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 The purposes of this research were to know 1) the good governance of small – sized 

school under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Offices 2) the result of the third 
round external quality evaluation of small – sized school under Nakhon Pathom Primary 
Educational Service Area Offices and 3) the relationship between good governance and the result 
of the third round external quality evaluation of small – sized school under Nakhon Pathom 
Primary Educational Service Area Offices. The sample were 80 school under Nakorn Pathom 
Primary Educational Service Area Office 1 and 2. The respondents from each school were the 
director, teacher and basic education institution board totally 320. The instrument was a 
questionnaire about good governance from King Prajadhipok’s institute and the third round 
external quality evaluation from The Office for National Education Standards and Quality 
Assessment (Public Organization). The statistical used to analyze the data were frequency ( f) , 

percentage (%) , arithmetic mean ( X ) , standard deviation (S.D.) and Pearson’s product moment 
correlation coefficient. 
 The findings of this research were as follows : 

1) The good governance of small – sized school under Nakhon Pathom Primary 
Educational Service Area Offices, as a whole and as individual, were at a high level.  

2) The result of the third round external quality evaluation of small – sized school 
under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Offices, as a whole and as individual, were 
at a high level.       

3) There was significantly relationship between the good governance and the result 
of the third round external quality evaluation of small – sized school under Nakhon Pathom 
Primary Educational Service Area Offices at .01 level. 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

ในปัจจุบันสถานการณ์ด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมการบริหารงานของรัฐท้ังภายในและ
ต่างประเทศมีความเปล่ียนแปลงไปมากและเป็นไปอย่างรวดเร็วกว้างขวางท้ังนี้ก็ เนื่องมาจาก
ความก้าวหน้าทางด้านการส่ือสารเทคโนโลยีการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วสู่ประชาชนใน
ขณะท่ีสภาพแวดล้อมได้เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์แต่ระบบการบริหารงานของ
ภาครัฐและสังคมไทยโดยรวมท่ีผ่านมาไม่สอดคล้องไม่ทันต่อความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
จากวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2540 ได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อทุกภาคส่วน
ของสังคมโดยสาเหตุส าคัญส่วนหนึ่งเกิดจาก การบริหารจัดการในระดับชาติและระดับองค์กรท้ังใน
ภาครัฐและเอกชน มีความบกพร่องและขาดประสิทธิภาพ รวมถึงการกระท าผิดทุจริตและขาด
จริยธรรม ส่งผลให้ประเทศไทยมีการบังคับใช้และปรับแก้กฎหมายต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดและเสริมสร้าง                
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนภายในประเทศ ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2540 ซึ่งได้วางรากฐานของธรรมาภิบาล โดยมีหลักการท่ีส าคัญ ได้แก่            
การสร้างความโปร่งใสในการบริหารประเทศ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การมีส่วนร่วมของ        
ทุกภาคส่วนในทุกกระบวนการ ต้ังแต่การร่วมรับรู้ ร่วมคิดไปจนถึงการร่วมด าเนินการ ร่วมตรวจสอบ 
อย่างกว้างขวางและครอบคลุมในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติลงไปถึงระดับท้องถิ่นชุมชนระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ..2542 (ยกเลิกเมื่อ
วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2547) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้วางกรอบเกี่ยวกับหลัก             
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ไว้ดังนี้หมวด 4 มาตรา 74 วรรคหนึ่ง บุคคลผู้เป็น
ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ 
มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อ านวยความสะดวก และ
ให้บริการแก่ประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหมวด 5 
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 (4) และ (5) ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินนโยบายเกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ 
คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน 
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ (5) จัดระบบงานราชการและ

1 



2 
 

 

 

งานของรัฐอย่างอื่นเพื่อให้การจัดท าและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ได้วางหลักการว่าการบริหารราชการจะต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น 
การกระจายภารกิจ และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น กระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวกและสนองตอบความต้องการของประชาชนการจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งต้ัง
บุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีต้องค านึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่งในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงาน  การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามมาตรานี้ พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการ
ส่ังการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดขอบเขตของค าว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และวาง
แนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้ คือ  1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  4) ไม่
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ
เหตุการณ์  6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และ  
7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ1 

ดังนั้น แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี จึงหันมาเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และในการพัฒนาคน
จะต้องพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข สมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจและ
สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   
จากทิศทางใหม่ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) ได้กล่าวไว้อีกว่า การท่ีจะพัฒนา
สังคมไทยขณะนี้และในอนาคตให้เป็นสังคมฐานความรู้ท่ีการเรียนรู้ ความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัย
ส าคัญในการพัฒนา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องส่งเสริมและสร้างสภาพการณ์เพื่อการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนส่วนใหญ่ในประเทศ  

                                                 
1ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลของการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, เข้าถึงเมื่อ10ตุลาคม 2557, เข้าถึงได้จากhttp://www.opdc.go.th/ 
special.php?spc_id=3&content_id=2225 
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โดยยึดหลักการให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดและตัดสินใจในกิจกรรม
สาธารณะท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองและชุมชน ท้องถิ่น การสนับสนุนให้สังคมทุกส่วนและทุกระดับได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อความส าเร็จ ในการปฏิบัติเช่นนี้จะ
ท าให้เกิดพลังชุมชน ท้องถิ่นท่ีเข้มแข็ง อันจะเป็นฐานรากท่ีมั่นคงในการพัฒนาประเทศอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืนตลอดไป2 

ด่ังท่ีกระแสพระราชด ารัสท่ีพระราชทานแก่ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ได้น ามาเป็นข้อคิด
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยน าหลักธรรมะมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพได้แก่ ฉันทะความพึงพอใจโดยให้บุคลากรทุกคนได้ท างานอย่างท่ี
ตนเองชอบ ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะมีความเพียรพยายามในการท างาน  ท างานด้วย
ความคิดก่อนท า การท างานด้วยความไตร่ตรองมีความรอบคอบถูกต้องรวดเร็ว การบริหารโรงเรียนท่ี
มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการท้ังจากภายในและภายนอกองค์กร  ดังนั้น
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งของโรงเรียนในการเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีจะน า
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสู่ความส าเร็จ ต้องมีคุณลักษณะของผู้น าท่ีส าคัญได้แก่ มีความซื่อสัตย์               
มีความยุติธรรม มีความมุ่งมั่นขยันอดทน มีความรับผิดชอบสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น า
สูง เป็นคนกล้าคิดกล้าเปล่ียนแปลงกล้าตัดสินใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง              
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีความจริงใจ.โดยใช้การบริหารท่ีเน้นแบบการมีส่วนร่วมการบริหารโดย
ยึดประชาธิปไตย การสร้างทีมงานหลัก 5 ส. เทคนิคการวิเคราะห์แบบ SWOT.การบริหารแบบ.TQM.
การบริหารระบบคุณภาพ.ISO.9002.จนสามารถบริหารโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการบริหาร
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสบกับความส าเร็จได้นั้น  ผู้บริหารท่ีเป็นมืออาชีพใช้หลัก                    
ธรรมาภิบาล ใช้ความรู้ความเช่ียวชาญในการน าเทคนิควิธีทฤษฎีและหลักการต่างๆ ท่ีหลากหลายมา
บูรณาการ.เพื่อปรับใช้กับการบริหารจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์สถานท่ีระยะเวลา
และปัจจัยแวดล้อมจึงจะประสบกับความส าเร็จและมีประสิทธิภาพในที่สุด3 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในช่วงป ีพ.ศ..2539-2540.แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการท่ีดีได้เผยแพร่สู่สังคมไทยโดย
องค์กรพัฒนาในประเทศและต่างประเทศ.รวมท้ังนักวิชาการท่ีตระหนักถึงความส าคัญของการบริหาร
                                                 

2ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนการศึกษาแห่งชาติ ( พ.ศ. 2545-
2559): ฉบับสรุป, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2545), 3 – 4. 

3สมเกียรติ พ่วงรอด, ธรรมาภิบาล กับการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ, เข้าถึงเมื่อ         
8 สิงหาคม 2557, เข้าถึงได้จากsuthep.crru.ac.th/mgnt68.doc 
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จัดการท่ีดีในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้หยิบยกปัญหาท่ีเป็นผลกระทบจากการมี
ระบบบริหารจัดการท่ีไม่ดี และแนวทางสร้างระบบท่ีดีขึ้นมา เป็นประเด็นในการสร้างความเข้าใจและ
ระดมความเห็นจากประชาชนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม เป็นผลให้ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม
เกิดการต่ืนตัวในเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง องค์กรต่างประเทศท่ีให้เงินกู้และเงินช่วยเหลือ เช่น
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้เพื่อให้ประเทศก าลัง
พัฒนาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อการน าเงินไปใช้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี
หลักการของการมีธรรมาภิบาลหลายหลักการแตกต่างกันออกไป.แต่ก็มักมีหลักการพื้นฐานคล้ายกัน
หลักการพื้นฐานท่ีส าคัญคือ หลักการมี ส่วนร่วม หลักความโปร่งใส ส านึกรับผิดชอบ และ
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ในส่วนของประเทศไทยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างระบบบริหารจัดการท่ีดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
โดยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 ได้ก าหนดแนวทางเพื่อสร้างการบริหาร
จัดการท่ีดีในยุทธศาสตร์การพัฒนาประชารัฐ .โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของ           
ภาคราชการ การสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคประชาชน เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
ได้อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชนเพื่อให้เกิด
การประสานร่วมมือกันในการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 9 ยังคง
ให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่องกับการสร้างระบบบริหารจัดการท่ีดี.โดยได้ขยายกรอบการด าเนินงานให้
ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม .ได้แก่การสร้างระบบบริหารจัดการท่ีดีในภาคธุรกิจเอกชน                  
การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของกลไกตรวจสอบ ท้ังท่ีจัดต้ังขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และกลไกตรวจสอบสาธารณะในภาคประชาชนรวมท้ังการปลุก
จิตส านึกของประชาชนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมความพอดี เพื่อเป็นรากฐานส าคัญของการสร้าง
ระบบบริหารจัดการท่ีดีในสังคมไทย ผลการด าเนินงานในช่วงท่ีผ่านมาของหน่วยงานราชการจัดว่ามี
ความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาฯ.ในหลายส่วนโดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูประบบราชการท่ีได้
มีการจัดท าแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐรวมท้ังระบบงบประมาณและระบบกฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง และ
มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นตามแนวทางการกระจายอ านาจแต่ยังไม่
สามารถบอกได้อย่างชัดเจนถึงประเด็นส าคัญในเรื่องของการบริหารจัดการท่ีดี.แต่ได้มีระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีท่ีได้ระบุแนวทางในการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดีไว้ 6 ประการคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 
8 และ 9 และใช้เป็นหลักการในการด าเนินการให้มีผลในทางการสร้างการบริหารกิจการบ้านเมือง             
ท่ีดี4 ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี10 (พ.ศ..2550 – 2554) ได้ก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งในยุทธศาสตร์ข้อท่ี 5 เป็นเรื่องของการบริหารการ
                                                 

4ถวิลวดี บุรีกุล, ธรรมาภิบาล:หลักการเพื่อการบริหารรัฐแนวใหม่, เข้าถึงเมื่อ 9สิงหาคม 
2557,เข้าถึงได้จากkmcenter.rid.go.th/kmc11/file/file_abstract/abstac.../abs_010954-1.pdf 
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จัดการประเทศ ได้ก าหนดไว้ว่ายุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการมุ่งเน้น
สร้างความเป็นธรรมในสังคมอย่างยั่งยืน.โดยให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างการพัฒนาวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิตในสังคมไทย5และในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ .ศ. 2555 – 2559) ได้ระบุว่าในการพัฒนาประเทศ
จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .พัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วมส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
อย่างเท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรควบคู่ไปกับปลูกจิตสานึกค่านิยม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น
ธรรมในสังคม ในการสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของสังคมและเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพโปร่งใส มีระบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบท่ีรัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ท่ียอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อ
เช่ือใจและเกื้อกูลกันในสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองท่ีมีธรรมาภิบาล น าไปสู่การเป็น
ประชาธิปไตยท่ีถูกต้องและเหมาะสม เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพมี
ระบบถ่วงดุลอ านาจการตรวจสอบท่ีเข้มงวดและรอบด้าน พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูงมีคุณธรรม
จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยท้ังระบบให้เป็นประชาธิปไตยของ
มวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพิ่มช่องทางในการรับข้อร้องเรียน และให้
ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุน
การใช้ส่ือเพื่อสังคมท้ังในระดับประเทศและท้องถิ่นและสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริมการ
พัฒนา6 

ในด้านการศึกษานั้นส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดท าข้อเสนอการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 – 2561) ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ท่ี
มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ัง
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน มีระบบการบริหารจัดการตามหลัก             
ธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการน าระบบและ วิธีการบริหาร
จัดการแนวใหม่มาใช้ ควบคู่กับการสร้างผู้น าการเปล่ียนแปลง มีการบริหารจัดการการเงินและ
งบประมาณท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (demand side) โดยให้ผู้เรียนเลือกรับบริการ จึงก าหนดแนว

                                                 
5ธีระพล อรุณะกสิกร และคนอื่นๆ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 

(พ.ศ. 2550 – 2554) (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2550), 14 – 15. 
6ธีรพงษ์ มหาวีโร, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. (2555 – 

2559) (กรุงเทพฯ: เดอะบุ๊คส์, 2555), 10 – 11. 
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ทางการปฏิรูปท่ีเน้นการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ให้สถานศึกษาและเขตพื้นท่ี
การศึกษา โดยก าหนดมาตรการต่างๆ ดังนี้  1) ให้มีกลไกขับเคล่ือนการกระจายอ านาจสู่เขตพื้นท่ีและ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบตามศักยภาพความพร้อม  2) ให้มีการกระจายอ านาจตามศักยภาพความ
พร้อม โดยมีแผนการขับเคล่ือนการกระจายอ านาจแบบขั้นบันไดตามศักยภาพความพร้อม รวมท้ังมี
แผนส่งเสริมเขตพื้นท่ีและสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็งและความพร้อม โดยมีเกณฑ์การประเมินเพื่อ
จัดกลุ่มตามศักยภาพความพร้อม  3) สร้างผู้น าการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรมการ บริหารเชิง
คุณภาพ และสนับสนุนสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมให้ สามารถบริหารจัดการได้อย่างอิสระ คล่องตัว 
เป็นสถานศึกษา นิติบุคคลเต็มรูป และในระดับอุดมศึกษาให้พัฒนาสู่การเป็นสถาบันในก ากับของรัฐ 
4) พัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดยให้มีแผนพัฒนาภาวะผู้น าตาม
ช่องทางปกติและกลไก สนับสนุนส่งเสริมด้วยช่องทางพิเศษ มีการก าหนดคุณสมบัติ การเข้าสู่ 
ต าแหน่ง เส้นทางความก้าวหน้า และระบบการจูงใจ  5) ปรับและพัฒนาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
รูปแบบใหม่ท่ีเน้นยุทธศาสตร์เชิงวิชาการ โดยลดภาระงานเชิงธุรการ และการส่ังการ แต่เน้นการให้
ค าปรึกษา ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ในพื้นท่ีให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น สร้างกลไกป้องกันการ
ด าเนินการ เข้าสู่ต าแหน่งโดยไม่ชอบธรรม 6) ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และประเภท
โดยยึดพื้นท่ีเป็นฐาน (area - based) ท้ังระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด พื้นท่ีพิเศษ เช่น จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็นต้น ให้มีคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด เพื่อประสานและบูรณาการการพัฒนา 
การศึกษาทุกระดับและประเภท/สังกัด ให้เกื้อกูลกันตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีระบบการตรวจสอบท่ีมี ประสิทธิภาพโดยด าเนินการ.
1) ทบทวนระบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคล ในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ท้ังวิธีการได้มาของ
ผู้บริหาร และคณะกรรมการต่างๆ องค์ประกอบ และอ านาจหน้าท่ี ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
2) ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู ให้สามารถบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ
สามารถส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู และวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพช้ันสูงท่ีมีคุณค่า เป็นท่ียอมรับ
นับถือในสังคม สร้างกลไกการเข้าสู่ต าแหน่งโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  3) เสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคล ในระดับ/ประเภทต่างๆ ท้ัง กรรมการ
สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กรรมการสภา สถาบันอุดมศึกษา และอื่นๆ ให้มีบทบาทใน
การบริหารจัดการศึกษามากขึ้นตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม และ 
ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา7 แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

                                                 
7กระทรวงศึกษาธิการ, ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 

2561) (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2552), 22 – 25. 
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ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 เป็นนครแห่งคุณภาพการศึกษา โรงเรียนและผู้เรียนมีคุณภาพได้
มาตรฐานและพัฒนาสู่สากล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งพันธกิจในข้อท่ี 4 ได้ก าหนดว่า 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน โดยมีเป้าประสงค์ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็ง
ตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับสากล โดย
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจาย
อ านาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา8 เช่นเด่ียวกับกลยุทธ์ในการ
พัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ท่ีระบุไว้ในกลยุทธ์         
ท่ี 5 เช่นกัน 

จากท้ังหมดท่ีได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ด าเนินการ
กระจายอ านาจสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
โดยการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาเพราะเมื่อพิจารณาหลักการของ                  
ธรรมาภิบาลแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าการบริหารสถานศึกษาท่ีเน้นหลักการมีส่วนร่วมหลักความโปร่งใส
ส านึกรับผิดชอบและประสิทธิภาพประสิทธิผลนั้นจะน ามาซึ่งคุณภาพท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเพื่อให้
นักเรียนมีคุณภาพทัดเทียมในระดับสากลต่อไป 
 
ปัญหาของการวิจัย 

โลกในปัจจุบันมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการพัฒนาระบบส่ือสาร
มวลชนท าให้กระแสข้อสนเทศแผ่กระจายครอบคลุมพื้นท่ีส่วนต่างๆ ของโลกอย่างรวดเร็วจนได้ช่ือว่า 
“โลกไร้พรหมแดน” ผลของการเปล่ียนแปลงท าให้เกิดกระแสส าคัญๆ ท่ีเข้าสู่ความเป็นสากลรวมท้ัง
การจัดการศึกษา ขณะเดียวกันก็อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ หลายประการเช่น ความสับสนใน
ข้อสนเทศ ข้อจ ากัดด้านการใช้เทคโนโลยี รวมท้ังการรับกระแสวัฒนธรรมโดยขาดการกล่ันกรองและ
การยั้งคิด จนกระท่ังวัฒนธรรมด้ังเดิมท่ีดีงามเอกลักษณ์ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับการอนุรักษ์
ไว้เท่าท่ีควร ในขณะท่ีสังคมโลกต้องการด้านคุณภาพและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ต่างไปจากเดิม
ดังนั้นระบบการศึกษาจึงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพท่ียั่งยืนและ

                                                 
8ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, แผนปฏิบัติการส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารกลุ่ม
นโยบายและแผน ล าดับท่ี 2/2557, 2557), 32 – 33. 
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สามารถรักษาเอกลักษณ์ไทยไว้ จากการศึกษาวิจัยของส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ               
ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย 
พบว่า การบริหารและจัดการศึกษาจะบรรลุตามเป้าหมายของการศึกษา ย่อมต้องอาศัยความเป็น            
มืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียนเป็นอย่างมาก กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล                
มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมเป็นท่ียอมรับ กอปรท้ังมีความฉลาดทางสติปัญญา 
ทางอารมณ์ และความฉลาดทางคุณธรรม รวมท้ังปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้บริหารจึงจะ
น าไปสู่ความมีสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนจ านวนไม่น้อยท่ียังขาดลักษณะดังกล่าว 
ดังจะเห็นได้จากการวิพากษ์วิจารณ์จากส่ือมวลชนมากมายเช่น เป็นผู้บริหารโรงเรียนท่ีไม่เอาไหน 
ท างานท่ีโรงเรียนน้อยมาก ส่วนมากมักออกไปนอกโรงเรียน แต่เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนน้อย วิ่งตาม
เจ้านายหรือนักการเมือง เพื่อประโยชน์ต่อตนเองเป็นหลัก สนใจงานวิชาการน้อย ยึดวัฒนธรรม
บริหารเดิมๆ ไม่ค่อยเปล่ียนแปลง ผู้บริหารไม่โปร่งใส ผู้บริหารท่ีคอรัปช่ันท้ังเวลา และทรัพยากรอื่น
ของโรงเรียน ผู้บริหารท่ีเบียดบัง ข่มเหงครู อาจารย์ เป็นต้น9 ซึ่งปัญหาความล้มเหลวของการศึกษา
ไทยไม่ได้มีสาเหตุมาจากการขาดแคลนทรัพยากรท่ีจ าเป็นแต่เกิดจากการขาด.“ประสิทธิภาพ”.ในการ
ใช้ทรัพยากรอันเนื่องมาจากการขาด “ความรับผิดชอบ” ของระบบการศึกษาต่อนักเรียนและ
ผู้ปกครองการปฏิรูปคุณภาพการศึกษา จึงควรเริ่มต้นด้วยการสร้างความรับผิดชอบของผู้จัดการศึกษา
ท้ังภาครัฐโรงเรียนและครู10ปัญหาต่างๆ ท่ีอยู่ภายในองค์การได้แก่ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ปัญหา
การมีผู้บริหารท่ีเป็นเผด็จการ บริหารโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มีส่วนร่วม ผู้บริหารขาดความ
รับผิดชอบ ขาดความโปร่งใสในการบริหารบริหารโดยไม่ยึดความเสมอภาคเป็นธรรม บริหารโดยใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างไม่คุ้มค่า บุคลากรมีความรู้สึกถึงความเหล่ือมล้ าของสถานภาพหรือมีความไม่

                                                 
9ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สภาพและปัญหาการบริหารและการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ส านักนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม, 2545), 136-137. 

10อัมมาร สยามวารา และคนอื่นๆ, “การปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ :สู่การศึกษาท่ีมี
คุณภาพอย่างท่ัวถึง” (เอกสารในการสัมมนาวิชาการประจ าปี 2554 เรื่องยกเครื่องการศึกษาไทย:สู่
การพัฒนาคุณภาพอย่างท่ัวถึง ร่วมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ส านักงานปฏิรูปและมูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์บี โรงแรมเซ็นทารา             
แกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์, 15 กุมภาพันธ์ 2555), 16. 
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มั่นคงในงานเป็นต้น11ประกอบกับข้อมูลสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 -
2558) ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามได้ดังนี้ ในภาพรวมผลการประเมินของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ านวน 7,042 โรง ไม่ได้รับรอง จ านวน 2,119 โรง ผลการประเมินสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจ าแนกตามขนาดและระดับคุณภาพ พบว่าสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีจ านวน
นักเรียนไม่เกิน 300 คน อยู่ในระดับพอใช้ 400 โรง ต้องปรับปรุงจ านวน 2 โรง และต้องปรับปรุง
เร่งด่วนจ านวน  2 โรง ซึ่งหากจ าแนกผลตามการรับรองมาตรฐานพบว่า โรงเรียนขนาดเล็กมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามไม่ผ่านการรับรองมากท่ีสุดถึง 1,500 โรง จากสถานศึกษาขนาด
เล็กจ านวน 4,654 โรง โดยผลการประเมินจ าแนกตามตัวบ่งช้ีพบว่า กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน ตัวบ่งช้ีท่ี 5 
สถานศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ ผลการประเมินสถานศึกษาเฉพาะท่ีไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 2,119 โรง พบว่าสถานศึกษาขนาดเล็กมีผลการประเมิน
ในระดับพอใช้สูงกว่าขนาดอื่นๆ หากพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจ าแนกตาม
ตัวบ่งช้ีและระดับคุณภาพ พบว่าตัวบ่งช้ีท่ี 3, 4, 6 และ 12 มีผลการประเมินส่วนใหญ่ในระดับดี (ร้อย
ละ 49.93 – ร้อยละ 74.42) ส่วนตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน สถานศึกษาส่วน
ใหญ่มีผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุงสูงสุด (ร้อยละ 89.92) รองลงมา คือ ระดับพอใช้ และ
ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (ร้อยละ 6.61 และร้อยละ 3.45 ตามล าดับ) ซึ่งมีข้อเสนอแนะแก่
สถานศึกษามีดังนี้  1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและ
ท้องถิ่น จัดสาระการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกรอบสาระท้องถิ่นของเขตพื้นท่ี
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551  2) จัดระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ และตามประกาศ
ของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) จัดโครงการ กิจกรรมและจัด
กระบวนการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  4) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย การพัฒนาส่ือ

                                                 
11วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ, “องค์ประกอบของธรรมาภิบาลในโรงเรียน,”นักบริหาร 34, 

1 (มกราคม – มิถุนายน 2557): 80-88. 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=วีระยุทธ%20พรพจน์ธนมาศ&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=133440
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นวัตกรรม และส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ12 ประกอบกับรายงานผล
การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท่ีระบุว่าส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ขับเคล่ือนและหากระบวนการท่ีหลากหลายมาแก้ปัญหา
และพัฒนาแต่ก็ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพตามท่ีก าหนดได้ และในปี
การศึกษา 2555 โรงเรียนขนาดเล็กหลายโรงมีค่าเฉล่ียใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในล าดับท้ายๆ 
และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. มีโรงเรียนขนาดเล็กเข้ารับการประเมิน 6 
โรง ไม่ผ่านการรับรอง จ านวน 5 โรง ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรฐานด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด13 เช่นเดียวกับรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ท่ีระบุว่ามีโรงเรียนท่ีเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามจาก สมศ. จ านวน 40 โรง มีโรงเรียนท่ีไม่ผ่านการรับรองจ านวน 4 โรง ซึ่งเป็นผลมาจาก
มาตรฐานด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด14 ประกอบกับผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามแล้วครบทุกโรงเรียน ผลการประเมินพบว่ามีโรงเรียนท่ีไม่ได้รับการ
รับรอง จ านวน 32 โรง คิดเป็นร้อยละ 25.81 ในจ านวนโรงเรียนท่ีไม่ได้รับการรับรอง ส่วนใหญ่ไม่

ผ่านมาตรฐานท่ี 5 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน15 
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาธรรมาภิบาลกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ

สามของโรงเรียนขนาดเล็ก ท้ังนี้เนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด และ สถานศึกษาจัดให้
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี

                                                 
12ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ

สาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปี พ.ศ. 2554 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2556), 7-51. 

13ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, รายงานการจัดการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  2556 . เข้าถึงเมื่อ  15 ธันวาคม 2557. เข้าถึงได้จาก http://www. 
esanpt1.go.th/web2009/uploads/14-2557.rar 

14ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, รายงานการจัดการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2556  (นครปฐม: กลุ่มนโยบายและแผน), 2556, 66. 

15ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, แผนปฏิบัติการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2558  (นครปฐม: กลุ่ม
นโยบายและแผน), 2557, 20. 
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เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ดังนั้นการด าเนินงาน
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารต้องมี
บทบาทส าคัญในการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา ท้ังนี้เพื่อให้โรงเรียนมี
มาตรฐานในการจัดการศึกษาในระดับสากลต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย และสามารถตอบปัญหาดังกล่าวได้ชัดเจน ผู้วิจัยจึง
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1.  เพื่อทราบธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม  

2.  เพื่อทราบผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  

3.  เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  

 
ข้อค าถามของการวิจัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดข้อค าถามส าหรับการ
วิจัยไว้ดังนี้ 

1.  ธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม อยู่ในระดับใด 

2.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม อยู่ในระดับใด 

3.  ธรรมาภิบาลกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

 เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานทางการวิจัยไว้ดังนี้ 
1.  ธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม อยู่ในระดับปานกลาง 
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2.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม อยู่ในระดับปานกลาง 

3.  ธรรมาภิบาลกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม มีความสัมพันธ์กัน 

 
ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย 

ธรรมาภิบาลกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ผู้วิ จัยได้น าแนวคิดเชิงระบบ (systems 
approach) ของแคทซ์ และคาห์น (Katz.and.Kahn) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า องค์การเป็นระบบๆ หนึ่ง ซึ่ง
ประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า (input).กระบวนการ (process).และผลผลิต (output) โดยองค์ประกอบ
ท้ัง 3 ส่วนนี้จะมีความสัมพันธ์กัน จะขาดส่ิงหนึ่งส่ิงใดมิได้ เมื่อส่วนหนึ่งมีปัญหาส่วนอื่นก็จะหยุดชะงัก
ไปด้วย ในขณะเดียวกันระบบจะต้องมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้
ระบบยืนยาวได้ นอกจากนี้ระบบยังมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (context) โดยระบบจะได้รับตัว
ป้อนจากสภาพแวดล้อมและระบบจะสร้างผลผลิตให้กับสภาพแวดล้อม16 

ส าหรับปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผู้วิจัยได้น าแนวคิดของสุนันทา เลาหนันทน์ ท่ีได้กล่าวว่าองค์การ
เป็นระบบเปิด (Open system) มีความสัมพันธ์โต้ตอบกับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
องค์การ การปฏิสัมพันธ์ขององค์การกับสภาพแวดล้อมมักจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยน าเข้า.(input) ได้แก่  
1).คน   2) เงิน . 3) วัสดุอุปกรณ์ .และ  4) การจัดการ.โดยปัจจัยเหล่านี้จะถูกแปรเปล่ียนโดย
กระบวนการ.(process) ซึ่งได้แก่การบริหารการจัดการเรียนการสอน.และการนิเทศ  ให้ได้มาซึ่ง
ผลผลิต.(output).นั่นคือ.การด าเนินการตามมาตรฐานด้านผู้เรียนของโรงเรียน.และถ้ามีข้อบกพร่อง
บางอย่างเกิดขึ้นก็สามารถน ากลับแก้ ไข .(feed.back) โดยผ่านกระบวนการต่างๆ อีกครั้ ง                     
ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มีกระบวนการต่างๆ ท่ีต่อเนื่องกัน และจะมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม 
(context) ท้ังภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ สภาพทางสังคม สภาพทางเศรษฐกิจและสภาพ
ทางการเมืองเป็นต้น17 

 ส าหรับกระบวนการทางการศึกษานั้น จะมีส่วนสัมพันธ์กับโครงสร้างของระบบการ
บริหารและการจัดการซึ่งเป็นตัวก าหนดแนวทางและกระบวนการในการจัดการ เพื่อน าปัจจัยต่างๆ 

                                                 
16Daniel Katz and Robert L.Kahn,The social psychology of organizations, 

2nd ed.(New York:John Wiley and son,1978), 20. 
17สุนันทา เลาหนันท์, การพัฒนาองค์การ (กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์รุ่งพัฒนา,2531),32-41. 
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หรือ ตัวป้อนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีนักวิชาการและหน่วยงานต่างๆ ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
หลักการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลไว้ดังนี้ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมส าหรับ
เอเซียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) ได้จัดท ากรอบแนวทางในการส่งเสริมธรรมาภิบาล
แบ่งออกโดยเป็น 8 องค์ประกอบคือ 1) ความรับผิดชอบ 2) ความโปร่งใส 3) การตอบสนองท่ีรวดเร็ว 
4) ความเท่าเทียม 5) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 6) การปฏิบัติตามหลักกฎหมาย 7) การมี
ส่วนร่วม และ 8) การมุ่งเน้นความเป็นเอกฉันท์18 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ได้กล่าวถึงหลักธรรมาภิบาลว่ามีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 6 
ประการดังนี้  1) หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ  2) หลักคุณธรรม ได้แก่ 
การยึดถือในความถูกต้องดีงาม  3) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของ
คนในชาติ 4) หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ แสดงความคิดเห็น
ในการตัดสินใจปัญหาของประเทศ  5) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ความ
ส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาของบ้านเมือง และกระตือรือร้นช่วยแก้ปัญหา
ตลอดจนการเคารพในความเห็นท่ีแตกต่าง และความกล้าท่ีจะรับผลจากการกระท าของตนเอง                 
6) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การจัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ส่วนรวม 
โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าบริการให้มีคุณภาพ
แข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 19อานันท์ ปันยารชุน ได้
เสนอความเห็นว่าองค์ประกอบของธรรมาภิบาล เพื่อสร้างองค์การภาครัฐและเอกชนให้มี
ประสิทธิภาพนั้นประกอบด้วย  1) ความรับผิดชอบและมีเหตุผลท่ีจะอธิบายได้  2) ต้องมีการส่วนร่วม
ของประชาชน  3) ต้องมีการคาดการณ์ได้  4) จะต้องมีความโปร่งใส  5) จะต้องมีความเช่ือมโยง
ระหว่างองค์ประกอบท้ังส่ีข้างต้น  6) มีระบบกฎหมายท่ีมีความยุติธรรมต่อสังคมและปัจเจกชน                 
7) มีผู้ใช้กฎหมายท่ีมีความยุติธรรมและเท่ียงธรรมอย่างแท้จริง  8) ส่ือท่ีเป็นอิสระและรับผิดชอบ20 
ธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของ ผู้บริหารท่ีบริหารงานให้มีประสิทธิภาพซึ่งสถาบัน
พระปกเกล้าได้พัฒนาจากระเบียบส านักนายกว่า ด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ

                                                 
18UNESCAP, What is good governance ?, accessed August 10, 2014, 

available fromhttp://www.unescap.org/resources/what-good-governance 
19“ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.

2542,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 116, ตอนท่ี 63 ง (10 สิงหาคม 2542):15. 
20สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์, ประมวลสาระชุดทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหาร

การศึกษา หน่วยที่ 11 – 15 (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1) (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2553), 34. 
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สังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 และปรับปรุงเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์บริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 จ าแนกองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการท่ีดีได้ 10 หลักการ ดังนี้             
1) หลักนิติธรรม  2) หลักคุณธรรม  3) หลักความโปร่งใส  4) หลักการมีส่วนร่วม  5) หลักความ
รับผิดชอบ  6) หลักความคุ้มค่า  7) หลักการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  8) หลักการบริหารจัดการ  
9) หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  10) หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร21 

ส าหรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้วิจัยน าเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
จ านวน 12 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย  1) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  2) ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  3) ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  4) ผู้เรียนคิดเป็น
ท าเป็น  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  6) ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  7) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  8) พัฒนาการ
ของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด  9) ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา
ปณิธาน/วิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา  10) ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  11) ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  12) ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา22 

จากแนวคิดหลักการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล เป็นกระบวนการบริหาร
หนึ่งในการบริหารสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ เพื่อส่งผลให้เกิดผลผลิต คือ ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม ท่ีสะท้อนถึงคุณภาพของสถานศึกษา ท้ังทางด้านผู้เรียน ด้านครู ด้าน
ผู้บริหาร ด้านการบริหารจัดการ และผลของการจัดการศึกษาผู้วิจัยจึงน าหลักการดังกล่าวมาเป็น
ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย โดยสามารถน าเสนอดังปรากฏในแผนภูมิท่ี 1  
 
 
 

                                                 
21สถาบันพระปกเกล้า, ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (กรุงเทพฯ : 

สถาบันพระปกเกล้า, 2549), 153 – 156. 
22ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), คู่มือการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับ
สถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554) (กรุงเทพฯ: ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน), 2555), 17 – 18. 
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แผนภูมิท่ี 1  ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย 
ท่ีมา:  Daniel Katz, and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 2nd 
ed. (New York: John  Wiley  and  Son, 1978 ), 20. 
 :  สุนันทา เลาหนันท์, การพัฒนาองค์การ (กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์รุ่งพัฒนา, 2531), 39. 
 :  สถาบันพระปกเกล้า, ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (กรุงเทพฯ : สถาบัน
พระปกเกล้า, 2549), 153 – 156. 
 :  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), คู่มือการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับ
สถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554)  (กรุงเทพฯ :ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน), 2555), 17 – 18. 
 
 
 
 
 

 

ผลผลิต  ( output) 

 การบริหาร 
  

 

 การจัดการเรียนการสอน 
 การนิเทศ  
 

สภาพแวดล้อม (context) 

- ทางเศรษฐกิจ 

- ทางสังคม 

- ทางการเมือง 

-  

 ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม 

- ธรรมาภิบาล 
 

ขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback) 

ปัจจัยน าเข้า (input) 

 นโยบายการจัด การศึกษา 
 บุคลากร 
 งบประมาณ 
 วัสดุ – อุปกรณ์ 
 

กระบวนการ  ( process) 
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ขอบเขตของการวิจัย 
เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยโดย

มุ่งศึกษาธรรมาภิบาลกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมและส าหรับการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักของ
การบริหารจัดการท่ีดีของสถาบันพระปกเกล้าท่ีระบุหลักธรรมาภิบาลไว้ 10 หลักการ ดังนี้  1) หลัก             
นิติธรรม  2) หลักคุณธรรม  3) หลักความโปร่งใส  4) หลักการมีส่วนร่วม  5) หลักความรับผิดชอบ 
6) หลักความคุ้มค่า  7) หลักองค์กรแห่งการเรียนรู้  8) หลักการบริหารจัดการ  9) หลักการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 10) หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ส าหรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียน ผู้วิจัยได้น าเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
จ านวน 12 ตัวบ่งช้ีประกอบด้วย  1) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  2) ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  3) ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  4) ผู้เรียนคิดเป็น
ท าเป็น  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  6) ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  7) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  8) พัฒนาการ
ของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด  9) ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา
ปณิธาน/วิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา  10) ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  11) ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  12) ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ดังแสดงในแผนภูมิ 
ท่ี 2 
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แผนภูมิท่ี  2  ขอบเขตของการวิจัย 
ท่ีมา:  สถาบันพระปกเกล้า, ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (กรุงเทพฯ: สถาบัน
พระปกเกล้า, 2549), 153 – 156. 
  :  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), คู่มือการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา 
(แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554) (กรุงเทพฯ: ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน), 2555), 17 – 18. 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(Ytot) 
 

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (Y1) 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (Y2) 
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง (Y3) 
4. ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น (Y4) 
5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน (Y5) 
6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ (Y6) 
7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศึกษา (Y7) 
8. พัฒ นาการของการประกันคุณ ภาพภายใน โดย

สถานศึกษาและต้นสังกัด (Y8) 
9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธาน/วิสัยทัศน์

พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
(Y9) 

10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา (Y10) 

11. ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา (Y11) 

12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา(Y12) 

ธรรมาภิบาล (Xtot) 
 

1. หลักนิติธรรม (X1) 

2. หลักคุณธรรม (X2) 

3. หลักความโปรง่ใส (X3) 

4. หลักการมีส่วนร่วม (X4) 

5. หลักความรับผิดชอบ (X5) 

6. หลักความคุ้มค่า (X6) 

7. หลักองค์กรแห่งการเรียนรู้ (X7) 

8. หลักการบริหารจัดการ (X8) 

9. หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (X9) 

10. หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (X10) 

 



18 
 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้  เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ตรงกันดังนี้ 
ธรรมาภิบาล หมายถึง  การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนด้วยระบบการบริหารจัดท่ีดีให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักในการ
บริหารงาน จัดหาทรัพยากร วิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ การจัดการก ากับติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา.ประสานและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ประกอบด้วย หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า องค์กร
แห่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ท้ังนี้โดยค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นธรรมเป็นส าคัญ 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม หมายถึง คุณภาพของสถานศึกษา เป็นการท่ี
สถานศึกษาสามารถด าเนินงานต่างๆ ตามภารกิจหน้าท่ีของสถานศึกษาโดยใช้ทรัพยากร ปัจจัยต่าง ๆ 
รวมถึงก าลังคน อย่างคุ้มค่าท่ีสุด มีการสูญเปล่าน้อยท่ีสุด มีลักษณะของการด าเนินงานไปสู่ผลตาม
วัตถุประสงค์ได้อย่างดีโดยประหยัดท้ังเวลา ทรัพยากร และก าลังคน มีระบบการบริหารจัดการท่ีเอื้อ
ต่อการผลิตและการบริการได้ตามเป้าหมาย มีความสามารถในการใช้กลยุทธ์ เทคนิควิธีการ และ
เทคโนโลยีอย่างฉลาด ท าให้เกิดการท างานท่ีเหมาะสม มีความราบรื่นในการด าเนินงาน มีปัญหา 
อุปสรรคและความขัดแย้งน้อยท่ีสุด บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างานอันท าให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัดผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธาน /วิสัยทัศน์พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษาผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาผล
การส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ี
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม หมายถึง  
โรงเรียนของรัฐท่ีมีจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 จ านวน 52 โรง และสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
จ านวน 46 โรง รวมจ านวนท้ังส้ิน 98 โรง 
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บทที่  2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเป็นหลักการ ทฤษฎี  
แนวคิดต่างๆ ประกอบด้วยหลักธรรมาภิบาล  ประสิทธิภาพของสถานศึกษา และการประกันคุณภาพ
ภายนอก งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 
ธรรมาภิบาล 

 
ความหมายของธรรมาภิบาล 

แนวความคิดเรื่องของการบริหารการจัดการ ซึ่งใช้ค าว่า.“Governance”.มีความหมาย
กว้างกว่าแนวความคิดเรื่องการปกครอง ซึ่งใช้ค าว่า.“Government”.และความหมายของ Good 
Governance ตามจุดเริ่มต้นของศัพท์ค านี้ ธนาคารโลกเองก็ให้ความหมายท่ีเกี่ยวกับเรื่องการจัดการ
พัฒนานั่นเอง อย่างไรก็ดี Good Governance เองยังถูกให้ความหมายเสมือนว่าเป็น Democratic 
Governance ด้วย โดยประการแรก ระบบการเมืองท่ีเป็นประชาธิปไตย จะเป็นเงื่อนไขอันแรกของ
การเกิด Good Governance และ ประการท่ีสอง เงื่อนไขและสภาพประชาธิปไตยท่ีเกิดขึ้นจริงในแต่
ละระบบการเมืองจะเป็นเงื่อนไขของการปฏิบัติใช้ให้เกิดผลจริงของ Good.Governance ส าหรับ
ภาษาไทย ค าว่า Governance ได้มีการน าใช้อย่างหาข้อสรุปท่ีเห็นพ้องต้องกันได้ยาก จากท่ีมาจาก
ค าว่า “Good Governance” มีการใช้ในทางวิชาการว่าเป็น “ธรรมาภิบาล” แต่ในส่วนราชการ
ตามท่ีระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกา ใช้ค าว่า “การบริหารจัดการบ้านเมือง (ท่ีดี)”แทน ซึ่งเป็นการรวม
ค าภาษาอั งกฤษ 2 ค าเข้ าด้ วยกัน  คือ administration ท่ีหมายถึง การบริหาร และค าว่ า 
management หมายถึงการจัดการ1 ดังมีนักวิชาการและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความหมายของ            
ธรรมาภิบาลไว้อย่างหลากหลาย โดยธนาคารโลก.(World.Bank).ได้อธิบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลท่ีดี
หรือธรรมาภิบาล.(Good.Governance).ว่า.“เป็นลักษณะและวิถีทางของการใช้อ านาจในการใช้
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและทางสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งครอบคลุมการมีส่วน
ร่วมของภาคส่วนต่างๆ การบริหารจัดการภาครัฐภาระรับผิดชอบกรอบตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการ

                                                 
1อัมพร ธ ารง ลักษ ณ์ ,การบ ริหารปกครองสาธารณ ะ.(Public.Governance)            

การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2553), 22. 
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พัฒนาความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร”2 เช่นเดียวกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมส าหรับ
เอเซียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ.(UNESCAP).ได้ให้ความหมายของค าว่าการก ากับดูแลท่ีดีหรือ                     
ธรรมาภิบาล (Good Governance) คือกระบวนการในการตัดสินใจและกระบวนการซึ่งการตัดสินใจ
ได้รับการน าไปปฏิบัติ (หรือไม่ปฏิบัติ)3 ส่วนส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ทบทวน
และให้นิยามความหมายของการก ากับดูแลท่ีดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) ว่าคือการใช้
อ านาจทางการเมืองการบริหารและเศรษฐกิจในการด าเนินภารกิจกิจกรรมต่างๆ ของประเทศในทุก
ระดับ โดยมีกลไกกระบวนการสถาบัน ซึ่งประชาชนและกลุ่มต่างๆสามารถแสดงออกถึงความต้องการ
ผลประโยชน์การใช้สิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมาย การประสานและประนีประนอมความแตกต่าง.โดย
ผ่านกลไก.กระบวนการ.และสถานบันเหล่านั้น.คณะครุศาสตร์.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย..ได้สรุป
ความหมายของธรรมาภิบาลว่า ธรรมาภิบาลหมายถึง.วิธีการท่ีดีท่ีน ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
หรือประเทศให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ.มีคุณธรรม.โปร่งใส.ยุติธรรมและตรวจสอบได้และมี
ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาสังคม น ามาซึ่งความเจริญในด้านต่างๆ.เพื่ออ านวยประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ4 ธรรมมาภิบาลในสังคมไทยนั้น ปัญญา ฉายะจินดาวงศ์และรัชนี ภู่ตระกูล สรุปว่า 
ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึงการบริหารการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อการพัฒนาของประเทศโดยมีการเช่ือมโยงองค์ประกอบท้ัง  3 ส่วนของสังคมคือภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมและให้มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์  ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคมการเมืองอย่างสมดุล ส่งผลให้สังคมด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ตลอดจนมีการใช้อ านาจในการพัฒนาประเทศชาติให้เป็นไปอย่างมั่นคงยั่งยืนและมีเสถียรภาพ 5 
ส าหรับธรรมาภิบาลในการบริการองค์กรนั้น สัมมา รธนิธย์ ได้กล่าวว่าธรรมาภิบาลหมายถึง การ
บริหารการจัดการดูแลประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชนและประชาชน
ท่ัวไปในทุกๆ ด้านและทุกระดับเพื่อให้มีการวางกรอบการท างานอย่างเป็นระบบท่ีมีความสัมพันธ์  มี

                                                 
2World Bank, Governance and Development (Washington D.C.: The 

world Bank, 1992), 1. 
3Adrian Leftwich, Stages of Development : On the Primacy of Politic in 

Development. (Cambridge: Polity Press, 2000), 105. 
4คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 28. 
5ปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ และรัชนี ภู่ตระกูล, ธรรมาภิบาล Good Governance กับ

สังคมไทย, เข้าถึงเมื่อ12สิงหาคม 2557, เข้าถึงได้จากhttp://202.29.39.4/goodgovru/ggover. 
html 
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วิธีการและมีเครื่องมือท่ีก่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการท่ีดีด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิอย่าง
เสมอกัน มีระบบและการใช้กฎหมายท่ียุติธรรม.มีความรับผิดชอบเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมี
ความโปร่งใส มีความคงเส้นคงวาสามารถตรวจสอบได้ รับรู้ได้ เมื่อตัดสินใจแล้วเปิดเผยเหตุผลได้ การ
ใช้อ านาจมีท่ีมาท่ีไปอย่างเปิดเผยชัดเจนและสามารถส่ังการได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด6 ส าหรับความหมาย
ของธรรมาภิบาล มีผู้ศึกษาหลักการดังกล่าวและได้สรุปความหมายไว้หลายท่านดังเช่น พระมหาล าพึง 
ธีรปญโญ กล่าวว่าธรรมาภิบาล หรือ Good Governance หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ และสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยโดยมีการเช่ือมโยงองค์ประกอบ 3 ส่วนของสังคมเข้า
ด้วยกัน คือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมและให้มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่าง
สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างสมดุล ซึ่งจะส่งผลให้
สังคมด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ตลอดจนการใช้อ านาจในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความ
แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้การ
พัฒนาประเทศชาติเป็นไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ 7นิยม รัฐอมฤต กล่าวว่าธรรมาภิบาล 
หรือ good governance ในภาษาอังกฤษ หมายถึงหลักการบริหารจัดการท่ีดี อันเกี่ยวข้องกับ
นโยบายของส่วนราชการและพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ 8 ไพศาล ต้ังสมบูรณ์ ได้กล่าวว่า           
ธรรมาภิบาล ท าหน้าท่ีเป็นกลไก เครื่องมือ และแนวทางการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงของภาคเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง โดยเน้นความจ าเป็นของการสร้างความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชน และ                 
ภาคประชาชน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศมีพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็ง             
มีความชอบธรรมของกฎหมาย มีเสถียรภาพ มีโครงสร้างและกระบวนการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ            
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 9.ดุจดาว.จิตใส.        
ได้กล่าวว่า.ธรรมาภิบาล หมายถึง การสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการปฏิรูปการบริหารการปกครอง

                                                 
6สัมมา รธนิธย์, หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง, 

2553), 162. 
7พระมหาล าพึง ธีรปญโญ (เพ็ญภู่), “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน           

นวมินทราชูทิศมัชฌิมจังหวัดนครสวรรค์” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา                  
รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2554), 11. 

8นิยม  รัฐอมฤต, ธรรมาภิบ าล , เข้ าถึ ง เมื่ อ12สิงหาคม  2557 , เข้ าถึ งได้จาก
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php 

9ไพศาล ต้ังสมบูรณ์, “การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 16. 

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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ประเทศให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกฝ่าย 
ทุกระดับ ร่วมกันพัฒนาประเทศ ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมี              
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า เพื่อให้ประเทศมีพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยท่ี
เข้มแข็งมีความชอบธรรมของกฎหมายมีเสถียรภาพ มีโครงสร้างและกระบวนการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันน าไปสู่การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 10              
สุทธิพร บุญส่งได้ให้ความหมายธรรมาภิบาลว่าหมายถึง การจัดการบริหารประเทศท่ีดีทุกๆ ด้านและ
ทุกระดับ ซึ่งรวมถึงการจัดระบบองค์กรและกลไกของคณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ องค์กรของรัฐและ
รัฐบาลท่ีไม่ใช่ส่วนราชการการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น องค์การท่ีไม่ใช่รัฐบาล องค์กร
เอกชน ชมรมและสมาคมเพื่อกิจกรรมต่างๆ นิติบุคคลภาคเอกชนและภาคประชาชน .มีการก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ11คณะครุศาสตร์.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.ได้สรุปความหมายของ 
ธรรมาภิบาลว่า ธรรมาภิบาลหมายถึง.วิธีการท่ีดีท่ีน ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรหรือประเทศให้
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพใมีคุณธรรม.โปร่งใส.ยุติธรรมและตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพใน
การแก้ปัญหาสังคม น ามาซึ่งความเจริญในด้านต่างๆ.เพื่ออ านวยประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ12 

 จากความหมายของธรรมาภิบาลท่ีนักวิชาการและองค์กรต่างๆ ได้ให้ไว้ ผู้วิจัยสรุป
ความหมายของธรรมาภิบาล Good Governance ว่าเป็นวิธีการท่ีดีในการบริหารจัดการองค์กรท้ัง
ทางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ หลักนิติธรรม                
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า โดยการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ อันจะน ามาซึ่ง
ความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ และเป็นการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 

แนวคิดการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
การก ากับดูแลองค์ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good 

Governance) เป็นหลักการสากลท่ีได้ถูกอ้างถึงครั้งแรกถึงในรายงานของธนาคารโลก (World Bank) 

                                                 
10ดุจดาว จิตใส, “การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 5” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 19. 

11สุทธิพร .บุญส่ง,.คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ,.พิมพ์ครั้งท่ี .2 
(กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ลกรุ๊ป, 2550), 77. 

12คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) (กรุงเทพฯ  : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 28. 
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เมื่อปีค .ศ .1989 เรื่อง “Sub - Sahara Africa from Crisis to Sustainable Growth ” กล่าวถึง
ความส าคัญของการมี Governance และการฟื้นฟูเศรษฐกิจรวมถึงได้อธิบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลท่ี
ดีหรือธรรมาภิบาลว่าเป็น “ลักษณะและวิถีทางของการใช้อ านาจในการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
และทางสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งครอบคลุมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ
การบริหารจัดการภาครัฐภาระรับผิดชอบกรอบตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความโปร่งใสและ
ข้อมู ลข่ าวสาร” ต่อมากองทุนการเงิน ระหว่ างประ เท ศ  (International Monetary Fund) 
ท าการศึกษาและวิเคราะห์การให้ประเทศต่างๆกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจพบว่าปัจจัยส าคัญประการ
หนึ่ ง ท่ีน าไป สู่ความส าเร็จในการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศคือการท่ีประเทศนั้นมี  
Good.Governance.ต่อจากนั้นแนวความ คิดเกี่ยวกับ .Governance.ได้รับการถ่ายทอดผ่าน
หน่วยงานต่างๆ.เช่น .คณะกรรมาธิการ .เศรษฐกิจ .และสังคมส าหรับเอเชีย .และแปซิฟิกแห่ง
สหประชาชาติ  ( The United Nations Economicand Social Commission for Asia and the 
Pacific.:.UNESCAP.).ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(United.Nations Development 
Program : UNDP ) และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ( Organizationfor 
Economic Co - operation and Development : OECD) เป็นต้นจากวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2540 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคมไทย ซึ่งสาเหตุส าคัญ ส่วนหนึ่งเกิดจากการ
บริหารจัดการในระดับชาติและระดับองค์กรท้ังในภาครัฐและเอกชนมีความบกพร่องและขาด
ประสิทธิภาพสูง รวมถึงการกระท าผิดทุจริตและขาดจริยธรรมของบุคลากร ประกอบกับในปัจจุบันท่ี
สถานการณ์ด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและการบริหารงานของราชการ มีการเปล่ียนแปลงอย่างมาก
และเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่โครงสร้างการบริหารจัดการภาครัฐยังขาดความยืดหยุ่น และข้าราชการ
ยังไม่สามารถปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม และวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้เกิดปัญหาท้ังในระดับโครงสร้างระดับนโยบายและระดับการปฏิบัติการ
ดังขอ้สรุปต่อไปนี้ 

1. ภาครัฐขาดกลไกและกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและ
คล่องตัวสอดรับกับการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมภายนอก 

2. บุคลากรขาดความรู้ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานและค่านิยมท่ีมุ่งเน้นประโยชน์
ของประชาชนรวมถึงการไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของระบบราชการในปัจจุบันจึง
ส่งผลให้การด าเนินงานในภาพรวมยังไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าสูงสุดตาม
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 

3. ระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการของภาครัฐยังมีลักษณะท่ีขาดความโปร่งใส
บริสุทธิ์และยุติธรรมอย่างแท้จริงท าให้การบริหารจัดการโดยรวมไม่สามารถสนองตอบและเกิด
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ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนได้ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสหรือช่องทางให้เกิดการทุจริตและผิด
จรรยาในการปฏิบัติราชการได้ 

4..ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์
บ้านเมือง .รวมถึงไม่รู้ระบบการปฏิบั ติงานของราชการเพียงพอ .ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจแก้ไขปัญหาและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของภาครัฐได้ 

5. เกิดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างกว้างขวางส่งผลให้ภาครัฐ
เกิดความสูญเสียท้ังในแง่ภาพลักษณ์งบประมาณรายได้น าส่งรัฐและค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตภายในหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างมาก 

จากประเด็นปัญหาท่ีส าคัญดังกล่าวข้างต้นท าให้ประเทศไทยมีการบังคับใช้และปรับแก้
กฎหมายต่างๆเพื่อก่อให้เกิดและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐทุกภาคส่วน
ภายในประเทศอย่างต่อเนื่องตามล าดับดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้วางรากฐานของธรรมภิบาลไว้อย่าง
ครบถ้วนโดยมีหลักการท่ีส าคัญได้แก่การสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการประเทศ การ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท้ังระดับชาติท้องถิ่นชุมชนโดยมีการ
ก าหนดเป้าหมายร่วม 3 ประการได้แก่การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์การปรับเปล่ียนบทบาทของภาครัฐ
และการบริหารแบบพหุภาคี 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ได้ก าหนดว่าการบริหารจัดการประเทศ
ต้องเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลให้เข้มแข็งเพื่อให้เกิดระบบบริหารจัดการท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) อันเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญท่ีจะป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีสะสม จนถึงขั้นวิกฤต
ท้ังในภาคเศรษฐกิจสังคม และการเมืองนอกจากนี้รัฐบาลจะต้องส่งเสริมค่านิยม และวิถีปฏิบัติท่ี
ซื่อสัตย์รับผิดชอบถูกต้องเป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยเฉพาะการลงโทษแก่ผู้กระท าความผิด
อันเป็นองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลดังกล่าวซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นท้ังใน
วงการภาครัฐและภาคเอกชนอันเป็นเงื่อนไขส าคัญของการขจัดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบหรือ
คอร์รัปช่ันในการนี้จะต้องมีกฎระเบียบท่ีเป็นกติกาก าหนดบังคับไว้และจะต้องปลูกฝังลงไปในระบบ
การสร้างคนรุ่นใหม่ต้ังแต่เยาว์วัย 

3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม 
ท่ีดี พ.ศ. 2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2542 และมีผลบังคับใช้กับ
หน่วยงานของรัฐต้ังแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2542 เป็นต้นมาท้ังนี้ได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการบริหารจัดการโดยยึดหลักการ 6 ประการได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ระเบียบนี้ได้ใช้มาระยะหนึ่ง
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กระท่ังส านักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีลงวันท่ี  9 สิงหาคม 
พ.ศ.2547 เพื่อยกเลิกระเบียบฯฉบับนี้ 

4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 มี
เจตนารมณ์ว่า “การบริหารราชการจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดความสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลด
ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ ท้องถิ่นกระจาย
อ านาจการตัดสินใจการอ านวยความสะดวกและสนองตอบความต้องการของประชาชน” 

5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
ได้ก าหนดขอบเขตความหมายของค าว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี” ในภาพรวมซึ่งเป็นการ
ช้ีให้เห็นวัตถุประสงค์ของการบริหารราชการท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาและเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการในการกระท าภารกิจใดภารกิจหนึ่งว่าต้องมีความมุ่งหมายให้บรรลุ
เป้าหมายในส่ิงเหล่านี้คือ 

5.1 ประโยชน์สุขของประชาชน 
5.2 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
5.3 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
5.4 ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
5.5 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
5.6 ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
5.7 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 3  การก่อเกิดและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ท่ีมา:  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การ
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (กรุงเทพฯ :พรีเมียร์ โปร
,2552), 5.   

