่ดีเรียกว่า good governance 
ที่ไม่ดีเรียกเรียกว่า bad governance   

เสนีย์ ค าสุข (2544, หน้า 56) ได้กล่าวว่า ธรรมรัฐหรือธรรมาภิบาล หมายถึง รัฐที่มีความ
ถูกต้องเป็นธรรมใน 3 เรื่องใหญ่ๆ คือ 1) มีการเมือง และระบบการเมืองที่โปรงใส รับผิดชอบต่อสังคม 
ถูกตรวจสอบได้ 2) มีภาคธุรกิจที่โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม ถูกตรวจสอบได้ และ 3) มีสังคมที่
เข้มแข็ง มีความเป็นประชาคม (civil society)   

เกษม วัฒนชัย (2546, หน้า 23) ได้กล่าวว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง การก ากับที่ดี การดูแลอย่างดี
เพ่ือประกันว่าองค์กรจะไม่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง ไม่ด้อยประสิทธิภาพ   

ที่มาของหลักธรรมาภิบาล สมบูรณ์ ศิริประชัย (2551, หน้า 11-12) กล่าวว่า “ธรรมาภิบาล” 
ไม่ใช่ศัพท์ที่เกิดขึ้นในสุญญากาศแท้ที่จริงนั้นมีการแอบแฝงแนวความคิดธรรมาภิบาลในประชาธิปไตยไว้ 
ซึ่งมีความชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆ ในความหมายของธนาคารโลก ซึ่งสิ่งที่ซ่อนอยู่ในค าศัพท์นี้ก็คือ ปัจจัย
สามด้านที่แวดล้อค าว่า “ธรรมาภิบาล” นั่นคือ ความเป็นระบบ (systematic) ทางการเมือง 
(political) และการบริหารราชการแผ่นดิน (administrative) 

ประการแรก ในแง่ความเป็นระบบ เป็นที่ยอมรับว่า ค าว่า “ธรรมาภิบาล” มีความหมาย
กว้างกว่าค าว่า รัฐบาล (government) ซึ่งโดยทั่งไปมักหมายถึง โครงสร้างทางสถาบันแบบที่เป็นทางการ
และเป็นเรื่องการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในรัฐสมัยใหม่ทั่วไป แต่ค าว่า “ธรรมาภิบาล” นั้นมีนัยที่
หลวมกว่าและกว้างกว่าการใช้อ านาจทางการเมืองภายในและภายนอกของระบบการเมือง ในแง่นี้  
ธรรมาภิบาลจึงมีลักษณะเป็นระบบความสัมพันธ์ทางการเมือง และสังคมเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามใน
ความหมายที่แคบที่มีใช้กันอยู่นั้น “ธรรมาภิบาล” มีความหมายถึงระบบทุนนิยมแบบประชาธิปไตย 
(democratic capitalist regime) ที่มีรัฐแบบมีอ านาจน้อยที่สุด คือรัฐมีหน้าที่รักษากฎหมาย และ
ความสงบเรียบร้อยเท่านั้น (law and order) ซึ่งเป็นความคิดท่ีกว้างของธรรมาภิบาล 

ประการที่สอง ในด้านการเมือง ซึ่งมีลักษณะจ ากัดและระบุทางการเมืองอย่างชัดเจน  
ธรรมาภิบาลมีนัยว่า รัฐมีความชอบธรรม (legitimacy) และมีอ านาจหน้าที่ (authority) อย่างถูกต้อง
ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาธิปไตยสร้างขึ้นมา เพ่ือแบ่งแยกอ านาจทางการเมืองอย่างชัดเจน ในแง่อ านาจของ
นิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ระบบประธานาธิบดีหรือระบบรัฐสภา  
ระบบสหพันธรัฐหรือรัฐเดี่ยวก็ใช้ระบบเดียวกัน ในแง่ของการมีสังคมแบบพหุนิยมที่มีการเลือกตั้ง
อย่างเสรี ซึ่งมีการเลือกตัวแทนเข้าไปท างานฝ่ายบริหาร โดยที่ต้องมีการตรวจสอบให้มีการใช้อ านาจ
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อย่างถูกต้อง (check and balance) เพ่ือปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นความหมายของ ธรรมาภิบาล
ในทางการเมืองที่ประเทศทางตะวันตกยึดถือตลอดมา 

ประการที่สาม ในแง่การบริหารราชการแผ่นดินแบบแคบนั้น “ธรรมาภิบาล” หมายถึง  
ระบบราชการที่มีคุณภาพ เปิดเผย มีความรับผิดชอบและมีการตรวจสอบทางบัญชีอย่างถี่ถ้วน โดยมี
ระบบราชการที่เข้มแข็งเพ่ือออกแบบนโยบายและปฏิบัตินโยบายที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้อง
มีระบบตุลาการที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงเพ่ือแก้ไขกรณีพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี 

รัชยา ภักดีจิตต์ (2555 หน้า 2-3) กล่าวว่า แนวความคิดเรื่อง good governance ได้ปรากฏ
ตั้งแต่อารยธรรมการปกครองของกรีกสมัยโบราณ มาจากรากศัพท์ของค าว่า “kuber-nan” ที่บัญญัติ
โดยปราชญ์ชื่อ Plato โดยการที่ได้พยายามค้นหาระบบการปกครองที่ดี (system of governing) ค าว่า 
gubernare ซึ่งหมายถึง “rule making or steering” การก าหนดหรือถือหางเสือในการปกครอง แต่เดิม
ในภาษาอังกฤษค านี้หมายถึง รัฐบาล (government) ในเชิงนามธรรม (act of governing หรือ 
manner of governing) ซึ่งก็คือ การจัดการปกครอง ค าว่า “governance” ไม่ใช่ค าใหม่แต่อย่างใด 
เป็นค าศัพท์ที่ใช้กันมาในประเทศฝรั่งเศส นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 โดยหมายถึงข้าราชการในส านัก
พระราชวัง แต่ในปัจจุบันค าๆ นี้มีความหมายถึง กระบวนการปกครอง หรือการก ากับควบคุม 
นอกจากนี้แล้ว governance หมายถึง การอภิบาล เป็นวิธีการใช้อ านาจทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการของการใช้อ านาจทางการเมือง ซึ่งก็คือการปกครอง (The stewardship of formal and 
informal political rule of the game, that involve setting the rule for exercise of power) 
ซึ่งสอดคล้องกับทรรศนะของ Pierre (2000) ที่กล่าวว่า governance คือ การปกครอง การบริหาร
ภาครัฐ และนโยบายสาธารณะที่รัฐต้องมีความรับผิดชอบ รับการตรวจสอบต่อสาธารณะ ซึ่งมี
ความหมายใกล้เคียงกับค าว่า “government” ตามที่บัญญัติไว้ในพจนานุกรมเมอร์เรียมเวบส์เตอร์
ออนไลน์ว่าหมายถึง การกระท าหรือกระบวนการในการใช้อ านาจรัฏฐาธิปัตย์ในการควบคุม สั่งการ 
ก าหนด และการบริหารนโยบาย 

รัชยา ภักดีจิตต์ (2555, หน้า 10-12) ได้กล่าวถึงองค์การสหประชาชาติ หรือ United Nations 
(UN) ที่ให้ความส าคัญกับ “ธรรมาภิบาล” หรือ “การบริหารจัดการที่ดี” เพราะเป็นหลักการพ้ืนฐาน
ในการสร้างความเป็นอยู่ของคนในสังคมทุกประเทศให้มีการพัฒนาที่เท่าเทียมกันและมีคุณภาพชีวิที่ดีขึ้น 
การด าเนินการนี้ต้องเกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน เพ่ือกระจายอ านาจให้เกิดความ
โปร่งใส “ธรรมรัฐ” หรือ “การบริหารจัดการที่ดี” หรือ “ธรรมาภิบาล” คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน 
และสังคมอย่างเท่าเทียมกัน และมีค าตอบพร้อมเหตุผลที่สามารถชี้แจงกันได้ 

2.4.2  แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
ปัจจุบันการบริหารและการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ได้มีการให้ความส าคัญกับระบบ

คุณธรรมจริยธรรม โดยการน าหลักธรรมาภิบาลเข้ามาใช้อย่างแพร่หลาย และได้มีผู้ให้ค าจ ากัดความ
ของหลักธรรมาภิบาลไว้ ดังนี้ 

มนตรี กนกวารี (2548, หน้า 22-23) กล่าวว่า ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบางมาตราได้
สะท้อนแนวคิด และคุณค่าในเรื่องธรรมรัฐ และรองรับแนวทางในการสร้างธรรมรัฐให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 
มีดังต่อไปนี้ 
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1) หลักนิติธรรม (rule of law) คือ หลักการปกครองที่กฎหมายฉบับนี้มีขึ้นเพ่ือให้
ความคุ้มครองแก่ประชาชนทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพในทรัพย์สิน การแสดงออก การด ารงชีพ เป็นต้น 
ถือเป็นหนึ่งในบรรดาสิทธิขั้นพ้ืนฐานทั้งมวลของปัจเจกบุคคล และโดยหลักการนี้ผู้ปกครองไม่สามารถ
ใช้อ านาจใดๆ อันละเมิดต่อกฎหมายกระท าต่อประชาชนได้ ไม่ว่าในเชิงการลิดรอนเพิกถอนอ านาจ
ของประชาชนด้วยการจ ากัดสิทธิเสรีภาพหรือด้วยวิธีการอ่ืนใด โดยมักจะถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายสูงสุด
ของรัฐ อาทิ เช่น ในรัฐธรรมนูญของประเทศ ทั้งนี้หลักการปกครองภายใต้กฎหมายหรือหลักนิติธรรมนี้
ครอบคลุมไปถึงเรื่องการตรากฎหมายให้ทันสมัย และเป็นธรรม รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของสังคม และ
สังคมยินยอมพร้อมใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่สอดคล้องกับ
หลักการดังกล่าว อาทิ สถานะความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และการรับโทษทางกฎหมาย 

2) หลักคุณธรรม (virtues) คือ การยึดมั่นในเรื่องความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมให้
เกิดการปฏิบัติกับคนในสังคม ซึ่งบทบาทในรัฐธรรมนูญได้สะส้องถึงคุณค่า (value) ที่ดีงามขอมนุษย์ 
อาทิเช่น การคุ้มครองและสร้างหลักประกันสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จริยธรรม และ
คุณค่าผู้ด ารงต าแหน่งในทางการเมือง และมาตรการลงโทษผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ขาดจริยธรรม
และคุณธรรม 

3) หลักความโปร่งใส (transparency) คือ การปรับปรุงกลไกในการท างานขององค์การ
ให้มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และมีกระบวนการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  และ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ ซึ่งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว อาทิเช่น การสร้าง
กระบวนการตรวจสอบ และระบบการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

4) หลักความมีส่วนร่วม (participation) คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับรู้ 
และเสนอความเห็นต่อการตัดสินใจขององค์กร ซึ่งบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนูญได้คุ้มครองสิทธิ  
ในการมีส่วนร่วมกับรัฐ และการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 

5) หลักความรับผิดชอบ (accountability) คือ การที่ผู้น าส านึกในความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะ และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดกรอบขององค์การรัฐหรือ
องค์การตามรัฐธรรมนูญในการท างานเพ่ือตอบสนองผลประโยชน์ส่วนรวม การสร้างระบบการรับฟัง
ความคิดเห็นที่แตกต่าง เช่น การก าหนดของรัฐ บุคลากรของรัฐ และองค์การในรัฐธรรมนูญในการท างาน
ตอบสนองต่อผลประโยชน์สาธารณะ เป็นหลักประกันในการท างานของรัฐที่จะต้องตอบสนอง
ผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างระบบการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง การสร้างกระบวนการคิดเห็น 
และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง 

6) หลักความคุ้มค่า (effectiveness) คือ การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่
มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ในการก าหนดกรอบหน้าที่ของบุคลากรในภาครัฐ และ
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การภาครัฐโดยมุ่งเน้นให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด้วยการก าหนด
กรอบหน้าที่ของบุคลากรภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการท าหน้าที่ของบุคลากรในภาครัฐ และการสร้างเครื่องมือ
ของรัฐในการปรับโครงสร้างระบบราชการ เพ่ือตอบสนองในเรื่องประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ในการท างานได้ก าหนดให้จดตั้งกระทรวง ทบวง กรม เป็นไปตามแนวทางที่กลไกให้รัฐบาลในฐานะผู้ก าหนด
นโยบายจะได้ปรับปรุงการบริหารภาครัฐให้ตอบสนองหลักความคุ้มค่า 
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ชัชภูมิ สีชมพู (2548, หน้า 43-44) สรุปว่า องค์ประกอบของธรรมาภิบาล มี 6 ประการ คือ 
1) หลักนิติธรรม  ประกอบด้วย 

(1)  กฎหมายที่ถูกต้อง 
(2)  การบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย การก าหนด กฎ กติกา 
(3)  การปฏิบัติตามข้อตกลง 
(4)  การค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ และความยุติธรรม 

2) หลักคุณธรรม  ประกอบด้วย 
(1)  การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม 
(2)  ความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน มีวินัย 
(3)  ความชอบธรรมในการใช้อ านาจและเปิดเผย 
(4)  จรรยาบรรณของผู้บริหาร 
(5)  การใช้ความยุติธรรม 
(6)  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(7)  การจัดระบบงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร 

3) หลักความโปร่งใส  ประกอบด้วย 
(1)  การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
(2)  การปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส 
(3)  ความโปร่งใสในการก าหนดนโยบาย 
(4)  ความโปร่งใสในระบบงานและกระบวนการบริหารงาน เงิน คน 
(5)  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(6)  การพัฒนาและส่งเสริมกลไกการตรวจสอบการท างาน 
(7)  การสื่อสารที่ดีในองค์กร 

4) หลักความมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 
(1)  การเปิดโอกาสให้ร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่ส าคัญ 

เช่น การไต่ส่วนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ 
(2)  การมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับผล 
(3)  การสร้างความเข้าใจ และก าหนดบทบาทชัดเจนในการท างานร่วมกัน 
(4)  การปรับทัศนคติ และกระบวนการท างานของบุคลากร 
(5)  การส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงงาน 
(6)  การวางระบบการรับฟังความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ 
(7)  การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารภายในองค์กร 

5) หลักความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 
(1)  การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อองค์กร 
(2)  ความใส่ใจปัญหาและความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา 
(3)  ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน 
(4)  การกระจายอ านาจสู่ระดับรองลงไปเพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
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(5)  การใช้อ านาจอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม 
(6)  การสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลในองค์กร 
(7)  การใช้หลักเมตตาธรรมในการบริหาร 
(8)  เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง 
(9)  การรายงานผลการปฏิบัติงานที่มีตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(10) การรณรงค์ให้มีความรับผิดชอบ 

6) หลักความคุ้มค่า ประกอบด้วย 
(1)  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า 
(2)  การสร้างสรรค์งานและบริการที่มีคุณภาพ 
(3)  การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
(4)  การทบทวนภารกิจ เพ่ือถ่ายโอนให้ภาคเอกชนที่ท าได้ดีกว่า 
(5)  การเลือกน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ 
(6)  การพัฒนาบุคลกรอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 

สถาบันพระปกเกล้า (2549, หน้า 15-16) ได้เสนอไว้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับ พ.ศ. 2550 ได้สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า good 
governance โดยมีเป้าหมายร่วมกันอยู่ 3 ประการประกอบด้วยกันคือ 

ประการแรก การบริหารมุ่งผลส าฤทธิ์ เพ่ือให้การบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
ตามที่ประชาชนต้องการ มีความโปร่งใสในการตัดสิน และในกระบวนการท างาน ให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการท างาน รวมทั้งการประหยัด มีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล รับผิดชอบต่อผลงานนั้น แทนการเน้นท าให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและวิธีการเพียง
อย่างเดียว 

ประการที่สอง การปรับเปลี่ยนบทบาทการท างานของภาครัฐ โดยเน้นงานในหน้าที่หลัก
ของภาครัฐ ซึ่งได้แก่การก าหนดนโยบายที่มองการณ์ไกล การบังคับใช้กฎหมายที่ให้ความเสมอภาค 
เป็นธรรม และการบริหารอย่างเป็นอิสระ มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการด าเนินการ 

