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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดโดยไดรับความเมตตา  อนุเคราะห อยางดีจาก  ดร .สําเริง    

ออนสัมพันธ และ ดร.วรกาญจน  สุขสดเขียว ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนําเปนท่ีปรึกษาและปรับปรุง 

แกไข  ทําใหงานวิจัยครั้งนี้บรรลุจุดประสงคตามท่ีวางไว   ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ ท่ีกรุณา

เปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และดร.วัชรินทร  เวชสุวรรณ ท่ีรับเปนผูทรงคุณวุฒิในการ

สอบวิทยานิพนธ  รวมทั้งใหคําแนะนําในการปรับปรุงวิทยานิพนธจนเสร็จส้ินสมบูรณ ผูวิจัยจึง
กราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ท่ีนี ้

ขอขอบพระคุณ ดร.จตุรงค  อินทรรุง  ผูอํานวยการโรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคมท่ีกรุณา

ใหคําปรึกษาดานสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ดร.มนัส  คลองแคลว  ดร.ชํานาญ  ทัดมาลี   ผอ.

ปรีชา  สุคนธมาน  และผอ.วันชัย  วัฒนา ท่ีกรุณาใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบเครื่องมือท่ี

ใชในการวิจัย ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ คุณแม  พ่ีสาว  พ่ีชาย ท่ีคอยใหการสนับสนุนและให

กําลังใจอยางดียิ่งตลอดเวลาท่ีทําวิทยานิพนธ ขอขอบพระคุณทานผูอํานวยการสถานศึกษา  รอง
ผูอํานวยการสถานศึกษาและคุณครูโรงเรียนตาง ๆ ในจังหวัดนครปฐมทั้ง 5  โรงเรียน ท่ีใหความ

อนุเคราะหในการทดลองเครื่องมือวิจัย  รวมท้ังขอขอบพระคุณทานผูอํานวยการสถานศึกษา      

รองผูอํานวยการสถานศึกษาและคุณครูโรงเรียนตาง ๆในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8  ท้ัง 48 โรงเรียนท่ีใหความรวมมือเปนกลุมตัวอยางให  ทําใหผูวิจัยสามารถเก็บขอมูลไดอยาง

สะดวก 
สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณเพ่ือนนักศึกษาปริญญาโทรวมรุนทุกทานท่ีคอยชวยเหลือ แนะนาํ 

เปนกําลังใจในการทําวิจัยครั้งนี้  จนทําใหผูวิจัยประสบความสําเร็จในการศึกษาระดับปริญญาโท  

ผูวิจัยขออุทิศคุณคา และประโยชนของงานวิจัยครั้งนี้ใหแกบุพการี  ตลอดจนคณาจารยผูประสิทธิ

ประสาทความรูทุกทาน  ท้ังในอดีตและปจจุบัน 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
 ประเทศไทยมีวิกฤตทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงมาต้ังแตป พ.ศ.2540 และสงผลกระทบมา

อยางตอเนื่องในทุกภาคสวนของสังคม  สาเหตุสําคัญประการหนึ่งเกิดจากความออนแอ  ความ

บกพรอง และไมมีประสิทธิภาพของกลไกในดานการบริหารจดัการท้ังในระดับชาติ  ระดับองคกร  

ท้ังภาครัฐและเอกชน  รวมไปท้ังการทุจริต  และผิดจริยธรรมในอาชีพ  เม่ือยอนวิเคราะหไปถึงการ

ท่ีประเทศตอง ประสบปญหาดังกลาวสาเหตุสําคัญประการหนึ่ง คือ การไมมีกลไกในการบริหาร

จัดการท่ีดีพอ   สืบเนื่องมาจากการท่ีสังคมไทยยังไมสามารถปรับเปล่ียนการบริหารจัดการ

ประเทศชาติใหเหมาะสม  ทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นได  กลไกของระบบราชการเส่ือมโทรม  

ลาหลัง  การบริหารจัดการและการตัดสินใจขาดความโปรงใส  บริสุทธ์ิยุติธรรม  ประชาชนเองก็

ขาดขอมูลขาวสาร  และขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณบานเมือง  จึงไมมีโอกาสและไม

มีสวนรวมในการตัดสินใจ  รวมทั้งความถดถอย  ออนแอของนักวิชาการท่ีเคยมีบทบาทสําคัญใน

การจัดการบานเมืองในระบบราชการ 
 ในภาวะท่ีกลไกการบริหารจัดการในประเทศออนแอ  และประเทศชาติตองเผชิญกับวิกฤติ

ดังกลาว  การท่ีจะกูวิกฤติและนําประเทศกลับมาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน  มีเสถียรภาพท้ังทางเศรษฐกิจ, 

สังคมและการเมือง คนในสังคมจําเปนตองหันมารวมกันกําหนดแนวทางเพ่ือบูรณะและสรางกลไก

บริหารจัดการประเทศใหดีขึ้น  คือการสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในสังคมไทย1 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
            จากการศึกษาแนวคิดขององคกร  หนวยงาน  นักบริหาร  นักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร

ท่ัวไป  สรุปไดวา  ธรรมาภิบาลเปนท้ังหลักการขั้นพ้ืนฐานและยุทธศาสตรท่ีสังคมโลกตองการให

เกิดขึ้น  และนํามาใชเพ่ือลด  บรรเทา และแกไขปญหาตาง ๆ ชวยสรางคุณคาและจิตสํานึกทาง

ปญญา  วัฒนธรรมและจริยธรรมท้ังดานเศรษฐกิจและการเมือง  ทําใหมีความเปนธรรมในสังคม    

มีความโปรงใส  ไดรับการยอมรับนับถือ  มีประสิทธิภาพและการมีคณุภาพมาตรฐานสูงขึ้น  มีการ

พัฒนาท่ียั่งยืน  เปนภูมิคุมกันท่ีทําใหมีความเขมแข็ง มีเสถียรภาพ  มีความม่ันคงในทุกภาคสวนของ

สังคมและอยูรวมกันอยางสันติสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

                                                
1 จตุมงคล  โสณกุล, “ธรรมรัฐภาคราชการ,” วัฏจักร, 6 พฤษภาคม 2541, 1-2. 
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 สําหรับประเทศไทยไดนําแนวคิดธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิรูปการเมืองโดยวางรากฐาน

แนวคิดนี้ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25402  และรัฐบาลไดออกระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542  ตั้งแตวันท่ี  

11  สิงหาคม พ.ศ.2542 โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีขึ้น

ในระบบตาง ๆ ของประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน3 ระเบียบดังกลาวไดกําหนดหลักการบริหารไว 6 

ประการ ไดแก  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักความรับผิดชอบ  หลักการมี

สวนรวม  และหลักความคุมคา  ซ่ึงหลักการดังกลาวไดถูกนําไปใชท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา คือ ใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ.2542 มาตรา 9 กําหนดใหจัดโครงสรางระบบและ

กระบวนการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ  และหลักการมีสวนรวม4  ซ่ึงมีความ

สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นความสําคัญของหลักธรรมาภิบาล

ดังกลาว  จึงไดมีนโยบายเสริมสรางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในหนวยงานทุกระดับ  

โดยมีวัตถุประสงคใหบุคลากรในทุกระดับ  เกิดความรู  ความเขาใจ ตระหนัก  และปรับปรุงระบบ

บริหารงานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ  เกิดการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่องและสอดคลองกับ

การปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา  ในระดับสถานศึกษาซ่ึงเปนหนวยงานการจัด

การศึกษาอยางแทจริง  
                คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  5 ไดกลาวถึงการนําธรรมาภิบาลมาปรับใชในองคกร

ทางการศึกษาไวดังนี้ 1) การกําหนดจุดมุงหมาย  ผลท่ีคาดหวัง  ภาพความสําเร็จของการบริหาร

                                                
2 ประพัฒน  โพธิวรคุณ, สรุปคําอภิปราย เรื่อง หลักการบรหิารกิจการบานเมืองและสังคม

ท่ีดีสงเสริมการปฏิรูปการศกึษา (นครปฐม. สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา,2544) ,1-15. 
3สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน,การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ

สังคมท่ีด,ีใน เอกสารประกอบการประชุมประจําประหวางสวนราชการกับสํานกังานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน( นนทบุรี : สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (อัดสําเนา),2542),2. 
4 ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา, “พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผนดิน(ฉบับ

ท่ี 5)พ.ศ.2545.” ราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา  เลมท่ี 119, ตอนท่ี 99 ก. (2 ตุลาคม 2545) : 1-13. 
5 คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  อางใน พอตา บุตรสุทธ์ิวงศ, “การบริหารจัดการท่ีดี

(Good governance) และทศพิธราชธรรมกับผูบริหารสถานศึกษา,” วิทยาจารย 106, 10 (ตุลาคม 

2549):21. 
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จัดการท่ีดี 2) กระบวนการบริหารและการจัดการท่ีดี   3) ทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับการบริหารและ

การจัดการท่ีดี 4) ระบบควบคุม 5) ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการบริหารและการจัดการ 
 ผูบริหารสถานศึกษาถือวาเปนตัวจักรท่ีสําคัญในการบริหารจัดการ  เปนผูมีบทบาทสําคัญ

ตอความสําเร็จหรือลมเหลวของสถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา  เปนบุคลากรหลักท่ี มี

ความสําคัญตอการจัดการศึกษา  โดยเปนผูดําเนนิการอํานวยความสะดวกและประสานการจัดการ

ทุกฝายท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหการจัดการศึกษาบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว  ในการนี้ผูบริหารสถานศึกษา  

จําเปนตองปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการบริหารใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา  ดังนั้น

ภาระหนาท่ีอันสําคัญ คือ  การบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุจุดมุงหมาย  ดวยเหตุนี้ ผูบริหาร

สถานศึกษาจึงตองเปนบุคคลท่ีมีวิสัยทัศน  มีความรู ความสามารถ  มีทักษะ  เปนผูนําการ

เปล่ียนแปลง  บริหารงานดวยความซ่ือสัตย  โปรงใส  เปนธรรม  เปนแบบอยางท่ีดี  อันจะสงผลให

ไดรับความศรัทธา  เช่ือถือจากครู  นักเรียน  ผูปกครอง และคนในชุมชน  ผูบริหารสถานศึกษาจึง

ตองมีสมรรถภาพหรือศักยภาพท้ังดานคุณธรรม  จริยธรรม  ความสามารถในการบริหารจัดการ  

และความรู ความเขาใจแนวทางการบริหารงานและการจัดการศึกษา6  และตองบริหารจัดการ

สถานศึกษาใหประสบความสําเร็จสมดังเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6   การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคน

ไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 7 
 จากเหตุผลดังกลาว  ผูบริหารจึงเปนผูท่ีมีความสําคัญตอการจัดการศึกษาเปนอยางย่ิง  ตอง

เปนผูนําและประพฤติตนใหเห็นเปนแบบอยางแกผูใตบังคับบัญชา  ครูอาจารย  และเปนผูท่ีตอง

แสวงหาวิธีการท่ีดีมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา  เพ่ือใหการจัดการศึกษาบรรลุตาม

วัตถุประสงคและเปนไปดวยดีท่ีสุด  คือ  การดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

สรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  พ.ศ.2542  นั่นคือ การบริหารจัดการสถานศึกษา 

โดยใชหลัก       ธรรมาภิบาลนั่นเอง 
 สําหรับผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษานั้น  มีภาระหนาท่ีท่ีจะตองบริหารงานในโรงเรียน  4  

งานหลัก  คือ  1 งานบริหารวิชาการ  2 งานบริหารบุคลากร 3 งานบริหารงบประมาณและ 4 งาน

                                                
6 ธีระ  รุณเจริญ,การบริหารโรงเรียนยคุปฏิรูปการศึกษา,(กรงุเทพมหานคร ขาวฟาง,2546),

คํานํา. 
7 พอตา บุตรสุทธ์ิวงศ, “การบริหารจดัการท่ีด(ีGood governance) และทศพิธราชธรรมกับ

ผูบริหารสถานศึกษา,” วิทยาจารย 106, 20 (2549):21. 
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บริหารท่ัวไป ซ่ึงการดําเนินงานตามความรับผิดชอบในหนาท่ีจะไดผลตามเปาหมายอยางสูงสุดก็

ขึ้นอยูกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  การปฏิบัติงานของโรงเรียนจะดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพเพียงใดนั้นยอมขึ้นอยูกับการใชหลักการบริหารท่ีเหมาะสมของผูบริหาร  พฤติ

กรรมการบริหารท่ีเหมาะสมของผูบริหารจะสรางทัศนคติท่ีดีตอการทํางานของครู  จะเปน

แรงผลักดันใหครูทํางานดวยความกระตือรือรนและสมัครใจ  หรือมีความพึงพอใจในการทํางาน  

ทําใหภารกิจของโรงเรียนบรรลุเปาหมายและเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด  การบริหารจัดการท่ีดีจึง

เปนส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหผูรวมงานเกิดความตระหนักและมีความพึงพอใจในการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ  เพราะการท่ีผูรวมงานมีความพึงพอใจในการทํางานสูง ยอมจะทําใหผลผลิตท่ีจะ

ออกมายอมสูงขึ้น 

 

ปญหา 

 จากสภาพการบริหารการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

ปจจุบันพบวา  มีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาไดมาตรฐาน  ในการจัดการศึกษาตามหลักการใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542   ประมาณ 1  ใน 3  สวนอีกประมาณ 2 ใน 3 (มากกวา 

20,000 แหง) ไมไดมาตรฐาน8  สําหรับในเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขตท่ี 8  ซ่ึงมีหนาท่ีจัด

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาใหกับประชากรในจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรีใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ปรากฏวา  ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน  โดยเฉพาะ

ในมาตรฐานที่  5  ซ่ึงเปนคุณภาพทางวิชาการ  คือ  ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร  

มีโรงเรียนท่ีไดระดับคุณภาพปรับปรุงถึง  29  โรงเรียน  คิดเปน รอยละ  52.73  โรงเรียนท่ีไดระดับ

คุณภาพ พอใช  23 โรงเรียน คิดเปน รอยละ 41.83  มีโรงเรียนท่ีไดระดับคุณภาพดีเพียง 3 โรงเรียน  

คิดเปน รอยละ  5.45  และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง(พ.ศ.2549-2553)9พบวา ผล

การประเมินในดานคุณภาพทางวิชาการของผูเรียน คือ  มาตรฐานท่ี 5  ยังมีโรงเรียนท่ีไดระดับ

คุณภาพปรับปรุงถึง  11  โรงเรียน  คิดเปนรอยละ  20.75  โรงเรียนท่ีไดระดับคุณภาพพอใช  จาํนวน 

                                                
8 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา(องคกรมหาชน) ,บทสรุป

สําหรับผูบริหารผลสะทอนจากการประเมินคณุภาพภายนอกรอบแรก(พ.ศ.2544-2548) 

(กรุงเทพมหานคร:สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา,2549),5. 
9
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องคกรมหาชน) ,บทสรุป

สําหรับผูบริหารผลสะทอนจากการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสอง(พ.ศ.2549-2553) 

(กรุงเทพมหานคร:สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา,2554),7. 
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37  โรงเรียน  คิดเปน รอยละ  67.27  และมีโรงเรียนท่ีไดระดับคุณภาพดีและดีมาก  จํานวน  7  

โรงเรียน  คิดเปน รอยละ  13.21  จากคุณภาพการจัดการศึกษาท่ียังไมนาพึงพอใจดังกลาว  แสดงให

เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารของผูบริหารโรงเรียนและสงผลตอความรูสึกของผูเกี่ยวของ  

ท้ังผูรวมงานในโรงเรียนคือครูอาจารยในโรงเรียน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

โรงเรียนและผูปกครองนักเรียน  ซ่ึงเปนผูไดรับผลประโยชนโดยตรงจากการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนท่ีมีตอผูบริหารและการบริหารจัดการของผูบริหาร  เพราะพฤติกรรมในการบริหารของ

ผูบริหารจะเปนเครื่องช้ีไดวา  เขาจะสามารถทําใหการดําเนินการตาง ๆ ในโรงเรียนประสบ

ความสําเร็จไดหรือไม  และจะสอดคลองกับความพึงพอใจของผูรวมงานหรือผูเกี่ยวของหรือไม

ดวย   และจากรายงานของกลุมวินัยและนิตกิร  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมในการบริหารท่ีไมเหมาะสม  ไม

ถูกตองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  จนกระท่ังถึงผิดวินัยของขาราชการครูจํานวนไมนอย  เชน  ใน

ป 2551  มีผูบริหารโรงเรียนท่ีถูกดําเนินการทางวินัยดวยสาเหตุตาง ๆ จํานวน  69  คน  จากผูบริหาร

โรงเรียนจํานวน  37,575  คนคิดเปน รอยละ  0.1810           ท้ังนี้ยังไมนับรวมผูบริหารโรงเรียนท่ี   

ถูกรองเรียนแตยังไมถึงขั้นถูกดําเนินการทางวินัยอีกจํานวนหนึ่งดวย  อนึ่งการท่ีผูบริหารโรงเรียน

ถูกรองเรียนวากระทําผิดวินัยและถูกดําเนินการทางวินัยนั้น  กระทรวงศึกษาธิการโดยนายชินวรณ  

บุณยเกียรติ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเห็นความสําคัญของเรื่องนี้ไดใหคณะกรรมการ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดใหมีการจัดตั้งอัตราสํารองราชการในสวนกลาง

จํานวนหนึ่งเพ่ือรองรับการตัดโอนตําแหนงขาราชการครูท่ีประพฤติมิชอบตาง ๆ มาสํารองราชการ

ไว  เปนตนวา  ถูกกลาวหาวาทุจริตคอรัปช่ัน  กรณีประพฤติผิดทางเพศกับนักเรียน  กรณีปฏิบัติผิด

นโยบายของกระทรวง  และผูบริหารสถานศึกษาละเลยการปฏิบัติหนาท่ีและขาดประสิทธิภาพการ

ทํางาน  โดยส่ังใหมาสํารองราชการและใหทางตนสังกัดแตงตั้งคนอ่ืนมาแทนไดทันทีโดยไมตองรอ

กระบวนการสอบสวนนั้น11     และถาพิจารณาจากการท่ีขาราชการครูขอเขาโครงการเกษียณอายุ

ราชการกอนกําหนด(Early Retried) ซ่ึงอาจจะดวยเหตุผลตาง ๆ ท้ังปญหาสุขภาพไมแข็งแรง  

                                                
10

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร, รายงานประจําป 2551 (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551) ,100. 
11 หนังสือพิมพมติชนรายวัน  22 ,  22  มีนาคม 2554. 
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ออกไปประกอบอาชีพอ่ืน  รวมทั้งไมพึงพอใจกับสภาพการทํางานในองคกรท่ีทําอยูหรือสภาพการ

บริหารของผูบริหารองคกร มีจํานวน 12,032 ราย  คิดเปน  3.34 12 

 จากสภาพปญหาการบริหารจัดการศึกษาดังท่ีกลาวมา  ทําใหเห็นวาผูบริหารโรงเรียน

จะตองบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใหครูในโรงเรียนมีความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานและงานมีประสิทธิผล  การวิจัยครั้งนี้จึงมุงศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการบริหาร

หลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8  ซ่ึงถือวาเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาระบบบริหารจัดการในโรงเรียน

มัธยมศึกษา  และจะเปนประโยชนตอการศึกษาหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  รวมทั้งผูท่ีสนใจจะได

นําไปเปนขอมูลในการบริหารงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในระบบงานของสถานศึกษาเพ่ิม

มากขึ้น  อันจะทําใหเกิดระบบการบริหารจัดการท่ีดี  เกิดประโยชนตอผูเรียนและประเทศชาติตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือทราบการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครโูรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

 

ขอคําถามของการวิจัย 

 1. การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  อยูในระดับใด 

 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครโูรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อยูในระดับใด 

                                                
12

 สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิตกิร สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้

พ้ืนฐาน, รายงานประจําป 2551 (กรุงเทพฯ:กระทรวงศึกษาธิการ ,2551) ,15. 
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 3. การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 หรือไม 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อยูในระดับปานกลาง 

 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อยูในระดับปานกลาง 

 3. การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

 

ขอบขายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 

โรงเรียนมัธยมศึกษาเปนองคกรท่ีมีการดําเนินการเชิงระบบ  ซ่ึงแคทชและคาหน(Katz and 

Kahn) ไดกลาวถึงระบบวา  ระบบประกอบดวยปจจัยนําเขา(input) กระบวนการ(process)และ

ผลผลิต(output)13 การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษานั้น มีทฤษฎีท่ีเกี่ยวของอยูหลายทฤษฎี เชน 

อังริ ฟาโยล( Henri Fayol)ไดเสนอทฤษฎีการจัดการการปฏิบัติการ(Operational management 

theory)เขาเช่ือวาการบริหารนั้นเปนเรื่องของทักษะ และเขาสนใจที่จะศึกษาองคการโดยรวมและ

มุงเนนท่ีกิจกรรมการจัดการ (Managerial activities) ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรม 5 อยางคือ 1. การ

วางแผน (Planning)2. การจัดองคการ (Organizing)3. การบังคับบัญชา  หรือการส่ังการ 

Commanding) 4. การประสานงาน (Coordinating)5. การควบคุม (Controlling)14  สวน แคมเบลล 

(Campbell)และคณะ ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารท่ีประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ คือ 1)การ

วินิจฉัยส่ังการ  หรือ การตัดสินใจ  2)การวางโครงการหรือการวางแผน 3)การเสริมบํารุงกําลัง 4) 

การประสานงาน และ 5) การสรุปประเมินผล  นอกจากนั้นยังมีแนวคิดท่ีนาสนใจเกี่ยวกับ

กระบวนการบริการควบคุมคุณภาพตามทฤษฎีของเดมม่ิงท่ีเรียกวา วัฎจักรเดมม่ิง(Deming Circle) 

                                                
13 Daniel Katz and Robert L.Kahn, The Psychology of Organization, 2nd ed.(New York:John 

Wiley&Son,1978),20. 
14Henri Fayol   [Online],accessed 10 November 2010. Available from :   http://blog. 

eduzones.com/arif/9329 
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ไดแก  1) การวางแผน(Plan) 2) การปฏิบัติ (do)  3) การตรวจสอบ (check) 4) การแกไขปรับปรุง

(action)15 และ Luther Gulick ซ่ึงเปนผูคิดรูปแบบการบริหารจัดการโดยมีกิจกรรม 7 ประการมาใช

ในการบริหารจัดการ คือ 1)การวางแผน (planning) 2)การจัดองคการ (organizing) 3)การส่ังการ 

(directing) 4) การบรรจุ(staffing) 5)การประสานงาน(co-ordinating) 6)การรายงาน (reporting) 7)

การงบประมาณ (budgeting)16  โรงเรียนมัธยมมีปจจัยนําเขาท้ัง  การจัดการเรียนการสอน  บุคลากร  

งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  ผานเขาสูกระบวนการ การบริหาร  การนิเทศ ติดตาม  ประเมินผล  

เพ่ือใหไดผลผลิตคือ โรงเรียนมีมาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีดี   ทําใหผูเรียนมี

คุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร  คือ  เกง  ดี  มีความสุข  สามารถจะออกไปศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษาตามความสนใจ  ความถนัดของตนเองได  กระบวนการดําเนินการ  ถามี

ขอบกพรองหรือไมเปนไปตามเปาหมาย  ก็สามารถจะนํากลับมาแกไข(feedback) โดยผาน

กระบวนการดังกลาวอีกครั้ง  โดยมีองคประกอบดานสภาวะแวดลอม  ซ่ึงไดแก  สภาพเศรษฐกิจ  

สังคมและการเมืองเขามาเกี่ยวของดวย  ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมท้ัง

ทางตรงและทางออม  

หลักธรรมาภิบาลเปนหลักการบริหารจัดการท่ีดี  มีความสําคัญตอการบริหารจัดการและ

เปนประโยชนตอองคกร  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  อานันท  ปนยารชุน ไดอธิบายวา  เปน

หลักการพ้ืนฐานในการสรางความเปนธรรมในสังคม  เอ้ือประโยชนใหกับคนทุกระดับ  ท้ังคนรวย  

คนจน ในเรื่องการมีรายได  มีงานทํา  การพัฒนาท่ีเทาเทียมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น17     ซ่ึง

บวรศักดิ์  อุวรรณโณ กลาววา  การสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในทุกระดับจะทําใหเกดิการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน  โดยมีคนเปนศูนยกลางท่ีแทจริง  ทําใหสังคมไทยเปนสังคมเสถียรภาพ18 

อานันท  ปนยารชุน ไดกลาวถึงความสําคัญของธรรมาภิบาลวา  ธรรมาภิบาลจะชวยให

สังคมมีความเขมแข็งในทุกสวน  ท้ังทางคุณคาและจิตสํานึกทางสังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  

                                                
15

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิแนวทางการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา, พิมพครั้งท่ี 5 (กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพดจีํากดั,2543),7-8. 
16Luther Gulick  [Online],accessed 10 November 2010. Available from :   http:// blog. 

eduzones.com/arif/9329 

17
 อานันท  ปนยารชุน, สังคมโปรงใสไรทุจรติ : รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

ประจําป 2543, (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย,2543)7. 
18

 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, “ธรรมาธิบาลกบัระบบอุดมศึกษาไทย,”วารสาร ว.สออ. 4,6 

(ตุลาคม 2544) : 30. 
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จริยธรรม และทางเศรษฐกิจ  มีสมรรถนะ  มีความโปรงใส  สามารถอยูรวมกันอยางมีความสุขและ

เอ้ืออาทรตอกัน19 

สําหรับผลจากการบริหาร หรือ ผลผลิต (output)  คือ ความพึงพอใจของบุคลากรทาง

การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีผู ท่ีทําการศึกษาคนควาไวหลายทฤษฎี 

ดังตอไปนี้ มาสโลว(Maslow)ไดเสนอทฤษฎีลําดับขั้นตอนของความตองการ (need – hierarchy 

theory) มีดังนี้ 1) ความตองการดานรางกาย (physiology needs) 2)ความตองการความปลอดภัย 

(safety needs) 3)ความตองการดานสังคม(social needs) 4) ความตองการไดรับการยกยองในสังคม

(esteem needs) และ 5) ความตองการไดรับความสําเร็จตามความนึกคิด(the need for self 

actualization)20แมคเกรเกอร(McGregor)ไดสรุปขอสมมติฐานเกี่ยวกับมนุษย ตั้งเปนทฤษฎี X และ

ทฤษฎี Y โดยทฤษฎี X มนุษยมีสัญชาติญาณท่ีจะหลีกเล่ียงการทํางาน สวนทฤษฎี Y คนไม

หลีกเล่ียงงานเสมอไป  การบังคับขูเข็ญไมใชวิถีทางท่ีจะชวยใหงานสําเร็จ  การเปดโอกาสใหคนได

แสดงความสามารถ  รับผิดชอบ ควบคุมตนเอง จึงเปนวิถีทางทําใหงานสําเร็จและเปนผลทําใหรูสึก

ผูกพันกับหนวยงานดวย21 แมคเคลแลนด(McClelland)ไดทําการวิจัย สรุปไดวา คนเรามีความ

ตองการอยู 3 ประการ คือ 1) ความตองการสัมฤทธ์ิผล(need for achievement : nAch) 2)ความ

ตองการความผูกพัน(need for affiliation : nAff) 3) ความตองการมีอํานาจบารมี (need for power : 

nPow)22 ทฤษฎี อี อาร จี ของอัลเดอรเฟอร(Alderfer’s Existence Relatedness Growth Theory)ได

แบงระดับความตองการของมนุษยออกเปน 3 ขั้น  คือ  1) ความตองการดํารงอยู (existence needs) 

2) ความตองการดานความสัมพันธ(relatedness needs) และ 3) ความตองการดานความกาวหนา

                                                
19

 อานันท  ปนยารชุน, ธรรมาภิบาลในการบริหารมหาวิทยาลัยในนานาทัศนะวาดวยการ

บริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีด ี (นนทบุร:ีสํานักงานขาราชการพลเรือน,อัดสําเนา,2543),3. 
20 Abrahum H. Maslow, Motivation and Personality  2nd ed .(New York : Harper & Orw 

Publisher, 1970),210. 
21

 Douglas McGregor, The Human Side of Enterprise (New York : McGraw – Hill Book 

Company,1960),33-48. 
22

 David C..McClelland, The Achieving Society (New York : Van Nostrand,1961),100-

112. 
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(growth needs)23 สวนทฤษฎีการจูงใจค้ําจุนของเฮอรเบอรก(the motivator hygiene factors)ท่ีไดรับ

การยอมรับอยางแพรหลายจากนักบริหาร ทฤษฎีของเขาเรียกหลายชื่อ คือ motivation maintenance 

หรืออีกแบบหนึ่งวา ทฤษฎีสองปจจัยของ(two factor theory) ผลจากการศึกษาของเฮอรเบอรก

สามารถแยกปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไดเปน 2 ประเภท (1) องคประกอบท่ี

ทําใหเกิดความพึงพอใจ (Motivators) อยู 5 ประการคือ 1)ความสําเร็จของงาน (Achievement) 2)

การไดรับการยอมรับ (Recognition) 3)ลักษณะของงาน (Work  itself) 4)ความรับผิดชอบ 

(Responsibility) 5)ความกาวหนาในตําแหนงการงาน (Advancement)  (2)องคประกอบค้ําจุน  

(Hygiene factors)  มีอยู  11  ประการคือ 1)เงินเดือน  (Salary)  2)โอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาใน

อนาคต (Possibility of  Growth)  3)ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา (Interpersonal relation with 

Subordinate) 4)ฐานของอาชีพ (Status) 5)ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (Interpersonal Relation 

with superior) 6)ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน (Interpersonal  relation with peers) 7)เทคนิคการ

นิเทศ (Supervision technical) 8)นโยบายและการบริหารงานของบริษัท (Company  policy and  

Administration) 9)สภาพการทํางาน  (Working condition) 10)ความเปนอยูสวนตัว (Personal life)  

11)ความม่ันคงในงาน (Job security)24 ดังแผนภูมิท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 Clayton D. Alderfer, “A New Theory of Human Needs, ” Organization Behavior and 

Human Performance, (1969) : 4, Quoted in Richard M. Steers and Lyman W. Porter, Motivation 

and Work Behavior (New York : McGraw Hill Book Co., 1979),33. 
24 Herzberg, Two-Factor Theory, [Online],accessed 16 September 2010. Available from :  

http://en.wikipedia.org/wiki/Two-factor_theory 
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แผนภูมิท่ี 1   ขอบขายของการวิจัย 

ท่ีมา : Daniel Katz and Robert L.Kahn, The Psychology of Organization, 2nd ed.(New York:John  

Wiley&Son,1978),20. 

        : Benjamin S. Bloom, Handbook on Formative and Evaluation of Student Learning.(New 

York:McGraw-Hill Book Company,1965),89-96. 

        : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, คูมือการสรางเครือขายรวมพัฒนาและการ

สงเสริมศักยภาพนกัเรียน (กรุงเทพฯ:สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย,2553),1-18. 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตเน้ือหาของการวิจัยครั้งนี้  เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหาร

โรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคร ู

ปจจัยนําเขา 

(Input) 

 

บุคลากร 

 

งบประมาณ 

 

วัสดุอุปกรณ 

 

การจัดการ 

กระบวนการ 
(Process) 
การบริหาร   

 
 
 
 
 

การจัดการเรียนการสอน 

การนิเทศ  ตดิตาม 

ผลผลิต 
(Output) 

 
 
 
 

มาตรฐานการบริหาร 
และการจัดการศึกษา 

 
ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

ของหลักสูตร 

สภาพแวดลอม(Context) 
สภาพเศรษฐกจิ  สภาพสังคม  การเมือง 

ขอมูลยอนกลับ(Feedback) 

ธรรมาภิบาลในการ

บริหาร 

ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัตงิาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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- หลักธรรมาภิบาล   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและ

สังคมท่ีดี  พ.ศ. 2542  ไดกลาวถึงหลักธรรมาภิบาลวามีองคประกอบท่ีสําคัญ  6  ประการดังนี้ 

1)หลักนิติธรรม  ไดแก  การตรากฎหมาย  กฎ  ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและเปน 

ธรรมเปนท่ียอมรับของสังคม  และสังคมนิยมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับเหลานั้น  โดย

ถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจหรอือํานาจของตัวบุคคล 

2)หลักคุณธรรม ไดแก  การยดึถือในความถูกตองดีงาม  โดยรณรงคใหเจาหนาท่ี 

ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาท่ีเปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริม  สนับสนุนใหประชาชน 

พัฒนาตนเองไปพรอมกันเพ่ือใหคนไทยมีความซ่ือสัตย     จรงิใจ    ขยัน    อดทน    มีระเบียบวินัย 

ประกอบวิชาชีพสุจรติจนเปนนิสัยประจําชาต ิ

3)หลักความโปรงใส  ไดแก  การสรางความไววางใจซ่ึงกนัและกันของคนในชาต ิ

โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส  มีการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ท่ีเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ีเขาใจงาย  ประชาชนเขาถึงขาวสารไดสะดวก  เปน

กระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 

4)หลักการมีสวนรวม  ไดแก  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู  แสดง 

ความคดิเห็นในการตัดสินใจปญหาของประเทศไมวาดวยการแจงขาวสารหรือการไตรสวนสาธารณะ  

การประชาสัมพันธ  การแสดงประชามติหรืออ่ืน  ๆ

5)หลักความรับผิดชอบ  ไดแก  การตระหนกัในสิทธิหนาท่ี  ความสํานกึในความ 

รับผิดชอบตอสังคม  การใสใจปญหาของบานเมือง  และกระตือรือรนชวยแกปญหาตลอดจน  การ 

เคารพในความเห็นท่ีแตกตาง  และความกลาท่ีจะรับผลจากการกระทําของตนเอง 

6)หลักความคุมคา  ไดแก  การจดัการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดใหเกดิประโยชน 

สูงสุดแกสวนรวม  โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด  ใชทรัพยากรอยางคุมคา  สรางสรรค 

สินคาบริการใหมีคณุภาพแขงขนัไดในเวทีโลก  และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตใิหสมบูรณ 

ยั่งยืน25 

- ความพึงพอใจของเฮอรซเบอรก  

 ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรเบอรก (Herzberg) มุงความสนใจท่ีองคประกอบ 2 ชุด ดวยกัน

คือ องคประกอบของความพึงพอใจ  จากการศึกษาพบวา องคประกอบสําคัญท่ีทําใหเกิดความสุข

ในการทํางานท่ีมีอยู 2 ประการดังนี้คือ 

                                                
25

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ

สังคมท่ีด ีพ.ศ.2542 (นนทบุรี : สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน,2544),46-47.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.องคประกอบท่ีเรียกวา องคประกอบท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจ (Motivators) อยู 5  

ประการคือ 

1.1 ความสําเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง การท่ีคนทํางานไดเสร็จส้ินและ

ประสบผลสําเร็จอยางดี  เม่ืองานประสบผลสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพอใจและปลาบปล้ืมใจใน

ผลสําเร็จของงานน้ัน 

1.2 การไดรับการยอมรับ (Recognition)  หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือไมวา

จากผูบังคับบัญชาจากเพื่อน  จากผูมาขอรับคําปรึกษาหรือจากบุคคลในหนวยงาน  การยอมรับนี้จะ

อยูในรูปของการยกยอง ชมเชย  หรือการยอมรับในความรู  ความสามารถ 

1.3 ลักษณะของงาน (Work  itself) หมายถึง งานท่ีนาสนใจงานท่ีตองอาศัยความคิด

ริเริ่มสรางสรรค  ทาทาย  หรือเปนงานท่ีสามารถทําตั้งแตตนจนจบไดโดยลําพัง 

1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility)  หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นจากการไดรบั

มอบหมายใหรับผิดชอบงานและมีอํานาจในงานท่ีรับผิดชอบอยางเต็มท่ี 

1.5 ความกาวหนาในตําแหนงการงาน (Advancement)  หมายถึง ไดรับเล่ือนขัน้เล่ือน

ตําแหนงใหสูงขึ้น 

2. องคประกอบท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในการทํางานองคประกอบนี้เรียกวาองคประกอบ

ค้ําจุน  (Hygiene factors)  มีอยู  11  ประการคือ 

2.1 เงินเดือน  (Salary)  หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนนั้นเปนท่ีพอใจ

ของบุคคลในหนวยงาน 

2.2 โอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในอนาคต (Possibility of  Growth)  หมายถึง 

โอกาสท่ีจะไดรับการแตงตั้งเล่ือนตําแหนงและไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพ 

2.3 ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา (Interpersonal relation with Subordinate) 

หมายถึง  การท่ีบุคคลสามารถทํางานรวมกัน มีความเขาใจอันดีและความสัมพันธอันดีกับ

ผูใตบังคับบัญชา 

2.4 ฐานของอาชีพ (Status) หมายถึง  อาชีพนั้นเปนท่ียอมรับของสังคมมีเกียรติและ

ศักดิ์ศร ี

2.5 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (Interpersonal Relation with superior) หมายถึง  

การติดตอระหวางบุคคลกับผูบังคับบัญชาท่ีแสดงความสัมพันธอันดีตอกัน ความสามารถทํางาน

รวมกันและเขาใจซ่ึงกันและกัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.6 ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน (Interpersonal  relation with peers) หมายถึง การ

ติดตอระหวางบุคคลกับเพ่ือนรวมงานท่ีแสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน ความสามารถทํางาน

รวมกันและเขาใจซ่ึงกันและกัน 

2.7 เทคนิคการนิ เทศ  (Supervision technical)  หมายถึง  ความสามารถของ

ผูบังคับบัญชาในการดําเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร 

2.8 นโยบายและการบริหารงานของบริษัท (Company  policy and  Administration)  

หมายถึง การจัดการ (Management)  การบริหารงานขององคการและการติดตอส่ือสารในองคการ 

2.9 สภาพการทํางาน  (Working condition) ไดแก สภาพทางกายภาพของงาน เชน 

แสง เสียง อากาศ ช่ัวโมงทํางาน  และส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ เชน อุปกรณหรือเครื่องมือตางๆ  

2.10 ความเปนอยูสวนตัว (Personal life)  หมายถึง  ความรูสึกดีหรือไมดีอันเปนผลท่ี

ไดจากงานของเขา 

2.11 ความม่ันคงในงาน (Job  security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอความ

ม่ันคงในงาน ความยั่งยืนของอาชีพหรือความม่ันคงขององคการ26 

 2. ขอบเขตประชากร  ไดแกผูบริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขตท่ี 8 ซ่ึงจําแนกเปนหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  หัวหนางาน และ ครผููสอน   

 3. ระยะเวลาการวิจัย  ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2553-ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26

 Herzberg, Two-Factor Theory, [Online],accessed 16 September 2010. Available from :  

http://en.wikipedia.org/wiki/Two-factor_theory 
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จากแนวคิดของนักวิชาการดังท่ีกลาวมา  ผูวิจัยไดกําหนดเปนขอบเขตของการวิจัย ดัง

แสดงในแผนภูมิท่ี 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 2  ขอบเขตของการวิจัย 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, การสรางระบบบริหารกจิการบานเมืองและ

สังคมท่ีด ีพ.ศ.2542 (นนทบุรี : สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน,2544),46-47. 
         : Frederick Herzberg and other. The Motivation to Work, 2nd ed (New York : John Willey & 

Sons Inc.,1959),113-115. 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
  
   1. การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล  หมายถึง การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลใน

การดําเนินงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและสําเร็จลุลวงไปดวยดี  ซ่ึงประกอบดวยหลัก

พ้ืนฐาน 6  ประการ  คือ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส   หลักความมีสวนรวม  

หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา 

การบริหารโดยใชหลกัธรรมาภิบาล

(Xtot) 
 
  1. หลักนิติธรรม (X1) 
  2. หลักคุณธรรม (X2) 
  3. หลักความโปรงใส (X3) 
  4. หลักการมีสวนรวม (X4) 
  5. หลักความรับผิดชอบ (X5) 
  6. หลักความคุมคา (X6) 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Ytot) 

 

    - ความสําเร็จของงาน (Y1) 

    - การไดรับการยอมรับนับถือ (Y2) 

    - ลักษณะของงาน (Y3) 

    - ความรับผิดชอบ (Y4) 

    - ความกาวหนาในงาน (Y5) 

    - นโยบายการบริหาร (Y6) 

    - ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา, 

       เพ่ือนรวมงาน(Y7) 

    - ความม่ันคงในงาน (Y8) 

     

   ส
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               2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึกหรือเจตคติของครูท่ีมีตอปจจัย

ตางๆ ในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนความพรอมท้ังรางกายและจิตใจของครูท่ีจะปฏิบัติงานในความ

รับผิดชอบใหเกิดผลดี  และมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงวัดไดจากการประเมินขอความท่ีครอบคลุมตัวแปร

ตาง ๆ ซ่ึงประกอบดวย   ความสําเร็จของงาน  การไดรับการยอมรับนับถือ   ลักษณะงาน   ความ

รับผิดชอบ   ความกาวหนาในงาน  นโยบายการบริหาร  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา เพ่ือน

รวมงาน และความม่ันคงในงาน ซ่ึงผูวิจัยไดสรุปรวมมาจากทฤษฎี 2  ปจจัยของเฮอรซเบอรก 

(Herzberg)ท่ีกลาวถึงองคประกอบท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจ(Motivative Factors)หรือองคประกอบ

จูงใจ 5  ประการ  และองคประกอบค้ําจุน(Hygience Factors)  11  ประการ 
3. ผูบริหารโรงเรียน  หมายถึง  ผูอํานวยการโรงเรียนและรองผูอํานวยการโรงเรียน

มัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุร-ีกาญจนบุรี)ปการศึกษา 

2553 

 4. ครู  หมายถึง  ผูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี-กาญจนบุรี) ปการศึกษา 2553 
  5. โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  หมายถึง  

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี-กาญจนบุรี) มี

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอยูท่ีอําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  มี จํานวนโรงเรียน  55  

โรงเรียน  แยกเปนโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี  26  โรงเรียน และในจังหวัดกาญจนบุรี  29  โรงเรียน     

   
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ
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บทท่ี  2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารวิชาการ  หนังสือและงานวิจัยตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของ  

เพ่ือใหครอบคลุมเปาหมายทางวิชาการตามวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกําหนด  โดยผูวิจัยได

รวบรวมแนวคิดทฤษฎี  และผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของ  โดยผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ

บริหารแบบธรรมาภิบาลและความพึงพอใจ  ในการปฏิบัติงานของครู  เพ่ือนํามาประกอบการศึกษา

ดังกลาว  โดยนําเสนอสาระสําคัญเกี่ยวกับ  หลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล   ความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงาน   เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ซ่ึงมีรายละเอียด

ดังนี้ 

 

หลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล 

 

 การบริหารเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญ  ซ่ึงเกี่ยวของกับงานขององคกรและผูรวมงาน  หาก

ไมมีการบริหารงาน  กิจกรรมตาง ๆ จะดําเนินไปไดโดยยาก  การบริหารมีความจําเปนตอสังคม

หรือองคกรในการจัดระบบและระเบียบ  เพ่ือใหมีการดําเนินการตาง ๆ  ไปสูจุดมุงหมาย  การ

บริหารจึงเปนวิธีการสําคัญในอันท่ีจะนําไปสูความกาวหนา   ความอยูรอด  ความเจริญกาวหนาของ

องคกรจึงขึ้นอยูกับความสามารถในการบริหาร  ถึงแมองคกรจะมีคน เงิน  และวัสดุส่ิงของอยาง

เดยีวกัน  แตถามีการบริหารจัดการไมเหมือนกันอาจประสบความสําเร็จแตกตางกัน 

 การบริหารมีคําศัพทท่ีใชอยู  2  คํา  คือ  การบริหาร  (Administration)  และการจัดการ  

(Management)  ท้ัง  2  คํา  มีความหมายอยางเดียวกันแตนิยมใชตางกัน  กลาวคือ  การบริหารมักจะ

ใชกับการบริหารกิจการสาธารณะ  หรือการบริหารราชการ  สวนคําวาการจัดการ  มักใชกับการ

บริหารธุรกิจเอกชน  ดังนั้น  โดยท่ัวไป  จึงมักจะเรียกผูดํารงตําแหนงระดับผูบริหารในหนวยงาน

ราชการวา  ผูบริหาร  ในขณะท่ีบริษัทหางรานมีตําแหนงเปนผูจัดการ 

ความหมายของคําวา  การบริหาร  มีผูใหความหมายของการบริหารไวดังนี ้

 วิจิตร  ศรีสะอาน สรุปความหมายของการบริหารวา  การบริหารเปนกิจกรรมของกลุม

บุคคลตั้งแต  2  คน  ขึ้นไป  ท่ีรวมมือกันทํากิจกรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงครวมกันโดยใช

กระบวนการและทรัพยากรท่ีเหมาะสม  การกระทํากิจกรรมใด ๆ  ท่ีตองใชคนหลายคนรวมกันทํา  

17 
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หากจะใหบังเกิดผลดีมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพจําเปนตองมีการบริหารงานท่ีดีและการ

บริหารเปนบริการประเภทหนึ่ง1 

 สุธี  สุทธิสมบูรณและสมาน  รังสิโยกฤษฏ   ใหความหมายวาการบริหาร  หมายถึง  การ

ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายหรือวตัถุประสงคท่ีกําหนดไว  โดยอาศัยปจจัยตาง ๆ  ไดแก  คน  เงิน  

วัสดุส่ิงของ  และวิธีการปฏิบัติงาน  เปนอุปกรณในการดําเนินงานและการบริหาร  คือ  การทําให

งานสําเร็จโดยอาศัยบุคคลอ่ืน2 

 ไซมอน(Simon)  กลาววา  การบริหาร  คือ  กิจกรรมท่ีบุคคลตั้งแต  2  คนขึ้นไป  รวมมือ

กันดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน3 

 ซ่ึงพอจะสรุปไดวาการบริหาร  หมายถึง  กระบวนการในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค

ท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยปจจัยตาง ๆ  เชน  คน  เงิน  วัสดุอุปกรณ  และวิธีการบรหิาร

จัดการท่ีเหมาะสม 

หลักธรรมาภิบาล 

ความเปนมาของธรรมาภิบาลสากล 

 จากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลซ่ึงตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา   Good  

Governance  ทําใหทราบวาแนวคิดธรรมาภิบาลไมใชเรื่องใหมแตเปนการสะสมความรูท่ีเปน

วัฒนธรรมในการอยูรวมกันเปนสังคมของมวลมนุษยนับพันป  ซ่ึงเปนหลักการเพื่อการอยูรวมกัน

ในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุข        สามารถประสานประโยชนและคล่ีคลายปญหา   

ขอขัดแยงโดยสันติวิธีและสังคมมีการพัฒนาท่ียั่งยืน  (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน)4 

 ยังไมมีหลักฐานและการยืนยันท่ีชัดเจนวาตนกําเนิดความคิดนี้มาจากใคร  ในยุคสมัยใด แต

มีการศึกษาและพูดถึงรัฐและสังคมท่ีดี  ความยุติธรรม  ผูปกครองท่ีดี  รัฐบาลท่ีดี  และการเมืองการ

                                                             
1
 วิจิตร  ศรีสะอาน,  ปรัชญาและพัฒนาการบริหารในชุดวิชาหลักและระบบบริหาร

การศึกษาเอกสารประกอบการสอน  ชุดวิชาหลักและระบบบริหารการศกึษา (กรุงเทพฯ:

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2536)4-5. 
2
 สุธี  สุทธิสมบูรณ  และสมาน รังสิโยกฤษฎ, หลักการบริหารเบ้ืองตน (กรุงเทพฯ:

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน,2541)1. 

3
 Simon Herbert, Public Administration ( New York : Alfred A. Kuopf,1966),3. 

4 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน,การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ

สังคมท่ีด,ีใน เอกสารประกอบการประชุมประจําประหวางสวนราชการกับสํานกังานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน( นนทบุรี : สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (อัดสําเนา),2542),2. 
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ปกครองท่ีดีมานานแลวตั้งแตยุคกรีกโบราณ  โดยเฉพาะอยางย่ิงปรัชญาเกี่ยวกับรัฐและสังคมของ

เพลโตและอริสโตเติล  นักปราชญคนสําคัญของกรีกในยุคนั้น  เพียงแตไมไดเนนในแนวทางและ

ความหมายของธรรมาภิบาลดังท่ีปรากฏในยุคนี้  แตเปนไปไดมากกวาแนวคิดดังกลาวมีพัฒนาการ

มาจากยุคนั้น5  อาจกลาวไดวาวิวัฒนาการของรูปแบบการปกครองท่ีดีเริ่มปรากฎชัดขึ้นชวงหลัง

สงครามโลกครั้งท่ี  2  เม่ือมีการคนหารูปแบบการปกครองท่ีสามารถนําประเทศไปสูการปกครอง

แบบประชาธิปไตย 

 ในชวง  ค.ศ.  1980-1990  ประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศในทวีปยุโรปไดมีการ

เรียกรองใหองคกรตาง ๆ  โดยเฉพาะองคกรดานธุรกิจถือปฏิบัติในหลักการปกครองที่ดี  เนื่องจาก

ความลมเหลวของธุรกิจขนาดใหญในกลุมประเทศดังกลาว  ซ่ึงเกิดจากการบริหารกิจการท่ีไมดีพอ

โดยเฉพาะความไมสุจริตใจในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท  เปนเหตุใหผูถือหุนและผู

ลงทุนตางเห็นความสําคัญของการเปดเผยขอมูลขาวสาร  การใชสิทธิออกเสียงของผูถือหุน  การ

กํากับดูแล  และการควบคุมการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ  เปนตน6 

 ธรรมาภิบาลในยุคปจจุบันเริ่มตนจากการเสนอของธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย  (Asia  

Development  Bank:  ADB)  และธนาคารโลก  (World  Bank)  ท่ีตองการใหประเทศในเอเชีย

ตระหนักถึงการบริหารจัดการท่ีดี  ความคิดดังกลาวเกิดจากทัศนคติท่ีวารัฐบาลในทวีปเอเชียตางมี

ปญหาเรื่อง  ระบบพวกพอง  เสนสาย  และการฉอราษฎรบังหลวง  วิธีการท่ีจะขจัดปญหาเหลานี้  ก็

คือ  การสรางธรรมาภิบาลขึ้นมา  ซ่ึงหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดีท้ังในแงการเมือง  เศรษฐกิจและ

สังคม7  เพ่ือแกปญหาความไรประสิทธิภาพและปญหาตามท่ีกลาวมาของประเทศเหลานั้น 

 สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ  แสดงความเห็นวา  ในชวง  10  ปท่ีผานมา

คําวา  “ธรรมาภิบาล”  กลายเปนคําท่ีมีการกลาวถึงกันอยางมากไมวาจะเปนองคการสหประชาชาติ  

ธนาคารโลก  หรือกองทุนการเงินระหวางประเทศท่ีใหความชวยเหลือแกประเทศท่ีกําลังพัฒนา

หรือมีปญหาทางการเงินและเทคโนโลยี  องคการเหลานี้มีความเห็นรวมกันวา  กุญแจสําคัญท่ีจะ

นําไปสูการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตาง ๆ  อยางย่ังยืนคือ  ประเทศเหลานัน้

                                                             
5 เสนีย  คําสุข, “ธรรมรัฐในการบริหารองคกร,” วารสารนักบริหาร  21, 3(กรกฎาคม-

กันยายน 2544) : 50. 
6 สมหมาย  ปฐมชัยวัฒน, “หลักการปกครองท่ีดกีับสภาวะแวดลอมของระบบการควบคุม

ภายใน”  วารสารนักบริหาร 21, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2544) : 51-54.   
7 เทียนชัย  วงศชัยสุวรรณ, “ธรรมรัฐในการบริหารองคกร,”  วารสารนกับริหาร  21, 3(

กรกฎาคม-กันยายน 2544) : 12-15. 
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ตองมีธรรมาภิบาลซ่ึงเปนหลักการท่ีสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  การบริหาร

บานเมืองท่ีเคารพสิทธิมนุษยชน  และการเปนระบบท่ีใหความสําคัญแกประชาชน8 

 

ความเปนมาของธรรมาภิบาลในประเทศไทย 

 แนวคิดธรรมาภิบาลนี้ความจริงแลวมีใชอยูในสังคมไทยมานานแลว  แตอาจมีคนจํานวน

มากเขาใจวาเพ่ิงถูกนําเขามาใชในประเทศไทยเม่ือเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจเม่ือป  พ.ศ.  2540  ใน

อดีตประเทศไทยมีการปกครองดวยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยพระมหากษัตริยมีอํานาจโดย

สมบูรณซ่ึงพระเจาแผนดินสวนใหญทรงปกครองโดยใชทศพิศราชธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา

ตั้งแตสมัยสุโขทัยหรือกอนหนานั้นตลอดมาจนถึงรัชกาลปจจุบัน  (สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน)9  ตอมาไดมีการเปล่ียนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย  ซ่ึงใน

ระยะแรกประชาชนยังไมมีความเขาใจในเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากนักเพราะ

เปนรูปแบบการปกครองของประเทศตะวันตกท่ีคนไทยไมมีความคุนเคย  จึงทําใหการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยยังไมไดรับการพัฒนาไปตามหลักการของประชาธิปไตยเทาใดนักจนบางครัง้

ทําใหเกิดความขัดแยงทางความคิดอยางรุนแรงระหวางความคิดประชาธิปไตยกับความคิดแบบ

เผด็จการทําใหเกิดรัฐประหารหลายครั้ง  ซ่ึงทําใหประเทศไทยมีการปกครองสลับกันระหวางสอง

ขั้วจนถึงป  พ.ศ.  2535  จึงไดเริ่มเปล่ียนแปลงเขาสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ   

 ในชวงตนป  2523  นักวิชาการสวนใหญตางเห็นพองตองกันวา  แนวทางการบริหาร

ภาครัฐท่ีเปนอยูไมสอดคลองกับเศรษฐกิจและสังคมโลกท่ีปรับเปล่ียนตลอดเวลาและมีความจําเปน

ท่ีตองมีการปฏิรูปและปรับปรุงรูปแบบการปกครองใหม  ในชวงเวลาดังกลาว  องคการระหวาง

ประเทศท่ีสําคัญ ๆ  เชน  ธนาคารโลก  และกองทุนนานาชาติไดเขามามีบทบาทในการสนับสนุน

และพัฒนาแนวคิดเกีย่วกับธรรมาภิบาล     ประเทศไทยเริ่มนําแนวคิดท่ีจะนําหลักธรรมาภิบาลมาใช  

แตแนวคิดเรื่องนี้อาจจะยังไมมีความชัดเจนและยังไมมีขอมูลเชิงประจักษเพียงพอ  จึงไมมีการสาน

ตอแนวคิดดังกลาว จนกระท่ังป  พ.ศ.  2539  ไดมีการเสนอแนวคิดนี้ในการปฏิรูปการเมืองและ

เสนอใหยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นใหม  โดยใหประชาชนทุกสาขาอาชีพท่ัวประเทศมารวมเปนสมาชิก

                                                             
8
 สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ,พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 (กรุงเทพมหานคร : กลุมพัฒนาระบบบริหารสํานกังาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,2546) ,27. 
9สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน,การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ

สังคมท่ีดี(นนทบุรี : สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน,2542) ,1-22.   
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สภารางรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนน้ีมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  11  ตุลาคม  2540  

และรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไดวางรากฐานแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลไวดวย  เม่ือรัฐธรรมนูญเปน

ท่ียอมรับของประชาชน  จึงเทากับประชาชนเห็นชอบและยอมรบัแนวคิดธรรมาภิบาลและตองการ

จะใหเกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเร็ว  ดังนั้นการบริหารจัดการท่ีดีท่ีมีลักษณะธรรมาภิบาลจึงมี

ความสําคัญอยางย่ิงสําหรับประเทศไทย10 

 

 ความหมายของธรรมภบิาล 

 นักวิชาการและนักคิดใหความหมายของธรรมาภิบาล  หรือธรรมรัฐไวหลายคน  ดังนี ้

 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  กลาววา  ธรรมาภิบาล  มาจากคําวา  อภิบาล  ซ่ึงหมายถึงการใช

อํานาจบริหารจัดการทรัพยากรขององคกรหรือประเทศ  และ  ธรรมาภิบาล  คือ  วิธีการท่ีดีในการ

ใชอํานาจเพื่อบริหารจัดการองคกรหรือประเทศ11 

 ธีรยุทธ   บุญมี   ใหความหมายของธรรมรัฐหรือธรรมาภิบาลไววา  คือ   กระบวน

ความสัมพันธ  (Interactive  Relation)  ระหวางภาครัฐ  ภาคสังคม  ภาคเอกชน  และประชาชน

ท่ัวไป  ในการท่ีจะทําใหการบริหารราชการแผนดิน  ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรม  

โปรงใส  ยุติธรรมและตรวจสอบได12 

 ประเวศ  วะสี   ไดใหคํานิยามของธรรมรัฐหรือธรรมภิบาลไววา  คือ  รัฐท่ีมีความถูกตอง  

เปนธรรม  ซ่ึงหมายถึง  ความถูกตองเปนธรรมใน  3  เรื่องใหญ  คือ 

1.  การเมืองและระบบราชการท่ีโปรงใส  รับผิดชอบตอสังคม  ถูกตรวจสอบได 

2.  ภาคธุรกิจท่ีโปรงใส  รับผิดชอบตอสังคม  ถูกตรวจสอบได 

3.  สังคมท่ีเขมแข็ง  ความเปนประชาสังคม  (Civil  Society)  สามารถตรวจสอบภาครัฐ   

และภาคธุรกิจใหตั้งอยูในความถูกตองได 

ธรรมรัฐ หรือ ธรรมาภิบาล เปนการยกระดับกระบวนความสัมพันธ  ความรวมมือของสวน

ตาง ๆ  ในสังคมอันไดแก 

                                                             
10

 บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะและบุญมี  ล้ี, รายงานการวิจยัตัวช้ีวดัธรรมาภิบาล (กรุงเทพฯ:

สถาบันพระปกเกลา,2544),6. 
11

 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ,  ความเปนมาของธรรมาภิบาล [ออนไลน],Accessed  9 สิงหาคม  

2550.Avaliable  from  www.bpp.go.th/PDF/Good  Governance.pdf. 
12

 ธีรยุทธ  บุญมี,ธรรมรัฐ  (Good  Governance) [ออนไลน],Accessed  10  สิงหาคม  2550 

Avaliable  from  www.bpp.go.th/PDF/Good  Governance.pdf. 
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1.ภาครัฐ  ภาคสังคมและภาคเอกชน 

2.สถาบันตาง ๆ  ของประเทศ 

3.ระดับตาง ๆ  ของประเทศ  คือ  ชุมชน  ประชาคม  ภมิูภาค  และระดับชาติ  ใหมีลักษณะ

เปนรัฐธรรมท่ีมีพลัง13 

ลิขิต  ธีรเวคิน  กลาววา  ธรรมรัฐหรือธรรมาภิบาล  นาจะหมายถึง  กระบวนการปกครอง

บริหารท่ีอาศัยปรัชญาหลักการท่ีถูกตอง  เอ้ืออํานวยประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ  มี

ประสิทธิภาพในการแกปญหาของสังคมและนํามาซ่ึงความเจริญในดานตาง ๆ14 

อานันท  ปนยารชุน   กลาววา  ธรรมรัฐหรือธรรมาภิบาล  แปลจาก  Good  Governance  

คือ  การปกครองบานเมือง  การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพเท่ียงธรรมเพื่อประโยชนสวนรวม15 

โคฟ  อานัน(Kofi Annan) เลขาธิการองคการสหประชาชาติ กลาววา  ธรรมาภิบาล เปน

แนวทางการบริหารงานของรัฐท่ีเปนการกอใหเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน  หลักนติิธรรมสราง

เสริมประชาธิปไตย  มีความโปรงใสและเพ่ิมประสิทธิภาพ16 

 สรุปไดวา  ธรรมาภิบาล หรือ ธรรมรัฐ   หมายถึง  วิธีการท่ีนํามาใชในการบริหารจัดการ

องคกรหรือประเทศใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรม  โปรงใส  มีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะ

นํามาซ่ึงความเจริญในดานตาง ๆ เกิดประโยชนตอสวนรวมและประเทศชาต ิ

 

 ความสําคัญของหลักธรรมาภิบาล 

 ธรรมาภิบาล  เปนหลักเกณฑการปกครองบานเมือง  ตามวิถีทางธรรมาธิปไตย  เปนการ

ปกครองบานเมืองท่ีมีความเปนธรรม  มีกฎเกณฑท่ีดีในการบํารุงรักษาบานเมือง  และสังคมใหมี

การพัฒนาครอบคลุมทุกภาคสวนของสังคม  รวมทั้งมีการจัดระบบองคกรและกลไกตาง ๆ  ในการ

ราชการ  องคการของรัฐ  รัฐบาล  การบริหาราชการสวนภูมิภาค  และทองถ่ิน  ตลอดจน  องคกร

อิสระ  องคกรเอกชน  กลุมชมรมและสมาคมตาง ๆ  ท้ังท่ีเปนนิติบุคคล  ภาคเอกชนและภาคประชา

                                                             
13

 ประเวศ  วะสี, ความเปนมาของธรรมาภิบาล  [ออนไลน],Accessed  9  สิงหาคม  2550 

Avaliable  from  www.bpp.go.th/PDF/Good  Governance.pdf. 
14

 ลิขิต  ธีรเวคิน, “ ธรรมรัฐคืออะไร,” มติชน , 6 เมษายน 2541,6. 
15

 อานันท  ปนยารชุน,Good  Governance(ธรรมรัฐ)  [ออนไลน], accessed  6  สิงหาคม  

2550.  Available  from.www.anadp.in.th/th_speech/t040304.html. 
16

 Thomas G. Weiss, Governance, Good Governance and Global : Conceptual and Actual 

Challenges (London : third World Quarterly,2000),795-814. 
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สังคม  (Civil  Society)  ดังนั้น  ธรรมาภิบาล  จึงเปนแนวทางในการจัดระเบียบ  เพ่ือใหสังคมของ

ประเทศท้ังภาครัฐภาคธุรกิจเอกชน  และภาคประชาชนของทั้งประเทศ  สามารถอยูรวมกันไดอยาง