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การสร้างระบบบริหารกิจการ

บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.

2545 มาตรา 3/1 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 

ที่ดี พ.ศ. 2546 

การกอ่ให้เกิดและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
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6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2550 ระบุเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลของ             
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีดังนี้ 

หมวด 4 มาตรา 74 วรรคหนึ่ง “บุคคลผู้เป็นข้าราชการข้าราชการลูกจ้างของหน่วย
ราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐมีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรร
มาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี” 

หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐส่วนท่ี  3 มาตรา 78 “รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายในด้านการบริหารราชการแผ่นดินโดยพัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการ
ท างานเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ
ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ” และ “จัดระบบงาน
ราชการและงานของรัฐอย่างอื่นเพื่อให้การจัดท าและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มุ่งเน้นและให้ความส าคัญเกี่ยวกับ 
Good Governance ต่อการพัฒนาระบบราชการไทยอย่างชัดเจนและต่อเนื่องโดยในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551- พ.ศ.2555) ได้ผลักดันการสร้างระบบราชการไทยให้เป็น
กลไกของรัฐท่ีส าคัญต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีด้วยการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทยเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะข้าราชการให้สามารถเรียนรู้ปรับตัวและตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงในการอ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนได้อย่างทันกาลท้ังนี้ต้องยึด
มั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยการสร้างระบบธรรมาภิบาลส าหรับการก ากับดูแลตนเองท่ีดี
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสถูกต้องเป็นธรรมการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมเป็นต้นท้ังนี้เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุเป้าประสงค์เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติไปในทิศทางเดียวกัน .และมีความเป็นสากล
เทียบเท่าหน่วยงานในต่างประเทศและภาคเอกชนส านักงานก.พ.ร.จึงได้ก าหนดให้ส่วนราชการและ
จังหวัดจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีหรือ “Organizational Governance (OG)” เพื่อ
ประกาศเจตนารมณ์ขององค์การว่า จะด าเนินการด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีพร้อมก าหนดนโยบายครอบคลุมองค์ประกอบ 4 ด้านดังนี้ 

1. นโยบายด้านรัฐสังคมและสิ่งแวดล้อม 
1.1 รัฐหมายถึงบ้านเมืองประเทศชาติและหมายรวมถึงประเทศต่างๆท่ัวโลกรวมท้ัง

ข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
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1.2 สังคมหมายถึงคนจ านวนหนึ่งท่ีมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบกฎเกณฑ์
โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญร่วมกันเช่นสังคมชนบทวงการหรือสมาคมของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเช่นสังคม
ชาวบ้าน 

1.3 ส่ิงแวดล้อมหมายถึงส่ิงต่างๆท้ังทางธรรมชาติและทางสังคมท่ีอยู่รอบๆมนุษย์มีท้ัง
ท่ีดีและไม่ดีเช่นโรงเรียนสร้างสวนดอกไม้ให้เป็นส่ิงแวดล้อมท่ีดีแก่นักเรียนชุมชนท่ีมีการทะเลาะวิวาท
กันหรือเล่นการพนันเป็นส่ิงแวดล้อมท่ีไม่ดีแก่เด็ก 

2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้รับบริการหมายถึงผู้ท่ีมารับบริการจากส่วนราชการโดยตรงหรือผ่านช่องทางการ

ส่ือสารต่างๆท้ังนี้รวมถึงผู้รับบริการท่ีเป็นส่วนราชการด้วย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมายถึงผู้ท่ีได้รับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบท้ังทางตรงและ

ทางอ้อมจากการด าเนินการของส่วนราชการเช่นประชาชนชุมชนในท้องถิ่นบุคลากรในส่วนราชการผู้
ส่งมอบงานรวมทั้งผู้รับบริการด้วย 

3. นโยบายด้านองค์การ 
องค์การหมายถึงศูนย์รวมกลุ่มบุคคลหรือกิจการท่ีประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยงาน

เดียวกันเพื่อด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหรือในตราสารจัดต้ังซึ่งอาจเป็น
หน่วยงานของรัฐเช่นองค์การของรัฐบาลหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานระหว่างประเทศท้ังนี้ให้หมาย
รวมถึงทิศทางในการด าเนินงานนโยบายโครงสร้างกระบวนงานระบบระเบียบและข้อกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององค์กรเช่นระบบการควบคุม
ภายในการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารความเส่ียงการจัดการระบบข้อมูลการขัดผลประโยชน์ทางราชการ
ตลอดจนการรักษาจรรยาข้าราชการ 

4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้ปฏิบัติหมายถึงบุคคลท่ีปฏิบัติงานภายในองค์การทุกประเภท13 

ผลการติดตามการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 พบว่ายังคงมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามท่ีต้องเร่งผลักดัน
อย่างจริงจังในประเด็นส าคัญๆ รวม 6 เรื่องดังนี้ 

1. การให้บริการรับข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
2. การบูรณาการการท างานของหน่วยงานราชการ 

                                                 
13ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การ

ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (กรุงเทพฯ: พรีเมียร์ โปร, 
2552), 2 – 7.  
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3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ 
4. การเพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการท างาน 
5. การทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐ 
6. การแก้ไขกฎหมายระเบียบข้อบังคับท่ีเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจหรือกระทบ

ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ประกอบกับความจ าเป็นท่ีจะต้องเร่งเสริมสร้างขีดสมรรถนะของหน่วยงานราชการให้

สามารถรองรับต่อการเปล่ียนแปลงในบริบทด้านต่างๆสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนและปัญหาใหม่ๆท่ีเกิดขึ้นรวมท้ังวางระบบการก ากับดูแลตนเองท่ีดีให้เกิดขึ้นภายในส่วน
ราชการเองคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2555 จึงได้ให้การเห็นชอบแผนการ
ส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีอย่างยั่งยืนตามท่ี 
ก.พ.ร. เสนอโดยมีองค์ประกอบครอบคลุม 3 ส่วนได้แก่การส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาค
ราชการผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  การพัฒนากลไกการขับเคล่ือนธรรมาภิบาลในระบบ
ราชการแบบยั่งยืน และการพัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนาธรรมาภิบาล ท้ังนี้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย .(พ .ศ..2556.-.พ .ศ..2560) เป็นกรอบทิศทางท่ีจะก าหนดกลยุทธ์และ
มาตรการให้ระบบราชการไทยพร้อมรับกับการขับเคล่ือนประเทศให้บรรลุเป้าหมายและด าเนินงานไป
ในทิศทางเดียวกันมีการปรับสมดุลในการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นอย่างมีคุณภาพ มีการท างานแบบ
บูรณาการด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ประเทศเป็นตัวน า  มีภูมิ คุ้มกัน ท่ีดี  สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกๆ สถานการณ์
โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการ “สร้างความเช่ือถือไว้วางใจพัฒนาสุขภาวะและมุ่งสู่ความ
ยั่งยืน” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไว้เป็น 3 หัวข้อรวม 7 ประเด็นดังนี้ 

ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
1. การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน 
2. การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4. การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ

ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
6. การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาในการบริหารราชการ

แผ่นดิน 
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ก้าวสู่สากล 
7. การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน14 

โดยสรุปจากแนวคิดการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี ผู้วิจัยเห็นว่าประเทศไทยได้ให้ความส าคัญของการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้
ในประเทศไทยโดยได้ก าหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นการวางรากฐาน
ของหลักธรรมาภิบาลท้ังในภาครัฐและเอกชนท่ีส าคัญ ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 8 – 9 ได้วางรากฐานการน าหลักธรรมาภิบาลให้กับหน่วยงานต่างๆ ของทางภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน สืบเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 
และฉบับท่ี 11 อีกท้ังยังมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบขับเคล่ือนหลักธรรมาภิบาลได้แก่  ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ซึ่งได้ขับเคล่ือนโดยวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงเห็นว่าหลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการท่ีดีเป็นแนวทางท่ี
ส าคัญในการพัฒนาองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มีความเจริญก้าวหน้า
อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนต่อไป 
 
บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) 
 บรรษัทภิบาล  หมายถึง กลไกท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการควบคุมดูแล (monitor) การ
ท างานและการประสานผลประโยชน์ของฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ ผู้จัดการ
หรือผู้บริหาร เจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และผู้บริโภค เป็นต้น ฮาร์ท (Oliver Hart) แห่ง
มหาวิทยาลัยลอนดอน ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับเหตุผลท่ีธุรกิจต้องมีกลไกของ Corporate Governance 
สรุปได้ 2 ประเด็นดังนี้ 1) ธุรกิจโดยท่ัวไปมี Agency Problem กล่าวคือฝ่ายต่างๆ ในองค์กรธุรกิจ 
ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และเจ้าหนี้  ต่างเอาผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก (Maximize Own 
Benefit) น ามาซึ่งการเอาเปรียบกันและกัน การขัดแย้งผลประโยชน์ในองค์กรธุรกิจดังกล่าวเป็น
เหตุผลอันหนึ่งท่ีท าให้ธุรกิจต้องมี Corporate Governance กล่าวคือทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจเอาผลประโยชน์โดยรวมของธุรกิจเป็นหลัก (Maximize Business Benefit) โดยไม่มีการ
เอาเปรียบซึ่งกันและกันแล้วธุรกิจไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมี Corporate Governance แต่ถ้าเพียง
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาผลประโยชน์ของตนเป็นหลัก กลไกของ Corporate Governance จะเป็นตัวจักร
ส าคัญท่ีเข้ามาพิทักษ์และดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายในธุรกิจ 2) Agency Problem เพียงอย่าง

                                                 
14ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 
2556), 26-28. 
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เดียวจะไม่ เป็น เห ตุผลในการมี  Corporate Governance กล่าวคือ  การแก้ปัญ หา การเอา
ผลประโยชน์แห่งตนเป็นหลักของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการท าธุรกิจ จะสามารถท าได้ถ้าทุกฝ่าย
สามารถตกลงร่วมกันเขียนสัญญาคุ้มครองผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายอย่างครบถ้วนในทุกสถานการณ์
ความขัดแย้ง (Complete Contract) แต่การท าสัญญาดังกล่าวในความเป็นจริงแล้วเป็นไปได้ยาก
มาก เนื่องจากต้นทุนในการท าสัญญาดังกล่าวจะสูงมาก ประกอบกับการคาดคะเนโดยครบถ้วนของ
มูลเหตุผลหรือความน่าจะเป็นของความขัดแย้งดังกล่าวเป็นไปได้ยากมาก เราจึงมีแต่สัญญาท่ีไม่
ครบถ้วน (Incomplete Contract)15  ซึ่งหลังจากเกิดความไม่โปร่งใสของบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐ 
อเมริกาหลายแห่ง เช่น บริษัทเอนรอน บริษัทเวิลด์คอม บริษัทซีร๊อกซ์ บริษัทอเมริกันออนไลน์ บริษัท
จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ท าให้ตลาดหุ้นท่ัวโลกเกิดความระส่ าระสายเป็นอันมาก เนื่องจากบริษัทท่ีมี
ปัญหาเหล่านี้เป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังเป็นท่ีรู้จักกันดีโดยท่ัวไป ท าให้ประเทศต่างๆท่ัวโลก ต่างหัน
มาให้ความสนใจกับการจัดท าบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) ส าหรับองค์กรธุรกิจ
ต่างๆ อย่างจริงจัง16 ส าหรับภาคเอกชนในประเทศไทยจากผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 
ได้ส่งผลเสียหายต่อตลาดทุน จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะฟื้นฟูตลาดทุนไทยและมีแผนแม่บทในการ
พัฒนาตลาดทุนขึ้นโดยมีมาตรการส าคัญคือการน าเอาแนวคิด  Corporate Governanceหรือ 
บรรษัทภิบาล มาใช้โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติขึ้นในปี  พ.ศ. 2545 โดย
รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็นปีเริ่มต้นในการรณรงค์เรื่องการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับเหตุผลท่ีท าให้
การก ากับดูแลกิจการได้รับความสนใจมากขึ้นได้แก่ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับกิจการระดับโลก การท่ี
ไทยขาดแคลนเงินทุนท่ีต้องพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างประเทศซึ่งให้ความส าคัญกับการมีการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี ความต่ืนตัวของหน่วยงานก ากับดูแลภาครัฐ หน่วยงานก ากับดูแลตนเอง และสมาคม
วิชาชีพ และการแข่งขันท่ีเพิ่มขึ้นของกิจการในประเทศไทย ก่อนหน้านั้นตลาดหลักทรัพย์ได้มี
การศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบต้ังแต่ พ.ศ. 2538 ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใน
ประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ได้ออกข้อบังคับให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในปี พ.ศ. 2542 และในปีเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ได้จัดท าข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส าหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนและแนวทางปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบต่อมาในปี พ.ศ. 2544 
คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดีได้เผยแพร่รายงานการก ากับดูแลกิจการ
ฉบับล่าสุด เพื่อให้องค์กรในตลาดทุนท่ีจะพัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการของตนได้น าไปใช้เป็น
แนวทางในการพิจารณาปฏิบัติตามท่ีเห็นว่าเหมาะสมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ  ในส่วน
ของตลาดหลักทรัพย์ก็ได้เสนอหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 15 ข้อให้แก่บริษัทจดทะเบียน เมื่อเดือน
                                                 

15เสกศักด์ิ จ าเริญวงศ์, บทบาทของบรรษัทภิบาลในการก ากับดูแลคุณภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กรธุรกิจไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), 10 – 11. 

16 ทองทิพภา วิริยะ, ผู้บริหารยุคบรรษัทภิบาล (กรุงเทพฯ: อินฟอร์มีเดีย บุ๊ค, 2545), 19. 
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มีนาคม พ .ศ. 2545 และได้ต้ังศูนย์พัฒนาการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนขึ้นเมื่อเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2545 เพื่อท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการให้ค าปรึกษาและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปัจจุบัน  รวมท้ัง
บริษัทท่ีอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อเข้าจดทะเบียนจนถึงปัจจุบัน เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2543 
คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดีซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ก าหนดหลักส าคัญของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 4 ประการคือ                 
ความโปร่งใส (Transparency) ความซื่อสัตย์ (Integrity).ภาระรับผิดชอบ (Accountability) และ
ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ต่อมาศูนย์พัฒนาการก ากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนได้น าข้อพึงปฏิบัติจากหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 15 ข้อมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้
เทียบเคียงกับหลักการของ OECD และข้อเสนอแนะจากธนาคารโลกออกมาเป็นหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ.2549 โดยแบ่งเป็น 5 หมวดได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และหลักการของ OECD ม ี6 ประการคือ 1) การสร้างความ
มั่นใจในการมีกรอบโครงสร้างของการก ากับดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผล  2) สิทธิของผู้ถือหุ้นและ
บทบาทหน้าท่ีท่ีส าคัญของผู้เป็นเจ้าของ 3) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 4) บทบาทของผู้มี
ส่วนได้เสียในการก ากับดูแลกิจการ 5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ 6) ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท17ธรรมาภิบาลภาคเอกชนท่ีดี จึงมีรากฐานต้ังอยู่บนหลักการส าคัญ 3 
ประการ ได้แก่  1) ความรับผิดชอบ (Accountability) ซึ่งได้แก่ ความรับผิดชอบของกรรมการและ
ผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ด้วย เช่น รัฐ เจ้าหนี้ พนักงานและสังคม โดย
ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท ในขณะท่ีคณะกรรมการในฐานะตัวแทนผู้
ถือหุ้น จะเป็นผู้ตรวจสอบการท างานของผู้บริหาร และความถูกต้องของระบบบัญชี  2) ความโปร่งใส 
(Transparency) ซึ่งได้แก่ความโปร่งใสในการบริหารธุรกิจเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า การด าเนินธุรกิจ
นั้นเป็นไปในแนวทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่ได้มี
การแสวงหาผลก าไรส่วนตัว 3) ความเสมอภาค ซึ่งได้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยย่อมจะมีสิทธิได้รับ
ผลประโยชน์จากการประกอบธุรกิจเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะต้องมีความ
สามรถท่ีจะพิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเองได้ เพื่อจะได้ปกป้องผลประโยชน์ของตนเองโดยผู้ถือหุ้นราย
ย่อยจะต้องมีการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น หรือใช้สิทธิในการออกเสียงเพื่อเลือกต้ังคณะกรรมการ 

                                                 
17 พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, “ธรรมาภิบาลภาครัฐและเอกชน: บูรณาการระบบอภิบาลเพื่อ 

การพัฒนา,” ร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก 31, 2 (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2546): 153 – 154. 
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เปล่ียนหรือปลดกรรมการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายส าคัญของธุรกิจตามท่ี
ก าหนดไว้ในกฎหมายมหาชน รวมไปถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัท18 
 
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

มีนักวิชาการและหน่วยงานต่าง ๆ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักธรรมาภิบาล ไว้ดังนี้ 
ธนาคารโลก (World Bank) ได้ก าหนดหลักการ/แนวทางในการวัดระดับคุณภาพการ

ก ากับดูแลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองในประเทศต่างๆครอบคลุม 6 มิติดังต่อไปนี้ 
1. การมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชนและภาระรับผิดชอบ (Voice and Accountability) 

หมายถึงการท่ีประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดต้ังรัฐบาลด้วยตนเองรวมถึงการมีเสรีภาพ
ในการแสดงความ คิดเห็นของบุคคลและส่ือมวลชนตลอดจนเสรีภาพในการชุมนุม 

2. ความมีเสถียรภาพทางการเมืองและปราศจากความรุนแรง (Political Stability and 
Absence of Violence) หมายถึงโอกาสความเป็นไปได้ท่ีรัฐบาลจะไร้เสถียรภาพหรือถูกโค่นล้มโดย
อาศัยวิธีการต่างๆท่ีไม่เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเช่นการใช้ความรุนแรงทางการเมืองและการ
ก่อการร้ายเป็นต้น 

3. ประสิทธิผลของรัฐบาล (Government Effectiveness) ได้แก่การให้บริการและ
ความสามารถของข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐตลอดจนระดับความเป็นอิสระจากการแทรกแซง
ทางการเมืองรวมถึงคุณภาพของการก าหนดนโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบัติความมุ่งมั่นจริงจัง
ของรัฐบาลท่ีมีต่อนโยบายดังกล่าว 

4. คุณภาพของมาตรการควบคุม (Regulatory Quality) หมายถึงขีดความสามารถของ
รัฐบาลในการก าหนดนโยบายและออกมาตรการควบคุมรวมถึงการบังคับใช้นโยบายและมาตรการ
ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเอื้อต่อการส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถพัฒนาได้ 

5. นิติธรรม (Rule of Law) หมายถึงระดับของการท่ีบุคคลฝ่ายต่างๆมีความมั่นใจและ
ยอมรับปฏิบัติตามกฎกติกา ในการอยู่ร่วมกันของสังคมโดยเฉพาะคุณภาพของการบังคับให้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขสัญญาการตรวจและการอ านวยความยุติธรรมรวมถึงโอกาสความเป็นไปได้ท่ีจะเกิด
อาชญากรรมและความรุนแรง 

6. การควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ (Control of Corruption) ครอบคลุมใน
เรื่องเกี่ยวกับการใช้อ านาจรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนตัวท้ังในรูปแบบของการทุจริตประพฤติมิชอบเพียง

                                                 
18 ทองทิพภา วิริยะ, ผู้บริหารยุคบรรษัทภิบาล (กรุงเทพฯ: อินฟอร์มีเดีย บุ๊ค, 2545),            

21 - 22. 
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เล็กน้อยหรือขนาดใหญ่รวมถึงการเข้าครอบครองรัฐโดยชนช้ันน าทางการเมืองและนักธุรกิจเอกชนท่ี
มุ่งเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ 

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมส าหรับเอเซียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCAP) ได้จัดท ากรอบแนวทางในการส่งเสริมธรรมาภิบาลแบ่งออกโดยเป็น 8 องค์ประกอบคือ 

1. ความรับผิดชอบ 
2. ความโปร่งใส 
3. การตอบสนองท่ีรวดเร็ว 
4. ความเท่าเทียม 
5. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. การปฏิบัติตามหลักกฎหมาย 
7. การมีส่วนร่วม 
8. การมุ่งเน้นความเป็นเอกฉันท์19 
ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP)ได้ก าหนดหลักการด้านการก ากับ

ดูแลท่ีดีหรือธรรมาภิบาลไว้ 9 องค์ประกอบดังนี้ 
1. การมีส่วนร่วม (Participation) 
2. นิติธรรม (Rule of Law) 
3. ความโปร่งใส (Transparency) 
4. การตอบสนอง (Responsiveness) 
5. การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus - Oriented) 
6. ความเสมอภาค/ความเท่ียงธรรม (Equity) 
7. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) 
8. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
9. วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Vision) 
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาได้ริเริ่มก าหนดหลักการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี.(Good Corporate Governance ; CG) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับการก าหนดนโยบาย
และการบริหารจัดการขององค์กรภาคเอกชนเมื่อปี ค.ศ.1998 และมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งในปี  ค.ศ.2004 ได้มีการก าหนดหลักการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีประกอบด้วยประเด็นส าคัญ 6 ด้านดังนี้ 

                                                 
19UNESCAP, What is good governance ?, accessed August 10, 2014, 

available from http://www.unescap.org/resources/what-good-governance 
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1. หลักพื้นฐานของการก ากับดูแลกิจการ  (Ensuring the Basis for an Effective 
Corporate Governance Framework) 

2. สิทธิหน้าท่ีของผู้ถือหุ้นหลัก.(The.Rights.of.Shareholders and Key.Ownership 
Functions) 

3. การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน.(The.Equitable.Treatment.of Share holders) 
4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในการก ากับดูแลกิจการ (The Role of Stakeholders in 

Corporate Governance) 
5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (The Responsibilities of the Board) 
ส่วน OECD ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแลท่ีดีส าหรับรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็น

องค์กรภาครัฐท่ีไม่แสวงหารายได้โดยมีหลักการท่ีส าคัญดังนี้ 
1. การแข่งขันบนพื้นฐานท่ีเท่าเทียมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจและผู้ประกอบการเอกชน 

(Ensuring an Effective Legal and Regulatory Framework) 
2. หน้าท่ีความเป็นเจ้าของของภาครัฐ (The State Acting as Owner) 
3. ก ารป ฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น อ ย่ า ง เท่ า เที ย ม กั น .(The.Equitable.Treatment.of 

Shareholders) 
4. ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย (Relations with Stakeholders) 
5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Transparency and Disclosure) 
6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  (The Responsibilities of the 

Boards of State – Owned Enterprises)20 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 

2542 ได้กล่าวถึงหลักธรรมาภิบาลว่า มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 6 ประการดังนี้21 
1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม

เป็นท่ียอมรับของสังคม และสังคมนิยมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็น
การปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 

                                                 
20ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การ

ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (กรุงเทพฯ: พรีเมียร์ โปร,2552), 
114–116. 

21 คณ ะครุศาสตร์ จุ ฬ าล งกรณ์ มห าวิท ยาลั ย , ก ารบ ริห าร จัด ก ารที่ ดี ต ามห ลั ก                  
ธรรมาภิบาล (Good Governance) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 32. 
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2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดถือในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นตัวอย่างแก่สังคมและสังคม สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง
ไปพร้อมกันเพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบวิชาชีพสุจริตจน
เป็นนิสัยประจ าชาติ 

3. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดย
ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข่าวสารได้สะดวก เป็น
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 

4. หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ แสดงความ
คิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาของประเทศไม่ว่าด้วยการแจ้งข่าวสารหรือการไต่สวนสาธารณะ การ
ประชาสัมพันธ์ การแสดงประชามติหรืออื่นๆ 

5. หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ความส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาของบ้านเมือง และกระตือรือร้นช่วยแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพ
ในความเห็นท่ีแตกต่าง และความกล้าท่ีจะรับผลจากการกระท าของตนเอง 

6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การจัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าบริการให้
มีคุณภาพแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

อานันท์ ปันยารชุน ได้เสนอความเห็นว่าองค์ประกอบของธรรมาภิบาล เพื่อสร้าง
องค์การภาครัฐและเอกชนให้มีประสิทธิภาพนั้นประกอบด้วย22 

1. ความรับผิดชอบและมีเหตุผลท่ีจะอธิบายได้หรือ Accountability 
2. ต้องมีการส่วนร่วมของประชาชน 
3. ต้องมีการคาดการณ์ได้ 
4. จะต้องมีความโปร่งใส 
5. จะต้องมีความเช่ือมโยงระหว่างองค์ประกอบท้ังส่ีข้างต้น 
6. มีระบบกฎหมายท่ีมีความยุติธรรมต่อสังคมและปัจเจกชน 
7. มีผู้ใช้กฎหมายท่ีมีความยุติธรรมและเท่ียงธรรมอย่างแท้จริง 
8. ส่ือท่ีเป็นอิสระและรับผิดชอบ 

                                                 
22 สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์, ประมวลสาระชุดทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหาร

การศึกษา หน่วยที่ 11 – 15 (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1) (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2553) , 34. 
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สถาบันพระปกเกล้า ได้ก าหนดองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการท่ีดีได้ 10 
หลักการ คือ 

1. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายท่ีถูกต้อง เป็นธรรม การบังคับการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย การก าหนดกฎ กติกาและการปฏิบัติตามกฎ กติกาท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดย
ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพความยุติธรรมของสมาชิก 

2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 
ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 

3. หลักความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใสพอเทียบได้ว่า มีความหมายตรงกันข้าม
หรือเกือบตรงกันข้ามกับการทุจริตคอรัปช่ัน โดยท่ีการทุจริตคอรัปช่ันให้ความหมายในเชิงลบและมี
ความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ ความโปร่งใสเป็นค าศัพท์ท่ีให้แง่มุมในเชิงบวกและให้ความหมายในเชิง
สงบสุข 

4. หลักความมีส่วนร่วม หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
เมือง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและ
ของชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูล แสดงความ
คิดเห็นให้ค าแนะน าปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน
และการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการมีส่วนร่วม 

5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ความส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา 
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างและความกล้าท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจากการ
กระท าของตนเอง 

6. หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัด เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้า
และบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์
ยั่งยืน โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหารการจัดการและการใช้ทรัพยากรอยู่อย่างจ ากัด 

7. หลักการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์กรท่ีมีการเสริมสร้างจัดหาและ
แลกเปล่ียนความรู้ ตลอดจนน าความรู้ใหม่ ท่ีมาจากภายนอกองค์กรและภายในองค์กร จากในตัว
บุคคลมาปรับปรุงพฤติกรรมการท างาน 

8. หลักการบริหารจัดการ.หมายถึง.การบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่ (New.Public 
Management) จะเน้นว่าประชาชนเป็นปัจจัยส าคัญ เป็นหัวใจของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่เพราะ
ประชาชนมีฐานะของการเป็นพลเมือง และการเป็นหุ้นส่วนในการด าเนินกิจกรรมเป็นส่ิงส าคัญ เมื่อ
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เป็นพลเมืองและหุ้นส่วน การปรึกษาหารือ การเปิดเผยข้อมูล การมีส่วนร่วม การท างานอย่างโปร่งใส               
การท างานท่ีมีหลักการ การยึดหลักนิติธรรม และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

9. หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง  กระบวนการท่ีสร้างให้บุคลากรใน
องค์การได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน โดยการศึกษาอบรมปฏิบัติทดลองและการพัฒนาเป็นการด าเนินการ
เพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพในการปฏิบัติงานตลอดจนปรับปรุงพฤติธรรม ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าท่ีในความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ 

10.หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หมายถึง การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ท่ีรวมท้ังระบบคอมพิวเตอร์ โดยน าข้อมูล เสียง และวีดีทัศน์มาเช่ือมโยงกัน เพื่อให้ได้
สารสนเทศตามท่ีต้องการ มาเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ มีผลกระทบในทางบวก ต่อความสามารถใน
การบริหารจัดการและการเป็นองค์การเรียนรู้ ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและความเป็นองค์กรเรียนรู้23 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการศึกษาและวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลของ
สถาบันต่างๆในระดับสากลร่วมกับกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องของประเทศไทยพบว่ามี                
9 องค์ประกอบหลักท่ีส าคัญ และเหมาะสมส าหรับน ามาก าหนดเป็นเกณฑ์ในการประเมินการจัด
ระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐ ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ประกอบด้วย 

1. ประสิทธิผล (Effectiveness)  
2. ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
3. การตอบสนอง (Responsiveness)  
4. ภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
5. ความโปร่งใส (Transparency)  
6. การมีส่วนร่วม (Participation) 
7. การกระจายอ านาจ (Decentralization)  
8. นิติธรรม (Rule of Law)  
9. ความเสมอภาค (Equity)24 

                                                 
23สถาบันพระปกเกล้า, ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (กรุงเทพฯ : 

สถาบันพระปกเกล้า, 2549), 153 – 156. 
24ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแล

องค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (กรุงเทพฯ: พรีเมียร์ 
โปร, 2552), 8 – 9. 
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หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ
วันท่ี 24 เมษายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
ตามท่ีส านักงานก.พ.ร. เสนอโดยประกอบด้วย 4 หลักการส าคัญและ 10 หลักการย่อยดังนี้ 

 
แผนภูมิท่ี 4  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (GG Framework) 
ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการที่ดี
เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2557 , เข้าถึงได้จากhttp://www.opdc.go.th/content.php?menu_ 
id=5&content_id=2442. 
 

1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)  
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

เกิดผลิตภาพท่ีคุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมท้ังนี้ต้องมีการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายตลอดจนยกเลิกภารกิจท่ี
ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น 

 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าท่ีตามพันธกิจให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ .มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและอยู่ในระดับท่ี
ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมี
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มาตรฐานมีการจัดการความเส่ียงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศรวมถึงมีการติดตามประเมินผล
และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการ
ได้อย่างมีคุณภาพสามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดสร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ
รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี
มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

2. ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value)  
 ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) : ในการปฏิบัติราชการต้อง

สามารถตอบค าถามและช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัย .รวมท้ังต้องมีการจัดวางระบบการรายงาน
ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
และการให้คุณให้โทษตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆท่ี
อาจจะเกิดขึ้น 

 เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) : ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต.ตรงไปตรงมา.รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีจ าเป็นและเช่ือถือได้ให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย 

3. ประชารัฐ (Participatory State)  
 หลักนิติธรรม (Rule of Law) : ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจของกฎหมาย

กฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ 

 ความเสมอภาค (Equity) : ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไม่มี
การแบ่งแยกด้านชายหญิงถิ่นก าเนิดเช้ือชาติภาษาเพศอายุสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของ
บุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมความเช่ือทางศาสนาการศึกษาอบรมและอื่นๆอีกท้ังยังต้อง
ค านึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ด้วย 

4. ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility)  
 การมี ส่ วน ร่วม /การพ ยายามแสวงห าฉั น ท าม ติ  (Participation/ Consensus 

Oriented) : ในการปฏิบั ติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรวมท้ังเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้เรียนรู้ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นท่ี
ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหา.ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงานและร่วม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานท้ังนี้ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกัน
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ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อ
คัดค้านท่ีหาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นท่ีส าคัญ 

 การกระจายอ านาจ (Decentralization) : ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอ านาจ
และกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆได้ 
อย่างเหมาะสมรวมท้ังมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาค
ส่วนอื่นๆในสังคม 

คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/ Ethic) : ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตส านึกความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรมคุณธรรมและตรงตามความคาดหวังของสังคม
รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของระบบราชการไทยหรือ I AM READY25 

จากองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลท่ีกล่าวมา ผู้วิจัยสรุปได้ว่าหลักธรรมาภิบาลมี
นักวิชาการ หน่วยงานต่างๆ ได้ก าหนดไว้ไม่แตกต่างกัน โดยองค์ประกอบหลักได้แก่  หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า และได้มี
การพัฒนาองค์ประกอบดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยด าเนินการตาม
หลักการบริหารจัดการท่ีดี โดยมีหลักการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หลักการบริหารจัดการ หลักการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งเป็นหลักการบริหารรัฐกิจ
แนวใหม่ (New public management) ซึ่งยังคงด าเนินการต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
 
ธรรมาภิบาลกับการบริหารการศึกษา 

สถานศึกษาหรือองค์การทางการศึกษาส่วนใหญ่ในประเทศไทย เป็นหน่วยราชการหรือ
มิฉะนั้นก็ถูกก ากับดูแลโดยหน่วยราชการ ดังนั้นย่อมต้องมีหน้าท่ีในการบริหารจัดการตามหลัก                    
ธรรมาภิบาล ท่ีปรากฏในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 อย่างไรก็ดีมีงานวิจัยหลายเรื่องท่ีอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลและการบริหาร
การศึกษาไว้อย่างน่าสนใจ อาทิเคนชิงตัน (Kensington)ท่ีได้ศึกษาองค์การทางการศึกษาในรัฐ
วิคตอเรีย อาทิส านักการศึกษาของรัฐ ส านักงานการศึกษาท้องถิ่น สถานศึกษาระดับต่างๆ และ
สมาคมวิชาชีพ พบว่าบารมีของบุคคลมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานขององค์การทางการศึกษาอยู่ไม่น้อย 

                                                 
25ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , หลักธรรมาภิบาลของการบริหาร

จัดการที่ ดี , เข้าถึงเมื่อ  10 สิงหาคม 2557 , เข้าถึงได้จากhttp://www.opdc.go.th/content. 
php?menu_ id=5&content_id=2442. 
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อย่างไรก็ดี องค์การทางการศึกษาขนาดเล็กก็ยังมีลักษณะดังกล่าวมากกว่าองค์การทางการศึกษา
ขนาดใหญ่ แต่การพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การธรรมาภิบาล จะกระท าได้รวดเร็วกว่าองค์การทาง
การศึกษาขนาดเล็ก เพราะสมาชิกในองค์กรจะส่ือสารกันได้ท่ัวถึง นอกจากนี้ ถ้าผู้น าองค์การเป็นผู้มี
บารมีเป็นผู้น า การเปล่ียนแปลงไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลด้วยแล้ว การเปล่ียนแปลงก็จะ
กระท าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น26 ส่วนอภิญญา  แก้วช่ืน ได้ศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยศึกษาเชิงคุณภาพกับสถานศึกษาสองแห่งใน
ภาคเหนือของประเทศไทยท่ีได้จากเกณฑ์ ประกอบกับการศึกษาเอกสารและการสนทนากลุ่มพบว่า 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีโครงสร้างการบริหาร  4 ภาระงาน คืองานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร 
และบริหารท่ัวไป โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 6 ประการได้แก่ นิติธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบ ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม และความคุ้มค่า รวมท้ังใช้หลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 4 ประการ ได้แก่ การสร้าง
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างรอบด้าน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การสร้างองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และการมีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการการพัฒนา ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ใหม่ ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมท้ังการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน มีระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล โดย 

1. การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาและเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ให้มากขึ้น โดย 
4.1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน 

องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นการจัด
การศึกษาและสนับสนุนการศึกษาให้มากขึ้น 

4.1.2 ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้เข้ามาร่วมจัดและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มากขึ้น 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

                                                 
26I Ra B Kensington, “ New Perspective on Good Governance of 

Educational Organization in Victoria” (Ph.D.Dissertation,South Victoria University, 
DAI 45/01,1999), 69-A. 
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หลักธรรมาภิบาลกับการศึกษาการกระจายอ านาจท่ีมีส่วนร่วมทางการศึกษา นับเป็น
ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด ในการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 เพราะจะช่วยให้มีคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา และบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ อาทิการสร้าง
หลักสูตรอันเหมาะสมของท้องถิ่นท่ีทันสมัย ทันโลก ผสมผสานภูมิปัญญาของท้องถิ่น สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ท าให้เกิดความประหยัด 

ถวิล อรัญเวศ กล่าวว่า สถานศึกษาสามารถน าหลักธรรมาภิบาลคือ หลักนิติธรรม                   
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า                       
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานท้ัง 4 งานคือ งานวิชาการ งานแผนงานงบประมาณ งานบริหาร                  
งานบุคคล และงานบริหารท่ัวไป เช่นหลักนิติธรรมคือ บริหารงานโดยยึดตัวบทกฎหมายรวมท้ังการ
ออกระเบียบข้อบังคับเช่น งานวิชาการคือการก าหนดนโยบายพัฒนาการเรียนการสอนไว้ชัดเจนใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 มาพัฒนาการศึกษาออก
ระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน วางหลักการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ 
วางระบบนิเทศภายในเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน งานบริหารงบประมาณได้แก่ ก าหนดผู้รับ
รับผิดชอบการเงินบัญชีและพัสดุชัดเจน จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง จัดระบบการ
ตรวจสอบถ่วงดุล งานบริหารงานบุคคลได้แก่ น ากฎระเบียบหรือข้อบังคับส าหรับใช้ปฏิบัติงานร่วมกัน 
น ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเล่ือนขั้นมาใช้อย่างเคร่งครัด ประเมินผลงานบุคลากรตามระเบียบกฎหมายท่ี
ก าหนด ออกค าส่ังมอบหมายงานให้บุคลากรได้ปฏิบัติไว้ชัดเจน การงานบริหารท่ัวไปก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ไว้ชัดเจน มีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาตามกฎเกณฑ์ สรรหาคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯตามกฎเกณฑ์ วางระเบียบว่าด้วยการเทียบโอนการศึกษาของผู้จบจาก
สถานศึกษาอื่นท่ีย้ายเข้ามาเรียนไว้ปฏิบัติ หลักคุณธรรมได้แก่ สถานศึกษาส่งเสริมให้น าคุณธรรมมาสู่
การปฏิบัติ มีการประเมินผลจากการท าความดีของนักเรียน ผู้บริหารและครูเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
นักเรียน เป็นต้น หลักความโปร่งใสงานวิชาการได้แก่ การแจ้งหลักเกณฑ์การเรียนการผ่านจุดประสงค์
ให้นักเรียนได้ทราบ รายงานผลการเรียนให้นักเรียนได้ทราบทุกภาคเรียน งานงบประมาณคือ แจ้ง
งบประมาณท่ีโรงเรียนได้รับ จัดสรรให้ ผู้ เกี่ยวข้องได้รับทราบ  งานบริหารงานบุคคลคือ ใช้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ในการบริหารสถานศึกษา หลักการมีส่วนร่วมได้แก่ การ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมเช่น เปิดโอกาสให้ครูนักเรียนกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและมีการท างานเป็นทีมเป็นต้น หลักความรับผิดชอบคือ ก าหนด
มาตรฐานภาระงานให้แก่ครูบุคลากรได้รับผิดชอบ ออกค าส่ังมอบหมายงานในหน้าท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษรเพื่อให้บุคลากรได้ถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง หลักความคุ้มค่าเช่นมีกิจกรรมส่งเสริมการประหยัดน้ า
ประหยัดไฟฟ้า รณรงค์ให้ครูนักเรียนได้ใช้ส่ิงของอย่างคุ้มค่าท้ังส่ือการเรียนการสอนงบประมาณและ
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ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรท่ีได้รับจัดสรรจากราชการ
เป็นต้น ในการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลดังกล่าวมีจุดหมายปลายทางเพื่อให้นักเรียน
เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนั้นเอง27 

ธีระ รุญเจริญ.ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จในการใช้ธรรมาภิบาลในการบริหาร
โรงเรียนท่ีเป็นนิติบุคคล จ าเป็นต้องอาศัยผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้น าเหมาะสมและมีแนวทางการบริหาร
สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการโรงเรียน  การบริหารงานจะต้องเป็นรูปแบบใหม่เพราะ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานของโรงเรียนขึ้นอยู่กับผู้อ านวยการโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้น าในการบริหาร
จัดการศึกษาโดยจ าเป็นต้องจัดหาทรัพยากรวิชาการและข้อมูลสารสนเทศ จัดการก ากับติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประสานและสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น บุคคลครอบครัว และองค์กรต่างๆ เพื่อทุกฝ่ายจะได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และได้
กล่าวถึงเงื่อนไขความส าเร็จในการน าธรรมาภิบาลมาใช้ในสถานศึกษาดังนี้ 

1. ให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
2. โปร่งใสในการด าเนินการพร้อมท่ีจะรับการตรวจสอบ 
3. มุ่งคุณภาพประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นท่ีต้ัง 
4. พึ่งตนเองเป็นหลัก 
5. ท างานด้วยความรับผิดชอบ 
6. หน่วยงานองค์กรท่ีเกี่ยวข้องให้อิสระในการด าเนินการ 
7. เน้นการบริหารโดยองค์คณะบุคคล 
8. จัดให้มีสารสนเทศครบถ้วน 
9.ประกันคุณภาพการศึกษา 
10.ประเมินตรวจสอบเป็นระยะๆ28 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดหลักการ 6 ประการในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติ

บุคคลดังนี้ 

                                                 
27ถวิล อรัญเวศ, การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล, เข้าถึงเมื่อ 

10  สิ งหาคม  2557 , เข้ าถึ ง ได้ จากhttp://www.korat4.net/popup.php?name=download 
&file=rate& id=50 

28ธีระ รุญเจริญ, ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูป
การศึกษา (กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2550), 19. 
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แผนภูมิท่ี 5 ภาพรวมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล 
ท่ีมา: ธีระ รุญเจริญ, สู่ความเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ (กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง, 2548), 107. 
 

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เสนอตัวอย่างขั้นตอนการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาธรรมาภิบาลในหน่วยงานซึ่งอาจเลือกน าไป
ปฏิบัติท้ังหมดหรือบางขั้นตอนและอาจจัดล าดับข้ันตอนก่อนหลังตามความเหมาะสมของสถานศึกษา 

ขั้นตอนท่ี 1 การจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดและควรด าเนินการตามหลักความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ .โดยท่ีคณะกรรมการพึงคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ .และมี
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์โดยตรงต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายและยังต้องเป็นบุคคลท่ีซื่อตรงมี
หลักการและยึดถือความถูกต้อง 

ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับธรรมาภิบาลซึ่งเป็นปัจจัยท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อสถานศึกษาเพราะจะช่วยให้สถานศึกษาสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                
การวางกรอบทิศทางและนโยบายของสถานศึกษานั้นต้องมีการก าหนดนโยบายของเรื่องนี้ไว้อย่าง
ชัดเจนและมีมาตรการผลักดันให้มีการปฏิบัติตาม 

ขั้นตอนท่ี 3 ก าหนดทิศทาง .นโยบาย .เป้าหมายและยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมและ
ประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางท่ีวางไว้เป็นระยะโดยคณะกรรมการพิจารณาถึง
ความเหมาะสมในการเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงบทบาทในการก าหนดทิศทางนโยบายเป้าหมายและ
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ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาเพื่อให้คณะกรรมการสามารถถ่ายทอดประสบการณ์น าความรู้
ความสามารถความเช่ียวชาญและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษาในการดาเนินการตาม
แนวทางท่ีวางไว้อย่างสัมฤทธิผล 

ขั้นตอนท่ี 4 การก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานสถานศึกษาต้องสร้างระบบ
ติดตามและประเมินผลขึ้นมาเพื่อกากับการดาเนินงานตามแผนการทางานซึ่งสามารถท าได้อย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการและน าสารสนเทศไปสู่การปรับปรุงแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนท่ี 5 การเผยแพร่ผลการด าเนินงานการใช้หลักธรรมาภิบาลท าให้องค์การ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้ังยังเป็นกลไกในการควบคุมติดตามและตรวจสอบโดยมี
ประชาชนหรือองค์การภายนอกมีส่วนร่วมท้ังนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ การบริหาร
องค์การเพราะการสร้าง ธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์การเป็นการสร้างส านึกท่ีดีในการบริหารงาน
และการท างานในองค์การเป็นการจัดระบบท่ีสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามส านึกท่ีดีไม่ว่าจะเป็นใน
เรื่องของการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ส้ินเปลืองการติดตามการทุจริตความโปร่งใสโดย
ค านึงถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะได้รับผลกระทบเนื่องจากผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐนั้นจะเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง29 
  ส าหรับธรรมาภิบาลกับสถานศึกษาท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาและรวมรวมเอกสารต่างๆ นั้นผู้วิจัย
สรุปได้ว่าในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้กับสถานศึกษานั้น สถานศึกษาจ าเป็นต้องปฏิบัติตามหลัก               
ธรรมาภิบาลดังท่ีปรากฏในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 ซึ่งในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา 
เขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน 
ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนด้วยระบบการบริหารจัดท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน
จะต้องเป็นรูปแบบใหม่เพราะประสิทธิภาพของการด าเนินงานของโรงเรียนขึ้นอยู่กับผู้อ านวยการ
โรงเรียน ซึ่งเป็นผู้น าในการบริหารจัดการศึกษาโดยจ าเป็นต้องจัดหาทรัพยากรวิชาการและข้อมูล
สารสนเทศจัดการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาประสานและสร้าง
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคคลครอบครัวและองค์กรต่างๆ เพื่อทุกฝ่ายจะได้มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาท้ังนี้เพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลท่ีมีคุณภาพของสถานศึกษาเป็นส าคัญ 
 
 
 

                                                 
29คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 52-53. 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิต ลามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้อง มีความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย รู้ จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีความลามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มี
ความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” เป็นความมุ่งหมายของการจัด
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 และได้ก าหนดหลักการส าคัญข้อหนึ่ง คือ ให้มีการ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษา โดยท่ีก าหนดให้ “มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพ การศึกษา” เป็นภารกิจส าคัญหมวดหนึ่งท่ีสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ต้อง
ด าเนินการ อีกท้ังต้องเป็นไปตามระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีกระทรวง ศึกษาธิการเป็นผู้ก าหนด
ด้วย การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งท่ีสามารถขับเคล่ือนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผู้
ท่ีจบการศึกษามีคุณภาพตามท่ีมุ่งหวัง ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร/สถานประกอบการท่ีรับช่วงผู้จบ
การศึกษาเข้าศึกษาต่อหรือรับเข้าท างาน มีความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งมี
คุณภาพได้มาตรฐานแม้จะไม่เท่ากันแต่ก็แตกต่างกันไม่มากนัก นักเรียนท่ีจบการศึกษาจาก
สถานศึกษาทุกแห่งมีความรู้ความสามารถมีทักษะ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตร
สถานศึกษาก าหนดดังนั้น ผู้เรียนจึงเป็นบุคคลส าคัญท่ีสุดท่ีสถานศึกษา ต้องค านึงถึงตลอดเวลา ไม่ว่า
จะคิดท ากิจกรรมใดหรือโครงการใดก็ตาม ผู้เรียนจะต้องไดรับผลหรือประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นท้ังโดยตรง
และโดยอ้อม นอกจากนี้ในการจัดการศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามท่ีคาดหวัง กระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาในปัจจุบันและต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ 
และด าเนินการอย่างยั่งยืน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษาต้องมีการท างานท่ีมุ่งประโยชน์ท่ีจะเกิด
แก ่ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีความตระหนัก รับรู้ และเห็นคุณค่าของการท างานเป็นระบบ มีคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายและด าเนินกิจกรรม/โครงการ
ท่ีใช้ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก หรือผลการวิจัยท่ีสถานศึกษา
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จัดท าขึ้น เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาเอง ตลอดจนใช้ผลการวิจัยอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องเป็นฐานในการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน การติดตามตรวจสอบ และ ปรับปรุงงาน
เป็นระยะจะช่วยให้งานบรรลุผลได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนก็จะเป็นท่ีพึงพอใจ
กับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรหรือ สถานประกอบการท่ีรับช่วงต่อจากสถานศึกษา ด้วยการ
ด าเนินงานท่ีทุกคน มีจิตส านึกและความรับผิดชอบร่วมกันเช่นนี้ ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีแท้จริง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจน
เป็นวิถีชีวิตในการท างานของทุกคนเป็นวัฒนธรรม ขององค์กรท่ียึดคุณภาพผู้เรียนฝังแน่นอยู่ในจิตใจ
ตลอดเวลา30 ซึ่งการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์
หลักคือ เพื่อให้มี การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยเน้น  การด าเนินการประเมินตนเอง 
พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และจัดท า รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก แนวคิดการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาต้ังอยู่บนพื้นฐานของ 
การป้องกัน เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ปี พ.ศ. 2553 ด้วยเหตุท่ีมาตรา 
47 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ บัญญัติให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังการ
ประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
และต้องเป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด ดังนั้น จึงได้มีการยกเลิกกฎกระทรวง ท่ีออกไปแล้วและให้
ใช้กฎกระทรวงท่ีปรับใหม่ คือ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 แทนโดยท่ีหลอมรวมการประกันคุณภาพภายในของการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพภายนอกไว้ในฉบับเดียวกัน 
กฎกระทรวงฉบับนี้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ท้ังภายในและภายนอกท่ีชัดเจนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มี 8 ประการ ดังนี้ 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

                                                 
30ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการพัฒนาระบบ ประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 (กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2554), 1-3.   