ประการที่สาม การบริหารแบบพหุภาคี ได้แก่ การบริหารที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย ตัดสินใจ หรือร่วมปฏิบัติงานโดยไม่ผูกขาดหรือรวมศูนย์อ านาจ 

การท างานกับบุคคลทั่วไปตามหลักการศาสนาอิสลาม ต้องอาศัยหลักคุณธรรมทางศาสนา
อิสลามวิชาตะเซาวุฟ (สุนทรียศาสตร์) มาใช้ในการครองคน ดังที่ อรุณ บุญชม (2558 , หน้า 2) กล่าว
ว่าอิสลามมีหลักในการครองคน โดยอาศัยบุคลิกภาพของศาสดามุฮ าหมัด (ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) 
เป็นแบบฉบับ คือ 

1) ความสุภาพอ่อนโยนไม่ใช้วาจาหยาบคาย ท่านศาสดามุฮ าหมัด (ซอลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะซัลลัม) ไม่เคยดุว่าคนรับใช้ ท่านไม่เคยต าหนิอาหาร ท่านจะกล่าวสลามทักทายเด็กๆ เมื่อท่าน
เดินผ่านพวกเขา 

2) ความเมตตาสงสารเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ครั้งหนึ่งมีหญิงชราชาวมะดีนะห์พาท่านไป
ที่บ้านเพ่ือให้ท่านท าธุระให้นางด้วยความสงสารท่านก็ไปกับนางและท าธุระให้นางจนเสร็จสิ้น หรือ
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แม้กระทั่งในเรื่องสัตว์ ท่านได้กล่าวว่า การท าดีแก่สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ย่อมได้รับ
ผลบุญทั้งสิ้น 

3) การให้อภัยไม่ถือโทษ อับดุลเลาะห์ บิน มัสอูด กล่าวว่า ฉันมองดูท่านนบีมูฮ าหมัด 
(ซ.ล.) ขณะท่านเล่าถึงนบีท่านหนึ่งที่ถูกพวกพ้องของเขาท าร้ายจนเลือดออก เขาใช้มือลูบเลือดที่เปื้อน
ใบหน้าพลางกล่าวว่า ข้าแด่องค์อภิบาลได้โปรดให้อภัยแก่พวกพ้อง แก่พวกฉันด้วยเถิดเพราะความจริง
พวกเขาไม่รู้ 

4) การประชุมปรึกษาหารือ องค์อภิบาลได้บัญชาให้ศาสดามูฮ าหมัด (ซ.ล.) ประชุม
ปรึกษาหารือกับเพ่ือนร่วมงาน ดังมีความว่า “จงปรึกษาหารือกับพวกเขาในการท างาน” (บทอาลิอิมรอน 
โองการที่ 159) 

2.4.3 การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
สถานศึกษาเป็นสถาบันที่มีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของคนในสังคม ด้วยการให้

การศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียนที่เข้าไปรับการศึกษา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการของนักเรียน
จะเกิดขึ้นอย่างมากในขณะที่เรียน จนมีค ากล่าวว่า คนมีคุณภาพมาจากการศึกษาที่มีคุณภาพ  
การศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงคนได้ทั้งบุคลิกภาพภายนอก และภายในตามที่ได้รับการศึกษา 
ซึ่งความหมายของการศึกษาปัจจุบันมีความหมายกว้างขวางไม่เฉพาะแต่เพียงการสอนหนังสือเท่านั้น  
สถานศึกษายังต้องเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ให้กับนักเรียนทุกคนที่เรียกว่า การสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนั้นการน าหลักธรรมาภิบาลเข้ามาสู่
สังคมไทยจึงเป็นภารกิจส าคัญที่รัฐบาลมอบให้กับกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือมอบนโยบายให้สถานศึกษาต่างๆ 
ทุกระดับได้น าแนวทางของหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และนักเรียน
ให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติจนเป็นคุณลักษณะประจ าตัวตลอดไป โดยหลักธรรมาภิบาล
ต้องถูกจัดด าเนินการในสถานศึกษาเพ่ือฝึกฝนอบรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการด าเนินชีวิต 
โดยเน้นความสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พื้นฐานพุทธศักราช 2551 (กัญภร เอ่ียมพญา, 2556, หน้า 97) 

2.4.4 ความหมายของการศึกษา 
โดยปัจจุบันความหมายของค าว่าการศึกษา ได้มีนักการศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวกับ

การศึกษาให้ความหมายไว้เป็นจ านวนมาก เป็นความหมายที่ท าให้การศึกษามีขอบเขตกว้างขวางขึ้น 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หน้า 1104) ได้ให้ความหมาย

ของค าว่าศึกษา หมายถึง การเล่าเรียน ฝึกฝน และอบรม ไม่ได้เก็บค าว่าการศึกษาไว้ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ส านักเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2554, หน้า 2) บัญญัติความหมายของการศึกษาไว้ในมาตรา 4 ดังนี้ 
มาตรา 4 “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล 

และสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ 
และปัจจัยเกื้อหนุนในบุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

สมประสงค์ น่วมบุญเหลือ (ออนไลน์, 2554) กล่าวถึงที่มาและความหมายของการศึกษาไว้ว่า 
“การศึกษา” เป็นค าสันสกฤต ตรงกับค าว่า “สิกขา” ในภาษาบาลีมีความหมายว่า การพัฒนาอบรมตน 
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กล่าวคือ บุคคลที่ต้องการให้มีคุณลักษณะทางกาย วาจา ใจ มีคุณภาพสูงกว่าที่เป็นอยู่ บุคคลที่ต้องการ
ศึกษาก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนเพ่ือพัฒนาตน เนื่องจากบุคคลอ่ืนมาพัฒนาแทนไม่ได้ ดังนั้นการให้การศึกษาที่ดี 
คือการให้บุคคลเกิดความปรารถนาในการพัฒนาตน 

พระมหาอริญาตธรรมฺโม (ออนไลน์, 2554) กล่าวถึงความหมายของการศึกษา ว่าหมายถึง  
การให้การเลี้ยงดูให้เจริญเติบโต ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความรู้แก่ผู้ที่ได้รับการเลี้ยงดูนั้นให้เป็นผู้ที่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้เพ่ือความอยู่รอดของชีวิต เช่น ให้วิชาความรู้เพ่ือการประกอบอาชีพ และ
ให้ความรู้เพ่ือสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกความหมายหนึ่ง การศึกษาหมายถึง การสอน
หรือการฝึกอบรมให้ผู้เรียนมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างเต็มที่ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

สรุปว่าการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนาเพ่ือให้มนุษย์เจริญขึ้นโดยอาศัยความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์จากผู้รู้ในอดีตรวมกับความรู้ใหม่ๆที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมา การศึกษาจะต้อง
หมายถึง กระบวนการพัฒนาที่เป็นองค์รวม คือ การพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา โดยใช้กระบวน 
การเรียนการสอนที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและธรรมชาติของเขา  
รวมถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ด้วย 

2.4.5 หลักธรรมาภิบาลกับการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กล่าวถึงความมุ่งหมาย

และหลักการซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลเป็นอย่างยิ่ง โดยบัญญัติไว้ดังนี้ (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2554, หน้า 4) 

มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

สาระที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ เป็นหลักการส าคัญยิ่งของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
เป็นค ากล่าวติดปากของนักการศึกษาและบุคคลทั่วไปคือ ค าที่ว่า “ต้องจัดการศึกษาเพ่ือให้เด็กเก่ง ดี 
มีความสุข” หรือบางท่านกล่าวเพ่ิมเติมต่อไปอีกว่า “เก่ง ดี มีความสุข มีความเป็นไทย อยู่ร่วมกับคน
อ่ืนได้” เป็นที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2554 และต่อมาได้
เปลี่ยนเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

ส่วนมาตรา 7-9 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา , 
2554, หน้า 4-5) เป็นส่วนที่ก าหนดกรอบแนวคิด และส่วนที่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

มาตรา 7 ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษา  และส่งเสริมสิทธิ
หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ  
วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง  
มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วนตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

74 
 

มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ 
1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ 
1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
2) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 

และประเภทการศึกษา 
4) หลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และ

การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนๆ 
2.4.6 การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในระดับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความจ าเป็นที่ต้องน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร

จัดการศึกษา เนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลง และความเคลื่อนไหวหลายประการ คือ (ธีระ รุญเจริญ, 2550, 
หน้า 197-198) 

1) รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 เพ่ือใช้กับหน่วยงานราชการทั่วไป ภาครัฐบาล และหน่วยงานในก ากับรัฐ โดยมีเป้าหมาย
หลัก 3 ประการ  คือ 

(1)  การจัดส่วนราชการใหม่ โดยบูรณาการภารกิจเพ่ือก าหนดแผนบริหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2)  พัฒนาการจัดองค์การให้มีประสิทธิภาพและรองรับการปฏิรูประบบราชการต่อไป 
(3)  ก าหนดแบบแผนการปฏิบัติราชการที่ท าให้เกิดการบริหารราชการที่ดี  

ให้น าไปปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน และเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานที่วัดผลได้ สอดคล้องกับมาตรา 3/1 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

ดังนั้น สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงจ าเป็นต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาฉบับนี้ 

2) การน าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school-based management: SBM) มาใช้
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้น า
รูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานมาเผยแพร่ และฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยทั่วไป ซึ่งหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสอดคล้องกับหลักการของธรรมาภิบาลเกือบทั้งหมด 
จึงเป็นการสอดรับกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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3) ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 39 ซึ่งได้บัญญัติไว้
ว่าให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง และในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 มาตรา 35 บัญญัติไว้ว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะที่เป็น
โรงเรียนของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล เมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ความเป็นนิติบุคคล
สิ้นสุดลง ดังนั้น ในความเป็นนิติบุคคลของโรงเรียน การบริหารจัดการจะเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยหลักการของธรรมาภิบาล 

สรุปได้ว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความจ าเป็นต้องน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
จัดการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในด้านการปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูปการศึกษา 
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล ซึ่งจะส่งผลให้สถานศึกษาบรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ต้องการ ตลอดจนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา
โดยแท้จริง 

นิวัตต์ น้อยมณี (มปป. หน้า 10-11) ได้แสดงความคิดเห็นซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554, หน้า 8) 
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ในฐานะนักการศึกษาเราจึงจ าเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการจัด
กลุ่มนักเรียนโดยมีปัจจัย 2 อย่าง คือ ศักยภาพ และโอกาส จากนั้นก็จัดกลุ่มเป็นผู้พร้อมทั้งศักยภาพ
และโอกาส ผู้พร้อมศักยภาพแต่ขาดโอกาสพร้อมในโอกาสแต่ขาดศักยภาพหรือขาดทั้งสองอย่าง 
จากนั้นต้องหาวิธีการเติมเต็มให้กับนักเรียนทุกคน เพ่ือเขาจะได้พัฒนาให้เต็มที่แม้ว่าดูเป็นเรื่องยุ่งยาก
แต่คงไม่เกินความสามารถของโรงเรียนหากตั้งใจจะด าเนินการและเห็นว่ามีประโยชน์ และคิดว่าควร
จะมีการขยายผลของการจัดการบริหารโรงเรียนเฉพาะทาง 4 รูปแบบ คือ โรงเรียนส าหรับผู้พร้อมทั้ง
ศักยภาพ และโอกาส โรงเรียนส าหรับผู้พร้อมด้านศักยภาพแต่ขาดโอกาส โรงเรียนส าหรับผู้พร้อม
ในโอกาสแต่ขาดศักยภาพ และโรงเรียนส าหรับผู้ขาดทั้งสองด้าน 

ดังได้กล่าวมาแล้วว่า เมื่อมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
มาบังคับใช้ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในระบบการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การศึกษาที่ดีมี
คุณภาพ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการเรียนต่อในระดับสูงได้ ย่อมท าให้เขาเป็นประชากรที่มี
คุณภาพของสังคมต่อไป สถานศึกษาจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนทุกคนที่เข้ามา
รับการศึกษา จะต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า การศึกษาเพ่ือปวงชน (education for all) ให้มีขึ้นในสถานศึกษา 
เพราะนักเรียนแต่ละคนที่เข้ามาสู่สถานศึกษาจะมีองค์ประกอบส าคัญในตนเอง 2 อย่าง คือ ธรรมชาติ
การเรียนรู้และศักยภาพของแต่ละบุคคล 

2.4.7 หลักธรรมาภิบาลกับการปฏิรูปการศึกษา 
การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นต้น

ทางของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาทั้งระบบ  
มุ่งเน้นสาระส าคัญในเรื่องของการกระจายอ านาจการศึกษา เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีสิทธิในการจัดการศึกษา 
ดังบัญญัติมาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
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มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 39 ให้
กระทรวงกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษาโดยตรง การกระจายอ านาจทางการศึกษามาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และความ
ต้องการในท้องถิ่น และมาตรา 43 การบริหาร และการจัดการศึกษาของเอกชน ให้มีความเป็นอิสระ 
โดยมีการก ากับ ติดตามการประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ 
และมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานทางการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยจัดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, หน้า 6, 15-18) 

หากพิจารณาโดยรวมแล้ว กล่าวได้ว่าแนวคิดในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน มีเป้าหมายที่
จะบริหารจัดการให้การศึกษามีคุณภาพ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับโอกาสทาง
การศึกษา และต้องการให้รัฐเข้าไปรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาของนักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นแนวทาง
ที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 81 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยบัญญัติไว้ว่า 
“รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรม ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้
มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้ และปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปะวิทยาการ
ต่างๆ เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ” (พนม พงษ์ไพบูลย์ และคณะ, 2546, หน้า 25) 
นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้บัญญัติเรื่องของการจัดการศึกษาไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการศึกษามีความจ าเป็นสูงยิ่งที่จะต้องจัดให้กับปวงชนชาวไทย 

ต่อมารัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และได้ใช้เป็นหลักใน
การจัดการศึกษาต่อมา แต่โดยที่แนวคิด หลักการ และการด าเนินการจัดการศึกษาที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นแนวทางใหม่ที่เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาซึ่ง
ด าเนินการมาก่อนนี้เป็นอย่างมาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีความสอดคล้อง
กับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 

หลักธรรมาภิบาลกับการศึกษา การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมทางการศึกษานับเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพราะจะช่วยให้มีคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา/
หน่วยงานทางการศึกษา และบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ อาทิ การสร้างหลักสูตรอันเหมาะสม
ของท้องถิ่นที่ทันสมัย ทันโลก ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน
และชุมชน (people needed) ท าให้เกิดการประหยัดการใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆ อาทิ ทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ เพราะทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาโดยเข้ามามีส่วนร่วม (participation) ในความรับผิดชอบ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลจากการเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบมีผลท าให้การจัด
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การศึกษาในท้องถิ่นดีขึ้น สอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ไว้ในข้อ 4 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  
ที่ระบุไว้ในข้อย่อย 4.2 ว่า ในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทย 
อยู่บนพื้นฐานของหลักส าคัญอย่างน้อย 6 ประการ คือ หลักยุติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าคุ้มทุน โดยเฉพาะหลักการมีส่วนร่วม 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ 
ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ 
และข้อ 6 แนวทางปฏิบัติในข้อย่อย 6.3 เร่งรัดให้เกิดการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงการบริหารภาครัฐ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูประบบราชการและปฏิรูปการศึกษา 

ส าหรับการบริหารการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมนี้ นักการศึกษาและบุคคลทั่วไปกล่าวกันว่าเป็นการปฏิรูปการศึกษาอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทย 
เพราะมีกรอบแนวคิดกระบวนการบริหารจัดการ และวัตถุประสงค์ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
มากมาย และเป็นการวางเป้าหมายที่จะจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ และโอกาสให้แก่ผู้เรียนโดยแท้  
ซึ่งเมื่อมีการด าเนินการจัดการศึกษาไประยะหนึ่ง จึงมีการก าหนดกรอบแนวคิดของการปฏิรูป
การศึกษาขึ้นมา 