สงบสุข  และต้ังอยูในความถูกตองเปนธรรม 

 หลักธรรมาภิบาลเปนหลักการบริหารจัดการที่ดี  เพราะมีการปรับวิธีคิด  วิธีการบริหาร

ราชการของประเทศไทยใหมท้ังระบบ  โดยกําหนดเจตนารมณของแผนดินขึ้นมาเพ่ือทุกคนทุกฝาย

ในประเทศรวมกันคิด  รวมกันทํา  รวมกันจัดการ  รวมกันรับผิดชอบ  แกปญหา  พัฒนานําพา

แผนดินนี้ไปสูความม่ันคง  ความสงบ  สันติสุข  มีการพัฒนาท่ียั่งยืนและกาวไกล 

 จากความเปนมาท่ีกลาวมาแลวขางตน  จะเห็นไดวาธรรมาภิบาลมีความสําคัญตอการ

บริหารจัดการและเปนประโยชนตอองคการ  ชุมชน  สังคม  ประเทศชาติ  และสังคมโลก  ซ่ึงพอจะ

สรุปความสําคัญของธรรมาภิบาล  ไดดังนี ้

 1.  เปนหลักการพ้ืนฐานในการสรางความเปนธรรมในสังคม  เอ้ือประโยชนใหกับคนทุก

ระดับท้ังคนรวยคนจน  ในเรื่องการมีรายได  มีงานทํา  การพัฒนาท่ีเทาเทียมและการมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีขึ้น  

 2.  การสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในทุกระดับจะทําใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน  โดยมีคน

เปนศูนยกลางท่ีแทจริง  ทําใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีมีเสถียรภาพ   

 3.  ธรรมาภิบาล  ชวยลด  บรรเทา  หรือแกปญหา  ถึงแมปญหาท่ีเกิดขึ้นจะมีความรุนแรง  

ก็ยังชวยลดหรือบรรเทาความรุนแรงลงไป  และปญหาท่ีไมรุนแรงก็อาจจะไมเกิดขึ้น 

 4.  ธรรมาภิบาลจะชวยใหสังคมมีความเขมแข็งในทุกดาน  ท้ังทางคุณคาและจิตสํานึกทาง  

สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  จริยธรรม  และทางเศรษฐกิจ  มีสมรรถนะ  มีความโปรงใส  สามารถ

อยูรวมกันอยางมีความสุขและเอ้ืออาทรตอกัน  มีความเจริญรุงเรืองตอไปดวยฐานอันม่ันคง

(อานันท  ปนยารชุน)17   

 5.  ธรรมาภิบาลจะชวยลดปญหาการฉอราษฎรบังหลวง  และสงเสริมใหคนมีความซ่ือสัตย

สุจริต  (ยุทธ  วรฉัตรธาร)18 

 6.  ธรรมาภิบาล  เปนความคิดท่ีเกื้อหนุนสังคมประชาธิปไตย  จะทําใหประชาชนมีสวน

รวมในการตัดสินใจและมีการตรวจสอบการทํางานของรัฐโดยประชาชนและองคกรท่ีเกี่ยวของ 

                                                             
17

 อานันท  ปนยารชุน,ธรรมาภิบาลในการบริหารมหาวิทยาลัยในนานาทัศนะวาดวยการ

บริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีด ี(นนทบุร:ีสํานักงานขาราชการพลเรือน,อัดสําเนา,2543),47. 
18 ยุทธ  วรฉัตรธาร, “ การสรางกระบวนการธรรมรัฐ,”  วารสารนักบริหาร  21, 3 

(กรกฎาคม-กันยายน 2544) :36. 
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 7.  ธรรมาภิบาลจะชวยใหระบบบริหารของรัฐมีความยุติธรรมเปนท่ีนาเช่ือถือท้ังใน  และ

ตางประเทศ  (บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ  และบุญมี  ล้ี)19 

 8.  ปจจุบันแนวคิดธรรมาภิบาลเปนท่ียอมรับ  และแพรหลายมากขึ้น  ประเทศตาง ๆ  

โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาหรือแมแตประเทศท่ีพัฒนาแลวก็ตาม  ตางมีความตองการธรรมาภิ

บาลเพ่ิมมากขึ้น  จึงทําใหหลักธรรมภิบาลกลายเปนมาตรฐานสากลท่ีบงช้ีถึงระดับการพัฒนาของ

ประเทศ  ท้ังดานเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  หากสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นไดยอมหมายถึง

การไดรับการยอมรับและเช่ือถือจากสังคมระหวางประเทศมากย่ิงขึ้น  (ประพัฒน  โพธ์ิวรคุณ)20 

 9.ธรรมาภิบาล  มีหลักการคลายกับหลักการบริหารหลายรูปแบบท่ีถูกนํามาใชในหนวยงาน

หรือองคการท่ัวไป  ซ่ึงรวมท้ังหนวยงานทางการศึกษาดวย  เชน  ระบบมาตรฐานสากลภาครัฐแหง

ประเทศไทย  (Thailand  International  Public  Sector  Standard  Management  Systems  and  

Outcomes : Thailand  International  P.S.O.)  ระบบการควบคุมคุณภาพ  (Q.C.)  ระบบ

มาตรฐานสากล  ISO  การบริหารคุณภาพทั้งระบบ  (TQM)  หรือแมแตการบริหารท่ียึดโรงเรียน

เปนฐาน  (SBM)  ซ่ึงลวนแตใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย  อันเปน

หลักการท่ีสําคัญยิ่งประการหนึ่งของธรรมาภิบาล 

 10.  หลักธรรมาภิบาลเปนแนวคิดและหลักการพ้ืนฐานท่ีนํามาใชในการรางรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  ซ่ึงเปนกฎหมายสําคัญสูงสุดท่ีใชในการปกครอง

ประเทศท้ังในเรื่องหลักการกระจายอํานาจ  การมีสวนรวมและการตรวจสอบของประชาชน  ความ

โปรงใส  ความรับผิดชอบ  และความมีประสิทธิภาพ  อันเปนการวางรากฐานธรรมาภิบาลไวใน

กฎหมายท่ีใชเปนหลักในการปกครองประเทศ  (วนิดา  แสงสารพันธ)21 

 11.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  9  กําหนดใหจัดโครงสราง

ระบบและกระบวนการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการกระจายอํานาจและหลักการมีสวนรวม  ซ่ึงเปน

เรื่องท่ีท่ัวโลกใหความสําคัญและมีความสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 

                                                             
19 บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะและบุญมี ล้ี, รายงานการวิจัยตัวช้ีวดัธรรมาภิบาล (กรุงเทพ :

สถาบันพระปกเกลา,2544) ,2-3. 
20 ประพัฒน  โพธิวรคุณ,  สรุปคําอภิปราย เรื่อง หลักการบรหิารกิจการบานเมืองและสังคม

ท่ีดีสงเสริมการปฏิรูปการศกึษา (นครปฐม : สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา,2544) ,1-15. 
21 วนิดา  แสงสารพันธ, “ การบริหารจัดการแบบธรรมาภบิาล,” วารสารนกับริหาร  21, 3 

(กรกฎาคม-กันยายน 2544) :41. 
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 12.  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  9  รัฐบาลไดกําหนดใหใชหลัก

ธรรมาภิบาลเปนยุทธศาสตร  1  ใน  3  กลุมยุทธศาสตรท่ีใชในการพัฒนาประเทศ  และถือวาหลัก

ธรรมาภิบาลเปนยุทธศาสตรสําคัญท่ีสุดท่ีจะขับเคล่ือนยุทธศาสตรอ่ืนไปสูเปาหมาย  โดยกําหนดให

สรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในทุกภาคของสังคม  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาต)ิ22 

 13.  ในภาคประชาชนก็เห็นความสําคัญของหลักธรรมาภิบาลเชนเดียวกัน  โดยมีการจัด

กิจกรรมรณรงคใหใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  เชน  มีการจัดตั้งสถาบันปวยอ๊ึงภากรณ

ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญขอหนึ่งเพ่ือสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลทั้งภาครัฐและเอกชน  

(สถาบันปวย อ๊ึงภากรณ)23  มีการจัดกิจกรรมรณรงคตอตานการฉอราษฎรบังหลวง  ในป  2543  

และ  2544  เกือบตลอดป  เชน  มีการจัดประชุมสัมมนา  เรื่องยุทธศาสตรการตอตานการฉอราษฏร

บังหลวงในประเทศไทย  มีการประชุมเครือขายประชาคมเพ่ือตอตานการฉอราษฎรบังหลวงมีการ

เปดตัวโครงการประเทศไทยใสสะอาด  และสมาคมท่ีเกี่ยวของกับการกอสรางไดจัดประชุมเปด

โปงการทุจริตในเรื่องการจัดซ้ือจัดจาง  เปนตน 

 14.  ธรรมาภิบาลเปนหลักการท่ีท้ังองคการสหประชาชาติ  ธนาคารโลก  และกองทุน

การเงินระหวางประเทศ  รวมทั้งธนาคารพัฒนาเอเชีย  มีขอสรุปรวมกันวาหลักธรรมาภิบาลเปน

กุญแจสําคัญประการหนึ่งท่ีจะนําไปสูความสําเร็จในการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

กําลังพัฒนาและกลุมประเทศยากจน 

 15. หลักธรรมาภิบาลเปนหลักการสําคัญท่ีองคการระหวางประเทศใชเปนเง่ือนไขในการ

พิจารณาใหความชวยเหลือแกประเทศยากจนหรือประเทศท่ีกําลังพัฒนา  โดยกําหนดใหประเทศท่ี

ขอรับความชวยเหลือตองสรางธรรมาภิบาลขึ้นในระบบบริหารจัดการของรัฐ 

 16. หลักธรรมมาภิบาลเปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมท้ังภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  

เอกชน  และภาคประชาชน สามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข  มีความรูรักสามัคคี และรวมกันเปน

                                                             
22 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต)ิ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี 9. พ.ศ.  2545-2549 (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ,2554),18. 
23 สถาบันปวย อ้ึงภากรณ, รางวัลธรรมาภิบาลดีเดน44 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร,2544),14. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 

26 

พลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืนและเปนสวนเสริมสรางความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแก

ประเทศ24 

 17. หลักธรรมาภิบาลมีกระบวนการจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ท่ีเปนธรรมตอคนในสังคมให

ความม่ันใจแกกลุมผูดอยโอกาสและยากจน  มีการจัดระบบเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ

และรักษาความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองของประเทศอยางมีเสถียรภาพ  จะ

สงผลใหประชาชนมีความม่ังคั่ง  ม่ันคง  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  และประชาชนมีความสงบสุข  ธรรมาภิ

บาลจึงเปนกุญแจดอกสําคัญในการแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ25 

   

 องคประกอบของหลกัธรรมาภิบาล 

 มีผูรูหลายทาน  กลาวถึง  องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล  ไวดังนี ้

 เกษม  วัฒนชัย ไดกลาวไววา  องคประกอบของธรรมาภิบาล  ประกอบดวย  1)  เปาหมาย

สอดคลองตอสังคม  2)  กระบวนการโปรงใส  3)   ทุกขั้นตอนมีผูรับผิดชอบ26 

เจือจันทร  จงสถิตอยู  ไดกลาวเกี่ยวกับองคประกอบของธรรมาภิบาลไว  ดังนี ้

1.  บริหารงานจัดการใหบรรลุตามภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ  สรางความเขาใจในบทบาท

หนาท่ีแกทีมงาน  ท้ังนี้จะตองมีผูนําท่ีดีมาชวยในการตัดสินใจและผูบริหารจะตองบริหารดวยความ

ยุติธรรม  โปรงใส  ดูแลไมใหเกิดความผิดพลาดในการดําเนินงาน   นอกจากนี้การดําเนินงานตอง

สามารถตรวจสอบซ่ึงกันและกันได 

2.  ตองคํานึงถึงประสิทธิภาพ  หากบริหารงานไดบรรลุเปาหมายแตใชทรัพยากรไมคุมคาก็

ไมจัดเปนการบริหารท่ีดี27 

ไชยวัฒน  ค้ําชู ไดสรุปองคประกอบของธรรมาภิบาลเปนเชิงหลักการบริหารดังนี ้

1. หลักนิติธรรม 

2. หลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและท่ีจะเขารวมเปนสมาชิกองคกรตาง ๆ  

                                                             
24 สํานักนายกรัฐมนตร,ี ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการสรางระบบบริหารกิจการ

บานเมืองและสังคมท่ีด ี(กรุงเทพ ฯ : สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ,2542),26. 
25 ชัยอนันต  เฉลิมมีประเสริฐ, การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชนท่ีด ี(ม.ป.ท.อัด

สําเนา)141. 
26

 เกษม  วัฒนชัย, ธรรมาภิบาลกับคอรัปช่ันในสังคมไทย (กรุงเทพฯ : อัมรินทรปริ้นติ้ง

แอนดพับลิสซ่ิง,2546),25. 
27

 เจือจันทร  จงสถิตอยู, “ คนเดน,” วารสารนักบริหาร 20, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2543):6. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 

27 

3. หลักความชอบธรรมของการเลือกตัง้ 

4. หลักความสามารถในการตรวจสอบไดและความโปรงใส 

5. หลักภาวะผูนําท่ีมุงท่ีจะทําการพัฒนา 

ซ่ึงองคประกอบเหลานี้จะเปนตัวเช่ือมหลักและเปนสะพานท่ีจะเช่ือมระหวางทฤษฎีกับการ 

ปฏิบัติ  ท้ังนี้จะตองอาศัย   

1. การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการสูการปฏิบัต ิ

2. การมีทักษะในการบริหารจัดการเปนส่ิงจําเปน  จําเปนตองฝกปรือ  แกไข พัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

3. จริยธรรมและคานิยมมีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติ  เพราะเปนหลักของพฤติกรรม

สามารถเลือกใชพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

4. การตัดสินใจดําเนินการอะไรจําเปนตองอาศัยการประนีประนอมกับคานิยมของ

บุคคลท่ีเกี่ยวของ 

5. ภาระความรับผิดชอบ  ความโปรงใส  และการลดการทุจริต  และประพฤติมิชอบเปน

เง่ือนไขสําคัญในการมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรในการบริหาร 

6. กรอบของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  จะชวยสงเสริมการปกครองตามหลัก

นิติธรรม 

7. การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียมีความสําคัญ  เพราะเปนการระดมพลังและ

ความมุงม่ันในการพัฒนาองคกร 

8. การเคารพสิทธิมนุษยชนจะเปนการสงเสริมเสรีภาพในการแสดงออก28 

 ธีรยุทธ  บุญมี  เห็นวา  หลักธรรมาภิบาลควรประกอบดวย  ความมีประสิทธิภาพมี

คุณธรรม  โปรงใส  ยุติธรรม  การมีสวนรวม  และตรวจสอบได29 

 ประพัฒน  โพธิวรคุณ เห็นวา  ธรรมาภิบาลในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  2540  มีอยูดวยกัน  4  กลุมคือ  การมีสวนรวมของประชาชน  ความโปรงใสความ

รับผิดชอบ  และการกระจายอํานาจ30 
                                                             

28
 ไชยวัฒน  ค้ําชู,การบริหารการปกครองท่ีโปรงใสดวยจรยิธรรม (กรุงเทพฯ : น้ําฝน 

2545),44. 
29 ธีรยุทร  บุญมี, ธรรมรัฐแหงชาติยุทธศาสตรกูชาติหายนะประเทศไทย (กรุงเทพ : สาย

ธาร 2541),17. 
30 ประพัฒน  โพธิวรคุณ,  สรุปคําอภิปราย  เรื่องหลักการบรหิารกิจการบานเมืองและสังคม

ท่ีดีสงเสริมการปฏิรูปการศกึษา (นครปฐม:สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา, 2544),15. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 

28 

 ประเวศ  วะสี   เห็นวา  ธรรมาภิบาลประกอบดวย  ความถูกตองเปนธรรมความโปรงใส  

และความรับผิดชอบท่ีถูกตรวจสอบได31 

 ปดิเทพ  อยูยืนยง (อางถึงในมณีรัตน  ภิญโญภาพสกุล) กลาววา  หลักธรรมมาภิบาลอาจ

แยกองคประกอบท่ีสําคัญไดดังนี ้

1. หลักความโปรงใส กลาวคือ มีทําการใด ๆ ในการบริหารจัดการก็ตองมีเหตุผลโปรงใส 

ในวิธีการ  และสามารถตรวจสอบได  และมีองคกรหรือหนวยงานเพื่อตรวจสอบการทํางาน  โดย

พรอมถูกตรวจสอบไมวาจะเปนจากองคกรภายในหรือองคกรภายนอก 

2. หลักนิติธรรม  หมายถึง  การใชกฎหมายตาง ๆ  อยางเท่ียงตรง  ยุติธรรม  สามารถ 

บังคับใชกฎหมายกับทุกคนไดเสมอกันโดยไมเลือกปฏิบัต ิ

3. หลักความรับผิดชอบ  กลาวคือ  ตองมีการรับผิดชอบในการกระทําของตนในฐานะท่ี 

เปนสวนหนึ่งของการขับเคล่ือนของงานหรือองคกร  และตองปฏิบัติตามหนาท่ีของตนอยาง

เครงครัด  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของงานและองคกร 

4. หลักความเสมอภาค  หมายถึง  การไดรับการปนสวนในประโยชนตาง ๆ  อยางเทา 

เทียมกัน  เพ่ือจะไดไมเกิดความขัดแยงกันแหงผลประโยชน 

5. หลักคุณธรรม  กลาวคือคนในองคกรตองมีความรูสึกผิดชอบช่ัวดีและสํานึกในความด ี

งามท่ีจะทํางานโดยถูกตองและสุจริต 

6. หลักความคุมคา  โดยถือประโยชนสูงสุดแหงองคกรเปนท่ีตั้งในการบริหารขับเคล่ือน 

องคกรไปสูความสําเร็จ 

7. หลักการมีสวนรวม  กลาวคือ  ประชาชนและบุคลากรในองคกรจะตองมีสวนรวมใน 

การทํางานโดยมุงผลแหงการประสบความสําเร็จรวมกัน32 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  พ.ศ. 2542   

ไดกลาวถึงหลักธรรมาภิบาลวามีองคประกอบท่ีสําคัญ  6  ประการดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม  ไดแก  การตรากฎหมาย  กฎ  ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม 

เปนท่ียอมรับของสังคม  และสังคมนิยมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับเหลานั้น  โดยถือวา

เปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 
                                                             

31 ประเวศ  วะสี,  การปฏิรูปการศึกษายกเครื่องทางปญญา  ทางสมองจากความหายนะ, 

(กรุงเทพ : มูลนิธิสดศรี  สฤษดิ์วงศ,2541),3. 
32

 มณีรัตน  ภิญโญภาพสกุล , “การบริหารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานโดยใชหลักธรรมภิบาล

ในโรงเรียน” (ปริญญานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฎสวนสุนันทา,2549) ,68. 
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2. หลักคุณธรรม ไดแก  การยึดถือในความถูกตองดีงาม  โดยรณรงคใหเจาหนาท่ีของรัฐ 

ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาท่ีเปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริม  สนับสนุนใหประชาชนพัฒนา

ตนเองไปพรอมกันเพ่ือใหคนไทยมีความซ่ือสัตย  จริงใจ  ขยัน  อดทน  มีระเบียบวินัย  ประกอบ

วิชาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 

3. หลักความโปรงใส  ไดแก  การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติโดย 

ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ี

เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ีเขาใจงาย  ประชาชนเขาถึงขาวสารไดสะดวก  เปน

กระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 

4. หลักการมีสวนรวม  ไดแก  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู  แสดงความ 

คิดเห็นในการตัดสินใจปญหาของประเทศไมวาดวยการแจงขาวสารหรือการไตสวนสาธารณะ  การ

ประชาสัมพันธ  การแสดงประชามตหิรืออ่ืน ๆ 

5. หลักความรับผิดชอบ  ไดแก  การตระหนักในสิทธิหนาท่ี  ความสํานึกในความ 

รับผิดชอบตอสังคม  การใสใจปญหาของบานเมือง  และกระตือรือรนชวยแกปญหาตลอดจนการ

เคารพในความเห็นท่ีแตกตาง  และความกลาท่ีจะรับผลจากการกระทําของตนเอง 

6. หลักความคุมคา  ไดแก  การจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 

แกสวนรวม  โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด  ใชทรัพยากรอยางคุมคา  สรางสรรคสินคา

บริการใหมีคุณภาพแขงขันไดในเวทีโลก  และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน33 

วนิดา  แสงสารพันธ  ไดกลาวถึง  องคประกอบของธรรมาภิบาลไวดังนี ้

1. จะตองมีความโปรงใส  ซ่ึงรวมถึงการดําเนินงานท่ีเปดเผย  มีระบบกติกาท่ี 

ตรงไปตรงมาประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและสามารถตรวจสอบไดซ่ึงจะทําใหการ

ทุจริตและบิดเบือนผลประโยชนสาธารณะเกิดขึ้นไดยาก 

2. มีความรับผิดชอบในผลการตัดสินใจของตนและมีเหตุผลทีอธิบายได  กลาวคือ  เปน 

ความรับผิดชอบในบทบาทภาระหนาท่ีสนองตอความตองการของกลุมตาง ๆ ท้ังยังสามารถท่ีจะถูก

ตรวจสอบและวัดผลการดําเนินงานไดท้ังในเชิงปริมาณ  คุณภาพและประสิทธิภาพ 

3. การมีสวนรวมของประชาชน  คือ  กระบวนการท่ีประชาชนสามารถท่ีจะมีสวนรวมใน 

กระบวนการตัดสินใจอยางเทาเทียมกันในการบริหารจัดการสังคมไมวาโดยทางตรงหรือทางออม34 
                                                             

33
 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน.  การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ

สังคมท่ีด(ีนนทบุรี : สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน,2542) ,1-22.  
34

 วนิดา  แสงสารพันธ, “ การบริหารจัดการแบบธรรมาภบิาล,” วารสารนกับริหาร  21, 3 

(กรกฎาคม-กันยายน 2544) : 39. 
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สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน   ไดสรุปองคประกอบ ของ ธรรมาภิบาลไว  6  

ประการ คือ  หลักนิติธรรม  ความโปรงใส  ความรับผิดชอบ  ความคุมคา  การมีสวนรวม  และหลัก

คุณธรรม  ซ่ึงสรุปไดดังแผนภาพตอไปนี ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี  3  องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

 ท่ีมา  :  สถาบันพระปกเกลา,โครงการขยายผลเพ่ือนําตัวช้ีวดัการบริหารกิจการบานเมืองท่ี

ดีระดับองคกรไปสูการปฏิบัต ิ(นนทบุรี  :  สถาบันพระปกเกลา,2548),123.35 

 

 

 สวนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    ไดกลาวถึงธรรมาภิ

บาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  9  ประกอบดวย  หลักความรับผิดชอบ  

หลักคุณธรรม  หลักการมีสวนรวม  หลักความคุมคา  หลักความโปรงใสและหลักนิติธรรม36 

 

                                                             
35สถาบันพระปกเกลา,โครงการขยายผลเพ่ือนําตัวช้ีวัดการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดรีะดับ

องคกรไปสูการปฏิบัติ (นนทบุรี  :  สถาบันพระปกเกลา,2548),123. 
36

 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี  9  พ.ศ.2545 – 2549  (กรุงเทพฯ  :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาต,ิ2544),29.  

ธรรมาภิบาล 

ความโปรงใส 

ความรับผิดชอบ 

การมีสวนรวม ความคุมคา 

คุณธรรม 

นิติธรรม 
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 สุดจิต  นิมิตกุล  เห็นวาองคประกอบของธรรมาภิบาลท่ีเสนอ  โดยกระทรวงมหาดไทย  

เนนไปในดานการบริหารการปกครอง  การพัฒนา  และการกระจายอํานาจซ่ึงมี  11  องคประกอบ  

คือ 

1. การมีสวนรวม  เปนการมีสวนรวมท้ังประชาชนและเจาหนาท่ีรัฐในการบริหารงาน

เพ่ือใหเกิดความคิดริเริ่มและพลังการทํางานท่ีสอดประสานกันเพ่ือบรรลุเปาหมายในการใหบริการ

ประชาชน 

2. ความยั่งยืน  มีการบริหารงานท่ีอยูบนหลักการของความสมดุลท้ังในเมืองและชนบท

ระบบนิเวศ  และทรัพยากรธรรมชาต ิ

3. ประชาชนมีความรูสึกวาเปนส่ิงท่ีชอบธรรมและใหการยอมรับ  การดําเนินงานของแต

ละหนวยงานสอดคลองกับความตองการของประชาชน  ประชาชนพรอมท่ีจะยอมสูญเสีย

ประโยชนสวนตนไปเพื่อประโยชนสวนรวมท่ีตองรับผิดชอบรวมกัน 

4.  ความโปรงใส  มีขอมูลตาง ๆ  ท่ีตรงกับความเปนจริงของการดําเนินการและสามารถ

ตรวจสอบได  มีการดําเนินการท่ีเปดเผย  ชัดเจน  และเปนไปตามท่ีกําหนด 

5.  สงเสริมความเปนธรรมและความเสมอภาค  มีการกระจายการพัฒนาอยางท่ัวถึงเทา

เทียมกันไมเลือกปฏิบัติ  และมีระบบการรับเรื่องราวรองทุกขท่ีชัดเจน 

6.  มีความสามารถที่จะพัฒนาทรัพยากรและมีวิธีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  

เจาหนาท่ีของทุกหนวยงานจะตองไดรับการพัฒนาความรูและทักษะเพ่ือใหสามารถนําไปใชปรับ

กับการทํางานไดและมีขั้นตอนการกําหนดการดําเนินงานท่ีชัดเจน  เพ่ือใหทุกหนวยงานยึดถือแนว

ปฏิบัติรวมกัน 

7.  สงเสริมความเสมอภาคทางเพศ  เปดโอกาสใหสตรีท้ังในเมืองและชนบทเขามามีสวน

รวมในการพัฒนาชุมชนและสังคมในทุก ๆ  ดานโดยเฉพาะอยางย่ิงใหเขามามีสวนรวมในการ

ปกครองทองถ่ินมากขึ้น 

8.  การอดทนอดกล้ันและการยอมรับตอทรรศนะท่ีหลากหลาย  รวมทั้งตองยุติขอขัดแยง

ดวยเหตุผล  หาจุดรวมท่ีทุกฝายยอมรับรวมกันได 

9.  การดําเนินการตามหลักนิติธรรม  พัฒนาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายใหมีความ

ทันสมัยและเปนธรรม 

10.  ความรับผิดชอบ  เจาหนาท่ีจะตองมีความรับผิดชอบตอประชาชน  ความพึงพอใจของ

ประชาชนตอการปฏิบัติงาน  จะเปนตัวช้ีวัดสําคัญในการประเมินความสําเร็จของหนวยงานและ

เจาหนาท่ี 
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11.  การเปนผูกํากับดูแลแทนการควบคุม  โอนงานไปใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึง

ใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  หรืองานบางอยางก็ตองแปรรูปใหเอกชนดําเนินการแทน37 

สุรชัย  ขวัญเมือง  ไดกลาวถึงองคประกอบของธรรมาภิบาลไวดังนี ้

1. หลักความโปรงใส  เปนการสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน  โดยปรับปรุงกลไกการ

ทํางานขององคกรทุกองคกรใหมีความโปรงใส  มีกระบวนการทํางาน  กฎเกณฑกติกา  ขอมูลท่ี

เปดเผยตรงไปตรงมา  ตรวจสอบได  ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการไดสะดวก  มี

ระบบตรวจสอบท่ีดี  มีส่ือมวลชนท่ีเปนอิสระ 

2. หลักนิติธรรม  มีกฎหมาย  และกฎเกณฑท่ีมีความเท่ียงตรง  เปนธรรมตอทุกฝายใน

สังคม  และบังคับใชกฎหมาย  มีความยุติธรรม  และบังคับใชอยางเสมอภาคเทาเทียมกันไมเลือก

ปฏิบัติ 

3. หลักความรับผิดชอบ  คือตระหนักในสิทธิและหนาท่ีมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอ

สังคมการตัดสินใจในการกระทําใด ๆ  ตองกระทําโดยมีพันธะ  ความรับผิดชอบตอสาธารณะหรือผู

ท่ีมีสวนไดสวนเสียกับหนวยงานนั้น  และกลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทํานั้น ๆ 

4. หลักความเสมอภาค  มีการกระจายการพัฒนาและประโยชนตาง ๆ  ท่ีรัฐพึงจัดสรร

อยางท่ัวถึงทัดเทียมกัน  ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสตาง ๆ  ในสังคม 

5. หลักการมีฉันทานุมัติรวมในสังคม  เม่ือมีความแตกตางในความเห็นทางสังคมจะตอง

ดําเนินการหาขอตกลงรวมท่ีดีท่ีสุด  เปนกลางท่ีสุดและเปนความสนใจของสังคมนั้น ๆ 

6. หลักคุณธรรม  คนในสังคมมีจิตสํานึกและยึดม่ันในความถูกตองดีงาม  มีคุณธรรม  

จริยธรรม  มีความซ่ือสัตยสุจริต  ขยันอดทน  มีระเบียบวินัย 

7. หลักความคุมคาหรือหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และใชทรัพยากรอยางคุมคา  โดยถือประโยชนสูงสุดของสังคมและ

ประเทศชาต ิ

8. หลักการมีสวนรวม  เปนการบริหารจัดการโดยใชหลักการมีสวนรวมของประชาชน

ในสังคมทุก ๆ  ระดับ  โดยเฉพาะอยางย่ิงการมีสวนรวมในการตัดสินในท่ีสําคัญ  และมีผลกระทบ

ตอผูคนในสังคม  และหลักการมีสวนรวมนี้ถือวา  เปนหลักการสําคัญของการบริหารจัดการแบบ

ธรรมาภิบาล38 
                                                             

37
 สุดจิต  นิมิตกุล,กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจดัการที่ดีในการปกครองท่ีด ี

(กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ, 2543), 17-18. 
38

 สุรชัย  ขวัญเมือง, “ธรรมาภิบาล,”  วารสารครุศาสตร  8, 4 (กันยายน–ธันวาคม 2548): 

28-29. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 

33 

จากขอคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบของธรรมาภิบาลขางตน  สรุปไดวา  องคประกอบของ

หลักธรรมาภิบาลมีบางประเด็นท่ีแตกตางไปบางแตโดยภาพรวมแลวมีความเห็นท่ีคลายคลึงกันเปน

สวนใหญและอยูในกรอบธรรมาภิบาลตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบ

บริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  พ.ศ.2542  ประกอบดวยหลัก  6  ประการ  คอื  หลักนิติธรรม  

หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ  หลักความคุมคา  ซ่ึง

สามารถสรุปสาระสําคัญในแตละหลักไดดังนี ้

 

1. หลักนติิธรรม 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์   ใหความหมายของหลักนิติธรรมวา  หลักนิติธรรม  คือ  การ

ปกครองประเทศท่ีรัฐจะใชกฎหมายเปนบรรทัดฐาน  และทุกคนเคารพกฎหมายและกฎหมายที่ใช

ในประเทศนั้นจะตองมีความยุติธรรมและถูกบังคับใชกับคนกลุมตาง ๆ  อยางเสมอภาคเทาเทียมกัน

ในระดับประเทศ  หมายถึง  กระบวนการรางเสนอกฎหมาย  กฎขอบังคับ    ตาง ๆ  เปนไปดวย

ความชอบธรรม  เนื้อหาของกฎหมายมีความทันสมัยเปนธรรม  เปนท่ียอมรับของคนในสังคม  และ

สังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ขอบังคับเหลานั้นจะตองไมขัดกับรัฐธรรมนูญ  

บังคับใชกับทุกคนอยางเสมอภาค  ไมเลือกปฏิบัติและไมขัดแยงกับเจตนารมณของกฎหมาย  ใน

ระดับภาครัฐหมายถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ท่ีใชในการบริหารงานรวมกันภายใน

ภาครัฐ39 

 ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต   ไดสรุปสาระสําคัญของหลักนิติธรรมออกไดดังนี ้

1. การปฏิบัติตามกฎหมายทุกองคกรของรัฐ  ไมวาจะเปนองคกรท่ีใชอํานาจทางนิติ

บัญญัติทางการบริหาร  หรือทางตุลาการ  อันเปนเรื่องของการจัดกลไกการใชอํานาจรัฐ  โดยในแต

ละองคกรจะมีขอบเขต  ขอจํากัดของการใชอํานาจตาง ๆ  ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกันและจะ

ไมมีองคกรใดท่ีมีอํานาจเหนือกฎหมาย 

2. หลักการแบงแยกอํานาจ  เปนหลักการเบ้ืองตนเพ่ือมิใหอํานาจ  รวมอยูในบุคคลคน

เดียวกันจนเกิดการใชอํานาจโดยไมมีการคานและดุลกัน  อันจะเปนการเปดชองทางใหเกิดการใช

อํานาจโดยมิชอบไดงาย 

                                                             
39

 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ,์ “ธรรมรัฐภาคการเมือง  :  บทบาทภาคีเมือง,”  รัฐสภาสาร 6,  

9(กันยายน 2541) : 46. 
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3. การมีกฎหมายท่ีดี  อันจะเกี่ยวของท้ังในหลักเกณฑการจัดใหมีกฎหมายและสาระของ

กฎหมาย  ในหลักเกณฑการจัดใหมีกฎหมายตองมีความชัดเจน  เพ่ือใหบุคคลเขาใจความหมายได

งายและสามารถปฏิบัติตน  ใหถูกตองตามกฎหมายไดหรือสามารถใชกฎหมายไดถูกตอง40 

วนิดา  แสงสารพันธ  กลาวถึงหลักนิติธรรมวา  การบริหารจัดการแบบ       ธรรมาภิบาล

ตองมีกฎเกณฑเปนตัวกําหนดความสัมพันธของทุกภาคสวนในสังคม  ซ่ึงกฎเกณฑนี้อาจ  หมายถึง  

รัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  ระเบียบขอบังคับ  รวมถึงกฎเกณฑท่ีมิไดเปนลายลักษณอักษร  เชน  

กฎเกณฑทางธรรมเนียมประเพณี  ศาสนา  และศีลธรรมดวย41 

ศิริยา  โถแกว ไดสรุปหลักนิติธรรมไดวา  หลักนิติธรรมเปนการตรากฎหมายขอบังคับ  

กฎเกณฑตาง ๆ  มีความเปนธรรม  เปนท่ียอมรับของสังคม  ผูบริหารตองใชบุคลากรของตน

ปฏิบัติงานอยูในระเบียบ  ขอบังคับ  หรือนโยบาย  ท้ังยังตองสรางตัวอยางท่ีดีใหเกิดขึ้นในองคการ

ซ่ึงจะทําใหการกํากับดูแลงายขึ้น42 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู  ใหความหมายไววา  หลักนิติธรรมคือการพิจารณา

ตามตัวบทกฎหมาย  โดยดูวามีบทกฎหมายกําหนดหรือไม43 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  ไดกลาววา นิติธรรม ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  พ .ศ.2542  หมายถึง  การตรา

กฎหมายท่ีถูกตอง  เปนธรรม  การบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย  การกําหนดกฎกติกา  และการ

ปฏิบัติตามกฎและกติกาท่ีตกลงกันไวอยางเครงครัด  โดยคํานึงถึงสิทธิ  เสรีภาพ  ความยุติธรรมของ

สมาชิก  กระบวนการเสนอรางกฎหมาย  กฎ  ขอบังคับตาง ๆ  เปนไปดวยความชอบธรรม  เนื้อหา

ของกฎหมายมีความทันสมัย  เปนธรรมเปนท่ียอมรับของสังคม  และสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติ

ตามกฎหมายขอบังคับเหลานั้น  บังคับใชกับทุกคนอยางเสมอภาค  ไมเลือกปฏิบัติและไมขัดแยงกับ 

                                                             
40

 ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต,  กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง, (กรุงเทพ : 

กรมการปกครอง,2540),25. 