48 
 

 

 

6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา 
7. จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
จะเห็นได้ว่า ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในส่วนของการศึกษาขั้น

พื้นฐานนั้น ยังคงก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติไว้เช่นเดิม กล่าวคือ ให้สถานศึกษามีการก าหนด
เป้าหมาย ซึ่งได้แก่ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการพัฒนาและประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปี ใช้กระบวนการบริหารท่ีดีสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการบริหารและ จัด
การศึกษามุ่งให้การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็น “การประกัน คุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ท่ีค านึงถึงผลอันเกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีสุด” 
 
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (Internal Quality Assurance) เป็น
ระบบท่ีสถานศึกษาสร้างความมั่นใจ (Assure) แก่ผู้รับบริการ ท้ังผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจน
องค์กรหรือสถานประกอบการท่ีรับผู้เรียน เข้าศึกษาต่อหรือท างาน ว่าสถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาให้มี คุณภาพได้ ตามมาตรฐาน ท่ีสถานศึกษาก าหนด ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้
ความสามารถ มีทักษะ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด และสังคมคาดหวัง 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมท้ังสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและชุมชนตาม
ความเหมาะสม ด้วยการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ ท้ังองค์กรโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถานศึกษาโดยเฉพาะครู และผู้บริหารตระหนักถึงเป้าหมาย คือ ผลประโยชน์ท่ีเกิดกับผู้เรียนเป็น
อันดับแรก ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่ง ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ และถูกก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
ประกาศกฎกระทรวงดังท่ีกล่าวแล้วดังนั้น การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา จึงยึดหลักการ 3 ประการ คือ 

1. การกระจายอ านาจ (Decentralization) สถานศึกษามีอิสระ และมีความคล่องตัว
ในการบริหาร และตัดสินใจด าเนินงานท้ังด้านการบริหารงาน วิชาการ งบประมาณ บุคลากร และ
ทรัพยากร การจัดส่ิงอ านวยความสะดวก และผู้สอนท าบทบาทหน้าท่ีในการสอน จัดกิจกรรมและ
พัฒนาส่ือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรได้อย่างเต็มท่ี 
สามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี ความต้องการของชุมชน และลังคมได้มากท่ีสุด 

2. การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการท างาน (Participation) หน่วยงานท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามี
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ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท้ังในฐานะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะท างานใน
ส่วนอื่น ๆของสถานศึกษา โดยมีการร่วมกันคิด ตัดสินใจ สนับสนุน ส่งเสริม และติดตาม ตรวจสอบ
การด าเนินงาน ตลอดจนร่วมภาคภูมิใจในความส าเร็จของสถานศึกษา 

3. การแสดงภาระรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ (Accountability) มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาเป็นเป้าหมาย (Goals) ท่ีผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนต้องได้รับรู้เพื่อการพัฒนา
ร่วมกัน และเพื่อการติดตามตรวจลอบ การด าเนินงานของสถานศึกษาว่าสามารถน าพาผู้เรียนไปสู่
มาตรฐาน ท่ีได้ก าหนดร่วมกันไว้หรือไม่ จากเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาดังกล่าว สถานศึกษาต้อง
สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (School Improvement Plan) 
เลือกกลวิธีการพัฒนาท่ีเหมาะสม และสามารถ ท าให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการประชาสัมพันธ์
เป้าหมายและจุดเน้น ท่ีต้องการพัฒนาให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ เพื่อเป็นสัญญาประชาคมและเพื่อให้ทุกฝ่าย 
ท่ีเกี่ยวข้องมีทิศทางการท างานท่ีชัดเจนสู่เป้าหมายเดียวกันจากหลักการดังกล่าวข้างต้นการประกัน
คุณภาพการศึกษาจึงมี กระบวนการด าเนินการท่ีสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 3 ข้ัน คือ 

1. การประเมินคุณภาพภายในเป็นการประเมินคุณภาพการ จัดการศึกษา การติดตาม
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา กระท าโดยบุคลากรของ
สถานศึกษา หรือโดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแล
สถานศึกษาท้ังนี้ เพื่อน าผลจากการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนา กิจกรรม/โครงการพัฒนาท่ี
จัดท าขึ้นจึงต้ังอยู่บนฐานความเป็นจริง มีความเป็นไปได้ และส าเร็จผลในเวลาอันเหมาะสม 

2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการ ติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา และจัดท า
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมท้ังเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเมื่อจะตรวจสอบความก้าวหน้า สถานศึกษาจะต้องมีข้อมูล สารสนเทศท่ีแสดง
แนวโน้มผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพ การบริหารจัดการของสถานศึกษาดังนั้น                 
จึงจ าเป็นต้องมีการวางระบบ การเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนและการปฏิบัติงาน
เป็นประจ าทุกปี มีวิธีการเก็บข้อมูลท่ีไม่ยุ่งยากและเกิดจากการปฏิบัติจริง ข้อมูลสารสนเทศท่ีจะแสดง
แนวโน้มผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการบริหาร จัดการของสถานศึกษาได้ไม่ควรจะน้อย
กว่า 3 ปีการศึกษา ดังนั้นครูทุกคนต้องสามารถแสดงข้อมูล ผลการเรียนของ ผู้เรียนได้เป็นรายบุคคล 
รายห้องเรียน รายขั้น รายกลุ่มสาระ จนเป็นข้อมูลรวมระดับสถานศึกษาได้ หรือโครงการอื่นๆ                
ท่ีสถานศึกษาด าเนินการก็จะต้องสามารถตอบได้ว่า เหตุใดจึงเพิ่มกิจกรรมใหม่ขึ้น หรือปรับลด
กิจกรรมบางอย่างลง ข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้จะถูกน าไปสรุปรายงาน ให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ทราบ เพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาต่อไป 

3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาการศึกษา เข้าสู่คุณภาพท่ี
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สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยมีการก าหนด มาตรฐานการศึกษาการจัดระบบและ
โครงสร้าง การวางแผนและการด าเนินงาน ตามแผน รวมท้ัง “สร้างจิตส านึก”ให้เห็นว่าการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็น “ความรับผิดชอบร่วมกัน”ของทุกคน                
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นค าท่ีมีความหมายกว้างมาก แต่ในระดับสถานศึกษานั้น แท้จริงแล้ว
คือหน้าท่ีหลักของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนโดยมีคุณภาพท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียนเป็น
เป้าหมาย ซึ่งในปัจจุบันก าหนดในรูปของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ฉะนั้น ในการคิด 
กิจกรรม/โครงการหรือพัฒนานวัตกรรมใด ต้องสะท้อนผลท่ีเกิดกับผู้เรียนได้อย่างไรก็ตามการ
ด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จไต้ต้องเกิดจากผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนท างานอย่างเป็นระบบ ท างานร่วมกัน
ได้ดี รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน เลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุด ยอมรับผลท่ีเกิดขึ้นร่วมกัน 
และพร้อมทีจะแก้ให้ดีขึ้น 
 

 
แผนภูมิท่ี 6  องค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการพัฒนาระบบ  ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการป ระกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 (กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2554), 12. 
 
 

ความสัมพันธ์ของการประกันคุณภาพภายในกับการประกันคุณภาพภายนอก 
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นการปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอน            

ท าอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือคุณภาพท่ีเกิดกับผู้เรียน  
การท างานโดยยึดระบบคุณภาพย่อมสร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรท่ี
เกี่ยวข้องว่าสถานศึกษาจัดการศึกษา ท่ีได้พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา สถานศึกษาแสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีในการจัดการศึกษา โดยค านึงถึงผู้เรียนเป็น
ส าคัญ อย่างไรก็ดีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันด้วย โดยต้องตระหนักถึง
คุณประโยชน์ของการประกันคุณภาพภายใน มีจิตส านึกท่ีเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจ าเป็นต้อง
มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาย่อมส่งผลถึงผู้เรียนอย่างแน่นอน



51 
 

 

 

ผลการจัดการศึกษาโดยรวมระดับประเทศก็จะบรรลุตามมาตรฐาน การศึกษาของชาติ และสามารถ
แข่งขันกับนานาอารยประเทศได้การด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานอกจาก จะ
เป็นการพัฒนาสถานศึกษาโดยตรง แล้วผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในยังใช้หลักฐานยืนยันคุณภาพ การจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ
เตรียมพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ฉะนั้นสถานศึกษาต้องมีกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อสะท้อนถึงผล
การจัดการศึกษาแต่ละระดับ ผลการบริหารจัดการศึกษา ผลการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และผลจากการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งผลการด าเนินงานท้ัง 
4 ด้านดังกล่าว เป็นมาตรฐานท่ีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใช้
ในการประเมินคุณภาพภายนอก (ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด ข้อ 38)“มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา”จะเป็นตัว
เช่ือมโยงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษากับการประเมินคุณภาพภายนอก ด้วยเหตุนี้
สถานศึกษาจ าเป็นต้องมีมาตรฐานการศึกษาท่ีมีความครอบคลุม ชัดเจน และสอดคล้องกับ มาตรฐาน
การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ ความคาดหวังในอนาคตสถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะมี
ข้อมูลและสารสนเทศท่ีสะท้อนให้เห็นผลการจัดการศึกษาท่ีแท้จริง 

 
แผนภูมิท่ี 7  ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 
ท่ีมา : ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), คู่มือการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา 
(แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554) (กรุงเทพฯ: ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน), 2555), 14. 
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การประเมินคุณภาพภายนอก 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เรียกโดย

ย่อว่าสมศ.  จัดต้ังตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 
2545 หมวด6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็นองค์การมหาชนท า
หน้าท่ีพัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มี
การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยค านึงถึงความมุ่งหมายหลักการและแนวการจัดการศึกษา
ในแต่ละระดับ สมศ. ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544 - 2548) โดยไม่มี
การตัดสินผลการประเมินแต่เป็นการประเมินเพื่อยืนยันสภาพจริงของสถานศึกษาขณะเดียวกันถือ
เป็นการสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  (พ .ศ . 2549 - 2553) เป็นการประเมินตาม
วัตถุประสงค์ของสมศ. ท่ีระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาของการจัดต้ังสมศ . โดยน าผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบแรกมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมท้ังประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนเพื่อ
การรับรองมาตรฐานการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) เป็น
การประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
สถานศึกษาเพื่อมุ่งให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดียิ่งขึ้นซึ่งต้องเริ่มต้น
จากการท่ีสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพของตนเอง
ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพมีการก ากับติดตามคุณภาพและมีระบบประเมินตนเองก่อนต่อจากนั้นจึง
รับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสมศ . ซึ่งจะด าเนินการพิจารณาและตรวจสอบจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
จึงควรสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพราะต่างมุ่งสู่มาตรฐานหรือคุณภาพท่ีคาดหวังให้
เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนโดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายนอกดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
วัตถุประสงค์ท่ัวไป 
1. เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการด าเนินพันธกิจด้านต่างๆ 
2. เพื่อกระตุ้นเตือนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
3. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
4. เพื่อรายงานระดับคุณภาพและพัฒนาการในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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วัตถุประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการด าเนินงานของสถานศึกษาและประเมิน

คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษากรอบแนวทางและวิธีการท่ีสมศ. ก าหนดซึ่งสอดคล้องกับ
ระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

2. เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีช่วยสะท้อนความแตกต่างของแต่ละสถานศึกษาท่ีแสดงถึงอัต
ลักษณ์รวมท้ังผลส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมและการช้ีน าสังคมของสถานศึกษา
ตามนโยบายของภาครัฐ 

3. เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากผลผลิต
ผลลัพธ์และผลกระทบมากกว่ากระบวนการ 

4. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่อง 

5. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีทิศทางท่ีสอดคล้องกันในการประเมินคุณภาพภายนอก
กับการประเมินคุณภาพภายใน 

6. เพื่อสร้างความร่วมมือและมีเป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเป็นการเช่ือมโยงการด าเนินงานสู่การพัฒนา
คุณภาพร่วมกัน 

7. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การบริหารจัดการรวมถึงการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

โดยท าให้การผลิตก าลังคนทุกระดับการสร้างผลงานวิจัยและการให้บริการวิชาการเกิดประโยชน์สูงสุด
และตรงกับความต้องการของสังคมและประเทศ 

2. สถานศึกษาหน่วยงานบริหารการศึกษาและรัฐบาลมีข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นระบบใน
การก าหนดนโยบายวางแผนและบริหารจัดการการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

3. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากลและมีความ
เป็นเลิศตามจุดเน้นจุดเด่นของสถานศึกษา  
 
มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพภายนอก และเป็นแนวทางให้หน่วยงาน
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และสถานศึกษามุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใน
หลักการ ในคราวประชุม เมื่อวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2543  

มาตรฐานการศึกษามีท้ังหมด 27 มาตรฐาน 91 ตัวบ่งช้ี แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 
1. มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มี 12 มาตรฐาน 38 ตัวบ่งช้ี เน้นพัฒนาการด้าน

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสามารถตามศักยภาพ 
และมีความสุข 

2. มาตรฐานการศึกษาด้านกระบวรการ มี 6 มาตรฐาน 29 ตัวบ่งช้ี เน้นในด้าน
กระบวนการบริหารจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3. มาตรฐานการศึกษาด้านปัจจัย มี 9 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งช้ี เป็นการก าหนด
คุณลักษณะหรือสภาพความพร้อมของผู้บริหาร ครู หลักสูตร อาคารสถานท่ี และชุมชน 

มาตรฐานการศึกษาท้ัง 27 มาตรฐาน 91 ตัวบ่งช้ี เป็นทิศทางให้สถานศึกษาท่ีมีศักยภาพ
และมีความพร้อม ได้มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกในระยะต่อไป แต่ในช่วง 5 ปีแรก หรือรอบแรกของการประเมิน ได้มีการคัดเลือก
มาตรฐานเพียง 14 มาตรฐาน 53 ตัวบ่งช้ี เพื่อใช้ในการประเมินภายนอกดังนี้ 

มาตรฐานด้านผู้เรียน 
มาตรฐานด้านผู้เรียน มี 7 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
มี 4 ตัวบ่งช้ี คือ 

1.1 ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ 
1.2 ผู้เรียนมีความประหยัด 
1.3 ผู้เรียนมีความเกรงใจผู้อื่น เมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และ

เสียสละเพื่อส่วนรวม 
1.4 ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

มี 4 ตัวบ่งช้ี คือ 
4.1 ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
4.2 ผู้เรียนมีทักษะการคิดสังเคราะห์ 
4.3 ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดไตร่ตรอง 
4.4 ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ 
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มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
มี 8 ตัวบ่งช้ี คือ 

5.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ใน
ระดับช้ัน ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 

5.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใน
ระดับช้ัน ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 

5.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ใน
ระดับช้ัน ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 

5.4 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับช้ัน ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 

5.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา ในระดับช้ัน ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 

5.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ใน
ระดับช้ัน ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 

5.7 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ในระดับช้ัน ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 

5.8.ผู้ เรี ย น มี ผล สั ม ฤทธิ์ ท างก าร เรี ยน ระ ดับ ดี  ใน ก ลุ่ม ส าระการ เรี ยน รู้
ภาษาต่างประเทศ ในระดับช้ัน ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มี 3 ตัวบ่งช้ี 
6.1 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ และเรียนจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล 
6.2 ผู้เรียนรักการอ่านและสามารถค้นคว้าความรู้จากห้องสมุดและส่ิงต่างๆ ท้ังใน

และนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6.3 ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุดจริต 

มี 3 ตัวบ่งช้ี 
9.1 ผู้เรียนสามารถท างานตามล าดับข้ันตอน และผลงานมีประสิทธิภาพ 
9.2 ผู้เรียนสามารถท างานเป็นทีมได้ 
9.3 ผู้เรียนรักการท างาน และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
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มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 
มี 5 ตัวบ่งช้ี 

10.1 ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข 

10.2 ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของกรม
พลศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (2543) 

10.3 ผู้เรียนร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น 
10.4 ผู้เรียน รู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดอุบัติภัย 
10.5 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมา ไม่เสพ

ส่ิงเสพติด และปลอดจากส่ิงมอมเมา 
มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีสินทรีภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
มี 3 ตัวบ่งช้ี คือ 

12.1 ผู้เรียนมีความช่ืนชม และชอบกิจกรรมด้านศิลปะ 
12.2 ผู้เรียนมีความช่ืนชม และชอบกิจกรรมด้านดนตรี/นาฏศิลป์ 
12.3 ผู้เรียนมีความช่ืนชม และชอบกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ 

มาตรฐานด้านกระบวนการ 
มาตรฐานด้านกระบวนการ มี 5 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็น

ระบบ ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 
มี 4 ตัวบ่งช้ี คือ 

13.1 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหาร และระบบการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ 

13.2 สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
13.3 สถานศึกษามีการบริหารโดยหลักการมีส่วนร่วม 
13.4 สถานศึกษามีการตรวจสอบและถ่วงดุล 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา 

มี 2 ตัวบ่งช้ี คือ 
14.1 สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับ

ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 



57 
 

 

 

14.2 สถานศึกษามีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา 

มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

มี 8 ตัวบ่งช้ี คือ 
18.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน 

18.2 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาค าตอบ และสร้างองค์ความรู้      
ด้วยตนเอง 

18.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา     
และตัดสินใจ 

18.4 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมเช่ือมโยงสาระความรู้ และ
ทักษะด้านต่างๆ และแนวคิดของส่ิงท่ีเรียนรู้ในห้องเรียน กับความจริงของชีวิต รวมท้ังปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องปฏิบัติในสังคมร่วมกับผู้อื่น 

18.5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย การท างานร่วมกับผู้อื่น และความรับผิดชอบ     
ต่อส่วนรวม 

18.6 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วน ท้ังด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา 

18.7 สถานศึกษามีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และ
ต่อเนื่อง 

18.8 สถานศึกษามีการจัดกิจกรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ในการเรียนและรักสถานศึกษา 

มาตรฐานด้านปัจจัย 
มาตรฐานด้านปัจจัย มี 4 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 20 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
มี 6 ตัวบ่งช้ี คือ 

20.1 ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์ 
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20.2 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหาร 
20.3 ผู้บริหารมีความสามารถเป็นผู้น าทางวิชาการ 
20.4 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น อุทิศตนในการท างาน และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
20.5 ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย 
20.6 สถานศึกษามีการบริหารท่ีมีประสิทธิผล และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในการบริหาร 

มาตรฐานที่ 22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มี 10 ตัวบ่งช้ี  
22.1 ครูรู้เป้าหมายของการจัดการศึกษา และเป้าหมายของหลักสูตร 
22.2 ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร และจัดท าแผนการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
22.3 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย  
22.4 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์  
22.5 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
22.6 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
22.7 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  
22.8 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
22.9 ครูสามารถประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง และอิงพัฒนาการของ

ผู้เรียน มีการประเมินเพื่อวินิจฉัยจุดเด่น จุดด้อย การประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และ           
การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน 

22.10 ครูน าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับการเรียน และเปล่ียนการสอน
เพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 24 ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ และมีครู
เพียงพอ 

มี 6 ตัวบ่งช้ี 
24.1 ครูท่ีจบระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
24.2 ครูท่ีสอนตรง ตามวิชาเอก/โท 
24.3 ครูได้รับการพัฒนาในวิชาท่ีสอนไม่ต่ ากว่า 20 ช่ัวโมง/ปี 
24.4 ครูท่ีได้สอนตรงกับความถนัด 
24.5 สถานศึกษามีจ านวนครูตามเกณฑ์ภาระงานสอน 
24.6 สถานศึกษามีครูเพียงพอตามเกณฑ์  

มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีส่ือการเรียน
การสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 มี 2 ตัวบ่งช้ี 

25.1 สถานศึกษามีหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ
เป้าหมายการศึกษา และความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 

25.2 สถานศึกษามีส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้31 
 
มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ.2549 - 2553)  

ส่วนที่ 1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
อุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลท่ีได้แถลงต่อ
รัฐสภา ต่างมีอุดมการณ์ และหลักการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ 
และเพื่อให้คนไทยท้ังปวงได้รับโอกาส เท่าเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนได้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ท่ีพึงประสงค์  อุดมการณ์ส าคัญของการจัด
การศึกษา คือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
การศึกษาท่ีสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่าง ปัญญาธรรม คุณธรรม และ
วัฒนธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยท้ังปวง มุ่งสร้างพื้นฐานท่ีดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็น

                                                 
31ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี, 
2546), 51 – 57. 
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สมาชิกท่ีดีของสังคมต้ังแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน และพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อการท างาน ท่ีมี
คุณภาพ โดยให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
และ สามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่า การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคมเป็น
ปัจจัยส าคัญ ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองและพึ่งกันเองได้ และสามารถ
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาดังกล่าวจึง
ได้ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีไว้ 3 มาตรฐาน และ 11 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 

มาตรฐานท่ี 1   คุณลักษณะของคนไทย ท่ีพึงประสงค์ ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก 
มาตรฐานท่ี 2   แนวการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3   แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคมแห่งความรู้ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์ ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก :  

คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
เป้าหมายของการจัดการศึกษาอยู่ท่ีการพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง คนดี และมี

ความสุข” โดยมีการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ               
ตรงตามความต้องการ ท้ังในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะ คุณธรรมและ
จิตส านึกท่ีพึงประสงค์ และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ตัวบ่งช้ี 

1.1 ก าลังกาย ก าลังใจท่ีสมบูรณ์ 
1.1.1 คนไทยมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ ตามเกณฑ์การพัฒนาในแต่ละช่วงวัย 
1.2 ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นและเพียงพอใจการด ารงชีวิตและการพัฒนาสังคม 

1.2.1 คนไทยได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง 
1.2.2 คนไทยมีงานท าและน าความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างประโยชน์ให้

สังคม 
1.3 ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว 

1.3.1 คนไทยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รู้ทันโลก รวมท้ังมี
ความสามารถในการใช้ แหล่งความรู้และส่ือต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม  

1.3.2 คนไทยสามารถปรับตัวได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

1.4 ทักษะทางสังคม 
1.4.1 คนไทยเข้าใจและเคารพในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและสังคม มีทักษะและ

ความสามารถท่ีจ าเป็น ต่อการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข  
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1.4.2 คนไทยมีความรับผิดชอบ เข้าใจ ยอมรับ และตระหนักในคุณค่าของ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน สามารถแก้ปัญหาในฐานะสมาชิกของสังคมไทยและสังคมโลกโดยสันติวิธี 

1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
1.5.1 คนไทยด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต 
1.5.2 คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตส านึกในเกียรติภูมิ

ของความเป็นคนไทยมีความภูมิใจในชนชาติไทย รักแผ่นดินไทย และปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นสมาชิกท่ีดี เป็นอาสาสมัคร เพื่อชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

มาตรฐานท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา : จัดการเรียนรู้ทีมุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญและการ
บริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนเห็นแบบอย่างท่ีดี ได้ฝึกการคิด 
ได้เรียนรู้ จากประสบการณ์ตรงท่ีหลากหลายตรงตามความต้องการ และมีความสุขในการเรียนรู้             
ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล เตรียมการสอน และใช้ส่ือท่ีผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย จัด
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดหาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และพัฒนาความคิดของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ความส าเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญขึ้นอยู่กับ  

1) ปัจจัยด้านบุคคลได้แก่ ผู้เรียน ครู คณาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และสมาชิกชุมชน 
2) ปัจจัยด้านการบริหาร ได้แก่ หลักการบริหารจัดการ และหลักธรรมาภิบาล 
ตัวบ่งช้ี 

2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

2.1.1 มีการจัดหลักสูตรท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียนทุก
ระบบ สอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

2.1.2 ผู้เรียนมีโอกาส/สามารถเข้าถึงหลักสูตรต่างๆ ท่ีจัดไว้อย่างท่ัวถึง 
2.1.3 องค์กรท่ีให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้มี

อาคารสถานท่ี มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย  
2.1.4 มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ส่ือเพื่อการเรียนรู้และการ

ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกรูปแบบท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม 

2.2 มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ
และมีคุณภาพ 
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2.2.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ  

2.2.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการ
ท างาน และผูกพันกับงานมีอัตราการออกจากงานและอัตราความผิดทางวินัยลดลง  

2.2.3 มีแนวโน้มในการรวมตัวจัดต้ังองค์กรอิสระเพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะ
กลุ่ม และติดตามการด าเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา ตลอดจนการส่ังสมองค์ความรู้ ท่ี
หลากหลาย 

2.3 มีการบริหารจัดการท่ีใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
2.3.1 องค์กร ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามสภาพท้องถิ่น 

สภาพปัญหา และความต้องการท่ีแท้จริงของผู้เรียน  
2.3.2 ผู้รับบริการ/ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการทาง

การศึกษาของสถานศึกษา  
2.3.3 มีการก าหนดระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
มาตรฐานท่ี 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคมแห่งความรู้ : การสร้างวิถีการ

เรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง 
การเรียนรู้ ความรู้ นวัตกรรม ส่ือ และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาสู่สังคม

แห่งความรู้ การส่งเสริมและสร้างกลไกเพื่อให้คนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกท่ีจะเข้าถึงปัจจัย
และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตด้วยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย โดยการได้รับความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนของสังคม จะน ามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคน
ไทยในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

ตัวบ่งช้ี 
 3.1 การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้/สังคม แห่งความรู้ 
3.1.1 สถานศึกษาร่วมมือคับบุคลากรและองค์กรในชุมชนท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย             

ทุกระดับ ร่วมจัดปัจจัย และกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน และให้บริการทางวิ ชาการท่ีเป็น
ประโยชน์แก่การพัฒนาคนในชุมชน เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และคนไทยมีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  

3.1.2 ชุมชนซึ่งเป็นท่ีต้ังขององค์กรท่ีให้บริการทางการศึกษามีสถานภาพเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ มีความปลอดภัย ลดความขัดแย้ง มีสันติสุข และมีการพัฒนา
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
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3.2 การศึกษาวิจัย สร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และกลไกการเรียนรู้ 
3.2.1 ศึกษาวิจัย ส ารวจ จัดหา และจัดต้ังแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
3.2.2 ระดมทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ี ส่ิงอ านวยความ

สะดวก ภูมิปัญญาและอื่นๆ) และความร่วมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการสร้างกลไก 
การเรียนรู้ทุกประเภท เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้
จริง  

3.2.3 ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และการพัฒนาประเทศ 
3.3  การสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม 

3.3.1 ครอบครัวชุมชนองค์กรทุกระดับและองค์กรท่ีจัดการศึกษามีการสร้างและ
ใช้ความรู้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จนกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 

อุดมการณ์ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อุดมการณ์ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โดยรัฐต้อง

จัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ท้ังในฐานะท่ี
เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองของโลก เพื่อเป็นรากฐานท่ีพอเพียงส าหรับการใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต 
รวมทั้งเพื่อการพัฒนาหน้าท่ีการงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพื่อสร้าง
เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งส าหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา
ประเทศท่ียั่งยืนในอนาคต  

หลักการส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยึดหลักท่ีสอดคล้องกับอุดมการณ์ ดังนี้ 

1. หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม เป็นผู้ท่ีมีจริยธรรมในการด าเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้              
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ท่ีพอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถ
เผชิญความเปล่ียนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย 

2. หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ให้มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น
และประเทศชาติ มีความรู้ และทักษะพื้นฐานส าหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน 
ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัย และทัศนคติท่ีพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
ชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก 

3. หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยท้ังปวงต้องมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างท่ัวถึงเท่าเทียมควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนช้ันหรือ
ความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม 
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4. หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
บริหาร และการจัดการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ ศักดิศรี และตอบสนองความต้องการท้องถิ่นตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 เกี่ยวกับ การกระจายอ านาจ 

5. หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์ หลักการ และมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานต้องสอดคล้อง ระหว่างสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 
2545 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลท่ีแถลงต่อรัฐบาล สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
สัมพันธ์เช่ือมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานด้านผู้เรียน มี 7 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มี 6 ตัวบ่งช้ี คือ 

1.1  ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ  
1.2 ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต  
1.3 ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที  
1.4 ผู้เรียนมีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟือเผ่ือแผ่ และไม่เห็นแก่ตัว  
1.5 ผู้เรียนมีความประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
1.6  ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  

มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี มี 5 ตัวบ่งช้ี คือ 
2.1 ผู้เรียนรู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกก าลังกายสมรเสมอ  
2.2 ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
2.3 ผู้เรียนไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากส่ิงเสพติดและส่ิงมอมเมาหลีกเล่ียง

สภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย และอุบัติเหตุ รวมทั้งปัญหาทางเพศ  
2.4 ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น 
2.5 ผู้เรียนร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น และชอบมา

โรงเรียน  
มาตรฐานท่ี 3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา มี 4 

ตัวบ่งช้ี คือ 
3.1 ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  
3.2 ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี/นาฏศิลป์โดยไม่ขัดหลัก

ศาสนา  
3.3 ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ  
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3.4 ผู้เรียนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท่ีดีงามของ
ท้องถิ่น 

มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ   
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ มี 3 ตัวบ่งช้ี คือ 

4.1  ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ 
และมีการคิดแบบองค์รวม  

4.2  ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดไตร ่ตรอง  
4.3  ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ  

มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร มี 8 ตัวบ่งช้ีคือ 
คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติในระดับดี (ถ้าไม่มีผลระดับชาติให้ใช้ผล

การทดสอบระดับเขตพื้นท่ี หรือผลการเรียนระดับสถานศึกษาตามล าดับ) ใน 8 กลุ่มสาระ ใน
ระดับช้ัน ป.3 ป.6  

5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
5.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
5.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
5.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
5.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
5.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
5.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มี 3 ตัวบ่งช้ีคือ 

6.1 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว  
6.2 ผู้เรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
6.3 ผู้เรียนสามารถใช้ห้องสมุด ใช้แหล่งความรู้ และส่ือต่างๆ ท้ังภายในและนอก

สถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 7 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน ร่วมกับผู้อื่น

ได้ และมีเจตคติท่ีดีต่อสุจริต มี 3 ตัวบ่งช้ี คือ 
7.1 ผู้เรียนสามารถวางแผน ท างานตามล าดับข้ันตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
7.2 ผู้เรียนรักการท างาน สามารถปรับตัวและท างานเป็นทีมได้  
7.3 ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ  
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มาตรฐานด้านครู 
มาตรฐานด้านครู มี 2 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและ มีครู

เพียงพอ มี 5 ตัวบ่งช้ี คือ 
8.1 ครูมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม  
8.2 ครูท่ีจบระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
8.3 ครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก/โท หรือความถนัด  
8.4 ครูได้รับการพัฒนาในวิชาท่ีสอนตามท่ีคุรุสภาก าหนด  
8.5 สถานศึกษามีจ านวนครูตามเกณฑ์  

มาตรฐานท่ี 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี 8 ตัวบ่งช้ี คือ 

9.1 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีประสิทธิภาพการสอนและเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

9.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพการสอนและเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

9.3 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพการสอนและเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

9.4 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพ
การสอนและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

9.5 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีประสิทธิภาพการสอนและ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

9.6 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีประสิทธิภาพการสอนและเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

9.7 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพการ
สอนและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

9.8 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีประสิทธิภาพการสอนและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานด้านผู้บริหาร มี 5 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการ มี 4          

ตัวบ่งช้ี คือ 
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10.1 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่น และอุทิศตนในการท างาน  
10.2 ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์  
10.3 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารวิชาการ และเป็นผู้น าทางวิชาการ  
10.4 ผู้บริหารมีการบริหารท่ีมีประสิทธิผล และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในการบริหาร  

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา มี 4 ตัวบ่งช้ี คือ 

11.1 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหาร และระบบการบริหารงานท่ี
มีความคล่องตัวสูงปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม  

11.2 สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์  
11.3 สถานศึกษามีการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม และมีการตรวจสอบถ่วงดุล  
11.4 สถานศึกษามีระบบและด าเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นไปตาม

กฎกระทรวง  
มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม และการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ มี 3 ตัวบ่งช้ี คือ 
12.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา

ตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ   
12.2 สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
12.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีหลักสูตร ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีส่ือการเรียน
การสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มี 2 ตัวบ่งช้ี คือ 

13.1 สถานศึกษามีหลักสูตรและเนื้อหาสาระการเรียนรู้ระดับสากล ระดับชาติ และ
ระดับท้องถิ่นที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 

13.2 สถานศึกษามีส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้  
มาตรฐานท่ี 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการ

พัฒนาการศึกษา มี 2 ตัวบ่งช้ี คือ 
14.1 สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับ

ชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา 
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14.2 สถานศึกษามีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาสถานศึกษา32 
 

มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558)  
สมศ. มีแนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพภายนอกตามเจตนารมณ์ของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติโดยมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้เรียน 
จะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพใกล้เคียงกันไม่ว่าจะอยู่ในท้องถิ่นใดก็ตาม โดยมีระบบการประกัน
คุณภาพเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

แนวคิดและทิศทาง  
1. ประเมินอิงเกณฑ์ตามจุดเน้นของสถานศึกษา  
2. ประเมินจากผลการจัดการศึกษาเป็นหลัก ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ โดยให้น้ าหนักร้อยละ 75  
3. ประเมินในเชิงกระบวนการ โดยให้น้ าหนักร้อยละ 25  เพื่อให้ความส า คัญกับ

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เครื่องมืออุปกรณ์ คุณภาพและความพร้อมของ
ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การบริหารจัดการท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการ
ประกันคุณภาพภายใน 

4. ประเมินโดยวิธีการและข้อมูลท้ังเชิงปริมาณ .เชิงคุณภาพ.และพัฒนาการ โดย                 
พิชญพิจารณ์ (Peer Review) 

5. ประเมินโดยการยืนยันรายงานการประเมินตนเองท่ีถูกต้องเช่ือถือได้ เพื่อกระตุ้นให้ 
การประกันคุณภาพภายในมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

6. ลดจ านวนมาตรฐานและจ านวนตัวบ่งช้ีโดยถ่ายโอนมาตรฐานและตัวบ่งช้ีเกี่ยวกับ
ปัจจัยน าเข้าและกระบวนการให้อยู่ในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

หลักการพัฒนาตัวบ่งชี้   
1. ก าหนดตัวบ่งช้ีท่ีมุ่งการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ มากกว่าปัจจัยน าเข้า

และกระบวนการ 
2. ค านึงถึงลักษณะและประเภทของสถานศึกษา  
3. เน้นตัวบ่งช้ีท้ังคุณภาพและปริมาณท้ังเชิงบวกและลบ  

                                                 
32 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน ), 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553), พิมพ์ครั้งท่ี 5 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุดทอง, 2551), 3-15. 
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4. ตระหนักถึงความส าคัญของปัจจัย ข้อจ ากัด ตลอดจนวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
5. ให้มีตัวบ่งช้ีพื้นฐานเท่าท่ีจ าเป็นแต่ยังคงอ านาจจ าแนก โดยเพิ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์และ 

ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
6. ค านึงถึงความเช่ือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 
 
ตารางท่ี 1 ความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งช้ีและมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 

กลุ่มตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ มาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 

กลุ่มตัวบ่งชี้
พื้นฐาน 

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

ผลการจัดการศึกษา 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

4. ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 

5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 

6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

การจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

การบริหารจัดการศึกษา 

8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

การประกันคุณภาพภายใน 

กลุ่มตัวบ่งชี้            
อัตลักษณ์ 

9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา ผลการจัดการศึกษา 
10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

กลุ่มตัวบ่งชี้ 
มาตรการส่งเสริม 

11. ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

ผลการจัดการศึกษา 

12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

การบริหารจัดการศึกษา 

 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน หมายถึงกลุ่มตัวบ่งช้ีท่ีประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา โดย

ก าหนดตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินบนพื้นฐานท่ีทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถช้ี
ผลลัพธ์และผลกระทบได้ดี และมีความเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน   
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กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หมายถึงกลุ่มตัวบ่งช้ีท่ีประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา รวมถึงความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
และหน่วยงานต้นสังกัด   

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม หมายถึงกลุ่มตัวบ่งช้ีท่ีประเมินผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันช้ีแนะ ป้องกันและแก้ ไขปัญหา
สังคมตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมท่ีเปล่ียนไป โดยมี
เป้ าหมายท่ีแสดงถึงความเป็น ผู้ ช้ีน าสังคม อาทิการรักชาติ การบ ารุงศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การน้อมน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเป็นแบบอย่าง การสร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง การ
ส่งเสริมความร่วมมือในกรอบประชาคมอาเซียน การส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม พลังงาน เศรษฐกิจ  
สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ และความประหยัด รวมท้ังการแก้ปัญหาสังคม อาทิความขัดแย้ง  
อุบัติภัย และส่ิงเสพติด  เป็นต้น 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐานมีความสอดคล้องกับมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ โดยมีความสัมพันธ์
ระหว่างมาตรฐานและตัวบ่งช้ีต่างๆ ในลักษณะห่วงโซ่แห่งคุณภาพ ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 8  ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานและตัวบ่งช้ีต่างๆ ในลักษณะห่วงโซ่แห่งคุณภาพ 
ท่ีมา : ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), คู่มือการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา 
(แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554) (กรุงเทพฯ:ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน), 2555), 19. 
 
 

มาตรฐานที่ว่าด้วย 

การบริหารจัดการศึกษา 

(ตัวบ่งชี้ที่ 7) 
 

มาตรฐานที่ว่าด้วย 

การจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

(ตัวบ่งชี้ที่ 6) 
 

มาตรฐานที่ว่าด้วย 
ผลการจัดการศึกษา 

(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) 
 

มาตรฐานที่ว่าด้วย 

การประกันคุณภาพภายใน 

(ตัวบ่งชี้ที่  8) 
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การก าหนดค่าน้ าหนักตัวบ่งชี้ 
  การก าหนดค่าน้ าหนักตัวบ่งช้ีในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน มีดังนี้   
 

ตารางท่ี 2 น้ าหนักตัวบ่งช้ี  

กลุ่มตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 
คะแนน 

กลุ่มตัวบ่งชี้
พื้นฐาน 

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10 
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 10 
4. ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10 
5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20 
6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10 
7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5 
8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5 

 รวมน้ าหนัก 80 

กลุ่มตัวบ่งชี้ 
อัตลักษณ ์

9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5 

10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

5 

รวมน้ าหนัก 10 

กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการ
ส่งเสริม 

11. ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5 
12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5 

รวมน้ าหนัก 10 

 รวมน้ าหนักทั้ง 12 ตัวบ่งชี้ 100 

 
 

ข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554– 2558) ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานเฉล่ีย 3 ปีการศึกษาย้อนหลังก่อนการประเมิน(กรณี
สถานศึกษาเปิดใหม่ท่ีมีการด าเนินงานไม่ครบ 3 ปีการศึกษา ให้ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานเฉล่ีย  
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2 ปีการศึกษาล่าสุด หรือหากมีการด าเนินงานไม่ครบ 2 ปีการศึกษา ให้ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงาน  
1 ปีการศึกษาล่าสุดก่อนการประเมิน)  

รูปแบบการประเมิน 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554–2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มีรูปแบบการประเมิน 5 รูปแบบ ดังนี้ 
1. การประเมินเชิงปริมาณ ได้แก่ ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 และ 6.2 
2. การประเมินเชิงปริมาณและพัฒนาการ ได้แก่ ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1, 5.1– 5.8, 8 
3. การประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้แก่ ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 และ 2.2 
4. การประเมินเชิงคุณภาพ ได้แก่ ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1, 7, 9, 10 และ 12 
5. การประเมินเชิงคุณภาพและพัฒนาการได้แก่ ตัวบ่งช้ีท่ี 11 

รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน หมายถึงตัวบ่งช้ีท่ีประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา โดยก าหนด 

ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินบนพื้นฐานท่ีทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถช้ีผลลัพธ์
และผลกระทบได้ดี และมีความเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งช้ี (ค่า
น้ าหนัก 80 คะแนน) ดังนี้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
น้ าหนัก 10 คะแนน 
ค าอธิบาย ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี หมายถึงผู้เรียนท่ีมีน้ าหนักส่วนสูง 

และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมท้ังรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย  และผู้เรียนท่ีมี
สุนทรียภาพ มีความซาบซึ้ง รับรู้ในคุณค่าหรือมีอารมณ์ความรู้สึกในส่ิงดีงาม   

ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งช้ีย่อย คือ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมท้ัง

รู้จักดูแลตนเอง ให้มีความปลอดภัย 
น้ าหนัก 5 คะแนน (เชิงปริมาณ 4 คะแนน และพัฒนาการ 1 คะแนน) 
ค าอธิบาย 
ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมท้ังรู้จักดูแลตนเองให้มี 

ความปลอดภัยหมายถึงผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และมีสมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้เรียน 
ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และส่ิงมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอลล์ เกม เป็นต้น 
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1.เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (4 คะแนน) 
1.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
1.2 ร้อยละของผู้เรียนท่ีปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และส่ิงมอมเมา เช่น 

สุรา บุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอลล์ เกม เป็นต้น 
2. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (1 คะแนน) 

สถานศึกษามีค่าเฉล่ียร้อยละของปีการศึกษาล่าสุดสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา
ท่ีผ่านมาหรือมีค่าเฉล่ียร้อยละของปีการศึกษาล่าสุดอยู่ในระดับดีมาก (ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป) ให้
นับว่าสถานศึกษามีพัฒนาการ (1 คะแนน) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. ข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีได้จากการสังเกตผู้เรียน  
2. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
3. ข้อมูลบันทึกสุขภาพการวัดส่วนสูง การช่ังน้ าหนัก และผลการทดสอบ

สมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือ กรมพลศึกษา 
หรือ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

4. ข้อมูลกิจกรรม แผนงาน โครงการ ผลการพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ และการรู้จักดูแลตนเองให้
ปลอดภัย 

5. สถิติของสถานศึกษาเช่น ข้อมูลจากฝ่ายปกครองเกี่ยวกับปัญหาทางเพศ 
ยาเสพติด และส่ิงมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอลล์ เกม เป็นต้น  

6. ข้อมูลผลการตรวจสอบหาสารเสพติดจากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 
7. ผลการสังเกต  สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม

ภายนอก 
8. ผลการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ 
น้ าหนัก 5 คะแนน (เชิงปริมาณ 2 คะแนน และเชิงคุณภาพ 3 คะแนน) 
ค าอธิบาย ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ  หมายถึง ผู้เรียนมีความซาบซึ้ง  รับรู้ในคุณค่าหรือมี

อารมณ์ ความรู้สึกในส่ิงท่ีดีงามหรือไพเราะ จากการฝึกฝนหรือซึมซับ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท้ัง
ในและนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ หรือนันทนาการ เป็นต้น 

1. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (2 คะแนน) 
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ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในและนอกหลักสูตร ด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ หรือนันทนาการ 

2. เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ (3 คะแนน) 
พิจารณาจากกระบวนการเชิงนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษาและผลงานของ

ผู้เรียนจากองค์ประกอบ 3 ข้อ ได้แก่  
ข้อ 1 มีการก าหนดนโยบายส่งเสริมสุนทรียภาพของสถานศึกษา 

ข้อ 2 มีการด าเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)  
ข้อ 3 มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีขึ้นไป  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. จ านวนผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้านสุนทรียภาพ  เช่น ด้านศิลปะ ดนตรี/

นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ หรือนันทนาการ 
2. ผลงานของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในและนอกหลักสูตร 
3. เอกสาร ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และรางวัลต่างๆฯลฯ 
4. ผลการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. นโยบาย  แผนงาน  โครงการ  กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุนทรียภาพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
น้ าหนัก 10 คะแนน 
ค าอธิบาย ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนท่ีเป็นลูก

ท่ีดีของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน และเป็นคนดีของสังคม 
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งช้ีย่อย คือ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง  
น้ าหนัก 4 คะแนน (เชิงปริมาณ 4 คะแนน) 
ค าอธิบาย ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะ

ของการเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง  ได้แก่ 
1. บ ารุง ดูแล กตัญญูสร้างความสุข ความสบายใจให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองตาม

อัตภาพ เช่นจัดหาหรือดูแลอาหารการกินของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง มีการ์ดอวยพร หรือของขวัญให้
ตามเทศกาล เป็นต้น 

2. ช่วยท ากิจธุระ การงานเช่น ช่วยท าความสะอาดบ้านหรืองานบ้าน ช่วยซื้อของ 
ช่วยกิจธุระการงาน ท่ีพ่อแม่ หรือผู้ปกครองขอให้ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ เป็นต้น 

3. รักษาช่ือเสียงวงศ์สกุลเช่น การไม่เสพส่ิงเสพติด ไม่ด่ืมสุรา ไม่เล่นการพนัน ไม่
สร้างความเดือดร้อนให้แก่พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เป็นต้น 
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4. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นลูกท่ีดีเช่น เช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่ 
ผู้ปกครองปฏิบัติตนในโอวาทของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง ต้ังใจศึกษาเล่าเรียน ไหว้พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ก่อนไปและกลับจากโรงเรียน เป็นต้น 

เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีค่าเฉล่ียคะแนนผลการประเมินคุณลักษณะการเป็นลูกท่ีดีของ

พ่อแม่หรือผู้ปกครอง ตามคุณลักษณะของผู้เรียนท่ีเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ต้ังแต่ระดับดี
ขึน้ไป ตามเกณฑ์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือสถานศึกษา ในกรณีท่ีเป็นนักเรียนประจ า อาจารย์ผู้ดูแล
สามารถประเมินแทน พ่อแม่ หรือผู้ปกครองได้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
ข้อมูลของสถานศึกษาในด้านคุณลักษณะของผู้เรียนท่ีเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่  

หรือผู้ปกครอง (ตามเกณฑ์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือสถานศึกษา) ส าหรับนักเรียนประจ าให้อาจารย์
ผู้ดูแลเป็นผู้ประเมินแทน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ผู้เรียนเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน  
น้ าหนัก 4 คะแนน (เชิงปริมาณ 2 คะแนน และเชิงคุณภาพ 2 คะแนน) 
ค าอธิบาย ผู้เรียนเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน หมายถึง ผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะของ

การเป็นผู้เรียนท่ีดี  ได้แก่สุภาพนอบน้อม โอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น 
ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมานะในการเรียนดูแลรักษาสถานท่ีและส่ิงของท้ังส่วนรวมและส่วนตัวอยู่อย่าง
พอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทยและยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และผู้เรียนท่ีไม่ขาดเรียน ไม่มาสาย ไม่ออกจาก
การศึกษากลางคันเพราะปัญหาด้านความประพฤติ และไม่มีปัญหาด้านการปกครอง  

1. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (2 คะแนน) 
1.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีไม่ขาดเรียน ไม่มาสาย และไม่ออกจากการศึกษา

กลางคันเพราะ ปัญหาด้านความประพฤติ   
1.2 ร้อยละของผู้เรียนท่ีไม่มีปัญหาด้านการปกครอง   

2. เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ (2 คะแนน) 
พิจารณาจากคุณลักษณะของการเป็นผู้เรียนท่ีดีของโรงเรียน ดังนี้ 

2.1 สุภาพนอบน้อม  หมายถึงรู้จักให้เกียรติผู้อื่นเป็นกันเอง จริงใจมีน้ าใจ และ
เป็นมิตร เช่น ทักทาย หรือ ยกมือไหว้เมื่อพบครู ก้มตัวเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ ฯลฯ 

2.2 โอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่น หมายถึงช่วยเหลือคนอื่นด้วยความเต็มใจ เช่น 
การช่วยเพื่อนนักเรียน หรือช่วยงานครู แบ่งปันส่ิงของให้เพื่อน ฯลฯ 
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2.3 รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น หมายถึงเข้าใจและยอมรับในความคิดเห็นของ
ผู้อื่น เช่น ต้ังใจฟังเพื่อนอภิปราย / เล่าประสบการณ์หน้าห้อง / รายงานหน้าช้ันเรียนไม่พูดคุยขณะท่ี
เพื่อนพูด ฯลฯ 

2.4 ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึงประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาท้ังกาย วาจา และ
ใจ เช่น ไม่คดโกง ไม่พูดปด ไม่หลอกลวง ไม่ลักขโมย ไม่ลอกการบ้าน ฯลฯ 

2.5 มุ่งมานะในการเรียน หมายถึงต้ังใจมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียน ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียน ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆ ทบทวนบทเรียนสม่ าเสมอ ต้ังใจ
ท างานท่ีครูมอบหมาย ฯลฯ 

2.6 ดูแลรักษาสถานท่ีและส่ิงของท้ังส่วนรวมและส่วนตัว หมายถึงช่วยท านุบ ารุง
สถานศึกษา ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนรวมและของตนเอง เช่น ท าความสะอาดห้องเรียน ปิดน้ าไฟ              
เมื่อไม่ใช้ ไม่ขีดเขียนบนโต๊ะเรียน ฯลฯ 

2.7 อยู่อย่างพอเพียง  หมายถึงรู้จักใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ฯลฯ 

2.8 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย หมายถึงมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย ประวัติของบุคคลส าคัญ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  
มีความเคารพรัก ศรัทธาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณี  
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และด ารงรักษาความเป็นไทย ฯลฯ 

2.9 ยึดมั่น ในวิถี ชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิป ไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข หมายถึงมีความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่น และด ารงรักษาระบบการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฯลฯ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. ข้อมูลสถิติของสถานศึกษา ได้แก่ จ านวนการขาดเรียน จ านวนการทะเลาะ

วิวาท จ านวนการผิดระเบียบของสถานศึกษา สถิติของหายในสถานศึกษา ปัญหาการปกครองเป็นต้น 
2. จ านวนผู้เรียนตามเกณฑ์การพิจารณาจากสมุดบันทึกของครูสมุดบันทึก            

ความดี  
3. ผลงานของผู้เรียนท้ังในและนอกหลักสูตร 
4. ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 
5. สมุดบันทึกผลการเรียนของผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ผู้เรยีนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
น้ าหนัก 2 คะแนน (เชิงปริมาณ 2 คะแนน) 
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ค าอธิบาย ผู้เรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หมายถึงผู้เรียนให้การช่วยเหลือ
ผู้อื่นหรือส่วนรวมในฐานะสมาชิกของสังคมและปฏิบั ติอยู่ตลอดเวลาจนเป็นนิสัย เช่น บริจาคเพื่อ              
สาธารณกุศล ช่วยท าความสะอาดสถานท่ีสาธารณะ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เป็นต้น 

เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา 

โดยผ่านกระบวนการคิด วางแผน ก าหนดกิจกรรม และด าเนินการโดยสถานศึกษาหรือโดยผู้เรียนเอง
อย่างต่อเนื่อง   

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
1. แผนปฏิบั ติการประจ าปี  และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ของครูและการมอบหมายงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ข้อมูลเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การเข้าร่วมท ากิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์ต่อสังคมของผู้เรียน เช่น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมลูกเสือ                
เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นต้น  

4. สมุดบันทึกความดีของผู้เรียน 
5. ผลการสังเกต  สัมภาษณ์ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
น้ าหนัก 10 คะแนน 
ค าอธิบาย ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หมายถึง ผู้เรียนท่ี ค้นคว้าหา

ความรู้จากการอ่าน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ และผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง
ร่วมกับผู้อื่นท้ังในและนอกสถานศึกษา 

ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งช้ีย่อย คือ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
น้ าหนัก 5 คะแนน (เชิงปริมาณ 5 คะแนน) 
ค าอธิบาย ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายถึง ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการแสวงหาข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงความ
คิดเห็น จินตนาการ ฯลฯ ท่ีบันทึกไว้ในเอกสาร หนังสือ ส่ิงพิมพ์แผ่นศิลา ใบลาน ป้ายโฆษณา ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยการอ่านการดู การฟังและการเขียน 

เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ 
 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีการเรียนรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และจากข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. แบบบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการมอบหมายงานท่ีเกี่ยวข้อง

กับการอ่าน การเขียน การดู การฟัง และการพัฒนาให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
3. ผลงานของผู้เรียนท่ีเกิดจากการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการค้นคว้า

ประกอบการเรียนรู้ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
4. ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นท้ังในและนอก
สถานศึกษา 

น้ าหนัก 5 คะแนน (เชิงปริมาณ 5 คะแนน) 
ค าอธิบาย ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นท้ังในและนอกสถานศึกษา 

หมายถึง ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา โดยผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมจริงและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมนั้นท้ังในและนอกสถานศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับ

ผู้อื่นท้ังในและนอกสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป จากการดู การฟัง การลงมือปฏิบัติ การทัศนศึกษา 
และจากข้อมูลเชิงประจักษ์  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
1. ปฏิทินกิจกรรมประจ าปีของสถานศึกษา 
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการมอบหมายงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ข้อมูลการด าเนินกิจกรรม เทศกาล ประเพณี วันส าคัญต่างๆ การทัศนศึกษา 
4. ข้อมูลการบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ การท างานร่วมกับผู้อื่น และแบบ

บันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
5. ผลงานของผู้เรียนท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
6. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
7. ผลการสัมภาษณ์ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  
น้ าหนัก 10 คะแนน 
ค าอธิบาย ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น หมายถึง ผู้เรียนท่ีมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์            

คิดสังเคราะห์ คิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม 
ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งช้ีย่อย คือ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด 
น้ าหนัก 5 คะแนน (เชิงปริมาณ 5 คะแนน) 
ค าอธิบาย ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ ท่ีน าไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551)  

เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการคิดในระดับดีขึ้นไป 

ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. ข้อมูลการบันทึกจ านวนผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้าน

การคิดระดับดีขึ้นไปตามท่ีก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
2. ผลงานท่ีสะท้อนความคิดของผู้เรียน 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ของครู 
4. ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้เรียนตามระดับช้ัน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม 
น้ าหนัก 5 คะแนน (เชิงปริมาณ 5 คะแนน) 
ค าอธิบาย ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม หมายถึง ผู้เรียนมี

ความสามารถ ในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการแก้ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่าง
เหมาะสม ซึ่งเป็นสมรรถนะในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมี
ความสามารถในการท างานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคล การปรับตัวให้ทันกับความเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการหลีกเล่ียง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 
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เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม

ในระดับดีขึ้นไป ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
จากข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. ข้อมูลการบันทึกจ านวนผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการ

ใช้ทักษะชีวิตในระดับดีขึ้นไปตามท่ีก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 

2. ระเบียนสะสมส าหรับผู้เรียนรายบุคคล 
3. แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียน 
4. ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้เรียนตามระดับช้ัน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
น้ าหนัก 20 คะแนน 
ค าอธิบาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหมายถึง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระดับดีและมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับช้ัน ป.6  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี หมายถึง ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้คะแนนผลการทดสอบ

ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (O-NET) มากกว่าขีดจ ากัดล่างของค่าเฉล่ียผลการ
ทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับช้ัน ป.6 ท้ังนี้ สมศ.จะเป็นผู้ด าเนินการให้ตามโปรแกรม
การค านวณ 

 พัฒนาการทางการเรียนรู้  หมายถึงสถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการ
ทดสอบระดับชาติในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียในปีท่ีผ่านมา
ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งช้ีย่อย คือ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ใน
ระดับช้ัน ป.6  

น้ าหนัก 2.5 คะแนน (เชิงปริมาณ 2 คะแนน และพัฒนาการ 0.5 คะแนน) 
ค าอธิบาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  หมายถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรแกนกลาง ซึ่งการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม               
อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็น
เครื่องมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบ
กิจธุระการงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเปน็เครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด
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วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
นอกจากนี้ยังเป็นส่ือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ เป็นสมบัติ
ล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

1. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (2 คะแนน) 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ

ดี ในระดับช้ัน ป.6 
2. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (0.5 คะแนน) 
 2.1 สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับดี ในระดับช้ัน ป.6 สูงขึ้นหรือคงคะแนนอยู่ในช่วงระดับดีมาก              
(ร้อยละ 80 ข้ึนไป) คะแนนท่ีได้ 0.5 คะแนน 

 2.2 สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับดี ในระดับช้ัน ป.6 คงท่ี คะแนนท่ีได้ 0.25 คะแนน 

 2.3 สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับดี ในระดับช้ัน ป.6 ลดลงหรือคงค่าร้อยละเฉล่ียท่ี 0.00 คะแนนท่ีได้   
0 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดี ในระดับช้ัน 

ป.6  
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                   

ในระดับช้ัน ป.6  
น้ าหนัก 2.5 คะแนน (เชิงปริมาณ 2 คะแนน และพัฒนาการ 0.5 คะแนน) 
ค าอธิบาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หมายถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรแกนกลางซึ่งการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท า
ให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดี้ขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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1. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (2 คะแนน) 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ระดับดี ในระดับช้ัน ป.6  
2. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (0.5 คะแนน) 
 2.1 สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับดี ในระดับช้ัน ป.6 สูงขึ้นหรือคงคะแนนอยู่ในช่วงระดับดีมาก   
(ร้อยละ 80 ข้ึนไป) คะแนนท่ีได้ 0.5 คะแนน 

 2.2 สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตรร์ะดับดี ในระดับช้ัน ป.6 คงท่ี คะแนนท่ีได้ 0.25 คะแนน 

 2.3 สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับดี ในระดับช้ัน ป.6 ลดลงหรือคงค่าร้อยละเฉล่ียท่ี 0.00 คะแนน               
ท่ีได้ 0 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดี ในระดับช้ัน 