2.4.8 การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน หมายถึง กระบวนการบริหารสถานศึกษาของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเกิดจากการบูรณาการน าหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบข้าราชการ, 2546, หน้า 4) ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1) หลักนิติธรรม หมายถึง การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยการใช้
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีการก ากับติดตามที่ทุกคนยอมรับ ทั้งในด้านงบประมาณ การประเมินผล 
การปฏิบัติงานของบุคลากร การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน มีการแนะน า การส่งเสริมอย่าง
มีศิลปะในการจูงใจและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพอย่างทั่วถึง สามารถน ามาใช้ได้โดยการให้ทุกคนเห็น
ความส าคัญของกฎระเบียบ และมีการเข้มงวดในการต่อผู้ที่ปฏิบัติขัดต่อหลักดังกล่าว 

ความส าคัญและการน าหลักหลักนิติธรรมมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา คือการใช้
ความยุติธรรม ความเสมอภาค และความเป็นธรรมในการด าเนินการตามระเบียบกฎหมาย กฎเกณฑ์  
ข้อตกลง และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นบรรทัดฐานในการบริหารจัดการในโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วม
ในการสร้างข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกกฎ  
ระเบียบ และแนวปฏิบัติ มีส่วนร่วมในการประเมิน และสามารถร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากการใช้กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติดังกล่าว โดยบุคลากรทุกคนจะต้องตระหนักในสิทธิ และหน้าที่
ของตนเอง 

2) หลักคุณธรรม หมายถึง การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ยึดมั่น และ
เชื่อถือในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพ่ือสร้างค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิก
ของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบ
วินัย ดังที่มีการสนับสนุนและการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ 
เสียสละ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ปลอดจากการทุจริต การท าผิดวินัย การละเมิดจริยธรรม การท า
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ผิดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ มีการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนอย่างเหมาะสม สามารถปฏิบัติได้โดยการน าหลักธรรมค าสอนของศาสนามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
เช่น การซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

ความส าคัญและการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา คือ การยึดมั่น
ในความถูกต้องดีงาม มีศีลธรรม ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม ตามกฎระเบียบ จรรยาบรรณ  
และมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรในโรงเรียน
ให้มีการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีความประพฤติ
และการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ตลอดจนการส่งเสริมขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้วยความยุติธรรม 

3) หลักความโปร่งใส หมายถึง การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาที่สร้าง 
ความไว้วางใจ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกลการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส  
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบ
หรือกระบวนการตรวจสอบ และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ช่วยให้การท างานของรัฐและเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น  
มีการควบคุม ก ากับดูแล และตรวจสอบได้ในด้านโครงสร้างการบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่ม
งานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล และกลุ่มงานบริหารงาน
ทั่วไป มีระบบงานที่ชัดเจนให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบภายใน มีการประชุม
ชี้แจงหน้าที่รับผิดชอบตามภารกิจแก่บุคลากร มีการปรับปรุงการท างานให้มีความโปร่งใส มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานให้ชุมชนทราบ มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนของการตัดสินใจ 
และการด าเนินงานต่างๆ ภายในโรงเรียนสามารถน ามาใช้ได้โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา 
สิ่งนี้ช่วยแก้ปัญหาการทุจริต และคอรัปชั่นได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน สื่อจะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก
ในการตรวจสอบ และรายงานผลงานด าเนินงานโดยการน าเสนอข่าวสารที่ถูกต้องให้แก่สังคมได้รับทราบ 

ความส าคัญและการน าหลักความโปร่งใสมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา คือ การสร้าง
ความไว้วางใจ ความมั่นใจ และความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีการวางแผน 
ระบบ กติกา และการด าเนินงานที่เปิดเผย ตรงไปตรงมาร่วมกันของครู และบุคลากรในโรงเรียน มีการวาง
ระบบโครงสร้างการบริหารโรงเรียนอย่างชัดเจนและครอบคลุมภารกิจงานของสถานศึกษา มีระบบ
ตรวจสอบภายในการบริหารการเงินและพัสดุเป็นไปตามกฎ ระเบียบ อย่างรัดกุม สามารถตรวจสอบ
ได้ การบริหารงานบุคคลโดยใช้ระบบคุณธรรมในการส่งเสริมประสิทธิภาพการท างาน นอกจากนี้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกในกรอบของกฎหมายที่ก าหนด 

4) หลักความมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมี
ส่วนร่วมในการบริหารและการตัดสินใจ ทั้งครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
บุคคลในชุมชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา ให้โอกาสแสดงทรรศนะ มีการน าความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณา ก าหนดนโยบาย 
และการตัดสินใจ เช่น การท าแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจ าปี การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การแสดง
ความคิดเห็น และการประเมินผลงานของสถานศึกษา สามารถน ามาใช้ได้โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิก
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ทั้งชายหญิงคือการตัดสินใจที่ส าคัญในสังคม และสร้างความสามัคคีให้เกิดกับประชาชน การมีส่วนร่วม
สามารถท าได้โดยอิสระไม่มีการบังคับ สมาชิกเต็มใจให้ความร่วมมือด้วยตนเอง หรือมีส่วนร่วมผ่าน
หน่วยงาน สถาบันหรือผู้แทนตามระบอบประชาธิปไตย 

ความส าคัญและการน าหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา คือ การเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกฝ่ายในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล และการมีส่วนร่วมรับผลกระทบ 

5) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยมี
ความมุ่งมั่น และตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มีการมอบหมายงานตามความสามารถ 
มีการนิเทศ การก ากับ การติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการประชุมวางแผนการด าเนินงานทุกปี 
มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามภารกิจ 4 กลุ่มงาน มีข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบ  
มีการวินิจฉัยสั่งการบนพ้ืนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ยอมรับผลดีและผลเสียจากการปฏิบัติงานอย่างรับผิดรับชอบ 
มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุงเพ่ือพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง สามารถน ามาใช้ได้
โดยให้คนทุกฝ่ายท าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน กล้าที่จะคิด กล้าที่จะตัดสินใจ  และ
รับผิดชอบต่อผลการคิด และการตัดสินใจนั้นๆ 

ความส าคัญและการน าหลักความส านึกรับผิดชอบมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา 
คือ การสร้างความตระหนักในสิทธิหน้าที่  ความส านึกในความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาที่ มี
ต่อครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบในการตัดสินใจ  และการกระท าของตนเองอย่างมีเหตุผล   
มีการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน 

6) หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีการบริหาร
จัดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างรู้คุณค่า สามารถกระท าได้โดยการส่งเสริม การสนับสนุน 
การรณรงค์การใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดสภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ การจัดการเรียนการสอนตลอดจนมีการวางแผน และส ารวจความต้องการ การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในสถานศึกษา รวมทั้งประสานความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ 

ความส าคัญและการน าหลักความคุ้มค่ามาใช้ในการบริหารสถานศึกษา คือ  
การบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรในสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวม มีการรายงานผลการท างาน และแสดงประสิทธิภาพในการในทรัพยากรต่อสาธารณะ และ
ค านึงถึงผลระยะยาว ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องสร้างความเข้าใจในเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของโครงการต่างๆ ที่ด าเนินการในโรงเรียน เพ่ือให้บุคลากรทุกคนน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
ยงยุทธ์ สืบเนียม (2541, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของครูใน

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาขอนแก่น พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีลักษณะมากที่สุดคือ 
การมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพครู ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครู 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือการร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษา
อย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของครู โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนสภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมด้านที่พึงประสงค์ของครูในโรงเรียนประถมศึกษามากที่สุดคือ การตั้งใจสอนและปฏิบัติ
หน้าที่ ส่วนพฤติกรรมด้านที่ไม่พึงประสงค์มากท่ีสุด คือ ครูมีภาระหนี้สินมาก 

สมเกียรติ ศรีสุขใส (2542 , บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูกับการปฏิบัติงานด้านวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา
ในจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
กับการปฏิบัติงานด้านวิชาการ โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 

สุวรรณชัย ทองค า (2545, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่บริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นหลักคุณธรรม 

ปราโมทย์ ภูมิจันทร์ (2545, หน้า 84) ศึกษาบทบาทผู้บริหารงานวิชาการเพ่ือการปฏิรูป
การเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดปทุมธานี ผลวิจัยพบว่า ด้านการจัด  
การเรียนการสอน ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านงานนิเทศงานวิชาการ ด้านการวัดผลและประเมินผล 
ด้านการบริหารหลักสูตร และด้านการจัดสื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากตามล าดับ 

เฉลิมชัย สมท่า (2547, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการมี
ส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า และหลักความโปร่งใส 

เกียรติศักดิ์ ศรีสมพงษ์ (2548, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า  
สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของครู
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
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สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี ที่มีประสบการณ์ในการบริหาร
ของผู้บริหารแตกต่างกัน ปัญหา และแนวทางแก้ไขการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรีที่ได้จาก
ค าถามปลายเปิดพบว่า ด้านที่มีจ านวนความถี่ของปัญหา 3 ล าดับแรกคือ ด้านความโปร่งใส ด้านหลัก
นิติธรรม และด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยครูได้เสนอแนวทางการแก้ไขด้านหลักการโปร่งใสมากที่สุด 
รองลงมา คือ ด้านหลักนิติธรรม 

พรรณงาม แจ่มนิยม (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอปลายพระยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอปลายพระยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากระบี่
ใช้หลักธรรมาภิบาลโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

พระมหาล าพึง ธีรปญฺโญ (เพ็ญภู่) (2554, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 พบว่า บุคลากรของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.88) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า มีความเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน 

ธวัช เติมญวน (2548, บทคัดย่อ) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร โดยแบ่ง
การวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการ เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน ขั้นตอนที่  2 ส ารวจสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร ขั้นตอนที่ 3 สร้างรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร โดยสอบถามความคิดเห็น
จากผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วย ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านกระบวน 
การเรียนการสอน ด้านนักศึกษา ด้านการวัดประเมินผล และด้านปัจจัยเกื้อหนุน 

จงรักษ์ มีอุตสาห์ (2551, บทคัดย่อ) ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลกรองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1) ศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร และ  
2) เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 28 คน และ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 
ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และด้านความสามารถ
ในการให้บริการ รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการวางแผน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
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ศิริญญา ศรีประมวล (2549, หน้า 6-7) ได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของประสิทธิภาพ
การสอนของครูประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการสอนของครูประถมศึกษามี 6 
องค์ประกอบ คือ 1) ความรู้ความสามารถด้านเนื้อหา 2) ความรู้ความสามารถในการสอน 3) การใช้
จิตวิทยาในการสอน 4) การมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง 5) บุคลิกลักษณะที่เหมาะสม 6) ความสัมพันธ์ระหว่างครู
กับผู้เรียน 

อริสศรา โพธิ์ชัยเลิศ (2549, หน้า 104) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ พบว่า ในแนวทางการพัฒนาการเรียน
การสอน ครูมีความต้องการให้จัดการอบรมเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอนครูต้องการให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสื่อการเรียน
การสอน ด้านนิเทศการสอนครูต้องการให้โรงเรียนสนับสนุนให้ครูมีการนิเทศกันเอง และด้านการวัด
และประเมินผลครูต้องการให้จัดอบรมวิธีการวัดผลประเมินผล และการประเมินผลตามสภาพจริง 

2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
มินกัสซี (Mingucci, 2001, Abstract) ได้ประเมินผลของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีต่อ

การพัฒนาวิชาชีพครูสอนภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาที่สอง ในระดับมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ครูที่
ร่วมวิจัยได้รับประโยชน์หลายด้านจากการศึกษาปฏิบัติ ได้แก่ ความเชื่อมั่นส่วนตัวและทางวิชาชีพ
เพ่ิมขึ้น มีความสามารถในการสะท้อนผลเพ่ิมขึ้น และมีความมั่นใจในฐานะนักวิจัยเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนและครูมีความรู้สึกว่าประสบความส าเร็จ และผลงาน
เป็นที่รู้จักของนักวิชาชีพอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น อันเป็นผลของการวิจัยในชั้นเรียน โดยสรุปการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการสามารถสร้างชุมชนการเรียนรู้ในการศึกษาได้ ผลการอภิปรายท าให้ผู้ร่วมวิจัยสามารถ
แบ่งปันปัญญา เรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงานและมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานในทางสร้างสรรค์ได้ 

โจคัม (Jochum, 2005, Abstract) ได้วิจัยเรื่องความเข้าใจในวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพ
การสอนในการสอนภาษาต่างประเทศในชั้นเรียนในแคนซัส พบว่า เมื่อมีการนิเทศภายในจากผู้ให้
การนิเทศครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ การจัดล าดับความส าคัญ และปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสอนในเรื่องการสื่อสารไวยกรณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพการ
สอนภาษาอย่างมีนัยส าคัญ 

คูเปอร์ (Cooper, 2003, Abstract) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการสอน กรณีศึกษา 
การสังเกตตามพฤติกรรมบ่งชี้ พบว่า 1) การตอบสนองของผู้เรียนมาจากการไว้วางใจในตัวครูผู้สอน  
2) การก าหนดไว้ในกิจวัตรประจ าวันจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจภาระงาน 3) ประสบการณ์ของผู้เรียน
ในการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 4) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนท าให้บรรยากาศมีชีวิตชีวา 5) การตอบสนอง
ของนักเรียนในการท ากิจกรรมในชั้นเรียนและกลุ่มย่อย 

คลาร์ค (Clarke, 2001, p.10) ศึกษาเรื่อง การใช้ธรรมาภิบาลในการกระจายอ านาจ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศกาน่า พบว่า ในประเทศที่ด้อยพัฒนาการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยได้มีการกระจายอ านาจการบริหารจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น โดยที่ประชาชนได้
มีส่วนร่วมมากขึ้นท าให้เกิดกลยุทธการพัฒนาที่เป็นจริงเป็นจัง มีการปรับตัวในการปฏิบัติต่างๆ ของ
ท้องถิ่นโดยใช้หลักธรรมาภิบาลให้เหมาะสมกับท้องถิ่นจนถือเป็นกุญแจส าคัญ และการใช้หลัก
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ธรรมาภิบาลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น แต่ก็ยังคงมีปัญหาอยู่จากการที่ยังคงมีการถือ
พรรคถือพวกพ้อง 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าหลักธรรมาภิบาล 
(good governance) มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อวงการการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา การบริหารจัดการ
สถานศึกษา และการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ หลักธรรมาภิบาลจึงเป็นหลักคิดในการบริหารองค์การ เพ่ือเป็นการประกันเรื่องฉ้อราษฎร์
บังหลวง และเรื่องความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และประสิทธิผลจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งจ าเป็น 
ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
 
2.6 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงาน
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยตัวแปรด้านหลักธรรมาภิบาลใช้แนวตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย 1) หลักนิติธรรม 
2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักความมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 
6) หลักความคุ้มค่า 

ตัวแปรด้านการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงาน
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ราชกิจจานุเบกษา, 2556, หน้า 72-74) ประกอบด้วย 1) ปฏิบัติกิจกรรม
ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผล
ที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถ
ปฏิบัติได้เกิดผลจริง 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือ
กับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา และ 12) สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) เป็นการศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาล

ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัด
ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 37 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย จ านวน 8 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 39-46 รวมทั้งสิ้น 799 คน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขต
หนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 37 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน
เครือข่าย จ านวน 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 39-46 ได้มาโดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
ตามตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p.608) จ านวน 260 คน จากการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (simple random sampling) 
 
ตาราง 1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 

 

 

กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

คร ู คร ู
เครือข่ายที่ 39 88 30  
เครือข่ายที่ 40 103 33 
เครือข่ายที่ 41 75 25 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

 

กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

คร ู คร ู
เครือข่ายที่ 42 86 29 
เครือข่ายที่ 43 115 37 
เครือข่ายที่ 44 89 29 
เครือข่ายที่ 45  127 41 
เครือข่ายที่ 46  116 36  

รวม  799 260 
 

จากตาราง 1 ประชากรจ านวน 799 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 
จ านวน 260 คน 

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชครู สังกัดส านักงาน
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list)  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 6 ด้าน ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ของ
บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว (2545, หน้า 96) มี 5 ระดับ โดยก าหนดน้ าหนักคะแนน ดังนี้ 