41
 วนิดา  แสงสารพันธ, “ การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล,”  วารสารนกับริหาร  21, 3 

(กรกฎาคม-กันยายน 2544) :  41. 
42

 ศิริยา  โถแกว,  “  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  :  กรณีศึกษาโรงเรียนสิรวิุฒิ

วิทยา  จังหวดัสมุทรปราการ”  (ภาคนพินธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ธนบุรี, 2549), 42. 
43

 คณะกรรมการขาราชการคร,ู  แนวทางพิจารณาโทษขาราชการครกูระทําผิดวินยั 

(กรุงเทพฯ  : โรงพิมพการศาสนา, 2543),10. 
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เจตนารมณของกฎหมาย  การปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบท่ีใชในการบริหารงานรวมกันใน

ภาครัฐ44 

 อานันท  ปนยารชุน  กลาวถึงหลักนิติธรรมวา  ท้ังเจตนารมณ  สาระ  และการบังคับใช

กฎหมายตองเปนธรรมแกทุกฝาย  เพ่ือประโยชนตอคนหมูมาก  ไมใชเพ่ือคนกลุมใดกลุมหนึ่งตอง

เสมอภาค  ชัดเจน  และคาดการณได45 

 จากความคิดเห็นของนักวิชาการท้ังหลายสามารถสรุปไดวา  หลักนิติธรรม  หมายถึง

กฎเกณฑท่ีใชในการปกครอง  กฎเกณฑนี้อาจหมายถึง  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  กติกาหรือ

ขอตกลงตาง ๆ  ท้ังท่ีเปนและไมเปนลายลักษณอักษร  โดยเปนท่ียอมรับของประชาชนใหมีการถือ

ปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาคและเปนธรรม  และเพ่ือประโยชนของคนหมูมาก 

 จะเห็นไดวา  หลักนิติธรรมมีความสําคัญและมีประโยชนตอสังคมในการใชเปนหลักใน

การปกครองและการบริหารจัดการ  ใชเปนเคร่ืองมือในการกําหนดบทบาทหนาท่ีของคนในสังคม

และเปนส่ิงท่ีสมาชิกในสังคมตองถือเปนหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติจนเปนนิสัย  และเปนคานิยมอันพึง

ประสงคของสังคม  เพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอยและสันติสุขในหมูคณะอันจะสงผลใหงานมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

  

 2.  หลักคุณธรรม 

 คุณธรรมเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีทุกฝายตองการใหเกิดขึ้น  รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  หมวด  5  แนวนโยบายแหงรัฐ  มาตรา  75  มาตรา  77  และ

มาตรา  81  บัญญัติไววา  รัฐมุงสงเสริมคุณธรรมใหเกิดแกประชาชนท่ัวไป  (มาตรา  75)  และผู

ดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ  และพนักงานหรือลูกจางของรัฐ  (มาตรา  77)  ในดานการ

จัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม  (มาตรา  81)  นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ  พ.ศ.2542  มาตรา  6  ยังกําหนดไววา  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให

                                                             
44

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน,  การสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง

และสังคมท่ีดี . เอกสารประกอบการประชุมประจําประหวางสวนราชการกับ สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน(นนทบุรี  :  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 

2542)9. 
45

 อานันท  ปนยารชุน,  สังคมโปรงใสไรทุจรติ : รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

ประจําป 2543 (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย,2543)7. 
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เปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรม

ในการดํารงชีวิต  และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 นอกจากนี้ยังมีผูรูหลายทานไดกลาวถึงหลักคุณธรรมไว  ดังนี้ 

 ปราชญา  กลาผจัญ  กลาวไววา  คุณธรรม  หมายถึง  คุณความดีท่ีมีอยูประจําใจคน  

เปนความดีของผูมีเมตตา  มีความยุติธรรม  ไมทําราย  ไมเบียดเบียนแมคนท่ีเปนศัตรู46 

 พระธรรมปฎก  กลาววา  คุณธรรม  คือ  คุณสมบัติท่ีเสริมสรางจิตใจใหดีงาม  ใหเปน

คนท่ีมีจิตใจสูง  ประณีตและประเสริฐ  เชน  ความรัก  ความเมตตา  ความสงสาร  อยากใหผูอ่ืนพน

ทุกข  ความยินดี  การวางตัวเปนกลาง  ความมีน้ําใจ  เสียสละ  ความกตัญูกตเวที  ความละอาย  

และกลัวบาป  ความเคารพนบนอบ  และความสุภาพออนโยน  เปนตน47 

 พระมหาอติศร  ถิรสีโล  ใหความหมายของคุณธรรมไววา  คุณธรรม  หมายถึง  ความดี

สูงสุด  ปลูกฝงอยูในอุปนิสัยอันดีงาม  อยูในจิตสํานึก  ความรูสึกผิดชอบช่ัวดีอันเปนเครื่องหมายท่ี

เหนี่ยวรั้งควบคุมพฤติกรรมท่ีแสดงออกเพ่ือสนองความปรารถนา  นอกจากนี้ยังอางอิงถึง  Good  

วาไดใหความหมายของคณุธรรมไว  3  นัย  คือ 

1. คุณธรรม  หมายถึง  ความดีงามของลักษณะนิสัย  หรือพฤติกรรมท่ีไดกระทําจน

เคยชิน 

2. คุณธรรม  หมายถึง  ส่ิงท่ีบุคคลไดกระทําตามความคิดและมาตรฐานของสังคม  

ซ่ึงเกี่ยวของกับความประพฤติและศีลธรรม 

3. คุณธรรม  หมายถึง  คุณสมบัติท่ียึดม่ันในการปฏิบัติทางจรรยาตอสังคม48 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  พ.ศ.2542  

ไดกลาวถึงการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมวาเปนการยึดม่ันในความถูกตองดีงาม  สงเสริมสนับสนุน

ใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน  เพ่ือใหคนไทยมีความซ่ือสัตย  จริงใจ  ขยัน  อดทน  มี

ระเบียบวินัย  ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ  ประชาชนแตละคนทําหนาท่ีอยาง

ถูกตอง  เลือกทํางานท่ีสุจริตและเปนประโยชนตอสังคม  ตอสวนรวม  ปฏิบัติตามกฎหมายและเปน

พลเมืองดี  และเจาหนาท่ีของรัฐจะตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชนดวย  ผูแทน

ประชาชนท่ีจะเขาไปบริหารราชการตองเขาสูหนาท่ีดวยความชอบธรรม  และจะตองปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีระบุไวในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  มาตรา  77  ซ่ึงกําหนดไววาเจาหนาท่ีของรัฐจะตอง
                                                             

46
 ปราชญา  กลาผจัญ,  คุณธรรมจริยธรรมผูนํารัฐ  (กรงุเทพ : ก.พล  การพิมพ,2549),38. 

47
 พระธรรมปฎก,  พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม (กรงุเทพ : กรมศาสนา,2542),18. 

48
 พระมหาอดิศร  ถิรสีโล , คุณธรรมสําหรับคร ู (กรุงเทพ : โอเอสพริ้นติ้งเฮาส,2540),57. 
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ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพใหความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน  ตอบสนองความ

ตองการของประชาชน49   

Good   ไดใหความหมายของคุณธรรมไวตรงกันวา  คุณธรรมหมายถึง  อุปนิสัยท่ีดีงามท่ีมี

อยูในจิตใจ  เกิดจากความเพียรพยายามและประพฤติติดตอกันเปนเวลานาน  จนกลายเปนความเคย

ชิน  คุณธรรมจะสัมพันธกับหนาท่ีเพราะการทําหนาท่ีจนเปนนิสัย  จะกลายเปนอุปนิสัยท่ีดีงามท่ี

สะสมอยูในจิตใจ50 

สรุปไดวา  คุณธรรม  หมายถึง  ความดีงามท่ีปลูกฝงในจิตใจจนเปนนิสัย  และใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติในการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

นอกจากความหมายท่ีสรุปดังขางตนแลว  ยังมีนักวิชาการอีกหลายทานท่ีไดแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมสําหรับผูบริหารไวดังนี ้

ธีระ  รุญเจริญ    ไดกําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา

ดานท่ีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม  ไวดังนี้ 

1. มีวิสัยทัศนกาวหนาทันการเปล่ียนแปลง 

2. ยึดระบบคุณธรรมเปนท่ีตั้ง 

 - โปรงใส 

 - ยุติธรรม 

3. ซ่ือสัตย  ไมคอรัปช่ัน 

4. อดทน  อดกล้ัน 

5. รับท้ังผิดและชอบ 

6. เสียสละ 

7. เปนคนดีของสังคม51 

 

ฉลอง  มาปรีดา ไดแสดงความคิดเห็น  ของการใชหลักธรรมท่ีใชในการควบคุมอํานาจของ

ผูบริหารวา  ผูบริหารเปนผูมีอํานาจบันดาลคุณบันดาลโทษใหแกผูใตบังคับบัญชา  ตั้งแตการ

พิจารณาความดีความชอบ  จนถึงการเล่ือน  ลด  ปลด  ยายและใหออก  ถาผูบริหารมีการตัดสินท่ี
                                                             

49
 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการ

บานเมืองและสังคมท่ีด ี(กรุงเทพฯ : สํานัก ก.พ.,2542)8 – 9. 
50

 Good. Carter V.,  Dictionary  of  Education (New  York : McGraw – hill,1973)641. 
51

 ธีระ  รุญเจริญ, ความเปนมืออาชีพในการบริหารจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา 

(กรุงเทพ :ขาวฟาง,2550) 108. 
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บริสุทธ์ิยุติธรรมก็เปนเรื่องท่ีดีแตถาผูบริหารมีอคติ  กล่ันแกลงใชอารมณนําเรื่องสวนตัวมาเปน

เครื่องตัดสิน  จนเปนเหตุใหผูใตบังคับบัญชาลําบากและเดือดรอนก็จะเกิดความวุนวายตาง ๆ  

ดังนั้นผูบริหารจึงตองตั้งม่ันอยูบนความถูกตอง  ไมใชอํานาจโดยพลการ  และอยางนอยควรมี

หลักธรรมท่ีใชควบคุมการใชอํานาจของตนดังตอไปนี ้

1. หิริ  ไดแก  ความละอายใจ  ละอายตอความช่ัว 

2. โอตตัปปะ  ไดแก  ความเกรงกลัวท่ีมีตอบาป  เกรงกลัวตอความช่ัว 

3. ขันติ  ไดแก  ความอดทน  อดกล้ันท่ีจะไมทําส่ิงท่ีไมดีท้ังหลาย 

4. โสรัจจะ  ไดแก  ความสงบเสงี่ยม  รักษาอากัปกิริยาใหเหมาะสม 

คุณธรรมนับวาเปนส่ิงจําเปนและสําคัญยิ่งของผูบริหาร  ผูท่ีมีคุณธรรมถือวาเปนผูท่ีดี  ควร

แกการเคารพนับถือ  ในสังคมใดถาหากมีบุคคลท่ีเพียบพรอมดวยคุณงามความดี   มีเมตตากรุณาตอ

กัน  เอ้ือเฟอเผ่ือแผ  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเที่ยงธรรม  หวังประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน

สวนตน  ผูบริหารก็จะเปนท่ีช่ืนชอบศรัทธา  ของผูใตบังคับบัญชาอยางจริงใจ52  

นอกจากนี้ฉลอง  มาปรีดา  ยังไดรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับผูบริหารท่ีผูใตบังคับบัญชาช่ืน

ชอบโดยสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาเอกการบริหารการศึกษาไวดังนี ้

1. มีความรับผิดชอบ  ผูบริหารตองมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาง ๆ  โดยตองทํา

ใหเสร็จตามกําหนดเวลา  หากมีการตัดสินใจท่ีผิดพลาดก็ตองรับผิดชอบไมปดความผิดไปให

ผูใตบังคับบัญชา  เม่ือมีความดีเกิดขึ้นในหนวยงานควรยกยองใหเปนความดีของทุกคนไมใชกลาว

วาเปนความเกงของผูบริหารเอง 

2. เปนผูมีความรูความสามารถ  เกี่ยวกับนโยบาย  อํานาจหนาท่ี  และกิจการหนวยงาน

ของตน 

3. มีมนุษยสัมพันธ  ตองยิ้มแยม  ไตถามสารทุกขของผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ  มีความ

เปนกันเองกับผูรวมงานและบุคคลท่ัวไป  ชวยแกไขปญหาตาง ๆ  ใหกับผูใตบังคับบัญชาเม่ือมี

ปญหาเกิดขึ้น 

4. มีคุณธรรมผูบริหารท่ีจะปกครองไดดีและมีความยุติธรรมนั้นจะตองมีคุณธรรมประจํา

ใจ  เพราะคุณธรรมจะชวยใหการบริหารงานเปนไปดวยความถูกตอง  ผูใตบังคับบัญชาก็ทํางานดวย

ความสบายใจ  การงานก็กาวหนา  ผลงานก็ออกมาด ี

5. มีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ  ผูบริหารไมควรเห็นแกตัว  ควรชวยเหลือแบงปนตามสมควร  

ผูใตบังคับบัญชามีเรื่องเดือดรอนก็ควรจะชวยแบงเบา 

                                                             
52

 ฉลอง  มาปรีดา, คุณธรรมสําหรับผูบริหาร  (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2537),13. 
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6. มีความซ่ือสัตยสุจริต  ผูบริหารตองเปนแบบอยางท่ีดี  ความซ่ือสัตยเปนส่ิงสําคัญท่ี

ผูบริหารควรจะปฏิบัติใหเปนแบบอยางแกผูใตบังคับบัญชา  ไมใชกลวิธีหรืออิทธิพลเพ่ือหา

ประโยชนสวนตัวดวยความทุจริต 

7. ตองตรงตอเวลา  ผูบริหารควรมาใหตรงเวลาท้ังในเวลาปกติและเวลาประชุม 

8. มีความเช่ือม่ันในตัวเอง  หากคิดและตัดสินใจแลวควรทําใหสําเร็จ  อยาโลเลไม

แนนอน  เพราะจะทําใหผูใตบังคับบัญชาขาดความศรัทธา  และไมเช่ือถือ 

9. เปนผูประสานงานท่ีดีระหวางหนวยงานและระหวางบุคคล  เปนผูควบคุมนโยบาย

และการปฏิบัติงานใหดําเนินไปอยางครบถวน 

10. มีความเมตตากรุณา  ผูบริหารท่ีดีควรคอยดูแล  สอดสองถึงความทุกขสุข  ของ

ผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ  เม่ือใครทําผิดพลาดก็ใหคําแนะนําตักเตือนดวยความหวังดี  ไมควร

ซํ้าเติม  ควรทําตนใหเปนท่ีพ่ึงแกผูใตบังคับบัญชาทุกคน53 

 

สวนชาติชาย  อุทัยพันธ  ไดแสดงความเห็นวา  ผูบริหาร  นับวาเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญ

อยางย่ิงตอองคกร  เนื่องจากเปนผูท่ีมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย  วางแผนการดําเนินงาน  

แนวทางปฏิบัติ  และเปนตัวอยางใหกับผูอ่ืนท่ีอยูภายในองคกร  หากผูบริหารเปนผูท่ีมีจิตสํานึกใน

การวางนโยบายและยึดแนวทางในการปฏิบัติอยางมีคุณธรรม  อีกท้ังรูจักการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ  และมีคุณธรรม  ยอมสงผลดีมายังองคกรและสังคมโดยสวนรวม 

ปจจุบันสังคม  ไดใหความสําคัญวัตถุมากกวาคุณคาทางจิตใจและคุณธรรม  จริยธรรม  ทํา

ใหผูนําหรือผูบริหารทุกระดับตองปรับกระบวนทัศนและวิธีคิดใหม  เนื่องจากปจจัย  ส่ิงแวดลอม  

อาจสงผลทําใหการเสริมสรางและพัฒนาจิตสํานึกในดานคุณธรรมและจริยธรรมขาดความสมบูรณ  

ซ่ึงการปลูกฝงหรือสรางจิตสํานึกในดานคุณธรรมนั้น  จะตองมีการพัฒนาอยางสมํ่าเสมอและ

ตอเนื่อง 

สําหรับผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จ  หมายถึง  การบริหารงานจนบรรลุเปาหมายสูงสุด

นั้นจะตองมีคุณธรรมประจําตัวดวย  แยกความสําคัญและรายละเอียดเปน  4  ขอ  ดังนี ้

1.  นักบริหารตองมีความรอบรู  รอบรูถึงงานในหนาท่ี  ตลอดถึงบุคคลท่ีเกี่ยวของ  นัก

บริหารตองเริ่มตนบริหารตนเอง  บริหารคน  และบริหารงานใหเปน    ตองเปนคนอานมาก  ฟงมาก  

เกาะติดกับสถานการณรอบดาน  เม่ือไดขอมูลส่ิงใดมาตองรูจักวิเคราะหวาส่ิงท่ีไดยิน  ไดรูมานั้นมี

ความถูกตองแคไหน  ตองมีใจท่ีหนักแนนไมเอนเอียง  ไมมีอคติ  คือ  ตัวเองตองเปนคนท่ีมีความ

ยุติธรรมประจําใจนั่นเอง  การมีปญญารอบรูดังกลาวยังไมพอเพียง  ถาไมรูจักนําความคิด  นํา
                                                             

53
 เรื่องเดียวกนั. 
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ความรูมาปฏิบัติใหเกิดความชํานาญ  เม่ือมีปญหาใด ๆ  ประสบการณเหลานี้จะชวยใหสามารถ

แกไขไดทันที 

2.  ความขยันหม่ันเพียรและกําลังใจเปนส่ิงท่ีควบคูกัน  คนมีปญญาแตขาดกําลังใจในการ

ทํางาน  งานก็จะไมประสบความสําเร็จ  เพราะความท่ีไมกลาตัดสินใจ  ผูบริหารควรกลาคิดและ

กลาทํา  งานใดท่ียากมีอุปสรรคมากเพียงใดก็ไมทอถอยใชปญญาแกไขปญหา  ใชกําลังใจ  ความ

มุงม่ันเพียรพยายาม  ส่ิงใดท่ีคิดวายาก  ลําบาก  จะเบาบางลงท่ีคิดวาตองใชเวลานานส่ิงเหลานี้จะ

หมดไปในท่ีสุดผลท่ีตามมา  คือความเชี่ยวชาญและผลสําเร็จไดช่ือเสียงเกียรติยศเปนกําลังใจใหทํา

ความดีตอไป 

3.  การจะเปนนักบริหารท่ีสังคมยอมรับ  ไมควรจะมีจุดดางพรอยในชีวิต  ไมวาจะมากหรอื

นอยก็ตาม 

4.  นักบริหารตองมีจิตใจเอ้ือเฟอ  พรอมท่ีจะใหการสงเคราะหกับเพ่ือนรวมงาน

ผูใตบังคับบัญชา  การใหจะผูใจคนอ่ืนไวได  การใหในท่ีนี้รวมไปถึงการใหคําแนะนํา  ถายทอดวิชา

ความรู  หรือเคล็ดลับในการทํางานตาง ๆ  อยางไมปดบัง  ใหอภัยเม่ือมีการผิดพลาดในการทํางาน

หือมีการกระทบกระท่ังลวงเกินกันจะโดยเจตนาหรือไมก็ตาม  เม่ือมีการใหอภัยก็ยอมไดรับ

มิตรภาพคืนมา  ยิ่งถาเปนผูมีความออนนอมถอมตน  พูดแตส่ิงดีงาม  ไพเราะ  ออนหวาน  มีความ

จริงใจ  และเปนคนเสมอตนเสมอปลายก็สามารถมัดใจไดดีเชนกัน  หรือการทําตัวใหเปนประโยชน

ในทางหนึ่งทางใดเชนใหการชวยเหลือเม่ือไดรับการรองขอ  หรือการสงเคราะหดวยความเมตตา  

การกระทําเหลานี้ควรทําอยางสมํ่าเสมอ 

นอกจากน้ียังกลาวอีกวานักบริหารตองมีพรหมวิหารธรรม  คือ  ธรรมสําหรับผูใหญ  4  

ประการ  คือ  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  และอุเบกขา  และส่ิงท่ีจะเพ่ิมคุณภาพของผูบริหารท่ีดีอีก

ประการหนึ่งท่ีจะขาดไมได  คือ  การมีบุคลิกภาพท่ีดีซ่ึงการมีบุคลิกดีนั้นเกิดไดภายใน  คือ  จากใจ

เปนบุคลิกสวนตัวทางหนึ่งและภายนอก  คือ  การแตงกายท่ีถูกกาลเทศะ  การระมัดระวัง

กิริยามารยาทเหลานี้จะเปนสวนเสริมใหผูบริหารไดรบัการยกยองวาเปนผูท่ีมีคุณธรรมและคุณภาพ

อยางแนนอน  โดยเฉพาะอยางย่ิงในองคกรท่ีเปนหนวยงานภาครัฐ  ขาราชการจะตองมีวิสัยทัศน  

และรวมกันดํารงความม่ันคงรุงเรืองของบานเมือง  โดยมีวิจารณญาณ  มีคุณธรรม  มีความเสียสละ  

และมุงม่ันปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแกประชาชนและประเทศชาติอยางเต็มกําลังความสามารถ54 

 
                                                             

54
 ชาติชาย  อุทัยพันธ,  การสรางจิตสํานกึดานคณุธรรมสําหรับผูบริหารในการดําเนินการ

สรางราชการใสสะอาดของกรมการปกครอง  [online] , accessed  24  ตุลาคม  2550  Available  

from  www.dopa.go.th/web_pages/mo3021000/index8.doc. 
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เชนเดียวกับ ธีระ  รุญเจริญ   ไดเสนอลักษณะผูบริหารมืออาชีพ  ท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ

ในการบริหารและการจัดการศึกษาตามแนวท่ีกําหนดไวในพ.ร.บ.  การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  

ในดานคุณธรรมจริยธรรมไวดังนี้ 

1. มีวิสัยทัศนกาวหนาทันการเปล่ียนแปลง 

2. ยึดระบบคุณธรรมทันการเปล่ียนแปลง 

3. ซ่ือสัตย  ไมคอรรัปช่ัน 

4. อดทน  อดกล้ัน 

5. รับท้ังผิดและชอบ 

6. เสียสละ 

7. เปนคนดีของสังคม55 

 

ปราชญา  กลาผจัญ   ยังไดกลาวไววา  ผูมีคุณธรรมท่ีแทจริง  จะตองมีจิตใจบริสุทธ์ิผองใส  

กระทําแตส่ิงดีงามเพื่อประโยชนแกสวนรวม  และนอกจากจะพัฒนาจิตใจสูคุณธรรมท่ีแทจริงแลว  

ขาราชการจําเปนตองประพฤติปฏิบัติดานอ่ืน ๆ  ภายใตจิตสํานึกท่ีดีงามและมีการตัดสินใจท่ีดีเปน

ประจํา  ดังนี ้

1. มีน้ําใจ  ใหความรู  และชวยเหลือประชาชนผูรับบริการ  ตามโอกาส  บทบาทและ

หนาท่ีของตน 

2. ประพฤติแตส่ิงท่ีดีงามตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพของตน  เปนแบบอยางท่ีดีสําหรับ

ประชาชนท้ังหลาย 

3. กระตือรือรนท่ีจะทํางานอยางจริงจัง  อดทน  และอดออม 

4. สุภาพออนโยน  ไมตัดสินใจดวยความโกรธ  หรือมีอคต ิ

5. ไมเบียดบังทรัพยสินของทางราชการ  หรือของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง 

6. ทําใหถูกตั้งแตเริ่มแรกในทุกเรื่องและทุกครั้งเพ่ือลดขอผิดพลาดในการทํางาน 

7. ทํางานแบบปองกันไวกอนมากกวาท่ีจะคอยแกปญหาท่ีเกิดขึ้น  ทํางานอยางเปนระบบ

ลดคาใชจายท่ีส้ินเปลืองลง 

8. ไมทําลายความเชื่อม่ันของผูรับบริการท่ีมีตอหนวยงานของตนดวยการประพฤติช่ัว 

9. มีความสามัคคีและวางตนใหเขากับบุคคลอ่ืนได56 

                                                             
55

 ธีระ  รุญเจริญ, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ : ขาวฟาง,2546)23. 
56

 ปราชญา  กลาผจญั,  คณุธรรม  จริยธรรมผูนํารัฐ (กรุงเทพฯ : ขาวฟาง,2549)31. 
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สําหรับคุณธรรมสําหรับผูบริหารโรงเรียนไมไดมีการกําหนดไวชัดเจนวาตองยึดถือ

คุณธรรมหรือตองมีคุณธรรมใดบางแตลักษณะซ่ึงแสดงคุณธรรมท่ีผูบริหารโรงเรียนควรยึดถือจะ

ปรากฏอยูในหลักของศาสนาทุกศาสนา  ระเบียบ  กฎหมาย  คําส่ัง  จรรยา  และวินัยของขาราชการ

ครูซ่ึงโดยสรุปแลว  ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณธรรมในเรื่องตอไปนี้เปนพ้ืนฐาน  คือ 

1. มีเมตตา  กรุณา  ตอผูรวมงานและผูอ่ืน 

2. มีความเสียสละ  เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 

3. ไมเอารัดเอาเปรียบผูรวมงาน 

4. มีความยุติธรรม  มีเหตุผล  และวางตัวเปนกลางอยางสมํ่าเสมอ 

5. มีความรักและหวงใยผูรวมงาน 

6. ซ่ือสัตยตอตนเอง  ตอหนวยงาน  และผูอ่ืน 

7. มองโลกในแงด ี

8. ยึดระบบคุณธรรมในการบริหารงาน 

ส่ิงเหลานี้เปนส่ิงท่ีขาราชการจะตองประพฤติปฏิบัติจนเคยชินใหเปนนิสัยและโปรงใส  จึง

จะไดช่ือวาเปนบุคคลท่ีมีคุณธรรมอยางแทจริง  โดยเฉพาะเร่ืองของการพิจารณาความดีความชอบ  

การเล่ือนตําแหนง  รวมถึงการใหคาตอบแทน  ซ่ึงเปนเรื่องละเอียดออน  เปนขวัญและกําลังใจของ

ผูปฏิบัติงานและยังสงผลกระทบโดยตรงตอการปฏิบัติหนาท่ี  ผูบริหารควรใหความสําคัญกับเรื่อง

เหลานี้ 

ดังนั้น  ผูบริหารจึงจําเปนตองมีคุณธรรมดังกลาวขางตน  และตองเปนแบบอยางในการ

ปฏิบัติ  ท้ังในดานคุณธรรมและหนาท่ีการงานแกผูรวมงานและผูเกี่ยวของ  เพ่ือใหสามารถ  ครอง

ตน  ครองคน  และครองงาน  อํานาจหนาท่ีตามระเบียบกฎหมาย  อาจทําใหผูบริหารครองงานได  

แตผูบริหารจะไมสามารถ  ครองตน  และครองคนไดเลย  ถาหากผูบริหารขาดคุณธรรม  ผูบริหาร

โรงเรียนท่ีเห็นความสําคัญของคุณธรรมมาเปนหลักในการบริหารนั้นจะเปนท่ียอมรับนับถือเคารพ