ป.6  
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ในระดับช้ัน ป.6  
น้ าหนัก 2.5 คะแนน (เชิงปริมาณ 2 คะแนน และพัฒนาการ 0.5 คะแนน) 
ค าอธิบาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หมายถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรแกนกลางซึ่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  
เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนท้ังในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจน
เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ ท่ีมนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและการ
ท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ 
วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์  
วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษ์พยานท่ีตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็น
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based  Society) ดังนั้นทุกคน
จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
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1. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (2 คะแนน) 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ระดับดี ในระดับช้ัน ป.6  
2. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (0.5 คะแนน) 
 2.1 สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับดี ในระดับช้ัน ป.6 สูงขึ้นหรือคงคะแนนอยู่ในช่วงระดับดีมาก    
(ร้อยละ 80 ข้ึนไป) คะแนนท่ีได้ 0.5  คะแนน 

 2.2 สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรร์ะดับดี ในระดับช้ัน ป.6 คงท่ี คะแนนท่ีได้ 0.25 คะแนน 

 2.3 สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับดี ในระดับช้ัน ป.6 ลดลงหรือคงค่าร้อยละเฉล่ียท่ี 0.00 คะแนน               
ท่ีได้ 0 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับดี ในระดับช้ัน 

ป.6  
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.4 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับช้ัน ป.6  
น้ าหนัก 2.5 คะแนน (เชิงปริมาณ 2 คะแนน และพัฒนาการ 0.5 คะแนน) 
ค าอธิบาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมายถึงกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางซึ่งการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียน
มีความรู้ความเข้าใจการด ารงชีวิตของมนุษย์ท้ังในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม.การ
ปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปล่ียนแปลง
ตามยุคสมัย กาลเวลา.ตามเหตุปัจจัยต่างๆ.เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น.มีความอดกล้ัน.ยอมรับ
ในความแตกต่างและมีคุณธรรม.สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต.เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก 

1. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (2 คะแนน) 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมระดับดี ในระดับช้ัน ป.6  
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2. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ(0.5 คะแนน) 
 2.1 สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับดี ในระดับช้ัน ป.6 สูงขึ้นหรือคงคะแนนอยู่
ในช่วงระดับดีมาก (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) คะแนนท่ีได้ 0.5 คะแนน 

 2.2 สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติใน             
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับดี ในระดับช้ัน ป.6 คงท่ี คะแนนท่ีได้  
0.25 คะแนน 

 2.3 สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับดี ในระดับช้ัน ป.6 ลดลงหรือคงค่าร้อยละ
เฉล่ียท่ี 0.00 คะแนนท่ีได้ 0 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ระดับดี ในระดับช้ัน ป.6  
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล

ศึกษาในระดับช้ัน ป.6  
น้ าหนัก 2.5 คะแนน (เชิงปริมาณ 2 คะแนน และพัฒนาการ 0.5 คะแนน) 
ค าอธิบาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หมายถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้

ตามหลักสูตรแกนกลางซึ่งการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วยให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ัง            
ทางกาย ทางจิต ทางสังคม ทางปัญญา หรือจิตวิญญาณ สุขภาพ หรือสุขภาวะจึงเป็นเรื่องส าคัญ
เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต ซึ่งทุกคนควรจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจ
ท่ีถูกต้อง มีเจตคติ คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย  
อันจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพ 

1. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (2 คะแนน) 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ

พลศึกษา ระดับดี ในระดับช้ัน ป.6  
2. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (0.5 คะแนน) 
 2.1 สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับดี ในระดับช้ัน ป.6 สูงขึ้นหรือคงคะแนนอยู่ในช่วงระดับ 
ดีมาก (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) คะแนนท่ีได้ 0.5  คะแนน 

 2.2 สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติใน             
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับดี ในระดับช้ัน ป.6 คงท่ี คะแนนท่ีได้ 0.25 คะแนน 
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 2.3 สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับดี ในระดับช้ัน ป.6 ลดลงหรือคงค่าร้อยละเฉล่ียท่ี 0.00 
คะแนนท่ีได้ 0 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับดี ใน

ระดับช้ัน ป.6  
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ใน

ระดับช้ัน  ป.6 
น้ าหนัก 2.5 คะแนน (เชิงปริมาณ 2 คะแนน และพัฒนาการ 0.5 คะแนน) 
ค าอธิบาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หมายถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร

แกนกลางซึ่งการเรียนรู้ศิลปะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ  
ช่ืนชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่วย
พัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพได้ 

1. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (2 คะแนน) 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี 

ในระดับช้ัน ป.6  
2. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (0.5 คะแนน) 
 2.1 สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ศิลปะระดับดี ในระดับช้ัน ป.6 สูงขึ้นหรือคงคะแนนอยู่ในช่วงระดับดีมาก (ร้อยละ 80 
ขึ้นไป) คะแนนท่ีได้ 0.5  คะแนน 

 2.2 สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติใน             
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับดี ในระดับช้ัน ป.6 คงท่ี คะแนนท่ีได้ 0.25 คะแนน 

 2.3 สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะระดับดี ในระดับช้ัน ป.6 ลดลง หรือคงค่าร้อยละเฉล่ียท่ี 0.00 คะแนนท่ีได้              
0 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับดี ในระดับช้ัน ป.6  

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.7 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ในระดับช้ัน ป.6  
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น้ าหนัก 2.5 คะแนน (เชิงปริมาณ 2 คะแนน และพัฒนาการ 0.5 คะแนน) 
ค าอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หมายถึงกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางซึ่งการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  
ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง สามารถน า
ความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน และ
มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข 

1. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (2 คะแนน) 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ระดับดี ในระดับช้ัน ป.6  
2. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ(0.5 คะแนน) 
 2.1 สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับดี ในระดับช้ัน ป.6 สูงขึ้นหรือคงคะแนนอยู่ในช่วง
ระดับดีมาก (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) คะแนนท่ีได้ 0.5 คะแนน 

 2.2 สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติใน             
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับดี ในระดับช้ัน ป.6 คงท่ี คะแนนท่ีได้  0.25 
คะแนน 

 2.3 สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับดี ในระดับช้ัน ป.6 ลดลงหรือคงค่าร้อยละเฉล่ียท่ี 
0.00 คะแนนท่ีได้ 0 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับดี ในระดับช้ัน ป.6  
ตัวบ่ง ช้ี ท่ี  5.8 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 

ต่างประเทศในระดับช้ัน ป.6  
น้ าหนัก 2.5 คะแนน (เชิงปริมาณ 2 คะแนน และพัฒนาการ 0.5 คะแนน) 
ค าอธิบาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หมายถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรแกนกลางซึ่งการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน  
เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ  
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วย
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พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและ
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี ความคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติท่ีดีต่อ
การใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได้ รวมท้ังเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ 
ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 

1. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (2 คะแนน) 
ร้อยละของผู้ เรี ยน ท่ีมี ผลการทดสอบระดับชาติก ลุ่มสาระการเรี ยน รู้

ภาษาต่างประเทศ ระดับดี ในระดับช้ัน ป.6  
2. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ(0.5 คะแนน) 
 2.1 สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับดี ในระดับช้ัน ป.6 สูงขึ้นหรือคงคะแนนอยู่ในช่วงระดับดีมาก 
(ร้อยละ 80 ข้ึนไป) คะแนนท่ีได้ 0.5 คะแนน 

 2.2 สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติใน             
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับดี ในระดับช้ัน ป.6 คงท่ี คะแนนท่ีได้  0.25 คะแนน 

 2.3 สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับดี ในระดับช้ัน ป.6 ลดลงหรือคงค่าร้อยละเฉล่ียท่ี 0.00 
คะแนนท่ีได้ 0 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับดี ใน

ระดับช้ัน ป.6  
ตัวบ่งช้ีท่ี  6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
น้ าหนัก 10 คะแนน 
ค าอธิบาย ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึงการ

ด าเนินการของสถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นถึงความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ 

ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งช้ีย่อย คือ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา  
 น้ าหนัก 5 คะแนน (เชิงคุณภาพ 5 คะแนน) 
 ค าอธิบาย ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา หมายถึงผลการบริหารการ

จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 
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1. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาในวิชาท่ีสอนหรือวิชาครูตามท่ี 
คุรุสภาก าหนด (ไม่ต่ ากว่า 20 ชม./ปี) 

2. สถานศึกษามีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนอย่างสม่ าเสมอ
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

3. สถานศึกษามีการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อย 
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

4. สถานศึกษามีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบของครูทุกคนทุกภาคการศึกษา 
5. สถานศึกษามีการน าผลประเมินจากข้อ 1 – 4  ไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็น

ระบบ 
เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ 

พิจารณาจากผลการด าเนินการอย่างมีคุณภาพตามข้อ 1 – 5  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

1. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินการอย่างมีคุณภาพตามข้อ 1 – 5   
2. แผนการจัดการเรียนรู้และผลการจัดการเรียนรู้ของครู 
3. ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 
4. ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู   
น้ าหนัก 5 คะแนน (เชิงปริมาณ 5 คะแนน) 
ค าอธิบาย กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู หมายถึงครูสามารถจัดการเรียนการ

สอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ านวน 8 ข้อ ดังนี้ 
1. การก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้ ทักษะ

กระบวนการท่ีเป็นความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
2. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวาง

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
3. การออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่าง

บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย 
4. การจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการ

เรียนรู้ 
5. การจัดเตรียมและใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้ 



89 
 

 

 

6. การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน รวมท้ังการวางเงื่อนไขให้ ผู้เรียนประเมิน
ความก้าวหน้าของตนเองและน ามาใช้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 

7. การวิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

8. การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ 
พิจารณาจากผลการด าเนินการของครู ตามข้อ 1 – 8  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินการของครูตามข้อ 1 – 8  
2. แผนงาน แผนการจัดการเรียนรู้ โครงการ กิจกรรม ท่ีครูด าเนินการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3. ข้อมูลจากการนิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินงานของครูตามข้อ 1 – 8  
4. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
5. ผลจากการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
6. การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
น้ าหนัก 5 คะแนน (เชิงคุณภาพ 5 คะแนน) 
ค าอธิบาย ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา หมายถึงการ

บริหารจัดการสถานศึกษาตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานให้มีคุณภาพยั่งยืนและต่อเนื่อง  

เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ 
ข้อท่ี 1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา 
น้ าหนัก 2  คะแนน  
ค าอธิบาย ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร

สถานศึกษา หมายถึงความส าเร็จของการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ให้สถานศึกษามี
ความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาให้บรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษาอย่างคุ้มค่า ตามแนวทางของการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ .ศ.2542 แก้ ไขเพิ่ ม เติม (ฉบับ ท่ี2) พ .ศ.2545 พระราชบัญญั ติระเบี ยบบริหารราชการ
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กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  ตลอดจนกฎกระทรวงว่าด้วยการกระจายอ านาจการบริหารและการ
จัดการศึกษา พ.ศ.2550 หรือระเบียบกฎหมายตามท่ีต้นสังกัดก าหนดโดยสามารถจัดระบบบริหารให้
มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย               
ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการให้สามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย เช่น การใช้ระบบ
บริหารคุณภาพ (PDCA) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นต้น  
ซึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา ควรจัดให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และหน่วยงานต้น
สังกัดท่ีมีการแบ่งงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ                
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป 

1. ด้านวิชาการ หมายถึงผู้บริหารสถานศึกษามีความรอบรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้น าในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและหลัก สูตรท้องถิ่น 
วางแผนงานวิชาการ จัดให้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การวัดและประเมินผล การแนะแนว ตลอดจน
การประเมินผลการใช้หลักสูตร พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย จัดหาส่ือการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีการพัฒนางาน
วิชาการอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ภายในและใช้มาตรฐานการศึกษาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการด าเนินงาน 

2. ด้านงบประมาณ  หมายถึงผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการบริหารงบประมาณท่ี
คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้ บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จัดภารกิจให้ครอบคลุมกับการ
เสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารการเงิน /บัญชี พัสดุและสินทรัพย์                  
การตรวจสอบติดตามและประเมินผล และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวม รณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัดและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าเป็นไปตามท่ีระเบียบ
กฎหมาย หรือตามท่ีต้นสังกัดก าหนด 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึงผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีแผนการบริหาร
บุคลากรอย่างเป็นระบบในด้านการวางแผนอัตราก าลัง การสรรหา การมอบหมายงาน การส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ                   
มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร 

4. ด้านการบริหารท่ัวไป หมายถึงผู้บริหารจัดให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็น
หมวดหมู่ครอบคลุมและเพียงพอเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และต่อการน าไปใช้ในการ
ก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับงาน ด้าน
บุคลากร ผู้เรียน งานธุรการ งานอาคารสถานท่ีสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ การประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา พร้อมท้ังมีระบบ
การก ากับติดตาม และการรายงานผลการปฏิบัติงานโดยค านึ่งถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นกับสถานศึกษา 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีเป้าหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ท่ีครอบคลุมการ

ด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
2. แผนปฏิบัติงานประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของแต่ละปี 
3. ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

แต่ละป ี
4. รายงานการประชุมท่ีแสดงถึงการน าผลจากการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคณะกรรมการบริหารอื่นๆ เช่น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นต้น 
มาส่ือสารกับบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 

5. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดคล้องกับท่ีระบุไว้ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของแต่ละป ี

6. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีสรุปให้เห็นถึงผลของการจัดกิจกรรมว่า
บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

7. สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 

8. วารสาร/จุลสาร หรือส่ืออื่นๆ ท่ีมีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ของสถานศึกษาไปสู่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. สารสนเทศของสถานศึกษาท่ีแสดงถึงข้อมูลในภาพรวมของการบริหารจัดการ
ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไป  

10.ผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

11.ผลจากการสังเกตในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 
12.ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อท่ี 2 ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
น้ าหนัก 1 คะแนน  
ค าอธิบาย ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คือคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ต้ังแต่การได้มาของคณะกรรมการ จ านวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 และปฏิบัติ
หน้าท่ีตามท่ีระบุไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2543  ดังนี้ 
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1. องค์ประกอบและการได้มาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดเอกลักษณ์ นโยบายและแผนพัฒนา
ของสถานศึกษา 

3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของสถานศึกษา 

4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผน
ของสถานศึกษา 

6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขต
บริการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ  
เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

8. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไปของ
สถานศึกษา 

9. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียนทุก
ด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ  

10. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็น
แหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

11. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน 

12. คณ ะกรรมการสถาน ศึกษ าขั้ น พื้ น ฐาน แ ต่ ง ต้ั ง ท่ี ป รึ กษ าและ/ห รื อ
คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินงานตามระเบียบ 

13. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
และให้ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปช้ันหนึ่งภายใน  15 วัน 
นับแต่วันท่ีมีการประชุม 
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14. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 รับทราบและพึง
พอใจต่อผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. เอกสาร/หลักฐาน  ท่ีแสดงการได้มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. เอกสาร/หลักฐาน ท่ีแสดงรายละเอียดการก าหนดหรือทบทวนนโยบายการ

ก ากับดูแลสถานศึกษา รวมท้ังทบทวนกรอบทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษาตามบทบาทหน้าท่ี
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. เอกสาร/หลักฐาน ท่ีแสดงรายละเอียดการด าเนินการตามระบบการก ากับ
ดูแลสถานศึกษา โดยมี เอกสาร/หลักฐาน/รายงานหรือบันทึกการประชุมท่ีแสดงให้ เห็นว่า
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดให้มีกระบวนการท่ีเป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้
เกิดการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา 

4. เอกสาร/หลักฐาน ท่ีแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
การติดตามผลการด าเนินงานส าคัญ เช่นระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล 
ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีเป็นมติของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5. เอกสาร/หลักฐาน ท่ีแสดงให้เห็นถึงนโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีก าหนดให้มีระบบการประเมินตนเอง และมีการด าเนินงานตามระบบนั้น 

6. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
7. รายงานการสังเคราะห์มติ/นโยบาย รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
8. ผลการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของสถานศึกษาจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
9. ผลการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อท่ี 3 บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
น้ าหนัก 2 คะแนน  
ค าอธิบาย บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษา               

มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และสวยงาม ดังต่อไปนี้ 
1. สะอาด  
 สะอาด หมายถึงไม่รก มีระเบียบ รักษาง่ายใช้สะดวก  
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2. สุขลักษณะ 
สุขลักษณะ หมายถึงสะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขกาย สบายใจ เป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม 
3. สวยงาม 

สวยงาม หมายถึงมีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับพื้นท่ีแวดล้อม ไม่ส้ินเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. เอกสาร หลักฐาน แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับสถานท่ี  
2. การสังเกต สภาพแวดล้อม 
3. การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 
น้ าหนัก 5 คะแนน (เชิงปริมาณ 2.5 คะแนน และพัฒนาการ 2.5 คะแนน) 
ค าอธิบาย พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

หมายถึง การด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อท่ี 14  ระบุว่า “ก าหนดให้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”ท่ียึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยการส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลของ
หน่วยงานต้นสังกัด ท้ังนี้สถานศึกษาจะต้องด าเนินการประกันคุณภาพภายในท่ีครอบคลุมตัวบ่งช้ีตาม
กฎกระทรวงฯ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดจะสามารถสะท้อนประสิทธิผลของ
คุณภาพการด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาได้  

1. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (2.5 คะแนน) 
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  หมายถึงค่าเฉล่ียของคะแนนผลการ

ประเมินคุณภาพภายในของต้นสังกัดทุกมาตรฐาน   
ใช้คะแนนเฉ ล่ียผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาจากต้นสังกัดท่ีเป็นการประเมินคุณภาพภายในของต้นสังกัดทุกมาตรฐานปีล่าสุด 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. เอกสาร หลักฐานท่ีสะท้อนการด าเนินงานตามกฎกระทรวงฯ 
2. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากต้นสังกัด 
3. ผลการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
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2. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (2.5 คะแนน) 
พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา หมายถึง  

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีครอบคลุมการ
ด าเนินงานตามกฎกระทรวงฯ ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หลักสูตร/ต ารา วิธีการเรียนการสอน ส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการศึกษา) 

2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

3. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4. จัดระบบบริหารและสารสนเทศตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) 
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

พิจารณาจากคุณภาพการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาข้างต้น 3 ปีย้อนหลัง 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ หมายถึงตัวบ่งช้ีท่ีประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  

พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา รวมถึงความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
และหน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งช้ี (ค่าน้ าหนัก 10 คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา  

น้ าหนัก 5 คะแนน (เชิงคุณภาพ 5 คะแนน) 
ค าอธิบาย ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง สถานศึกษา หมายถึงผลผลิตเป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษาซึ่งก าหนดไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและเป็นข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งก าหนดให้
เป็นอัตลักษณ์ของผลผลิตของสถานศึกษา โดย สมศ.จะประเมินตามอัตลักษณ์ของผลผลิตท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
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เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการก าหนด

แผนปฏิบัติงานด้านผลผลิตโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจการด าเนินงานของสถานศึกษาโดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ด้านผลผลิตท่ีก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจด้านผลผลิตของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. ผลการด าเนินงานด้านผลผลิตบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์การจัดต้ังสถานศึกษา  

5. ผลการด าเนินงานด้านผลผลิตเกิดผลกระทบท่ีดีต่อสถานศึกษาและเป็นท่ี
ยอมรับของชุมชน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
1. ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง

สถานศึกษา รวมท้ังแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานประจ าปีด้านผลผลิตของสถานศึกษาท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

2.  แผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในด้านผลผลิตท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานด้านผลผลิตท่ี
สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

4. หลักฐานการได้รับการยอมรับ.การได้รับรางวัล.หรือการได้รับการยกย่องว่า
เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติท่ีดีในการขับเคล่ือนอัตลักษณ์.เช่น.โล่รางวัล.ใบประกาศเกียรติคุณ.เกียรติ
บัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 

5. ผลการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ 

สถานศึกษา 
น้ าหนัก 5 คะแนน (เชิงคุณภาพ 5 คะแนน) 
ค าอธิบาย ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ

สถานศึกษา หมายถึง ผลการด าเนินงานท่ีสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ตามจุดเน้นและจุดเด่นของ
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สถานศึกษา เช่นจุดเน้นหรือจุดเด่นด้านกีฬา ศาสนา ภาษา ส่ิงแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
วิชาการ เป็นต้น 

เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการก าหนด

จุดเน้น จุดเด่น ของสถานศึกษา รวมท้ังก าหนดแผนปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติงานท่ีก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีส่วนร่วมอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังในและนอกสถานศึกษา  
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังในและนอกสถานศึกษา  
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

5. สถานศึกษามีจุดเน้น หรือจุดเด่น ตามท่ีก าหนด และได้รับการยอมรับจาก
องค์กรภายนอกสถานศึกษา 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
1. เอกสารหลักฐาน ท่ีแสดงให้ เห็นการก าหนดจุดเน้น  หรือ จุด เด่นของ

สถานศึกษา 
2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจ าปี  รวมท้ังแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับจุดเน้น  หรือ จุดเด่นของสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานตามจุดเน้น หรือ
จุดเด่นของสถานศึกษาท่ีก าหนด หรือผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจน
ถือเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาท่ีได้รับการยอมรับ 

4. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยก
ย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติท่ีดี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชู
เกียรติ เป็นต้น 

5. ผลการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
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กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม หมายถึงตัวบ่งช้ีท่ีประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 

โดยสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันช้ีแนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตาม
นโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมท่ีเปล่ียนไป โดยมีเป้าหมายท่ี
แสดงถึงความเป็นผู้ช้ีน าสังคม อาทิ การรักชาติ การบ ารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ การ
ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง การสร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบ
ประชาคมอาเซียน การส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม พลังงาน เศรษฐกิจ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ 
และความประหยัด รวมท้ังการแก้ปัญหาสังคม อาทิ ความขัดแย้ง อุบัติภัย และส่ิงเสพติด เป็นต้น
ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งช้ี (ค่าน้ าหนัก 10 คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
น้ าหนัก 5 คะแนน (เชิงคุณภาพ 2 คะแนน และพัฒนาการ 3 คะแนน) 
ค าอธิบาย ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถาน ศึกษา 

หมายถึง สถานศึกษามีการก าหนดมาตรการท่ีน ามาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาใน
สถานศึกษาและ/หรือ ชุมชนรอบสถานศึกษา โดยการด าเนินงานเกิดจากการมีส่วนร่วมทั้งสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม อาจมีการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริไป
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา 

1. เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ (2 คะแนน)  
พิจารณาจากการด าเนินโครงการพิเศษท่ีสถานศึกษาก าหนดเพื่อน ามาปรับปรุง

และพัฒนาในการแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา และ/หรือชุมชนรอบสถานศึกษา ตามเกณฑ์การ
พิจารณาดังนี้  

1. มีการด าเนินการโครงการพิเศษ อย่างน้อย 1 โครงการ  
2. มีการด าเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)  
3. บรรลุเป้าหมายตามแผนการด าเนินงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
4. ผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีส่วนร่วมในโครงการพิเศษ 

2. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ  (3 คะแนน) 
พิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของการพัฒนาท่ีดีขึ้นในการแก้ปัญหา เช่น ปัญหา

ผู้เรียนท่ีด้อยโอกาส ปัญหาผู้เรียนขาดสารอาหาร ปัญหาท้องวัยใส ปัญหาในชุมชนหรือท้องถิ่น                
การส่งเสริมการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตามศักยภาพของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา             
การเป็นแบบอย่างการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ   
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
1. โครงการหรือกิจกรรมท่ีสถานศึกษาได้ด าเนินงาน รวมท้ังความส าเร็จของ

โครงการหรือกิจกรรม 
2. รายงานการประชุมของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ พร้อมแบบประเมินผลโครงการ 
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลท่ีแสดงถึงการปฏิบัติ 
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลท่ีแสดงถึงการเกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์  สร้าง

คุณค่าต่อสถานศึกษา และ/หรือชุมชนรอบสถานศึกษา  และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติต่อไป   
6. ผลการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

น้ าหนัก 5 คะแนน (เชิงคุณภาพ 5 คะแนน) 
ค าอธิบาย ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 

และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-
2561) หมายถึงสถานศึกษามีการก าหนดมาตรการท่ีน ามาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด สมศ. และ/
หรือ หน่วยงานสนับสนุน เช่น ส านักงบประมาณ สถานประกอบการ เป็นต้น โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
ดังนี้  

1. กลุ่มสถานศึกษาท่ีต้องยกระดับมาตรฐาน คือสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสอง ไม่ได้รับการรับรอง 

2. กลุ่มสถานศึกษาท่ีต้องรักษามาตรฐาน คือสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสองได้รับการรับรองและมีผลการประเมินในระดับดีและดีมาก 

3. กลุ่มสถานศึกษาท่ีต้องพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ คือสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสองได้รับการรับรองและมีผลการประเมินในระดับดีมาก 

เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ 
พิจารณาจากผลการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาตามแผนการด าเนินงาน

ประจ าปี ตามมาตรการท่ีน ามาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อมุ่งไปสู่สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามกลุ่ม
สถานศึกษา  ดังนี้ 

1. มีแผนการด าเนินงานประจ าปีตามมาตรการท่ีน ามาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อ
มุ่งไปสู่สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามกลุ่มสถานศึกษาข้างต้น โดยใช้ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
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คุณภาพภายนอกรอบสองและผลการประเมินคุณภาพภายใน (กรณีสถานศึกษาท่ียังไม่เคยได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองให้ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด) 

2. มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
สนับสนุนท้ังเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3. มีการด าเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)  
4. ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี .ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 
5. มีผลกระทบต่อคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

1. โครงการหรือกิจกรรมท่ีสถานศึกษาได้ด าเนินงาน รวมท้ังความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับตัวบ่งช้ี 

2. รายงานการประชุมของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  
4. เอกสาร หลักฐาน ข้อมูลท่ีแสดงถึงการด าเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ 

(PDCA)  
5. เอกสาร หลักฐาน ข้อมูลท่ีแสดงถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการพัฒนาของ

สถานศึกษา 
6. ผลการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
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โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
 
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ดูแลรับผิดชอบการจัด
การศึกษาภาคบังคับและประสานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสถานศึกษาเอกชนรวมท้ัง
ประสานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสถานศึกษาสังกัดอื่นในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม
อ าเภอก าแพงแสนและอ าเภอดอนตูม ปัจจุบันมี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร เป็นผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยในปีการศึกษา 2557 มีโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท่ีมีจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน 
จ านวน 52 โรง ดังแสดงในตารางท่ี1 ดังนี้33 
 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลทางกายภาพ จ านวนครู นักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
              การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

อ าเภอ 
จ านวนโรงเรียน 

(โรง) 
จ านวนครู 

(คน) 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
เมืองนครปฐม 21 127 1,485 
ก าแพงแสน 17 118 1,377 
ดอนตูม 14 82 1,088 
รวม 52 327 3,950 

ท่ีมา : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, แผนปฏิบัติการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (นครปฐม : กลุ่ม
นโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, 2556), 8. 
 
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ได้ด าเนินงานตามนโยบาย
และงานท่ีสนองนโยบายท่ีมีมิติความต่อเนื่องแก้จุดบกพร่องและพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าส่งผล              
สู่นโยบายด้านสังคมของรัฐบาลนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงาน

                                                 
33 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, แผนปฏิบัติการส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (นครปฐม : 
กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, 2556), 8. 
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีพื้นท่ีรับผิดชอบครอบคลุมจ านวน 4 อ าเภอได้แก่ อ าเภอ               
นครชัยศรี อ าเภอสามพราน อ าเภอบางเลน และอ าเภอพุทธมณฑล ปัจจุบันมีนายทวีพล แพเรือง 
เป็นผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  โดยในปีการศึกษา 2557 
มีโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ท่ีมีจ านวน
นักเรียนน้อยกว่า 120 คน จ านวน 46 โรง ดังแสดงในตารางท่ี 2 ดังนี้34 
 
ตารางท่ี 4 ข้อมูลทางกายภาพ จ านวนครู นักเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขต 
             พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

อ าเภอ 
จ านวนโรงเรียน 

(โรง) 
จ านวนครู 

(คน) 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
นครชัยศรี 8 40 682 
บางเลน 26 99 1,539 
สามพราน 10 42 636 
พุทธมณฑล 2 15 183 
รวม 46 196 2,940 

ท่ีมา : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, แผนปฏิบัติการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (นครปฐม : กลุ่ม
นโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, 2556), 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, แผนปฏิบัติการส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (นครปฐม : 
กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, 2556), 28-29. 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
งานวิจัยในประเทศ 

ไพทูรย์ บัวชิด ได้ศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีก ารศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 และเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ ผลการศึกษาพบว่าการใช้หลัก          
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงล าดับค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุดคือ ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความ
คุ้มค่า ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักนิติธรรม และด้านหลักการมีส่วนร่วมตามล าดับ ส่วนการ
เปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ พบว่า 
ท้ังโดยรวม และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0535 

อภิญญา แก้วช่ืน ได้ศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลัก                
ธรรมาภิบาลและการพัฒนาท่ียั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
หลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาท่ียั่งยืน มีการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านภาระงาน 4 งาน 
คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ บุคลากร บริหารท่ัวไป โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ได้แก่ 
นิติธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความคุ้มค่า และใช้หลักการพัฒนา
ท่ียั่งยืน 4 ประการ ได้แก่ การสร้างยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างรอบด้าน การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ การสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และการมีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการพัฒนา36 

วิรัตน์ รัตนมณี ได้ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตรวจราชการท่ี 3 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักนิติธรรม พบว่าท้ังกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มครูมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นท้ังสองกลุ่ม พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
                                                 

35 ไพฑูรย์  บัวชิด, “การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2550), 148 - 153. 

36 อภิญญา แก้วช่ืน , “รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล
และการพัฒนาท่ียั่งยืน” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550), 323-326. 
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2) หลักคุณธรรม พบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท้ังกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มครู เมื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นท้ังสองกลุ่ม พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) หลักความ
โปร่งใส พบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท้ังสองกลุ่ม เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น พบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4) หลักการมีส่วนร่วม พบว่ากลุ่มผู้บริหารมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มครูมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นท้ังสองกลุ่ม 
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 5) หลักความรับผิดชอบ พบว่ามี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท้ังกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มครู เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นท้ังสองกลุ่ม พบว่า 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 6) หลักความคุ้มค่า พบว่าท้ังกลุ่มผู้บริหารและ
กลุ่มครูมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นท้ังสองกลุ่ม พบว่าไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0537 

ศรีพัชรา สิทธิก าจร แก้วพิจิตร ได้ศึกษาหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ผลการศึกษาพบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 
คือ 1) หลักความรับผิดชอบ 2) หลักนิติธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักความคุ้มค่า 5) หลักความ
มั่นคง 6) หลักความมีส่วนร่วม 7) หลักคุธรรม และ 8) หลักการใช้อ านาจหน้าท่ี การใช้หลัก                
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยการสัมนาอิงผู้เช่ียวชาญ ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ี
ส าคัญ 8 องค์ประกอบ มีความเหมาะสมเป็นไปได้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องตาม
ขอบข่ายการวิจัย38 

บรรจง เจริญ สุข ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลัก                   
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน ผลการศึกษาพบว่าสภาพการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน สะท้อน
ให้เห็นถึงการขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารท้ังทางด้านการบริหารวิชาการ การบริหาร

                                                 
37 วิรัตน์  รัตนมณี , “การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตรวจราชการท่ี 3 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ” 
(วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบายการจัดการ 
และความเป็นผู้น าทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), 147-165. 

38ศรีพัชรา สิทธิก าจร แก้วพิจิตร, “หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.”
(วิทยานิพนธ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 147-156. 
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งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป ส่วนรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงในระดับมากและมากท่ีสุดทุกข้อ39 

ดัสกรณ์ เพชรดี ได้ศึกษาการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของผู้บริหาร ครูผู้สอนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาลพบุรี ผลการศึกษาพบว่า 1) การบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของผู้บริหาร ครูผู้สอนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาลพบุรี พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบการบริหารโดยยึดหลัก              
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหาร ครูผู้สอน และประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี พบว่าผู้บริหาร ครูผู้สอน และประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรีท่ีมีวุฒิทางการศึกษา และความรู้
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผู้ท่ีมีวุฒิทางการศึกษา
ต่ ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรีหรือเทียบเท่า แตกต่างกับผู้ท่ีมีวุฒิทางการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
และผู้ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลปานกลางแตกต่างกับผู้ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลระดับมาก 
ส่วนผู้บริหาร ครูผู้สอน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ลพบุรี ท่ีมีเพศ ต าแหน่ง ขนาดของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและการใช้
หลักธรรมาภิบาลในชีวิตประจ าวันแตกต่างกันมีทัศนะต่อการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ใน
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน40 

สุรศักดิ์ จงจิต ได้ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารทรัพยามนุษย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท่ีถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า  1) การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์พบว่า สภาพท่ีปฏิบัติระดับมาก คือการวางแผนการบริหารทรัพยามนุษย์ ระยะปาน
กลาง 2-3 ปี มีผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีรับผิดชอบในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของ
สถานศึกษา  2) การสรรหาและการคัดเลือก พบว่าสภาพการปฏิบัติระดับมาก คือเกณฑ์การคัดเลือก
บุคคลพิจารณาจากประสบการณ์การท างาน ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาจัดบุคคลเข้าปฏิบัติใน

                                                 
39 บรรจง เจริญสุข, “การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน,”วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย มข. 9, 1 (มกราคม – 
มีนาคม 2552): 108 - 119. 

40 ดัสกรณ์  เพชรดี, “การบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะของผู้บริหาร ครูผู้สอนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาลพบุรี” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2551), 103-116. 
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ต าแหน่งต่างๆ ค านึงถึงความรู้ความสามารถ การส่งเสริมให้บุคลากรใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับ
หน่วยงาน หัวหน้างานแนะน าให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงาน และการก าหนดเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากรใหม่  3) การฝึกอบรมและพัฒนา พบว่าสภาพท่ีปฏิบัติระดับมาก คือการก าหนด
เป้าหมายการฝึกอบรมและพัฒนา การสรุปรายงานน าเสนอต่อผู้บริหารหลังจากท่ีส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมและพัฒนาจากภายนอก  4) การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่าสภาพท่ีปฏิบัติ
ระดับมาก คือการด าเนินการเพื่อให้บุคลากรเข้าใจแนวทางการปฏิบัติในการขอรับสวัสดิการ การแจ้ง
เวียนให้บุคลากรทุกคนทราบ สวัสดิการของบุคลากรท่ีได้รับจากสถานศึกษาหลังจากท่ีมีการถ่ายโอน
ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ ความรวดเร็วการขอรับสวัสดิการ การจัดสวัสดิการ
ให้แก่บุคลากรด้านการรักษาพยาบาล  5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่าสภาพท่ีปฏิบัติระดับ
มาก คือการวางแผนประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการในการ
ก าหนดหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีชัดเจน การก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  6) ความปลอดภัยและสุขภาพ พบว่าสภาพท่ีปฏิบัติระดับมากคือการดูแล
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างานของบุคลากร การดูแลเรื่องความปลอดภัยใน
สถานศึกษา การตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายอยู่เสมอ การเข้าพบผู้บริหาร
สถานศึกษาได้โดยตรงเมื่อเกิดความคับข้องใจ  7) แรงงานสัมพันธ์ พบว่าสภาพท่ีปฏิบัติระดับมาก คือ
การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาโดนใช้กิจกรรมความรักความ
สามัคคีของบุคลากรภายในสถานศึกษา การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับ
ชุมชน การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ความร่วมมือท่ีสถานศึกษาต้องการจาก
ชุมชน41 

วินัย  ปานแดง ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงและหลักธรรมาภิบาลท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการด าเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงและ
หลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) รูปแบบภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลง และหลักธรรมาภิบาลท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา
มี 10 องค์ประกอบ คือการส่ือสาร การดูแลให้อ านาจ การมีวิสัยทัศน์ การท างานเป็นทีม ความคิด

                                                 
41 สุรศักด์ิ จงจิต, “สภาพปัญหาการบริหารทรัพยามนุษย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี

ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบายการจัดการ และความเป็น ผู้น าทางการศึกษา           
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 197-203. 
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สร้างสรรค์ บุคลิกภาพ การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส และความคุ้มค่า 3) รูปแบบมีความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง42 

ปรีดา พรหมดี ได้ศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษ าการใช้หลัก                   
ธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 6 ผลการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า ได้ด าเนินงานตามระเบียบ 
กฎหมาย และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ในการบริหารวิชาการ 
งบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหารท่ัวไป ส าหรับปัญหาท่ีส่วนน้อยได้เสนอไว้คือ บุคลากรมี
มากดูแลไม่ท่ัวถึง และต้องช้ีแจงให้บุคลากรเข้าใจ เมื่อไปชุมกลับมาแล้ว43 
 กัมปนาท วัชรธนาคม ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงช้ันท่ี 1 – 2 ผลการศึกษา พบว่าสภาพความเข็มแข้งในการน าหลัก                
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงช้ันท่ี 1 – 2 ปรากฏผลดังนี้ 1) ระดับการ
ปฏิบัติในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วม หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า และ
หลักความโปร่งใส 2) ระดับความส าเร็จในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความ
รับผิดชอบ หลักนิติธรรม และหลักความคุ้มค่า โดยมีระดับการปฏิบัติและระดับความส าเร็จสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีได้จากโรงเรียนในผันในเขตตะวันออก รูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลท่ีน ามาใช้ใน
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงช้ันท่ี 1 – 2 ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 13 ขั้นตอน คือ        
1) การสร้างความตระหนัก 2) การก าหนความรับผิดชอบ 3) การมีส่วนร่วม 4) การท างานเป็นทีม      
5) การจัดการความรู้ 6) การวิเคราะห์ 7) การอ านวยความสะดวก 8) การสร้างความสัม พันธ์         

                                                 
42 วินัย ปานแดง, "ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงและหลักธรรมาภิบาลท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิผลการด าเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4, 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2553): 162. 

43 ปรีดา พรหมดี, “การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 6” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2553), 47-56. 
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9) การสร้างวินัย 10) การสร้างค่านิยม 11) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี 12) การเป็นตัวอย่างท่ีดี
ของผู้อ านวยการโรงเรียน 13) การให้ขวัญก าลังใจ44 
 พัชรินทร์ นาคไพจิตร ได้ศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ พบว่าเนื่องมาจากระบบอุปถัมภ์กับระบบราชการมักจะแยก
จากกันไม่ออก โดยเฉพาะอย่างยิ่ งราชการส่วนท้องถิ่น  ด้านคุณภาพของบุคลากร ความรู้
ความสามารถในด้านต่างๆ ของประชาชนในท้องถิ่นยังมีน้อย วุฒิการศึกษาท่ีสถานศึกษาต้องการส่วน
ใหญ่เป็นวุฒิท่ีขาดแคลน เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ พนักงานครูท่ีมี
วุฒิเหล่านี้เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว หน่วยงานยังสรรหามาทดแทนไม่ได้ และระบบการติดตามผล 
ด้านบริหารงานบุคคลมีเพียงการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง
เท่านั้น แนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ 
สรุปได้ว่า ควรรับพนักงานครูท่ีมีวุฒิตรงกับต าแหน่งท่ีต้องการ การแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพของ
บุคลากร ควรเน้นการให้สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มากขึ้น ให้บุคคลผู้มีความรู้ความช านาญ
ได้ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นคงในต าแหน่งหน้าท่ี  การส่งเสริมให้มี
ขวัญก าลังใจท่ีดีและมีความต้ังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อท าให้ประสิทธิภาพของงานดีขึ้น โดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพื่อให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล45 
 กิจเกื้อ ส่งกล่ิน ได้ศึกษาการบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนกลุ่มค่ายพระเจ้าตากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการศึกษา
พบว่า 1) ผลการวิเคราะห์การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มค่าย
พระเจ้าตาก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมากทุกด้าน 2) เปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มค่ายพระเจ้าตาก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนกลุ่มค่ายพระเจ้าตาก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 3) 

                                                 
44 กัมปนาท วัชรธนาคม , “การพัฒนารูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงช้ันท่ี 1 – 2 ” (ดุษฎีนิพนธ์ ปรัญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553), 238-254. 

45พัชรินทร์ นาคไพจิตร, “การทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
การศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์” (รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553), 36-37. 
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การวิเคราะห์ความแปรปรวน เปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนกลุ่มค่ายพระเจ้าตาก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวม
และรายด้าน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่า การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มค่ายพระเจ้าตาก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ46 

ดุจดาว จิตใส ได้ศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่น ท่ี 5 ผลการวิจัยสรุปว่า 1) การใช้หลักธรรมาภิบาลของ   
ผู้บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 5 โดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก 2) การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 5 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .0147 

เกษมศรี จาตุรพันธ์ ได้ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า 1)การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาครอยู่ในระดับมาก ท้ังโดย
ภาพรวมและแยกพิจารณาในแต่ละด้าน 2) ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดับมากท้ังโดยภาพรวมและแยกพิจารณาในแต่ละด้าน 3) การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร โดย
ภาพรวมและรายคู่ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0148 

ปิยะพงษ์  โพธิ์มี ได้ศึกษาการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับความ             
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

                                                 
46 กิจเกื้อ ส่งกล่ิน , “การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน

กลุ่มค่ายพระเจ้าตากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1” (งานนิพนธ์ การศึกษา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554), 88-98. 

47ดุจดาว จิตใส, “การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 5” การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2, 1 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2554): 124. 

48 เกษมศรี  จาตุรพันธ์ , “การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 80-84. 
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เขต 8 พบว่า 1) การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 3) การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษากับความพึงพอใจของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0149 

สุคนธ์ มณีรัตน์ ได้ศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับรูปแบบความผูกพันต่ อ              
องค์การของบุคลากรโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า 1) การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียง              
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยคือ การจัดหาบุคคลเข้าท างาน การจัดรูปแ บบองค์การ                   
การฝึกอบรมและการพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน รางวัลและสิทธิประโยชน์ 2) รูปแบบความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนสาธิตจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียง ค่ามั ชฌิ มเลขคณิ ตจากมากไปหาน้อยดั งนี้ คือความ ผูกพั นท างความรู้ สึ ก               
ความผูกพันท่ีเป็นปทัสถาน ความผูกพันแบบต่อเนื่อง  3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากร
มนุษย์กับรูปแบบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม มี

ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0150 
ปูรณ์ญาดา กาพย์ตุ้ม ได้ศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนกลุ่ม

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 ได้สรุปผลการวิจัยว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนมเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6 พบว่า
สถานศึกษาได้ใช้หลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 ประการโดยหลักนิติธรรมได้บริหารงานตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับด้านหลักคุณธรรมได้บริหารงานอย่างมีศีลธรรมสร้างความยุติธรรมปลอดจากการท าผิด
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณด้านหลักความโปร่งใสได้บริหารงานในโครงสร้างการบริหารงานท้ัง 

                                                 
49 ปิยะพงษ์  โพธิ์มี, “การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 119-122. 

50 สุคนธ์  มณีรัตน์, “การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับรูปแบบความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 90-94. 
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4 กลุ่มงานคือ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล และ
กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป โดยมีการควบคุมก ากับดูแลและตรวจสอบได้ ด้านหลักความมีส่วนร่วมได้
บริหารงานอย่างมี ส่วนร่วมในการบริหารและการตั ดสินใจท้ังครู  บุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา บุคคลในชุมชนรวมท้ังหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน             
ด้านหลักความรับผิดชอบได้บริหารงานบนพื้นฐานข้อมูลท่ีถูกต้องยอมรับผลดีและผลเสียจากการ
ปฏิบัติงานอย่างรับผิดรับชอบมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงเพื่อพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง และด้านหลักความคุ้มค่าได้บริหารงานโดยการจัดสรรและการใช้งบประมาณท่ีมีอยู่
อย่างจ ากัดอย่างคุ้มค่ารวมท้ังการใช้ทรัพยากรได้อย่างรู้คุณค่า โดยการส่งเสริมการสนับสนุนการ
รณรงค์การใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด51 

พีริยา เมฆโต ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน ผลการศึกษาพบว่า 1) การบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 1 ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2) บุคลากรในสถานศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีความพึงพอใจในภาพรวมปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน
ระดับมาก ยกเว้นเงินเดือนอยู่ในระดับปานกลาง 3) สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยภาพรวม และรายปัจจัยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0152 

วุฒิชัย ประชัน ได้ศึกษาหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า               
1) ผลการศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 6 หลักในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา

                                                 
51ปูรณ์ญาดา กาพย์ตุ้ม,“การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6” 
(วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555), 62-75. 

52พีริยา เมฆโต,“ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน” (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ,2554), 85-88. 
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ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  
ด้านหลักคุณธรรมอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบ ส่วนค่าเฉล่ียท่ีน้อยท่ีสุด คือ 
ด้านหลักการมีส่วนร่วม 2) ผลการศึกษาผลการเปรียบเทียบการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จ าแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีความคิดไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่าง 3) ผลการศึกษาผลกรเปรียบเทียบ
การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านนิติธรรมและด้านหลักความคุ้มค่ามีความ
คิดเห็น ท่ีแตกต่างกัน 4) ผลการศึกษาผลการเปรียบเทียบการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน                
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียนของผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวม 
พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ในส่วนใหญ่แต่ละด้านไม่แตกต่าง
กัน ยกเว้นด้านคุณธรรมและด้านความรับผิดชอบ มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน53 

สุภาวดี อินทรชาติ ได้ศึกษาการใช้ห ลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา                   
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 5 ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพการน าหลัก              
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดของข้าราชการครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) การเปรียบเทียบสภาพการน าหลัก             
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาและขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวม พบว่า 
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ครูท่ีท างานในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 เกี่ยวกับด้านความโปร่งใส54 
                                                 

53วุฒิชัย ประชัน,“หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2” (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554), 118-127. 

54สุภาวดี อินทรชาติ, “การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 5” (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555), 95-97. 
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สุภาพร ค าส าแดง ได้ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 24 ผลการศึกษาสรุปว่า 1) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 24 พบว่าผู้บริหารมีการรับรู้ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไป
น้อยได้แก่ หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่า หลักคุณธรรม หลักนิติธรรมและ
หลักการมีส่วนร่วม ซึ่งครูมีการรับรู้ต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได้แก่              
หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่า หลักคุณธรรม และหลักการมี
ส่วนร่วม 2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
การรับรู้ของผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ท่ีมี
ประสบการณ์การท างานและลักษณะสถานศึกษาต่างกันผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้บริหารและครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา .เขต.24.ท่ีมีประสบการณ์การท างานและ
ลักษณะสถานศึกษาต่างกันมีระดับการรับรู้ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผู้บริหารและครูท่ีมีประสบการณ์การท างาน 21ปีขึ้นไปจะมีระดับ
การรับรู้มากท่ีสุดรองลงมาคือ.ผู้บริหารและครูท่ีมีประสบการณ์การท างาน.11-20.ปีและผู้บริหารและ
ครูท่ีมีประสบการณ์การท างาน 1-10 ปีผู้บริหารและครูในโรงเรียนในฝันจะมีระดับการรับรู้มากท่ีสุด
รองลงมาคือ  ผู้บริหารและครูในโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลและผู้บริหารและครูในโรงเรียนท่ัวไปมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การท างานของผู้บริหารและกับลักษณะสถานศึกษามีปฏิสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่าประสบการณ์การท างานและลักษณะสถานศึกษาส่งผล
ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา55 

ปิยวรรณ กระทงยาม ได้ศึกษาการประเมินอภิมานคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. 
ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินอภิมาน
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จังหวัดชลบุรี ภาพรวมคุณภาพรายงานอยู่ในระดับดีเย่ียม การสังเคราะห์ผลการประเมินพบว่าระดับ

                                                 
55สุภาพร ค าส าแดง, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา

ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24,” 
(การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556), 93-97. 
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กลุ่มตัวบ่งช้ีและระดับตัวบ่งช้ีอยู่ในระดับดี จุดอ่อนคือนักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน จุดท่ีควรพัฒนาคือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อเสนอแนะคือควรยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ 
นวัตกรรมหรือการปฏิบัติท่ีดีของสถานศึกษา56 

เสาวนิทย์  ชุมศรี ได้ศึกษาเรื่องสภาพปัญหาและแนวทางการด าเนินงานการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 3 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับสภาพการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูท่ีรับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้านโดยเรียงล าดับคือ กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน  
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ และกลุ่มมาตรการส่งเสริมตามล าดับ 2) ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 ระหว่างความคิดเห็นของผู้บริหารและครูท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพท่ีมี
ขนาดโรงเรียนแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0557 

นงลักษณ์ พอร์เตอร์ , วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ และ พรภวิษย์ มนตร์วัชรินทร์ ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า               
1) ระดับของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลและความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.27 และ 4.25 ตามล าดับ) 2) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของ
การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ คือ ปัจจัยความชัดเจนของยุทธศาสตร์ ปัจจัย
ความพร้อมของระบบงาน ปัจจัยการมีส่วนร่วมของครู เจ้าหน้าท่ี และปัจจัยค่านิยมและวัฒนธรรม
สถานศึกษา ส่งผลต่อความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร

                                                 
56ปิยวรรณ กระทงยาม, “การประเมินอภิมานคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ใน

โรงเรียนระดับประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี” (วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556), 119-112. 

57 เสาวนิทย์  ชุมศรี , “สภาพปัญหาและแนวทางการด าเนินงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6” 
(การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2556), 85-87. 
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สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0558  

 
งานวิจัยต่างประเทศ 

คิมเมท (Kimmet) ได้ศึกษาเรื่องการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในระบอบการเมืองการ
ปกครองในอาเซียน 4 ประเทศงานวิจัยนี้พบว่าในประเทศท่ีพัฒนาแล้วหลักธรรมาภิบาลได้ถูกน าไปใช้
ในเชิงของกลยุทธ์ทางการเมืองมากกว่าการน าเนื้อหาสาระไปประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบายโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงานวิจัยนี้ เกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในประเทศเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้                
4 ประเทศนี้ได้แก่  ฟิลิปปินส์ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียโดยพิจารณาเป็นประเทศไปและ
เปรียบเทียบกับกรณีศึกษาโดยศึกษาว่าประเทศเหล่านี้มีการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้อย่างไรบ้างรวม
ไปถึงการมีส่วนร่วมของหลักธรรมาภิบาลในการเลือกต้ังในปี 2004 ซึ่งพบว่าหลักธรรมาภิบาลได้ถูก
น าไปใช้อย่างกว้างขวางและเป็นประเด็นส าคัญในการปฏิรูปรูปแบบการปกครองนอกจากนี้ประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีได้กล่าวมานี้ยังได้เรียนรู้ในการน าหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาการเมืองการ
ปกครองโดยเน้นการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้พัฒนาบ้านเมือ งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะท่ี
บ้านเมืองมีความไม่แน่นอนและเศรษฐกิจคับขันเพื่อเป็นรูปแบบและเป็นแนวทางในการบริหาร
ประเทศใหม่ๆเนื่องจากหลักธรรมาภิบาลช่วยสนับสนุนการเมืองการปกครองซึ่งแนวคิดของหลัก            
ธรรมาภิบาลมีท่ีมาจากชาติตะวันตกซึ่งก่อให้เกิดรูปแบบการบริหารใหม่ๆ และก่อให้เกิดการพัฒนา
ทางประชาธิปไตยซึ่งนั่นคือหนึ่งในจุดประสงค์ส าคัญของหลักธรรมาภิบาลนั่นเอง59 

แม็คมิลแลนด์ (Mcmillan) ได้ท าการศึกษาเรื่องการกระจายอ านาจนโยบายทาง
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศกาน่า ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาระดับประถม
ศึกษาของประเทศกาน่า ได้มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีการน านโยบายภายใต้การใช้หลัก              
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการจัดการศึกษา แต่ผลการศึกษาพบว่ามีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อย เท่าน้ัน 

                                                 
58 นงลักษณ์ พอร์เตอร์ , วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ และ พรภวิษย์ มนตร์วัชรินทร์, "ภาวะผู้น าการ

เปล่ียนแปลงและหลักธรรมาภิบาลท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา,” 
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8, 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 
2557): 65. 

59Philip Kimmet, “ The Politic of Good Governance in the Asean 4” 
(Master’s Thesis. Griffith : Griffith University, 2005), 32. 
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เพราะว่าอ านาจในการตัดสินใจยังคงอยู่ท่ีการบริหารส่วนกลางและรัฐบาลขาดการสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง60 
 เลวิส (Lewis) ได้ศึกษาการก ากับดูแลในด้านการศึกษา : การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานผลการวิจัยพบว่าการก ากับดูแลกิจการท่ีดี สามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นท่ีจะยกผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา ในการให้บริการในการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสูงเป็นมาตรฐาน เป็นวิธีการในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ซึ่งปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของสถานศึกษาคือ งบประมาณ 
และการจัดการทรัพยากร, ทรัพยากรมนุษย์61 
 อินเดรียนาวาติ (Indrianawati) ได้ศึกษาผลกระทบของความเป็นผู้น าในการจัดการ
ประสิทธิภาพการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และความพึงพอใจท้ังภายในและภายนอกในหลักสูตร
การศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 1) ความเป็นผู้น ามีผลต่อการจัดการประสิทธิภาพการท างานอย่างมี
นัยส าคัญ 2) ความเป็นผู้น ามีผลต่อการก ากับดูแลท่ีดีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 3) ความเป็นผู้น ามีผล
ต่อความพึงพอใจภายในอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 4) ประสิทธิภาพการท างานมีผลต่อความพึงพอใจ
ภายในอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 5) การก ากับดูแลท่ีดีมีผลต่อความพึงพอใจภายนอก 6) ความพึง
พอใจภายในไม่ได้ส่งผลต่อความพึงพอใจภายนอก62 

โคแซก (Kosack) ได้ศึกษาการการคาดการณ์การด าเนินการหลักธรรมาภิบาลของ
องค์กรทางการเมืองและนโยบายการศึกษาของไต้หวัน, กาน่า, และบราซิล ผลการศึกษาพบว่า กุญแจ
ส าคัญในการด าเนินการส่วนใหญ่อยู่ท่ีการวางนโยบายทางด้านการศึกษาซึ่งรัฐพยายามท่ีจะวางระบบ
ทางการศึกษาโดยน าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ต้ังแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
พยายามท่ีจะให้ครอบคลุมทุกระดับ ตลอดจนโรงเรียนทุกโรงเรียน, ครู, ระบบการสอบ, ค่าธรรมเนียม

                                                 
60Leah K Mcmillan, A misguided curriculum: Decentralized education 

policy in Ghana’s primary school system ( M.A.,Saint mary’s Universiry (Canada), 
2007), 103-111.  