5 หมายถึง การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร อยู่ในระดับ มากท่ีสุด   
4 หมายถึง การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร อยู่ในระดับ มาก 
3 หมายถึง การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร อยู่ในระดับ ปานกลาง 
2 หมายถึง การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร อยู่ในระดับ น้อย 
1 หมายถึง การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู 
ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2556, หน้า 72-74) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
ของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว (2545, หน้า 96) โดยก าหนดน้ าหนักคะแนน ดังนี้ 

5 หมายถึง การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ อยู่ในระดับ มากท่ีสุด  
4 หมายถึง การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ อยู่ในระดับ มาก 
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3 หมายถึง การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
2 หมายถึง การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ อยู่ในระดับ น้อย 
1 หมายถึง การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 

3.3 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ในการสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดการสร้างเครื่องมือ 
มีข้ันตอนดังนี้ 

3.3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือก าหนดเป็นกรอบในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 

3.3.2 ก าหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ  
3.3.3 พัฒนาและปรับปรุงแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยตามกรอบแนวคิด ให้ครอบคลุม

เนื้อหาสาระและขอบเขตของงานวิจัย และด าเนินการจัดท าแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับร่าง 
3.3.4 เสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
3.3.5 น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(content validity) โดยวิธีหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ (Index of items 
objective congruence: IOC) แล้วเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 
1) นายวิรัช อินทรัตน์        

ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตหนองจอก 
ส านักงานเขตหนองจอก 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 

2) อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  เอ่ียมคงสี       
รองคณบดีคณะครุศาสตร์      
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 

3) อาจารย์ เนติมา พัฒนกุล        
ประธานสาขาวิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา 

4) อาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย        
คณบดีคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและวิจัย 

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา กุลนภาดล   
อาจารย์ประจ าสาขาวัดผลและวิจัยการศึกษา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและวิจัย 

3.3.6 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่
มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจริง ได้แก่ ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 30 คน  

3.3.7 วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบทดสอบโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (alpha coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-294) โดยการใช้
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากับ .97 และการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เท่ากับ .98 ซึ่งเหมาะสมที่จะใช้เป็นแบบสอบถามจริงได้ 

3.3.8 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 
3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
3.4.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือขอความ

ร่วมมือจากผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ในการขออนุญาต
ให้ข้าราชการครูในสถานศึกษา เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามการวิจัย 

3.4.2 ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขตหนองจอก 
เพ่ือขออนุญาตใช้ตู้รับ-ส่งเอกสารของแต่ละโรงเรียนที่ฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขตหนองจอก ในการส่ง
และรับแบบสอบถามการวิจัย  

3.4.3 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามการวิจัย โดยวางในตู้รับ-ส่งเอกสารของแต่ละโรงเรียนที่ฝ่าย
การศึกษา ส านักงานเขตหนองจอก จนครบทุกโรงเรียน และเก็บแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยด้วยตนเอง
ที่ฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขตหนองจอก เป็นระยะๆ จนครบจ านวน 260 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

3.4.4 น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ ท าการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ 
 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 

3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบทดสอบโดยใชก้ารแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 
3.5.2 วิเคราะห์ระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการหาค่าเฉลี่ย (X̅) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด 
และบุญส่ง นิลแก้ว (2545, หน้า 23) ดังนี้ 

4.51 - 5.00 หมายถึง การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 หมายถึง การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร อยู่ในระดับ มาก 
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2.51 - 3.50 หมายถึง การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร อยู่ในระดับ ปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร อยู่ในระดับ น้อย 
1.00 - 1.50 หมายถึง การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

3.5.3 วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์การแปล
ความหมายค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว (2545, หน้า 23) ดังนี้ 

4.51 - 5.00 หมายถึง การปฏิบตัิงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 หมายถึง การปฏิบตัิงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ อยู่ในระดับ มาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง การปฏิบตัิงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง การปฏิบตัิงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ อยู่ในระดับ น้อย 
1.00 - 1.50 หมายถึง การปฏิบตัิงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

3.5.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กับ
การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 
โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ภาพรวมและรายด้าน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด 
(2545, หน้า 110) 

1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เป็น 0 ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน  
2) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง -1 และ +1 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธ์กัน โดยทิศทางของความสัมพันธ์พิจารณาจากเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ที่ค านวณได้ คือ ถ้าเป็นไปในทางบวก แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในลักษณะคล้อยตามกัน 
แต่ถ้าในทางลบแสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทางตรงกันข้ามกันหรือผกผันกัน ส าหรับ
การพิจารณาระดับความสัมพันธ์สามารถพิจารณาได้ ดังนี้ 

0.80-1.00 หมายความว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับการปฏิบัติงาน
ตามจรรยาบรรณของข้าราชการครู มีความสัมพันธ์ระดับมากท่ีสุด 

0.60-0.79 หมายความว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับการปฏิบัติงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู มีความสัมพันธ์ระดับมาก 

0.40-0.59 หมายความว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับการปฏิบัติงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 

0.20-0.39 หมายความว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับการปฏิบัติงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู มีความสัมพันธ์ระดับน้อย 

0.01-0.19 หมายความว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับการปฏิบัติงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู มีความสัมพันธ์ระดับน้อยมาก 

3.5.5 วิเคราะห์การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จาก
แบบสอบถามด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยใช้วิธีโดยใช้วิธีแบบ
ขั้นตอน (stepwise)  
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3.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ดังนี้ 
3.6.1 วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์การท างาน โดยใช้สถิติแบบแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ  
3.6.2 วิเคราะห์ระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย (X̅) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
3.6.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กับ

การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ของ เพียร์สัน   
(Pearson’s product moment correlation coefficient) โดยก าหนดค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

3.6.4 วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 
เพ่ือหาความสามารถในการร่วมกันพยากรณ์ การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการ
ครูในสถานศึกษา ค านวณหาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบ และสร้าง
สมการพยากรณ์ประสิทธิภาพทั้งในรูปแบบคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่องการใช้

หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
4.1 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งออกเป็น 5 ตอน 
ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 
และประสบการณ์การท างาน 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัด
ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

ตอนที ่4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กับการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัด
ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน เพ่ือหาความสามารถในการพยากรณ์
การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 
4.2 สัญลกัษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  

เพ่ือให้เข้าใจถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแปรต่างๆ ค่าสถิติ ผู้วิจัยจึงก าหนดสัญลักษณ์
ทางสถิติท่ีใช้แทนตัวแปรดังกล่าวในการน าเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

n      แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
X̅      แทน ค่าเฉลี่ย  
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S.D.   แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
t       แทน ค่าการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
F แทน ค่าสถิติการแจกแจงแบบเอฟ (F-distribution) 
r แทน สัมประสัทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
𝑏       แทน แทนค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
       แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณ์ท่ีในรูปคะแนนมาตรฐาน 
R       แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
R2      แทน ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 
p       แทน ค่าความน่าจะเป็น (probability) ส าหรับบอกนัยส าคัญทางสถิติ 
df แทน ชั้นความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
* แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
a       แทน ค่าคงที่ 
S.E.b  แทน ค่าความคลาดเคลื่อนของสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ์ 
S.E.est  แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่า 

  X1     แทน หลักนิติธรรม 
  X2     แทน หลักคุณธรรม 
  X3     แทน หลักความโปร่งใส 
  X4     แทน หลักการมีส่วนร่วม 
  X5     แทน หลักความรับผิดชอบ 
  X6     แทน หลักความคุ้มค่า 
  X      แทน การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา
และประสบการณ์การท างาน  
 
ตาราง 2  จ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์    
             การท างาน 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย         72    27.69 
หญิง        188    72.31 

รวม  260  100.00 

 
จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 260 คน จ าแนกได้ดังนี้  
เพศ ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 72.31 และเป็น

เพศชาย จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 27.69 ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 61.92 การศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 98 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.69 และการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.39 ตามล าดับ 
ประสบการณ์การท างาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 10 ปี จ านวน
131 คน คิดเป็นร้อยละ 50.39 มีประสบการณ์การท างาน 11-20 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.69 มีประสบการณ์การท างาน 20 ปีขึ้นไป จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 21.92 ตามล าดับ   
 
 

2. ระดับการศึกษา   
    ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท 
    ปริญญาเอก 

  161 
   98 
    1 

      61.92 
      37.69 
       0.39 

รวม  260     100.00 
3. ประสบการณ์การท างาน   
   ไม่เกิน 10 ปี 
   11-20 ปี 
   20 ปี ขึ้นไป 

 131 
 72 
 57 

     50.39 
     27.69 
     21.92 

รวม 260     100.00 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  
 
ตาราง 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่ การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน 
 

การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร n = 260 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. 
2. 
3. 

หลักนิติธรรม  
หลักคุณธรรม  
หลักความโปร่งใส  

4.33 
4.28 
4.35 

.53 

.57 

.55 

มาก 
มาก 
มาก 

3 
6 
2 

4. 
5. 
6. 

หลักการมีส่วนร่วม  
หลักความรับผิดชอบ  
หลักความคุ้มค่า  

4.33 
4.30 
4.38 

.54 

.60 

.54 

มาก 
มาก 
มาก 

4 
5 
1 

 เฉลี่ยรวม 4.33 .50 มาก  
 
จากตาราง 3 พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้าน
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยสูงไปต่ า ได้แก่ หลักความคุ้มค่า ( X̅ = 4.38) 
หลักความโปร่งใส (X̅ = 4.35) หลักนิติธรรม (X̅ = 4.33) หลักการมีส่วนร่วม (X̅ = 4.33) หลักความ
รับผิดชอบ (X̅ = 4.30) และหลักคุณธรรม (X̅ = 4.28) ตามล าดับ 
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ตาราง 4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่ การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านหลักนิติธรรม 

 
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 

ด้านหลักนิติธรรม 
n = 260 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผู้บริหารศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการ

บริหารสถานศึกษาและบุคลากร 
4.34 .65 มาก    7 

2. ผู้บริหารก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรให้ทันสมัย 

4.29 .63 มาก 8 

3. ผู้บริหารก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรอย่างเป็นธรรม 

4.36 .61 มาก 3 

4. ผู้บริหารก าหนดแนวทางบริหารจัดการศึกษาที่เป็นที่
ยอมรับของบุคลากร 

4.19 .68 มาก 9 

5. ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของ
สถานศึกษา 

4.35 .65 มาก 5 

6. ผู้บริหารปฏิบัติกับบุคลากรทุกคนอย่างเป็นธรรมและ
เสมอภาค 

4.35 .66 มาก 6 

7. ผู้บริหารก าหนดบทบาทความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้
งบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย 

4.36 .66 มาก 4 

8. ผู้บริหารจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา 

4.45 .65 มาก 2 

9. ผู้บริหารมีระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการของผู้บริหารและบุคลากร 

4.18 .78 มาก 10 

 10. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ มีใบ
ประกอบวิชาชีพ และเป็นครูมืออาชีพ 

4.48 .62 มาก 1 

 เฉลี่ยรวม 4.33 .53 มาก  
 
จากตาราง 4 พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านหลักนิติธรรมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 
มีใบประกอบวิชาชีพ และเป็นครูมืออาชีพ (X̅ = 4.48) ผู้บริหารจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา (X̅ = 4.45) และผู้บริหารก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรอย่างเป็นธรรม (X̅ = 4.36) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ ผู้บริหาร
มีระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้บริหารและบุคลากร (X̅ = 4.18)  
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ตาราง 5  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่ การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านหลักคุณธรรม 

 
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 

ด้านหลักคุณธรรม 
n = 260 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผู้บริหารยึดมั่นในหลักความถูกต้องดีงาม 4.37 .71 มาก 1 
2. ผู้บริหารจัดสรรทรัพยากรในการบริหารอย่างเป็นธรรม 4.27 .66 มาก 6 
3. ผู้บริหารปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยและบุคคลทั่วไปด้วย

ความสุภาพอ่อนโยน 
4.31 .69 มาก 4 

4. ผู้บริหารผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 4.32 .59 มาก 2 
5. ผู้บริหารเอาใจใส่ สร้างขวัญ ก าลังใจ แก่บุคลากรอย่าง

เป็นธรรม 
4.21 .74 มาก 10 

6. ผู้บริหารก าหนดระบบการควบคุม ตรวจสอบภายใน 4.26 .66 มาก 7 
7. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากร 4.25 .70 มาก 8 
8. ผู้บริหารส่งเสริมคนดี มีความรับผิดชอบ 4.31 .71 มาก 5 
9. ผู้บริหารบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักความยุติธรรม 4.32 .71 มาก 3 

 10. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรร้องทุกข์ได้เมื่อไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา 

4.22 .68 มาก 9 

 เฉลี่ยรวม 4.28 .57  มาก  

 
จากตาราง 5 พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

หนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านหลักคุณธรรมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารยึดมั่นในหลักความถูกต้องดีงาม  
(X̅ = 4.37) ผู้บริหารผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ ( X̅ = 4.32) และผู้บริหารบริหาร
สถานศึกษาโดยยึดหลักความยุติธรรม ( X̅ = 4.32) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ 
ผู้บริหารเอาใจใส่ สร้างขวัญ ก าลังใจ แก่บุคลากรอย่างเป็นธรรม (X̅ = 4.21)   
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ตาราง 6  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่ การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านหลักความโปร่งใส 

 
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 

ด้านหลักความโปร่งใส 
n = 260 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผู้บริหารบริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และพร้อม

ให้ตรวจสอบได้ 
4.50 .60 มากที่สุด 1 

2. ผู้บริหารบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักการสร้าง 
ความไว้วางใจซึ่งกันและกันของบุคลากร 

4.31 .68 มาก 7 

3. ผู้บริหารก าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานให้ทุกฝ่าย
ที่เก่ียวข้องเข้าใจตรงกัน 

4.36 .67 มาก 4 

4. ผู้บริหารจัดท าข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเผยแพร่ 
สู่สาธารณชน 

4.25 .67 มาก 10 

5. ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับของสังคมในด้านความชัดเจน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4.37 .62 มาก 3 

6. ผู้บริหารจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 

4.39 .61 มาก 2 

7. ผู้บริหารก าหนดระบบและกลไกการตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

4.30 .69 มาก 8 

8. ผู้บริหารจัดให้มีระบบประเมินผลการด าเนินงานของ
ผู้บริหารที่ชัดเจน 

4.29 .71 มาก 9 

9. ผู้บริหารมีการก าหนดระบบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบุคลากร 

4.35 .66 มาก 5 

10. ผู้บริหารมีการรายงานฐานะทางการเงินอย่างโปร่งใส
เกี่ยวกับฐานะทางการเงนิที่โปรง่ใสให้สาธารณชนรับทราบ 

4.32 .67 มาก 6 

 เฉลี่ยรวม 4.35 .55 มาก  
 

จากตาราง 6 พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านหลักความโปร่งใสอยู ่ในระดับมาก ( X̅ = 4.35) เมื ่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเร ียงค่า เฉลี ่ยจากค่าเฉลี ่ยส ูง ส ุด 3 อันด ับแรก ได้แก่ ผู ้บร ิหาร
สถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และพร้อมให้ตรวจสอบได้ ( X̅ = 4.50) ผู้บริหารจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร ( X̅ = 4.39) ผู้บริหารเป็น
ที่ยอมรับของสังคมในด้านความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ( X̅ = 4.37) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
เป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ ผู้บริหารจัดท าข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเผยแพร่สู่สาธารณชน (X̅ = 4.25) 
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ตาราง 7  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่ การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  
            สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
 

หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
ด้านหลักการมีส่วนร่วม 

n = 260 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมเสนอความ

คิดเห็นในการตัดสินใจแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา 
4.42 .64 มาก 2 

2. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาสถานศึกษา 

4.40 .68 มาก 4 

3. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายของสถานศึกษา 

4.35 .67 มาก 6 

4. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของชุมชน โดยให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

4.44 .57 มาก 1 

5. ผู้บริหารน าข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องภายนอกมาปรับปรุง
พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 