ยกยองแกผูรวมงาน  และคนท่ัวไปทําใหผูรวมงานมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน   การ

บริหารงานของโรงเรียนสามารถดําเนินงานไดอยางราบรื่น  ผูรวมงานในโรงเรียนอยูรวมกันอยาง

สงบสุข  โรงเรียนมีความม่ันคง  ครูมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครูในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็ม

ความสามารถ  เกิดประสิทธิภาพ  ทําใหโรงเรียนไดรับการไววางใจจากชุมชน  ในการจัดการศึกษา 
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3.  หลักความโปรงใส 

ความโปรงใส  เปนหัวใจสําคัญในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  ขอมูลขาวสารตาง ๆ  

โดยเฉพาะผลการดําเนินงานและรายงานทางการเงิน  จะตองเปดเผยและมีความโปรงใสเช่ือถือได  

เพ่ือสรางความเช่ือม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ  หลักความโปรงใสไดมีผูรูหลายทานกลาวไว  ดังนี ้

เกษม  วัฒนชัย  กลาวถึง  หลักความโปรงใสในการออกแบบระบบและกระบวนการ

บริหารทุกขั้นตอนจะตองยึดหลักความโปรงใส  อธิบายไดดวยเหตุผลและมีหลักฐานกํากับ57 

โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ  (อางถึงในเกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ)์ ใหความหมายวา  

ความโปรงใส  หมายถึง  กระบวนการทํางาน  กฎเกณฑกติกาตาง ๆ  ท่ีเปดเผยตรงไปตรงมา  ขอมูล

ขาวสารตาง ๆ  ในสังคม  สามารถถายโอนไดอยางเปนอิสระ  ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลหรือ

ขาวสารสาธารณะของทางราชการไดตามท่ีกฎหมายบัญญัติ58 

สถาบันพระปกเกลา  กลาววา  ความโปรงใสพอเทียบไดวา  มีความหมายตรงกันขามหรือ

เกือบตรงกันขามกับทุจริตคอรรัปช่ัน  โดยการทุจริตคอรรัปช่ันใหความหมายในเชิงลบ  และมี

ความนาสะพรึงกลัวแฝงอยู  ความโปรงใสเปนศัพทท่ีใหแงมุมในเชิงบวกและใหความหมายในเชิง

สงบสุข  การทุจริตคอรรปัช่ัน  คือ  พฤตกิรรมท่ีเจาหนาท่ีของรัฐอาศัยอํานาจหนาท่ีกระทําการใด ๆ  

ในลักษณะซอนเรน  เพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชนสวนตน59 

สมาน  รังสิโยกฤษฎ  กลาวถึง  ความสุจริตโปรงใส  วาการบริหารราชการท่ีมีความสุจริต

โปรงใส  รวมถึงการมีระเบียบและการดําเนินงานท่ีเปดเผย  ตรงไปตรงมาประชาชนสามารถเขาถึง

และไดรับขอมูลขาวสารอยางเสรี  เปนธรรม  ถูกตองและมีประสิทธิภาพ  ไมวาจะเปนหนวยงานใด  

ประชาชนสามารถเขาไปตรวจสอบและติดตามผลได60 

อานันท  ปนยารชุน  กลาววา  ธรรมาภิบาลจะเกิดขึ้นไมได  ถากระบวนการปกครอง  และ

การบริหารขาดความโปรงใส  และใหความเห็นวา  องคประกอบสําคัญท่ีจะทําใหเกิดความโปรงใส

                                                             
57

 เกษม  วฒันชัย, “สถาบันท่ีเขมแข็งม่ันคง,” วารสาร  มฉก. วิชาการ 4, 2 (กรกฎาคม – 

ธันวาคม  2543) : 4. 
58

 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ,์ “การพัฒนาประชาคมเมืองเพ่ือความเปนเมืองนาอยู,”  รัฐสภา

สาร.  46,9( กันยายน  2541): 2. 
59

 สถาบันพระปกเกลา.  โครงการขยายผลเพ่ือนําตวัช้ีวัดการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

ระดับองคกรไปสูการปฏิบัต ิ(นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา, 2548), 32. 
60

 สมาน  รังสิโยกฤษฎ, การบริหารราชการไทยอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต  (กรุงเทพ : 

บรรณกจิ,2543), 10. 
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ประกอบดวย  สังคมตองสามารถเขาถึงขาวสารท่ีถูกตอง  ทันการณและครบสมบูรณ  สังคมตองมี

กลไกท่ีตรวจสอบไดมีกระบวนการยุติธรรมท่ีเปนอิสระ  มีส่ือท่ีเปนอิสระ  และสังคมตองสรางการ

มีสวนรวมของประชาชน  สวนรัฐตองมีเหตุผลท่ีสามารถอธิบายการตัดสินใจและการกระทําตาง ๆ  

ได61 

ซ่ึงพอสรุปไดวา  ความโปรงใส  หมายถึง  การเปดเผยขอมูลท่ีเปนประโยชนตอง

ตรงไปตรงมา  ดวยภาษาท่ีเขาใจงาย  ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก  เปดเผยขอมูลท่ี

ถูกตอง  รวดเร็ว 

 

4.  หลักการมีสวนรวม 

หลักการมีสวนรวมเปนหลักการหนึ่งของหลักธรรมาภิบาล  อาจกลาวไดวา  หลักการมี

สวนรวมมีความสําคัญท่ีสุดในหลักธรรมาภิบาล  ถามองอยางผิวเผินคนสวนใหญอาจนึกถึงหลัก

ความโปรงใสเปนอันดับแรก  แตถาพิจารณาใหดีหลักท่ีมีอิทธิพลอยูเบ้ืองหลังและสงเสริมหลักอ่ืน 

ๆ  นั่นคือ  หลักการมีสวนรวม  ซ่ึงถือเปนหลักการสําคัญของความเปนประชาธิปไตย  องคกร

สถาบันการศึกษา  นักวิชาการ  ไดใหความหมายของหลักการมีสวนรวม  ไวดังนี ้

กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม  กลาวถึง  การมีสวนรวมของประชาชนวาเปนรูปแบบ

หนึ่งของแนวความคิดในการกระจายอํานาจจากสวนกลางมาสูสวนทองถ่ิน  เพราะประชาชนใน

ทองถ่ินคือผูท่ีรูปญหาและความตองการของทองถ่ินตนเองดีกวาผูอ่ืน  การมีสวนรวมของประชาชน  

ยังเปนการเปดกวางในความคิดเห็นโดยการส่ือสารสองทางในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับประชาชน  ซ่ึง

ในแตละประเด็นนั้นไมสามารถใชเกณฑใดเกณฑหนึ่งมาตัดสินใจได 

วนิดา  แสงสารพันธ  ใหความเห็นวา  หลักการมีสวนรวม  หมายถึง  กระบวนการท่ี

ประชาชนสามารถท่ีจะมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจอยางเทาเทียมกันในการบริหารจัดการ

สังคม  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม62 

 

 

                                                             
61

 อานันท  ปนยารชุน,  สังคมโปรงใสไรทุจรติ : รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

ประจําป 2543 (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย,2543)8. 
62

 วนิดา  แสงสารพันธ,  “การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล,” วารสารนกับริหาร  21, 3 

(กรกฎาคม-กันยายน 2544) : 42. 
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วีระ  ไชยธรรม  กลาวถึงหลักการมีสวนรวมตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

บริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  พ.ศ.2542  หมายถึง  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

รับรูและเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจในปญหาสําคัญของประเทศ  ไมวาดวยการแจ ง

ความเห็น  การไตสวนสาธารณะ  การประชาพิจารณ  หรือการแสดงประชามติ63 

ศิริยา  โถแกว  สรุปไดวาการบริหารแบบมีสวนรวมวา  เปนวิธีการท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการทํางาน  และการบริหารแบบมีสวนรวมนั้นสามารถนํามาใชไดทุกระดับ  

ควรใหบุคลากรไดมีสวนรวมในกระบวนการดําเนินงานทุกขั้นตอน  ซ่ึงเปนการเปดกวางทาง

ความคิด  ผูรวมงานไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ  เพราะความสําเร็จของงานจะขึ้นอยูกับความ

รวมมือของคนในองคกร  ไมใชผูบริหารคนเดียว  ซ่ึงกอใหเกิดผลดีตอองคกร64 

สถาบันพระปกเกลา   ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน  (Public  

Participation)  หมายถึง  การกระจายโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง  และการบริหาร

เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ  รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ  ซ่ึงจะ

สงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชน  โดยการใหขอมูล  แสดงความคิดเห็น  ให

คําแนะนําปรึกษา  รวมวางแผน  รวมปฏิบัติ  รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน 

การมีสวนรวมของประชาชนเปนเจตนารมณท่ีสําคัญ  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย  พ.ศ.2540  และถือเปนสิทธิของประชาชนท่ีจะมีสวนรวมในหลาย ๆ  มาตราของรัฐธรรมนูญ  

อาทิ  เชน  มาตรา  56  กลาวโดยสรุปคือ  การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการซ่ึง

ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะ  และเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีมีผลตอ

ชีวิตความเปนอยูของประชาชน  รวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณา

กําหนดนโยบาย  และการตัดสินใจของรัฐ  การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการส่ือสาร

ในระบบเปด  กลาวคือ  เปนการส่ือสารสองทาง  ท้ังอยางเปนทางการและไมเปนทางการ  ซ่ึง

ประกอบไปดวยการแบงสรรขอมูลรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย  และเปนการเสริมสราง

ความสามัคคีในสังคม65 
                                                             

63
 วีระ  ไชยธรรม,  เอกสารประกอบคําบรรยายเรื่องหลักการบริหารกิจการบานเมืองและ

สังคมท่ีด ี (นนทบุรี : สํานักงานขาราชการพลเรือน, 2542)11. 
64

 ศิริยา  โถแกว.  “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาโรงเรียนสิริวุฒวิิทยา

จังหวัดสมุทรปราการ”  (ภาคนิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

,2549)47. 
65

 สถาบันพระปกเกลา, โครงการขยายผลเพ่ือนําตัวช้ีวดัการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

ระดับองคกรไปสูการปฏิบัต ิ( นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา,2548)34. 
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สมาน  รังสิโยกฤษฎ   ใหความหมายวา  หลักการมีสวนรวม  หมายถึง  การบริหารราชการ

ท่ีประชาชนมีโอกาสและมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจอยางเทาเทียมกัน  ไมวาจะเปนโอกาส

ในการเขารวมในทางตรงหรือทางออม  โดยผานกลุมผูแทนราษฎรท่ีไดรับการเลือกตั้งจาก

ประชาชนโดยชอบธรรม  รวมถึงการใหเสรีภาพแกส่ือมวลชนและประชาชนในการแสดงความ

คิดเห็นอยางสรางสรรค66 

สุรพล  พุฒคํา  กลาววา  การบริหารแบบมีสวนรวม  หมายถึง  การท่ีผูบังคับบัญชาเปด

โอกาสใหผูใตบังคับบัญชา  เขามาเกี่ยวของผูกพันกับงานท่ีตนรับผิดชอบท้ังดานกายและจิตใจ  

ท้ังนี้เพ่ือใหคนงานเกิดความพึงพอใจในงานที่ตนรับผิดชอบและพรอมท่ีจะดําเนินการใหงานบรรลุ

วัตถุประสงคอยางมีคุณภาพ  และยังกลาวเพ่ิมเติมวา  การท่ีจะกอใหเกิดการมีสวนรวมนั้นผูท่ีมี

อํานาจไมวาจะเปนรัฐ  องคการ  สถาบัน  หรือผูบริหาร  ควรเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูมี

สวนไดสวนเสียไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน  สงเสริม  สนับสนุน  มีสวนรวมในการ

กําหนดนโยบาย  วิธีการดําเนินงาน  ตัดสินใจ  และตรวจสอบการดําเนินงาน  รวมท้ังจัดใหมี

ระบบส่ือสารท้ังการส่ือสารทางเดียวและสองทางดวย67 

สุดจิต  นิมิตกุล  กลาวถึง  การมีสวนรวมท่ีเสนอโดยกระทรวงมหาดไทย  หมายถึง  การมี

สวนรวมของท้ังประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐในการบริหารงาน  เพ่ือใหเกิดความคิดริเริ่มและ

พลังการทํางานท่ีสอดคลองกันเพ่ือบรรลุเปาหมายในการบริการประชาชน68 

Putti   กลาววา  การมีสวนรวมเปนพ้ืนฐานของกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีจะสงผลใหการบริหาร

จัดการมีลักษณะกวางขวาง  ซ่ึงเปนทางหนึ่งท่ีจะทําใหการมีสวนรวมขยายไปสูการปฏิบัติงานใน

ระดับลางขององคการ69 

 

 

 
                                                             

66
 สมาน  รังสิโยกฤษฎ, การบริหารราชการไทยในอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต  (กรุงเทพฯ : 

บรรณกจิ,2543) ,10 – 11. 
67

 สุรพล  พุฒคํา,  “การจดัการในสถานศกึษา,” ใน เอกสารประกอบการสอน  1065113  

หลักทฤษฎี  และการปฏิบัตกิารบริหารการศึกษา.  (ลพบุรี : สถาบันราชภัฎเทพสตร,ี2544),56. 
68

 สุดจิต  นิมิตกุล,  กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการท่ีดีในการปกครองท่ีดี , 

(กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ,2543),13. 
69

 Putti, Joseph  M.,MANAGEMENT : A Functional  Approach  (Singapore : 

MCGrewhill,1987)304. 
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กลาวโดยสรุป  แมวาการมีสวนรวมจะมีนักวิชาการใหความหมายไวอยางหลากหลายก็

ตามแตส่ิงสําคัญของการมีสวนรวมก็คือ  การเปดโอกาสใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเขามามีสวนรวม

ในกิจกรรมไมวาทางตรงหรือทางออม  ในลักษณะของการรับรู  รวมคิด  รวมทํา  รวมตัดสินใจ  

รวมติดตามผล  การเปดโอกาสใหเขารวมกิจกรรมจะไดรับประโยชนในดานการนําเอาความรู  

ความสามารถ  และทักษะของคนในองคกรหรือทองถ่ินมาใชใหเปนประโยชนตอสังคมเพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค  และนําไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  จะเห็นไดวา

หลักการมีสวนรวม  มีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูมีสวนรวมมีความพึงพอใจ  มีความสามัคคี  ใหความ

รวมมือในการทํางาน  เกิดความคิดสรางสรรค  มีความรูสึกเปนเจาของ  เพ่ือใหมีพฤติกรรมท่ีดีใน

การปฏิบัติงาน  มีความรับผิดชอบและผูกพันกับองคการ  และรวมแกปญหาอยางสรางสรรค 

รูปแบบหรือลักษณะการมีสวนรวม 

ประกอบ  กุลเกล้ียง  และคนอ่ืน ๆ    กลาววา  การบริหารแบบมีสวนรวม  คือ  วิธีการ

บริหาร  หรือรูปแบบการตัดสินใจ  ซ่ึงเปดโอกาสใหทุกฝายซ่ึงเกี่ยวของกับงานหรือการบริหารมี

สวนแสดงความคิดเห็น  และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ  ผูบริหาร  ท้ังนี้เนื่องจากการทํางานใน

องคการนั้น  ส่ิงสําคัญท่ีสุดของผูบริหาร  คือ  การตัดสินใจ  ในประเทศโลกเสรี  เช่ือเรื่องพอใจ  

และแรงจูงใจใหผูรวมงานท่ัว ๆ  ไป  4  ระดับ  คือ 

1. ตัดสินใจโดยผูบริหารเอง 

2. ปรึกษาผูรวมงาน  ในท่ีสุดผูบริหารตัดสินใจ 

3. ตัดสินใจรวมกัน 

4. ผูบริหารมอบหมายใหผูอ่ืนไปตัดสินใจ 

ระดับของการรวมงาน  บางกรณีตองตัดสินใจเองโดยเรงดวน  บางกรณีตองปรึกษาเพราะ

ขอมูลไมพอ  บางกรณีผูบริหารอาจมอบใหผูเกี่ยวของกับงานไปตัดสินใจเอง  ท้ังนี้ขึ้นอยูกับ

ผูบริหารวาจะไววางใจหรือเช่ือในฝมือของคนอ่ืนมากนอยเพียงใด  แตการบริหารแบบมีสวนรวม

ตองเริ่มท่ีผูบริหารมีความเชื่อในวิธีการนี้วา  การมีสวนรวมจะทําใหการตัดสินใจนั้นสมบูรณดีกวา  

ถามีสวนรวมจากผูรวมงาน  การทํางานในกระบวนการนี้สวนดีคือ  เปนการส่ือสารใหเขาใจ

กระบวนการท่ีจะไปถึงขั้นสุดทายในการตัดสินใจวา  ทําไม  เปนมาอยางไร  คือ  ตัวเองเขามามีสวน

รวมจะยอมรับ  เม่ือไปปฏิบัติจะรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักการอยางนั้น  วิธีการนี้เหมาะกับ

หนวยงานท่ีคนมีคุณภาพ  มีวุฒิภาวะ  คนท่ีมุงความสําเร็จ  เปนหลักการมีสวนรวม70 

                                                             
70

 ประกอบ  กุลเกล้ียง, การบริหารโดยองคคณะบุคคล (กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ,2545) ,27 – 

28. 
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เมตต  เมตตการุณจิต   เห็นวาการมีสวนรวมจะมีลักษณะตาง ๆ  โดยพิจารณาไดจาก 

1. กิจกรรม  ลักษณะของการมีสวนรวมประเภทนี้ใหดูจากกิจกรรมท่ีเขารวม  เชน  ดาน

การเมือง  อาจจะพิจารณาจากการมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกตั้ง  การลงประชามติ  การ

ประทวง  เปนตน   

2. ระดับการบริหาร  โครงสรางขององคกรหนึ่งจะตองมีสายการบังคับบัญชา  ดังนี้  การ

มีสวนรวมจะพิจารณาไดจาก 

 ในแนวราบ  ทุกแผนกจะมีความเสมอภาคกันในตําแหนง  ดังนั้นการมีสวนรวมใน

แนวราบจึงเปนไปอยางหลวม ๆ  ไมจริงจัง  ท้ังนี้อาจเปนเพราะมีสถานะหรือตําแหนงเทากัน 

 ในแนวดิ่ง  เปนการมีสวนรวมตามสายการบังคับบัญชา  เชน  มีลูกนอง  มีฝาย  มี

แผนกตาง ๆ  ลดหล่ันกันไป  การทํางานจึงมีการตรวจสอบตามลําดับขั้น  การแสวงหาผลประโยชน

เพ่ือตนเองหรือผูอ่ืนจะไดรับการตรวจสอบจากผูบังคับบัญชา 

นอกจากท่ีกลาวมาแลวจากการศึกษาพบวา  การมีสวนรวมในการบริหารในทางปฏิบัตแิลว

จะมีรูปแบบหรือลักษณะอ่ืน ๆ  อีกดังนี ้

1. การมีสวนรวมในการประชุม 

2. การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

3. การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา 

4. การมีสวนรวมในการวางแผน 

5. การมีสวนรวมในการออมเงิน  ทรัพยสินหรือวัสดุอุปกรณ 

6. การมีสวนรวมในการใชแรงงาน 

7. การมีสวนรวมในการเปนผูริเริ่ม 

8. การมีสวนรวมในการชักชวน 

9. การมีสวนรวมในการประชาสัมพันธ 

10. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

11. การมีสวนรวมในการปฏิบัติ 
12. การมีสวนรวมในการประสานงาน 

13. การมีสวนรวมในการควบคุม  ติดตาม  และประเมินผล71 

 

                                                             
71

 เมตต  เมตตการุณจติ, การบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม : ประชาชน  องคกร

ปกครอง  สวนปกครองทองถ่ินและราชการ (กรุงเทพฯ : บุคพอยท, 2547),22 – 23. 
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ประโยชนของการมีสวนรวม 

การมีสวนรวมกอใหเกิดประโยชนอยางหลากหลาย  เชน เกิดความพึงพอใจ เกิดความรัก

ความเขาใจ  ความสามัคคี  ความรวมมือ  ความรูสึกเปนเจาของ  ความคิดสรางสรรค  เกิดทีมงานท่ี

จะเปนพลังในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย  และแกปญหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังมีผูรูไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนของการมีสวนรวม  ดังนี ้

 ธรรมรส โชติกญุชร  มีความเห็นวา การมีสวนรวมมีผลโดยตรงตอการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การทํางานและกําลังใจของผูปฏิบัติ  อันจะทําใหเกิดการยอมรับ มีความผูกพันกัน ระหวางกัน  และ

มีผลตอการเปล่ียนแปลงมากขึ้น72 

 สัมฤทธ์ิ  การเพ็งไดกลาวถึงความสําคัญและประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวมไววา 

 การมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานหรือผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการทํางาน 

จะทําใหเกิดความรูสึกเกี่ยวของและผูกพันกับงานหรือองคกร  ความรูสึกผูกพันเกี่ยวของท่ีวานี้หาก

มีการตัดสินใจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งรวมกันแลว  จะเปนผลใหเกิดความผูกมัดหรอืส่ิงท่ีตกลง

ใจรวมกัน สวนประโยชนของการมีสวนรวมไดกลาวไว ดังนี้ 

1. การมีสวนรวมกอใหเกิดการระดมความคิดและการอภิปรายรวมกันระหวางผูเกีย่วของ

ทําใหเกิดความคิดเห็นท่ีหลากหลาย   ทําใหการปฏิบัติมีความเปนไปไดมากกวาการคิดเพียงคนเดียว 

2. การมีสวนรวมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยา  คือ ทําใหการตอตานนอยลง ใน

ขณะเดียวกันก็เกิดการยอมรับมากขึ้น  นอกจากนี้ยังเปนวิธีการท่ีผูบริหารสามารถใชทดสอบไดวา

ส่ิงท่ีตนเองรูตรงกับส่ิงท่ีผูรวมงานรูหรือไม 

3. เปดโอกาสใหมีการส่ือสารท่ีดีกวา  สามารถแลกเปล่ียนขอมูลและประสบการณใน

การทํางานรวมกัน   ตลอดจนการสรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน 

4. เปดโอกาสใหผูรวมงานหรือผูเกี่ยวของมีโอกาสใชความสามารถและทักษะในการ

ทํางานรวมกัน เกิดความมีน้ําใจ  และความจงรักภักดีตอหนวยงานมากขึ้น 

5. การมีสวนรวมจะทําใหผลการปฏิบัติงานดีขึ้น  การตัดสินใจมีคุณภาพมากขึ้น  และ

สงเสริมใหมีการปรับปรุงงานมีความเปนไปไดสูง  ตลอดจนผูรวมงานมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานมากขึ้น73 

                                                             
72

 ธรรมรส  โชติกุญชร, “การบริหารแบบมีสวนรวม” ใน ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและ

แนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา  (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2540) ,230. 
73

 สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง, “รูปแบบการมีสวนรวมในสถานศึกษา,” วารสารวิชาการ 5,4(เมษายน 

2548) : 10. 
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การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษา 

 การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคนใหมีความเจริญงอกงามทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม 

สติปญญา  มีความเปนมนุษยท่ีสมบูรณท่ีจะอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข  เนื่องจาก

การศึกษาเปนการพัฒนาคนตลอดชีวิต ดังนั้นการศึกษาจึงเปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับคนทุกคน และ

ประชาชนจะตองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมาย

ของการมีสวนรวมของประชาชนไวอยางหลากหลายดังนี ้

 กัมปนาท  ศรีเช้ือ  ไดกลาวถึง การจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมวาเปนพ้ืนฐานในการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  การบริหารราชการในยุคใหมจึงควรสงเสริมใหทุกฝายท่ีมีสวน

ไดสวนเสียมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และกําหนดแนวทางของโครงการหรือกิจกรรมนัน้ 

ๆ ซ่ึงจะกอใหเกิดความผูกพันความรับผิดชอบรวมกันและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานมาก

ยิ่งขึ้น   โรงเรียนเปนหนวยงานการศึกษาท่ีถือไดวาเปนการบริการสาธารณะอยางหนึ่งของรัฐท่ี

จะตองจัดใหประชาชนอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพรวมทั้งสนองตอบตอความตองการของประชาชน

ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนจึงมีผูท่ีมีสวนไดสวนเสียอยูหลายฝาย  เชน  ผูปกครอง ครู 

นักเรียน ชุมชน  องคกรเอกชน ฯลน  ดังนั้นจึงตองใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของเหลานั้นไดมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการศึกษาใหมากท่ีสุด ซ่ึงสามารถ ทําไดหลายวี วิธีหนึ่งท่ีเปนท่ียอมรับกันอยาง

กวางขวางในปจจุบันคือ การบริหารจัดการโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ซ่ึงเปนการกระจาย

อํานาจจากสวนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรง  ใหสถานศึกษามีอํานาจอิสระและคลองตัวในการ

ตัดสินใจในดานวิชาการ บุคคล  งบประมาณ  และการจัดระบบบริหารงานท่ัวไป เปนการบริหร

จัดการโรงเรียนท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะ และความตองการของโรงเรียน นั่นคือสมาชิกโรงเรียน

อันไดแก  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครอง  ตลอดจนสมาชิกชุมชน

และองคกรอ่ืน ๆ  มารวมพลังกันอยางเต็มท่ี รบัผิดชอบตอการใชทรัพยากร และแกปญหา ตลอดจน

ดําเนินกิจกรรมดานการจัดการศึกษาของโรงเรียน ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  ท้ังนี้ตองมีคุณภาพ

ตามเกณฑมาตรฐาน  และสามารถตรวจสอบไดโดยมีแนวคิดในการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียน

เปนฐานคือ 

      1.เปนการระดมผูเช่ียวชาญ และผูมีประสบการณเพ่ือรวมกันจัดการศึกษา เปดโอกาสใหคร ู

เจาหนาท่ีและชุมชน  มีสวนรวมในการตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของโรงเรียน 

      2.เปนการระดมทรัพยากรดานการเงิน และดานวิชาการ เพ่ือพัฒนาการจดัการเรียนการสอน

ในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

       3.สรางความยืดหยุนในการทํางาน ทําใหเกิดการริเริ่มจัดทําโครงการใหม ๆ เพ่ือใหตรงกับ

ความตองการของผูเรียนมากขึน้ 
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              4.ครูและผูปกครองซ่ึงมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณ ไดเสนอความคิดเห็นในการ

ปรับปรุงการศึกษา อีกท้ังเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม ในการบริหารและจัดการศึกษา74 

ธีระ  รุญเจริญ  ไดกลาวถึงบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา บุคคลครอบครัว 

ประชาชน และสถาบันทางสังคมมีบทบาทเขารวมในการจัดการศึกษาไดหลายประการ  ท้ังในการ

จัดการศึกษาซ่ึงตองไดรับสิทธิประโยชน และตองเปนไปอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน  บทบาทใน

การจัดการศึกษามีหลายประการ ดังนี ้

1. รวมตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานตน เชน เลือกสถานศึกษาใหบุตรหลาน

รวมตัดสินใจทิศทางการศึกษาของบุตรหลาน 

2. รวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร  พัฒนาการของบุตรหลานและการเรียนการ

สอนประจําวัน 

3. รวมจัดทําหลักสูตรและติดตามผลการศึกษา เชน รวมแสดงความคดิเห็นหรือ

เสนอแนะการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน  ติดตามการจัดการเรยีนการสอนของสถานศึกษาและครู  ให

ขอคิดเห็นเกีย่วกับปญหาและใหขอเสนอแนะในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4. รวมในบรรยากาศการเรียนการสอนของสถานศึกษา ผูปกครองอาจรวมในกิจกรรม

การเรียนการสอนหรือรวมกิจกรรมอ่ืนท่ีสถานศึกษาจัด  ซ่ึงหากสถานศึกษามีแนวทางสนับสนุนท่ีดี

ก็จะสงผลดีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั่นเอง 

5. รวมสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา  โดยสนับสนุนดานความคดิ  การเปนผูนํา  การเปน

กรรมการ การรวมประชุม การใหคําปรึกษาแนะนํา  การใหขอมูลความคิดเห็น การปกปองดูแลการ

สนับสนุนทรัพยากรการเงิน วัสดุอุปกรณ  การรวมดําเนินโครงการ การเผยแพรประชาสัมพันธเปน

ตน75 

สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง  ไดกลาวถึงกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาไววา  

เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนไมสามารถจะปฏิบัติงานไดลําพังคนเดียว ประกอบกับในปจจุบันมี

กระแสของการมีสวนรวม การตรวจสอบ  และความโปรงใสในการดําเนินงาน  ตลอดจน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ินและ

สถานศึกษา เพ่ือใหผูมีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยควรใหมีสวนรวมในทุก

ขั้นตอนของการดําเนินงานเพื่อใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบและเปนเจาของรวมขององคกร  อันจะ
                                                             

74
 กัมปนาท  ศรีเช้ือ,การจดัการศึกษาโดยการมีสวนรวม  [online] , Accessed 8 สิงหาคม 

2550. Availale from.www.loei2.net/index.php?option=com_content &task=view^&id= 

56Itemid=1. 
75

 ธีระ  รุญเจริญ,การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา (กรงุเทพฯ : ขาวฟาง,2546),43. 
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ทําใหเกิดความรวมมือในการบริหาร  ท้ังยังเปนการแบงเบาภาระของโรงเรียนไดอีกดวย  ซ่ึงมี

กระบวนการดําเนินงานดังแผนภาพตอไปนี้76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี  4  แสดงกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมในสถานศึกษา 

ท่ีมา : สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง , “รูปแบบการมีสวนรวม,” วารสารวิชาการ 5,4(เมษายน 2545) :12. 