61Maureen Lewis, Governance in Education: Raising Performance. 
(University of Sussex and World Bank, 2009) 

62Usman Indrianawati, “The effect of leadership on performance 
management , good governance,internal and external satisfaction in study programs,” 
China-USA Business Review 9, 5(May 2010): 8. 
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ทางการศึกษา และข้อจ ากัดในการเข้าถึงในระบบการศึกษา และบทบาทในการด าเนินการของ
โรงเรียนเอกชน63 

ฮารูน่า และ แคนน่า (Haruna and Kannae) ได้ศึกษาการน าหลักธรรมาภิบาลสู่การ
จัดท าหลักสูตรกิจกรรมสาธารณะ กรณีศึกษาของสถาบัน Ghana Institute of Management and 
Public Administration ซึ่งเป็นการตรวจสอบวิธีการน าหลักสูตรบูรณาการท่ีไม่ซ้ ากันในแต่ละ
ท้องถิ่นและในระดับภูมิภาคกับหลักธรรมาภิบาลเข้าด้วยกัน ซึ่งสนับสนุนโดยหน่วยงานระหว่าง
ประเทศหลายแห่ง สามารถสรุปได้โดยการสังเกตเกี่ยวกับวิธีการในการเสริมสร้างจุดแข็งของหลักสูตร
และปรับปรุงคุณภาพของการศึกษา ตลอดจนวิธีในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ              
ผลการศึกษาพบว่ามีลักษณะร่วมกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างหลักสูตรของ GIMPA กับ
มาตรฐานและหลักการซึ่งได้รับการรับรองของ National Association of Schools of Public 
Affairs and Administration (NASPAA)64 
  

สรุป 
ธรรมาภิบาล Good Governance เป็นวิธีการท่ีดีในการบริหารจัดการองค์กรท้ังทาง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบ
ได้ อันจะน ามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ และเป็นการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยมีหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งก็คือส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้น าหลักการและด าเนินการ
พัฒนาระบบราชการไทยอย่างชัดเจนและต่อเนื่องโดยได้ผลักดันการสร้างระบบราชการไทยให้เป็น
กลไกของรัฐท่ีส าคัญต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ด้วยการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทยเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะข้าราชการให้สามารถเรียนรู้ปรับตัวและตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงในการอ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนได้อย่างทันกาล สถาบัน
พระปกเกล้าได้พัฒนาจากระเบียบส านักนายกว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ

                                                 

 63Stephen Kosack, “Predicting good governance : Political organization and 
education policymaking in Taiwan, Ghana, and Brazil,” (Ph.D. dissertations, Yale 
University,2008), accessed May 5, 2015, available from ProQuest http://search. 
proquest.com/docview/304393031?accountid=50150 

64 Peter F. Haruna, and Lawrence A. Kannae, “ Connecting Good 
Governance Principles to the Public Affairs Curriculum : The Case of Ghana Institute 
of Management and Public Administration,”Journal of Public Affairs Education 19,3 
(Summer 2013):493 – 514. 
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สังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 และปรับปรุงเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์บริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 จ าแนกองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการท่ีดีได้ 10 หลักการ ดังนี้             
1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความ
รับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า 7) หลักการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 8) หลักการบริหารจัดการ 9) 
หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 10) หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ ซึ่งสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการก ากับดูแลของรัฐได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ ตลอดมา ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดับสากล ซึ่งจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังก าหนดให้ออกกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดการน าสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม และจากหมวด 6 เรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพได้ก าหนดให้ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ท าหน้าท่ีพัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอกและท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้ มีการตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา.โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย.หลักการ.และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งเป็น
หลักประกันได้ว่าสถานศึกษาได้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นท่ีพอใจจาก
ผู้รับบริการ และเป็นท่ียอมรับในระดับสากลต่อไป 
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บทที่  3 
 

การด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research) มีวัตถุประสงค์ 1) 
เพื่อทราบธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม 2) เพื่อทราบผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 3) เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาล
กับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม โดยใช้โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม   
เขต.1.และ.เขต.2.เป็นหน่วยวิเคราะห์ .(unit.of.analysis).ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้อ านวยการ
โรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 320 คน โดยมีข้ันตอนการด าเนินการ
วิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

เพื่อให้การด าเนินการวิจัยด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงก าหนดรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 

ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคต่างๆ.จากเอกสาร.ข้อมูลทางสถิติ.รายงานและบทความ
ต่างๆ พร้อมท้ังรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาแนวคิด.หลักการ.ทฤษฎี.เพื่อเป็นขอ้มูลในการจัดท าโครง
ร่างการวิจัย และเสนอโครงการวิจัยต่อภาควิชาการบริหารการศึกษา.เพื่อขออนุมัติโครงร่างงานวิจัย
จากบัณฑิตวิทยาลัย 
ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงานตามโครงการวิจัย 
 เป็นขั้นตอนการจัดสร้างเครื่องมือ.น าเครื่องมือไปพัฒนาและตรวจสอบ.เพื่อปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือ.แล้วน าไปเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีก าหนดเป็นตัวอย่างในการวิจัย              
น าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล.ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย 
เป็นขั้นตอนการเสนอผลการวิจัยต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามท่ีคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ แล้ว
จัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

เพื่อให้งานวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดต่างๆ.เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย.ซึ่งประกอบด้วย.แผนแบบการวิจัย.
ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล ตัวแปรท่ีศึกษา เครื่องมือและการ
พัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา.(descriptive.research).ท่ีมีแผนแบบการวิจัย
ในลักษณะของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว.ศึกษาสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง.(the.one.shot,.non.– 
experimental case study design) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
เมื่อ   R  หมายถึง  ตัวอย่างท่ีได้จากการสุ่ม 

   X  หมายถึง  ตัวแปรท่ีศึกษา 
   O  หมายถึง  ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 
 
ประชากร 

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ได้แก่โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีจ านวนนักเรียนไม่เกิน  
120 คน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ เขต 2 จ านวน 98 โรง 
 

                                

                                 O 

 

 

 

 

     R                          X 
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กลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนท่ีดีและมีความเช่ือถือได้  ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างโดย

มีรายละเอียดดังนี้ 
จากโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ             

เขต 2  จ านวน 98 โรง ผู้วิจัยได้ใช้ตารางประมาณการขนาดตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และ
มอร์แกน87..ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 80 โรง จากนั้นผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มแบบแบ่งประเภท (stratified 
random sampling) โดยจ าแนกโรงเรียนตามอ าเภอท่ีอยู่ และใช้การสุ่มอย่างง่ายในการเลือก
โรงเรียน  
 

ผู้ให้ข้อมูล 
ก าหนดให้ผู้ให้ข้อมูลของแต่ละโรงเรียนจ านวน 4 คน ประกอบด้วย 1) ผู้อ านวยการ

โรงเรียน จ านวน 1 คน 2) ครู จ านวน 1 คน 3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ประธาน
กรรมการสถานศึกษา/กรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้ปกครอง/กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน/กรรมการ
ท่ีเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กรรมการท่ีเป็นผู้แทนศิษย์เก่า/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูล 320 คน ดังรายละเอียดในตารางท่ี  5 

 

ตารางท่ี..5..จ านวนประชากร..กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล..จ าแนกตามส านักงานเขตพื้นท่ี 
               การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ เขต 2 

อ าเภอ 
ประชากร 

(โรง) 
กลุ่มตัวอย่าง 

(โรง) 

ผู้ให้ข้อมูล (คน) 
ผู้อ านวยการ

โรงเรียน 
ครู 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รวม 

เมืองนครปฐม 21 17 17 17 34 68 
ก าแพงแสน 17 13 13 13 26 52 
ดอนตูม 14 12 12 12 24 48 
นครชัยศรี 8 7 7 7 14 28 
บางเลน 26 22 22 22 44 88 
สามพราน 10 8 8 8 16 32 
พุทธมณฑล 2 1 1 1 2 4 
รวมทั้งสิ้น 98 80 80 80 160 320 

                                                 
87Robert V. Krejcie, and Daryle W. Morgan, “Determining Sample Size for 

Research Activities,” Journal for Educational and Psychological Measurement. No. 
3, (November 1970): 608. 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ส าหรับในการวิจัยครั้งนี้  ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  ตัวแปรพื้นฐาน  และตัว

แปรท่ีศึกษา  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ตัวแปรพื้นฐานเป็นตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่   

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ีหลักในโรงเรียน และประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง
ปัจจุบัน 

2. ตัวแปรต้นเป็นตัวแปรเกี่ยวกับธรรมาภิบาล (Xtot)..ตามแนวทางของสถาบัน
พระปกเกล้า ประกอบด้วย  10  ตัวแปรย่อย  ดังนี้  

2.1 หลักนิติธรรม (X1)..หมายถึง การตรากฎหมายท่ีถูกต้องเป็นธรรม การบังคับ
การให้เป็นไปตามกฎหมาย การก าหนดกฎ กติกาและการปฏิบัติตามกฎกติกาท่ีตกลงกันไว้อย่าง
เคร่งครัด โดยค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพความยุติธรรมของสมาชิก 

2.2 หลักคุณธรรม (X2)..หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน         
มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 

2.3 หลักความโปร่งใส (X3)..หมายถึง ความโปร่งใสพอเทียบได้ว่ามีความหมาย
ตรงกันข้ามหรือเกือบตรงกันข้ามกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยท่ีการทุจริตคอร์รัปช่ันให้ความหมายใน
เชิงลบและมีความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ความโปร่งใสเป็นค าศัพท์ท่ีไม่แง่มุมในเชิงบวกและให้
ความหมายในเชิงสงบสุข 

2.4 หลักความมีส่วนร่วม (X4) หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองและการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรของชุมชน
และของชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูลแสดง
ความคิดเห็น ให้ค าแนะน าปรึกษาร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจาก
ประชาชน   

2.5 หลักความรับผิดชอบ (X5) หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าท่ีความส านึกใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และการกระตือรือร้นในการ
แก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างและความกล้าท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสีย
จากการกระท าของตนเอง 

2.6 หลักความคุ้มค่า (X6) หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัด 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า 
สร้างสรรค์ สิน ค้าและบริการ ท่ีมี คุณภาพสามารถแข่งขัน ได้ ในเวทีโลก และรักษาพัฒ นา
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ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหารการจัดการและ
การใช้ทรัพยากรอยู่อย่างจ ากัด 

2.7 หลักองค์กรแห่งการเรียนรู้ (X7) หมายถึง องค์กรท่ีมีการเสริมสร้างจัดหาและ
แลกเปล่ียนความรู้ ตลอดจนน าความรู้ใหม่ ท่ีมาจากภายนอกองค์กรและภายในองค์กร จากในตัว
บุคคลมาปรับปรุงพฤติกรรมการท างาน 

2.8 หลักการบริหารจัดการ (X8) หมายถึง กระบวนการของการตัดสินใจและ
กระบวนการท่ีมีการน าผลของการตัดสินใจไปปฏิบัติ 

2.9 หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (X9) หมายถึง กระบวนการท่ีสร้างให้บุคลากร
ในองค์การได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน โดยการศึกษาอบรมปฏิบัติทดลองและการพัฒนาเป็นการ
ด าเนินการเพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพในการปฏิบัติงานตลอดจนปรับปรุงพฤติธรรม ให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าท่ีในความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การซึ่งส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าท่ีของตนเองและความเจริญก้าวหน้าขององค์การ 

2.10  หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (X10) หมายถึง เครื่องมือท่ีมี
ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในตลาดโลก ในการส่งเสริมการส านึกรับผิดชอบ การปรับปรุงการ
ให้บริการขั้นพื้นฐานและเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น 

3. ตัวแปรตามเป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรียนขนาดเล็ก (Ytot) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 12 ตัวแปรย่อย  ดังนี้ 

3.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี (Y1) หมายถึง ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง 
และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมท้ังรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย มีสุนทรียภาพ มีความ
ซาบซึ้ง รับรู้ในคุณค่าหรือมีอารมณ์ความรู้สึกในส่ิงดีงาม 

3.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์..(Y2).หมายถึง ผู้เรียนท่ี
เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน และเป็นคนดีของสังคม 

3.3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Y3) หมายถึง ผู้เรียนค้นคว้าหา
ความรู้จากการอ่านใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ และผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง
ร่วมกับผู้อื่นท้ังในและนอกสถานศึกษา 

3.4 ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น (Y4) หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ คิดเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม 

3.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (Y5) หมายถึง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับดีและมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับช้ัน ป.6  
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3.6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Y6) หมายถึง 
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นถงึความสามารถของผู้เรยีนเป็นรายบุคคลและจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

3.7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ..(Y7) การ
บริหารจัดการสถานศึกษาตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บรหิารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้พื้นฐานให้มคุีณภาพยั่งยนืและต่อเนื่อง 

3.8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ..(Y8) 
หมายถึง การด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

3.9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ังสถานศึกษา .(Y9) หมายถึง ผลผลิตเป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษาซึ่งก าหนดไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและเป็นข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งก าหนดให้เป็น                
อัตลักษณ์ของผลผลิตของสถานศึกษา 

3.10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา (Y10) หมายถึง ผลการด าเนินงานท่ีสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ตามจุดเน้นและจุดเด่น
ของสถานศึกษา เช่น จุดเน้นหรือจุดเด่นด้านกีฬา ศาสนา ภาษา ส่ิงแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และวิชาการ เป็นต้น 

3.11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา .(Y11) 
หมายถึง การก าหนดมาตรการท่ีน ามาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานศึกษาและ/หรือ 
ชุมชนรอบสถานศึกษาโดยการด าเนินงานเกิดจากการมีส่วนร่วมท้ังสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและ
สังคม อาจมีการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริไปประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

3.12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา.(Y12) หมายถึง มีการก าหนด
มาตรการท่ีน า มาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยมีข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด สมศ. และ/หรือหน่วยงานสนับสนุน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม..(questionnaire)..เป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น จ านวน 1 ฉบับ จ าแนกออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี.1.การสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม .ประกอบด้วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ีหลักในโรงเรียน และประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง
ปัจจุบัน  

ตอนท่ี.2.การสอบถามเกี่ยวกับธรรมาภิบาล.(.Xtot).ตามแนวทางของสถาบันพระปกเกล้า
ประกอบด้วย.10.ตัวแปรย่อย.ดังนี้ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลัก
ความมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า 7) หลักองค์กรแห่งการเรียนรู้                     
8) หลักการบริหารจัดการ 9) หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 10) หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร  

ตอนท่ี 3 การสอบถามเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียน
ขนาดเล็ก.(Ytot).ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา.ประกอบด้วย 12 ตัวแปรย่อย ดังนี้ 1).ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ท่ีดี.2).ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์.3).ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง.4) ผู้เรียนคิดเป็น .ท าเป็น.5).ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน.6).ประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ.7).ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา.ท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพยั่งยืน
และต่อเนื่อง.8).พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด.9).ผลการ
พัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา.ปณิธาน/วิสัยทัศน์.พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา .
10).ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 11).ผลการ
ด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา.12).ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน.และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา . 

แบบสอบถามตอนท่ี 2 และ 3 มีลักษณะเป็นแบบจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ ตาม
แนวคิดของลิเคิร์ท (Likert, s five rating scale)88 มีความหมายและค่าน้ าหนักดังนี้ 

                                                 
88Rensis Likert, “The Method of Constructing and Attitude Scale,”  

Readings in Attitude Theory and Measurement, ed. Martin Fishbein, (New York : 
John Wiley & Sons, 1967), 90 - 95. 
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ระดับ 5 หมายถึง ธรรมาภิบาลหรือผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง ธรรมาภิบาลหรือผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม อยู่ใน
ระดับมาก ให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง ธรรมาภิบาลหรือผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง ธรรมาภิบาลหรือผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม อยู่ใน
ระดับน้อย ให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับ 1 หมายถึง ธรรมาภิบาลหรือผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด ให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

 
การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

การพัฒนาเครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
1. ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง.แล้วน าผลการศึกษามาพัฒนาเครื่องมือโดยการปรึกษา

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
2. ตรวจสอบความเท่ียง ตรงเชิงเนื้อหา (content.validity) ของแบบสอบถามโดยน า

แบบสอบถามให้ ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบ โดยพิจารณาค่า IOC (index of item 
objective congruence) มากกว่า 0.5 ขึ้น ไป ปรับปรุงแก้ ไขส านวนภาษาและ เนื้ อหาตาม
ข้อเสนอแนะ โดยมีค่า IOC ระหว่าง 0.8 – 1.00  

3. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับผู้บริหารสถานศึกษา  
ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม.เขต.1.และ.เขต.2.กับโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน.8.โรง.ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 
32  คน   

4. น าคะแนนท่ีได้จากแบบสอบถามกลับมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ตามวิธี

ของครอนบาค (Cronbach)89 โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิอัลฟา (- Coefficient) ผลปรากฏว่าค่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.989   

5. ได้เครื่องมือฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริง 

                                                 
89Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Tests, (New York & Row  

Publisher, 1974), 161. 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยท าบันทึกถึงบัณฑิตวิทยาลัยผ่านภาควิชาการบริหารการศึกษา  เพื่อท าหนังสือ

ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์และด้วยตนเอง 
3. ด าเนินการเก็บแบบสอบถามทางไปรษณีย์และด้วยตนเอง ต้ังแต่เดือนมีนาคม 2558 

ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 และได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์คืนจากสถานศึกษาจ านวน 80 โรง 
จ านวน 320 ฉบับ คิดเป็น 100 % 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)  

เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนแล้ว  ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้  
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
2. ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
3. จัดท าตารางแจกแจงคะแนน (tally sheet)  เพื่อกรอกคะแนนให้สอดคล้องกับ

แผนการวิเคราะห์ข้อมูลและระเบียบวิธีทางสถิติท่ีใช้ 
4. น าข้อมูลดังกล่าวไปค านวณหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป   

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
เพื่อให้การวิเคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงได้วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ

ขั้นตอน  โดยใช้ค่าสถิติ  ดังนี้ 
1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถี่ (frequency)..และ            

ค่าร้อยละ (percentage) 
2.  วิเคราะห์ธรรมาภิบาลหรือผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยใช้            

ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)..โดยพิจารณาค่ามัชฌิมเลขคณิต               
ของคะแนนท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูล แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวความคิด
ของเบสท์ (Best)90 มีรายละเอียดดังนี้ 

                                                 
90John W. Best, Research in Education . 3rd ed. (New Jersey : Prentice-

Hall,1977),174. 
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ค่ามัชฌิมเลขคณิต  4.50 – 5.00  หมายถึง  ธรรมาภิบาลหรือผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต  3.50 – 4.49  หมายถึง ธรรมาภิบาลหรือผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต  2.50 – 3.49  หมายถึง ธรรมาภิบาลหรือผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต  1.50 – 2.49  หมายถึง ธรรมาภิบาลหรือผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต  1.00 – 1.49  หมายถึง ธรรมาภิบาลหรือผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลหรือผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
product moment correlation coefficient) 

  
สรุป 

 

การวิจัยเรื่องธรรมาภิบาลกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียน
ขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบ              
ธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 2) เพื่อ
ทราบผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 3) เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา.(descriptive.research).ใช้โรงเรียนสังกัด 
ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เป็นหน่วยวิเคราะห์ .(unit.of.analysis)               
ผู้ให้ข้อมูลของแต่ละโรงเรียนประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน ครู จ านวน 1 คน 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.จ านวน.2 คน.รวมผู้ให้ข้อมูล.320.คน.เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัยเป็นการแบบสอบถามเกี่ยวกับธรรมาภิบาล และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สถิติท่ี
ใช้ในการวิจัยคือค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)..และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product 
moment correlation coefficient) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป   
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บทที่  4 

ผลการวิเคราะห์ 
 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก                                                      
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม” ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 320 ฉบับ ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลคือ ประกอบด้วย 1) ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน 2) ครู
จ านวน 1 คน 3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ประธานกรรมการสถานศึกษา/
กรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้ปกครอง/กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน/กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น/กรรมการท่ีเป็นผู้แทนศิษย์เก่า/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คน รวมผู้ให้
ข้อมูล 320 คน จากสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ 
เขต 2 จ านวน 80 โรง ได้รับการตอบกลับคืนทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ตารางประกอบการบรรยายจ าแนกได้เป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียน             
ขนาดเล็กส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
 ตอนท่ี  4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
 
ตอนที่  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ ง ได้จากการตอบแบบสอบถามของคือ  
ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน 2) ครู จ านวน 1 คน 3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ ประธานกรรมการสถานศึกษา/กรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้ปกครอง/กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กร
ชุมชน/กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กรรมการท่ีเป็นผู้แทนศิษย์เก่า/กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คน จ านวนท้ังส้ิน 80 โรง รวมผู้ให้ข้อมูล 320 คน จากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 แยกพิจารณาตามเพศ  
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อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ีหลักในโรงเรียน และประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 
โดยหาค่าความถ่ี (frequency) และร้อยละ  (percentage)  ดังรายละเอียดในตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี  6  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ท่ี สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1 เพศ 

- ชาย 
- หญิง 

 
140 
180 

 
43.75 
56.25 

 รวม 320 100 
2 อาย ุ

- ไม่เกิน 30 ปี 
- 31 - 40 ปี 
- 41 - 50 ปี 
- 51 ปีขึ้นไป 

 
10 
35 
88 
187 

 
3.13 
10.94 
27.50 
58.43 

 รวม 320 100 
3 ระดับการศึกษา 

- ต่ ากว่าปริญญาตรี 
- ปริญญาตร ี
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 

 
63 
213 
42 
2 

 
19.69 
66.56 
13.12 
0.63 

 รวม 320 100 
4 ต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน 

- ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- ครู 
- คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
80 
80 
160 

 
25.00 
25.00 
50.00 

 รวม 320 100 
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ตารางท่ี  6  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ท่ี สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
5 ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 

- ไม่เกิน 10 ป ี
- 11 – 20 ปี  
- 21 – 30 ปี 
- 31 ปีขึ้นไป 

 
124 
80 
44 
72 

 
38.75 
25.00 
13.75 
22.50 

 รวม 320 100 
 

จากตารางท่ี 6 พบว่า ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 320 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน         
180 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 เป็นเพศชาย จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 มีอายุ 51 ปี           
ขึ้นไป มากท่ีสุด จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 58.43 และมีอายุไม่เกิน 30 ปี น้อยท่ีสุด จ านวน              
10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.56 รองลงมาคือระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 19.69 ต าแหน่งหน้าท่ี
หลักในโรงเรียน เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 80 คน และครู จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.00 ตามล าดับ ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00                   
ส่วนประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน ไม่เกิน 10 ปี มากท่ีสุด จ านวน 124 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 38.75 และมีประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบันระหว่าง 21 - 30 ปีน้อยท่ีสุด จ านวน  
44 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75  

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม 

ในการวิเคราะห์ธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เพื่อตอบค าถามการวิจัยข้อท่ี 1 ว่าอยู่ระดับใด ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล                  
ธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดย
ภาพรวมและจ าแนกตามหลักธรรมาภิบาล ผู้วิจัยวิเคราะห์จากมัชฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  แล้วน าไปเปรียบเทียบตามเกณฑ์ระดับคุณภาพตามแนวคิดของเบสท์ 
(Best) ดังปรากฏรายละเอียด ตามตารางท่ี  7 
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ตารางท่ี  7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด    
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดยภาพรวม   

 

ธรรมาภิบาล 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(n = 80) 

ครู 
(n = 80) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(n = 160) 

รวม 
(n = 320) 

X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ 

หลักนิติธรรม (X1) 4.33 0.50 มาก 4.26 0.54 มาก 4.23 0.54 มาก 4.27 0.53 มาก 
หลักคุณธรรม (X2) 4.41 0.49 มาก 4.36 0.55 มาก 4.28 0.55 มาก 4.34 0.54 มาก 
หลักความโปร่งใส (X3) 4.41 0.48 มาก 4.40 0.56 มาก 4.33 0.61 มาก 4.37 0.57 มาก 
หลักการมีส่วนร่วม (X4) 4.29 0.57 มาก 4.30 0.60 มาก 4.23 0.61 มาก 4.26 0.60 มาก 
หลักความรับผิดชอบ (X5) 4.33 0.55 มาก 4.33 0.60 มาก 4.25 0.56 มาก 4.29 0.57 มาก 
หลักความคุ้มค่า (X6) 4.37 0.51 มาก 4.38 0.54 มาก 4.27 0.55 มาก 4.32 0.54 มาก 
หลักองค์กรแห่งการเรียนรู้ (X7) 4.32 0.56 มาก 4.30 0.53 มาก 4.23 0.57 มาก 4.27 0.56 มาก 
หลักการบริหารจัดการ (X8) 4.25 0.59 มาก 4.29 0.60 มาก 4.21 0.62 มาก 4.25 0.61 มาก 
หลักการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (X9) 

4.27 0.55 มาก 4.29 0.57 มาก 4.19 0.59 มาก 4.24 0.58 มาก 

หลักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร (X10) 

4.19 0.68 มาก 4.18 0.66 มาก 4.13 0.59 มาก 4.16 0.63 มาก 

โดยภาพรวม (Xtot) 4.32 0.50 มาก 4.31 0.54 มาก 4.24 0.54 มาก 4.28 0.53 มาก 

 
จากตารางท่ี 7 พบว่า ธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดยภาพรวม  อยู่ ในระดับมาก ( X = 4.28, S.D. = 0.53)               
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หาน้อยดังนี้ ได้แก่ หลักความโปร่งใส ( X = 4.37, S.D. = 0.57) หลักคุณธรรม ( X = 4.34, S.D. = 
0.54) หลักความคุ้มค่า ( X = 4.32, S.D. = 0.54) หลักความรับผิดชอบ ( X = 4.29, S.D.= 0.57)   
หลักนิ ติธรรม ( X = 4.27, S.D.= 0.53) หลักองค์กรแห่งการเรียนรู้  ( X = 4.27, S.D. = 0.56) 
หลักการมีส่วนร่วม ( X = 4.26, S.D. = 0.60) หลักการบริหารจัดการ ( X = 4.25, S.D. = 0.61) 
หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( X = 4.24, S.D. = 0.58) และหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ( X = 4.16, S.D. = 0.63) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 
0.53 - 0.61 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน และเมื่อจ าแนกตามสถานภาพทางด้านต าแหน่งหน้าท่ีหลักของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความเห็นดังนี้ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.32, S.D. 



133 
 

 

 

= 0.50) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรก
ดังนี้ ได้แก่ หลักความโปร่งใส ( X = 4.41, S.D. = 0.48 หลักคุณธรรม ( X = 4.41, S.D. = 0.49) 
และหลักความคุ้มค่า ( X = 4.37, S.D. = 0.51)  ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบว่า อยู่ระหว่าง 0.48 - 0.68 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

ครูมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดยภาพรวม  อยู่ ในระดับมาก ( X = 4.31, S.D. = 0.54)               
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ ได้แก่
หลักความโปร่งใส ( X = 4.40, S.D. = 0.56) หลักความคุ้มค่า ( X = 4.38, S.D. = 0.54) และหลัก
คุณธรรม ( X = 4.36, S.D. = 0.55) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานพบว่า                   
อยู่ระหว่าง 0.53 - 0.66 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาด
เล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 
4.24, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสาม
ล าดับแรกดังนี้ ได้แก่หลักความโปร่งใส ( X = 4.33, S.D. = 0.61) หลักคุณธรรม ( X = 4.28, S.D. = 
0.55) และหลักความคุ้มค่า ( X = 4.27, S.D. = 0.55)  ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.54 - 0.62 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ผลการวิเคราะห์ธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม  มีรายละเอียดตามตารางท่ี 8 – 17 ดังนี้ 
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ตารางท่ี  8  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็ก            
ด้านหลักนิติธรรม   

หลักนิติธรรม 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(n = 80) 

ครู 
(n = 80) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(n = 160) 

รวม 
(n = 320) 

X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาน า
พระราชบัญญัติพระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
มาใช้ในการบริหาร 

4.34 0.59 มาก 4.16 0.51 มาก 4.24 0.58 มาก 4.25 0.57 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา
ก าหนด กฎ ระเบียบ 
ข้อตกลงหรือแนวทางการ
บริหารงานในโรงเรียนอย่าง
ชัดเจน 

4.36 0.58 มาก 4.39 0.65 มาก 4.27 0.67 มาก 4.33 0.64 มาก 

3. บุคลากรมีสิทธิ เสรีภาพ
ในการก าหนด กฎ ระเบียบ 
ข้อตกลง หรือแนวทางการ
บริหารงานในโรงเรียน 

4.29 0.66 มาก 4.20 0.70 มาก 4.19 0.64 มาก 4.22 0.66 มาก 

4. กฎ ระเบียบ ข้อตกลง 
หรือแนวทางการบริหาร 
งานในโรงเรียนบุคลากรพร้อม
ใจและเต็มใจปฏิบัติ 

4.37 0.54 มาก 4.31 0.61 มาก 4.22 0.60 มาก 4.28 0.59 มาก 

5. มีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เก่ียวกับกฎ ระเบียบ ข้อตกลง
หรือแนวทางการบริหารงานใน
โรงเรียน ที่โรงเรียนก าหนดขึ้น 

4.31 0.61 มาก 4.25 0.68 มาก 4.24 0.64 มาก 4.26 0.64 มาก 

6. ผู้บริหารสถานศึกษา
ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ 
ข้อตกลงหรือแนวทางการ
บริหารงานในโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัด 

4.31 0.67 มาก 4.27 0.73 มาก 4.22 0.62 มาก 4.26 0.66 มาก 

7. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ก ากับ ดูแล และส่งเสริม 
ให้บุคลากรประพฤติ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ ข้อตกลงหรือแนว
ทางการบริหารงานใน
โรงเรียน 

4.42 0.52 มาก 4.32 0.61 มาก 4.26 0.62 มาก 4.32 0.60 มาก 

8. มีการปรับปรุง กฎ 
ระเบียบ ข้อตกลงหรือ              
แนวทางการบริหารงานใน
โรงเรียนให้มีความชัดเจน 

4.26 0.61 มาก 4.19 0.62 มาก 4.20 0.69 มาก 4.21 0.65 มาก 

รวม 4.33 0.50 มาก 4.26 0.54 มาก 4.23 0.54 มาก 4.27 0.53 มาก 
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จากตารางท่ี 8 พบว่า ธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักนิติธรรม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D. = 0.53)               
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่าธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักนิติธรรม อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิม          
เลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนด กฎ ระเบียบ ข้อตกลงหรือแนว
ทางการบริหารงานในโรงเรียนอย่างชัดเจน ( X = 4.33, S.D. = 0.64) ผู้บริหารสถานศึกษา ก ากับ 
ดูแล และส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อตกลงหรือแนวทางการ
บริหารงานในโรงเรียน ( X = 4.32, S.D. = 0.60) กฎ ระเบียบ ข้อตกลง หรือแนวทางการบริหารงาน
ในโรงเรียนบุคลากรพร้อมใจและเต็มใจปฏิบัติ ( X = 4.28, S.D. = 0.59) มีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อตกลงหรือแนวทางการบริหารงานในโรงเรียน ท่ี
โรงเรียนก าหนดขึ้น ( X = 4.26, S.D. = 0.64) ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อตกลง
หรือแนวทางการบริหารงานในโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ( X = 4.26, S.D.= 0.66) ผู้บริหารสถานศึกษา
น าพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ มาใช้ในการบริหาร 
( X = 4.25, S.D.= 0.57) บุคลากรมีสิทธิ เสรีภาพในการก าหนด กฎ ระเบียบ ข้อตกลง หรือแนวทาง
การบริหารงานในโรงเรียน ( X = 4.22, S.D. = 0.66) และมีการปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อตกลงหรือ
แนวทางการบริหารงานในโรงเรียนให้มีความชัดเจน ( X = 4.21, S.D. = 0.65) ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.57 - 0.66 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดง
ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อจ าแนกตามสถานภาพ
ทางด้านต าแหน่งหน้าท่ีหลักของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความเห็นดังนี้ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักนิติธรรม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.33, 
S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับ
แรกดังนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ก ากับ ดูแล และส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อตกลงหรือแนวทางการบริหารงานในโรงเรียน ( X = 4.42, S.D. = 0.52) 
กฎ ระเบียบ ข้อตกลง หรือแนวทางการบริหารงานในโรงเรียนบุคลากรพร้อมใจและเต็มใจปฏิบัติ  
( X = 4.37, S.D. = 0.54) และผู้บริหารสถานศึกษาก าหนด กฎ ระเบียบ ข้อตกลงหรือแนวทางการ
บริหารงานในโรงเรียนอย่างชัดเจน ( X = 4.36, S.D. = 0.58) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.52 - 0.67 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ครูมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักนิติธรรม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.54) เมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้  ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนด กฎ ระเบียบ ข้อตกลงหรือแนวทางการบริหารงานในโรงเรียนอย่าง
ชัดเจน ( X = 4.39, S.D. = 0.65) ผู้บริหารสถานศึกษา ก ากับ ดูแล และส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อตกลงหรือแนวทางการบริหารงานในโรงเรียน  ( X = 4.32, 
S.D. = 0.61) และกฎ ระเบียบ ข้อตกลง หรือแนวทางการบริหารงานในโรงเรียนบุคลากรพร้อมใจ
และเต็มใจปฏิบัติ ( X = 4.31, S.D. = 0.61) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า 
อยู่ระหว่าง 0.51 - 0.73 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาด
เล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักนิติธรรม อยู่ในระดับมาก 
( X = 4.23, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อยสามล าดับแรกดังนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนด กฎ ระเบียบ ข้อตกลงหรือแนวทางการ
บริหารงานในโรงเรียนอย่างชัดเจน ( X = 4.27, S.D. = 0.67) ผู้บริหารสถานศึกษา ก ากับ ดูแล และ
ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อตกลงหรือแนวทางการ
บริหารงานในโรงเรียน ( X = 4.26, S.D. = 0.62) และมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อตกลงหรือแนวทางการบริหารงานในโรงเรียน ท่ีโรงเรียนก าหนดขึ้น 
( X = 4.24, S.D. = 0.64) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.58 - 
0.69 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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ตารางท่ี  9  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็ก             
ด้านหลักคุณธรรม   

หลักคุณธรรม 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(n = 80) 

ครู 
(n = 80) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(n = 160) 

รวม 
(n = 320) 

X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา
ปฏิบัติต่อครูทุกคน               
โดยยดึหลักความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน                 
และมีความยตุิธรรม 

4.40 0.59 มาก 4.35 0.73 มาก 4.26 0.68 มาก 4.32 0.67 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา
พิจารณาความดีความชอบ 
โดยยดึหลักความสามารถ 
อย่างเหมาะสม            
และเป็นธรรม 

4.47 0.57 มาก 4.33 0.67 มาก 4.26 0.73 มาก 4.33 0.68 มาก 

3. บุคลากรในโรงเรียน
ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่น              
ในความถูกต้องดงีาม 

4.46 0.57 มาก 4.44 0.57 มาก 4.31 0.59 มาก 4.38 0.58 มาก 

4. การเสริมสร้างการปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมทางศาสนา
ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน
เสริมสร้างการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางศาสนาให้แก่
บุคลากรในโรงเรียน 

4.29 0.66 มาก 4.37 0.60 มาก 4.27 0.58 มาก 4.30 0.61 มาก 

5. ผู้บริหารมีวิธีการส่งเสริม
ให้บุคลากรขยันขันแข็ง 
จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย
ในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 

4.34 0.59 มาก 4.34 0.66 มาก 4.18 0.68 มาก 4.26 0.66 มาก 

6. ผู้บริหารและบุคลากรใน
โรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต 

4.49 0.55 มาก 4.41 0.59 มาก 4.31 0.69 มาก 4.38 0.64 มาก 

7. ผู้บริหารให้ความเชื่อถือ 
ไว้วางใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

4.44 0.52 มาก 4.31 0.67 มาก 4.37 0.60 มาก 4.37 0.60 มาก 

8. โรงเรียนมีความมั่นคงในการ
จัดการศึกษา ตลอดจน
ผู้บริหาร ครู บุคลากร อยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข 

4.40 0.61 มาก 4.34 0.66 มาก 4.32 0.73 มาก 4.34 0.68 มาก 

รวม 4.41 0.49 มาก 4.36 0.55 มาก 4.28 0.55 มาก 4.34 0.54 มาก 

 
จากตารางท่ี 9 พบว่า ธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักคุณธรรม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.34, S.D. = 0.54)               
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่าธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักคุณธรรม อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม             
( X = 4.38, S.D. = 0.58) ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
( X = 4.38, S.D. = 0.64) ผู้บริหารให้ความเช่ือถือ ไว้วางใจในการปฏิบั ติ งานของบุคลากร                  
( X = 4.37, S.D. = 0.60) โรงเรียนมีความมั่นคงในการจัดการศึกษา ตลอดจนผู้บริหาร ครู บุคลากร 
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ( X = 4.34, S.D.= 0.68) ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาความดีความชอบ 
โดยยึดหลักความสามารถ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  ( X = 4.33, S.D. = 0.68) ผู้บริหาร
สถานศึกษาปฏิบั ติต่อครูทุกคนโดยยึดหลักความเสมอภาคเท่าเทียมกันและมีความยุติธรรม                  
( X = 4.32, S.D.= 0.67) มีการเสริมสร้างการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาให้แก่บุคลากรใน
โรงเรียน ( X = 4.30, S.D. = 0.61) และผู้บริหารมีวิธีการส่งเสริมให้บุคลากรขยันขันแข็ง จริงใจ 
อดทน มีระเบียบวินัยในการปฏิบั ติ งานด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ( X = 4.26, S.D. = 0.66)             
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.58 - 0.68 มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อจ าแนก
ตามสถานภาพทางด้านต าแหน่งหน้าท่ีหลักของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความเห็นดังนี้ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักคุณธรรม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.34, 
S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับ
แรกดังนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ( X = 4.49, 
S.D. = 0.55) ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาความดีความชอบ โดยยึดหลักความสามารถ อย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม ( X = 4.47, S.D. = 0.57) และบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นใน
ความถูกต้องดีงาม ( X = 4.46, S.D. = 0.57) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า 
อยู่ระหว่าง 0.52 - 0.66  มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ครูมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักคุณธรรม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.55) เมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้  ได้แก่ 
บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ( X = 4.44, S.D. = 0.57) ผู้บริหาร
และบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ( X = 4.41, S.D. = 0.59) และการ
เสริมสร้างการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาให้แก่บุคลากรในโรงเรียนเสริมสร้างการปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมทางศาสนาให้แก่บุคลากรในโรงเรียน  ( X = 4.37, S.D. = 0.60) ตามล าดับ เมื่อ



139 

 

 

 

พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.57 - 0.73  มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดง
ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาด
เล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักคุณธรรม อยู่ในระดับมาก 
( X = 4.28, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อยสามล าดับแรกดังนี้  ได้แก่ ผู้บริหารให้ความเช่ือถือ ไว้วางใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร                  
( X = 4.37, S.D. = 0.60) โรงเรียนมีความมั่นคงในการจัดการศึกษา ตลอดจนผู้บริหาร ครู บุคลากร 
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ( X = 4.32, S.D.= 0.73) และบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่น              
ในความถูกต้องดีงาม ( X = 4.31, S.D. = 0.59) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบว่า อยู่ระหว่าง 0.58 - 0.73  มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี  10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็ก  
ด้านหลักความโปร่งใส 

หลักความโปร่งใส 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(n = 80) 

ครู 
(n = 80) 

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
(n = 160) 

รวม 
(n = 320) 

X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารมีการประชุมวาง
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณอย่างเป็นระบบ
ชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง 

4.41 0.59 มาก 4.39 0.65 มาก 4.28 0.78 มาก 4.34 0.70 มาก 

2. ผู้บริหารมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการเบิกจ่าย
ถูกต้องตามระเบียบ 

4.53 0.60 มาก 4.45 0.60 มาก 4.46 0.68 มาก 4.47 0.64 มาก 

3. ผู้บริหารมีความโปร่งใสใน
การบริหารงาน และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

4.40 0.65 มาก 4.46 0.66 มาก 4.36 0.72 มาก 4.40 0.69 มาก 

4. การด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียนเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
โรงเรียน 

4.43 0.52 มาก 4.41 0.63 มาก 4.32 0.71 มาก 4.37 0.65 มาก 

5. ผู้บริหารสถานศึกษา
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน พัสดุให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับของราชการ 

4.41 0.54 มาก 4.45 0.61 มาก 4.36 0.69 มาก 4.39 0.63 มาก 

6. มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนให้
บุคลากรได้ทราบอย่าง
สม่ าเสมอและทั่วถึง 

4.36 0.62 มาก 4.35 0.64 มาก 4.30 0.67 มาก 4.33 0.65 มาก 

7. ผู้บริหารสามารถบอก 
ที่มาที่ไปของเงิน                     
แต่ละประเภทได ้

4.46 0.53 มาก 4.41 0.69 มาก 4.31 0.69 มาก 4.37 0.66 มาก 

8. มีระบบการตรวจสอบ
ภายในโรงเรียนที่เข็มแข็ง
และมีประสิทธิภาพสูง 

4.26 0.67 มาก 4.28 0.69 มาก 4.28 0.66 มาก 4.28 0.67 มาก 

รวม 4.41 0.48 มาก 4.40 0.56 มาก 4.33 0.61 มาก 4.37 0.57 มาก 

 
จากตารางท่ี 10 พบว่า ธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักความโปร่งใส อยู่ในระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.57)               
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่าธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักความโปร่งใส อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิม             
เลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ได้แก่ ผู้บริหารมีการแต่งต้ังคณะกรรมการการเบิกจ่ายถูกต้องตาม
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ระเบียบ ( X = 4.47, S.D. = 0.64) ผู้บริหารมีความโปร่งใสในการบริหารงาน และสามารถตรวจสอบ
ได้ ( X = 4.40, S.D. = 0.69) ผู้บริหารสถานศึกษาควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุให้
เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของราชการ ( X = 4.39, S.D. = 0.63) การด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน ( X = 4.37, S.D. = 0.65) ผู้บริหาร
สามารถบอก ท่ีมาท่ีไปของเงินแต่ละประเภทได้ ( X = 4.37, S.D.= 0.66) ผู้บริหารมีการประชุมวาง
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างเป็นระบบชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ( X = 4.34, S.D.= 
0.70) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้บุคลากรได้ทราบอย่างสม่ าเสมอและท่ัวถึง ( X = 
4.33, S.D. = 0.65) และมีระบบการตรวจสอบภายในโรงเรียนท่ีเข็มแข็งและมีประสิทธิภาพสูง ( X = 
4.28, S.D. = 0.67) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.63 - 0.70 มี
การกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
และเมื่อจ าแนกตามสถานภาพทางด้านต าแหน่งหน้าท่ีหลักของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความเห็นดังนี้ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักความโปร่งใส อยู่ในระดับมาก ( X = 
4.41, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสาม
ล าดับแรกดังนี้  ได้แก่ ผู้บริหารมีการแต่งต้ังคณะกรรมการการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ ( X = 
4.53, S.D. = 0.60) ผู้บริหารสามารถบอก ท่ีมาท่ีไปของเงินแต่ละประเภทได้ ( X = 4.46, S.D.= 
0.53) และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
( X = 4.43, S.D. = 0.52) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.52 - 
0.67  มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน 

ครูมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักความโปร่งใส อยู่ในระดับมาก ( X = 4.40, S.D. = 0.56) 
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ ได้แก่ 
ผู้บริหารมีความโปร่งใสในการบริหารงาน และสามารถตรวจสอบได้  ( X = 4.46, S.D. = 0.66)
ผู้บริหารมีการแต่งต้ังคณะกรรมการการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ ( X = 4.45, S.D. = 0.60) และ
ผู้บริหารสถานศึกษาควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุให้เป็นไปตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับของราชการ ( X = 4.45, S.D. = 0.61) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบว่า อยู่ระหว่าง 0.59 - 0.63  มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาด
เล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักความโปร่งใส อยู่ในระดับมาก 
( X = 4.33, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อยสามล าดับแรกดังนี้ ได้แก่ ผู้บริหารมีการแต่งต้ังคณะกรรมการการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ 
( X = 4.46, S.D. = 0.68) ผู้บริหารสถานศึกษาควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุให้
เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของราชการ ( X = 4.36 S.D. = 0.69) และผู้บริหารมีความ
โปร่งใสในการบริหารงาน และสามารถตรวจสอบได้  ( X = 4.36, S.D. = 0.72) ตามล าดับ                   
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.66 - 0.78  มีการกระจายของข้อมูลน้อย 
แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



143 

 

 

 

ตารางท่ี  11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็ก ด้าน
หลักการมีส่วนร่วม 

หลักการมีส่วนร่วม 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(n = 80) 

ครู 
(n = 80) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(n = 160) 

รวม 
(n = 320) 

X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มี
การประชุมเพ่ือเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้มีข้อเสนอแนะ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ตลอดจน
ความคิดเห็นร่วมกันเป็นระยะ 

4.34 0.64 มาก 4.24 0.68 มาก 4.18 0.67 มาก 4.23 0.67 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม
ให้บุคลากรในสถานศึกษาได้
ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์                
พันธกิจ และเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

4.41 0.57 มาก 4.36 0.66 มาก 4.25 0.66 มาก 4.32 0.64 มาก 

3. บุคลากรมีโอกาสได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นและร่วมกันปฏิบัติ
กิจกรรมในโรงเรียนด้วยความ
เต็มใจ 

4.35 0.58 มาก 4.40 0.63 มาก 4.27 0.65 มาก 4.32 0.63 มาก 

4. บริหารสถานศึกษาเปิด
โอกาสและสนับสนุนให้
ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
รวมท้ังคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียน 

4.27 0.73 มาก 4.34 0.71 มาก 4.27 0.63 มาก 4.29 0.68 มาก 

5. บุคลากรมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

4.27 0.64 มาก 4.26 0.71 มาก 4.24 0.73 มาก 4.26 0.70 มาก 

6. บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
รับรู้สภาพการณ์ตลอดจนปัญหา
ต่างๆของโรงเรียน 

4.27 0.60 มาก 4.34 0.69 มาก 4.28 0.68 มาก 4.29 0.66 มาก 

7. มีการส ารวจความคิดเห็นของ
บุคลากรและผู้ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละปี 

4.21 0.72 มาก 4.28 0.68 มาก 4.18 0.70 มาก 4.21 0.70 มาก 

8. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม
ให้บุคลากรผู้ปกครอง ชุมชน ผู้
ท่ีเก่ียวข้องรวมท้ัง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

4.20 0.82 มาก 4.16 0.72 มาก 4.17 0.76 มาก 4.17 0.76 มาก 

รวม 4.29 0.57 มาก 4.30 0.60 มาก 4.23 0.61 มาก 4.26 0.60 มาก 

 
จากตารางท่ี 11 พบว่า ธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.60)               
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เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่าธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิม             
เลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ได้แก่ บุคลากรมีโอกาสได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมกันปฏิบัติ
กิจกรรมในโรงเรียนด้วยความเต็มใจ ( X = 4.32, S.D. = 0.63) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้
บุคลากรในสถานศึกษาได้ร่วมกันก าหนดวิ สัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา ( X = 
4.32, S.D. = 0.64) บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับรู้สภาพการณ์ตลอดจนปัญหาต่างๆของโรงเรียน 
( X = 4.29, S.D.= 0.66) ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องรวมท้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
( X = 4.29, S.D. = 0.68) บุคลากรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
( X = 4.26, S.D. = 0.70) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มี
ข้อเสนอแนะแลกเปล่ียนเรียนรู้ตลอดจนความคิดเห็นร่วมกันเป็นระยะ  ( X = 4.23, S.D.= 0.67) มี
การส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละปี ( X = 4.21, S.D. = 0.70) และผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้
บุคลากรผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ( X = 4.17, S.D. = 0.76) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.63 - 0.76 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อจ าแนกตามสถานภาพทางด้าน
ต าแหน่งหน้าท่ีหลักของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน มีความเห็นดังนี้ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก ( X = 
4.29, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสาม
ล าดับแรกดังนี้  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ร่วมกันก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา ( X = 4.41, S.D. = 0.57) บุคลากรมีโอกาสได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นและร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียนด้วยความเต็มใจ ( X = 4.35, S.D. = 0.58) 
และผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีข้อเสนอแนะแลกเปล่ียน
เรียนรู้ตลอดจนความคิดเห็นร่วมกันเป็นระยะ ( X = 4.34, S.D.= 0.64) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.56 - 0.73  มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ครูมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้ นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.30, S.D. = 0.60) 
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เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ ได้แก่ 
บุคลากรมีโอกาสได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียนด้วยความเต็มใจ 
( X = 4.40, S.D. = 0.63) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ร่วมกันก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา ( X = 4.36, S.D. = 0.66) และบุคลากรมีส่วนร่วม
ในการรับรู้สภาพการณ์ตลอดจนปัญหาต่างๆของโรงเรียน ( X = 4.34, S.D.= 0.69)  ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.63 - 0.71  มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดง
ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาด
เล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก 
( X = 4.23, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อยสามล าดับแรกดังนี้ ได้แก่ บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับรู้สภาพการณ์ตลอดจนปัญหาต่างๆของ
โรงเรียน ( X = 4.28, S.D.= 0.68) ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน ( X = 4.27, S.D. = 0.63) และบุคลากรมีโอกาสได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมกันปฏิบัติ
กิจกรรมในโรงเรียนด้วยความเต็มใจ ( X = 4.27, S.D. = 0.65) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.63 - 0.76  มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



146 

 

 

 

ตารางท่ี  12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็ก  
ด้านหลักความรับผิดชอบ 

หลักความรับผดิชอบ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(n = 80) 

ครู 
(n = 80) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(n = 160) 

รวม 
(n = 320) 

X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
ก าหนด นโยบายวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษาตลอดจน
แนวทางในการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน 

4.35 0.62 มาก 4.39 0.64 มาก 4.27 0.64 มาก 4.32 0.64 มาก 

2. มีการก าหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของ
สถานศึกษาเพ่ือให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

4.36 0.58 มาก 4.36 0.64 มาก 4.22 0.60 มาก 4.29 0.61 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา
มอบหมายหน้าที่ให้แก่
บุคลากรได้ปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน 

4.41 0.63 มาก 4.39 0.67 มาก 4.34 0.58 มาก 4.37 0.62 มาก 

4. บุคลากรในโรงเรียนให้
ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 

4.46 0.57 มาก 4.40 0.67 มาก 4.31 0.60 มาก 4.37 0.62 มาก 

5. เมื่อมีปัญหาความขัดแย้ง
เกิดขึ้น สถานศึกษา            
มีกระบวนการและขั้นตอน
การแก้ปัญหาอย่างชัดเจน 

4.24 0.68 มาก 4.24 0.75 มาก 4.18 0.70 มาก 4.21 0.71 มาก 

6. โรงเรียนมีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
และแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้น 

4.19 0.83 มาก 4.14 0.82 มาก 4.18 0.69 มาก 4.17 0.76 มาก 

7. ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความตัง้ใจกระตือรือร้น
ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในโรงเรียนและชุมชน 

4.31 0.63 มาก 4.36 0.64 มาก 4.30 0.66 มาก 4.32 0.65 มาก 

8. ผู้บริหารสถานศึกษา
เคารพในความคิดเห็นที่
แตกต่างและกล้าที่จะยอมรับ
ผลจากการกระท าของตน 

4.33 0.63 มาก 4.34 0.73 มาก 4.29 0.71 มาก 4.31 0.69 มาก 

รวม 4.33 0.55 มาก 4.33 0.60 มาก 4.25 0.56 มาก 4.29 0.57 มาก 

 
จากตารางท่ี 12 พบว่า ธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก ( X = 4.29, S.D. = 0.57)               
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่าธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักความรับผิดชอบอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิม             
เลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายหน้าท่ีให้แก่บุคลากรได้
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและบุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี                  
( X = 4.37, S.D. = 0.62) ผู้บริหารสถานศึกษามีการก าหนด นโยบายวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ของสถานศึกษาตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ( X = 4.32, S.D. = 0.64) ผู้บริหาร
สถานศึกษามีความต้ังใจกระตือรือร้นร่วมกันแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในโรงเรียนและชุมชน ( X = 4.32, 
S.D. = 0.65) ผู้บริหารสถานศึกษาเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างและกล้าท่ีจะยอมรับผลจากการ
กระท าของตน ( X = 4.31, S.D.= 0.69) มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา
เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ( X = 4.29, S.D. = 0.61) เมื่อมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้น 
สถานศึกษามีกระบวนการและขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน  ( X = 4.21, S.D.= 0.71) และ
โรงเรียนมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น  ( X = 4.17, 
S.D. = 0.76) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.61 - 0.76 มีการ
กระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  
และเมื่อจ าแนกตามสถานภาพทางด้านต าแหน่งหน้าท่ีหลักของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความเห็นดังนี้ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก ( X = 
4.33, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสาม
ล าดับแรกดังนี้ ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ( X = 4.46, 
S.D. = 0.57) ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายหน้าท่ีให้แก่บุคลากรได้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ( X = 
4.41, S.D. = 0.63) และมีการก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษาเพื่อให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ( X = 4.36, S.D. = 0.58) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
พบว่า อยู่ระหว่าง 0.57 - 0.83  มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ครูมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.60) 
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ ได้แก่ 
บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ( X = 4.40, S.D. = 0.67) ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการก าหนด นโยบายวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาตลอดจนแนวทางใน
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ( X = 4.39, S.D. = 0.64) และผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายหน้าท่ี
ให้แก่บุคลากรได้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ( X = 4.39, S.D. = 0.67) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.64 - 0.82  มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาด
เล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักความรับผิดชอบอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.25, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายหน้าท่ีให้แก่บุคลากรได้ปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน ( X = 4.34, S.D. = 0.58) บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็น
อย่างดี ( X = 4.31, S.D. = 0.60) และผู้บริหารสถานศึกษามีความต้ังใจกระตือรือร้นร่วมกัน
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในโรงเรียนและชุมชน ( X = 4.30, S.D. = 0.66 ) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.60 - 0.71  มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็ก               
ด้านหลักความคุ้มค่า 