4.39 .62 มาก 5 

6. ผู้บริหารมีการระดมทรัพยากรเพื่อน ามาใช้พัฒนา
สถานศึกษา 

4.37 .64 มาก 7 

7. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องท่ีมีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อชุมชนและสถานศึกษา 

4.40 .67 มาก 3 

8. ผู้บริหารมีการท าวิจัยเพื่อตอบสนองปัญหาของชุมชน
ตามความจ าเป็นของชุมชน 

4.15 .67 มาก 10 

9. ผู้บริหารมีนโยบายให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการให้
บริหารวิชาการ 

4.17 .72 มาก 9 

 10. ผู้บริหารจัดระบบให้บุคลากรและผู้ปกครองเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารจากส่วนกลางของสถานศึกษา 

4.23 .67 มาก 8 

 เฉลี่ยรวม  4.33 .54 มาก  

 
จากตาราง 7 พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

หนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านหลักการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.33) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของชุมชน 
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น (X̅ = 4.44) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
เสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา ( X̅ = 4.42) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อชุมชนและสถานศึกษา ( X̅ = 4.40) 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ ผู้บริหารมีการท าวิจัยเพ่ือตอบสนองปัญหาของชุมชนตาม
ความจ าเป็นของชุมชน (X̅ = 4.15)  
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ตาราง 8  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่ การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านหลักความรับผิดชอบ 

 
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 

ด้านหลักความรับผิดชอบ 
n = 260 

X̅  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคลากร  
2. ผู้บริหารรับผิดชอบต่อความผิดพลาดจากการ

ปฏิบัติงานของตน 
3. ผู้บริหารรับผิดชอบต่อความผิดพลาดจากการ

ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
4. ผู้บริหารมุ่งเน้นประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ มากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน 
5. ผู้บริหารมุ่งเน้นประโยชน์ที่บุคลากรจะได้รับมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน 
6. ผู้บริหารมุ่งเน้นประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน 
7. ผู้บริหารมีส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
8. ผู้บริหารมีระบบถ่วงดุลและแบ่งแยกการใช้อ านาจของ

หน่วยงานที่ชัดเจน 
9. ผู้บริหารรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
10. ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจตัดสินใจลงสู่ระดับล่าง 
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เฉลี่ยรวม 4.30 .60 มาก  
 

จากตาราง 8 พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
หนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านหลักความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.30) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารมีส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
(X̅  = 4.40) ผู้บริหารมุ่งเน้นประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ มากกว่าประโยชน์ส่วนตน (X̅ = 4.37) ผู้บริหาร
มีการกระจายอ านาจตัดสินใจลงสู่ระดับล่าง (X̅ = 4.32) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ 
ผู้บริหารรับผิดชอบต่อความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (X̅ = 4.22) 
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ตาราง 9  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่ การใช้หลักธรรมาภิบาลของ ผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านหลักความคุ้มค่า 

 
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 

ด้านหลักความคุ้มค่า 
n = 260 

X̅ S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผู้บริหารบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
2. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีความคิดริเริ่มน า 

นวัตกรรมมาใช้ เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

3. ผู้บริหารมีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานภายใน
สถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. ผู้บริหารเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

5. ผู้บริหารและบุคลากรวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส  
และอุปสรรค (SWOT) เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุง
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

6. ผู้บริหารก าหนดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาได้อย่าง
เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 

7. ผู้บริหารมีนโยบายใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งสถานศึกษา 
8. ผู้บริหารก าหนดให้มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าคุ้มทุน    

ทุกโครงการ 
9. ผู้บริหารลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อน โดยยึดคุณภาพ

ของผลงานเป็นส าคัญ 
10.  ผู้บริหารมีระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการ 
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เฉลี่ยรวม 4.38 .54 มาก  
 

จากตาราง 9 พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
หนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านหลักความคุ้มค่าอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีความคิดริเริ่ม
น านวัตกรรมมาใช้ เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (X̅ = 4.45) ผู้บริหาร
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT) เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง (X̅ = 4.43) ผู้บริหารมีนโยบายใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งสถานศึกษา ( X̅ = 4.40) ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ ผู้บริหารก าหนดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม
ไม่ซ้ าซ้อน (X̅ = 4.34) 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู 
สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 10  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่ การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
และรายด้าน 

 
การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู n = 260 

X̅ S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา

วิชาชีพครู 
2. การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมและความมุ่งมั่นพัฒนา

ผู้เรียน 
3. การพัฒนาแผนการสอนและสื่อการสอน 
4. การจัดกิจกรรมที่เน้นผลถาวรแก่ผู้เรียนและการ

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
5. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและการให้ความ

ร่วมมือแก่สถานศึกษาและชุมชน 
6. การแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการสร้างโอกาสแก่

ผู้เรียน 
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เฉลี่ยรวม 4.26 .74 มาก  
 

จากตาราง 10 พบว่า การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัด
ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.26) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยสูงไปต่ า 
ได้แก่ การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมและความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ( X̅ = 4.32) การปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและการให้ความร่วมมือแก่สถานศึกษาและชุมชน (X̅ = 4.31) การพัฒนาแผนการสอน
และสื่อการสอน (X̅ = 4.30) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู (X̅ = 4.26) 
การจัดกิจกรรมที่เน้นผลถาวรแก่ผู้เรียนและการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (X̅ = 4.21) และ
การแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการสร้างโอกาสแก่ผู้เรียน (X̅ = 4.21) ตามล าดับ 
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ตาราง 11  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่ การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านการปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 

 
การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู 
ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนา

วิชาชีพครู 

n = 260 
X̅ S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ท่านศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 
2. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ  
3. ท่านเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้อ่ืน 
4. ท่านเป็นวิทยากร ผู้จัดท า เสนอรายงานเกี่ยวกับการ

พัฒนาวิชาชีพ 
5. ท่านมีการพัฒนาผลงานทางวิชาการอยู่เสมอ 
6. ท่านร่วมปฏิบัติธรรมเพ่ือพัฒนาตนเองตลอดจนแนะน า

ผู้อื่น 
7. ท่านศึกษาดูงานด้านวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ  
8. ท่านด าเนินการหรือมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมของ

องค์กรวิชาชีพครู 
9. ท่านให้ค าปรึกษาด้านวิชาการแก่เพ่ือนร่วมงาน 
10.  ท่านท าความเข้าใจและปฏิบัติตามพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษา 

4.26 
4.38 
4.09 
3.82 

 
4.13 
4.07 

 
4.27 
4.17 

 
4.23 
4.39 

.44 

.62 

.70 

.84 
 

.66 

.84 
 

.65 

.73 
 

.69 

.64 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

4 
2 
8 
10 
 
7 
9 
 
3 
6 
 
5 
1 

เฉลี่ยรวม 4.26 .44 มาก  
 

จากตาราง 11 พบว่า การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู  สังกัด
ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครู อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ ท่านท าความเข้าใจและปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้านการศึกษา (X̅ = 4.39) ท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ (X̅ = 4.38) ท่านศึกษาดู
งานด้านวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ (X̅ = 4.27) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ ท่านเป็น
วิทยากร ผู้จัดท า เสนอรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ (X̅ = 3.82)    
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ตาราง 12  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่ การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านการ
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมและความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน 

 
การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู 
ด้านการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมและความมุ่งม่ันพัฒนา

ผู้เรียน 

n = 260 
X̅  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ท่านปฏิบัติกิจกรรมสร้างนิสัยที่พัฒนาด้าน
ความสามารถของผู้เรียน 

2. ท่านปฏิบัติกิจกรรมสร้างนิสัยที่พัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของผู้เรียน 

3. ท่านปฏิบัติกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัตจิริง 
4. ท่านปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งผลต่อผู้เรียน

โดยตรง 
5. ท่านปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน 
6. ท่านตรวจสอบข้อบกพร่องของผู้เรียนโดยใช้

เนื้อหาวิชาเป็นหลัก 
7. ท่านสอนซ่อมเสริมตามความสามารถและข้อบกพร่อง

ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
8. ท่านวิเคราะห์จุดเด่น จดุด้อยของผู้เรียนเปน็รายบุคคล 
9. ท่านใช้เทคนิควิธีสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
10. ท่านพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 
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เฉลี่ยรวม 4.32 .56 มาก  
 

จากตาราง 12 พบว่า การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงาน
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมและความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน 
อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ ท่านปฏิบัติกิจกรรมสร้างนิสัยที่พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน (X̅ = 4.39) ปฏิบัติกิจกรรม
ที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง (X̅ = 4.38) ท่านปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรง 
(X̅ = 4.38) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ ท่านสอนซ่อมเสริมตามความสามารถ
และข้อบกพร่องของผู้เรียนเป็นรายบุคคล (X̅ = 4.20)  
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ตาราง 13  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่ การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนา
แผนการสอนและสื่อการสอน 

 
การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู 

ด้านการพัฒนาแผนการสอนและสื่อการสอน  
n = 260 

X̅ S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ท่านจัดท าแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ท่านสร้างแผนการสอนที่มีองค์ประกอบครบถ้วน

สัมพันธ์กัน 
3. ท่านปรับปรุงแผนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดย

การปฏิบัติจริง 
4. ท่านปรับปรุงแผนการสอนให้สอดคล้องกับ

ความสามารถของผู้เรียนและข้อจ ากัดของสถานศึกษา 
5. ท่านประเมินแผนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
6. ท่านผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
7. ท่านให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อการสอน 
8. ท่านผลิตสื่อการสอนจากวัสดุในท้องถิ่น 
9. ท่านประเมินผลการใช้สื่อการสอน 
10.ท่านปรับปรุงสื่อการสอนและเผยแพร่สื่อการสอน 

ที่ใช้ได้ผล 
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เฉลี่ยรวม 4.30 .49 มาก  
 
จากตาราง 13 พบว่า การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงาน

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนาแผนการสอนและสื่อการสอนอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.30) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ท่านจัดท าแผนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (X̅ = 4.42) ท่านปรับปรุงแผนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยการปฏิบัติจริง 
(X̅ = 4.36) ท่านผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน (X̅ = 4.36) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย 
ได้แก่ ผลิตสื่อการสอนจากวัสดุในท้องถิ่น (X̅ = 4.13) 
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ตาราง 14  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่ การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านการจัด
กิจกรรมที่เน้นผลถาวรแก่ผู้เรียนและการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู 

ด้านการจัดกิจกรรมที่เน้นผลถาวรแก่ผู้เรียนและการ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

n = 260 
X̅ S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ท่านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที่มีร่วมกัน 

2. ท่านกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้โดยใช้สถานการณ์ที่
หลากหลาย 

3. ท่านช่วยเหลือ แนะน าให้ผู้เรียนสรุปความคิดรวบยอด
ด้วยตนเอง 

4. ท่านจัดกิจกรรมที่สร้างนิสัยให้ติดตัวผู้ เรียนถาวร
ตลอดไป 

5. ท่านรวบรวมข้อมูลผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
6. ท่านรวบรวมข้อมูลผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกลุ่ม 
7. ท่านรวบรวมข้อมูลผลการพัฒนาผู้เรียนทั้งชั้นเรียน 
8. ท่านรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
9. ท่านเสนอแนะการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
10. ท่านเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสอบถามผลพัฒนา

คุณภาพได้ 
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เฉลี่ยรวม 4.21 .53 มาก  
 

จากตาราง 14 พบว่า การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงาน
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านการจัดกิจกรรมที่เน้นผลถาวรแก่ผู้เรียน  และการรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ท่านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนปฏิบัติตามข้อตกลง
ที่มีร่วมกัน (X̅ = 4.33) ท่านกิจกรรมที่สร้างนิสัยให้ติดตัวผู้เรียนถาวรตลอดไป (X̅ = 4.26) ท่านกระตุ้น
ให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้โดยใช้สถานการณ์ที่หลากหลาย (X̅  = 4.23) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย 
ได้แก่ ท่านรวบรวมข้อมูลผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกลุ่ม (X̅ = 4.15) 
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ตาราง 15  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่ การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านการปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีและการให้ความร่วมมือแก่สถานศึกษาและชุมชน 

 
การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู 

ด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและการให้ความ
ร่วมมือแก่สถานศึกษาและชุมชน 

n = 260 
X̅ S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ท่านเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านวาจา 
2. ท่านเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านความประพฤติ 
3. ท่านเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านการแต่งกาย 
4. ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้บรรลุวัตถุประสงค์ 
5. ท่านเป็นผู้น าในการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเป็นระบบ 
6. ท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ของกลุ่ม 

แล้วน ามาปรับปรุงพัฒนา 
7. ท่านยอมรับความรู้ความสามารถของบุคคลในชุมชน 
8. ท่านปฏิบัติงานกับชุมชนด้วยความเต็มใจ 
9. ท่านเป็นผู้น าในการริเริ่มกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์      

ต่อชุมชน 
10. ท่านมีส่วนร่วมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน

และชุมชน 

4.31 
4.38 
4.38 
4.30 

 
4.20 

 
4.26 

 
4.37 

 
4.39 
4.22 

 
4.33 

.66 

.69 

.68 

.65 
 

.66 
 

.58 
 

.60 
 

.63 

.69 
 

.63 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

6 
3 
2 
7 
 

10 
 
8 
 
4 
 
1 
9 
 
5 

เฉลี่ยรวม  4.31 .54 มาก  
 

จากตาราง 15 พบว่า การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงาน
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและการให้ความร่วมมือแก่สถานศึกษา
และชุมชนอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 
3 อันดับแรก ได้แก่ ท่านปฏิบัติงานกับชุมชนด้วยความเต็มใจ ( X̅ = 4.39) ท่านเป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านการแต่งกาย (X̅ = 4.38) ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความประพฤติ (X̅ = 4.38) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
เป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ ท่านเป็นผู้น าในการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ (X̅ = 4.20) 
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ตาราง 16  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่ การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านการแสวงหา
ข้อมูลข่าวสารและการสร้างโอกาสแก่ผู้เรียน 

 
การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู 
ด้านการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการสร้างโอกาสแก่

ผู้เรียน 

n = 260 
X̅ S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ท่านแสวงหาข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ 
2. ท่านรวบรวมข้อมูลข่าวสารทุกด้านให้เป็นปัจจุบัน 
3. ท่านวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือน ามาใช้จัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 
4. ท่านจัดระบบและบริการข้อมูลข่าวสาร 
5. ท่านน าข้อมูลข่าวสารมาใช้พัฒนาและจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
6. ท่านสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน เพ่ือขจัดปัญหา

ซ้ าเดิม 
7. ท่านใช้แนวทางป้องกันปัญหามากกว่าแนวทางแก้ไข

ปัญหา 
8. ท่านสร้างกิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาได้ 

อย่างต่อเนื่อง 
9. ท่านสร้างแนวทางพัฒนาผู้เรียนเพ่ือป้องกันปัญหาได้

อย่างถาวร 
10. ท่านวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดกับผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 

4.31 
4.23 
4.30 

 
4.04 
4.17 

 
4.23 

 
4.24 

 
4.12 

 
4.18 

 
4.25 

.65 

.63 

.60 
 

.67 

.64 
 

.64 
 

.62 
 

.64 
 

.62 
 

.64 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

1 
5 
2 
 

10 
8 
 
6 
 
4 
 
9 
 
7 
 
3 

เฉลี่ยรวม 4.21 .54 มาก  
 

จากตาราง 16 พบว่า การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัด
ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการสร้างโอกาสแก่
ผู้เรียนอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ ท่านแสวงหาข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ (X̅ = 4.31) ท่านวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือน ามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน (X̅ = 4.30) ท่านวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดกับผู้เรียนได้อย่าง
เป็นระบบ (X̅ = 4.25) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ ท่านจัดระบบและบริการข้อมูล
ข่าวสาร (X̅ = 4.04)  
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ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation 
coefficient) ดังแสดงในตาราง 17 

 
ตาราง 17  การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X  Y 
X1 1.00        
X2 .740* 1.00       
X3 .911* .751* 1.00      
X4 .745* .569* .806* 1.00     
X5 .763* .678* .839* .779* 1.00    
X6 .805* .675* .866* .793* .843* 1.00   
X .918* .820* .958* .868* .911* .922* 1.00  
Y .636* .456* .638* .609* .621* .636* .666* 1.00 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตาราง 17 พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา (X) กับการ

ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู (Y) สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพ
มหาคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) เท่ากับ .666 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน มีความสัมพันธ์ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา (X) กับการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ข้าราชการครู (Y) สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหาคร เป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หลักความโปร่งใส (X3) หลักนิติธรรม (X1) และหลักความคุ้มค่า 
(X6) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) เท่ากับ .638, .636 และ .636 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 
 
ตาราง 18  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

modal ss df MS F sig 
resgression 23.276 6 3.961 36.605* .000 
residual 26.510 254 .108   
total 50.274 260    

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตาราง 18 พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นผู้วิจัยจึงด าเนินการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณต่อไป 

 
ตาราง 19  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 

 

ตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ 
การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

ข้าราชการครู 
b S.E.b.  t p 

a 1.715 .187  9.156 .000* 
1. หลักความโปร่งใส (X3) .374 .096 .430 2.859 .005* 
2. หลักนิติธรรม (X1) .241 .073 .290 1.941 .035* 
3. หลักความคุ้มค่า (X6) .246 .086 .279 1.698 .041* 

R = .868, R2 = .743, S.E.est =.334 , F = 36.605, p = .001 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตาราง 19 พบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร มี 3 ตัวแปร คือ หลักความโปร่งใส 
(X3) หลักนิติธรรม (X1) และหลักความคุ้มค่า (X6) ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 นี้สามารถพยากรณ์การปฏิบัติงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 
74.30 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์การปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้ 
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สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนดิบ 
y’ = 1.715 + .374 X3 + .241 X1 + .246 X6 

สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
 Z’y = .430 X3 + .290 X1 + .279 X6 

 

ตัวแปรที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแปรพยากรณ์เข้าสมการเพ่ือพยากรณ์การปฏิบัติงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (เนื่องจาก 
ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด) ได้แก่ หลักคุณธรรม (X2) หลักการมีส่วนร่วม 
(X4) และหลักความรับผิดชอบ (X5) 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล

ต่อการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพ     
มหานคร ซึ่งสรุปตามล าดับดังนี้ 

วัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาระดับหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

หนองจอก กรุงเทพมหานคร 
2) เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัด

ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 

กับการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร   

4) เพ่ือศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานการวิจัย 
1) การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู  สังกัดส านักงานเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 

2) หลักธรรมาภิบาลอย่างน้อย 1 ด้าน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 37 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย จ านวน 8 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 39-46 รวมทั้งสิ้น 799 คน 

2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขต
หนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 37 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 
จ านวน 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 39-46 ได้มาโดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ
เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) จ านวน 260 คน จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย
การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) 

 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

111 
 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชครู สังกัด
ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูล
ด้าน เพศ ระดับการศึกษา  และประสบการณ์การท างาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)  

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วน
ร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) ของบุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว (2545, หน้า 96) มี 5 ระดับ  

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู 
ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
(ราชกิจจานุเบกษา, 2556, หน้า 72-74) ประกอบด้วย 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 3) มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 5) พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้ เรียน 
7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  
11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา และ 12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว 
(2545, หน้า 96) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
1) ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อ

ขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
ในการขออนุญาตให้ข้าราชการครูในสถานศึกษา เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามการวิจัย  

2) ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขต
หนองจอก เพื่อขออนุญาตใช้ตู้รับ-ส่งเอกสารของแต่ละโรงเรียนที่ฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขต
หนองจอก ในการส่งและรับแบบสอบถามการวิจัย  

3) ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามการวิจัย โดยวางในตู้รับ-ส่งเอกสารของแต่ละโรงเรียน
ที่ฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขตหนองจอก จนครบทุกโรงเรียน และเก็บแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย
ด้วยตนเองที่ฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขตหนองจอก เป็นระยะๆจนครบจ านวน 260 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 100 

4) น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามและประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
1) วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบทดสอบโดยใช้การแจกแจงความถี่ และหา

ค่าร้อยละ 
2) วิเคราะห์ระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการหา

ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3) วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู โดยการ

หาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
4) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับ

การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 

5) วิเคราะห์การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จาก
แบบสอบถามด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยใช้วิธีแบบ
ขั้นตอน (Stepwise) 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

ผลการวิเคราะห์การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ 

5.1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด จ านวน 260 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 188 คน 
คิดเป็นร้อยละ 72.31 และเป็นเพศชาย จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 27.69 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 61.92 การศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 37.69 
และการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.39 มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 10 ปี 
จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 50.39 มีประสบการณ์การท างาน 11-20 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.69 มีประสบการณ์การท างาน 20 ปี ขึ้นไป จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 21.92 ตามล าดับ 

5.1.2 การใช้หลักธรรมาภิบาลผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยสูงไปต่ า ได้แก่ หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส 
หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักคุณธรรม ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า   
1) ด้านหลักนิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ย

จากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ มีใบประกอบ
วิชาชีพ และเป็นครูมืออาชีพ ผู้บริหารจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษา และผู้บริหารก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารสถานศึกษาและบุคลากรอย่าง
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เป็นธรรม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ ผู้บริหารมีระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
ทางวิชาการของผู้บริหารและบุคลากร   

 2) ด้านหลักคุณธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารยึดมั่นในหลักความถูกต้องดีงาม ผู้บริหารผดุงความ
เป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ และผู้บริหารบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักความยุติธรรม ส่วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ ผู้บริหารเอาใจใส่ สร้างขวัญ ก าลังใจ แก่บุคลากรอย่างเป็นธรรม  

3) ด้านความโปร่งใส โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารบริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ และพร้อม
ให้ตรวจสอบได้ผู้บริหารจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ขององค์กร และผู้บริหารเป็นที่ยอมรับของสังคมในด้านความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ ผู้บริหารจัดท าข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเผยแพร่สู่สาธารณชน  

 4) หลักการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของชุมชน โดยให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นใน
การตัดสินใจแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา และผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อชุมชนและสถานศึกษา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ 
ผู้บริหารมีการท าวิจัยเพื่อตอบสนองปัญหาของชุมชนตามความจ าเป็นของชุมชน  

5) หลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารมีส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริหารมุ่งเน้น
ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และผู้บริหารมีการกระจายอ านาจตัดสินใจลงสู่
ระดับล่าง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ ผู้บริหารรับผิดชอบต่อความผิดพลาด
จากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  

 6) หลักความคุ้มค่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีความคิดริเริ่มน า
นวัตกรรมมาใช้ เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารวิเคราะห์จุดอ่อน 
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT) เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ
ผู้บริหารมีนโยบายใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งสถานศึกษา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ 
ผู้บริหารก าหนดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน  

5.1.3 การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม
และความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและการให้ความร่วมมือแก่สถานศึกษา
และชุมชน การพัฒนาแผนการสอนและสื่อการสอน การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพครู การจัดกิจกรรมที่เน้นผลถาวรแก่ผู้เรียนและการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการสร้างโอกาสแก่ผู้เรียน ตามล าดับ  
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เมือ่พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
1) ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ท่านท า
ความเข้าใจและปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษา ท่านเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ และท่านศึกษาดูงานด้านวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ ท่านเป็นวิทยากร ผู้จัดท าเสนอรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ  

 2) ด้านการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ท่านปฏิบัติกิจกรรม
สร้างนิสัยที่พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ท่านปฏิบัติกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง 
และท่านปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย 
ได้แก่ ท่านสอนซ่อมเสริมตามความสามารถ และข้อบกพร่องของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

3) ด้านการพัฒนาแผนการสอนและสื่อการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ท่านจัดท าแผนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ท่านปรับปรุงแผนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยการปฏิบัติจริง และท่านผลิตสื่อการสอน
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ ผลิตสื่อการสอนจากวัสดุในท้องถิ่น  

 4) ด้านการจัดกิจกรรมที่เน้นผลถาวรแก่ผู้เรียนและการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ ท่านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน ท่านจัดกิจกรรมที่
สร้างนิสัยให้ติดตัวผู้เรียนถาวรตลอดไป และท่านกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้โดยใช้สถานการณ์ที่
หลากหลาย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ ท่านรวบรวมข้อมูลผลการพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายกลุ่ม 

 5) ด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและการให้ความร่วมมือแก่สถานศึกษาและชุมชน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ ท่านปฏิบัติงานกับชุมชนด้วยความเต็มใจ ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการแต่งกาย และท่านเป็น
แบบอย่างที่ดีด้านความประพฤติ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ เป็นผู้น าในการพัฒนางาน
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ  

 6) ด้านการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการสร้างโอกาสแก่ผู้เรียน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ท่านแสวงหา
ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ ท่านวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือน ามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และท่านวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดกับผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ 
ท่านจัดระบบและบริการข้อมูลข่าวสาร  

5.1.4 การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กับการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) เท่ากับ .666 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
มีความสัมพันธ์ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา กับการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงาน
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เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ หลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม และหลักความคุ้มค่า โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( rxy) 
เท่ากับ .638, .636 และ .636 ตามล าดับ 

5.1.5 การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สามารถ
พยากรณ์การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 74.30 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
5.2 อภิปรายผล 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

5.2.1 การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยสูงไปต่ า ได้แก่ 
หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
คุณธรรม ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณงาม แจ่มนิยม (2553 , บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง  
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอปลายพระยา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอปลายพระยา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากระบี่ใช้หลักธรรมาภิบาลโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ในปีต่อมา พระมหาล าพึง ธีรปญฺโญ (เพ็ญภู่) (2554 , บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 พบว่า บุคลากรของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งก่อนหน้านี้ คลาร์ค 
(Clarke, 2001, p. 10) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การใช้ธรรมาภิบาลในการกระจายอ านาจการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในประเทศกาน่า ผลการศึกษาพบว่า ในประเทศที่ด้อยพัฒนาการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยได้มีการกระจายอ านาจการบริหารจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น โดยที่ประชาชนได้
มีส่วนร่วมมากขึ้นท าให้เกิดกลยุทธการพัฒนาที่เป็นจริงเป็นจัง มีการปรับตัวในการปฏิบัติต่างๆ ของ
ท้องถิ่นโดยใช้หลักธรรมาภิบาลให้เหมาะสมกับท้องถิ่นจนถือเป็นกุญแจส าคัญ และการใช้หลัก
ธรรมาภิบาลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการกระจายอ านาจการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
ประเทศกาน่าที่ดีขึ้น  

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตหนองจอก ส่วนใหญ่เห็นว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ให้การส่งเสริมครูได้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ใช้หลักในการบริหารสถานศึกษาโดยยึดมั่นในหลักความถูกต้องดีงาม เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และพร้อมให้ตรวจสอบได้ อีกทั้งยังพร้อมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ที่ส าคัญคือมีส านึก
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รับผิดชอบต่อสังคม ให้การส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรของสถานศึกษามีความคิดริเริ่ม และอ านวย
ความสะดวกในการน านวัตกรรมมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดังแนวคิดการใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานของ สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ (2559) อากีรี และแซม (Agere & Sam, 2000) ที่อธิบายว่า
การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาส่วนส าคัญจ า เป็นต้องการใช้กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ในการก ากับติดตามที่ทุกคนยอมรับ สร้างค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรถือปฏิบัติ ได้แก่ 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์
สุจริตจริงใจ เสียสละ ขยัน อดทน มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีความประพฤติ และการปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสม สร้างความไว้วางใจการท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา 
และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างความตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส านึกรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการกระท า 
สร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน สร้างความเข้าใจในเรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างรู้คุณค่า 

5.2.2 การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยสูงไปต่ า ได้แก่ การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมและความมุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและการให้ความร่วมมือแก่สถานศึกษาและชุมชน  
การพัฒนาแผนการสอนและสื่อการสอน การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 
การจัดกิจกรรมที่เน้นผลถาวรแก่ผู้เรียนและการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการแสวงหา
ข้อมูลข่าวสารและการสร้างโอกาสแก่ผู้เรียน ตามล าดับ สอดคล้องกับ ราชกิจจานุเบกษา (2556, 
หน้า 43-47) ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ที่ระบุถึงสมรรถนะครู ความตอนหนึ่งว่า ผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา โดยเฉพาะครู ควรต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งกาย วาจา และ
จิตใจ และเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม ทั้งในด้าน
บุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ าเสมอ ที่ท าให้
ผู้เรียนเลื่อมใส ศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง ขณะเดียวกัน วิไล ตั้งจิตสมคิด (2554, หน้า 143-146) 
ยังได้เคยกล่าวไว้ว่า ครูจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ ดังนั้นครูที่ดีจะต้องมีลักษณะบางประการที่
แตกต่างจากวิชาชีพอ่ืน การที่จะศึกษาลักษณะของครูที่ดีนั้นเพ่ือให้ผู้ต้องการเป็นครูได้รู้ถึงลักษณะที่ดี
ของครูเป็นอย่างไร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับครูดีว่า “...ครูนั้นจะเป็น
ครูจีน ครูไทย ครูฝรั่ง ครูแขก ชาติใดก็ตาม ผู้ที่เป็นครูนั้นจะต้องมีจิตใจสูง ถ้าครูมีจิตใจสูงก็จะท างาน
ของตนด้วยความส าเร็จ จะเป็นที่นับถือของศิษย์ และเป็นที่เคารพของผู้ที่เป็นประชาชนทั่วๆ ไป... ”  
วิไล ตั้งจิตสมคิด (2554, หน้า 145-147) และส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2544, หน้า 46) ได้อธิบาย
ถึงคุณลักษณะที่ดี คือ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและพร้อมที่จะพัฒนาวิชาชีพของตนเองอยู่เสมอ 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ทั้งด้านศีลธรรม วัฒนธรรม กิจนิสัย สุขนิสั ย และอุปนิสัย 
ตลอดจนมีความเป็นประชาธิปไตย ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความเมตตาแก่ศิษย์ มีสุขภาพสมบูรณ์ 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ และสามารถใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ 
ได้ มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน และสามารถเป็นผู้น าชุมชนได้ และสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ภาษา และการวิจัย เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นครูแบบ
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ใหม่ในระดับสากลได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธวัช เติมญวน (2548, บทคัดย่อ) ศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของ
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร ผลการศึกษาพบว่า หลักสูตร อาจารย์ กระบวนการเรียนการ
สอน ผู้เรียน การวัดประเมินผล และปัจจัยเกื้อหนุน เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของ โจคัม 
(Jochum, 2005, Abstract) ได้วิจัยเรื่อง ความเข้าใจในวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนในการ
สอนภาษาต่างประเทศในชั้นเรียนในแคนซัส ซึ่งพบว่า เมื่อมีการนิเทศภายในจากผู้ให้การนิเทศครูมี
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ การจัดล าดับความส าคัญ และปรับปรุงประสิทธิภาพการ
สอนในเรื่องการสื่อสารไวยกรณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนภาษาอย่างมี
นัยส าคัญ 

 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตหนองจอก ส่วนใหญ่เห็นว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ส่งเสริมให้ข้าราชการครู สังกัด
ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความ
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและให้ความร่วมมือแก่สถานศึกษาและชุมชน มีการ
พัฒนาแผนการสอนและสื่อการสอน ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู รวมทั้ง
ร่วมจัดกิจกรรมที่เน้นผลที่เกิดกับผู้เรียน มีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ดัง
แนวคิดของ ยนต์ ชุ่มจิต (2553, หน้า 16-21) กล่าวว่า ครูที่มีคุณธรรมของความเป็นครูสูง เป็นครูใน
อุดมคติ เพราะมีความศรัทธาในอาชีพครูอย่างแท้จริง ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งก่อนที่จะเข้า
มาศึกษาวิชาชีพครูก็มีความศรัทธาในความเป็นครูอย่างจริงจังอยู่แล้ว ขณะที่ศึกษาเล่าเรียนวิชาชีพครู
ก็มุ่งมั่นขวนขวายให้ความสนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อความเป็นครูที่ดี เมื่อส าเร็จการศึกษา
ออกไปแล้วก็ไปประกอบวิชาชีพครูด้วยความส านึกในบทบาทหน้าที่ของครูที่ดี 