 

 สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง  ยังกลาวอีกวา การบริหารแบบมีสวนรวม  ถึงแมจะมีประโยชนตอ

ผูบริหารเปนอยางมากกต็าม  มีเง่ือนไขท่ีตองพิจารณากอนนําไปปฏิบัติ ดังนี ้

1. ผูบริหารรูจักผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาดีพอหรือยัง เชน ความรับผิดชอบ 

พฤติกรรมในการทํางาน 

2. ผูใตบังคับบัญชาชอบท่ีจะมีสวนรวมในการทํางานหรือไม 

3. ผูบริหารมีเวลาพอหรือไมสําหรับการเปดโอกาสใหผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาเขา

มามีสวนรวมในการบริหาร 
                                                             

76
 สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง , “รูปแบบการมีสวนรวม,” วารสารวิชาการ 5,4(เมษายน 2545) :11. 
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4. ผูบริหารตองสรางบรรยากาศในการทํางานแบบมีสวนรวมใหเกิดขึ้น กลาวคือ 

ความเชื่อใจและความไววางใจในตัวผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา 

จัดใหมีระบบส่ือสารแบบเปดและมีการแลกเปล่ียนขอมูล ประสบการณในการ 

ทํางานรวมกัน 

การแกไขปญหาและการตัดสินใจโดยกลุม 

ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน 

ผูบริหารมีความเปนกันเอง  สนใจและเปดใจท่ีจะรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน  

การยอมรับซ่ึงกนัและกันในการทํางาน77 

เชนเดยีวกับ อุทัย  บุญประเสริฐ  ไดใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการกระจาย

อํานาจและการมีสวนรวมดานการศึกษาไวดังนี ้

การจัดการศึกษาในอนาคตตามมาตรา 12 นัน้ จัดไดหลากหลายมากในเรื่องความเปนอิสระ  

เชิงการบริหารและความคลองตัวในการบริหารการศึกษา  การกระจายอํานาจจะมุงตรงไป

สนับสนุนท่ีโรงเรียน และท่ีสําคัญท่ีจะเนนมากคือ การบรหิารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน ซ่ึงจะมีการ

กระจายอํานาจการบริหารจดัการไปยังโรงเรียนอยางชัดเจน  ในการนีจ้ําเปนจะตองมีฐานการมีสวน

รวมของประชาชนเขามารองรับการกระจายอํานาจไปท่ีโรงเรียนโดยตรง  คณะกรรมการ

สถานศึกษาจะเขามามีบทบาท  มีสวนรวมโดยตรงมากขึ้น และมีสวนรวมในการตรวจสอบการ

ทํางานของสถานศึกษาโดยตรง  โดยมีหัวใจสําคัญอยูท่ีคณุภาพการเรียนรู  และการจัดการศึกษาท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ78 

 

5.หลักความรับผดิชอบ 

ความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาลมีความหมายตรงกับ คําวา Accountability หมายถึง 

ความตระหนักในหนาท่ี ความมุงม่ันตั้งใจปฏิบัติอยางเต็มความสามารถใหบรรลุผลสําเร็จ 

สอดคลองตามกฎระเบียบและหลักเกณฑของทางราชการ  โดยคํานึงถึงประโยชนของผูรับบริการ

และสวนรวมเปนสําคัญ  รวมท้ังยอมรับผลท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานท้ังท่ีเปนผลดีและผลเสีย 

ตลอดจนแสดงขอเท็จจริงในการประกอบภารกิจตอสาธารณชน สามารถชี้แจงเหตุผลและพรอมตอ

การรับการตรวจสอบจากสาธารณะ 

                                                             
77

 เรื่องเดียวกัน,12. 
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 อุทัย  บุญประเสริฐ,การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพแหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย,2545). 
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นอกจากนี้ยังมีผูรูหลายทานไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบ ไวดังนี ้

กรมวิชาการ แปลความหมายของความรับผิดชอบไวในศัพทบัญญัติทางการศึกษา คือ 

Accountability หมายถึง ภาระรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดและ  Responsibility  หมายถึง ความ

รับผิดชอบ 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์   ไดกลาววา  คนท่ีมีความรับผิดชอบมีลักษณะดังนี้คือ  ทําหนาท่ี

ท่ีไดรับมอบหมายไดอยางดีท่ีสุด  และทําเต็มกําลังความสามารถแมจะพบกับอุปสรรคมากเพียงใดก็

ไมยอทอ  ทํางานเสร็จทันเวลา  เสร็จทันกําหนด โดยไมตองควบคุม เอาจริงเอาจัง  ขยันขันแข็งไม

ท้ิงงานกลางคัน  ไมผัดวันประกันพรุง  ไมกลาวโทษผูอ่ืน ตรงตอเวลาในการทํางานหรือท่ีไดนัด

หมายไว  การตัดสินใจใด ๆ ของภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชนตองกระทําโดยมีพันธุ  

ความรับผิดชอบในส่ิงท่ีตนเองกระทําตอสาธารณชน หรือผูมีสวนไดเสียกับหนวยงานนั้น  โดย

คํานึงถึงผลประโยชนท่ีจะเกิดขึ้นแกสวนรวมเปนหลักและมีจิตใจเสียสละ  เห็นคุณคาสังคมท่ี

ตนเองสังกัดอยู79 

ฉลอง  มาปรีดา  ไดใหความหมายของความรับผิดชอบวา หมายถึง พันธะผูกพันในการท่ี

จะปฏิบัติหนาท่ีการงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  และยังหมายรวมถึงเม่ือมีผลเสียหายเกิดขึ้นก็ตอง

รับผิดชอบผลของการกระทํานั้น80 

สุดจิต นิมิตกุล   กลาววาเจาหนาท่ีตองมีความรับผิดชอบตอประชาชน ความถึงพอใจของ

ประชาชนตอการปฏิบัติงานจะเปนตัวช้ีวัดสําคัญในการประเมินความสําเร็จของหนวยงานและ

เจาหนาท่ี81 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  ใหความหมายของ ความรับผิดชอบ วา 

หมายถึง  การไดรับการยอมรับ และพึงพอใจจากผูใชบริการ   และผูมีสวนเกี่ยวของ การบรรลุตาม

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวของงานท่ีปฏิบัติ  คุณภาพของงานท้ังดานปริมาณ ความถูกตองครบถวน  

                                                             
79

 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ , “ธรรมรัฐภาคการเมือง : บทบาทภาคีเมือง,”  รัฐสภาสาร 

46,10( กันยายน 2541) : 83-95. 
80

 ฉลอง  มาปรีดา, คุณธรรมสําหรับผูบริหาร (กรุงเทพ: โอเดียนสโตร,2537),19. 
81

 สุดจิต  นิมิตกุล, กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการท่ีดีในการปกครองท่ีดี 

(กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ,2543)16. 
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รวมทั้งจํานวนความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และจํานวนการรองเรียน หรือการกลาวหา

ท่ีไดรับ82 

สํานักนายกรัฐมนตรี  หมายถึง  การตระหนักในสิทธิหนาท่ีความสํานึกในความรับผิดชอบ

ตอสังคม  การใสใจในปญหาสาธารณะ ของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหาตลอดจน

การเคารพในการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตางและความกลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน83 

จากความหมายขางตน  พอสรุปไววา  ความรับผิดชอบ หมายถึง  การตระหนักในสิทธิ

หนาท่ี  มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสถานศึกษา  กระตือรือรนในการแกปญหา  ตลอดจนการ

เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน  และกลาท่ีจะยอมรับผลจากส่ิงท่ีตนเองไดกระทํา 
ฉลอง มาปรีดา   กลาววา คุณสมบัติท่ีสําคัญอยางหนึ่งของผูบริหารนอกเหนือจากความรู

ความสามารถ  คือความรับผิดชอบ  ซ่ึงความรับผิดชอบแบงออกเปน 3 ประการคือ 

1. มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน  เพราะถึงแมวาผูบังคับบัญชาจะไดมอบหมายงานและ

ความรับผิดชอบใหผูใตบังคับบัญชาไปแลวก็ตาม  แตความรับผิดชอบหาไดรอดพนไปจากความ

รับผิดชอบของผูบังคับบัญชาไม เพราะไมวากรณีใด ๆ ผูบังคับบัญชายอมตองรับผิดชอบตอหนาท่ี

การงานท่ีตนเปนหัวหนาหรือผูบังคับบัญชาอยูเสมอ 

2. มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับบุคคล  ผูบริหารนั้นจะตองกลารับผิดชอบ  แมวาตนจะ

ไมไดทํา เชนเม่ือผูใตบังคับบัญชานําความเส่ือมเสียมาสูหนวยงาน จะตองทําการสืบสวนเพ่ือใหรู

เรื่องราวท่ีถูกตอง แลวพิจารณาโทษตามระเบียบวินัย 

3. มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกระทําของตน เม่ือผูบริหารตัดสินใจอยางไรคร้ันเกิด

ความผิดพลาด ผูบริหารจะตองยอมรับผิดไมปดความรับผิดชอบไปใหผูใตบังคับบัญชา ตองกลาสู

ความจริง  ผูบริหารท่ีมีความรับผิดชอบ ควรมีลักษณะดังตอไปนี ้

3.1 ตองซาบซ้ึงถึงนโยบาย อํานาจหนาท่ี และกิจการงานในหนวยงานของตน 

3.2 ตองมีแผนในการดําเนินงาน และหม่ันเอาใจใสปรับปรุงใหกาวหนาอยูเสมอ 

3.3 ตองเปนคนตรงตอเวลา  เห็นคุณคาของเวลา 
3.4 สามารถพึ่งตนเองได 
3.5 ถือความผิดพลาดเปนบทเรียน และตองแกไขไมทอใจแตหาทางแกไขใหดีขึ้น 
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 คณะกรรมการขาราชการพลเรือน,การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีด.ี

เอกสารประกอบการประชุมประจําประหวางสวนราชการกับสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน (นนทบุรี : สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน,2542),4. 
83

 สํานักนายกรัฐมนตรี,ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการ

บานเมืองและสังคมท่ีด ี(กรุงเทพฯ : สํานัก ก.พ., 2542),10. 
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3.6 ปฏิบัติงานดวยความมั่นใจ เม่ือปฏิบัติตามหลักวิชา ตามความคิดท่ีรอบคอบ แลว

ถาจะผิดก็ถือเปนเรื่องผิดวิสัย 

3.7 ตองหม่ันศึกษาหาความรูและปรับปรุงตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 

3.8 ตองหม่ันอบรมผูใตบังคับบัญชาใหมีความสามารถในการทํางาน 

3.9 ตองกระตุนและสนับสนุนผูบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น และหาทางปรับปรุง

งานของหนวยงานของตนเปนประจําเสมอ 

                     3.10 ตองขยันขนัแข็งในการทํางาน อุทิศเวลาใหแกหนาท่ีการงานและไมเปนผูท่ีชอบ

ผลัดวันประกันพรุง 

                     3.11ตองมีความซ่ือสัตย 

                     3.12 ตองเปนผูท่ีทํางานมิไดมุงเรื่องเงินเปนอันดับแรก แตมุงผลสําเร็จของงานกอน 

                     3.13 ตองไมถือเวลาปดทํางานสําคัญกวาความเดือดรอนหรือธุระของผูมาติดตอซ่ึง

ปรากฏอยูเฉพาะหนา 

                     3.14 ตองหม่ันสํารวจตวัเอง พิจารณาถึงขอบกพรองตางๆ  โดยพจิารณาเปรียบเทียบ

จากลักษณะและคุณสมบัติของผูท่ีมีความรับผิดชอบท่ีดี84 

 

6.หลักความคุมคา 

เกษม วฒันชัย  เสนอหลักความคุมคา ดังนี ้

1.การทํากจิการใด ๆ ตองสรางระบบคุณภาพมาตรฐาน  ควบคูกันไปใหมีการกําหนดระดับ 

มาตรฐานท่ีจะไปถึง  กําหนดวิธีปฏิบัติและสรางคูมือปฏิบัติแลววัดผล  ประเมินผลเปนระยะ 

2. การบริหารจดัการทุกดาน ตองยึดหลักประหยัดและหลักประสิทธิภาพ  ท้ังนี้เพ่ือใหเกิด 

การใชทรัพยากรขององคการอยางคุมคาท่ีสุด85 

บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะและบุญมี ล้ี   เสนอหลักธรรมาภิบาลท่ีสอดคลองกับหลักความคุมคา

วา  ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รัฐสามารถจัดสรรและใชทรัพยากรตางๆ ไดอยางคุมคา

                                                             
84

 ฉลอง มาปรีดา, คุณธรรมสําหรับผูบริหาร, (กรุงเทพ: โอเดียนสโตร,2537)19-22. 
85

 เกษม  วัฒนชัย, “สถาบันท่ีเขมแข็งม่ันคง”, วารสาร  มฉก. วิชาการ 4, 2 (กรกฎาคม – 

ธันวาคม  2543) : 4. 
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และเหมาะสม เพ่ือตอบสนองความตองการของคนในสังคม โดยรวมถึงการทํางานท่ีรวดเรว็ มี

คุณภาพและกอใหเกดิประโยชนสูงสุด86 

สถาบันพระปกเกลา  ไดนิยามความหมายของความคุมคา  ความคุมคาจะครอบคลุมถึง 

ดัชนีวัดความประหยัดและดัชนีวัดความสามารถในการแขงขัน เครื่องช้ีผลในการปฏิบัติหรือการ

ประเมินผลของการดําเนินการนั้น87 

อัจฉรา  โยมสินธุ   กลาวถึงหลักบรรษัทภิบาลที่สอดคลองกับหลักความคุมคา 2 ประการ 

ไดแก 

1. คุณคาระยะยาว  หลักบรรษัทใหความสําคัญตอการสรางคุณคาในระยะยาวแกองคกร

มากกวาการตักตวงผลประโยชนในระยะส้ัน คณะกรรมการบรรษัทจะตองมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล  มี

ความมุงม่ันท่ีจะทําธุรกิจเพ่ือสรางคุณคาระยะยาว  เพ่ือความม่ันคงและยั่งยืน 

2. การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  ตองสงเสริมใหการปฏิบัติงานทุกดานมุงสูความเปนเลิศ  มุง

สรางความสมบูรณแบบ โดยมีนโยบายท่ีชัดเจน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของธุรกิจ  มีการผลักดันและ

สนับสนุนใหทุกฝายมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา88 

สรุปไดวา หลักความคุมคา หมายถึง  การบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด ดวย

ความประหยัดใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด 

จากความหมายขางตนอาจกลาวไดวา การท่ีจะดําเนินการใด ๆ ใหเปนไปตามหลักความ

คุมคานั้น ตองคํานึงถึงความประหยัด  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลรวมถึงผลประโยชนสูงสุดท่ีจะ

เกิดกับสวนรวม  คํานึงถึงผลระยะยาว  การปฏิบัติตนท่ีเปนเลิศทุกดาน  มีระบบคุณภาพมาตรฐาน 

การรูจักเลือกนําวิธีการและเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช   บุคลากรไดรับการพัฒนาความสามารถอยาง

เปนระบบ  ตอเนื่อง  และคํานึงถึงผูรับบริการเปนสําคัญ 

จะเห็นไดวาความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเกี่ยวของกับหลักความคุมคาเปน

อยางมาก  เปนส่ิงท่ีควรทําความเขาใจ  การท่ีจะกลาววาองคการมีประสิทธิผลโดยคํานึงถึงสําเร็จ

หรือผลท่ีเกิดขึ้นของงานเพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอ  ตองพิจารณาลึกลงไปกวานั้นอีกวาผลสําเร็จ
                                                             

86
 บุษบง  ชัยเจริญวฒันะและบุญมี ล้ี,รายงานการวิจัยตวัช้ีวัดธรรมาภิบาล (กรุงเทพฯ :

สถาบันพระปกเกลา,2544),58. 
87

 สถาบันพระปกเกลา, โครงงานขยายผลเพ่ือนําตวัช้ีวัดการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

ระดับองคกรไปสูการปฏิบัต ิ(นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา,2548)47. 
88

 อัจฉรา  โยมสินธุ, “บรรษัทภิบาลกลยุทธธุรกิจแบบยั่งยืน,”วารสารนกับริหาร 21, 3 

(กรกฎาคม-กันยายน 2544) : 33-38. 
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หรือผลของงานนั้น สนองตอบหรือบรรลุผลตามวัตถุประสงคขององคการอยางไร หรือวาบน

ความสําเร็จนั้นมีการใชทรัพยากรท้ังในดานเงินทุน ระยะเวลาและบุคลากรมากเกินความจําเปนจึง

สําเร็จได ดังนั้นการวิเคราะหประสิทธิภาพจะตองพิจารณาประสิทธิภาพหรือความสามารถท่ีทําให

เกิดความสําเร็จควบคูกันไป  

สถาบันพระปกเกลา กลาวถึงหลักความคุมคาจะครอบคลุม 3 ประเด็น คือการบริหาร

จัดการใชทรัพยากร การประหยัด และความสามารถในการแขงขัน โดยการบริหารจัดการทรพัยากร

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม หรือเกิดผลประโยชนท่ีมากกวาตนทุนท่ีเสียไปในการนํา

ทรัพยากรเหลานั้นมาใช 

 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

 สําหรับธรรมาภิบาลในสถานศึกษานั้น เกษม  วัฒนชัย ไดกลาวถึงการบริหารแบบธรรมา  

ภิบาลในสถานศึกษานั้นมีดังนี้ 

1. การบริหารการศึกษาตองสอดคลองและตอบสนองตอนโยบายและความตองการของ

ระบบการศึกษาไทย ซ่ึงอะไรท่ีเปน Nonrelevance หรือ Less Relevance ตองตัดท้ิง เพราะเราไมมี

งบประมาณพอท่ีจะทําทุกอยาง  ซ่ึงอยากใหเรื่องความสอดคลอง (Relevance) อยูในหลักสูตรการ

บริหาร   การศึกษาเรื่องการบริหารการศึกษาตองสอดคลองกับระบบเพราะฉะนั้นการบริหาร

การศึกษาตองสอดคลองและตอบสนองตอนโยบายและความตองการของระบบการศึกษาไทย ซ่ึง

ในหลักธรรมาภิบาลถาเอาไปใชในส่ิงท่ีไมมีประโยชนหรือเปนประโยชนเฉพาะตนเองหรือพวก

พอง ตรงนี้ตองรับผิดชอบในเชิงธรรมาภิบาล หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ งบประมาณทุกบาทท่ี

โรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือกระทรวงศึกษาธิการไดมาตองใชใหเกิดประโยชน สูงสุด จะ

คอรัปช่ันไมไดตรงนี้เปนหลักธรรมาภิบาลทีสํ่าคัญ 

2. กระบวนการบริหารตองมีประสิทธิภาพ  (Efficiency)  และไดประสิทธิผล 

(effectiveness) 

3. ทุกขั้นตอนตองโปรงใส (Transparency) และมีเหตุผล (Reasonableness) เรื่อง “ความ

มีเหตุผล”  มาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ซ่ึงมี 3 เรื่องใหญ ๆ 

คือ  1.  ทางสายกลาง (Moderation) หรือมัชฌิมาปฏิปทา 2. ทําอะไรตองมีเหตุผล (Reasonableness) 

และ 3. มีภูมิคุมภัย (Self immunity)  
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4. ตองมีระบบรับผิดชอบตอผลการบริหารการศึกษา (Accountability) ตองสรางระบบ

ใหมีคนรับผิดชอบ ครูใหญหัวหนาหมวด  ผูอํานวยการเขตเลขาธิการของแทงตางๆ  ตองรับผิดชอบ 

ถาสรางตรงนี้เช่ือวาระบบจะมีธรรมาภิบาล และสามารถเคล่ือนไปขางหนาไดอยางรวดเร็ว89 

ในขณะท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  ไดกลาวถึงการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล 

โดยนําหลักธรรมาภิบาลมาบูรณาการในการบริหารจัดการศึกษาดวยหลักการดังนี้  หลักนิติธรรม 

หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา 

โดยนําหลักธรรมาภิบาลมาบูรณาการเขากับการดําเนินงานดานตางๆ  ของสถานศึกษา

ไดแกการดําเนินงานดานวิชาการ งบประมาณ  บริหารงานบุคคล  และบริหารท่ัวไปในการจัด

การศึกษาท่ีทําใหผูเรียนเปนคนเกง  ดี และมีความสุขดังแผนภูมิความสัมพันธดังนี้90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 5 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล 

ท่ีมา : กระทรวงศึกษาธิการ , การบริหารสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : 2546)30-31. 
                                                             

89
 เกษม วัฒนชัย,ธรรมาภิบาลกับคอรัปช่ันในสังคมไทย (กรงุเทพฯ : อัมรินทรปริ้นติ้ง-

แอนดพับลิสซ่ิง,2546),2. 
90

 กระทรวงศึกษาธิการ, การบริหารสถานศึกษาท่ีเปนนติิบุคคล (กรุงเทพฯ : 2546,),30-31. 

ผูเรียนเปนคนด ี

เกง 

มีความสุข 

ดานวิชาการ ดานงบประมาณ 

ดานบริหาร 

ท่ัวไป 

ดานบริหาร 

งานบุคคล 
หลักความ 

โปรงใส 

หลักความ

รับผิดชอบ 

หลักการ 

มีสวนรวม 

หลักคุณธรรม 

หลักนิติธรรม 

หลักความคุมคา 
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 จากท่ีกลาวมานั้นพอสรุปไดวาการใชธรรมาภิบาลในสถานศึกษานั้นจะทําใหสถานศึกษามี

ประสิทธิภาพในการบริหารซ่ึงเกิดจากการบูรณาการนําหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ประการ คือ หลักนิติ

ธรรม หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ  หลักความ

คุมคา มาปรับใชกับการบริหารสถานศึกษาซ่ึงสงผลใหสถานศึกษาสามารถบริหารสถานศึกษาได

อยางมีศักยภาพสอดคลองกับนโยบาย  โปรงใสทุกขั้นตอน สามารถตรวจสอบได 

 

บทบาทผูบริหารในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 ผูบริหารนั้นเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญเปนอยางมากในการขับเคล่ือนองคการ การใชหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารนั้น เจือจันทร  จงสถิตอยู  ไดกลาวไววาในการนําธรรมรัฐมาปฏิบัติ

ผูบริหารควรบริหารจัดการดวยความเปนธรรม  ใหความยุติธรรมกับทีมงานการตัดสินใจก็ควรให

ทีมงานมีสวนรวม ช้ีแจงใหทุกคนเขาใจถึงบทบาทและปญหาท่ีแทจริงในการปฏิบัติงานเพื่อการ

บริหารจัดการท่ีดี91 

 ขณะท่ี ปญญา  ฉายะจินดาวงศและคณะ  ไดกลาววา ผูบริหารมีหนาท่ีประสานงานระหวาง

คณะกรรมการกับพนักงานตองมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเปนประจํา  มีการบริหารอยาง

โปรงใสพรอมท่ีจะใหตรวจสอบไดทุกเวลาและคํานึงถึงประโยชนสวนรวมอยางยุติธรรม92 

 รวมทั้ง ยุทธ  วงฉัตรธาร  ไดกลาวไววา การสรางกระบวนการธรรมรัฐหรือการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีควรเริ่มตนดวยความตั้งใจจริงของคณะผูบริหารและคณะกรรมการท่ีเขมแข็ง  ซ่ึง

ประกอบดวยคณะกรรมการท่ีสามารถคานอํานาจซ่ึงกันและกันและตองมีประสบการณในการ

บริหารองคกร โดยกําหนดแนวทางการบริหารช้ีใหเห็นบทบาทและทิศทางท่ีชัดเจนในการ

ดําเนินงาน  รวมกันสรางกระบวนการจัดการท่ีรัดกุมมีการพิจารณาตัดสินท่ีดีเพ่ือปองกันมิใหเกิด

ความเสียหายสรางความคลองตัวใหเกิดขึ้นในการบริหารงาน93 

 ซ่ึงในแวดวงการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดกลาวเกี่ยวกับบทบาทบริหารสถานศึกษา  

ของผูบริหารในสถานะนิติบุคคลซ่ึงไดกําหนดแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล คือ 

                                                             
91

 เจือจันทร  จงสถิตอยู, “คนเดน,” วารสารนักบริหาร 21  (2544)6. 
92

 ปญญา  ฉายะจินดาวงศและคณะ, “ธรรมรัฐ,” วารสารนักบริหาร 20, 3 (กรกฎาคม-

กันยายน 2543) :36. 
93

 ยุทธ  วงฉัตรธาร, “การสรางกระบวนการธรรมรัฐ,” วารสารนักบริหาร  21, 3 

(กรกฎาคม-กันยายน 2544) :36. 
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1. รวบรวมและจัดระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน  การบริหารแนวใหมจําเปน

อยางย่ิงท่ีจะตองบริหารและตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลมากกวาสามัญสํานึกดังนั้นผูบริหารจึงจําเปน

จะตองรวบรวม จัดระบบและใชขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจใหไดมากท่ีสุดเทาท่ี

จะทําได 

2. วางแผนและดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว การวางแผนมีสวนชวยใหผูบริหารมีทิศทาง

ในการบริหารดังนั้นผูบริหารตองมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนสามารถดําเนินการ

บริหารตามแผนท่ีกําหนดไวรวมท้ังการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน

เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว 

3. ศึกษากฎหมาย กฎ และระเบียบท่ีเกี่ยวของในการบริหารสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล

ผูบริหารมีอํานาจบริหารอยางอิสระ ขณะเดียวกันก็รับผิดชอบตอการตัดสินใจของตนอยางเต็มท่ี

ดังนั้นเพ่ือปองกันความผิดพลาดเชิงกฎหมายและการตัดสินใจของตน  ผูบริหารจึงจําเปนจะตองทํา

ความเขาใจกฎหมายอยางแทจริง 

4. การบริหารและการตัดสินใจโดยองคคณะบุคคล   การศึกษาเปนการบริการสาธารณะ 

เพ่ือใหการบริหารและตัดสินใจมีความถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุด  ผูบริหารควรดําเนินโดยใช

องคคณะบุคคลเขาไปมีสวนรวมในการพิจารณาตัดสินใจมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

5. จัดระบบบัญชีใหครบถวนถูกตองผูบริหารจําเปนจะตองจัดทําระบบบัญชีใหครบถวน 

ความถูกตองตามระบบและระเบียบของทางราชการเพ่ือการบริหารของตนเปนไปดวยความ

โปรงใสและสุจริต94 

จากท่ีกลาวมาเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารในการบริหารแบบธรรมาภิบาลพอท่ีจะสรุปได

วาการบริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาลตองอาศัยปจจัยหลายประการในการบริหารใหมี

ประสิทธิภาพซ่ึงอาจสรุปเปนดังนี้  คือผูบริหารจะตองเปนบุคคลท่ีมีการเรียนรูตลอดเวลาท้ังขอ

กฎหมาย กฎขอบังคับ องคความรูทางการบริหารในดานตางๆ  เพ่ือสรางเสริมประสบการณในการ

บริหารเนื่องจากการบริหารแบบธรรมาภิบาลนั้นผูบริหารจะตองมีความรูความสามารถและ

ประสบการณซ่ึงจะทําใหการตัดสินใจ การวางแผนในการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

และผูบริหารจะตองยึดหลักพุทธศาสนาในการบริหารโดยนําหลักธรรมมาบูรณาการกับการบริหาร

แบบธรรมาภิบาลซ่ึงจะทําใหการบริหารมีประสิทธิภาพ  เปนท่ียอมรับของคนในองคการซ่ึง

หลักธรรมท่ีสําคัญท่ีควรนํามาใชในการบริหารควบคูกับหลักธรรมาภิบาลคือหลักทศพิธราชธรรม 

                                                             
94

 กระทรวงศึกษาธิการ, การบริหารสถานศึกษาท่ีเปนนติิบุคคล (กรุงเทพฯ : กระทรวง 

ศึกษาธิการ,2546) ,1. 
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เพราะจะทําใหผูบริหารเปนบุคคลท่ีหนาเช่ือถือ  มีความรอบคอบ มีคุณธรรมและมีความยุติธรรมใน

การบริหาร 

 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Job  satisfaction)  มีความสําคัญตอการปฏิบัติงานมาก 

เพราะหากผูทํางานมีความพึงพอใจในงานท่ีตนทําอยูก็จะนําไปสูความสําเร็จ  มีความกระตอืรอืรนท่ี

จะทํางานนั้นใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  และมีประสิทธิภาพ  แตถาหากผูทํางานไมมีความพึงพอใจใน

งานท่ีทําอยู  ผลเสียก็จะเกิดแกงานและองคกรนั้น ๆ 

 

ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 มอรส (Morse) อางถึงในรัชนี  วัฒนภิรมย  ไดใหทัศนะเกี่ยวกับความพึงพอใจ วา หมายถึง 

การลดความเครียดของผูทํางานใหนอยลง  กลาวคือ ธรรมชาติของมนุษยนั้นมีความตองการ ถา

ความตองการไดรับการตอบสนองท้ังหมดหรือเพียงบางสวน  ความเครียดจะลดนอยลง และความ

พึงพอใจจะเกิดขึ้นในทางกลับกัน ถาความตองการนั้นไมไดรับการตอบสนอง  ความเครียดและ

ความไมพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น95 

 โยเดอร (Yoder) ใหความหมายวา  ความพึงพอใจในการทํางาน คือ ความพึงพอใจในงานท่ี

ทํา และมีความเต็มใจท่ีจะทํางานนั้นใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ  บุคลากรในหนวยงาน 

จะมีความรูสึกพอใจในงานท่ีทํา  เม่ืองานไดใหผลตอบแทนท้ังทางดานวัตถุและจิตใจและสามารถ

ตอบสนองความตองการของเขาได 

 สเตราส (Strauss)  และเซเลส  (Sayles)  ใหความหมายวาความพึงพอใจในงานเปน

ความรูสึกพึงพอใจในงานท่ีทําและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานนั้นใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ 

บุคคลจะรูสึกพึงพอใจในงานท่ีทําเม่ืองานนั้นใหประโยชนตอบแทนท้ังดานวัตถุและจิตใจ สามารถ

สนองความตองการพ้ืนฐานของบุคคลได 

 วรูม (Vroom) ใหความหมายของความพึงพอใจในงานวา  ทัศนคติในงานนั้นสามารถใช

แทนกันได  เพราะท้ังสองคํานี้จะหมายถึงผลท่ีไดจากการท่ีบุคคลเขาไปมีสวนรวมในงานท่ีคนทํา

                                                             
95

 รัชนี  วัฒนภิรมย, “ ความสัมพันธระหวางการบริหารโครงการกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการครูกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2550), 24. 
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ทัศนคติดานบวกจะแสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจในงานนั้น และทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็น

ถึงความไมพึงพอใจนั่นเอง 

 เคลย สมิต (Clay Smith)  กลาวถึง  ความพึงพอใจในการทํางานเปนการบงบอกถึงระดับ

ความพึงพอใจมากนอยของเจาหนาท่ีท่ีมีตองานนั้นวา  ตอบสนองความตองการของเขาไดเพียงใด 

และกลาวอีกวา เปนความรูสึกของเจาหนาท่ีท่ีมีตองานท้ังในดานรางกาย  จิตใจ และสภาพแวดลอม 

 บลัมและเนยเลอร (Blum and Naylor) กลาววา  ความพึงพอใจในการทํางานเปนทัศนคติ

ตางๆ  ซ่ึงไดผลมาจากงานและปจจัยแวดลอม เชน คาจาง  สถานภาพ  โอกาสกาวหนาในการทํางาน  

ความยุติธรรมของผูบังคับบัญชา  และความเหมาะสมของปริมาณงาน เปนตน 

 กรีน (Green)  ใหความหมายวา  บุคคลเม่ือมีความพึงพอใจในการทํางาน  จะเกดิความตัง้ใจ

ในการทํางานและเต็มใจท่ีจะอุทิศเวลา แรงกาย  ความคิดเพือ่สนองความตองการ  

 อุบลรัตน เจาะจิตต  ไดใหความหมายไววา  ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรูสึกหรือ

ทัศนคติในทางบวกของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งซ่ึงจะเกิดขึ้นเม่ือส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความ

ตองการของบุคคลนั้นได ท้ังนีโ้ดยสืบเนื่องมาจากการรับรู  และความเขาใจ96 

 เฟรนซ (French) ไดใหความเห็นวา สภาพของงานท่ีดี เชน มีการแบงงานหรือการบริหารท่ี

ดีสามารถทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานได ท้ังนี้เพราะลักษณะของงานท่ีดีจะกอใหเกิดสภา

นภาพทางสังคมสูงและทําใหบุคคลสามารถปรับปรุงบุคลิกภาพของตนใหเขากับสภาพสังคม ท้ัง

ภายในและภายนอกองคกรไดเม่ือบุคคลสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมท้ังภายในและภายนอก