หลักความคุ้มค่า 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(n = 80) 

ครู 
(n = 80) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(n = 160) 

รวม 
(n = 320) 

X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ 

1. บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญ
เหมาะสมกับงานที่
รับผิดชอบ 

4.27 0.68 มาก 4.33 0.61 มาก 4.29 0.58 มาก 4.30 0.61 มาก 

2. มีระบบการบริหารจัดการ
และใช้ทรัพยากรในโรงเรียน
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

4.36 0.60 มาก 4.43 0.55 มาก 4.24 0.64 มาก 4.32 0.61 มาก 

3. มีการดูแลรักษาและใช้
ประโยชน์จากวัสดุ ครุภัณฑ์ 
อาคารสถานที่ของโรงเรียน                   
อย่างประหยัดและคุ้มคา่ 

4.41 0.63 มาก 4.37 0.60 มาก 4.26 0.64 มาก 4.33 0.63 มาก 

4. มีการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้
อย่างต่อเนื่อง 

4.39 0.61 มาก 4.44 0.59 มาก 4.36 0.58 มาก 4.38 0.59 มาก 

5. มีการใช้เทคโนโลยี
เครื่องมือต่างๆ ทีท่ันสมัย
เพ่ือลดต้นทุน ลดขั้นตอน
การท างาน เพ่ิมปริมาณ
ผลผลิต และคุณภาพในการ
บริการ 

4.40 0.57 มาก 4.37 0.60 มาก 4.21 0.66 มาก 4.30 0.63 มาก 

6. บุคลากรมีความเต็มใจ
และมุ่งมั่นในการให้บริการ
ตลอดเวลาและทุก
สถานการณ์ 

4.39 0.56 มาก 4.30 0.72 มาก 4.23 0.65 มาก 4.29 0.65 มาก 

7. ผู้บริหารสถานศึกษามี 
การรณรงค์ให้บุคลากร 
นักเรียน และชุมชน ร่วมกัน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

4.44 0.57 มาก 4.37 0.66 มาก 4.26 0.68 มาก 4.33 0.65 มาก 

8. ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
วางแผนและส ารวจความ
ต้องการในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ของบุคลากรเพ่ือให้
สามารถน ามาใช้อย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.31 0.65 มาก 4.45 0.63 มาก 4.29 0.69 มาก 4.33 0.67 มาก 

รวม 4.37 0.51 มาก 4.38 0.54 มาก 4.27 0.55 มาก 4.32 0.54 มาก 
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จากตารางท่ี 13 พบว่า ธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก ( X = 4.32, S.D. = 0.54)               
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่าธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักความคุ้มค่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิม           
เลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ได้แก่ มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
เพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง ( X = 4.38, S.D. = 0.59) มีการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากวัสดุ 
ครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ีของโรงเรียนอย่างประหยัดและคุ้มค่า ( X = 4.33, S.D.= 0.63) ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการรณรงค์ให้บุคลากร นักเรียน และชุมชน ร่วมกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติให้
สมบูรณ์ยั่งยืน ( X = 4.33, S.D. = 0.65) ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนและส ารวจความต้องการ
ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ของบุคลากรเพื่อให้สามารถน ามาใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ( X = 
4.33, S.D. = 0.67) มีระบบการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรในโรงเรียนท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ( X = 4.32, S.D. = 0.61) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความช านาญเหมาะสม
กับงานท่ีรับผิดชอบ ( X = 4.30, S.D. = 0.61) มีการใช้เทคโนโลยีเครื่องมือต่างๆ ท่ีทันสมัยเพื่อลด
ต้นทุน ลดขั้นตอนการท างาน เพิ่มปริมาณผลผลิต และคุณภาพในการบริการ  ( X = 4.30, S.D.= 
0.63) และบุคลากรมีความเต็มใจและมุ่งมั่นในการให้บริการตลอดเวลาและทุกสถานการณ์ ( X = 
4.29, S.D. = 0.65)  ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.59 - 0.67 
มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน  และเมื่ อจ าแนกตามสถานภาพทางด้านต าแหน่งหน้าท่ีหลักของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความเห็นดังนี้ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักความคุ้มค่าอยู่ในระดับมาก ( X = 4.37, 
S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับ
แรกดังนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษามีการรณรงค์ให้บุคลากร นักเรียน และชุมชน ร่วมกันอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน  ( X = 4.44, S.D. = 0.57) มีการดูแลรักษาและใช้
ประโยชน์จากวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ีของโรงเรียนอย่างประหยัดและคุ้มค่า ( X = 4.41, S.D.= 
0.63) และมีการใช้เทคโนโลยีเครื่องมือต่างๆ ท่ีทันสมัยเพื่อลดต้นทุน ลดขั้นตอนการท างาน เพิ่ม
ปริมาณผลผลิต และคุณภาพในการบริการ ( X = 4.40, S.D.= 0.57) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.56 - 0.68  มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ครูมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก ( X = 4.38, S.D. = 0.54) 
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เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนและส ารวจความต้องการในการใช้วัสดุอุปกรณ์ของบุคลากรเพื่อให้
สามารถน ามาใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ( X = 4.45, S.D. = 0.63) มีการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง ( X = 4.44, S.D. = 0.59) และมี
ระบบการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรในโรงเรียนท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ( X = 
4.43, S.D. = 0.55) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.55 - 0.72  
มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาด
เล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก 
( X = 4.27, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อยสามล าดับแรกดังนี้ ได้แก่ มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ความรู้อย่างต่อเนื่อง ( X = 4.36, S.D. = 0.58) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ
เหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ ( X = 4.29, S.D. = 0.58) และผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนและ
ส ารวจความต้องการในการใช้วัสดุอุปกรณ์ของบุคลากรเพื่อให้สามารถน ามาใช้อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ( X = 4.29, S.D. = 0.69) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่
ระหว่าง 0.58 - 0.69  มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 14  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็ก  
ด้านหลักองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

หลักองค์กรแห่ง            
การเรียนรู ้

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(n = 80) 

ครู 
(n = 80) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(n = 160) 

รวม 
(n = 320) 

X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ 

1. โรงเรียนส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนความรู้ภายใน
สถานศึกษาและหน่วยงาน
ภายนอก 

4.30 0.72 มาก 4.24 0.75 มาก 4.21 0.75 มาก 4.24 0.74 มาก 

2. บุคลากรทุกระดับได้รับ
การพัฒนาองค์ความรูต้่างๆ 
อย่างสม่ าเสมอ 

4.36 0.58 มาก 4.31 0.57 มาก 4.23 0.64 มาก 4.28 0.61 มาก 

3. บุคลากรน าความรู้ที่ได้รับ
มาใช้ในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.31 0.59 มาก 4.34 0.55 มาก 4.23 0.63 มาก 4.28 0.60 มาก 

4. มีการท างานเป็นทีมใน
การสร้างวัฒนธรรม             
แห่งเรียนรู้ร่วมกันใน
โรงเรียน 

4.41 0.57 มาก 4.35 0.60 มาก 4.21 0.71 มาก 4.29 0.65 มาก 

5. มีการปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้             
ช่วยเหลือ – ช่วยสอนและ
เรียนรู้จากเพ่ือนร่วมกัน 

4.30 0.64 มาก 4.26 0.71 มาก 4.24 0.65 มาก 4.26 0.66 มาก 

6. มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการจัดการความรู้ เช่น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
สามารถเข้าถึงได้  หรือ
ระบบสื่อสารที่ทันสมัย 

4.31 0.61 มาก 4.30 0.62 มาก 4.29 0.61 มาก 4.30 0.61 มาก 

7. การประมวลผลการเรียนรู้
จากข้อมูลมาสร้างเป็นองค์
ความรู้ใหม่ 

4.28 0.69 มาก 4.29 0.66 มาก 4.18 0.61 มาก 4.23 0.64 มาก 

8. บุคลากรช่วยกันแสดง
ความคดิเห็นเพ่ือปรับปรุง
การท างานร่วมกัน 

4.29 0.62 มาก 4.35 0.64 มาก 4.22 0.64 มาก 4.27 0.64 มาก 

รวม 4.32 0.56 มาก 4.30 0.53 มาก 4.23 0.57 มาก 4.27 0.56 มาก 
 

จากตารางท่ี 14 พบว่า ธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D. = 
0.56) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่าธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียง              
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ได้แก่ มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการจัดการความรู้ เช่น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถเข้าถึงได้  หรือระบบส่ือสารท่ีทันสมัย ( X = 4.30, S.D. = 0.61)            
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มีการท างานเป็นทีมในการสร้างวัฒนธรรมแห่งเรียนรู้ร่วมกันในโรงเรียน  ( X = 4.29, S.D. = 0.65) 
บุคลากรน าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ( X = 4.28, 
S.D.= 0.60) บุคลากร ทุกระดับได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ ( X = 4.28, S.D. = 
0.61) บุคลากรช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการท างานร่วมกัน ( X = 4.27, S.D. = 0.64) มี
การปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ช่วยเหลือ – ช่วยสอนและเรียนรู้จากเพื่อนร่วมกัน ( X = 4.26, 
S.D.= 0.66) โรงเรียนส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้ภายในสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก ( X = 
4.24, S.D. = 0.74) และมีการประมวลผลการเรียนรู้จากข้อมูลมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ ( X = 
4.23, S.D. = 0.64) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.60 - 0.74 มี
การกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
และเมื่อจ าแนกตามสถานภาพทางด้านต าแหน่งหน้าท่ีหลักของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความเห็นดังนี้ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 
( X = 4.32, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อยสามล าดับแรกดังนี้  ได้แก่ มีการท างานเป็นทีมในการสร้างวัฒนธรรมแห่งเรียนรู้ร่วมกันใน
โรงเรียน ( X = 4.41, S.D. = 0.57) บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ต่างๆ อย่าง
สม่ าเสมอ ( X = 4.36, S.D. = 0.58) และบุคลากรน าความรู้ ท่ี ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( X = 4.31, S.D.= 0.59) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.57 - 0.72  มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ครูมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.30, S.D. = 
0.53) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ 
ได้แก่ มีการท างานเป็นทีมในการสร้างวัฒนธรรมแห่งเรียนรู้ร่วมกันในโรงเรียน ( X = 4.35,  S.D. = 
0.60) บุ คลากร ช่วยกั น แสดงความ คิด เห็ น เพื่ อ ปรับปรุ งก ารท างาน ร่วมกั น  ( X = 4.35,               
S.D. = 0.64) และบุคลากรน าความรู้ ท่ี ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบั ติ งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ( X = 4.34, S.D.= 0.55) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า              
อยู่ระหว่าง 0.55 - 0.75  มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาด
เล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่ใน
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ระดับมาก ( X = 4.23, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ ได้แก่ มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการจัดการความรู้ เช่นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถเข้าถึงได้ หรือระบบส่ือสารท่ีทันสมัย  ( X = 4.29, S.D. = 0.61)  มีการ
ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ช่วยเหลือ – ช่วยสอนและเรียนรู้จากเพื่อนร่วมกัน ( X = 4.24, S.D.= 
0.65) และบุคลากรน าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( X = 
4.23, S.D.= 0.63) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.57 - 0.72   
มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



155 

 

 

 

ตารางท่ี 15  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็ก  
ด้านหลักการบริหารจัดการ 

หลักการบริหารจัดการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(n = 80) 

ครู 
(n = 80) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(n = 160) 

รวม 
(n = 320) 

X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ 

1. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และนโยบาย
ตลอดจนเป้าหมายของ
โรงเรียนร่วมกัน 

4.39 0.61 มาก 4.40 0.67 มาก 4.26 0.65 มาก 4.33 0.65 มาก 

2. โรงเรียนมีการจัดแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลาใน
การท างานอย่างเปิดเผยไว้ใน
ที่ท างาน 

4.30 0.62 มาก 4.39 0.65 มาก 4.22 0.72 มาก 4.28 0.68 มาก 

3. มีการกระจายอ านาจการ
ปฏิบัติงานไปสู่บุคลากรแต่
ละฝ่ายให้สอดคล้องกับ
ปริมาณงาน 

4.26 0.61 มาก 4.31 0.65 มาก 4.21 0.65 มาก 4.25 0.64 มาก 

4. มีการประเมินผลทบทวน 
วิสัยทัศน ์  พันธกิจ นโยบาย
และเป้าหมายของโรงเรียน 

4.20 0.72 มาก 4.29 0.72 มาก 4.21 0.71 มาก 4.23 0.71 มาก 

5. มีการกระจายงบประมาณ
ไปยังฝ่ายต่างๆ อย่างเป็น
ธรรม 

4.34 0.62 มาก 4.32 0.67 มาก 4.22 0.68 มาก 4.28 0.66 มาก 

6. มีการเปิดรับฟังความ
คิดเห็นของนักเรียน 
ผู้ปกครอง และผู้เก่ียวข้อง 

4.25 0.76 มาก 4.29 0.70 มาก 4.23 0.71 มาก 4.25 0.72 มาก 

7. ในรอบปีที่ผ่านมานี้ 
โรงเรียนมีการวางแผน             
ลดขั้นตอนการท างาน 

4.16 0.75 มาก 4.10 0.79 มาก 4.15 0.70 มาก 4.14 0.74 มาก 

8. โรงเรียนน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการ
ท างาน 

4.15 0.68 มาก 4.21 0.71 มาก 4.24 0.70 มาก 4.21 0.69 มาก 

รวม 4.25 0.59 มาก 4.29 0.60 มาก 4.21 0.62 มาก 4.25 0.61 มาก 

 
จากตารางท่ี 15 พบว่า ธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักการบริหารจัดการ ในระดับมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.61)  
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่าธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักการบริหารจัดการอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ได้แก่ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายตลอดจน
เป้าหมายของโรงเรียนร่วมกัน ( X = 4.33, S.D. = 0.65) มีการกระจายงบประมาณไปยังฝ่ายต่างๆ 
อย่างเป็นธรรม ( X = 4.28, S.D. = 0.66) โรงเรียนมีการจัดแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาในการ
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ท างานอย่างเปิดเผยไว้ในท่ีท างาน ( X = 4.28, S.D. = 0.68) มีการกระจายอ านาจการปฏิบัติงานไปสู่
บุคลากรแต่ละฝ่ายให้สอดคล้องกับปริมาณงาน ( X = 4.25, S.D. = 0.64) มีการเปิดรับฟังความ
คิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง( X = 4.25, S.D.= 0.72) มีการประเมินผลทบทวน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน ( X = 4.23, S.D.= 0.71) โรงเรียนน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการท างาน ( X = 4.21, S.D. = 0.69) และในรอบปีท่ีผ่านมานี้ โรงเรียนมีการ
วางแผน ลดขั้นตอนการท างาน ( X = 4.14, S.D. = 0.74) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.64 - 0.74 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อจ าแนกตามสถานภาพทางด้านต าแหน่งหน้าท่ี
หลักของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ความเห็นดังนี้ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก 
( X = 4.25, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อยสามล าดับแรกดังนี้ ได้แก่ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายตลอดจนเป้าหมายของ
โรงเรียนร่วมกัน ( X = 4.39, S.D. = 0.61) มีการกระจายงบประมาณไปยังฝ่ายต่างๆ อย่างเป็นธรรม 
( X = 4.34, S.D. = 0.62) และโรงเรียนมีการจัดแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาในการท างานอย่าง
เปิดเผยไว้ในท่ีท างาน ( X = 4.30, S.D. = 0.62) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบว่า อยู่ระหว่าง 0.61 - 0.76  มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ครูมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.29, S.D. = 
0.60) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ 
ได้แก่ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายตลอดจนเป้าหมายของโรงเรียนร่วมกัน  ( X = 
4.40, S.D. = 0.67) โรงเรียนมีการจัดแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาในการท างานอย่างเปิดเผยไว้ในท่ี
ท างาน ( X = 4.39, S.D. = 0.65) และมีการกระจายงบประมาณไปยังฝ่ายต่างๆ อย่างเป็นธรรม 
( X = 4.32, S.D. = 0.67) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.65 - 
0.72  มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาด
เล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.21, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
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หาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ ได้แก่ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายตลอดจนเป้าหมายของ
โรงเรียนร่วมกัน ( X = 4.26, S.D. = 0.65) โรงเรียนน าผลการประเมินไปปรับปรุงการท างาน ( X = 
4.24, S.D. = 0.70) และมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง( X = 
4.23, S.D.= 0.71) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.65 - 0.72  มี
การกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 16  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็ก  
ด้านหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

หลักการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(n = 80) 

ครู 
(n = 80) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(n = 160) 

รวม 
(n = 320) 

X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ 

1. มีการสร้างวัฒนธรรมการ
สื่อสารสองทาง (คือมีทั้งสั่ง
การและรับฟังความเห็นไป
พร้อมกัน) 

4.19 0.64 มาก 4.28 0.71 มาก 4.18 0.67 มาก 4.20 0.67 มาก 

2. มีการน าแนวคิดที่ได้จาก
บุคลากรมาบูรณาการ
รวมเข้าไว้ในการท างาน 

4.27 0.57 มาก 4.28 0.62 มาก 4.16 0.64 มาก 4.22 0.62 มาก 

3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมพัฒนาความรู้
ความสามารถของโรงเรียน 

4.33 0.57 มาก 4.29 0.60 มาก 4.18 0.62 มาก 4.24 0.61 มาก 

4. มีการฝึกอบรมสัมมนา
พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร 

4.21 0.69 มาก 4.35 0.63 มาก 4.24 0.63 มาก 4.26 0.65 มาก 

5. โรงเรียนมีการน าความรู้
ใหม่ๆ มาปรับปรุงการท างาน
อย่างต่อเนื่อง 

4.24 0.60 มาก 4.23 0.66 มาก 4.22 0.65 มาก 4.23 0.64 มาก 

6. มีการติดตามตรวจสอบให้
บุคลากรด าเนินตาม
เป้าหมายที่วางไว ้

4.26 0.65 มาก 4.33 0.63 มาก 4.16 0.67 มาก 4.23 0.66 มาก 

7. โรงเรียนมีระบบเล่ือนขั้น
ที่เป็นธรรม 

4.48 0.62 มาก 4.31 0.70 มาก 4.22 0.66 มาก 4.31 0.67 มาก 

8.โรงเรียนมีศักยภาพในการ
แข่งขัน 

4.24 0.70 มาก 4.25 0.68 มาก 4.17 0.66 มาก 4.21 0.67 มาก 

รวม 4.27 0.55 มาก 4.29 0.57 มาก 4.19 0.59 มาก 4.24 0.58 มาก 
 

จากตารางท่ี 16 พบว่า ธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.24, 
S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่าธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ได้แก่ โรงเรียนมีระบบเล่ือนขั้นท่ีเป็นธรรม 
( X = 4.31, S.D. = 0.67) มีการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ( X = 4.26, 
S.D. = 0.65) บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถของโรงเรียน ( X = 
4.24, S.D. = 0.61) โรงเรียนมีการน าความรู้ใหม่ๆ มาปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง ( X = 4.23, 
S.D. = 0.64) มีการติดตามตรวจสอบให้บุคลากรด าเนินตามเป้าหมายท่ีวางไว้  ( X = 4.23, S.D.= 
0.66) มีการน าแนวคิดท่ีได้จากบุคลากรมาบูรณาการรวมเข้าไว้ในการท างาน  ( X = 4.22, S.D.= 
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0.62) โรงเรียนมีศักยภาพในการแข่งขัน ( X = 4.21, S.D. = 0.67) และมีการสร้างวัฒนธรรมการ
ส่ือสารสองทาง (คือมี ท้ัง ส่ังการและรับฟั งความเห็นไปพร้อมกัน ) ( X = 4.20, S.D. = 0.67) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.61 - 0.67 มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อจ าแนก
ตามสถานภาพทางด้านต าแหน่งหน้าท่ีหลักของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความเห็นดังนี้ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.27, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หาน้อยสามล าดับแรกดังนี้  ได้แก่ โรงเรียนมีระบบเล่ือนขั้นท่ีเป็นธรรม ( X = 4.48, S.D. = 0.62) 
บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถของโรงเรียน ( X = 4.33, S.D. = 
0.57) และมีการน าแนวคิดท่ีได้จากบุคลากรมาบูรณาการรวมเข้าไว้ในการท างาน ( X = 4.27, S.D.= 
0.57) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.57 - 0.69 มีการกระจาย
ของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ครูมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.29, 
S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับ
แรกดังนี้ ได้แก่ มีการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ( X = 4.35, S.D. = 0.63) 
มีการติดตามตรวจสอบให้บุคลากรด าเนินตามเป้าหมายท่ีวางไว้  ( X = 4.33, S.D.= 0.63) และ
โรงเรียนมีระบบเล่ือนขั้นท่ีเป็นธรรม ( X = 4.31, S.D. = 0.70) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.60 - 0.71 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาด
เล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.19, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ ได้แก่ มีการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร ( X = 4.24, S.D. = 0.63) โรงเรียนมีการน าความรู้ใหม่ๆ มาปรับปรุงการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง ( X = 4.22, S.D. = 0.65)  และโรงเรียนมีระบบเล่ือนขั้นท่ีเป็นธรรม ( X = 4.22, S.D. = 
0.66) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.62 - 0.67 มีการกระจาย
ของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  
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ตารางท่ี 17  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็ก  
ด้านหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

หลักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(n = 80) 

ครู 
(n = 80) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(n = 160) 

รวม 
(n = 320) 

X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ 

1. มีการจัดท าฐานข้อมูลใน
โรงเรียนที่เป็นระบบ 

4.26 0.73 มาก 4.24 0.75 มาก 4.23 0.59 มาก 4.24 0.67 มาก 

2. มีการน าข้อมูลไปใช้ใน
การจัดท าแผนหรือนโยบาย
ของสถานศึกษา 

4.30 0.62 มาก 4.30 0.72 มาก 4.25 0.60 มาก 4.27 064 มาก 

3. มีระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย
สารสนเทศทีท่ันสมัย
เหมาะสมกับการท างานใน
โรงเรียน 

4.24 0.66 มาก 4.29 0.70 มาก 4.17 0.66 มาก 4.22 0.67 มาก 

4. มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่
เพียงพอ 

4.16 0.77 มาก 4.19 0.75 มาก 4.12 0.71 มาก 4.15 0.73 มาก 

5. มีการพัฒนาทักษะของ
ผู้ใช้งานเครือข่ายสารสนเทศ 

4.20 0.75 มาก 4.19 0.71 มาก 4.09 0.71 มาก 4.14 0.72 มาก 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรครูสามารถเข้าถึง
เครือข่ายสารสนเทศ 

4.19 0.73 มาก 4.21 0.71 มาก 4.13 0.71 มาก 4.16 0.71 มาก 

7. ผู้ปกครองและนักเรียน
สามารถเข้าถึงเครือข่าย
สารสนเทศ 

4.02 0.98 มาก 4.04 0.95 มาก 3.99 0.84 มาก 4.01 0.90 มาก 

8. มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร 
มาใช้ในหน่วยงานเพ่ือลด
ขั้นตอนการท างาน 

4.18 0.74 มาก 4.07 0.73 มาก 4.08 0.73 มาก 4.10 0.73 มาก 

รวม 4.19 0.68 มาก 4.18 0.66 มาก 4.13 0.59 มาก 4.16 0.63 มาก 

 
จากตารางท่ี 17 พบว่า ธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อยู่ในระดับมาก 
( X = 4.16, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่าธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ได้แก่ มีการน า
ข้อมูลไปใช้ในการจัดท าแผนหรือนโยบายของสถานศึกษา ( X = 4.27, S.D. = 0.64) มีการจัดท า
ฐานข้อมูลในโรงเรียนท่ีเป็นระบบ ( X = 4.24, S.D. = 0.67) มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
เครือข่ายสารสนเทศท่ีทันสมัยเหมาะสมกับการท างานในโรงเรียน ( X = 4.22, S.D. = 0.67) ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรครูสามารถเข้าถึงเครือข่ายสารสนเทศ ( X = 4.16, S.D.= 0.71) มีอุปกรณ์
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เทคโนโลยีท่ีเพียงพอ ( X = 4.15, S.D. = 0.73) มีการพัฒนาทักษะของผู้ใช้งานเครือข่ายสารสนเทศ 
( X = 4.14, S.D.= 0.72) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร มาใช้ในหน่วยงานเพื่อลด
ขั้นตอนการท างาน ( X = 4.10, S.D. = 0.73) และผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าถึงเครือข่าย
สารสนเทศ ( X = 4.01, S.D. = 0.90) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่
ระหว่าง 0.63 - 0.90 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อจ าแนกตามสถานภาพทางด้านต าแหน่งหน้าท่ีหลักของผู้ให้
ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความเห็นดังนี้ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

อยู่ในระดับมาก ( X = 4.19, S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ ได้แก่ มีการน าข้อมูลไปใช้ในการจัดท าแผนหรือนโยบายของ
สถานศึกษา ( X = 4.30, S.D. = 0.62) มีการจัดท าฐานข้อมูลในโรงเรียนท่ีเป็นระบบ ( X = 4.26, 
S.D. = 0.73) มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายสารสนเทศท่ีทันสมัยเหมาะสมกับการ
ท างานในโรงเรียน ( X = 4.24, S.D. = 0.66) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า 
อยู่ระหว่าง 0.62 - 0.98 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ครูมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  อยู่ในระดับมาก 
( X = 4.18, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อยสามล าดับแรกดังนี้ ได้แก่ มีการน าข้อมูลไปใช้ในการจัดท าแผนหรือนโยบายของสถานศึกษา 
( X = 4.30, S.D. = 0.72) มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายสารสนเทศท่ีทันสมัยเหมาะสม
กับการท างานในโรงเรียน ( X = 4.29, S.D. = 0.70) และมีการจัดท าฐานข้อมูลในโรงเรียนท่ีเป็น
ระบบ ( X = 4.24, S.D. = 0.75) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 
0.70 - 0.95 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาด
เล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร อยู่ในระดับมาก ( X = 4.13, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ ได้แก่ มีการน าข้อมูลไปใช้ในการจัดท าแผนหรือ
นโยบายของสถานศึกษา ( X = 4.25, S.D. = 0.60) มีการจัดท าฐานข้อมูลในโรงเรียนท่ีเป็นระบบ 
( X = 4.23, S.D. = 0.59) มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายสารสนเทศท่ีทันสมัยเหมาะสม
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กับการท างานในโรงเรียน ( X = 4.17, S.D. = 0.66) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
พบว่า อยู่ระหว่าง 0.59 - 0.83 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก                                                      
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

ในการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก                                                      
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เพื่อตอบค าถามการวิจัยข้อท่ี 2 ว่าอยู่ระดับ
ใด ผู้วิ จัยวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก                                                      
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดยภาพรวมและจ าแนกตามผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้วิจัยวิเคราะห์จากมัชฌิมเลขคณิต ( X ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  แล้วน าไปเปรียบเทียบตามเกณฑ์ระดับคุณภาพตามแนวคิดของ
เบสท์ (Best) ดังปรากฏรายละเอียด ตามตารางท่ี  18 
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ตารางท่ี 18  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
โดยภาพรวม   

ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ

สาม 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(n = 80) 

ครู 
(n = 80) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(n = 160) 

รวม 
(n = 320) 

X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ 

ผู้เรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี (Y1) 

4.35 0.55 มาก 4.37 0.58 มาก 4.29 0.54 มาก 4.33 0.55 มาก 

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ (Y2) 

4.39 0.56 มาก 4.41 0.55 มาก 4.30 0.56 มาก 4.35 0.55 มาก 

ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง (Y3) 

4.34 0.56 มาก 4.33 0.56 มาก 4.23 0.54 มาก 4.28 0.55 มาก 

ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น (Y4) 4.18 0.64 มาก 4.19 0.65 มาก 4.11 0.64 มาก 4.15 0.64 มาก 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน             
ของผู้เรียน (Y5) 

4.14 0.69 มาก 4.17 0.69 มาก 4.07 0.66 มาก 4.11 0.67 มาก 

ประสิทธิผลของการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ (Y6) 

4.29 0.57 มาก 4.29 0.58 มาก 4.20 0.55 มาก 4.24 0.56 มาก 

ประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา (Y7) 

4.32 0.55 มาก 4.34 0.49 มาก 4.22 0.54 มาก 4.27 0.53 มาก 

พัฒนาการของการประกัน
คุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด (Y8) 

4.34 0.55 มาก 4.35 0.52 มาก 4.21 0.51 มาก 4.28 0.52 มาก 

ผลการพัฒนาให้บรรลุตาม
ปรัชญาปณิธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา(Y9) 

4.30 0.55 มาก 4.33 0.54 มาก 4.22 0.53 มาก 4.27 0.54 มาก 

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
(Y10) 

4.26 0.54 มาก 4.27 0.53 มาก 4.18 059 มาก 4.22 0.57 มาก 

ผลการด าเนินงานโครงการ
พิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา (Y11) 

4.27 0.54 มาก 4.32 0.56 มาก 4.24 0.55 มาก 4.27 0.55 มาก 

ผลการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่
สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา (Y12) 

4.35 0.50 มาก 4.33 0.50 มาก 4.23 0.53 มาก 4.29 0.52 มาก 

โดยภาพรวม (Ytot) 4.29 0.52 มาก 4.31 0.51 มาก 4.21 0.52 มาก 4.26 0.52 มาก 
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จากตารางท่ี 18 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.26, 
S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียน
ขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียง
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้  ได้แก่  ผู้ เรียนมี คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ี                   
พึงประสงค์ ( X = 4.35, S.D. = 0.55) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ( X = 4.33, S.D. = 
0.55) ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ( X = 4.29, S.D. = 0.52) พัฒนาการของการ
ประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ( X = 4.28, S.D.= 0.52) ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ( X = 4.28, S.D. = 0.55) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา ( X = 4.27, S.D. = 0.53) ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธาน/วิสัยทัศน์พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา ( X = 4.27, S.D. = 0.54) ผลการด าเนินงานโครงการ
พิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ( X = 4.27, S.D.= 0.55) ประสิทธิผลของการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( X = 4.24, S.D. = 0.56) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ี
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ( X = 4.22, S.D. = 0.57) ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น ( X = 
4.15, S.D. = 0.64)  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ( X = 4.11, S.D. = 0.67)  ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.52 - 0.67 มีการกระจายของข้อมูลน้อย 
แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อจ าแนกตาม
สถานภาพทางด้านต าแหน่งหน้าท่ีหลักของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความเห็นดังนี้ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.29, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ ได้แก่ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ( X = 4.39, 
S.D. = 0.56) ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ( X = 4.35, S.D. = 0.50) และผู้เรียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ( X = 4.35, S.D. = 0.55) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.50 - 0.69 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

ครูมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.31, 
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S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับ
แรกดังนี้ ได้แก่ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ( X = 4.41, S.D. = 0.55) ผู้เรียน
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ( X = 4.37, S.D. = 0.58) และพัฒนาการของการประกันคุณภาพ
ภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ( X = 4.35, S.D. = 0.52) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.50 - 0.69 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.21, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียง             
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ ได้แก่ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ ( X = 4.30, S.D. = 0.56) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ( X = 4.29, S.D. = 
0.54) และผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ( X = 4.24, S.D. = 
0.55) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.50 - 0.66 มีการกระจาย
ของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม มีรายละเอียดตามตารางท่ี 19 – 30 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 19 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินคุณภาพภายนอก              
รอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

ผู้เรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีดี 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(n = 80) 

ครู 
(n = 80) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(n = 160) 

รวม 
(n = 320) 

X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ 

1. ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง 
ตามเกณฑ์ 

4.35 0.64 มาก 4.33 0.63 มาก 4.21 0.63 มาก 4.27 0.63 มาก 

2. ผู้เรียนมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ 

4.32 0.59 มาก 4.30 0.56 มาก 4.29 0.60 มาก 4.30 0.59 มาก 

3. ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มี
ความปลอดภัยจากปัญหาทาง
เพศ ยาเสพติด และสิง่มอมเมา 

4.48 0.60 มาก 4.45 0.59 มาก 4.39 0.61 มาก 4.43 0.60 มาก 

4. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทาง
ศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป์ 

4.28 0.64 มาก 4.34 0.69 มาก 4.29 0.64 มาก 4.30 0.65 มาก 

5. ผู้เรียนมีความซาบซ้ึง รับรู้
ในคุณค่าหรืออารมณ์ความรู้สึก
ในส่ิงที่ดีงามหรือไพเราะ 

4.33 0.67 มาก 4.41 0.72 มาก 4.27 0.61 มาก 4.32 0.66 มาก 

6. นักเรียนมีผลงานที่ส่งผล
ให้เกิดคุณค่าต่อตนเองและ
สถานศึกษา 

4.34 0.62 มาก 4.39 0.70 มาก 4.31 066 มาก 4.33 0.66 มาก 

รวม 4.35 0.55 มาก 4.37 0.58 มาก 4.29 0.54 มาก 4.33 0.55 มาก 
 

จากตารางท่ี 19 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่าผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
ด้านผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อยดังนี้ ได้แก่ ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด 
และส่ิงมอมเมา ( X = 4.43, S.D. = 0.60) มีนักเรียนมีผลงานท่ีส่งผลให้เกิดคุณค่าต่อตนเองและ
สถานศึกษา ( X = 4.33, S.D. = 0.66) ผู้เรียนมีความซาบซึ้ง รับรู้ในคุณค่าหรืออารมณ์ความรู้สึกใน
ส่ิงท่ีดีงามหรือไพเราะ ( X = 4.32, S.D. = 0.66) ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ( X = 4.30, 
S.D. = 0.59) ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ ( X = 4.30, S.D.= 0.65) และผู้เรียนมี
น้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ ( X = 4.27, S.D. = 0.63) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.59 - 0.66 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม  
มีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อจ าแนกตามสถานภาพทางด้านต าแหน่งหน้าท่ี
หลักของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ความเห็นดังนี้ 
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ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผู้เรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีดี อยู่ในระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียง
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้  ได้แก่ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีความ
ปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และส่ิงมอมเมา ( X = 4.48, S.D. = 0.60) ผู้เรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง ตามเกณฑ์ ( X = 4.35, S.D. = 0.64) และนักเรียนมีผลงานท่ีส่งผลให้เกิดคุณค่าต่อตนเอง
และสถานศึกษา ( X = 4.34, S.D. = 0.62) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่
ระหว่าง 0.59 - 0.67 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

ครูมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ ได้แก่ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยจากปัญหาทาง
เพศ ยาเสพติด และส่ิงมอมเมา ( X = 4.45, S.D. = 0.59) ผู้เรียนมีความซาบซึ้ง รับรู้ในคุณค่าหรือ
อารมณ์ความรู้สึกในส่ิงท่ีดีงามหรือไพเราะ ( X = 4.41, S.D. = 0.72) และนักเรียนมีผลงานท่ีส่งผลให้
เกิดคุณค่าต่อตนเองและสถานศึกษา ( X = 4.39, S.D. = 0.70) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.56 - 0.72 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
ด้านผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี อยู่ในระดับมาก ( X = 4.29, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณา
แยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ ได้แก่ผู้เรียนรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และส่ิงมอมเมา ( X = 4.39, S.D. = 
0.61) นักเรียนมีผลงานท่ีส่งผลให้เกิดคุณค่าต่อตนเองและสถานศึกษา ( X = 4.31, S.D. = 0.66) 
และ) ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ( X = 4.29, S.D. = 0.60) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.60 - 0.66 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 20 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินคุณภาพภายนอก               
รอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

ด้านผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมท่ี

พึงประสงค์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(n = 80) 

ครู 
(n = 80) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(n = 160) 

รวม 
(n = 320) 

X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ 

1. ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 
หรือผู้ปกครอง 

4.39 0.63 มาก 4.39 0.65 มาก 4.33 0.62 มาก 4.36 0.63 มาก 

2. ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ผลการประเมินคุณลักษณะ 
ตามคุณลักษณะของผู้เรียนที่
เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง ตั้งแต่ระดับดีขึ้น
ไป 

4.35 0.62 มาก 4.41 0.61 มาก 4.25 0.64 มาก 4.32 0.63 มาก 

3. ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของ
โรงเรียน 

4.40 0.63 มาก 4.40 0.65 มาก 4.35 0.61 มาก 4.37 0.62 มาก 

4. ผู้เรียนไม่ขาดเรียน ไม่มา
สาย และไม่ออกจากการศึกษา
กลางคันเพราะ ปัญหาด้าน
ความประพฤติ   

4.40 0.57 มาก 4.43 0.63 มาก 4.32 0.65 มาก 4.37 0.62 มาก 

5. ผู้เรียนไม่มีปัญหาด้านการ
ปกครอง   

4.36 0.62 มาก 4.46 0.59 มาก 4.30 0.68 มาก 4.36 0.65 มาก 

6. ผู้เรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมทัง้ในและ
นอกสถานศึกษา 

4.41 0.69 มาก 4.35 0.62 มาก 4.27 0.61 มาก 4.33 0.64 มาก 

รวม 4.39 0.56 มาก 4.41 0.55 มาก 4.30 0.56 มาก 4.35 0.55 มาก 
 

จากตารางท่ี 20 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ี             
พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่าผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม ด้านผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก              
ทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ได้แก่ ผู้เรียนเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน 
และผู้เรียนไม่ขาดเรียน ไม่มาสาย และไม่ออกจากการศึกษากลางคันเพราะ ปัญหาด้านความประพฤติ  
( X = 4.37, S.D. = 0.62) ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง ( X = 4.36, S.D.= 0.63)
ผู้เรียนไม่มีปัญหาด้านการปกครอง  ( X = 4.36, S.D. = 0.65) ผู้เรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา ( X = 4.33, S.D. = 0.64) และผู้เรียนมีค่าเฉล่ียคะแนนผลการ
ประเมินคุณลักษณะ ตามคุณลักษณะของผู้เรียนท่ีเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ต้ังแต่ระดับดี
ขึ้นไป ( X = 4.32, S.D. = 0.63) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 
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0.62 - 0.65 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็นสอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกัน และเมื่อจ าแนกตามสถานภาพทางด้านต าแหน่งหน้าท่ีหลักของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความเห็นดังนี้ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาแยกเป็น
รายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ ได้แก่ ผู้เรียนท่ีท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา ( X = 4.41, S.D. = 0.69) ผู้เรียนไม่ขาดเรียน 
ไม่มาสาย และไม่ออกจากการศึกษากลางคันเพราะ ปัญหาด้านความประพฤติ  ( X = 4.40, S.D. = 
0.57) และผู้เรียนเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน ( X = 4.40, S.D. = 0.63) ตามล าดับ เมื่อพิจารณา
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.57 - 0.69 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

ครูมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียง              
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ ได้แก่ ) ผู้เรียนไม่มีปัญหาด้านการปกครอง  
( X = 4.46, S.D. = 0.59) ผู้เรียนไม่ขาดเรียน ไม่มาสาย และไม่ออกจากการศึกษากลางคันเพราะ 
ปัญหาด้านความประพฤติ  ( X = 4.43, S.D. = 0.63) และผู้เรียนมีค่าเฉล่ียคะแนนผลการประเมิน
คุณลักษณะ ตามคุณลักษณะของผู้เรียนท่ีเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 
( X = 4.41, S.D. = 0.61) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.59 - 
0.65 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
ด้านผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.30, S.D. = 0.56) 
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ ได้แก่ 
ผู้เรียนมีค่าเฉล่ียคะแนนผลการประเมินคุณลักษณะ ตามคุณลักษณะของผู้เรียนท่ีเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่
หรือผู้ปกครอง ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป ( X = 4.35, S.D. = 0.61) ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครอง ( X = 4.33, S.D.= 0.62) ผู้เรียนไม่ขาดเรียน ไม่มาสาย และไม่ออกจากการศึกษากลางคัน
เพราะ ปัญหาด้านความประพฤติ  ( X = 4.32, S.D. = 0.65) และ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.61 - 0.68 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ตารางท่ี 21 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินคุณภาพภายนอก           
รอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(n = 80) 

ครู 
(n = 80) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(n = 160) 

รวม 
(n = 320) 

X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ 

1. ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จาก
การอ่านและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.21 0.67 มาก 4.25 0.68 มาก 4.16 0.65 มาก 4.19 066 มาก 

2. ผู้เรียนมีผลงานที่เกิดจาก
การอ่าน การเขียน การฟัง 
การดู และการค้นควา้
ประกอบการเรียนรู้ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

4.23 0.76 มาก 4.23 0.68 มาก 418 0.67 มาก 4.20 0.69 มาก 

3. ผู้เรียนเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืน
ทั้งในและนอกโรงเรียน 

4.25 0.72 มาก 4.26 0.65 มาก 4.11 0.69 มาก 4.18 0.69 มาก 

4. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

4.43 0.59 มาก 4.33 0.63 มาก 4.27 0.59 มาก 4.32 0.60 มาก 

5. ผู้เรียมร่วมกิจกรรมตาม
เทศกาล ประเพณี วันส าคัญ
ต่าง  ๆ

4.46 0.62 มาก 4.41 0.61 มาก 4.32 0.55 มาก 4.38 0.59 มาก 

6. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 

4.44 0.57 มาก 4.51 0.57 มาก 4.33 0.56 มาก 4.40 0.57 มาก 

รวม 4.34 0.56 มาก 4.33 0.56 มาก 4.23 0.54 มาก 4.28 0.55 มาก 
 

 จากตารางท่ี 21 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.28, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่าผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม ด้านผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  ( X = 
4.40, S.D. = 0.57) ผู้เรียมร่วมกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี วันส าคัญต่างๆ ( X = 4.38, S.D. = 
0.59) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  ( X = 4.32, S.D. = 0.60) ผู้เรียนมี
ผลงานท่ีเกิดจากการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการค้นคว้าประกอบการเรียนรู้ท้ังในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ( X = 4.20, S.D.= 0.69) ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศ ( X = 4.19, S.D. = 0.66) และผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นท้ังในและ
นอกโรงเรียน ( X = 4.18, S.D. = 0.69) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่
ระหว่าง 0.57 - 0.69 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อจ าแนกตามสถานภาพทางด้านต าแหน่งหน้าท่ีหลักของผู้ให้
ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความเห็นดังนี้ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผู้เรียนมีความใฝ่รู้
และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก ( X = 4.34, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ 
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้  ได้แก่ ผู้เรียมร่วมกิจกรรมตาม
เทศกาล ประเพณี วันส าคัญต่างๆ ( X = 4.46, S.D. = 0.62) ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมของโรงเรียน  ( X = 4.44, S.D. = 0.57) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน  ( X = 4.43, S.D. = 0.59) ตามล าดับ  เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า                   
อยู่ระหว่าง 0.57 - 0.76 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

ครูมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ ได้แก่ ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียน  ( X = 4.51, S.D. = 0.57) ผู้เรียนร่วมกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี วันส าคัญต่างๆ ( X = 
4.41, S.D. = 0.61) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ( X = 4.33, S.D. = 
0.63) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.57 - 0.68 มีการกระจาย
ของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
ด้านผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก ( X = 4.23, S.D. = 0.54) เมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้  ได้แก่               
ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  ( X = 4.33, S.D. = 0.56) ผู้เรียนร่วม
กิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี วันส าคัญต่างๆ ( X = 4.32, S.D. = 0.55) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน ( X = 4.27, S.D. = 0.59) ตามล าดับ  เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.55 - 0.69 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 22  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามของโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น 

ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(n = 80) 

ครู 
(n = 80) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(n = 160) 

รวม 
(n = 320) 

X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ 

1. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิด
เป็นระบบ 

4.13 0.75 มาก 4.10 0.81 มาก 4.11 0.73 มาก 4.11 0.75 มาก 

2. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาของ
ตนเองและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 

4.21 0.72 มาก 4.19 0.75 มาก 4.07 0.73 มาก 4.13 0.73 มาก 

3. ผู้เรียนมีผลงานที่สะท้อน
ความคดิของตนได้เหมาะสม
ตามวัย 

4.14 0.78 มาก 4.09 0.80 มาก 4.07 0.77 มาก 4.09 0.77 มาก 

4. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
ความสามารถในการแก้ปัญหา
และความขดัแย้งต่างๆ อย่าง
เหมาะสม 

4.21 0.65 มาก 4.21 0.67 มาก 4.09 0.63 มาก 4.15 0.65 มาก 

5. มีความสามารถในการ
ท างานและการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคล 

4.15 0.64 มาก 4.33 0.63 มาก 4.17 0.65 มาก 4.21 0.64 มาก 

6. ผู้เรียนมีการปรับตัวให้ทัน
กับความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดล้อม และ
หลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน 

4.23 0.66 มาก 4.24 0.72 มาก 4.16 0.69 มาก 4.20 0.69 มาก 

รวม 4.18 0.64 มาก 4.19 0.65 มาก 4.11 0.64 มาก 4.15 0.64 มาก 

 
จากตารางท่ี 22 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น อยู่ในระดับมาก ( X = 
4.15, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่าผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผู้เรียนคิดเป็น ท า
เป็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ มีความสามารถในการ
ท างานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  ( X = 4.21, 
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S.D. = 0.64) ผู้เรียนมีการปรับตัวให้ทันกับความเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และ
หลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น  ( X = 4.20, S.D. = 0.69) 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการแก้ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ 
อย่างเหมาะสม ( X = 4.15, S.D. = 0.65) ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
และแก้ปัญ หาของตน เองและสังคมได้อย่ างเหมาะสม  ( X = 4.13, S.D.= 0.73) ผู้ เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็น
ระบบ ( X = 4.11, S.D. = 0.75) และผู้เรียนมีผลงานท่ีสะท้อนความคิดของตนได้เหมาะสมตามวัย 
( X = 4.09, S.D. = 0.77) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.64 - 
0.75 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็นสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน และเมื่อจ าแนกตามสถานภาพทางด้านต าแหน่งหน้าท่ีหลักของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความเห็นดังนี้ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผู้เรียนคิดเป็น                 
ท าเป็น อยู่ในระดับมาก ( X = 4.18, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิม           
เลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ ผู้เรียนมีการปรับตัวให้ทันกับความเปล่ียนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดล้อม และหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
( X = 4.23, S.D. = 0.66) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการแก้ปัญหา
และความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม ( X = 4.21, S.D. = 0.65) และผู้เรียนสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม ( X = 4.21, S.D.= 
0.72) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.64 - 0.78 มีการกระจาย
ของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

ครูมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น อยู่ในระดับมาก 
( X = 4.19, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อยสามล าดับแรกดังนี้ มีความสามารถในการท างานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  ( X = 4.33, S.D. = 0.63) ผู้เรียนมีการปรับตัวให้ทันกับความ
เปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและ ผู้อื่ น  ( X = 4.24, S.D. = 0.72) และผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ความสามารถในการแก้ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม ( X = 4.21, S.D. = 0.67) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.63 - 0.81 มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
ด้านผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น อยู่ในระดับมาก ( X = 4.11, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ 
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ มีความสามารถในการท างานและ
การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  ( X = 4.17, S.D. = 0.65) 
ผู้เรียนมีการปรับตัวให้ทันกับความเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และหลีกเล่ี ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ( X = 4.16, S.D. = 0.69) และผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็น
ระบบ ( X = 4.11, S.D. = 0.73) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 
0.63 - 0.77 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางท่ี 23  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ

สามของโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทาง               
การเรียนของผู้เรียน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(n = 80) 

ครู 
(n = 80) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(n = 160) 

รวม 
(n = 320) 

X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

4.20 0.68 มาก 4.24 0.72 มาก 4.16 0.65 มาก 4.19 0.67 มาก 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

4.14 0.79 มาก 4.19 0.77 มาก 4.06 0.73 มาก 4.11 0.75 มาก 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

4.10 0.76 มาก 4.11 0.73 มาก 4.09 0.75 มาก 4.10 0.74 มาก 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

4.20 0.62 มาก 4.25 0.67 มาก 4.13 0.65 มาก 4.17 0.65 มาก 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

3.98 0.94 มาก 4.06 0.89 มาก 3.86 0.94 มาก 3.94 0.93 มาก 

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา/ศิลปะ/
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

4.23 0.76 มาก 4.19 0.73 มาก 4.13 0.65 มาก 4.17 0.70 มาก 

รวม 4.14 0.69 มาก 4.17 0.69 มาก 4.07 0.66 มาก 4.11 0.67 มาก 
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จากตารางท่ี 23 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.11, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่าผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หาน้อยดังนี้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( X = 4.19, S.D. = 0.67) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( X = 4.17, S.D. = 
0.65) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/ศิลปะ/การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ( X = 4.17, S.D. = 0.70) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
( X = 4.11, S.D.= 0.75) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ( X = 4.10, S.D. 
= 0.74) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( X = 3.94, S.D. = 
0.93) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.65 - 0.93 มีการกระจาย
ของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อ
จ าแนกตามสถานภาพทางด้านต าแหน่งหน้าท่ีหลักของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู 
และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความเห็นดังนี้ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.14, S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียง 
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา/ศิลปะ/การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( X = 4.23, S.D. = 0.76) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( X = 4.20, S.D. = 0.62) และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( X = 4.20, S.D. = 0.68) ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.62 - 0.94 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

ครูมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน อยู่
ในระดับมาก ( X = 4.17, S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ( X = 4.25, S.D. = 0.67) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
( X = 4.24, S.D. = 0.72) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/
ศิลปะ/การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ( X = 4.19, S.D. = 0.73) ตามล าดับ  เมื่อพิจารณาส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.67 - 0.89 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.07, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาแยก
เป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( X = 4.16, S.D. = 0.65) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/ศิลปะ/การงานอาชีพและเทคโนโลยี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( X = 4.13, S.D. = 0.65) และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดี ( X = 4.09, S.D. = 0.75) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.65 - 0.94 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 24 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินคุณภาพภายนอก              
รอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(n = 80) 

ครู 
(n = 80) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(n = 160) 

รวม 
(n = 320) 

X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ 

1. โรงเรียนด าเนินการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นถึงความสามารถ
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

4.29 0.64 มาก 4.25 0.68 มาก 4.22 0.62 มาก 4.24 0.64 มาก 

2. โรงเรียนจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองไดต้าม
ธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ 

4.34 0.66 มาก 4.30 0.66 มาก 4.21 0.59 มาก 4.27 0.63 มาก 

3. ครูสามารถจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.34 0.59 มาก 4.29 0.66 มาก 4.21 0.59 มาก 4.26 0.61 มาก 

4. ครูก าหนดเป้าหมายที่
ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ด้านความรู ้ทักษะ
กระบวนการที่เป็นความคิด
รวบยอด หลักการและ
ความสัมพันธ์ รวมทั้ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

4.25 0.59 มาก 4.30 0.62 มาก 4.21 0.59 มาก 4.24 0.60 มาก 

5. ครูออกแบบการเรียนรู้และ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสมอง เพ่ือ
ส่งเสริมผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย 

4.26 0.61 มาก 4.31 0.65 มาก 4.21 0.62 มาก 4.25 0.62 มาก 

6. ครูด าเนินการศึกษา
ค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อ 

4.29 0.68 มาก 4.26 0.65 มาก 4.13 0.68 มาก 4.20 0.68 มาก 

รวม 4.29 0.57 มาก 4.29 0.58 มาก 4.20 0.55 มาก 4.24 0.56 มาก 
 

จากตารางท่ี 24 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.24, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่า
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม ด้านประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้
ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ( X = 4.27, S.D. = 
0.63) ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( X = 4.26, 
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S.D. = 0.61) ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพื่อส่งเสริมผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย ( X = 4.25, S.D. = 0.62) ครูก าหนดเป้าหมาย
ท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการท่ีเป็นความคิดรวบยอด หลักการและ
ความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ( X = 4.24, S.D. = 0.60) โรงเรียนด าเนินการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นถึงความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ( X = 4.24, S.D.= 0.64) และครูด าเนินการ
ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาส่ือ ( X = 4.20, S.D. = 0.68) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.60 - 0.68 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม  
มีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อจ าแนกตามสถานภาพทางด้านต าแหน่งหน้าท่ี
หลักของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ความเห็นดังนี้ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.29, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณา
แยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ ครูสามารถจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ( X = 4.34, S.D. = 0.59) โรงเรียนจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
( X = 4.34, S.D. = 0.66) และโรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นถึงความสามารถของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ( X = 4.29, S.D.= 0.64) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่
ระหว่าง 0.59 - 0.68 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

ครูมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านประสิทธิผลของการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.29, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ 
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อ ส่งเสริมผู้เรียนไปสู่
เป้ าหมาย  ( X = 4.31, S.D. = 0.65) ครูก าหนด เป้ าหมาย ท่ี ต้องการให้ เกิ ดขึ้ น กับ ผู้ เรียน               
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการท่ีเป็นความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ์ รวมท้ังคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ ( X = 4.30, S.D. = 0.62) และครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( X = 4.30, S.D. = 0.66) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบว่า อยู่ระหว่าง 0.62 - 0.68 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
ด้านประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.20, 
S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับ
แรกดังนี้โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นถึงความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ( X = 
4.22, S.D.= 0.62)  โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและครูก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการท่ี
เป็นความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ์ รวมท้ังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ( X = 4.21, S.D. 
= 0.59) และครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพื่อส่งเสริมผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย ( X = 4.21, S.D. = 0.62) ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.59 - 0.68 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 25 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินคุณภาพภายนอก           
รอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

ประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการและการ

พัฒนาสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(n = 80) 

ครู 
(n = 80) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(n = 160) 

รวม 
(n = 320) 

X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ 

1. การบริหารจัดการโรงเรียน
เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมี
คุณภาพ  ยั่งยืนและต่อเนื่อง 

4.31 0.61 มาก 4.34 0.59 มาก 4.26 0.58 มาก 4.29 0.59 มาก 

2. การบริหารจัดการโรงเรียน
เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ  ยั่งยืน
และต่อเนื่อง 

4.21 0.72 มาก 4.33 0.59 มาก 4.24 0.59 มาก 4.25 0.63 มาก 

3. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามเป้าหมาย พันธกิจ 
วิสัยทัศนท์ี่ครอบคลุมการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายใน 

4.31 0.61 มาก 4.35 0.53 มาก 4.19 0.59 มาก 4.26 0.58 มาก 

4. มีการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนด้านการ
บริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ 

4.37 0.56 มาก 4.33 0.57 มาก 4.21 0.61 มาก 4.28 0.59 มาก 

5. มีข้อมูลสารสนเทศการ
บริหารจัดการในด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารทั่วไป อย่างเป็นธรรม 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