5.2.3 การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สัมพันธ์กับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ทางบวกทุกด้าน 
และมีความสัมพันธ์ในระดับมาก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) เท่ากับ 0.666 ซึ่งมีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่วางไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกียรติศักดิ์ 
ศรีสมพงษ์ (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหาร ตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ เฉลิมชัย สมท่า 
(2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ความเห็นของครูปฏิบัติการสอน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดเลย เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการมี
ส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า และหลักความโปร่งใส   

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
ปฏิบัติตนด้วยความชอบธรรมต่อบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาค และก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับใน
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การบริหารสถานศึกษาให้มีความทันสมัยและเป็นธรรม มีการก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา
ให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน รวมถึงปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของโรงเรียน และได้มีการหาความรู้เพ่ิมเติมด้านกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สถานศึกษา สอดคล้องกับที่มนตรี กนกวารี (2548 , หน้า 22-23) กล่าวไว้ว่า หลักการปกครองโดย
กฎหมายนี้มีขึ้นเพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ประชาชน ทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพในทรัพย์สิน การแสดงออก 
การด ารงชีพเป็นต้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งสิทธิขั้นพ้ืนฐานทั้งมวลของปัจเจกบุคคลและโดยหลักการนี้
ผู้ปกครองไม่สามารถใช้อ านาจใดๆ อันละเมิดต่อกฎหมายกระท าต่อประชาชนได้ ไม่ว่าจะในเชิง
การลิดรอน เพิกถอนอ านาจของประชาชนด้วยการจ ากัดสิทธิเสรีภาพ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด โดยมักจะ
ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายสูงสุดของรัฐ อาทิ ในรัฐธรรมนูญของประเทศ ทั้งนี้หลักการปกครองภายใต้
กฎหมายหรือหลักนิติธรรมนี้ที่ครอบคลุมไปถึงเรื่องการตรากฎหมายให้ทันสมัยและเป็นธรรมรวมทั้ง
เป็นที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งบทบัญญั ติใน
รัฐธรรมนูญที่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว อาทิ สถานะความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
และการรับโทษทางกฎหมาย  

5.2.4 การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู 
สามารถพยากรณ์การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 74.30 
สอดคล้องกับสมมุติฐานของการวิจัย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จงรักษ์ มีอุตสาห์ (2551, บทคัดย่อ) 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลกรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และ
ด้านความสามารถในการให้บริการ รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการวาแผน และด้านการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับหลักความโปร่งใส ที่ผู้บริหารส่งเสริมให้มีระบบประเมินผลการด าเนินงาน
เพ่ือการพัฒนาที่ชัดเจน อีกทั้งให้ความส าคัญกับจัดท าข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเผยแพร่สู่
สาธารณชน ส่วนหลักนิติธรรม ผู้บริหารก าหนดแนวทางบริหารจัดการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับของ
บุคลากร และหลักความคุ้มค่า ผู้บริหารเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และจัด
ให้มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าคุ้มทุนของโครงการ ที่ส่งผลต่อภาพรวมการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของข้าราชการครูเป็นส าคัญในบริหารการจัดการศึกษา ดังแนวคิดของส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร (2558, หน้า 35) และมนตรี กนกวารี (2548, หน้า 22-23) ระบุไว้ว่า ภารกิจ
ประการหนึ่งของการจัดการศึกษา คือ ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาติดตามตรวจสอบประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่า
เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ อีกทั้งมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ชุมชนและ
สาธารณชนทราบโดยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและสร้างการมีส่วนร่วม
เพ่ิมขึ้น และส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาค้นคว้า แสวงหา และน าเทคนิคด้านวิชาชีพที่พัฒนาและ
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ก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับมาใช้แก่ศิษย์และผู้รับบริการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ รวมทั้งเป็นที่
ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
  

5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ

ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
ควรใช้เป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และผู้ที่
เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ครูในสถานศึกษา อีกทั้งใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร และใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการพิจารณาในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา 
ซึ่งมีประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) จากการศึกษาพบว่า หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาด้านหลักคุณธรรม 
มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย และเมื่อพิจารณาในด้านนี้พบว่า เรื่องผู้บริหารสถานศึกษาเอาใจใส่ สร้างขวัญ
ก าลังใจแก่บุคลากรอย่างเป็นธรรม และเรื่องผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรร้องทุกข์ได้เมื่อไม่ได้ รับ
ความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้ายและรองอันดับสุดท้าย ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงควรเอาใจใส่และเปิดโอกาสให้บุคลากรร้องทุกข์เมื่อเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม 

2) จากการศึกษาพบว่า การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู
ด้านการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการสร้างโอกาสแก่ผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย และเมื่อ
พิจารณาในด้านนี้พบว่า เรื่องการจัดระบบและบริการข้อมูลข่าวสาร และการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
จากปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้ายและรองอันดับสุดท้าย ดังนั้นข้าราชการครูควร
จัดระบบการบริการข้อมูลข่าวสารและสร้างกิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาให้ดีขึ้น  

3) จากการศึกษาเรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ด้านคุณธรรมส่งผลต่อจรรยาบรรณของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
น้อยที่สุด ดังนั้นผู้บริหารจึงควรด าเนินการบริหารสถานศึกษาโดยใช้คุณธรรมให้มากยิ่งขึ้น 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้ข้อมูลน ามาประกอบ 

การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของการบริหารงานสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
2) ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์รายด้านทั้งที่เป็นตัวแปรต้น และตัวแปรตาม เพ่ือให้

สามารถค้นหาธรรมาภิบาลแต่ละด้านที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู 
สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร แต่ละด้าน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น 

3) ควรศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีต่อหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา และการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตอ่ืนๆ
ของ กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ข 
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ (IOC) 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน มีดังนี้ 
ให้คะแนน +1 แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
ให้คะแนน  0 ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด 
ให้คะแนน -1 แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด 

สูตร  IOC = Σ R/N 

เมื่อ 
Σ 𝑅

𝑁
  แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

                แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
เกณฑ์การตัดสิน 

ค่า IOC ที่ค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อค าถามนั้นใช้ได้ 

ค่า IOC ที่ค านวณได้ต่ ากว่า 0.5 ข้อค าถามนั้นถูกตัดออกไป หรือต้องน าไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ดีขึ้น 
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ตารางที่ 21  แสดงผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ    
ด้านการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 
ข้อที่ 
 

 
ข้อค าถาม 

การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ  
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
ค่า 
IOC 

 
แปล 
ผล 

1 2 3 4 5 
 ด้านที่ 1  หลักนิติธรรม 
1 ผู้บริหารศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและบุคลากร 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  

2 ผู้บริหารก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ใน
การบริหารสถานศึกษาและบุคลากรให้
ทันสมัย 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3 ผู้บริหารก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ใน
การบริหารสถานศึกษาและบุคลากรอย่าง
เป็นธรรม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4 ผู้บริหารก าหนดแนวทางบริหารจัดการศึกษา
ที่เป็นที่ยอมรับของบุคลากร 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5 ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

6 ผู้บริหารปฏิบัติกับบุคลากรทุกคนอย่างเป็น
ธรรมและเสมอภาค 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

7 ผู้บริหารก าหนดบทบาทความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการใช้งบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

8 ผู้บริหารจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

9 ผู้บริหารมีระบบตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการของผู้บริหารและ
บุคลากร 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

10 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  มีใบประกอบวิชาชีพ และเป็นครูมือ
อาชีพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 

 

 
ข้อค าถาม 

การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ  
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
ค่า 
IOC 

 
แปล 
ผล 

1 2 3 4 5 
 ด้านที่ 2  หลักคุณธรรม 

11 ผู้บริหารยึดมั่นในหลักความถูกต้องดีงาม 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
12 ผู้บริหารจัดสรรทรัพยากรในการบริหาร

อย่างเป็นธรรม 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

13 ผู้บริหารปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยและบุคคล
ทั่วไปด้วยความสุภาพอ่อนโยน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

14 ผู้บริหารผดุงความเป็นธรรมในการประกอบ
วิชาชีพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

15 ผู้บริหารสถานศึกษาเอาใจใส่ สร้างขวัญ 
ก าลังใจ แก่บุคลากรอย่างเป็นธรรม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

16 ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดระบบการ
ควบคุม ตรวจสอบภายใน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

17 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากร 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
18 ผู้บริหารส่งเสริมคนดี  มีความรับผิดชอบ 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
19 ผู้บริหารบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลัก

ความยุติธรรม 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

20 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรร้องทุกข์ได้
เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
ผู้บังคับบัญชา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 
 

 
ข้อค าถาม 

การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ  
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
ค่า 
IOC 

 
แปล 
ผล 

1 2 3 4 5 
 ด้านที่ 3  หลักความโปร่งใส 

21 ผู้บริหารบริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์
และพร้อมให้ตรวจสอบได้ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

22 ผู้บริหารบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักการ
สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของ
บุคลากร 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

23 ผู้บริหารก าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

24 ผู้บริหารจัดท าข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

25 ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับของสังคมในด้านความ
ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

26 ผู้บริหารจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการ
บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ขององค์กร 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

27 ผู้บริหารก าหนดระบบและกลไกการ
ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 

28 ผู้บริหารจัดให้มีระบบประเมินผลการ
ด าเนินงานของผู้บริหารที่ชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

29 ผู้บริหารมีการก าหนดระบบการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

30 ผู้บริหารมีการรายงานฐานะทางการเงิน
อย่างโปร่งใสเกี่ยวกับฐานะทางการเงินที่
โปร่งใสให้สาธารณชนรับทราบ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 
 

 
ข้อค าถาม 

การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ  
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
ค่า 
IOC 

 
แปล 
ผล 

1 2 3 4 5 
 ด้านที่ 4  หลักการมีส่วนร่วม 

31 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
เสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจแก้ปัญหา
ภายในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

32 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามีส่วนร่วม
ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

33 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

34 ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของชุมชน โดย
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

35 ผู้บริหารน าข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องภายนอกมา
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

36 ผู้บริหารมีการระดมทรัพยากรเพื่อน ามาใช้
พัฒนาสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

37 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อ
ชุมชนและสถานศึกษา 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

38 ผู้บริหารมีการท าวิจัยเพื่อตอบสนองปัญหา
ของชุมชนตามความจ าเป็นของชุมชน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

39 ผู้บริหารมีนโยบายให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมใน
การให้บริหารวิชาการ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

40 ผู้บริหารจัดระบบให้บุคลากรและผู้ปกครอง
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางของ
สถานศึกษา 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 

 

 
ข้อค าถาม 

การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ  
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
ค่า 
IOC 

 
แปล 
ผล 

1 2 3 4 5 
 ด้านที่ 5  หลักความรับผิดชอบ 

41 ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของ
บุคลากร  

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

42 ผู้บริหารรับผิดชอบต่อความผิดพลาดจาก
การปฏิบัติงานของตน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

43 ผู้บริหารรับผิดชอบต่อความผิดพลาดจาก
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

44 ผู้บริหารมุ่งเน้นประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ 
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

45 ผู้บริหารมุ่งเน้นประโยชน์ที่บุคลากรจะได้รับ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

46 ผู้บริหารมุ่งเน้นประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

47 ผู้บริหารมีส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
48 ผู้บริหารมีระบบถ่วงดุลและแบ่งแยกการใช้

อ านาจของหน่วยงานที่ชัดเจน 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

49 ผู้บริหารรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1 1 1 -1 1 3 0.6 ใช้ได้ 
50 ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจตัดสินใจลงสู่

ระดับล่าง 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 
 

 
ข้อค าถาม 

การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ  
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
ค่า 
IOC 

 
แปล 
ผล 

1 2 3 4 5 
 ด้านที่ 6  หลักความคุ้มค่า 

51 ผู้บริหารบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

52 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีความคิดริเริ่ม
น า        นวัตกรรมมาใช้ เพ่ือความสะดวก
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

53 ผู้บริหารมีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน
ภายในสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

54 ผู้บริหารเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

55 ผู้บริหารและบุคลากรวิเคราะห์จุดอ่อน จุด
แข็ง โอกาส  และอุปสรรค (SWOT) เพ่ือ
น ามาพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

56 ผู้บริหารก าหนดโครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

57 ผู้บริหารมีนโยบายใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้ง
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

58 ผู้บริหารก าหนดให้มีการวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าคุ้มทุน ทุกโครงการ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

59 ผู้บริหารลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อน โดย
ยึดคุณภาพของผลงานเป็นส าคัญ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

60 ผู้บริหารมีระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล
แบบบูรณาการ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 22  แสดงผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู 

 
 

ข้อที่ 
 

 
ข้อค าถาม 

พฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ข้าราชการครู 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ  
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
ค่า 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
 ด้านที่ 1  การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 
1 ท่านศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการอย่าง

สม่ าเสมอ 
1 1 1 -1 1 3 0.6 ใช้ได้  

2 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอย่าง
สม่ าเสมอ  

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3 ท่านเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้อ่ืน 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4 ท่านเป็นวิทยากร ผู้จัดท า เสนอรายงาน

เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5 ท่านมีการพัฒนาผลงานทางวิชาการอยู่เสมอ 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
6 ท่านร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาตนเอง

ตลอดจนแนะน าผู้อ่ืน 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

7 ท่านศึกษาดูงานด้านวิชาการจากหน่วยงาน
ต่างๆ  

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

8 ท่านด าเนินการหรือมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรม
ขององค์กรวิชาชีพครู 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

9 ท่านให้ค าปรึกษาด้านวิชาการแก่เพ่ือน
ร่วมงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

10 ท่านท าความเข้าใจและปฏิบัติตามพระราช
ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้าน
การศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 
 

 
ข้อค าถาม 

พฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ข้าราชการครู 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ  
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
ค่า 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
 ด้านที่ 2  การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมและความมุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียน 

11 ท่านปฏิบัติกิจกรรมสร้างนิสัยที่พัฒนาด้าน
ความสามารถของผู้เรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  

12 ท่านปฏิบัติกิจกรรมสร้างนิสัยที่พัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

13 ท่านปฏิบัติกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
14 ท่านปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งผลต่อ

ผู้เรียนโดยตรง 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

15 ท่านปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทุกด้าน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

16 ท่านตรวจสอบข้อบกพร่องของผู้เรียนโดยใช้
เนื้อหาวิชาเป็นหลัก 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

17 ท่านสอนซ่อมเสริมตามความสามารถและ
ข้อบกพร่องของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

18 ท่านวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

19 ท่านใช้เทคนิควิธีสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
20 ท่านพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 
 

 
ข้อค าถาม 

พฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ข้าราชการครู 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ  
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
ค่า 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
 ด้านที่ 3  การพัฒนาแผนการสอนและสื่อการสอน 

21 ท่านจัดท าแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  
22 ท่านสร้างแผนการสอนที่มีองค์ประกอบ

ครบถ้วนสัมพันธ์กัน 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

23 ท่านปรับปรุงแผนการสอนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนโดยการปฏิบัติจริง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

24 ท่านปรับปรุงแผนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของผู้เรียนและข้อจ ากัดของ
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

25 ท่านประเมินแผนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
26 ท่านผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
27 ท่านให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อการสอน 1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
28 ท่านผลิตสื่อการสอนจากวัสดุในท้องถิ่น 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
29 ท่านประเมินผลการใช้สื่อการสอน 1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
30 ท่านปรับปรุงสื่อการสอนและเผยแพร่สื่อการ

สอนที่ใช้ได้ผล 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 
 

 
ข้อค าถาม 

พฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ข้าราชการครู 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ  
(คนที่ 1-5) 

 
 

รวม 

 
 

ค่า 
IOC 

 
 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

 ด้านที่ 4  การจัดกิจกรรมที่เน้นผลถาวรแก่ผู้เรียนและการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน   

31 ท่านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  

32 ท่านกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้โดยใช้
สถานการณ์ที่หลากหลาย 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

33 ท่านช่วยเหลือ แนะน าให้ผู้เรียนสรุปความคิด
รวบยอดด้วยตนเอง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

34 ท่านจัดกิจกรรมที่สร้างนิสัยให้ติดตัวผู้เรียน
ถาวรตลอดไป 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