องคการไดเชนนี้  ความพึงพอใจในงานก็ยอมมีขึ้น (อางถึงในพิสมัย  สงจันทร)97 

จากความหมายท่ีกลาวมาขางตน พอจะสรุปไดวา  ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง 

ความรูสึกเต็มใจ  มีความสุขและเจตคติท่ีดีตองานท่ีปฏิบัติหนาท่ีตอองคกรของตน ซ่ึงเกิดจากปจจัย

ตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน เม่ือความตองการของเขาไดรับการตอบสนองหรือไดรับผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงคจากการทํางาน 

 

 
                                                             

96 อุบลรัตน  เจาะจิตต, “ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอการปฏิบัติงานของ

สํานักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยศรีปทุม”  (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม,2542), 29. 
97

 พิสมัย  สงจันทร, “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชุมพร เขต  2 ” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2549),39. 
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องคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนองคประกอบสําคัญในการทํางานใหสําเร็จ  เปน

ความรูสึกท่ีดีโดยสวนรวมของคนตองาน  คนท่ีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง  โดยท่ัวไปจะ

หมายความวาคนชอบหรือใหคุณคากับงานสูง  มีความรูสึกท่ีดีตองาน การท่ีบุคลากรในองคการจะ

เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากหรือนอยเพียงใดขึ้นอยูกับองคประกอบของส่ิงจูงใจท่ี

องคการนั้นมี  ซ่ึงมีผูศึกษาถึงองคประกอบสําคัญท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไดแก 

บารนารด (Barnard) ไดกลาวถึงส่ิงจูงใจท่ีผูบริหารหรือหนวยงานใชเปนเคร่ืองกระตุนใหบุคคลเกิด

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว 8 ประการ คือ1) ส่ิงจูงใจท่ีเปนวัตถุ (material inducements) 

ไดแก เงิน ส่ิงของ ท่ีใหแกผูปฏิบัติงานเปนการตอบแทน ชดเชย  หรือเปนรางวัลท่ีเขาปฏิบัติใหแก

หนวยงานมาแลวเปนอยางดี 2) ส่ิงจูงใจท่ีเปนโอกาสของบุคคลซ่ึงไมใชวัตถุ (personal nonmaterial 

opportunities) เปนส่ิงจูงใจท่ีสําคัญในการชวยสงเสริมความรวมมือในการทํางานมากกวารางวัลท่ี

เปนวัตถุ เชน เกียรติยศ การใหสิทธิพิเศษ และการมีอํานาจ เปนตน 3) สภาพทางกายภาพภายในท่ี

พึงปรารถนา  (desirable  physical conditions) ไดแก สถานท่ีทํางาน เครื่องมือเครื่องใชรวมทั้งส่ิง

อํานวยความสะดวกในการทํางานตางๆ  4) ผลประโยชนทางอุดมคติ (idea benefactions) หมายถึง 

สมรรถภาพของหนวยงานท่ีสนองความตองการของบุคคลในดานความภาคภูมิใจท่ีแสดงฝมือ  การ

ไดมีโอกาสชวยเหลือครอบครัวตนเองและผูอ่ืน และการแสดงความภักดีกับหนวยงาน 5) การดึงดูด

ใจในสังคม (associational  attractiveness)  หมายถึง ความสัมพันธ ฉันทมิตร ซ่ึงถาความสัมพันธ

เปนไปดวยดี จะทําใหเกิดความผูกพันและความพึงพอใจรวมกับหนวยงาน 6) การปรับสภาพการ

ทํางานใหเหมาะสมกับวิธีการและทัศนคติของบุคคล (adaptation  of  conditions to habitual 

methods and attitudes) หมายถึง การปรับปรุงตําแหนงงาน วิธีการทํางานใหสอดคลองกับ

ความสามารถของบุคลากร  7) โอกาสท่ีจะมีสวนรวมในการทํางาน (the  opportunity of  enlarger 

participation) หมายถึง การเปดโอกาสใหบุคลากรรูสึกมีสวนรวมในงานเปนบุคคลสําคัญคนหนึ่ง

ของหนวยงาน  มีความรูสึกเทาเทียมกันในหมูผูรวมงาน และมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน 8 ) สภาพ

ของการอยูรวมกัน  (the  conditions of connunion) หมายถึง  ความพึงพอใจของบุคคลในดานสังคม

หรือความม่ันคงในทางสังคมท่ีทําใหรูสึกมีหลักประกันและความม่ันคงในการทํางาน ซ่ึงสอดคลอง

กับกิลเมอร และคณะ  (Glimmer and others) ไดสรุปองคประกอบดานส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว 10 ประการ คือ1) ความม่ันคงปลอดภัย (security) ไดแก  

ความรูสึกวาไดทํางานอยางเต็มความสามารถมีหลักประกันความม่ันคงปลอดภัย (security) และ

ไดรับความเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา 2) โอกาสกาวหนาในการทํางาน (opportunity for 

advancement) ไดแก การมีโอกาสเล่ือนไปสูตําแหนงท่ีสูงขึ้น  โอกาสไดรับส่ิงตอบแทนจาก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 

65 

ความสามารถในการทํางานของตน 3) หนวยงานและการจัดการ (company  and  management)  

ไดแก ความพอใจในช่ือของท่ีทํางานและพอใจในการดําเนินงานของหนวยงาน 4) คาจาง (wages) 

ไดแก จํานวนรายไดประจํา และรายไดท่ีจายเปนพิเศษ  ซ่ึงหนวยงานใหแกผูทํางาน 5) ลักษณะของ

งานท่ีทํา (intrinsic  aspects of the job)  ไดแก การไดทํางานซ่ึงมีลักษณะตรงกับความถนัด  ทักษะ

และความรูความสามารถในการนิ เทศงานของผูบังคับบัญชาและความสัมพันธ อันดีกับ

ผูบังคับบัญชา 7) ลักษณะทางสังคม (social aspects of the job) ไดแก การทํางานรวมกันกับบุคคล

อ่ืนและมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน 8) การติดตอส่ือสาร (communication) ไดแก สภาพและลักษณะ

การติดตอ  ส่ือสารท้ังระหวางภายในและภายนอกหนวยงาน 9)  สภาพการทํางาน (working  

condition) ไดแก ภาวะแวดลอมตางๆ  ในการทํางาน เชน ช่ัวโมงการทํางาน แสง เสียง อากาศ 

หองอาหาร หองน้ํา  10) ประโยชนเกื้อกูลตางๆ  (benefits) ไดแก เงินเดือน บําเหน็จตอบแทนเม่ือ

ออกจากงาน  การบริการและการรักษาพยาบาล  ท่ีอยูอาศัย  สวัสดิการ นอกจากนี้ล็อค (Locke)ได

กลาววา องคประกอบท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว  9 ประการ คือ 1) ลักษณะของ

งาน (work) ไดแก ความนาสนใจของงาน  ความยากงายของงาน โอกาสเรียนรูหรือศึกษางาน 

โอกาสท่ีจะทํางานสําเร็จ  รวมถึงวิธีการทํางาน  และการควบคุมการทํางาน 2) คาตอบแทน (pay) 

ไดแก จํานวนเงินท่ีไดรับมีความเทาเทียมและความยุติธรรม  ในการจายเงินเดือนของหนวยงาน 3) 

การเล่ือนตําแหนง (promotion) ไดแก โอกาสในการเล่ือนตําแหนงสูงขึ้น ความยุติธรรมในการ

เล่ือนตําแหนงของหนวยงาน และหลักการในการพิจารณาเล่ือนตําแหนง 4)  การไดรับการยอมรับ

นับถือ (recognition)  ไดแก การไดรับคํายกยอง ชมเชยในผลสําเร็จของงาน  ความเช่ือม่ันในการ

ผลงาน 5)  ผลประโยชนเกื้อกูล (benefits) ไดแก บําเหน็จบํานาญ  สวัสดิการ  การรักษาพยาบาล  

คาใชจายระหวางลา วันหยุดประจําป 6) สภาพการทํางาน (working  condition)  ไดแก ช่ัวโมงการ

ทํางาน  ชวงเวลาพัก เครื่องเมือเครื่องใชในการทํางาน อุณหภูมิ  การถายเทอากาศ ความช้ืน  ทําเล

ท่ีตั้งและรูปแบบการกอสรางอาคารสถานท่ีทํางาน 7)  การนิเทศงาน (supervision) ไดแก การไดรับ

การเอาใจใสดูแล  ชวยเหลือแนะนําจากผูบังคับบัญชา วิธีการและเทคนิคในการนิเทศงาน  ความมี

มนุษยสัมพันธและทักษะในการบริหารของผูนิเทศ 8) เพ่ือนรวมงาน (co-workers) ไดแกความรู

ความสามารถของเพื่อนรวมงานการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และความมีมิตรภาพอันดีตอกัน   

9) หนวยงานและการจัดการ (company and management) ไดแก ความเอาใจใสบุคลากรใน

หนวยงาน นโยบาย การบริหารของหนวยงาน98 

                                                             
98 Ernest R. Hilgard, Introduction to Psychology (New York : Horcourt Branch and 

World Inc.1962),564. 
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 ดังนั้น  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขึ้นอยูกับองคประกอบของส่ิงจูงใจท่ีองคการนั้น ๆ

มีตอผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนส่ิงท่ีผูบริหารตองคํานึงและกําหนดใหมีขึ้นอยางเหมาะสม เพ่ือใหการ

บริหารงานองคการ และการบริหารงานบุคคลดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ความพึงพอใจในการทํางานของครู 

 ความพึงพอใจมีความสําคัญอยางย่ิงตอวิชาชีพครู  เพราะเปนเครื่องเสริมสรางกําลังใจให

ประกอบกิจการงานใหเจริญกาวหนาย่ิง ๆขึ้นไป  ในทางตรงกันขาม  หากครูไมมีความพึงพอใจตอ

วิชาชีพของตนแลว จะทําใหงานมีประสิทธิภาพและเจริญกาวหนา เปนไปไดยาก   จึงเปน

องคประกอบสําคัญอยางหนึ่งท่ีจะผลักดันใหบุคคลทํางานไดสําเร็จ แมวาบุคคลจะมีความสามารถ

เพียงใดก็ตาม  แตถามีทัศนคติท่ีไมดีตอวิชาชีพนั้นๆ ก็จะทําหนาท่ีของตนไดไมดีเทากับบุคคลท่ีมี

ความสามารถเทากันแตมีความพึงพอใจท่ีดตีองานท่ีทํานั้นๆ  เพราะระดับความมุงหมาย ทาท่ี และ

ความตั้งใจในการทํางานขึ้นอยูกับความพึงพอใจ   เนื่องจากสามารถเสริมสรางหรือหักลางแรงบีบ 

(drive) ความพึงพอใจ (Motive) ในการปฏิบัติงานของบุคคลใด ๆ ได 

 ดังนั้น ความพึงพอใจในการทํางานเกิดจากการไดรับการตอบสนองความตองการดานวัตถุ

และทางดานจิตใจ  ถาบุคคลใดไดรับการตอบสนองความตองการมาก  จะมีความพึงพอใจในการ

ทํางานมาก เปนผลใหเขามีความกระตือรือรนในการทํางาน ดวยความเต็มใจและอุตสาหะ พยายาม 

แตในทางตรงกันขาม หากบุคคลไมไดรับการตอบสนองตามตองการ  ความไมพึงพอใจในการ

ทํางานก็ยอมเกิดขึ้น 

 สรุป ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกชอบ สุขใจ เต็มใจ ยินดี หรือมี

ทัศนคติท่ีดีของแตละบุคคลท่ีมีตอองคประกอบตาง ๆในการปฏิบัติงานเม่ือความตองการของเขา

สําเร็จ 

 

ทฤษฎีการจูงใจและการสรางความพึงพอใจในการทํางาน   

 ความพึงพอใจในการทํางานมีองคประกอบหลายอยาง ดังนั้นจึงไมมีทฤษฎีใดมีรายละเอียด

และเนื้อหาครบถวนท่ีสุด  การศึกษาจึงใชการผสมผสานหลาย ๆทฤษฎี  เพ่ือใหครอบคลุมขอบขาย

ท่ีจะศึกษา  ผูวิจัยจึงขอนําเสนอทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจดังตอไปนี ้

 

ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว 

 มาสโลว (Maslow)  ไดเสนอทฤษฎีลําดับขั้นของความตองการ (Need-Hierachy Theory) 

ซ่ึงเปนทฤษฎีการจูงใจท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ตั้งอยูบน
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สมมติฐานท่ีวา มนุษยมีความตองการอยูเสมอไมมีส้ินสุด  ความตองการมีลําดับขั้นตามลําดับ

ความสําคัญ  ซ่ึงลําดับขั้นของความตองการมีดังนี้ 1) ความตองการทางดานรางกาย  (Physiological 

Needs)  เปนความตองการขั้นพ้ืนฐาน และจําเปนท่ีสุดสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย  เปนความ

ตองการท่ีมนุษยตองการไดรับการตอบสนองกอนความตองการอ่ืนๆ  ความตองการดานนี้ไดแก 

ความตองการ อาหาร น้ํา ท่ีอยูอาศัย ฯลฯ 2) ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs)  เม่ือความ

ตองการดานรางกายไดรับการตอบสนอง มนุษยก็จะเกิดความตองการความปลอดภัยเปนความรูสึก

ท่ีตองการความม่ันคงปลอดภัย  การไดรับความคุมครองการไดอยูในสังคมท่ีเปนระเบียบ  มี

กฎหมายท่ีจะชวยคุมครองใหพนภยันตรายตางๆ  3) ความตองการดานสังคม (Social Needs)  เปน

ความตองการมีมิตรสัมพันธกับบุคคลท่ัว ๆ ไป  ตองการใหสังคมยอมรับตนเขาเปนสมาชิก  ไดมี

สวนรวมในสังคม 4) ความตองการไดรับการยกยองในสังคม (Esteem Needs) ตองการไดรับการยก

ยอง เคารพนับถือจากคนในสังคม  รวมถึงความเช่ือม่ันในตนเอง ความสําเร็จ  ความสามารถ ความ

เปนอิสระและเสรีภาพ  5)  ความตองการท่ีจะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิด (The  Needs  for 

Self Actualization)  เม่ือความตองการท้ัง 4 ขั้น ขางตนไดรับการตอบสนองแลว  มนุษยจะเกิดความ

ตองการอยากจะเปนในส่ิงท่ีตนอยากเปน แตก็เปนการยากลําบากท่ีจะบรรลุถึงความตองการขั้นนี้

ได99 

 

ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก (Two-Factor Theory) 

 ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรเบอรก (Herzberg) ซ่ึงไดรับจากการศึกษา นักบัญชีและวิศวกร 

จํานวน 200 คน เฮอรซเบอรกมุงความสนใจท่ีองคประกอบ 2 ชุด ดวยกันคือ องคประกอบของ

ความพึงพอใจและไมพึงพอใจจากการศึกษาพบวา องคประกอบสําคัญท่ีทําใหเกิดความสุขในการ

ทํางานท่ีมีอยู 2 ประการดังนี้คือ 

1.องคประกอบท่ีเรียกวา องคประกอบท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจ (Motivators) อยู  

5 ประการคือ 

                                                             

99 ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ(Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation) [Online], 8 

ตุลาคม 2553. Available from : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wbj&month=07-12-

2007 &group=29 &gblog =3 
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1.1 ความสําเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง การท่ีคนทํางานไดเสร็จส้ินและ

ประสบผลสําเร็จอยางดี  เม่ืองานประสบผลสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพอใจและปลาบปล้ืมใจใน

ผลสําเร็จของงานน้ัน 

1.2 การไดรับการยอมรับ (Recognition)  หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือไมวา

จากผูบังคับบัญชาจากเพื่อน  จากผูมาขอรับคําปรึกษาหรือจากบุคคลในหนวยงาน  การยอมรับนี้จะ

อยูในรูปของการยกยอง ชมเชย  หรือการยอมรับในความรู  ความสามารถ 

1.3 ลักษณะของงาน (Work  itself) หมายถึง งานท่ีนาสนใจงานท่ีตองอาศัยความคิด

ริเริ่มสรางสรรค  ทาทาย  หรือเปนงานท่ีสามารถทําตั้งแตตนจนจบไดโดยลําพัง 

1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility)  หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นจากการไดรบั

มอบหมายใหรับผิดชอบงานและมีอํานาจในงานท่ีรับผิดชอบอยางเต็มท่ี 

1.5 ความกาวหนาในตําแหนงการงาน (Advancement)  หมายถึง ไดรับเล่ือนขัน้เล่ือน

ตําแหนงใหสูงขึ้น 

2. องคประกอบท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในการทํางานองคประกอบนี้เรียกวาองคประกอบ

ค้ําจุน  (Hygiene factors)  มีอยู  11  ประการคือ 

2.1 เงินเดือน  (Salary)  หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนนั้นเปนท่ีพอใจ

ของบุคคลในหนวยงาน 

2.2 โอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในอนาคต (Possibility of  Growth)  หมายถึง 

โอกาสท่ีจะไดรับการแตงตั้งเล่ือนตําแหนงและไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพ 

2.3 ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา (Interpersonal relation with Subordinate) 

หมายถึง  การท่ีบุคคลสามารถทํางานรวมกัน มีความเขาใจอันดีและความสัมพันธ อันดีกับ

ผูใตบังคับบัญชา 

2.4 ฐานของอาชีพ (Status) หมายถึง  อาชีพนั้นเปนท่ียอมรับของสังคมมีเกียรติและ

ศักดิ์ศร ี

2.5 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (Interpersonal Relation with superior) หมายถึง  

การติดตอระหวางบุคคลกับผูบังคับบัญชาท่ีแสดงความสัมพันธอันดีตอกัน ความสามารถทํางาน

รวมกันและเขาใจซ่ึงกันและกัน 

2.6 ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน (Interpersonal  relation with peers) หมายถึง การ

ติดตอระหวางบุคคลกับเพ่ือนรวมงานท่ีแสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน ความสามารถทํางาน

รวมกันและเขาใจซ่ึงกันและกัน 
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2.7 เทคนิคการนิ เทศ  (Supervision technical)  หมายถึง  ความสามารถของ

ผูบังคับบัญชาในการดําเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร 

2.8 นโยบายและการบริหารงานของบริษัท (Company  policy and  Administration)  

หมายถึง การจัดการ (Management)  การบริหารงานขององคการและการติดตอส่ือสารในองคการ 

2.9 สภาพการทํางาน  (Working condition) ไดแก สภาพทางกายภาพของงาน เชน 

แสง เสียง อากาศ ช่ัวโมงทํางาน  และส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ เชน อุปกรณหรือเครื่องมือตางๆ  

2.10 ความเปนอยูสวนตัว (Personal life)  หมายถึง  ความรูสึกดีหรือไมดีอันเปนผลท่ี

ไดจากงานของเขา 

2.11 ความม่ันคงในงาน (Job  security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอความ

ม่ันคงในงาน ความยั่งยืนของอาชีพหรือความม่ันคงขององคการ 

องคประกอบท้ังสองดานนี้เปนส่ิงท่ีคนงานตองการ เพราะเปนแรงจูงใจในการทํางาน 

องคประกอบหรือปจจัยกระตุนเปนองคประกอบท่ีสําคัญทําใหคนเกิดความสุขในการทํางานและ

เม่ือคนไดรับการตอบสนองดวยปจจัยชนิดนี้แลว คนจะเกิดความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) 

สวนปจจัยค้ําจุนทําหนาท่ีเปนตัวปองกันมิใหคนเกิดความทุกขหรือความไมพึงพอใจในงาน  แต

มิไดหมายความวาความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเพราะปจจัยค้ําจุนๆเปนเพียงตัวปองกันมิใหความไมพึง

พอใจเกิดขึ้น  ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นตอเม่ือปจจัยกระตุนไดรับการตอบสนอง100 

 

ทฤษฎีการจูงใจของแมคเกรเกอร (McGregor’s Theory) 

 แมคเกรเกอร (McGregor)  ไดสรุปขอสมมุติฐานเกี่ยวกับมนุษยตั้งเปนทฤษฎี X และ 

ทฤษฎี Y อธิบายถึงลักษณะและการทํางานของมนุษยไว  2 แบบ คือ 

 แบบท่ี  1 เรียกวาทฤษฎี X เนื้อหาของทฤษฎีนี้มีวา มนุษยมีสัญชาตญาณท่ีจะหลีกเล่ียงการ

ทํางานทุกอยางเทาท่ีจะทําได อันมีสาเหตุจากไมชอบการทํางาน  ดังนั้น ผูบริหารจึงตองใชวิธีการ

บังคับ  ใชอํานาจควบคุม  ส่ังการ หรือขมขู ดวยวิธีการลงโทษ  ท้ังนี้ เพ่ือใหงานสําเร็จตาม

วัตถุประสงค มนุษยโดยเฉล่ียชอบใหมีผูคอยแนะนําช้ีแนวทางในการทํางาน  พยายามหลีกเล่ียง

ความรับผิดชอบมีความทะเยอทะยานนอย และตองการความปลอดภัยมากกวาส่ิงใด 

 แบบท่ี  2  เรียกวา ทฤษฎี Y ปจจุบันนี้มนุษยไมไดทํางานเพียงเพื่อใหไดรับเงินเพียงอยาง

เดียว  แตยังมีสวนประกอบอีกหลายอยางท่ีเปนส่ิงจูงใจใหพอใจในการทํางาน ซ่ึงแมคเกรเกอรได

                                                             
100Herzberg, Two-Factor Theory  [Online], 6 April 2010.  Available from :  http://en. 

wikipedia.org/wiki/Two-factor_theory 
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ตั้งสมมุติฐาน โดยสรุปไววา  คนไมหลีกเล่ียงงานเสมอไป  การบังคับขมขูไมใชวิถีทางท่ีจะชวยให

งานสําเร็จ การเปดโอกาสใหคนไดแสดงความสามารถรับผิดชอบ  ควบคุมตนเอง  จึงเปนวิถีทางทํา

ใหงานสําเร็จ การเปดโอกาสใหคนไดแสดงความสามารถรับผิดชอบ  ควบคุมตนเอง  จึงเปนวิถีทาง

ทําใหงานสําเร็จและเปนผลทําใหรูสึกผูกพันกับหนวยงานดวย ถาหากงานไดมีการจัดการอยาง

เหมาะสม  คนก็ยอมรับและยินดีรับผิดชอบในผลสําเร็จของงานดวย101 

 

ความสําคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนส่ิงสําคัญอยางย่ิงท่ีสนองความตองการของ

ผูปฏิบัติงานทางดานสังคม  และการไดรับการยกยองในสังคม   จึงจําเปนท่ีควรจัดใหมีในงานทุก

ประเภท ผูนําหรือผูบริหารจํานวนมากมักละเลยไมเห็นความสําคัญของความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน  โดยคิดแตเพียงการจะเลือกสรรบุคคลใหเหมาะสม กับงานท่ีจะตองทํา

เทานั้น แตไมไดทําใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึกมีความพึงพอใจในงานท่ีทํา  จึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทํา

ใหผูปฏิบัติงานเปล่ียนงานบอย ๆ หรือลาออก  ซ่ึงเชยเลสและสเตราส (Sayles and Strauss) ไดกลาว

วาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนเรื่องละเอียดออนท่ีเกี่ยวของกับความตองการและจิตใจของ

แตละบุคคลและเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญตอผูปฏิบัติงานมาก  เพราะผูปฏิบัติงานตองการไดรับ

ความสําเร็จตามความนําคิดของตน  กลาวคือ ผูปฏิบัติงานจะมีความรูสึกสมปรารถนาท่ีไดแสดง

บทบาทใหเต็มขีดความสามารถขณะท่ียังมีชีวิตอยู  แตการท่ีเขาจะทําเชนนั้นได เขาตองมีความพึง

พอใจในงานของเขากอนและบุคคลท่ีไมพึงพอใจในงานของตนถือวายังไมมีวุฒิภาวะ ทางจิตอยาง

เต็มท่ี แตคนท่ีไมเคยมีความพึงพอใจในงานจะเกิดคับของใจหรือมีขอขัดแยงในการทํางานจะทําให

ขวัญและกําลังใจในการทํางานต่ําลง ทําใหประสิทธิภาพของงานลดต่ําตามลงไปดวย สอดคลอง

กับเวอรเทอรและเดวิด (Werther and David)  ท่ีกลาววา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะมีผลตอ

การลาออก การขาดงาน ความประทับใจ  และประเด็นท่ีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตอ่ืนๆ  

นอกจากนี้ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  กลาววา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลใน

องคการ  มีผลตอความสําเร็จของงานและองคการ รวมทั้งความสุขของผูทํางานดวยองคการใดก็

ตาม หากบุคคลในองคการไมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานก็จะเปนมูลเหตุหนึ่งท่ีทําใหผลงาน

                                                             
101 McGregor’s Theory [Online], 10 April 2010.  Available from : http://en.wikipedia 

.org/wiki/Theory_X_ and_ theory_Y. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 

71 

และ คุณภาพของงานต่ํา เม่ือมีการขาดงาน ลาออกจากงาน หรืออาจกอใหเกิดปญหาอาชญากรรม

และปญหาทางวินัยไดอีกดวย102   

 สรุปวา   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะทําใหบุคคลเอาใจใสในการทํางาน ยอม

เสียสละเวลาและความสุขสวนตนเพ่ืองาน และมีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสงผลตอ

ประสิทธิภาพในการทํางาน  และเกิดประสิทธิผลตอเปาหมายขององคกร 

 

เขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา เขต 8 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเกิดจากการท่ี พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

และฉบับแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ .2545  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ไดกําหนดวา   การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหยดึเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา  โดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา  จํานวนประชากร  วัฒนธรรมและความเหมาะสม

ดานอ่ืนดวย  เวนแตการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา  ใหรัฐมนตรี

โดยคําแนะนําของสภาการศึกษาแหงชาติมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา  กําหนดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดตั้งเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จํานวน  

175  เขต 

 ในแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดมีคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจ

หนาท่ีกํากับดูแล  จัดตั้ง  ยุบรวม  หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ี  มีหนาท่ีสงเสริม  

สนับสนุน  ประสาน  การจัดการศึกษาท้ังสถานศึกษาเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินให

สามารถจัดการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

 การบริหารจัดการ ใหมีผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและ

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานใหเปนไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติ

ราชการของกระทรวง 

 โครงสรางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.2546  ไดกําหนดใหมี  6  กลุม  คือ 

 1. กลุมอํานวยการ 

 2. กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 

 3. กลุมบริหารงานบุคคล 

                                                             
102 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจ, จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล  ฉบับปรับปรุง 2544 (กรุงเทพฯ 

: บริษัทพิมพดีด,2544),121. 
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 4. กลุมนโยบายและแผน 

 5. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

 6. กลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

อํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.)มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้103 

 1. จัดทํานโยบาย  แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลอง

กับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และความ

ตองการของทองถ่ิน 

 2. วิเคราะหการจัดตั้ง  งบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา  และแจงจัดสรรใหหนวยงานขางตนรับทราบ  และกํากับตรวจสอบ  ติดตามการใช

จายดังกลาว 

 3. ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

 4. กํากับดูแล  ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 5. ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และรวบรวมขอมูลสารสนเทศ  ดานการศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

 6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม  สนับสนุน

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 8. ประสาน สงเสริม  สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  และสถาบันอ่ืน ๆ ท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 9. ดําเนินการและประสานสงเสริม  สนับสนุนการวิจัย  และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

 10. ประสาน  สงเสริม การดําเนินงานของคณะกรรมการ  และคณะทํางานดานการศึกษา 

                                                             
103สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 , G-BACS ศูนยประสานการบริหาร

ราชการโรงเรยีนขัน้พ้ืนฐาน(กาญจนบุรี : ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา,2548),4-5.  
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 11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกร  หนวยงานภาครัฐ  เอกชนและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 12. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของ

ผูใดโดยเฉพาะ  หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2553  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2533  โดยใหยกเลิก

มาตรา 33  ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  และใช

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การกําหนดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  ลงวันท่ี  17  

สิงหาคม  2553104  ท่ีกําหนดเขตพ้ืนท่ีการมัธยมศึกษา  และท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา  เพ่ือการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา  จํานวน  42  เขต แทน  

ผลจากกฎหมายดังกลาวทําใหเกิดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขึ้นมา  จํานวน  42  เขต 

 สําหรับโครงสรางสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  กฏหมายกําหนดใหมี

โครงสรางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีตามกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา พ.ศ.2546  และมีอํานาจหนาท่ีเหมือนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเดิม  แตดูแลบริหารจัดการเฉพาะ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีเทานั้น 

 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ประกอบดวยทองท่ีจังหวัดราชบุรี  และกาญจนบุรี  

ซ่ึงมีโรงเรียนมัธยมศึกษา  55  โรงเรียน  โดยเปนโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี  26  โรงเรียน  และ

โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี  29  โรงเรียน  ซ่ึงสวนใหญจะเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรม

สามัญศึกษาเดิม  มีครู  2,586  คน มีนักเรียนท้ังส้ิน 60,158 คน   

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  มีสํานักงานตั้งอยูท่ี เลขท่ี 421  ช้ัน 6  

อาคาร  6  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  ถนนยุติธรรม  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000105 

 

                                                             
104กระทรวงศึกษาธิการ, “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การกําหนดเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553,”ประกาศในราชกจิจานุเบกษา  ฉบับประกาศท่ัวไป  เลม  127  

ตอนพิเศษ 98.ง (18 ส.ค.2553) : 62. 
105 กลุมนโยบายและแผน  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8. W.W.W.sesao8 

.go.th. 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

งานวิจัยในประเทศ 

 สามารถ  อินตามูล  ไดมีการวิจัยเรื่อง การใชธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม  เขต 5 ผลการวิจัย พบวา 

                 1.การใชธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานใน สํานกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม  เขต 5 ผูบริหารไดใช  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  

หลักการมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
                  2.เปรียบเทียบการใชธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมี

ประสบการณในการดํารงตําแหนง ตางกันในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม  เขต 5 พบวา โดย

ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในทุกหลักยกเวนหลักความคุมคา  และ

เม่ือเปรียบเทียบรายคูพบวาผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณในการดํารงตําแหนงผูบริหาร

ตั้งแต 10 ปขึ้นไปกับตั้งแต 7-9 ป มีการใชธรรมาภิบาลในการบริหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ในหลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวมและหลักความคุมคา  

สวนผูบริหารท่ีมีประสบการณในการดํารงตําแหนงผูบริหารตั้งแต 7-9 ป กับตั้งแต 6 ปลงมา  มีการ

ใชธรรมาภิบาลในการบริหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในหลักนิติธรรมและหลักความ

โปรงใส 

                 3.ปญหาในการใชธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเชียงใหม  เขต 5 ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  คือผูบริหารกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบตาง ๆ ของ

บุคลากรไดเหมาะสมตามความถนัด รองลงมาคือ บุคลากรขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

จัดการงบประมาณของสถานศึกษาและผูบริหาร ไมไดสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับท่ีกําหนดขึ้น 

                4.แนวทางการใชธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

เชียงใหม  เขต 5 ท่ีสําคัญ คือผูบริหารควรกําหนดแผนและขั้นตอนการรับผิดชอบงานตาง ๆ โดย

ช้ีแจงการปฏิบัติงานใหชัดเจน  และมีการติดตามอยางตอเนื่อง  ควรสงเสริมใหบุคลากรทําตามกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับอยางเครงครัด  และตองมีการลงโทษบุคลากรท่ีประพฤติผิดกฎ  ระเบียบ 