4.30 0.60 มาก 4.39 0.56 มาก 4.16 0.60 มาก 4.25 0.60 มาก 

6. โรงเรียนมีความสะอาด 
ถูกสุขลักษณะและสวยงาม 

4.40 0.57 มาก 4.29 0.51 มาก 4.24 0.59 มาก 4.29 0.57 มาก 

รวม 4.32 0.55 มาก 4.34 0.49 มาก 4.22 0.54 มาก 4.27 0.53 มาก 
 

จากตารางท่ี 25 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่าผล
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ โรงเรียนมีความสะอาด ถูก
สุขลักษณะและสวยงาม ( X = 4.29, S.D. = 0.57) การบริหารจัดการโรงเรียนเป็นไปตามบทบาทหน้าท่ี
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ของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ ยั่งยืนและต่อเนื่อง ( X = 4.29, S.D. = 0.59) มีการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ ( X = 
4.28, S.D. = 0.59) พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ท่ีครอบคลุมการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ( X = 4.26, S.D.= 0.58) มีข้อมูลสารสนเทศ
การบริหารจัดการในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร
ท่ัวไป อย่างเป็นธรรม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ( X = 4.25, S.D. = 0.60) และการบริหารจัดการ
โรงเรียนเป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ  ยั่งยืนและ
ต่อเนื่อง ( X = 4.25, S.D. = 0.63) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 
0.58 - 0.63 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็นสอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกัน และเมื่อจ าแนกตามสถานภาพทางด้านต าแหน่งหน้าท่ีหลักของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความเห็นดังนี้ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.32, S.D. = 0.55) เมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ โรงเรียนมี
ความสะอาด ถูกสุขลักษณะและสวยงาม ( X = 4.40, S.D. = 0.57) มีการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ ( X = 4.37, S.D. = 0.56) การ
บริหารจัดการโรงเรียนเป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ ยั่งยืนและ
ต่อเนื่อง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ท่ีครอบคลุมการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ( X = 4.31, S.D. = 0.61) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.56 - 0.72 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

ครูมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
และการพัฒนาสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.34, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ 
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ มีข้อมูลสารสนเทศการบริหาร
จัดการในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไป             
อย่างเป็นธรรม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ( X = 4.39, S.D. = 0.56) พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
เป้าหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ท่ีครอบคลุมการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
( X = 4.35, S.D. = 0.53) และการบริหารจัดการโรงเรียนเป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร
สถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ ยั่งยืนและต่อเนื่อง ( X = 4.34, S.D. = 0.59) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.50 - 0.59 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.22, 
S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับ
แรกดังนี้ การบริหารจัดการโรงเรียนเป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
ยั่งยืนและต่อเนื่อง ( X = 4.26, S.D. = 0.58) การบริหารจัดการโรงเรียนเป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ  ยั่งยืนและต่อเนื่อง และโรงเรียนมีความสะอาด  
ถูกสุขลักษณะและสวยงาม ( X = 4.24, S.D. = 0.59) และมีการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ ( X = 4.21, S.D. = 0.61) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.58 - 0.60 มีการกระจายของข้อมูลน้อย
แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 26  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามของโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

พัฒนาการของการ
ประกันคุณภาพภายใน

โดยสถานศึกษา         
และต้นสังกดั 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(n = 80) 

ครู 
(n = 80) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(n = 160) 

รวม 
(n = 320) 

X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ 

1. โรงเรียนด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

4.36 0.51 มาก 4.34 0.53 มาก 4.24 0.59 มาก 4.30 0.56 มาก 

2. โรงเรียนมีผลการประเมิน
คุณภาพภายในจาก
หน่วยงานต้นสังกัดที่สะท้อน
ประสิทธิผลของคุณภาพการ
ด าเนินงานดา้นต่างๆ ของ
โรงเรียน 

4.40 0.54 มาก 4.37 0.56 มาก 4.24 0.60 มาก 4.32 0.58 มาก 

3. โรงเรียนด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 

4.35 0.60 มาก 4.36 0.56 มาก 4.19 0.56 มาก 4.27 0.58 มาก 

4. โรงเรียนด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

4.34 0.62 มาก 4.36 0.58 มาก 4.23 0.56 มาก 4.29 0.58 มาก 

5. มีการจัดระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศและ
ด าเนินงานตามระบบบริหาร
เชิงคุณภาพ (PDCA) 

4.32 0.65 มาก 4.33 0.65 มาก 4.19 0.57 มาก 4.26 0.62 มาก 

6. โรงเรียนจัดให้มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

4.32 0.59 มาก 4.37 0.56 มาก 4.19 0.53 มาก 4.27 0.56 มาก 

รวม 4.34 0.55 มาก 4.35 0.52 มาก 4.21 0.51 มาก 4.28 0.52 มาก 
 

จากตารางท่ี 26 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด อยู่ในระดับมาก ( X = 4.28, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาแยกเป็น              
รายข้อ พบว่าผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมด้านพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัดอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ โรงเรียนมีผล
การประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดท่ีสะท้อนประสิทธิผลของคุณภาพการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ ของโรงเรียน ( X = 4.32, S.D. = 0.58) โรงเรียนด าเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
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กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ( X = 4.30, 
S.D. = 0.56) โรงเรียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ( X = 4.29, S.D. = 0.58) 
โรงเรียนจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ( X = 4.27, S.D. = 0.56) โรงเรียน
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน ( X = 4.27, S.D.= 0.58) และมีการจัดระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและ
ด าเนินงานตามระบบบริหารเชิงคุณภาพ (PDCA) ( X = 4.26, S.D. = 0.62) ตามล าดับ เมื่อพิจารณา
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.56 - 0.62 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถาม  มีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อจ าแนกตามสถานภาพทางด้าน
ต าแหน่งหน้าท่ีหลักของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีความเห็นดังนี้ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านพัฒนาการของการ
ประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด อยู่ในระดับมาก ( X = 4.34, S.D. = 0.55) เมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ โรงเรียนมี
ผลการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดท่ีสะท้อนประสิทธิผลของคุณภาพการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน ( X = 4.40, S.D. = 0.54) โรงเรียนด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
( X = 4.36, S.D. = 0.51) และโรงเรียนด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ( X = 4.35, S.D.= 0.60) ตามล าดับ เมื่อพิจารณา
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.50 - 0.65 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

ครูมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านพัฒนาการของการประกันคุณภาพ
ภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด อยู่ในระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาแยก
เป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ โรงเรียนมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดท่ีสะท้อนประสิทธิผลของคุณภาพการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ของโรงเรียน และโรงเรียนจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ( X = 4.37, S.D. 
= 0.56) โรงเรียนด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ( X = 4.36, S.D.= 0.56) และโรงเรียนด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา ( X = 4.36, S.D.= 0.58) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่
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ระหว่าง 0.52 - 0.65 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
ด้านพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด อยู่ในระดับมาก ( X = 
4.21, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสาม
ล าดับแรกดังนี้ โรงเรียนด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ( X = 4.24, S.D. = 0.59) โรงเรียนมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดท่ีสะท้อนประสิทธิผลของคุณภาพการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ของโรงเรียน ( X = 4.24, S.D. = 0.60) และโรงเรียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ( X = 4.19, S.D. = 0.53) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่
ระหว่าง 0.53 - 0.60 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 27  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามของโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ผลการพัฒนาให้บรรลตุาม
ปรัชญาปณิธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(n = 80) 

ครู 
(n = 80) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(n = 160) 

รวม 
(n = 320) 

X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหาร บุคลากร ชุมชน
และองค์กรภายนอก มีส่วน
ร่วมในการก าหนดแผนปฏิบัติ
งานด้านผลผลิตโดยระบุ
เป้าหมายและกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของโรงเรียน 

4.32 0.61 มาก 4.31 0.59 มาก 4.19 0.65 มาก 4.26 0.63 มาก 

2. ผลผลิตของโรงเรียน
เป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน ์พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้
โรงเรียน 

4.27 0.60 มาก 4.35 0.62 มาก 4.19 0.58 มาก 4.25 0.59 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน หน่วยงานต้นสังกัดได้
ท าข้อตกลงร่วมกันในการ
ก าหนดอัตลักษณ์ของผลผลิต
ของสถานศึกษา 

4.25 0.67 มาก 4.36 0.60 มาก 4.23 0.62 มาก 4.27 0.63 มาก 

4. บุคลากรให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานและประสาน
ความร่วมมือกับผู้เก่ียวข้องทุก
ฝ่าย 

4.39 0.56 มาก 4.35 0.64 มาก 4.24 0.59 มาก 4.31 0.60 มาก 

5. มีผลประเมินความ               
พึงพอใจด้านผลผลิตของ ผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องในโรงเรียน และ
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี 

4.34 0.62 มาก 4.36 0.60 มาก 4.24 0.62 มาก 4.29 0.61 มาก 

6. ผลการด าเนินงานด้าน
ผลผลิตเกิดผลกระทบที่ดีต่อ
โรงเรียนและเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน 

4.22 0.64 มาก 4.29 0.60 มาก 4.23 0.61 มาก 4.24 0.62 มาก 

รวม 4.30 0.55 มาก 4.33 0.54 มาก 4.22 0.53 มาก 4.27 0.54 มาก 

 

จากตารางท่ี 27 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธาน/
วิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D. = 
0.54) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่าผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียน 
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ขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผลการพัฒนาให้บรรลุตาม
ปรัชญาปณิธาน/วิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและ
ประสานความร่วมมือกับ ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ( X = 4.31, S.D. = 0.60) มีผลประเมินความ               
พึงพอใจด้านผลผลิตของ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี ( X = 4.29, S.D. = 0.61) ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หน่วยงานต้นสังกัดได้ท าข้อตกลงร่วมกันในการก าหนดอัตลักษณ์ของผลผลิตของสถานศึกษา                
( X = 4.27, S.D. = 0.63) ผู้บริหาร บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการก าหนด
แผนปฏิบัติงานด้านผลผลิตโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
โรงเรียน ( X = 4.26, S.D.= 0.63) ผลผลิตของโรงเรียนเป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์              
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังโรงเรียน ( X = 4.25, S.D. = 0.59) และผลการด าเนินงาน
ด้านผลผลิตเกิดผลกระทบท่ีดีต่อโรงเรียนและเป็นท่ียอมรับของชุมชน ( X = 4.24, S.D. = 0.62) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.59 - 0.63 มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  และเมื่อ
จ าแนกตามสถานภาพทางด้านต าแหน่งหน้าท่ีหลักของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู 
และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความเห็นดังนี้ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผลการพัฒนาให้
บรรลุตามปรัชญาปณิธาน/วิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา อยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.30, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและประสานความร่วมมือกับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ( X = 4.39, S.D. = 0.56) มีผลประเมินความพึงพอใจด้านผลผลิตของ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ( X = 4.34, S.D. = 0.62) 
และบริหาร บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนปฏิบัติงานด้านผลผลิต
โดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน ( X = 4.32, S.D.= 
0.61) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.56 - 0.67 มีการกระจาย
ของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

ครูมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา
ปณิ ธาน /วิ สัย ทัศน์พั นธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัด ต้ังสถาน ศึกษา  อยู่ ในระ ดับมาก                
( X = 4.33, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
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น้อยสามล าดับแรกดังนี้ มีผลประเมินความพึงพอใจด้านผลผลิตของ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีและผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสังกัดได้ท าข้อตกลงร่วมกันในการก าหนดอัตลักษณ์ของผลผลิตของ
สถานศึกษา ( X = 4.36, S.D. = 0.60) ผลผลิตเกิดผลกระทบท่ีดีต่อโรงเรียนและเป็นท่ียอมรับของ
ชุมชน ( X = 4.35, S.D. = 0.62) และบุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและประสานความ
ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ( X = 4.35, S.D. = 0.64) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.59 - 0.64 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
ด้านผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธาน/วิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.22, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียง                
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
และประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ( X = 4.24, S.D. = 0.59) มีผลประเมินความ               
พึงพอใจด้านผลผลิตของ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี ( X = 4.24, S.D. = 0.62) และผลการด าเนินงานด้านผลผลิตเกิดผลกระทบท่ีดีต่อโรงเรียน
และเป็นท่ียอมรับของชุมชน  ( X = 4.23, S.D. = 0.61) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.58 - 0.65 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 28  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินคุณภาพภายนอก             
รอบสามด้านผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน

เป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(n = 80) 

ครู 
(n = 80) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(n = 160) 

รวม 
(n = 320) 

X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากร ชุมชนและองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดจุดเน้น จุดเด่น ของ
โรงเรียน 

4.34 0.55 มาก 4.21 0.59 มาก 4.24 0.59 มาก 4.26 0.58 มาก 

2. มีการสร้างระบบการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียน และ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างครบถ้วน
สมบูรณ ์

4.25 0.61 มาก 4.29 0.60 มาก 4.17 0.63 มาก 4.22 0.62 มาก 

3. มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ทั้งในและนอกโรงเรียน และ
ผู้มสี่วนเก่ียวข้องโดยความ
พึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

4.23 0.66 มาก 4.24 0.60 มาก 4.14 066 มาก 4.19 0.65 มาก 

4. มีจุดเน้น หรือจุดเด่น 
ตามที่ก าหนด และได้รับการ
ยอมรับจากองค์กรภายนอก
โรงเรียน 

4.17 0.67 มาก 4.24 0.58 มาก 4.15 0.75 มาก 4.18 0.69 มาก 

5. การด าเนินงานและ
ผลส าเร็จของการด าเนินงาน
ที่เกิดขึ้นจนถือเป็น
เอกลักษณ์ของโรงเรียน            
ที่ได้รับการยอมรบั               
จากผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

4.30 0.58 มาก 4.35 0.60 มาก 4.18 0.64 มาก 4.25 0.62 มาก 

6. โรงเรียนได้รับการยอมรับ 
ได้รับรางวัล หรือการได้รับ
การยกย่องว่าเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติที่ดตีามจุดเน้น 

4.29 0.62 มาก 4.31 0.65 มาก 4.20 0.64 มาก 4.25 0.64 มาก 

รวม 4.26 0.54 มาก 4.27 0.53 มาก 4.18 059 มาก 4.22 0.57 มาก 
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จากตารางท่ี 28 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.22, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาแยก
เป็นรายข้อ พบว่าผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดเน้น จุดเด่น 
ของโรงเรียน ( X = 4.26, S.D. = 0.58) มีจุดเน้น หรือจุดเด่น ตามท่ีก าหนด และได้รับการยอมรับ
จากองค์กรภายนอกโรงเรียน ( X = 4.25, S.D. = 0.62) โรงเรียนได้รับการยอมรับ ได้รับรางวัล หรือ
การได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติท่ีดีตามจุดเน้น ( X = 4.25, S.D. = 0.64) มีการ
สร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และผู้บริหาร บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการก าหนด
แผนปฏิบัติงานด้านผลผลิตโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
โรงเรียน ( X = 4.22, S.D.= 0.62) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังในและนอก
โรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป ( X = 4.19, S.D. = 0.65) และ
โรงเรียนมีการก าหนดมาตรการท่ีน ามาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาในโรงเรียนและ/หรือ 
ชุมชนรอบโรงเรียน ( X = 4.18, S.D. = 0.69) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า 
อยู่ระหว่าง 0.58 - 0.69 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อจ าแนกตามสถานภาพทางด้านต าแหน่งหน้าท่ีหลักของผู้ให้
ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความเห็นดังนี้ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( X = 4.26, S.D. = 
0.54) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดเน้น จุดเด่น 
ของโรงเรียน ( X = 4.34, S.D. = 0.55) มีจุดเน้น หรือจุดเด่น ตามท่ีก าหนด และได้รับการยอมรับ
จากองค์กรภายนอกโรงเรียน ( X = 4.30, S.D. = 0.58) และโรงเรียนได้รับการยอมรับ ได้รับรางวัล 
หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติท่ีดีตามจุดเน้น ( X = 4.29, S.D. = 0.62) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.55 - 0.67 มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  
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ครูมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ี
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณา
แยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ มีจุดเน้น หรือ
จุดเด่น ตามท่ีก าหนด และได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกโรงเรียน ( X = 4.35, S.D. = 0.60) 
โรงเรียนได้รับการยอมรับ ได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติท่ีดีตาม
จุดเน้น ( X = 4.31, S.D. = 0.65) มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างฟครบถ้วนสมบูรณ์ ( X = 4.29, S.D. = 0.60) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.58 - 0.65 มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
ด้านผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา อยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.18, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมใน
การก าหนดจุดเน้น จุดเด่น ของโรงเรียน ( X = 4.24, S.D. = 0.59) โรงเรียนได้รับการยอมรับ ได้รับ
รางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติท่ีดีตามจุดเน้น ( X = 4.20, S.D. = 
0.64) และมีจุดเน้น หรือจุดเด่น ตามท่ีก าหนด และได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกโรงเรียน 
( X = 4.18, S.D. = 0.64) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.59 - 
0.75 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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ตารางท่ี 29  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามของโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(n = 80) 

ครู 
(n = 80) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(n = 160) 

รวม 
(n = 320) 

X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ 

1. โรงเรียนมีการก าหนด
มาตรการที่น ามาปรับปรุงและ
พัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาใน
โรงเรียนและ/หรือ ชุมชนรอบ
โรงเรียน 

4.24 0.58 มาก 4.35 0.60 มาก 4.21 0.66 มาก 4.25 0.62 มาก 

2. การด าเนินงานของ
โรงเรียนเกิดจากการมีส่วน
ร่วมทั้งผู้ปกครอง ชุมชนและ
สังคม 

4.28 0.66 มาก 4.30 0.62 มาก 4.19 0.68 มาก 4.24 0.66 มาก 

3. สถานศึกษาน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริไป
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

4.34 0.62 มาก 4.39 0.61 มาก 4.26 0.61 มาก 4.31 0.61 มาก 

4. มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้นในการแก้ปัญหาต่างๆ 
ของโรงเรียน 

4.29 0.56 มาก 4.24 0.60 มาก 4.27 0.60 มาก 4.27 0.59 มาก 

5. โรงเรียนมีข้อมูลที่
แสดงถึงการเกิด
ผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์  สร้างคุณค่า
ต่อโรงเรียน และ/หรือ
ชุมชนรอบโรงเรียน 

4.25 0.59 มาก 4.30 0.66 มาก 4.24 0.58 มาก 4.26 0.60 มาก 

6. โรงเรียนมีแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีและผู้เก่ียวข้อง
ยอมรับในการด าเนินการ
ต่อไป   

4.25 0.56 มาก 4.34 0.67 มาก 4.29 0.59 มาก 4.29 0.60 มาก 

รวม 4.27 0.54 มาก 4.32 0.56 มาก 4.24 0.55 มาก 4.27 0.55 มาก 

 

จากตารางท่ี 29 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ 
พบว่าผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
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สถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ สถานศึกษา
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ( X = 4.31, S.D. = 0.61) โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติท่ีดีและผู้เกี่ยวข้อง
ยอมรับในการด าเนินการต่อไป ( X = 4.29, S.D. = 0.60) มีการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นในการแก้ปัญหา
ต่างๆ ของโรงเรียน ( X = 4.27, S.D. = 0.59) โรงเรียนมีข้อมูลท่ีแสดงถึงการเกิดผลกระทบท่ีเกิด
ประโยชน์  สร้างคุณค่าต่อโรงเรียน และ/หรือชุมชนรอบโรงเรียน ( X = 4.26, S.D.= 0.60) โรงเรียน
มีการก าหนดมาตรการท่ีน ามาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาในโรงเรียนและ/หรือ ชุมชนรอบ
โรงเรียน( X = 4.25, S.D. = 0.62) และการด าเนินงานของโรงเรียนเกิดจากการมีส่วนร่วมท้ัง
ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม  ( X = 4.24, S.D. = 0.66) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.59 - 0.66 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม  
มีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อจ าแนกตามสถานภาพทางด้านต าแหน่งหน้าท่ี
หลักของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ความเห็นดังนี้ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผลการด าเนินงาน
โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D. = 0.54) เมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ 
สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริไปประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ( X = 4.34, S.D. = 0.62) มีการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นใน
การแก้ปัญหาต่างๆ ของโรงเรียน ( X = 4.29, S.D. = 0.56) และโรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติท่ีดีและ
ผู้เกี่ยวข้องยอมรับในการด าเนินการต่อไป ( X = 4.25, S.D. = 0.56) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.56 - 0.67 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

ครูมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.32, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาแยกเป็น
รายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ สถานศึกษาน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียน ( X = 4.39, S.D. = 0.61) โรงเรียนมีการก าหนดมาตรการท่ีน ามาปรับปรุงและพัฒนา
เพื่อแก้ไขปัญหาในโรงเรียนและ/หรือ ชุมชนรอบโรงเรียน( X = 4.35, S.D. = 0.60) และโรงเรียนมี
แนวทางปฏิบั ติ ท่ี ดีและผู้เกี่ยวข้องยอมรับ ในการด าเนินการต่อไป ( X = 4.34, S.D. = 0.67) 
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ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.60 - 0.67 มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
ด้านผลการด าเนินงานโครงการพิ เศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  อยู่ ในระดับมาก                  
( X = 4.24, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อยสามล าดับแรกดังนี้ โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติท่ีดีและผู้เกี่ยวข้องยอมรับในการด าเนินการต่อไป               
( X = 4.29, S.D. = 0.59) มีการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นในการแก้ปัญหาต่างๆ ของโรงเรียน ( X = 4.27, 
S.D. = 0.60) และสถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริไป
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ( X = 4.26, S.D. = 0.61) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.58 - 0.68 มีการกระจายของข้อมูลน้อย
แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 30  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามของโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

ผลการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อยกระดับ

มาตรฐาน  รกัษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่

ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้อง
กับ แนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(n = 80) 

ครู 
(n = 80) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(n = 160) 

รวม 
(n = 320) 

X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ X  
S.D. ระดับ X  

S.D. ระดับ 

1. โรงเรียนมีการก าหนด
มาตรการที่น ามาปรับปรุงและ
พัฒนา เพ่ือมุ่งไปสู่การเป็น
โรงเรียนที่มีคุณภาพ 

4.30 0.58 มาก 4.25 0.63 มาก 4.26 0.58 มาก 4.27 0.59 มาก 

2. มีข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนหน่วยงานต้นสงักัด
สมศ. และ/หรือ หน่วยงาน
สนับสนุน เพ่ือมุ่งไปสู่
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ 

4.34 0.53 มาก 4.34 0.57 มาก 4.23 0.64 มาก 4.28 0.60 มาก 

3. โรงเรียนน าข้อเสนอแนะ
จากผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสองและผลการ
ประเมินคุณภาพภายในมา
วิเคราะห์และจัดท าแผน 
ปฏิบัติการของโรงเรียน 

4.39 0.54 มาก 4.40 0.59 มาก 4.24 0.59 มาก 4.32 0.58 มาก 

4. สถานศึกษาด าเนินงานตาม
ระบบบริหารเชิงคุณภาพ 
(PDCA) 

4.37 0.60 มาก 4.39 0.56 มาก 4.24 0.61 มาก 4.31 0.60 มาก 

5. มีการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี. 

4.39 0.58 มาก 4.33 0.61 มาก 4.22 0.60 มาก 4.29 0.60 มาก 

6. ผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง                 
(พ.ศ.2552-2561) 
 

4.34 0.57 มาก 4.27 0.60 มาก 4.21 0.59 มาก 4.26 0.59 มาก 

รวม 4.35 0.50 มาก 4.33 0.50 มาก 4.23 0.53 มาก 4.29 0.52 มาก 
 

จากตารางท่ี 30 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
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การศึกษา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.29, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่าผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม ด้านผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ โรงเรียนน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสองและผลการประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะห์และจัดท าแผน ปฏิบัติการของ
โรงเรียน ( X = 4.32, S.D. = 0.58) สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบบริหารเชิงคุณภาพ (PDCA) 
( X = 4.31, S.D. = 0.60) มีการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี. ( X = 
4.29, S.D. = 0.60) มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนหน่วยงานต้นสังกัด สมศ. และ/หรือ หน่วยงาน
สนับสนุน เพื่อมุ่งไปสู่สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ ( X = 4.28, S.D.= 0.60) โรงเรียนมีการก าหนด
มาตรการท่ีน ามาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ ( X = 4.27, S.D. = 
0.59) และผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง                 
(พ.ศ.2552-2561) ( X = 4.26, S.D. = 0.59) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า 
อยู่ระหว่าง 0.58 - 0.60 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อจ าแนกตามสถานภาพทางด้านต าแหน่งหน้าท่ีหลักของผู้ให้
ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความเห็นดังนี้ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผลการส่งเสริม
พัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาแยกเป็นราย
ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ โรงเรียนน าข้อเสนอแนะจากผล
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและผลการประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะห์และจัดท าแผน 
ปฏิบัติการของโรงเรียน ( X = 4.39, S.D. = 0.54) มีการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี. ( X = 4.39, S.D. = 0.58) และสถานศึกษาด าเนินงานตามระบบบริหารเชิงคุณภาพ 
(PDCA) ( X = 4.37, S.D. = 0.60) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 
0.53 - 0.60 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

ครูมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ด้านผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา อยู่ ในระดับมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียง                  
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ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ โรงเรียนน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสองและผลการประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะห์และจัดท าแผน ปฏิบัติการ
ของโรงเรียน ( X = 4.40, S.D. = 0.59) สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบบริหารเชิงคุณภาพ (PDCA) 
( X = 4.39, S.D. = 0.56) และมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนหน่วยงานต้นสังกัด สมศ. และ/หรือ 
หน่วยงานสนับสนุน เพื่อมุ่งไปสู่สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ ( X = 4.34, S.D.= 0.57) ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.56 - 0.63 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
ด้านผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความ  
เป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.23, S.D. = 0.53)             
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรกดังนี้ 
โรงเรียนมีการก าหนดมาตรการท่ีน ามาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ 
( X = 4.26, S.D. = 0.58) โรงเรียนน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและ
ผลการประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะห์และจัดท าแผน ปฏิบัติการของโรงเรียน ( X = 4.24, S.D. 
= 0.59) และสถานศึกษาด าเนินงานตามระบบบริหารเชิงคุณภาพ (PDCA) ( X = 4.24, S.D. = 0.61) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.57 - 0.64 มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตอนที่  4  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม รายละเอียดตาม
ตารางท่ี 31 
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ตารางท่ี 31  ค่าความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

                 
ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Ytot 

X1 .757** .710** .721** .738** .665** .762** .784** .758** .789** .792** .732** .765** .811** 
X2 .739** .716** .711** .681** .621** .742** .768** .731** .779** .756** .680** .721** .779** 
X3 .686** .666** .643** .599** .536** .669** .714** .690** .712** .714** .664** .677** .718** 
X4 .752** .727** .752** .767** .660** .744** .777** .759** .776** .800** .743** .760** .815** 
X5 .758** .727** .737** .730** .636** .746** .795** .764** .789** .784** .741** .737** .807** 
X6 .808** .793** .816** .775** .681** .785** .812** .786** .826** .825** .776** .789** .855** 
X7 .825** .785** .849** .812** .750** .822** .823** .841** .831** .847** .804** .810** .886** 
X8 .806** .786** .823** .810** .720** .799** .825** .799** .826** .839** .787** .791** .869** 
X9 .792** .758** .823** .807** .722** .811** .844** .798** .843** .853** .773** .772** .868** 
X10 .788** .709** .794** .823** .789** .827** .824** .797** .822** .826** .764** .781** .865** 
Xtot .835** .799** .832** .818** .736** .834** .863** .837** .866** .871** .809** .824** .897** 

       **  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 
  
 
 

198 
 



199 
 

 

 

 จากตารางท่ี 31 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดย
ภาพรวมและรายคู่ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์
ระหว่างธรรมมาภิบาล (Xtot) กับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (Ytot) เท่ากับ .897 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง โดยคู่ท่ีมีค่าความสัมพันธ์สูงสุดคือตัวแปรหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(X9) กับตัวแปรผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
(Y10) มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .853 ส่วนคู่ท่ีมีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดคือตัวแปรหลักความโปร่งใส (X3) 
กับตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน(Y5) มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .536 
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บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่องธรรมาภิบาลกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาด

เล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive 
research) โดยวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 2) เพื่อทราบผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียน
ขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 3) เพื่อทราบความสัมพันธ์
ระหว่างธรรมาภิบาลกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม กลุ่มตัวอย่าง คือโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต.1.และ.เขต.2. จ านวน 80 โรง โดยมีผู้ให้ข้อมูลคือ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละ 4 คน รวมผู้ให้ข้อมูล 
320 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน โดยตอนท่ี 1 
การสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี.2.การสอบถามเกี่ยวกับ               
ธรรมาภิบาลตามแนวทางของสถาบันพระปกเกล้า และตอนท่ี 3 การสอบถามเกี่ยวกับผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. สถิติท่ีใช้ในการวิจัยคือค่าความถี่ 
(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)..และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation 
coefficient) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป   

 
สรุปผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียน

ขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม”  ผลปรากฏดังนี้ 
1. ธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
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3. ธรรมาภิบาลกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

การอภิปรายผล 
จากข้อคันพบของการวิจัย เรื่อง ธรรมาภิบาลกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ

สามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ผู้วิจัยได้น าไปสู่
การอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยท่ีต้ังไว้ว่ า                     
ธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ประเทศไทยมีการบังคับใช้และปรับแก้กฎหมายต่างๆ เพื่อ
ก่อให้เกิดและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนภายในประเทศ โดยมีหลักการท่ี
ส าคัญ ได้แก่ การสร้างความโปร่งใสในการบริหารประเทศการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การมีส่วน
ร่วมของ ทุกภาคส่วนในทุกกระบวนการ ต้ังแต่การร่วมรับรู้ ร่วมคิดไปจนถึงการร่วมด าเนินการ ร่วม
ตรวจสอบ อย่างกว้างขวางและครอบคลุมในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติลงไปถึงระดับท้องถิ่นชุมชน 
และในการพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้
ความส าคัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพิ่มประสิทธิภาพการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.พัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมี ส่วนร่วมส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรควบคู่ไปกับปลูก
จิตสานึกค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่มจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็นธรรมในสังคมในการสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและ
ตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคมและเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพโปร่งใส
มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบท่ีรัดกุมโดยสร้างค่านิยมใหม่ท่ียอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้
เนื้อเช่ือใจและเกื้อกูลกันในสังคมส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองท่ีมีธรรมาภิบาลน า ไปสู่การเป็น
ประชาธิปไตยท่ีถูกต้องและเหมาะสม ส่วนในด้านการศึกษานั้นหน่วยงานภาครัฐได้พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการใหม่ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รวมท้ังการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน มีระบบการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการน าระบบ
และ วิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ ควบคู่กับการสร้างผู้น าการเปล่ียนแปลง มีการบริหารจัดการ
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การเงินและงบประมาณท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบกับโรงเรียนต้องด าเนินการตามมาตรฐาน
ของการประกันคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมท่ีเน้นการบริหารสถานศึกษาด้วย
หลักธรรมาภิบาล จากท้ังหมดท่ีกล่าวมาท าให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนด
นโยบายในการบริหารงานไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ เขต 
2 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยการมีส่วนร่วมของคณะบุคคลท้ังจากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและโรงเรียน ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ กลยุทธ์ในการบริหารโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติ
ให้ด าเนินการตามกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยเน้นการกระจายอ านาจ และการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียนผ่าน
การบริหารโรงเรียนท้ัง 4 งาน ให้ด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมของโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณลักษณะของผู้น าท่ี
ส าคัญ ได้แก่ มีความซื่อสัตย์ มีความยุติธรรม มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง  มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น าสูง เป็นคนกล้าคิด กล้าเปล่ียนแปลง กล้าตัดสินใจ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีความจริงใจ  และสามารถ
บริหารงานในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสู่ความส าเร็จตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และการประกันคุณภาพภายนอก ตลอดจนท้ังนี้เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของชุมชนต่อไป 
สอดคล้องกับงานวิจัยของคิมเมท (Kimmet) เรื่องการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในระบอบการเมือง
การปกครองในอาเซียน 4 ประเทศ พบว่าในประเทศท่ีพัฒนาแล้วได้น าหลักธรรมาภิบาลได้ไปใช้ใน
เชิงของกลยุทธ์ทางการเมืองมากกว่าการน าเนื้อหาสาระไปประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบาย พบว่าหลักธรร
มาภิบาลได้ถูกน าไปใช้อย่างกว้างขวางและเป็นประเด็นส าคัญในการปฏิรูปรูปแบบการปกครอง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ แม็คมิลแลนด์ (Mcmillan) เรื่องการกระจายอ านาจนโยบายทางการศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศกาน่า พบว่าการศึกษาระดับประถมศึกษาของประเทศกาน่า ได้
มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีการน านโยบายภายใต้การใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการจัด
การศึกษา แต่ผลการศึกษาพบว่ามีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะว่าอ านาจในการ
ตัดสินใจยังคงอยู่ท่ีการบริหารส่วนกลางและรัฐบาลขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของงานวิจัยของ ไพทูรย์  บัวชิด เรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่าการใช้หลัก               
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดัสกรณ์ เพชรดี เรื่องการ
บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหาร ครูผู้สอนและ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี พบว่าการบริหารโดยยึด
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หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหาร ครู ผู้สอนและประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ท้ังนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษาได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในสถานศึกษา มีการก าหนดกฎ กติกา 
ข้อบังคับตามกรอบของกฎหมายต่างๆ จนเป็นท่ียอมรับของบุคลากร ให้มีการถือปฏิบัติร่วมกันอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลได้ ให้ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ และเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ 
ในการตัดสินใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัมปนาท วัชรธนาคม เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงช้ันท่ี 1 – 2 พบว่าสภาพความเข็มแข็งในการน า
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงช้ันท่ี 1 – 2 ปรากฏผลว่าระดับการ
ปฏิบัติในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนโดยเคร่งครัด ยึดหลักประชาธิปไตย โดยทุกคนต้อง
ปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อยกเว้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษมศรี จาตุรพันธ์ เรื่องการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร พบว่า              
ธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดับมากท้ังโดย
ภาพรวมและรายด้าน โดยรูปแบบการบริหารสมัยใหม่มีความทันสมัยและเปิดกว้างในการแสดงความ
คิดเห็นในรูปแบบต่างๆ และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเอง 
ตามนโยบายและแนวทางท่ีโรงเรียนได้ก าหนดร่วมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะพงษ์  โพธิ์มี 
เรื่องการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับความพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบว่า การบริหารโดยใช้หลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ วุฒิชัย ประชัน เรื่องหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พบว่าผลการศึกษาความ
คิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 6 
หลักในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษาของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ท้ังเขต 1 และ เขต 2 โดยมีกลยุทธ์ส าคัญในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาตามแนวทางกระจายอ านาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาล เน้นการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษา จากท้ังหมดท่ีกล่าวมาย่อมแสดงให้เห็นว่าธรรมาภิบาลสามารถน ามาใช้ในการบริหาร
สถานศึกษาได้ หากผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเป็นมืออาชีพท่ีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมยึดมั่นใน
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ความถูกต้อง ความดีงาม ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีโอกาสรับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง ส่งเสริม
ให้ครูน าหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติ ส่งเสริมให้บุคลากรและกระบวนการต่างๆ ใน
โรงเรียนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ย่อมเป็นท่ียอมรับของชุมชน
ต่อไป 

เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่าธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อยดังนี้ ได้แก่ หลักความโปร่งใส หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า  หลักความรับผิดชอบ 
หลักองค์กรแห่งการเรียนรู้ หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักการบริหารจัดการ หลักการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตามล าดับ โดยหลักความโปร่งใสมีค่า
มัชฌิมเลขคณิตสูงสุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะแนวนโยบายในการบริหารสถานศึกษาของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ เขต 2 ท่ีส่งเสริมให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการด้วยความเข็มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไกในการ
ขับเคล่ือนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล ประกอบกับผู้อ านวยการโรงเรียนได้
ด าเนินการประชุมวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างเป็นระบบชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติ                
ได้จริง มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ และด าเนินกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
พัสดุให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของราชการ มีระบบการตรวจสอบภายในโรงเรียนท่ี
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพสูง และรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้บุคลากรได้ทราบอย่าง
สม่ าเสมอและท่ัวถึง ตลอดจนสามารถบอกท่ีมาท่ีไปของเงินแต่ละประเภทได้ ด้วยเหตุนี้ในการน าหลัก
ความโปร่งใสไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
จ าเป็นต้องบริหารด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบท่ีมาและท่ีไปของเงินได้ ตลอดจนในการ
พิจารณาความดีความชอบจ าเป็นต้องด าเนินการด้วยความบริสุทธิ์ใจบนพื้นฐานของความรู้ 
ความสามารถ ตลอดจนความยุติธรรมท่ีเท่าเทียมกัน ท้ังนี้เพื่อเป็นการด ารงไว้ซึ่งความไว้วางใจและ
ขวัญก าลังใจของบุคลากรในโรงเรียนต่อไปสอดคล้องกับงานวิจัยของศรีพัชรา สิทธิก าจร แก้วพิจิตร 
เรื่องหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่าการใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ด้านหลักความโปร่งใส มีความเหมาะสมเป็นไปได้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้อง
ตามขอบข่ายการวิจัย ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาย่อมทราบดีว่าการติดต่อส่ือสารกับผู้ร่วมงาน และ
บุคลากรภายนอก รวมถึงการรับทราบข้อมูลท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เป็นกระบวนการ
บริหารงานอย่างหนึ่งท่ีก่อให้เกิดคุณภาพ และประสิทธิภาพของงาน ถือว่าเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิรัตน์ รัตนมณี เรื่องการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตรวจราชการท่ี 3 สังกัดส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าหลักความโปร่งใส มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท้ังสองกลุ่ม 
เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย
พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้องบริหารงานด้วยความเป็นกลาง ท้ังการพิจารณาความดีความชอบของ
บุคลากรโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความยุติธรรมด้วยเทคนิคและวิธีการท่ีเหมาะสม สามารถ
อธิบายได้บนพื้นฐานของความเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งประโยชน์ของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยความเป็นธรรมนั้น ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความสะดวกใจในการ
พิจารณาความดีความชอบอันเป็นการรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรทุกคน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาวดี อินทรชาติ เรื่องการใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 5             
ผลการศึกษาพบว่าการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุภาพร ค าส าแดง เรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24  
ผลการศึกษาพบว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ
ผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 พบว่าผู้บริหารมี
การรับรู้ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได้แก่ หลักความรับผิดชอบ หลักความ
โปร่งใส หลักความคุ้มค่า หลักคุณธรรม หลักนิติธรรมและหลักการมีส่วนร่วม และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปูรณ์ญาดา กาพย์ตุ้ม เรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
พบว่าสถานศึกษาได้ใช้หลักธรรมาภิบาลท้ัง  6 ประการโดยหลักความโปร่งใสได้บริหารงานใน
โครงสร้างการบริหารงานท้ัง 4 กลุ่มงานคือกลุ่มงานบริหารวิชาการกลุ่มงานบริหารงบประมาณกลุ่ม
งานบริหารงานบุคคลและกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไปโดยมีการควบคุมก ากับดูแลและตรวจสอบได้ โดย
ควรมีการปรับปรุงระบบกลไกการท างานให้มีความโปร่งใสในเรื่องการบริหารงบประมาณ ซึ่งเป็นเรื่อง
ท่ีต้องชัดเจนในการด าเนินงานเกี่ยวกับการเงิน พัสดุ วัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี โดยจะช่วยให้การ
บริหารงานในสถานศึกษาปลอดจากการทุจริตคอรัปช่ัน เป็นท่ียอมรับจากชุมชน องค์กรต่างๆ สร้าง
ความไว้ใจต่อทุกฝ่ายต่อไป  

2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ของการวิจัยท่ีต้ังไว้ว่า การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงาน
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เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดหลักการส าคัญข้อหนึ่ง คือ ให้มีการ ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษา โดยท่ีก าหนดให้ 
“มาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา”เป็นภารกิจส าคัญหมวดหนึ่งท่ีสถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ต้องด าเนินการ และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ บัญญัติ
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพ
ภายนอก เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และต้องเป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด 
ประกอบกับนโยบายในการบริหาร ท าให้สถานศึกษาจ าเป็นต้องมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อสะท้อนถึงผลการจัด
การศึกษาแต่ละระดับ ผลการบริหารจัดการศึกษา ผลการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และผลจากการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งผลการด าเนินงานท้ัง 4 ด้าน
ดังกล่าว เป็นมาตรฐานท่ีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใช้ในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยวรรณ กระทงยาม เรื่องการประเมิน 
อภิมานคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี 
ผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินอภิมานรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ             
สมศ. โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี ภาพรวมคุณภาพรายงานอยู่ในระดับดีเย่ียม 
การสังเคราะห์ผลการประเมินพบว่าระดับกลุ่มตัวบ่งช้ีและระดับตัวบ่งช้ีอยู่ในระดับดี จุดอ่อนคือ
นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน จุดท่ีควรพัฒนาคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อเสนอแนะคือ
ควรยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ นวัตกรรมหรือการปฏิบัติท่ีดีของสถานศึกษา และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เสาวนิทย์  ชุมศรี เรื่องสภาพปัญหาและแนวทางการด าเนินงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบว่า 
ระดับสภาพการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 โรงเรียนสังกั ดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูท่ีรับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้านโดยเรียงล าดับคือ กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งช้ี             
อัตลักษณ์ และกลุ่มมาตรการส่งเสริมตามล าดับ  

3. ธรรมาภิบาลกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยท่ีต้ังไว้ว่า ธรรมาภิบาลกับผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม มีความสัมพันธ์กัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการท่ีกระทรวงศึกษาธิการมุ่งปฏิรูปการศึกษาท้ัง
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ระบบ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึง และสร้างการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพันธกิจหลักข้อหนึ่งท่ีว่าพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลัก          
ธรรมาภิบาล โดยก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีเน้นการปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ จึงท าให้
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ เขต 2 น ามาก าหนดเป็นนโยบาย 
พันธกิจ กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
อาทิเช่นการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้บริหารสถานศึกษาก่อนการเข้าสู่ต าแหน่งและมีการจัดอบรมให้
ความรู้กับผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ท้ังด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน 
การจัดการหลักสูตรและด้านการบริหารจัดการศึกษา ประกอบกับมาตรฐานของการประเมินคุณภาพ
ภายในท่ีก าหนดบทบาทของผู้บริหารให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล โดยผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน             
ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐาน สามารถจัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอ านาจ ตลอดจนนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา และสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีของการประเมินคุณภาพภายนอกในเรื่องประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการเกี่ยวกับความส าเร็จของการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา                    
ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบท่ีกฎหมาย
ก าหนด  เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้บรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษาอย่างคุ้มค่า              
ตามแนวทางของการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  ตลอดจนกฎกระทรวงว่าด้วยการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ.2550  หรือระเบียบกฎหมายตามท่ีต้นสังกัดก าหนดโดยสามารถจัดระบบ
บริหารให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง            
ทุกฝ่าย ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการให้สามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย เช่นการใช้
ระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
เป็นต้น  ซึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา ควรจัดให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และ
หน่วยงานต้นสังกัดท่ีมีการแบ่งงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิญญา 
แก้วช่ืน เรื่องรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาท่ียั่งยืน
พบว่า รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาท่ียั่งยืน มีการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านภาระงาน 4 งาน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ บุคลากร 
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บริหารท่ัวไป โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ได้แก่ นิติธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบ               
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความคุ้มค่า และใช้หลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 4 ประการ ได้แก่ การสร้าง
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างรอบด้าน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การสร้างองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และการมีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการพัฒนา เช่นเดียวกับงานวิจัยของ บรรจง เจริญสุข             
เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน               
เขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน พบว่าสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน สะท้อนให้เห็นถึงการขาดหลัก ธรรมาภิบาลในการบริหาร             
ท้ังทางด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป             
ส่วนรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงใน
ระดับมากและมากท่ีสุดทุกข้อ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ปรีดา พรหมดี เรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารโรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า ได้ด าเนินงานตามระเบียบ กฎหมาย และการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรมหลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ในการบริหารวิชาการ งบประมาณ งานบุคลากร และงาน
บริหาร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดุจดาว จิตใส เรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 5 พบว่าการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 5 มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งในการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ให้ประสบความส าเร็จได้นั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องเป็นบุคคลท่ีเป็นผู้น า มีความสามารถในการบริหาร 
เป็นท่ีปรึกษาให้กับบุคลากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลักษณ์              
พอร์เตอร์, วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ และพรภวิษย์ มนตร์วัชรินทร์ เรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของ
การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จ
ของการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ คือปัจจัยความชัดเจนของยุทธศาสตร์ ปัจจัย
ความพร้อมของระบบงาน ปัจจัยการมีส่วนร่วมของครู เจ้าหน้าท่ี และปัจจัยค่านิยมและวัฒนธรรม
สถานศึกษา ส่งผลต่อความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของเลวิส (Lewis) เรื่องการก ากับดูแลใน
ด้านการศึกษา: การเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน พบว่าการก ากับดูแลกิจการท่ีดี สามารถใช้เป็น
จุดเริ่มต้นท่ีจะยกผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ในการให้บริการในการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสูง
เป็นมาตรฐาน เป็นวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ซึ่งปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
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ของสถานศึกษาคือ งบประมาณ และการจัดการทรัพยากร , ทรัพยากรมนุษย์ เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของ อินเดรียนาวาติ (Indrianawati) เรื่องผลกระทบของความเป็นผู้น าในการจัดการประสิทธิภาพ
การก ากับดูแลกิจการท่ีดี และความพึงพอใจท้ังภายในและภายนอกในหลักสูตรการศึกษา พบว่าความ
เป็นผู้น ามีผลต่อการจัดการประสิทธิภาพการท างาน ความพึงพอใจภายใน ความพึงพอใจภายนอก 
และงานวิจัยของ โคแซก (Kosack) เรื่องการการคาดการณ์การด าเนินการหลักธรรมาภิบาลของ
องค์กรทางการเมืองและนโยบายการศึกษาของไต้หวัน,กาน่า,และบราซิล พบว่ากุญแจส าคัญในการ
ด าเนินการส่วนใหญ่อยู่ท่ีการวางนโยบายทางด้านการศึกษาซึ่งรัฐพยายามท่ีจะวางระบบทางการศึกษา
โดยน าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ต้ังแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และพยายามท่ีจะให้
ครอบคลุมทุกระดับ ตลอดจนโรงเรียนทุกโรงเรียน, ครู , ระบบการสอบ , ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา 
และข้อจ ากัดในการเข้าถึงในระบบการศึกษา และบทบาทในการด าเนินการของโรงเรียนเอกชน 

เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่าคู่ท่ีมีค่าความสัมพันธ์ สูงสุดคือตัวแปรหลักการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์กับตัวแปรผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .853 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้อ านวยการโรงเรียนของโรงเรียน
ขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ 2 มีระบบการเล่ือน
ขั้นท่ีเป็นธรรม ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ส่งเสริมให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถของโรงเรียน มีการน าความรู้ใหม่ๆ 
มาปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามตรวจสอบให้บุคลากรด าเนินตามเป้าหมายท่ีวางไว้
ร่วมกัน น าแนวคิดท่ีได้จากบุคลากรมาบูรณาการรวมเข้าไว้ในการท างาน ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู 
บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมี ส่วนร่วมในการก าหนดจุดเน้น  จุดเด่นของ โรงเรียน                   
สร้างวัฒนธรรมการส่ือสารจนท าให้โรงเรียนมีศักยภาพในการแข่งขัน ได้รับการยอมรับ ได้รับรางวัล 
หรือได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติท่ีดีตามจุดเน้นของโรงเรียนจนถือเป็นเอกลักษณ์
ของโรงเรียนท่ีได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรศักด์ิ จงจิต เรื่อง
สภาพปัญหาการบริหารทรัพยามนุษย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ พบว่าการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ สภาพท่ีปฏิบัติระดับมาก ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาเป็นผู้ท่ีรับผิดชอบในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษา การสรรหาและ                
การคัดเลือกสภาพการปฏิบัติระดับมาก มีเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลพิจารณาจากประสบการณ์การ
ท างาน ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาจัดบุคคลเข้าปฏิบัติในต าแหน่งต่างๆ ค านึงถึงความรู้
ความสามารถ การส่งเสริมให้บุคลากรใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับหน่วยงาน หัวหน้างานแนะน าให้
ค าปรึกษาในการปฏิบั ติงาน และการก าหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบั ติงานบุคลากรใหม่                   
การฝึกอบรมและพัฒนา สภาพท่ีปฏิบัติระดับมาก มีการก าหนดเป้าหมายการฝึกอบรมและพัฒนา 
การสรุปรายงานน าเสนอต่อผู้บริหารหลังจากท่ีส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาจาก
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ภายนอก การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการสภาพท่ีปฏิบัติระดับมาก มีการด าเนินการเพื่อให้
บุคลากรเข้าใจแนวทางการปฏิบัติในการขอรับสวัสดิการ การแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนทราบ 
สวัสดิการของบุคลากรท่ีได้รับจากสถานศึกษาหลังจากท่ีมีการถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาคใต้ ความรวดเร็วการขอรับสวัสดิการ การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรด้านการ
รักษาพยาบาล การประเมินผลการปฏิบัติงาน สภาพท่ีปฏิบัติระดับมาก มีการวางแผนประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการในการก าหนดหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรท่ีชัดเจน การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยและ
สุขภาพ สภาพท่ีปฏิบัติระดับมาก มีการดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างานของ
บุคลากร การดูแลเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา การตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารท่ีอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายอยู่เสมอ การเข้าพบผู้บริหารสถานศึกษาได้โดยตรงเมื่อเกิดความคับข้องใจ  
แรงงานสัมพันธ์ สภาพท่ีปฏิบัติระดับมาก มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษาโดนใช้กิจกรรมความรักความสามัคคีของบุคลากรภายในสถานศึกษา การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับชุมชน การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่ าง
สถานศึกษากับชุมชน ความร่วมมือท่ีสถานศึกษาต้องการจากชุมชน  เช่นเดียวกับงานวิจัยของ              
พัชรินทร์ นาคไพจิตร เรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาลของส านักการศึกษา 
เทศบาลนครนครสวรรค์ พบว่าควรรับพนักงานครูท่ีมีวุฒิตรงกับต าแหน่งท่ีต้องการ การแก้ไขปัญหา
ด้านคุณภาพของบุคลากร ควรเน้นการให้สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มากขึ้น ให้บุคคลผู้มี
ความรู้ความช านาญได้ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นคงในต าแหน่ง
หน้าท่ี การส่งเสริมให้มีขวัญก าลังใจท่ีดีและมีความต้ังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อท าให้ประสิทธิภาพ
ของงานดีขึ้น โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพื่อให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับงานวิจัยของสุคนธ์ มณีรัตน์ เรื่องการบริหารทรัพยากร
มนุษย์กับรูปแบบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม พบว่า               
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยคือ การจัดหาบุคคลเข้าท างาน การจัดรูปแบบ
องค์การ การฝึกอบรมและการพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน รางวัลและสิทธิประโยชน์ ส่วน
รูปแบบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนสาธิตจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้คือความผูกพันทางความรู้สึก 
ความผูกพันท่ีเป็นปทัสถาน ความผูกพันแบบต่อเนื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากร
มนุษย์กับรูปแบบความผูกพัน ต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนสาธิตใน จังหวัดนครปฐม                          
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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ส่วนคู่ท่ีมีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุด คือตัวแปรหลักความโปร่งใสกับตัวแปรผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .536 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามนั้น ผู้อ านวยการ
โรงเรียนต้องมีความโปร่งใสในการบริหารงานและสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน มีการประชุมวางแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณอย่างเป็นระบบชัดเจนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนให้บุคลากรได้ทราบอย่างสม่ าเสมอและท่ัวถึง มีระบบการตรวจสอบภายในโรงเรียนท่ี  
เข็มแข็งและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งงบประมาณของโรงเรียนส่วนใหญ่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของงานวิจัยของวิรัตน์ รัตนมณี เรื่องการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตรวจราชการท่ี 3 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน พบว่าหลักความโปร่งใส มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท้ังสองกลุ่ม เมื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็น พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยการบริหารงานจะต้องมี
ความโปร่งใส ซึ่งรวมถึงการด าเนินงานท่ีเปิดเผย มีระบบกติกาท่ีตรงไปตรงมา ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมถูกตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นจากองค์กรภายในหรือ
องค์กรภายนอกสอดคล้องกับงานวิจัยของปูรณ์ญาดา กาพย์ตุ้ม เรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 พบว่าการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนด้านหลักความ
โปร่งใสของผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดโครงสร้างการบริหารท้ัง 4 กลุ่มงานอย่างโปร่งใส มีการ
ประชุมช้ีแจงเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบ ก าหนดปฏิทินในการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ มีการนิเทศงานวิชาการ การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งปัญหาในการด าเนินการใน
ด้านหลักความโปร่งใส คือผู้บริหารสถานศึกษาบางส่วนขาดการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผลการด าเนินการของสถานศึกษาต่อชุมชน ขาดการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูผู้สอน ท้ังนี้
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการจ าเป็นต้องมีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อพัฒนาปรับปรุงในเรื่องการเรียนการสอนต่อไป 

 
 
 
 
 
 



212 

 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการศึกษาวิจัย “เรื่องธรรมาภิบาลกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ” ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป  ดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัย ธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยมีหลักท่ีควรส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการปฏิบัติได้แก่ หลักความโปร่งใส หลัก
คุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม และหลักการมีส่วนร่วม โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรก าหนดนโยบายในการปฏิบัติไว้ในแผนปฏิบัติงาน และ
ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาน าไปปรับใช้เป็นแนวนโยบายในการบริหารสถานศึกษาในเขต
ความความรับผิดชอบของตน โดยจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องอย่างท่ัวถึง ส าหรับโรงเรียนควรน าแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างจริงจัง ส่วนในเรื่องของหลักองค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหาร
จัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เป็นหลักท่ีมี
ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาในทศวรรษท่ี 21 ท่ีสถานศึกษาจ าเป็นต้องปรับตัว และให้ความส าคัญ
จึงต้องพัฒนาบุคลากรของตนโดยการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานต่างๆ หรือ
ก าหนดแนวทางในการแสวงหาความรู้ ดังกล่าวร่วมกันเพื่อพัฒนาสถานศึกษาของตนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผล
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพในทุกๆ ด้านอย่างจริงจัง รวมไปถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา การพัฒนาความร่วมมือกับทุกฝ่ายโดยเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
อย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด ซึ่ง
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ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ตลอดจนทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างจริงจัง โดยเน้นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ การสนับสนุน
เกี่ยวกับงบประมาณ และการกระตุ้นเพื่อนครูให้ด าเนินการพัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง 

3. ธรรมาภิบาลกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยคู่ท่ีมีค่าความสัมพันธ์สูงสุดคือตัวแปรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับตัวแปร
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา   ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากร
ทางการศึกษาท้ังฝ่ายบริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อให้
บุคลากรในองค์กรได้มีโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการศึกษาอบรมปฏิบัติทดลอง และการพัฒนา
เป็นการด าเนินการเพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพในการปฏิบัติงานตลอดจนปรับปรุงพฤติกรรมให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีในความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อองค์กรซึ่งส่งผลให้เกิด
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีของตนเองและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร ในส่วนส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษานครปฐมท้ังเขต 1 และเขต 2 จ าเป็นต้องด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีโดย
ค านึงถึงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท้ังผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยน านโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาปฏิบัติอย่างจริงจัง ส่วนโรงเรียนต้องให้ความร่วมมือในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และน า
ผลการอบรมมาใช้ในโรงเรียนอย่างจริงจังจึงต้องเพิ่มระดับของการปฏิบัติการบริหารจัดการ ซึ่งหาก
โรงเรียนน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติมากเท่าใด ย่อมท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มากขึ้นเท่านั้น ส่วนคู่ท่ีมีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดคือตัวแปรหลักความโปร่งใส  กับตัวแปรผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน ในส่วนนี้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม จ าเป็นต้อง
ด าเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 ส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท้ัง 8 ประการ ตลอดจนนิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินการ
ของสถานศึกษาด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ส าหรับสถานศึกษาต้องมีระบบของหน่วยงานท่ีโปร่งใส                 
รู้ เห็นระบบงานท้ังหมดอย่างชัดเจน มีระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานท่ีเข็มแข็ง มีการ
ปรับปรุงสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้การท างานของโรงเรียน บริหารการเงินและพัสดุท่ีรัดกุมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 เพื่อให้งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องธรรมาภิบาลกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เผยแพร่ออกไปและเพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของ นักวิชาการ และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ดังนี้ 
 1.  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรียนขนาดเล็ก ในระดับประเทศ  
 2.  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อธรรมาภิบาลของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 3.  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนในทุกระดับ 
 4.  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารด้วยความโปร่งใสกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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รายการอ้างอิง 
 

ภาษาไทย 
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม..ภาวการณ์มีงานท า.และการว่างงาน. กรุงเทพฯ : กรมการ

จัดหางาน, 2540. 
กระทรวงศึกษาธิการ. ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561). 