35 ท่านรวบรวมข้อมูลผลการพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

36 ท่านรวบรวมข้อมูลผลการพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายกลุ่ม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

37 ท่านรวบรวมข้อมูลผลการพัฒนาผู้เรียนทั้งชั้น
เรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

38 ท่านรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

39 ท่านเสนอแนะการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

40 ท่านเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสอบถามผล
พัฒนาคุณภาพได้ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 
 

 
ข้อค าถาม 

พฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ข้าราชการครู 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ  
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
ค่า 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
 ด้านที่ 5  การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและการให้ความร่วมมือแก่สถานศึกษาและชุมชน 

41 ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีด้านวาจา 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  
42 ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความประพฤติ 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
43 ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการแต่งกาย 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
44 ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

45 ท่านเป็นผู้น าในการพัฒนางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

46 ท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
ของกลุ่ม แล้วน ามาปรับปรุงพัฒนา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

47 ท่านยอมรับความรู้ความสามารถของบุคคล
ในชุมชน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

48 ท่านปฏิบัติงานกับชุมชนด้วยความเต็มใจ 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
49 ท่านเป็นผู้น าในการริเริ่มกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

50 ท่านมีส่วนร่วมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 
 

 
ข้อค าถาม 

พฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ข้าราชการครู 

 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ  
(คนที่ 1-5) 

 
รวม 

 
ค่า 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

 ด้านที่ 6  การแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการสร้างโอกาสแก่ผู้เรียน 
51 ท่านแสวงหาข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  
52 ท่านรวบรวมข้อมูลข่าวสารทุกด้านให้เป็น

ปัจจุบัน 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

53 ท่านวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือน ามาใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

54 ท่านจัดระบบและบริการข้อมูลข่าวสาร 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
55 ท่านน าข้อมูลข่าวสารมาใช้พัฒนาและจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

56 ท่านสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน เพื่อขจัด
ปัญหาซ้ าเดิม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

57 ท่านใช้แนวทางป้องกันปัญหามากกว่าแนว
ทางแก้ไขปัญหา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

58 ท่านสร้างกิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

59 ท่านสร้างแนวทางพัฒนาผู้เรียนเพื่อป้องกัน
ปัญหาได้อย่างถาวร 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

60 ท่านวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดกับผู้เรียนได้อย่าง
เป็นระบบ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ภาคพนวก ค 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าชี้แจง 
แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที ่1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2  แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มี 6 ด้าน ได้แก่    

1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความ
รับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า 

ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู   
มี 6 ด้าน ได้แก่ 1) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 2) การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนการสอนและความมุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียน 3) การพัฒนาแผนการสอนและสื่อการสอน 4) การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 5) การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และการให้ความร่วมมือแก่เพ่ือนร่วมงานและชุมชน 6) การแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการสร้างโอกาส
แก่ผู้เรียน  
 
 ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง  ข้อมูลที่ได้นี้ใช้
ส าหรับการวิจัยเท่านั้นและจะน าเสนอในภาพรวม ไม่มีผลกระทบต่อสถานศึกษาของท่านแต่อย่างใด 
 
 
 
 

นางสุกานดา  สุไลมาน 
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

เรื่อง  การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

 
ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน (   )  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 
 
 1. เพศ 
  (    )  ชาย 
  (    )  หญิง 
 
 2. ระดับการศึกษา 
  (    )  ปริญญาตรี 
  (    )  ปริญญาโท 
  (    )  ปริญญาเอก 
 
 3. ประสบการณ์ในการท างาน 
  (    )  ไม่เกิน 10 ปี 
  (    )  11 - 20 ปี 
  (    )  20 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลว่ามีการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับใด
และท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการปฏิบัติ  โดยมีให้เลือกดังนี้ 

5  หมายถึง  การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ มากที่สุด 
4  หมายถึง  การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ มาก 
3  หมายถึง  การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ ปานกลาง   
2  หมายถึง  การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ น้อย 
1  หมายถึง  การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

 
 

ข้อที่ 
ข้อค าถาม 

การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

 ด้านที่ 1  หลักนิติธรรม 
1 ผู้บริหารศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการ

บริหารสถานศึกษาและบุคลากร 
     

2 ผู้บริหารก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการ
บริหารสถานศึกษาและบุคลากรให้ทันสมัย 

     

3 ผู้บริหารก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการ
บริหารสถานศึกษาและบุคลากรอย่างเป็นธรรม 

     

4 ผู้บริหารก าหนดแนวทางบริหารจัดการศึกษาที่เป็น
ที่ยอมรับของบุคลากร 

     

5 ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
ของสถานศึกษา 

     

6 ผู้บริหารปฏิบัติกับบุคลากรทุกคนอย่างเป็นธรรม
และเสมอภาค 

     

7 ผู้บริหารก าหนดบทบาทความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การใช้งบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย 

     

8 ผู้บริหารจัดหลักสูตรการเรียนการสอนทีเ่ป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

     

9 ผู้บริหารมีระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการของผู้บริหารและบุคลากร 

     

10 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ  
มีใบประกอบวิชาชีพ และเป็นครูมืออาชีพ 

     

  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

153 
 

 
ข้อที่ 

ข้อค าถาม 
การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

 ด้านที่ 2  หลักคุณธรรม 
11 ผู้บริหารยึดมั่นในหลักความถูกต้องดีงาม      
12 ผู้บริหารจัดสรรทรัพยากรในการบริหารอย่างเป็น

ธรรม 
     

13 ผู้บริหารปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยและบุคคลทั่วไป
ด้วยความสุภาพอ่อนโยน 

     

14 ผู้บริหารผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ      
15 ผู้บริหารสถานศึกษาเอาใจใส่ สร้างขวัญ ก าลังใจ 

แก่บุคลากรอย่างเป็นธรรม 
     

16 ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดระบบการควบคุม 
ตรวจสอบภายใน 

     

17 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากร      
18 ผู้บริหารส่งเสริมคนดี  มีความรับผิดชอบ      
19 ผู้บริหารบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักความ

ยุติธรรม 
     

20 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรร้องทุกข์ได้เมื่อไม่ได้
รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา 
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ข้อที่ 

ข้อค าถาม 
การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

 ด้านที่ 3  หลักความโปร่งใส 
21 ผู้บริหารบริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และ

พร้อมให้ตรวจสอบได้ 
     

22 ผู้บริหารบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักการสร้าง
ความไว้วางใจซึ่งกันและกันของบุคลากร 

     

23 ผู้บริหารก าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานให้ทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องเข้าใจตรงกัน 

     

24 ผู้บริหารจัดท าข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

     

25 ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับของสังคมในด้านความ
ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

     

26 ผู้บริหารจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 

     

27 ผู้บริหารก าหนดระบบและกลไกการตรวจสอบ 
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

     

28 ผู้บริหารจัดให้มีระบบประเมินผลการด าเนินงาน
ของผู้บริหารที่ชัดเจน 

     

29 ผู้บริหารมีการก าหนดระบบการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

     

30 ผู้บริหารมีการรายงานฐานะทางการเงินอย่าง
โปร่งใสเกี่ยวกับฐานะทางการเงินที่โปร่งใสให้
สาธารณชนรับทราบ 
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ข้อที่ 

ข้อค าถาม 
การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

 ด้านที่ 4  หลักการมีส่วนร่วม 
31 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมเสนอ

ความคิดเห็นในการตัดสินใจแก้ปัญหาภายใน
สถานศึกษา 

     

32 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาสถานศึกษา 

     

33 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายของสถานศึกษา 

     

34 ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของชุมชน โดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

     

35 ผู้บริหารน าข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องภายนอกมา
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 

     

36 ผู้บริหารมีการระดมทรัพยากรเพื่อน ามาใช้พัฒนา
สถานศึกษา 

     

37 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อชุมชนและ
สถานศึกษา 

     

38 ผู้บริหารมีการท าวิจัยเพื่อตอบสนองปัญหาของ
ชุมชนตามความจ าเป็นของชุมชน 

     

39 ผู้บริหารมีนโยบายให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการให้
บริหารวิชาการ 

     

40 ผู้บริหารจัดระบบให้บุคลากรและผู้ปกครองเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางของสถานศึกษา 
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ข้อที่ 

ข้อค าถาม 
การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

 ด้านที่ 5  หลักความรับผิดชอบ 
41 ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคลากร       
42 ผู้บริหารรับผิดชอบต่อความผิดพลาดจากการ

ปฏิบัติงานของตน 
     

43 ผู้บริหารรับผิดชอบต่อความผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 

     

44 ผู้บริหารมุ่งเน้นประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ มากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

     

45 ผู้บริหารมุ่งเน้นประโยชน์ที่บุคลากรจะได้รับ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

     

46 ผู้บริหารมุ่งเน้นประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

     

47 ผู้บริหารมีส านึกรับผิดชอบต่อสังคม      
48 ผู้บริหารมีระบบถ่วงดุลและแบ่งแยกการใช้อ านาจ

ของหน่วยงานที่ชัดเจน 
     

49 ผู้บริหารรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      
50 ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจตัดสินใจลงสู่ระดับ

ล่าง 
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ข้อที่ 

ข้อค าถาม 
การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

 ด้านที่ 6  หลักความคุ้มค่า 
51 ผู้บริหารบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
     

52 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีความคิดริเริ่มน า        
นวัตกรรมมาใช้ เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

     

53 ผู้บริหารมีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานภายใน
สถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง 

     

54 ผู้บริหารเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

     

55 ผู้บริหารและบุคลากรวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส  และอุปสรรค (SWOT) เพ่ือน ามาพัฒนา
และปรับปรุงสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

     

56 ผู้บริหารก าหนดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ได้อย่างเหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 

     

57 ผู้บริหารมีนโยบายใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้ง
สถานศึกษา 

     

58 ผู้บริหารก าหนดให้มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าคุ้ม
ทุน ทุกโครงการ 

     

59 ผู้บริหารลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อน โดยยึด
คุณภาพของผลงานเป็นส าคัญ 

     

60 ผู้บริหารมีระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบ
บูรณาการ 
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ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครูว่ามี 
การปฏิบัติจริงอยู่ในระดับใด และท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการปฏิบัติ โดยมีให้เลือกดังนี้ 
 5  หมายถึง การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู อยู่ในระดับมาก 
 3  หมายถึง การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู อยู่ในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู อยู่ในระดับน้อย 
 1  หมายถึง การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

 
ข้อที่ 

ข้อค าถาม 
การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

ข้าราชการครู 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

 ด้านที่ 1  การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 
1 ท่านศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการอย่าง

สม่ าเสมอ 
     

2 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ       
3 ท่านเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้อ่ืน      
4 ท่านเป็นวิทยากร ผู้จัดท า เสนอรายงานเกี่ยวกับ

การพัฒนาวิชาชีพ 
     

5 ท่านมีการพัฒนาผลงานทางวิชาการอยู่เสมอ      
6 ท่านร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาตนเองตลอดจน

แนะน าผู้อ่ืน 
     

7 ท่านศึกษาดูงานด้านวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ       
8 ท่านด าเนินการหรือมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมของ

องค์กรวิชาชีพครู 
     

9 ท่านให้ค าปรึกษาด้านวิชาการแก่เพ่ือนร่วมงาน      
10 ท่านท าความเข้าใจและปฏิบัติตามพระราชด ารัส

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษา 
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ข้อที่ 

ข้อค าถาม 
การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

ข้าราชการครู 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

 ด้านที่ 2  การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมและความมุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียน 
11 ท่านปฏิบัติกิจกรรมสร้างนิสัยที่พัฒนาด้าน

ความสามารถของผู้เรียน 
     

12 ท่านปฏิบัติกิจกรรมสร้างนิสัยที่พัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 

     

13 ท่านปฏิบัติกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง      
14 ท่านปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งผลต่อผู้เรียน

โดยตรง 
     

15 ท่านปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนทุก
ด้าน 

     

16 ท่านตรวจสอบข้อบกพร่องของผู้เรียนโดยใช้
เนื้อหาวิชาเป็นหลัก 

     

17 ท่านสอนซ่อมเสริมตามความสามารถและ
ข้อบกพร่องของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

     

18 ท่านวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

     

19 ท่านใช้เทคนิควิธีสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน      
20 ท่านพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย      
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ข้อที่ 

ข้อค าถาม 
การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

ข้าราชการครู 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

 ด้านที่ 3  การพัฒนาแผนการสอนและสื่อการสอน 
21 ท่านจัดท าแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
22 ท่านสร้างแผนการสอนที่มีองค์ประกอบครบถ้วน

สัมพันธ์กัน 
     

23 ท่านปรับปรุงแผนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน
โดยการปฏิบัติจริง 

     

24 ท่านปรับปรุงแผนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของผู้เรียนและข้อจ ากัดของ
สถานศึกษา 

     

25 ท่านประเมินแผนการสอนอย่างสม่ าเสมอ      
26 ท่านผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน      
27 ท่านให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อการสอน      
28 ท่านผลิตสื่อการสอนจากวัสดุในท้องถิ่น      
29 ท่านประเมินผลการใช้สื่อการสอน      
30 ท่านปรับปรุงสื่อการสอนและเผยแพร่สื่อการสอนที่

ใช้ได้ผล 
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ข้อที่ 

ข้อค าถาม 
การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

ข้าราชการครู 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

 ด้านที่ 4  การจัดกิจกรรมที่เน้นผลถาวรแก่ผู้เรียนและการรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน   

31 ท่านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน 

     

32 ท่านกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้โดยใช้
สถานการณ์ที่หลากหลาย 

     

33 ท่านช่วยเหลือ แนะน าให้ผู้เรียนสรุปความคิดรวบ
ยอดด้วยตนเอง 

     

34 ท่านจัดกิจกรรมที่สร้างนิสัยให้ติดตัวผู้เรียนถาวร
ตลอดไป 

     

35 ท่านรวบรวมข้อมูลผลการพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

     

36 ท่านรวบรวมข้อมูลผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นราย
กลุ่ม 

     

37 ท่านรวบรวมข้อมูลผลการพัฒนาผู้เรียนทั้งชั้นเรียน      
38 ท่านรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ      
39 ท่านเสนอแนะการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ      
40 ท่านเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสอบถามผลพัฒนา

คุณภาพได้ 
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ข้อที่ 

ข้อค าถาม 
การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

ข้าราชการครู 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

 ด้านที่ 5  การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและการให้ความร่วมมือแก่สถานศึกษาและ
ชุมชน 

41 ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีด้านวาจา      
42 ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความประพฤติ      
43 ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการแต่งกาย      
44 ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
     

45 ท่านเป็นผู้น าในการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นระบบ 

     

46 ท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ของกลุ่ม 
แล้วน ามาปรับปรุงพัฒนา 

     

47 ท่านยอมรับความรู้ความสามารถของบุคคลใน
ชุมชน 

     

48 ท่านปฏิบัติงานกับชุมชนด้วยความเต็มใจ      
49 ท่านเป็นผู้น าในการริเริ่มกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

ต่อชุมชน 
     

50 ท่านมีส่วนร่วมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน 
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ข้อที่ 

ข้อค าถาม 
การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

ข้าราชการครู 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

 ด้านที่ 6  การแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการสร้างโอกาสแก่ผู้เรียน  
51 ท่านแสวงหาข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ      
52 ท่านรวบรวมข้อมูลข่าวสารทุกด้านให้เป็นปัจจุบัน      
53 ท่านวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือน ามาใช้จัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 
     

54 ท่านจัดระบบและบริการข้อมูลข่าวสาร      
55 ท่านน าข้อมูลข่าวสารมาใช้พัฒนาและจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
     

56 ท่านสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน เพื่อขจัด
ปัญหาซ้ าเดิม 

     

57 ท่านใช้แนวทางป้องกันปัญหามากกว่าแนว
ทางแก้ไขปัญหา 

     

58 ท่านสร้างกิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

     

59 ท่านสร้างแนวทางพัฒนาผู้เรียนเพื่อป้องกันปัญหา
ได้อย่างถาวร 

     

60 ท่านวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดกับผู้เรียนได้อย่างเป็น
ระบบ 
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