กรุงเทพ ฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2552. 
กัมปนาท วัชรธนาคม. “การพัฒนารูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ช่วงช้ันท่ี 1 – 2.” ดุษฎีนิพนธ์ ปรญัญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553. 

กิจเกื้อ ส่งกล่ิน. “การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มค่าย                  
พระเจ้าตากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1.” งานนิพนธ์ 
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2554. 

เกษมศรี  จาตุรพันธ์. “การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร.” วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554. 

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. 

ชุมศักดิ.์ชุมนุม..ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ : 
กรณีศึกษา เขตการศึกษา 10. กรุงเทพฯ : เฟื้องฟ้า พริ้นต้ิง, 2549. 

ดัสกรณ์  เพชรดี. “การบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ผู้บริหาร ครูผู้สอนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาลพบุรี.” วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2551. 

ดุจดาว จิตใส. “การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 5.” การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2, 1 
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2554): 124. 

ถวิล อรัญเวศ. การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล. เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 
2557. เข้าถึงได้จากhttp://www.korat4.net/popup.php?name=download&file= 
rate&id=50 



216 

 

 
 

ถวิลวดี บุรีกุล. ธรรมาภิบาล : หลักการเพื่อการบริหารรัฐแนวใหม่. เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2557.
เข้าถึงได้จาก kmcenter.rid.go.th/kmc11/file/file_abstract/abstac.../abs_010954-
1.pdf 

ทองทิพภา วิริยะ. ผู้บริหารยุคบรรษัทภิบาล. กรุงเทพฯ : อินฟอร์มีเดีย บุ๊ค, 2545. 
ทิพาวดี เมฆสวรรค์. การส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน, 2538. 
ธีรพงษ์ มหาวีโร. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. (2555 – 2559). 

กรุงเทพฯ : เดอะบุ๊คส์, 2555. 
ธีระ รุญเจริญ. สู่ความเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ. กรงุเทพฯ:ข้าวฟ่าง, 2548. 
__________. ความเป็นมืออาชพีในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ:

ข้าวฟ่าง, 2550. 
ธีระพล อรุณะกสิกร และคนอื่น ๆ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 

– 2554). กรุงเทพฯ:วิญญูชน,2550. 
นฤมล สุ่นสวัสด์ิ. การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์               

วันทิพย์, 2549. 
นงลักษณ์ พอร์เตอร์ , วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ และ พรภวิษย์ มนตร์วัชรินทร์. "ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง

และหลักธรรมาภิบาลท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา.” 
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8, 4 (ตุลาคม – 
ธันวาคม 2557): 65. 

นิยม รัฐอมฤต. ธรรมาภิบาล. เข้าถึงเมื่อ.12.สิงหาคม.2557,.เข้าถึงได้จาก http://www.kpi.ac.th/ 
wiki/index.php 

บรรจง เจริญสุข. “การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน.” วารสารวิจัย มข. 9, 1 (มกราคม – มีนาคม 2552): 
108 - 119. 

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล. การบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวทางใหม่ . พิมพ์ครั้งท่ี 4. กรุงเทพฯ:              
แซทโฟร์พริ้นต้ิง, 2544. 

ปรีดา พรหมดี. “การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 6.” วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2553. 



217 

 

 
 

ปัญญา ฉายะจินดาวงศ์และรัชนี ภู่ตระกูล . ธรรมาภิบาล Good Governance กับสังคมไทย. 
เข้ า ถึ ง เมื่ อ 1 2 สิ ง ห าค ม  2557 , เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก http://202.29.39.4/goodgovru/ 
ggover.html. 

ปิยวรรณ กระทงยาม. “การประเมินอภิมานคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี.” วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556. 

ปิยะพงษ์  โพธิ์มี. “การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร.” วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554. 

ปูรณ์ญาดา กาพย์ตุ้ม. “การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่าผา-เทพพนม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6.” 
วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555. 

พระมหาล าพึง ธีรปญโญ(เพ็ญภู่). “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ
มัชฌิมจังหวัดนครสวรรค์.” วิทยานิพนธ์ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา                  
รัฐประศาสสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2554. 

พัชรินทร์ นาคไพจิตร. “การทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานการศึกษา เทศบาล
นครนครสวรรค์.” รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. 

พิพัฒน์ นนทนาธรณ์. “ธรรมาภิบาลภาครัฐและเอกชน : บูรณาการระบบอภิบาลเพื่อ การพัฒนา.” 

ร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก 31, 2 (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2546): 153 – 154. 
ไพทูรย์  บัวชิด. “การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2.” วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2550. 

เลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ. ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 
2552 – 2561). กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2554. 

วิทยา ด่านธ ารงกูล. การบริหาร. กรุงเทพฯ : เอิร์ดเวย์เอ็ดดูเคช่ัน, 2546. 
วินัย ปานแดง. "ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงและหลักธรรมาภิบาลท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ

ด าเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา.” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย                
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4, 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2553): 162. 



218 

 

 
 

วิรัตน์ รัตนมณี. “การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเขต
ตรวจราชการท่ี 3 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.” วิทยานิพนธ์ 
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบายการจัดการ และ
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. 

วุฒิชัย ประชัน. “หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครู
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2.” การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2554. 

วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. “องค์ประกอบของธรรมาภิบาลในโรงเรียน.” นักบริหาร 34,1 (มกราคม – 
มิถุนายน 2557): 80-88. 

ศรีพัชรา สิทธิก าจร แก้วพิจิตร. “หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.” วิทยานิพนธ์ 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551. 

สถาบันพระปกเกล้า. ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี . กรุงเทพฯ : สถาบัน
พระปกเกล้า, 2549. 

สุคนธ์  มณีรัตน์. “การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับรูปแบบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
โรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม.” วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554. 

สุนันทา เลาหนันท์. การพัฒนาองค์การ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งพัฒนา, 2531. 
สัมมา รธนิธย์. หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่างจ ากัด, 2553. 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1. รายงานการจัดการศึกษาประจ าปี

งบประมาณ 2556. เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2557. เข้าถึงได้จากhttp://www. 
esanpt1.go.th/web2009/uploads/14-2557.rar 

________. แผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557. นครปฐม : กลุ่มนโยบายและแผน, 2556. 

________. แผนปฏบิัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557. นครปฐม : กลุ่มนโยบายและแผน, 2556. 

________. รายงานผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ.2556. นครปฐม : 
กลุ่มนโยบายและแผน,2556. 

________. แผนปฏบิัติการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจ าปี
งบประมาณ 2558. นครปฐม: กลุ่มนโยบายและแผน, 2557. 



219 

 

 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2. แผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. นครปฐม : 
กลุ่มนโยบายและแผน, 2556. 

________. รายงานการจัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2556. นครปฐม: กลุ่มนโยบายและแผน
, 2556. 

เสกศักด์ิ  จ าเริญวงศ์. บทบาทของบรรษัทภิบาลในการก ากับดูแลคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรธุรกิจไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. 

เสาวนิทย์  ชุมศรี. “สภาพปัญหาและแนวทางการด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6.” การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2556. 

สถาบันพระปกเกล้า. ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กรุงเทพฯ : สถาบัน
พระปกเกล้า, 2549. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. แผนการศึกษาแห่งชาติ ( พ.ศ. 2545-2559):                
ฉบับสรุป. พิมพ์ครั้งท่ี 2.  กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2545. 

________. สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาใน
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ส านักนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม, 2545. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แนวทางการพัฒนาระบบ  ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2554. 

________. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ :บทสรุปและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย. กรงุเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2556. 

________. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2554.  
กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2556. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี. เข้าถึงเมื่อ10ตุลาคม 2557, เข้าถึงได้จากhttp://www.opdc.go.th/ 
special.php?spc_id=3&content_id=2225 



220 

 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตาม
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี.  กรุงเทพฯ : พรีเมียร์โปร, 
2552. 

________.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย(พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561).กรุงเทพฯ:
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,2556. 

________.หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการท่ีดี.เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2557,เข้าถึงได้จาก
http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=2442. 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542, 
กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2546. 

________.มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553). พิมพ์ครั้งท่ี 5 (ปรับปรุงครั้งท่ี 1). 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุดทอง, 2551. 

________. คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554). กรุงเทพฯ: ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน), 2555. 

สุทธิพร.บุญส่ง. คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต . พิมพ์ครั้งท่ี .2 . กรุงเทพฯ :                   
ทริปเพิ้ลกรุ๊ป, 2550. 

สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์. ประมวลสาระชุดทฤษฎีและแนวปฏบิัติในการบริหารการศึกษา หน่วยที่ 
11 – 15 (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1). นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553. 

สุนันทา เลาหนันท์. การพัฒนาองค์การ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งพัฒนา, 2531. 
สุภาพร ค าส าแดง. “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24.”
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556. 

สุภาวดี อินทรชาติ. “การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 5.” การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555. 

 
 



221 

 

 
 

สุรศักดิ์ จงจิต. “สภาพปัญหาการบริหารทรัพยามนุษย์ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีถ่ายโอนไปสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้.” วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. 

อภิญญา แก้วช่ืน. “รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน.” วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550. 

อัมพร ธ ารงลักษณ์. การบริหารปกครองสาธารณะ (Public Governance) การบริหารรัฐกิจใน
ศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2553. 

อัมมาร สยามวาราและคนอื่นๆ, “การปฏิรูปการศึกษารอบใหม่:สู่การศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง” 
(เอกสารในการสัมมนาวิชาการประจ าปี 2554 เรื่องยกเครื่องการศึกษาไทย:สู่การพัฒนา
คุณภาพอย่างท่ัวถึง ร่วมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ส านักงานปฏิรูป และ
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์บี 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์, 15 กุมภาพันธ ์2555), 16. 

 

ภาษาอังกฤษ 
Best, John W.  Research in Education. New York: Prentice,Inc.,1970. 
Cronbach, Lee J. Essentials of Psychological Tests. New  York & Row  Publisher, 

1974.  
Gibson, I.L. Organization : Behavior,structure and process.3rd ed. Dellas,Texas : 

Business Publication,1979. 
Haruna, Peter F and Lawrence A. Kannae, “Connecting Good Governance Principles 

to the Public Affairs Curriculum : The Case of Ghana Institute of 
Management and Public Administration,”Journal of Public Affairs 
Education 19,3 (Summer 2013):493 – 514. 

Indrianawati,Usman.“The effect of leadership on performance management , good 
governance,internal and external satisfaction in study programs,” China-USA 
Business Review 9, 5 (May 2010): 8. 

Millet, J.D. Management in the public service, New York : Hill, 1954. 



222 

 

 
 

Katz, Daniel and Robert L. Kahn. The social psychology of organizations. 2nd ed. 
New York: John  Wiley  and  Son, 1978. 

Kensington,Ira B. “New Perspective on Good Governance of Educational Organization 
in Victoria.” Ph.D.Dissertation,South Victoria University,DAI 45/01,1999. 

Kimmet, Philip. “The Politic of Good Governance in the Asean 4,” Master’s Thesis. 
Griffith : Griffith University, 2005. 

Kosack, Stephen. “Predicting good governance : Political organization and education 
policymaking in Taiwan, Ghana, and Brazil.” Ph.D. dissertations, Yale 
University,2008, Accessed May 5, 2015, Available from ProQuest http://search. 
proquest.com/docview/304393031?accountid=50150 

Krejcie, Robert V. and  Daryle W. Morgan, “Determining  Sample  Size  for  Research  
Activities,”Journal  for  Educational  and  Psychological  Measurement. 3, 
(1970) : 608. 

Leftwich, Adrian. Stages of Development : On the Primacy of Politic in 
Development Cambridge: Polity Press, 2000. 

Lewis, Maureen. Governance in Education: Raising Performance, University of 
Sussex and World Bank, 2009. 

Likert, Rensis. “The Method of Constructing and Attitude Scale.” Readings in Attitude 
Theory and Measurement, ed. Martin Fishbein, New York: John Wiley & 
Sons, 1967. 

Mcmillan, Leah K. “A misquidedcurriculum:Decentralized education policy in Ghana’s 
primary school system” .M.A.,Saintmary’sUniversiry(Canada),2007. 

Robbins,.S.P.,.&.Coulter,.M. .Management..7th.ed..NJ.:.Pearson.Education, 2003. 
World Bank. Governance and Development. Washington DC, 1992. 
UNESCAP. What is good governance ?. accessed August 10, 2014, available from 

http://www.unescap.org/resources/what-good-governance 
Vause, B. Guide to Analyzing Companies. London: Economic Newspaper. 1997,               

139-159. 
 
 
 



223 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



224 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ก 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
และ 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักด์ิ  อุ่นอารมย์เลิศ 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 
2. ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนพลับพลาไชย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 
3. ดร.จันทิมา  อัชชะสวัสด์ิ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 
4. ดร.สุริยะ  รูปหมอก 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระยายโสม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 
5. ดร.จิรวรรณ  สุรเสียง 
    รองผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
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ภาคผนวก  ข 
 

หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
และ 

รายชื่อสถานศึกษา (ทดลองเคร่ืองมือวิจัย) 
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รายชื่อสถานศึกษา (ทดลองเคร่ืองมือวิจัย) 
 

ท่ี โรงเรียน อ าเภอ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม 
1 โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง ก าแพงแสน เขต 1 
2 โรงเรียนบ้านนาสร้าง เมืองนครปฐม เขต 1 

3 โรงเรียนบ้านใหม ่ ดอนตูม เขต 1 

4 โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง ดอนตูม เขต 1 

5 โรงเรียนวัดรางก าหยาด บางเลน เขต 2 

6 โรงเรียนวัดพระมอพิสัย บางเลน เขต 2 

7 โรงเรียนบ้านหัวอ่าว สามพราน เขต 2 

8 โรงเรียนบ้านห้วยกรด นครชัยศรี เขต 2 
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ภาคผนวก  ค 
 

ผลการวิเคราะห์การทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
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Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 32 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 32 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.989 152 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ตอนที่2 ข้อ 1 643.03 3275.128 .796 .989 

ตอนที่2 ข้อ 2 642.84 3282.459 .729 .989 

ตอนที่2 ข้อ 3 643.06 3288.060 .653 .989 

ตอนที่2 ข้อ 4 642.97 3282.999 .717 .989 

ตอนที่2 ข้อ 5 642.91 3285.894 .759 .989 

ตอนที่2 ข้อ 6 642.78 3294.434 .662 .989 

ตอนที่2 ข้อ 7 642.91 3297.765 .595 .989 

ตอนที่2 ข้อ 8 643.06 3290.899 .663 .989 

ตอนที่2 ข้อ 9 642.69 3278.931 .754 .989 

ตอนที่2 ข้อ 10 642.84 3278.007 .663 .989 

ตอนที่2 ข้อ 11 642.75 3314.581 .460 .989 

ตอนที่2 ข้อ 12 642.91 3297.636 .597 .989 

ตอนที่2 ข้อ 13 642.88 3282.694 .735 .989 

ตอนที่2 ข้อ 14 642.84 3276.072 .684 .989 

ตอนที่2 ข้อ 15 642.72 3294.338 .606 .989 

ตอนที่2 ข้อ 16 642.78 3278.434 .684 .989 
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ตอนที่2 ข้อ 17 642.91 3279.055 .664 .989 

ตอนที่2 ข้อ 18 642.66 3277.072 .778 .989 

ตอนที่2 ข้อ 19 642.72 3278.273 .719 .989 

ตอนที่2 ข้อ 20 642.66 3303.459 .579 .989 

ตอนที่2 ข้อ 21 642.66 3288.620 .681 .989 

ตอนที่2 ข้อ 22 642.63 3290.306 .716 .989 

ตอนที่2 ข้อ 23 642.66 3276.555 .739 .989 

ตอนที่2 ข้อ 24 642.84 3296.781 .591 .989 

ตอนที่2 ข้อ 25 643.00 3307.484 .453 .989 

ตอนที่2 ข้อ 26 642.91 3309.314 .531 .989 

ตอนที่2 ข้อ 27 642.69 3302.931 .586 .989 

ตอนที่2 ข้อ 28 642.69 3300.802 .619 .989 

ตอนที่2 ข้อ 29 642.88 3299.339 .615 .989 

ตอนที่2 ข้อ 30 642.75 3274.194 .728 .989 

ตอนที่2 ข้อ 31 642.97 3289.257 .639 .989 

ตอนที่2 ข้อ 32 642.97 3273.709 .783 .989 

ตอนที่2 ข้อ 33 642.69 3278.222 .763 .989 

ตอนที่2 ข้อ 34 642.81 3308.157 .519 .989 

ตอนที่2 ข้อ 35 642.81 3285.770 .731 .989 

ตอนที่2 ข้อ 36 642.63 3279.339 .752 .989 

ตอนที่2 ข้อ 37 642.84 3272.136 .763 .989 

ตอนที่2 ข้อ 38 642.88 3269.274 .763 .989 

ตอนที่2 ข้อ 39 642.88 3274.887 .783 .989 

ตอนที่2 ข้อ 40 642.72 3253.757 .832 .989 

ตอนที่2 ข้อ 41 642.97 3306.805 .491 .989 

ตอนที่2 ข้อ 42 642.75 3302.065 .603 .989 

ตอนที่2 ข้อ 43 642.75 3300.645 .625 .989 

ตอนที่2 ข้อ 44 642.63 3288.371 .743 .989 

ตอนที่2 ข้อ 45 642.84 3291.943 .656 .989 

ตอนที่2 ข้อ 46 642.78 3292.434 .637 .989 

ตอนที่2 ข้อ 47 642.81 3280.093 .752 .989 

ตอนที่2 ข้อ 48 642.78 3276.434 .792 .989 

ตอนที่2 ข้อ 49 643.03 3305.064 .499 .989 

ตอนที่2 ข้อ 50 643.03 3311.644 .500 .989 
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ตอนที่2 ข้อ 51 643.00 3307.742 .544 .989 

ตอนที่2 ข้อ 52 642.91 3306.733 .574 .989 

ตอนที่2 ข้อ 53 642.94 3289.351 .725 .989 

ตอนที่2 ข้อ 54 642.91 3299.120 .576 .989 

ตอนที่2 ข้อ 55 643.19 3307.706 .432 .989 

ตอนที่2 ข้อ 56 643.03 3286.225 .763 .989 

ตอนที่2 ข้อ 57 643.03 3288.418 .678 .989 

ตอนที่2 ข้อ 58 643.06 3305.867 .555 .989 

ตอนที่2 ข้อ 59 642.97 3299.322 .599 .989 

ตอนที่2 ข้อ 60 643.09 3279.314 .733 .989 

ตอนที่2 ข้อ 61 642.97 3279.386 .762 .989 

ตอนที่2 ข้อ 62 642.78 3312.628 .443 .989 

ตอนที่2 ข้อ 63 642.97 3301.322 .628 .989 

ตอนที่2 ข้อ 64 642.88 3294.758 .682 .989 

ตอนที่2 ข้อ 65 642.97 3302.676 .507 .989 

ตอนที่2 ข้อ 66 642.91 3319.572 .413 .989 

ตอนที่2 ข้อ 67 642.94 3309.609 .483 .989 

ตอนที่2 ข้อ 68 642.88 3296.306 .605 .989 

ตอนที่2 ข้อ 69 643.00 3299.613 .611 .989 

ตอนที่2 ข้อ 70 642.94 3309.673 .482 .989 

ตอนที่2 ข้อ 71 642.72 3288.918 .733 .989 

ตอนที่2 ข้อ 72 642.94 3301.802 .550 .989 

ตอนที่2 ข้อ 73 642.88 3297.403 .643 .989 

ตอนที่2 ข้อ 74 642.84 3293.491 .690 .989 

ตอนที่2 ข้อ 75 643.13 3300.242 .575 .989 

ตอนที่2 ข้อ 76 643.13 3299.790 .501 .989 

ตอนที่2 ข้อ 77 643.13 3305.468 .501 .989 

ตอนที่2 ข้อ 78 643.03 3305.451 .494 .989 

ตอนที่2 ข้อ 79 643.06 3297.802 .571 .989 

ตอนที่2 ข้อ 80 643.00 3292.581 .656 .989 

ตอนที่3 ข้อ 81 642.88 3307.661 .492 .989 

ตอนที่3 ข้อ 82 642.81 3299.641 .593 .989 

ตอนที่3 ข้อ 83 642.53 3312.257 .461 .989 

ตอนที่3 ข้อ 84 642.91 3298.991 .536 .989 
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ตอนที่3 ข้อ 85 642.81 3303.770 .588 .989 

ตอนที่3 ข้อ 86 642.63 3300.048 .712 .989 

ตอนที่3 ข้อ 87 642.78 3293.273 .678 .989 

ตอนที่3 ข้อ 88 642.91 3306.088 .585 .989 

ตอนที่3 ข้อ 89 642.84 3296.459 .595 .989 

ตอนที่3 ข้อ 90 642.94 3313.802 .309 .989 

ตอนที่3 ข้อ 91 642.88 3308.887 .338 .989 

ตอนที่3 ข้อ 92 642.81 3306.867 .451 .989 

ตอนที่3 ข้อ 93 643.03 3304.483 .621 .989 

ตอนที่3 ข้อ 94 643.09 3308.668 .534 .989 

ตอนที่3 ข้อ 95 642.97 3315.451 .457 .989 

ตอนที่3 ข้อ 96 642.84 3312.910 .451 .989 

ตอนที่3 ข้อ 97 642.78 3318.951 .388 .989 

ตอนที่3 ข้อ 98 642.72 3313.693 .472 .989 

ตอนที่3 ข้อ 99 643.41 3299.217 .553 .989 

ตอนที่3 ข้อ 100 643.28 3308.144 .619 .989 

ตอนที่3 ข้อ 101 643.34 3308.684 .550 .989 

ตอนที่3 ข้อ 102 643.13 3312.952 .488 .989 

ตอนที่3 ข้อ 103 643.09 3295.701 .673 .989 

ตอนที่3 ข้อ 104 643.06 3283.222 .713 .989 

ตอนที่3 ข้อ 105 643.19 3305.899 .492 .989 

ตอนที่3 ข้อ 106 643.22 3311.725 .395 .989 

ตอนที่3 ข้อ 107 643.34 3319.459 .299 .989 

ตอนที่3 ข้อ 108 643.25 3301.355 .517 .989 

ตอนที่3 ข้อ 109 643.75 3326.452 .141 .989 

ตอนที่3 ข้อ 110 643.22 3295.725 .533 .989 

ตอนที่3 ข้อ 111 643.00 3294.452 .687 .989 

ตอนที่3 ข้อ 112 642.91 3302.668 .577 .989 

ตอนที่3 ข้อ 113 642.97 3294.805 .731 .989 

ตอนที่3 ข้อ 114 642.97 3292.934 .761 .989 

ตอนที่3 ข้อ 115 643.00 3290.968 .739 .989 

ตอนที่3 ข้อ 116 643.03 3302.160 .661 .989 

ตอนที่3 ข้อ 117 642.97 3289.773 .736 .989 

ตอนที่3 ข้อ 118 643.06 3297.867 .682 .989 
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ตอนที่3 ข้อ 119 642.88 3292.113 .722 .989 

ตอนที่3 ข้อ 120 642.97 3299.193 .746 .989 

ตอนที่3 ข้อ 121 643.00 3291.742 .806 .989 

ตอนที่3 ข้อ 122 642.97 3281.902 .850 .989 

ตอนที่3 ข้อ 123 642.91 3296.991 .737 .989 

ตอนที่3 ข้อ 124 643.00 3290.903 .820 .989 

ตอนที่3 ข้อ 125 642.94 3297.480 .670 .989 

ตอนที่3 ข้อ 126 642.88 3311.403 .551 .989 

ตอนที่3 ข้อ 127 642.97 3298.354 .675 .989 

ตอนที่3 ข้อ 128 643.00 3306.000 .652 .989 

ตอนที่3 ข้อ 129 642.81 3301.448 .705 .989 

ตอนที่3 ข้อ 130 642.94 3302.190 .669 .989 

ตอนที่3 ข้อ 131 643.00 3303.161 .619 .989 

ตอนที่3 ข้อ 132 642.91 3313.507 .529 .989 

ตอนที่3 ข้อ 133 642.94 3311.480 .589 .989 

ตอนที่3 ข้อ 134 642.88 3306.500 .642 .989 

ตอนที่3 ข้อ 135 642.94 3308.383 .562 .989 

ตอนที่3 ข้อ 136 642.97 3302.676 .607 .989 

ตอนที่3 ข้อ 137 642.97 3305.515 .634 .989 

ตอนที่3 ข้อ 138 643.03 3299.773 .701 .989 

ตอนที่3 ข้อ 139 642.88 3306.435 .644 .989 

ตอนที่3 ข้อ 140 642.97 3308.354 .583 .989 

ตอนที่3 ข้อ 141 643.06 3316.190 .443 .989 

ตอนที่3 ข้อ 142 643.09 3322.668 .416 .989 

ตอนที่3 ข้อ 143 643.03 3315.128 .508 .989 

ตอนที่3 ข้อ 144 643.00 3307.419 .625 .989 

ตอนที่3 ข้อ 145 643.03 3308.870 .630 .989 

ตอนที่3 ข้อ 146 643.00 3309.161 .593 .989 

ตอนที่3 ข้อ 147 642.94 3299.996 .707 .989 

ตอนที่3 ข้อ 148 642.91 3296.346 .672 .989 

ตอนที่3 ข้อ 149 642.88 3309.081 .594 .989 

ตอนที่3 ข้อ 150 643.06 3303.222 .673 .989 

ตอนที่3 ข้อ 151 642.91 3298.668 .583 .989 

ตอนที่3 ข้อ 152 643.00 3305.226 .666 .989 
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ภาคผนวก  ง 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และ 

รายชื่อสถานศึกษา (กลุ่มตัวอย่าง) 
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ภาคผนวก  ซ 

 
รายชื่อสถานศึกษา (กลุ่มตัวอย่าง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



238 

 

 
 

รายชื่อสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

 
ท่ี สถานศึกษา อ าเภอ ท่ี สถานศึกษา อ าเภอ 
1 โรงเรียนบ้านหนองแก เมืองนครปฐม 27 โรงเรียนบ้านหนองเขมร ก าแพงแสน 
2 โรงเรียนบ้านบ่อพลับ เมืองนครปฐม 28 โรงเรียนบ้านห้วยขวาง ก าแพงแสน 
3 โรงเรียนวัดหว้าเอน เมืองนครปฐม 29 โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม ก าแพงแสน 
4 โรงเรียนบ้านหนองหิน เมืองนครปฐม 30 โรงเรียนบ้านหลักเมตร ก าแพงแสน 
5 โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย เมืองนครปฐม 31 โรงเรียนบ้านรางมูก ดอนตูม 
6 โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด เมืองนครปฐม 32 โรงเรียนวัดล าลูกบัว ดอนตูม 

7 โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก เมืองนครปฐม 33 โรงเรียนบ้านหัวถนน ดอนตูม 

8 โรงเรียนวัดหนองดินแดง เมืองนครปฐม 34 โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด ดอนตูม 

9 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่ัง เมืองนครปฐม 35 โรงเรียนวัดหนองกระพ้ี ดอนตูม 

10 โรงเรียนวัดดอนขนาก เมืองนครปฐม 36 โรงเรียนบ้านสามแก้ว ดอนตูม 

11 โรงเรียนวัดรางปลาหมอ เมืองนครปฐม 37 โรงเรียนวัดสุขวราราม ดอนตูม 

12 โรงเรียนบ้านล าท่าโพ เมืองนครปฐม 38 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ ดอนตูม 

13 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม เมืองนครปฐม 39 โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา ดอนตูม 

14 โรงเรียนบ้านไร่ต้นส าโรง เมืองนครปฐม 40 โรงเรียนวัดห้วยพระ ดอนตูม 

15 โรงเรียนวัดทัพยายท้าว เมืองนครปฐม 41 โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม ดอนตูม 

16 โรงเรียนบ้านต้นส าโรง เมืองนครปฐม 42 โรงเรียนบ้านหนองบอน ดอนตูม 

17 โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา เมืองนครปฐม    
18 โรงเรียนวัดห้วยผักชี ก าแพงแสน    
19 โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก ก าแพงแสน    
20 โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม ก าแพงแสน    
21 โรงเรียนวัดสระพัง ก าแพงแสน    
22 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน ก าแพงแสน    
23 โรงเรียนบ้านดอนซาก ก าแพงแสน    
24 โรงเรียนวัดห้วยม่วง ก าแพงแสน    
25 โรงเรียนวัดโพธ์ิงาม ก าแพงแสน    
26 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ก าแพงแสน    
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รายชื่อสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

 
ท่ี สถานศึกษา อ าเภอ ท่ี สถานศึกษา อ าเภอ 
1 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน นครชัยศร ี 27 โรงเรียนวัดเกษตราราม บางเลน 

2 โรงเรียนบ้านห้วยพลู นครชัยศร ี 28 โรงเรียนวัดไผ่สามต าลึง บางเลน 

3 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม นครชัยศร ี 29 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ บางเลน 

4 โรงเรียนวัดไทยาวาส นครชัยศร ี 30 โรงเรียนบ้านคลองจินดา สามพราน 
5 โรงเรียนวัดสัมปทวน นครชัยศร ี 31 โรงเรียนบ้านฉาง สามพราน 

6 โรงเรียนวัดส าโรง นครชัยศร ี 32 โรงเรียนบ้านดอนทอง สามพราน 

7 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย นครชัยศร ี 33 โรงเรียนบ้านตากแดด สามพราน 

8 โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย บางเลน 34 โรงเรียนบ้านบางม่วง สามพราน 

9 โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ บางเลน 35 โรงเรียนบ้านพาดหมอน สามพราน 

10 โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม บางเลน 36 โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ สามพราน 

11 โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ บางเลน 37 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สามพราน 

12 โรงเรียนบ้านหนองปรง บางเลน 38 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ พุทธมณฑล 
13 โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา บางเลน    
14 โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง บางเลน    
15 โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว บางเลน    
16 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม บางเลน    
17 โรงเรียนบ้านไผ่หลวง บางเลน    
18 โรงเรียนวัดบอนใหญ่ บางเลน    
19 โรงเรียนวัดบัวปากท่า บางเลน    
20 โรงเรียนวัดบางน้อยใน บางเลน    
21 โรงเรียนวัดบางภาษี บางเลน    
22 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคค ี บางเลน    
23 โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม บางเลน    
24 โรงเรียนวัดลาดสะแก บางเลน    
25 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ บางเลน    
26 โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ บางเลน    
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ภาคผนวก  จ 

 
แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัยเร่ือง 
ธรรมาภิบาลกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก                                         

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

……………………………. 
 
ค าอธิบายในการตอบแบบสอบถาม 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ได้แก่ 
 1.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน 
 1.2 ครู จ านวน 1 คน 
 1.3 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 2 คน 
2. แบบสอบถามฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ส าหรับการวิจัย เรื่อง “ธรรมาภิบาลกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาด
เล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  (GOOD GOVERNANCE AND THE 
RESULT OF THE THIRD ROUND EXTERNAL QUALITY EVALUATION OF SMALL–SIZED 
SCHOOL UNDER NAKHON PATHOM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICES)” 
ข้อมูลท่ีได้จากความคิดเห็นของท่านมีค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัยนี้ จึงขอความกรุณาโปรดตอบให้ครบทุก
ข้อตามความเป็นจริง   

3. แบบสอบถามนี้ ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 การสอบถามเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 
 ตอนท่ี 3 การสอบถามเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

เมื่อท่านให้ข้อมูลครบถ้วนทุกข้อแล้ว โปรดส่งแบบสอบถามนี้คืนให้กับผู้ประสานงานใน
โรงเรียนของท่านเพื่อรวบรวมใส่ซองท่ีผู้วิจัยได้จัดเตรียมไว้  จัดส่งคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์ต่อไป 
            ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

                                       
นางสาวศริญญา  ลานทอง 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โทรศัพท์ 086-1532232 
 
 



242 

 

 
 

ตอนที่ 1 การสอบถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส าหรับ
ผู้วิจัย 

1 เพศ 
    (   ) ชาย 
    (   ) หญิง 

(   ) 1 

2. อาย ุ
    (   ) ไม่เกิน 30 ปี 
    (   ) 31 - 40 ปี 
    (   ) 41 - 50 ปี 
    (   ) 51 ปีขึ้นไป 

(   ) 2 

3. ระดับการศึกษา 
    (   ) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
    (   ) ปริญญาตรี 
    (   ) ปริญญาโท 
    (   ) ปริญญาเอก 

(   ) 3 

4. ต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน 
    (   ) ผู้อ านวยการโรงเรียน 
    (   ) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
    (   ) ครูผู้สอน 
    (   ) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(   ) 4 

5. ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 
    (   ) ไม่เกิน 10 ปี 
    (   ) 11 – 20 ปี  
    (   ) 21 – 30 ปี 
    (   ) 31 ข้ึนไป 

(   ) 5 
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ตอนที่  2  การสอบถามเก่ียวกับธรรมาภิบาล 
ค าช้ีแจง   :   โปรดพิจารณาข้อความท่ีก าหนดให้ว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับ                               
ธรรมาภิบาล ให้ท่านเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นตามความเป็นจริงท่ีท่าน
เห็นสมควรในทุกข้อค าถาม ซึ่งแต่ละช่องมีความหมาย ดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง ธรรมาภิบาลของโรงเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ระดับ 4 หมายถึง ธรรมาภิบาลของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง ธรรมาภิบาลของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง ธรรมาภิบาลของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง ธรรมาภิบาลของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

ข้อ ธรรมาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
หลักนิติธรรม (X1) 
1 ผู้บริหารสถานศึกษาน าพระราชบัญญั ติ พระราช

กฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ 
และข้อบังคับต่างๆ มาใช้ในการบริหาร 

     (   ) 6 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนด กฎ ระเบียบ ข้อตกลงหรือ
แนวทางการบริหารงานในโรงเรียนอย่างชัดเจน 

     (   ) 7 

3 บุคลากรมีสิทธิ เสรีภาพในการก าหนด กฎ 
ระเบียบ ข้อตกลง หรือแนวทางการบริหารงานใน
โรงเรียน 

     (   ) 8 

4 กฎ ระเบียบ ข้อตกลง หรือแนวทางการบริหาร 
งานในโรงเรียนบุคลากรพร้อมใจและเต็มใจปฏิบัติ 

     (   ) 9 

5 มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เกี่ ยวกับกฎ ระเบี ยบ ข้อตกลงหรือแนวทางการ
บริหารงานในโรงเรียน ท่ีโรงเรียนก าหนดข้ึน 

     (   ) 10 

6 ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อตกลง
หรือแนวทางการบริหารงานในโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 

     
(   ) 11 

7 ผู้บริหารสถานศึกษาก ากับ ดูแล และส่งเสริม 
ให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ ข้อตกลงหรือแนวทางการบริหารงานใน
โรงเรียน 

     

(   ) 12  

8 มีการปรับปรงุ กฎ ระเบียบ ข้อตกลงหรือ              
แนวทางการบริหารงานในโรงเรียนให้มีความชัดเจน  

     
(   ) 13 
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ข้อ ธรรมาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
หลักคุณธรรม (X2) 
9 ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติต่อครูทุกคนโดยยึดหลัก

ความเสมอภาคเท่าเทียมกันและมีความยุติธรรม 
     (   ) 14 

10 ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาความดีความชอบ โดยยึด
หลักความสามารถ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

     (   ) 15 

11 บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่น              
ในความถูกต้องดีงาม 

     (   ) 16 

12 มีการเสริมสร้างการปฏิบัติตนตามหลักธรรม          
ทางศาสนาให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 

     (   ) 17 

13 ผู้บริหารมีวิธีการส่งเสริมให้บคุลากรขยันขันแข็ง จริงใจ 
อดทน มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

     (   ) 18 

14 ผู้บริหารและบคุลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

     (   ) 19 

15 ผู้บริหารใหค้วามเชื่อถือ ไว้วางใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

     (   ) 20 

16 โรงเรียนมีความมั่นคงในการจัดการศึกษา ตลอดจน
ผู้บริหาร ครู บคุลากร อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

     (   ) 21 

หลักความโปร่งใส (X3) 
17 ผู้บริหารมีการประชุมวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

อย่างเป็นระบบชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
     (   ) 22 

18 ผู้บริหารมีการแต่งต้ังคณะกรรมการการเบิกจ่ายถูกต้อง
ตามระเบียบ 

     (   ) 23 

19 ผู้บริหารมคีวามโปรง่ใสในการบรหิารงาน และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

     (   ) 24 

20 การด าเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 

     (   ) 25 

21 ผู้บริหารสถานศึกษาควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน พัสดุให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ
ราชการ 

     (   ) 26 

22 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน             
ให้บุคลากรได้ทราบอย่างสม่ าเสมอและทั่วถึง 

     (   ) 27 
 
 
 



245 

 

 
 

ข้อ ธรรมาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
23 ผู้บริหารสามารถบอกที่มาที่ไปของเงิน                     

แต่ละประเภทได้ 
     (   ) 28 

24 มีระบบการตรวจสอบภายในโรงเรียนที่เข็มแข็งและมี
ประสิทธิภาพสูง 

     (   ) 29 

หลักการมีส่วนร่วม (X4) 
25 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการประชุมเพ่ือเปิดโอกาสให้

บุคลากรได้มีข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจน
ความคิดเห็นร่วมกันเป็นระยะ 

     (   ) 30 

26 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา
ได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

     (   ) 31 

27 บุคลากรมโีอกาสได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมกัน
ปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียนด้วยความเต็มใจ 

     (   ) 32 

28 ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสและสนับสนุนให้
ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียน 

     (   ) 33 

29 บุคลากรมโีอกาสแสดงความคิดเห็นในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

     (   ) 34 

30 บุคลากรมสี่วนร่วมในการรับรู้สภาพการณ์ตลอดจน
ปัญหาต่างๆของโรงเรียน 

     (   ) 35 

31 มีการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของ
โรงเรียนในแต่ละปี 

     (   ) 36 

32 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปกครอง 
ชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

     (   ) 37 

หลักความรับผิดชอบ (X5) 
33 ผู้บริหารสถานศึกษามีการก าหนด นโยบายวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาตลอดจนแนวทางใน
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 

     (   ) 38 
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ข้อ ธรรมาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
34 มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปีของ

สถานศึกษาเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
  

 
   (   ) 39 

35 ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายหน้าท่ีให้แก่บุคลากรได้
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

     (   ) 40 

36 บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
เป็นอย่างดี 

     (   ) 41 

37 เมื่อมีปัญหาความขัดแย้งเกิดข้ึน สถานศึกษามี
กระบวนการและข้ันตอนการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน 

     (   ) 42 

38 โรงเรียนมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึน 

     (   ) 43 

39 ผู้บริหารสถานศึกษามีความต้ังใจกระตือรือร้นร่วมกัน
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนภายในโรงเรียนและชุมชน 

     (   ) 44 

40 ผู้บริหารสถานศึกษาเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
และกล้าท่ีจะยอมรับผลจากการกระท าของตน 

     (   ) 45 

หลักความคุ้มค่า (X6) 
41 บุคลากรมคีวามรู้ ความสามารถ ความช านาญเหมาะสม

กับงานที่รับผิดชอบ 
     (   ) 46 

42 มีระบบการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรในโรงเรียนที่
มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

     (   ) 47 

43 มีการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากวัสดุ ครุภัณฑ์ 
อาคารสถานที่ของโรงเรียนอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

     (   ) 48 

44 มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บคุลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้อย่างต่อเน่ือง 

     (   ) 49 

45 มีการใช้เทคโนโลยีเครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัยเพ่ือลด
ต้นทุน ลดข้ันตอนการท างาน เพ่ิมปริมาณผลผลิต และ
คุณภาพในการบริการ 

     (   ) 50 

46 บุคลากรมคีวามเต็มใจและมุ่งมั่นในการให้บริการ
ตลอดเวลาและทุกสถานการณ์ 

     (   ) 51 

47 ผู้บริหารสถานศึกษามีการรณรงคใ์ห้บุคลากร นักเรียน 
และชุมชน ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้
สมบูรณ์ย่ังยืน 
 
 

     
 
 
 

(   ) 52 
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ข้อ ธรรมาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
48 ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนและส ารวจความ

ต้องการในการใช้วัสดุอุปกรณ์ของบุคลากรเพ่ือให้
สามารถน ามาใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สงูสุด 

     (   ) 53 

หลักองค์กรแห่งการเรียนรู้ (X7) 
49 โรงเรียนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน

สถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก 
     

(   ) 54 

50 บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ 
อย่างสม่ าเสมอ 

     
(   ) 55 

51 บุคลากรน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรงุการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     
(   ) 56 

52 มีการท างานเป็นทีมในการสร้างวัฒนธรรม             
แห่งเรียนรู้ร่วมกันในโรงเรียน 

     
(   ) 57 

53 มีการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้             
ช่วยเหลือ – ช่วยสอนและเรียนรู้จากเพ่ือนร่วมกัน 

     
(   ) 58 

54 มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการความรู้ เช่น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าถึงได้  หรือ
ระบบสื่อสารที่ทันสมัย 

     
(   ) 59 

55 มีการประมวลผลการเรียนรู้จากข้อมูลมาสร้างเป็นองค์
ความรู้ใหม ่

     
(   ) 60 

56 บุคลากรช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงการ
ท างานร่วมกัน 

     
(   ) 61 

หลักการบริหารจัดการ (X8) 
57 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายตลอดจน

เป้าหมายของโรงเรียนร่วมกัน 
     

(   ) 62 

58 โรงเรียนมีการจัดแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาในการ
ท างานอย่างเปิดเผยไว้ในที่ท างาน 

     
(   ) 63 

59 มีการกระจายอ านาจการปฏิบัติงานไปสู่บุคลากรแต่ละ
ฝ่ายให้สอดคล้องกับปริมาณงาน 

     
(   ) 64 

60 มีการประเมินผลทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
และเป้าหมายของโรงเรียน  

     
(   ) 65 

61 มีการกระจายงบประมาณไปยังฝ่ายต่างๆ อย่างเป็นธรรม      (   ) 66 

62 มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง 
และผู้เก่ียวข้อง 

     
(   ) 67 
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ข้อ ธรรมาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
63 ในรอบปีที่ผ่านมาน้ี โรงเรียนมีการวางแผน             

ลดข้ันตอนการท างาน 
     (   ) 68 

64 โรงเรียนน าผลการประเมินไปปรับปรงุการท างาน      (   ) 69 

หลักการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ (X9) 
65 มีการสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารสองทาง                 

(คือมีทั้งสั่งการและรับฟังความเห็นไปพร้อมกัน) 
     (   ) 70 

66 มีการน าแนวคิดที่ได้จากบุคลากรมาบูรณาการรวมเข้าไว้
ในการท างาน 

     (   ) 71 

67 บุคลากรมสี่วนร่วมในการท ากิจกรรมพัฒนาความรู้
ความสามารถของโรงเรียน 

     (   ) 72 

68 มีการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร 

     (   ) 73 

69 โรงเรียนมีการน าความรู้ใหม่ๆ มาปรับปรงุการท างาน
อย่างต่อเน่ือง 

     (   ) 74 

70 มีการติดตามตรวจสอบให้บุคลากรด าเนินตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ 

     (   ) 75 

71 โรงเรียนมีระบบเลื่อนข้ันที่เป็นธรรม      (   ) 76 

72 โรงเรียนมีศักยภาพในการแข่งขัน      (   ) 77 

หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (X10) 
73 มีการจัดท าฐานข้อมูลในโรงเรียนที่เป็นระบบ      (   ) 78 

74 มีการน าข้อมูลไปใช้ในการจัดท าแผนหรือนโยบายของ
สถานศึกษา 

     (   ) 79 

75 มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายสารสนเทศ
ที่ทันสมัยเหมาะสมกับการท างานในโรงเรียน 

     (   ) 80 

76 มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เพียงพอ      (   ) 81 

77 มีการพัฒนาทักษะของผู้ใช้งานเครือข่ายสารสนเทศ      (   ) 82 

78 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรครสูามารถเข้าถึง
เครือข่ายสารสนเทศ 

     (   ) 83 

79 ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าถึงเครือข่าย
สารสนเทศ 

     (   ) 84 
 

80 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มาใช้ใน
หน่วยงานเพ่ือลดข้ันตอนการท างาน 

     (   ) 85 
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ตอนที่ 3 การสอบถามเก่ียวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ค าช้ีแจง   :  โปรดพิจารณาข้อความท่ีก าหนดให้ว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ให้ท่านเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นตาม
ความเป็นจริงท่ีท่านเห็นสมควรในทุกข้อค าถาม ซึ่งแต่ละช่องมีความหมาย ดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ระดับ 4 หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ข้อ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (Y1) 
81 ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์      (   ) 86 

82 ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์      (   ) 87 

83 ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยจากปัญหาทาง
เพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา 

     (   ) 88 

84 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป ์      (   ) 89 

85 ผู้เรียนมีความซาบซึ้ง รับรู้ในคุณค่าหรืออารมณ์
ความรู้สึกในสิ่งที่ดีงามหรือไพเราะ 

     (   ) 90 

86 นักเรียนมีผลงานที่ส่งผลให้เกิดคุณค่าต่อตนเองและ
สถานศึกษา 

     (   ) 91 

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (Y2) 
87 ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง      (   ) 92 

88 ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินคุณลักษณะ ตาม
คุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง ต้ังแต่ระดับดีข้ึนไป 

     (   ) 93 

89 ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน      (   ) 94 

90 ผู้เรียนไม่ขาดเรียน ไม่มาสาย และไม่ออกจากการศึกษา
กลางคันเพราะ ปัญหาด้านความประพฤติ   

     (   ) 95 

91 ผู้เรียนไม่มีปัญหาด้านการปกครอง        (   ) 96 

92 ผู้เรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทัง้ในและ
นอกสถานศึกษา 

     (   ) 97 
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ข้อ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง (Y3) 
93 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
     

(   ) 98 

94 ผู้เรียนมีผลงานที่เกิดจากการอ่าน การเขียน การฟัง  
การดู และการค้นคว้าประกอบการเรียนรู้ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

     
(   ) 99 

95 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งใน
และนอกโรงเรียน 

     
(   ) 100 

96 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน      (   ) 101 

97 ผู้เรียมร่วมกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี วันส าคัญต่างๆ       (   ) 102 

98 ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน      (   ) 103 

ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น (Y4) 
99 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และคิดเป็นระบบ 

     (   ) 104 

100 ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
และแก้ปัญหาของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

     (   ) 105 

101 ผู้เรียนมีผลงานที่สะท้อนความคิดของตนได้เหมาะสม
ตามวัย 

     (   ) 106 

102 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ความสามารถในการแก้ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ 
อย่างเหมาะสม 

     (   ) 107 

103 มีความสามารถในการท างานและการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 

     (   ) 108 

104 ผู้เรียนมีการปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดล้อม และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

     (   ) 109 
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ข้อ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (Y5) 
105 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       (   ) 110 

106 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      (   ) 111 

107 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      (   ) 112 

108 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

     (   ) 113 

109 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

     (   ) 114 

110 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา/ศลิปะ/การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

     (   ) 115 

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Y6) 
111 โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่เน้นถึงความสามารถ

ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
     (   ) 116 

112 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมใหผู้้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ 

     (   ) 117 

113 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     (   ) 118 

114 ครูก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการที่เป็นความคิดรวบยอด 
หลักการและความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

     (   ) 119 

115 ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง 
เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย 

     (   ) 120 

116 ครูด าเนินการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและ
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย น 
เป็นส าคัญ 
 
 
 
 

     (   ) 121 
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ข้อ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา (Y7) 
117 การบริหารจัดการโรงเรียนเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ย่ังยืนและต่อเน่ือง 
     (   ) 122 

118 การบริหารจัดการโรงเรียนเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ  
ย่ังยืนและต่อเน่ือง 

     (   ) 123 

119 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมาย พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมการด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายใน 

     (   ) 124 

120 มีการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนด้านการ
บริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

     (   ) 125 

121 มีข้อมูลสารสนเทศการบรหิารจัดการในด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารทั่วไป อย่างเป็นธรรม ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน 

     (   ) 126 

122 โรงเรียนมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและสวยงาม      (   ) 127 

พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด (Y8) 
123 โรงเรียนด าเนินการประกันคุณภาพภายในตาม

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

     (   ) 128 

124 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดที่สะท้อนประสิทธิผลของคุณภาพการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน 

     
 
 

(   ) 129 

125 โรงเรียนด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 

     (   ) 130 

126 โรงเรียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา      (   ) 131 

127 มีการจัดระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและ
ด าเนินงานตามระบบบริหารเชิงคุณภาพ (PDCA)  

     (   ) 132 

128 โรงเรียนจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 
 
 

     (   ) 133 
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ข้อ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธาน/วิสัยทัศน์พนัธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา (Y9) 
129 ผู้บริหาร บคุลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม

ในการก าหนดแผนปฏิบัติงานด้านผลผลิตโดยระบุ
เป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของโรงเรียน 

     (   ) 134 

130 ผลผลิตของโรงเรียนเป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
โรงเรียน 

     (   ) 135 

131 ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน หน่วยงานต้นสังกัดได้ท าข้อตกลงร่วมกันในการ
ก าหนดอัตลักษณ์ของผลผลิตของสถานศึกษา 

     (   ) 136 

132 บุคลากรใหค้วามร่วมมือในการปฏิบัติงานและประสาน
ความร่วมมือกับผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

     (   ) 137 

133 มีผลประเมินความพึงพอใจด้านผลผลิตของผู้มีส่วน
เก่ียวข้องในโรงเรียน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี 

     (   ) 138 

134 ผลการด าเนินงานด้านผลผลิตเกิดผลกระทบที่ดีต่อ
โรงเรียนและเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

     (   ) 139 

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเปน็เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (Y10) 
135 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บคุลากร ชุมชนและองค์กร

ภายนอกมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดเน้น จุดเด่น ของ
โรงเรียน 

    
 
 

 (   ) 140 

136 มีการสร้างระบบการมสี่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากร
ในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

     (   ) 141 

137 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้องทั้งใน
และนอกโรงเรียน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องโดยความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

     (   ) 142 

138 มีจุดเน้น หรือจุดเด่น ตามท่ีก าหนด และได้รับการ
ยอมรับจากองค์กรภายนอกโรงเรียน 

     (   ) 143 

139 การด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดข้ึน
จนถือเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับจาก
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

     (   ) 144 
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ข้อ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
140 โรงเรียนได้รับการยอมรับ ได้รับรางวัล หรือการได้รับการ

ยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดีตามจุดเน้น 
     

(   ) 145 

ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา (Y11) 
141 โรงเรียนมีการก าหนดมาตรการที่น ามาปรับปรุงและพัฒนา

เพ่ือแก้ไขปัญหาในโรงเรียนและ/หรือ ชุมชนรอบโรงเรียน 
     (   ) 146 

142 การด าเนินงานของโรงเรียนเกิดจากการมีส่วนร่วมทั้ง
ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม 

     (   ) 147 

143 สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 

     (   ) 148 

144 มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในการแกป้ัญหาต่างๆ ของโรงเรียน      (   ) 149 

145 โรงเรียนมีข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์  
สร้างคุณคา่ต่อโรงเรียน และ/หรือชุมชนรอบโรงเรียน 

     (   ) 150 

146 โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติที่ดีและผู้เก่ียวข้องยอมรับในการ
ด าเนินการต่อไป   

     (   ) 151 

ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพือ่ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (Y12) 
147 โรงเรียนมีการก าหนดมาตรการที่น ามาปรับปรุงและพัฒนา 

เพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ 
     (   ) 152 

148 มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนหน่วยงานต้นสังกัด สมศ. 
และ/หรือ หน่วยงานสนับสนุน เพื่อมุ่งไปสู่สถานศึกษาที่มี
คุณภาพ 

     (   ) 153 

149 โรงเรียนน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสองและผลการประเมินคุณภาพภายในมา
วิเคราะหแ์ละจัดท าแผน ปฏิบัติการของโรงเรียน 

     (   ) 154 

150 สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบบริหารเชิงคุณภาพ (PDCA)      (   ) 155 

151 มีการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี. 

     (   ) 156 

152 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) 

     (   ) 157 

 
หมายเหตุ  :  ขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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