ขอบังคับอยางจริงจัง และควรจัดกิจกรรมเพ่ือยกยอง เชิดชู บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดีเดนเปนประจํา106 

                                                             
106

 สามารถ  อินตามูล, “การใชธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เชียงใหม เขต 5” (วิทยานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต สาขา

บริหารการศึกษา คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ,2548) ,บทคัดยอ. 
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วิรัตน รัตนมณี  ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาการบริหารสถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล

ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เขตตรวจราชการท่ี 3 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวากลุมผูบริหารมีคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในเขตตรวจราชการท่ี3 สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับมาก  โดยหลักนิติธรรมและหลักคุณธรรมมีคาเฉล่ีย

เทากัน  รองลงมาคือหลักความคุมคาและนอยท่ีสุดคือหลักการมีสวนรวม โดยพบขอสังเกตคือ  ทุก

หลักมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุดท้ังสองกลุม ยกเวนหลักการมีสวนรวม ท่ีพบวากลุมผูบริหารมี

คาเฉล่ียอยูในระดับมาก สวนกลุมครูพบวา อยูในระดับปานกลาง   สวนผลการเปรียบเทียบความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักธรรมาภิบาล  เขตตรวจราชการท่ี  3  

ระหวางผูบริหารและครู โดยภาพรวมพบวา ความคิดเห็นของกลุมผูบริหารและครูมีแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และเม่ือพิจารณาเปนรายหลัก พบวาการบริหารสถานศึกษา

ตามหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของผูบริหารและกลุมครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 มีจํานวน 4 หลัก คือ  หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักการมี

สวนรวม  สวนหลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ   สวนกลุมครูพบวาอยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงพบวามีความแตกตางกัน107 

ศรีพัชรา   สิทธิกําจร แกวพิจิตร  ไดทําการวิจัยเรื่องการใชหลักธรรมาภิบาล  ใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผลวิจัยพบวา  

1. การใชหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบดวย 8 องคประกอบ คือ 1) 

หลักความรับผิดชอบ  2) หลักนิติธรรม  และความเสมอภาค 3) หลักความโปรงใส  4) หลักความ

คุมคา  5)หลักความซ่ือตรง  6) หลักการมีสวนรวม 7) หลักคุณธรรม 8)หลักการใชอํานาจหนาท่ี 

2.   การใชหลักธรรมาภิบาล  ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยการสัมมนาอิงผูเช่ียวชาญ

(Connoisseurship)ประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ 8 องคประกอบ มีความเหมาะสมเปนไปได

และสามารถนําไปใชประโยชนไดสอดคลองกับขอบขายการวิจัย108 
                                                             

107
 วิรัตน รัตนมณี, “การศึกษาการบริหารสถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตท่ี 3  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต  การบริหารสถานศึกษา คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2550,

บทคัดยอ. 
108

 ศรีพัชรา  สิทธิกําจร แกวพิจิตร, “การใชหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” 

(ดุษฎีนิพนธ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร,2551) ,บทคัดยอ. 
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อรพรรณ   ตูจินดา  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารท่ีสงผลตอความ

พึงพอใจของครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี   ผลการวิจัยไดพบวา1) ระดับ

พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดสุพรรณบุรี  มีระดับการ

ตัดสินใจในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยผูบริหารแสดงพฤติกรรมการตัดสินใจแบบ

ผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจ สวนระดับความพึงพอใจในการทํางานของครู  โรงเรียน

ประถมศึกษา  จังหวัดสุพรรณบุรี  พบวามีระดับความพึงพอใจภายในและความพึงพอใจภายนอกอยู

ในระดับมาก  2)  พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสงผลตอความพึงพอใจของครูโรงเรียน

ประถมศึกษา  จังหวัดสุพรรณบุรี ท้ังความพึงพอใจภายในและความพึงพอใจภายนอก109 

ศิริกาญจนา   อิศรางกูร ณ อยุธยา  ไดศึกษาวิจัยเรื่องเหตุปจจัยท่ีสัมพันธกับความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของครู  ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 1 

ผลการวิจัยพบวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญ

ศึกษา เขตการศึกษา 1 เกี่ยวกับเหตุปจจัยตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานนั้น โดยรวมครูมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยตางๆ  ในระดับมาก  จําแนกเปนดานเพื่อนรวมงาน ดานผูบังคับบัญชา อยูใน

ระดับมาก  สวนดานสวัสดิการและคาตอบแทน  ความรูความเขาใจในงานอยูในระดับปานกลาง  

ปจจัยดานผูบังคับบัญชากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน  พระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา   เขตการศึกษา 1 มีความสัมพันธในรูปเชิงเสนท่ีระดับนัยสําคัญ .01  และมี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ปจจัยดานสวัสดิการและคาตอบแทนกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 มีความสัมพันธ

ในรูปเชิงเสนท่ีระดับนัยสําคัญ .01 และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ความรูความเขาใจในงาน

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา เขต

การศึกษา 1 มีความสัมพันธในรูปเชิงเสน ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 และมีความสัมพันธในทิศทาง

ตรงกันขาม110 

                                                             
109

 อรพรรณ   ตูจินดา, “พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารท่ีสงผลตอความพึงพอใจของ

ครู โรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,2544) , บทคัดยอ. 
110

 ศิริกาญจนา  อิสรางกูร ณ อยุธยา, “เหตุปจจัยท่ีสัมพันธกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1” (วิทยานิพนธ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

,2544) ,บทคัดยอ. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 

77 

สมศักดิ์  เหมะสุรินทร ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน

ของครูในโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง  กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษา  คือ ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง ในปการศึกษา  2545  ผลการวิจัยพบวา  ความพึงพอใจในการ

ทํางานของครูโรงเรียนอัสสัมชัญลําปางโดยภาพรวม  อยูในระดับพึงพอใจมาก โดยปจจัยภายใน

โรงเรียนท่ีทําใหครูมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ดานความศรัทธาตออาชีพครู  และดานความ

ภาคภูมิใจตอโรงเรียน สวนความพึงพอใจท่ีมีตอปจจัยภายนอกโรงเรียน ในดานท่ีสังคมใหการ

ยอมรับอาชีพครู  สถานภาพในสังคมและดานเศรษฐกิจ อยูในระดับพึงพอใจมาก อายุการทํางาน

และรายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานของครูในระดับต่ํามาก  

สวนแผนกท่ีสังกัดและกลุมสาระการเรียนรู/กลุมงาน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ

ทํางานในระดับคอนขางต่ํา111 

สมบัติ  บอสมบัติ  ไดศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาท่ี

ของขาราชการครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  ผลการวิจัยไดพบวา 1) ความพึงพอใจในการปฏิบัติ

หนาท่ีของขาราชการครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  หากพิจารณาตาม

องคประกอบดานความพึงพอใจท้ัง 10 องคประกอบ พบวา ขาราชการครูโรงเรียนสระบุรีวทิยาคมมี

ความพึงพอใจในระดับ 7 องคประกอบ สําหรับองคประกอบท่ีมีความพึงพอใจในระดับปานกลางมี 

3 องคประกอบ   ไดแก  ดานสภาพการทํางาน  ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและการจัด

สวัสดิการแกบุคลากร 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการครูผูสอนในกลุมสาระ

การเรียนรูหลักและกลุมสาระการเรียนรูเสริม  โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 3) แนวทางในการสราง

ความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการครู  ไดแก สรางความตระหนักแกครูในคุณคาของ

อาชีพครู  การบริหารองคการ โดยการรวมคิด รวมทํา  รวมกําหนดเปาหมาย  แนวปฏิบัติขั้นตอน

การปฏิบัติดานตาง ๆ ท่ีชัดเจน โปรงใส ยุติธรรม จัดสวัสดิการตามกําลังความสามารถของโรงเรียน 

จัดกิจกรรมสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ112 

ดาลัด  กุศลผลบุญ  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนตางกัน ผลการวิจัย
                                                             

111
 สมศักดิ์  เหมะสุรินทร, “ปจจัยท่ีสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานของครูใน

โรงเรียนอัสสัมชัญ ลําปาง” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2546),บทคัดยอ. 
112

 สมบัติ  บอสมบัต,ิ“ความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการครูโรงเรียนสระบุรี

วิทยาคม” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร,2546) ,บทคัดยอ. 
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พบวา 1) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  ท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนตางกัน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05113 

สุธรรม  เรืองพยุงศักดิ์ ไดศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 ท่ีสงผลตอผลลัพธในการจดั

การศึกษาของสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา  1) การบริหารโครงการพัฒนาการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) 

ผลลัพธในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน  อยูในระดับมาก 3) การ

บริหารโครงการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใน

ภาพรวม สงผลตอผลลัพธในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดานสุขภาพ-ใจ และดานความ

รับผิดชอบและความเปนตัวของตัวเอง และเม่ือแยกพิจารณาแตละดานพบวา  การบริหารโครงการ

พัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ดานการวิเคราะหโครงการสงผลตอผลลัพธใน

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ดานการสรางคุณความดีและการเปนสมาชิกของ

องคกร ดานความรูเชิงวิชาการและภาระหนาท่ีในการใหความรู ดานปจเจกบุคคลและการปรับตัว

เขากับสังคม และดานความพึงพอใจ114 

 พิสมัย  สงจันทร  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชุมพร  เขต  2  ผลการวิจัยพบวา  1)  ความพึงพอใจ

ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชุมพรเขต  2  โดยภาพรวม

และรายดานอยูในระดับมาก  2)  การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชุมพร  เขต  2  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  แตเม่ือแยกพิจารณาเปนราย

ดาน  พบวาดานการพัฒนาหลักสูตร  ดานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู  ดานการวัด
                                                             

113
 ดาลัด  กุศลผลบุญ, “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัด

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนตางกัน ” (วิทยานิพนธปริญญา

ศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547) ,

บทคัดยอ. 
114

 สุธรรม  เรืองพยุงศักดิ,์ “การบริหารโครงการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสงผลตอผลลัพธในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ” 

(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยศิลปากร,2549) ,บทคัดยอ. 
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ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน  และดานการพัฒนาแหลงเรียนรู  อยูในระดับมาก  3)  

ความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาชุมพร  เขต  2  โดยภาพรวมและรายดานมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  

.01115 

 สุทนต  มุสิกะทัน  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน

มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดราชบุรี  ผลการวิจัยพบวา  ครูมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานอยูในเกณฑตั้งแตระดับปานกลางจนถึงมาก  โดยมีดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติอยูใน

อันดับสูงสุด116 

 สุวรรณ  ทองคํา  ไดทําการศึกษาเรื่อง  สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหาร

โรงเรียนสวนใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายหลัก สวน

ใหญบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมากเกือบทุกหลักยกเวนหลักคุณธรรม  บริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลในระดับมากท่ีสุด  2) ผูบริหารโรงเรียนเกือบทุกคุณลักษณะและสถานภาพสวน

ใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมาก  ยกเวนผูบริหารโรงเรียนท่ีมีคุณวุฒิทาง

การศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีสวนใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมากท่ีสุด  3) 

ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีวัยวุฒิไมเกิน 50 ป  สวนใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากกวา

ผูบรหิารโรงเรียนท่ีมีวัยวุฒิมากกวา 50 ป  ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกวาระดับ

ปริญญาตรีสวนใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากกวาผูบริหารโรงเรียนท่ีมีคุณวุฒิทาง

การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาลงมา  ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณการบริหารไม

เกิน 10 ป  สวนใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากท่ีสุด  และผูบริหารโรงเรียนท่ีดํารง

ตําแหนงในโรงเรียนขนาดกลางสวนใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากท่ีสุด  รองลงมาเปน

ผูบริหารโรงเรียนท่ีดํารงตําแหนงในโรงเรียนขนาดใหญและขนาดเล็ก ตามลําดับ  4 )วัยวุฒิ  คุณวุฒิ

                                                             
115

 พิสมัย  สงจันทร, “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชุมพร  เขต 2”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา

การบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,2549) , บทคัดยอ. 
116

 สุทนต  มุสิกะทัน,“ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด

กรมสามัญศึกษา  จังหวัดราชบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา          

การบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร,2549) ,บทคัดยอ. 
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ทางการศึกษา  ประสบการณการบริหาร  และขนาดของโรงเรียนท่ีผูบริหารโรงเรียนดํารงตําแหนง

อยูกับสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนมีความสัมพันธกันทุกดาน117  

 รัตนะ  พวงแกว  ไดทําการศึกษา  เรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมา-    

ภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการบริหารงานของครูในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานชวงช้ันท่ี 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี  ผลการวิจัยพบวา  1) สภาพ

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

2 ) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในภาพรวมอยูในระดับมาก  สวนรายดานอยูในระดับ

มาก  9  ดาน  สวนดานเงินเดือนครูมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  3) สภาพการบริหารตาม

หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  มี

ความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01118 

 พงษพันธ  วันดีเรืองไพศาล  ไดทําการศึกษาเรื่อง  ความสัมพันธระหวางการบริหารตาม

หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารกับความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี 

เขต 2  พบวา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  สวนใหญอยูในระดับ

มาก  ยกเวนหลักความโปรงใสอยูในระดับปานกลาง  2) ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบวา  โดยภาพรวมและรายปจจัยอยูในระดับมาก  

ยกเวนเงินเดือนอยูในระดับปานกลาง  3) ความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภบิาลกบั

ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษา  โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01119 
                                                             

117 สุวรรณ  ทองคํา, “สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี”(วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตร,ี2545) ,บทคัดยอ. 
118รัตนะ  พวงแกว, “ความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษากับความพึงพอใจในการบริหารงานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานชวงช้ันท่ี 3-4 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี,2551) ,บทคัดยอ. 
119 พงษพันธ  วันดีเรืองไพศาล, “ความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ของผูบริหารกับความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี 

เขต 2”. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   บัณฑิต

วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,2551) ,บทคัดยอ. 
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 เกษม  คําศรี ไดทําการศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู   

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี   ผลการวิจัยพบวา  ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการครู  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีโดยภาพรวมอยู

ในระดับมากและการบริหารดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน  และผูบังคับบัญชา ดานสภาพของ

การทํางาน  ดานการปกครองบังคับบัญชา  ดานลักษณะของงาน  ดานการไดรับการยกยองและดาน

ความกาวหนา  สวนดานเงินเดือนนั้นขาราชการครูมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง   ผลการ

เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

สุพรรณบุรีจําแนกตามเพศ  อายุ  วุฒิการศึกษาและประสบการณในการปฏิบัติงาน ณ โรงเรียน

ปจจุบัน พบวา  โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ยกเวนดานลักษณะ

ของงาน  เม่ือจําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน ณ  โรงเรียนปจจุบันแลว  พบวา ขาราชการ

ครูท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนปจจุบันนอยกวา 5 ป มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานมากกวาขาราชการครูท่ีมีประสบการณ ณ โรงเรียนปจจุบัน 10 ป ขึ้นไป  อยางมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01120 

 เจริญศรี   พันป  ไดทําการศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมคุณธรรมและการ

บริหารงานของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย 

พบวา  1) พฤติกรรมคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูในภาพรวมท้ัง  4  ดาน  

คือ ดานความสุจริต  ดานมนุษยสัมพันธ  ดานความขยันและปญญาอยูในระดับมาก  2) ความพึง

พอใจของครูตอพฤติกรรมคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนในภาพรวมท้ัง 4 ดานอยูในระดับมาก  3) 

พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูท้ัง  6 งานอยูในระดับมาก  

4) เม่ือเปรียบเทียบระหวางพฤติกรรมตามหลักคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของ

ครูกับความพึงพอใจของครู  พบวา  ในภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  มีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ทุกดาน121 
                                                             

120 เกษม  คําศรี, “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู   สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  

สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี,2547) ,บทคัดยอ. 
121 เจริญศรี   พันป, “ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมคุณธรรมและการบริหารงานของ

ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธครุศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย   สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี,2546) ,

บทคัดยอ. 
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 งานวิจัยตางประเทศ 

 ราธแมน  (Rathmann)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของครูในโรงเรียนบลูเธอะเริน  ผลการวิจัยพบวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอยูใน

ระดับสูงเกือบ  87  %  มีความพึงพอใจกับตําแหนงหนาท่ีและบทบาทของตนเอง  ซ่ึงความพอใจใน

การปฏิบัติงานของครูมาจากยุทธศาสตรในดานวิชาชีพ  ส่ิงแวดลอมในการทํางาน  และการ

สนับสนุนจากผูบังคับบัญชา  นอกจากนี้  การมีปฏิสัมพันธในการทํางานและการสนับสนุนจาก

ครอบครัวก็มีสวนชวยใหเกิดความพึงพอใจเชนกัน122 

 พีค  (Peck) ไดศึกษาวิจัยเรื่องความพยายามของครูใหญโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีจะทําใหครู

บรรจุใหมเกิดความพึงพอใจกับสภาพแวดลอมในการทํางาน  ผลการวิจัยพบวา  รางวัลจากการ

ทํางาน  ระบบการบริหาร  สภาพแวดลอมของสถานศึกษา  การมอบหมายงานและบรรยากาศของ

เพ่ือนรวมงาน  ลวนมีความสําคัญและเกี่ยวพันกับความพึงพอใจในการทํางานของครูบรรจุใหม  

และครูบรรจุใหมมีความปรารถนาท่ีจะสอนวิชาท่ีตนถนัด  นอกจากนั้นยังพบวา  ครูใหญใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาจะตองมีปจจัยค้ําจุนและเกี่ยวพันกับครูบรรจุใหม  ซ่ึงจะชวยใหงานมอบหมาย

ประสบผลสําเร็จมากขึ้นครูใหญยอมตองเผชิญอยูเสมอกับการจัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหดี

ขึ้นเรื่อย  ซ่ึงจะเปนรางวลัสําหรับครูบรรจุใหม  สถานะ  ระดับนโยบายท่ีสามารถปฏิบัติได  จะชวย

กระตุนใหครูบรรจุใหม  เกิดความพึงพอใจ  ในการทํางานเพิ่มขึ้น123 

 ปาปาโด  เปาโลส  (Papado Poulos)  ไดศึกษาวิจัย  เรื่องความพึงพอใจในการทํางานของครู

ฝกหัด    ในมหาวิทยาลัยนอรทเทินมาเรียน า   ผลการวิจัยพบวา   ตัวทํานายภาพอนาคต  

ความกาวหนา  เพ่ือนรวมงาน  นโยบายองคกร  วิธีปฏิบัติ  มนุษยสัมพันธในการนิเทศ  เทคนิคการ

นิเทศ  และสภาพการทํางานไมใชส่ิงสําคัญหรือมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานของ

ครูฝกหัด124 

                                                             
122

 Rodney  L.  Rathmann , “Factors  related  of  Job  Satisfaction  among  Teachers  in  

Lutheran  School”,  Dissertation  Abstracts  International  46  (January  1999)  :  2354 -  A 

123
 Bladley  J.Peck,  “A  High  School  Principal’s  Challenge  :  Toward  Work  that  

enchance  New  Teacher  Satisfaction  and  Relenton”  (Ph.D.dissertation,  University  of  

Wiconsin  -  Mabison,2002) 6.   
124

 Constantine  Papadopoulos,  Teacher  Job  Satisfaction  of  Elementary  Teachers  in  

the  Northern  Marina  Island,  USA.(Ph.D.Dissertation,  The  University  of  Southern  

Mississippi,2003)2. 
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สรุป 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารโดยใชหลักธรรมาธิบาล  และ

ความพึงพอใจการปฏิบัติงานท้ังจากในประเทศและตางประเทศ  ผูวิจัยไดประมวลแนวคิด  และ

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ โดยใชกรอบแนวคิดหลักธรรมาภิบาล  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542  ซ่ึงประกอบดวย 6 หลัก  คือ  หลัก

นิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ  และหลัก

ความคุมคา มาใชเปนหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สวน

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  ผูวิจัยไดใชความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามทฤษฎี  2  

ปจจัย  ตามแนวคิดของเฮิรสเบอรก  (Herzberg)  คือปจจัยค้ําจุน  (Hygiene  factor)  และปจจัยจูงใจ  

(Motivator factor)  ซ่ึงผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษา  จํานวน  8  ดาน  คือ   ความสําเร็จของงาน  การไดรับความนับถือ  ลักษณะของงาน  

ความรับผิดชอบ  ความกาวหนาในงาน  นโยบายการบริหาร  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  และ

เพ่ือนรวมงาน  และความม่ันคงในงานมาเปนตัวแปรในศึกษาครั้งนี้ 
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บทท่ี 3 

การดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง  การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  มี

วัตถุประสงคเพ่ือทราบความสัมพันธระหวางการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8  การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา

(Descriptive) ใชโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เปน

หนวยการวิเคราะห  โดยมีครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

8 เปนผูใหขอมูล   การดําเนินการวิจัยประกอบดวยรายละเอียดดังนี ้
 

ขั้นตอนการวิจัย 
เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี  ผูวิจัยจึงไดกําหนดแนวทางและรายละเอียด

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว  3  ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นท่ี  1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย  ซ่ึงเปนการศึกษาเอกสารตํารา  ขอมูล  สถิติ  งานวิจัย  

วิทยานิพนธ  ปญหาในการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา  เพ่ือจัดทําโครงการและเสนอขอคดิเห็น

ของโครงการวิจัย 
ขั้นท่ี  2  การดําเนินการวิจัย  เปนการสรางเครื่องมือเก็บขอมูล  ปรับปรุงเครื่องมือใหมี

คุณภาพ  นําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว  นํามาวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิตแิละ

แปลผลการวิเคราะหขอมูล 
ขั้นท่ี  3  การรายงานผลการวิจัย  เปนขั้นตอนท่ีนําเสนอรายงานผลการวิจัยตอกรรมการผู

ควบคุมวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบ  และปรับปรุงแกไข  แลวจัดพิมพเปนฉบับเพ่ือดําเนินการขอ

สอบวิทยานิพนธ  ตลอดจนแกไข  ปรับปรุงตามท่ีคณะกรรมการแนะนํา  แลวจัดสงรายงานฉบับ

สมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอจบการศึกษาตามหลักสูตร 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยจึงได

กําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย  ซ่ึงประกอบดวย  ประชากร  กลุมตัวอยาง  การ
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เลือกกลุมตัวอยาง  ตัวแปรท่ีศึกษา  เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ  การเกบ็รวบรวมขอมูล  สถิติท่ี

ใชในการวิจัย  การนําเสนอ  ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้
 แบบแผนการวิจัยครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research)  ซ่ึงมีแบบ

แผนการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดียว  ศึกษาสภาวการณ  โดยมีการทดลอง (the one-shot non 
experimental case study) ซ่ึงเขียนเปนแผนภูมิ (diagram) ไดดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R หมายถึง  ตัวอยางท่ีไดมาจากการสุม 
X หมายถึง  ตัวแปรท่ีศึกษา 

O หมายถึง  ขอมูลท่ีไดจากการศึกษา 
 

ประชากร 
 ประชากรสําหรับการวิจัยในครั้งนี้  ไดแก สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   ประกอบดวย  2  จังหวัด  คือ  ราชบุรีและกาญจนบุรี  จํานวน  55  

โรงเรียน 

กลุมตัวอยาง 

 เพ่ือใหไดมาซ่ึงตัวอยางท่ีเหมาะสมเปนตัวแทนท่ีดีและมีความเช่ือถือได  ผูวิจัยใชวิธีสุม

ตัวอยาง  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง(Sample Size)จากตารางขนาดตัวอยางของเครจซ่ีและ    

มอรแกน(Krejcie & Morgan)จากประชากรจํานวน  55 โรงเรียน  ไดกลุมตัวอยาง  48  โรงเรียน  

โดยแยกเปนโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี  25  โรงเรียน  จังหวัดราชบุรี  23  โรงเรียน  แลว

 
                                                                                 
                                                                    O 
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ดําเนินการสุมอยางงาย (Simple  Random  Sampling) ดวยวิธีการจับสลาก  เพ่ือกําหนดโรงเรียนท่ี

จะเปนกลุมตัวอยาง 
ผูใหขอมูล 
   กําหนดใหผูใหขอมูลของโรงเรียนละ  6  คน  ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  3  

คน  ครูผูสอน 3 คน  รวมผูใหขอมูลท้ังส้ิน  288  คน   
 
ตารางท่ี  1  ประชากร  กลุมตวัอยาง และผูใหขอมูลในสถานศึกษาสังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ี         

                      การศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 

สถานศึกษาสังกดั 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8    

ผูใหขอมูล 

จังหวัด 

ประชากร 
(โรง) 

กลุม

ตัวอยาง

(โรง) 

ผูอํานวยการ 
(คน) 

รอง

ผูอํานวยการ

(คน) 

คร ู
(คน) 

รวม 
(คน) 

ราชบุร ี 26 23 23 46 69 138 
กาญจนบุร ี 29 25 25 50 75 150 

รวม 55 48 48 96 148 288 
 
ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบไปดวยตวัแปรตนและตัวแปรตาม  ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี ้
1. ตัวแปรพ้ืนฐาน  ไดแก  ตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนง  และประสบการณในการทํางาน 
2. ตัวแปรท่ีศึกษา  เปนตัวแปรท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล  และความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ดังนี ้
2.1 ตัวแปรตน  เปนตัวแปรท่ีเกี่ยวกับการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ 

ผูบริหารโรงเรียน(Xtot) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและ

สังคมท่ีดี พ.ศ.2542  เปนกรอบในการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

โรงเรียน  6  ประการ ไดแก   
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2.1.1 หลักนิติธรรม (X1)หมายถึง การกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ  
ของสถานศึกษาใหเปนท่ียอมรับของบุคลากร และบุคลากรทุกคนยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ เหลานั้น โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับของ

สถานศึกษา 
   2.2.2 หลักคุณธรรม(X2)  หมายถึง  การยึดม่ันในความถูกตอง  การปฏิบัติ

หนาท่ีใหเปนตัวอยางแกหมูคณะ  และสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองไปพรอมกัน  รับ

ฟงความคิดเห็นของบุคลากรดวยความเปนธรรม  และพิจารณาความดี ความชอบของบุคลากรใน

สถานศึกษาตามหลักเกณฑดวยความยุตธิรรม 
   2.2.3 หลักความโปรงใส(X3)  หมายถึง  การสรางความไววางใจซ่ึงกัน

และกัน  ปรับปรุงกลไกการทํางานของสถานศึกษาใหมีความโปรงใส  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ี

เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา  และมีกระบวนการตรวจสอบความถูกตอง 
   2.2.4 หลักความมีสวนรวม(X4)  หมายถึง  การเปดโอกาสใหบุคลากรและ

ชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของสถานศึกษา  ตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมของ

บุคลากรและชุมชน  บุคลากรมีสวนรวมในการจัดองคการและการบริหารสถานศึกษา  รวมคิด  มี

การทํางานเปนทีม  กําหนดเปาหมายของสถานศึกษา 
   2.2.5 หลักความรับผิดชอบ(X5) หมายถึง  ตระหนักในสิทธิหนาท่ี  มี

จิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสถานศึกษา  กระตือรือรนในการแกปญหา  ตลอดจนการเคารพใน

ความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน  และกลาท่ีจะยอมรับผลจากส่ิงท่ีตนเองไดกระทํา 
   2.2.6 หลักความคุมคา(X6)  หมายถึง  การบริหารจัดการ และใชทรัพยากร

ท่ีมีจํากัดเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด  เปดโอกาสใหชุมชนไดใชอาคารสถานท่ี  ซอมแซมอาคาร

สถานท่ีใหอยูในสภาพท่ีใชงานได  รณรงคใหมีความประหยัด ใชอยางคุมคาและสรางสรรค  

รวมทั้งรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 
  2.2 ตัวแปรตาม  เปนตัวแปรท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคร(ูYtot)  

ตามแนวคิดของ เฮิรซเบอรก(Herzberg) คือ ทฤษฎี 2 ปจจัย (Two factors Theory) คือ ปจจัยจูงใจ 

(Motivatior factor) และปจจัยค้ําจุน (Hygiene factor) ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาตัวแปร  8  

ดาน คือ 

  1. ความสําเร็จของงาน(Achievement) (Y1)   หมายถึง การท่ีคนทํางานไดเสร็จส้ิน

และประสบผลสําเร็จดี  เม่ืองานประสบความสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพอใจและและปลาบปล้ืมใจใน

ผลสําเร็จของงานน้ัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

88 

  2. การไดรับการยอมรับนับถือ(Recognition)(Y2) หมายถึง การไดรับการยอมรับ

นับถือ  ไมวาจากผูบังคับบัญชา  จากเพ่ือน ๆ จากผูมาขอรับคําปรึกษาหรือจากบุคคลในหนวยงาน 

การยอมรับนี้ อาจจะอยูในรูปของการยกยอง ชมเชย หรือการยอมรับในความสามารถ 

  3. ลักษณะงาน(Work  itself) (Y3)    หมายถึง งานท่ีนาสนใจ  งานท่ีตองอาศัยความ

ริเริ่มสรางสรรค  ทาทาย  หรือเปนงานท่ีสามารถทําตั้งแตตนจนจบไดโดยลําพัง 

  4. ความรับผิดชอบ(Responsibility) (Y4)    หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นจาก

การไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงาน  และมีอํานาจในงานท่ีไดรับผิดชอบอยางเต็มท่ี 

  5. ความกาวหนาในงาน  (Advancement)(Y5) หมายถึงไดรับเ ล่ือนขั้นเ ล่ือน

ตําแหนงใหสูงขึ้น การมีโอกาสไดศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 

  6. นโยบายการบริหาร(Policy and administration) (Y6)  หมายถึง ความพึงพอใจ

ตอระบบการจัดการ  การมีสวนรวมในนโยบาย  การกระจายและมอบหมายงาน  ตลอดท้ังการ

ชวยเหลือแนะนํา  การติดตาม  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน  และการสงเสริมศักยภาพของบุคลากร  

รวมทั้งความยุติธรรมในการบริหาร 

  7. ความสัมพันธกับผูบังคับ เพ่ือนรวมงาน (Interpersonal relations with superior 

and peers) (Y7)   หมายถึง  สัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา  เพ่ือนรวมงาน ในการติดตอส่ือสาร

ระหวางกันและกัน  ท่ีแสดงความสัมพันธท่ีดีตอกัน  สามารถทํางานรวมกัน  รับฟงความคิดเห็น  

ความชวยเหลือเกื้อกูล และไดรับความรวมมือ  เต็มใจในการปฏิบัติงาน  ความเขาใจซ่ึงกันและกัน 

  8. ความม่ันคงในงาน (Job security) (Y8) หมายถึง  ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอ

ความม่ันคงของงาน  ความยั่งยืนของอาชีพ  ความม่ันคงขององคกร  สังคมยอมรับ  มีเกียรติ มี

ศักดิ์ศร ี

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนแบบสอบถาม (Questionnaire)จํานวน  1  ฉบับ  โดย

แบงเปน  3  ตอน  ดังนี ้

ตอนท่ี  1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ  

อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนงหนาท่ี  และประสบการณในการทํางาน  เปนแบบสอบถามกําหนด

ตัวเลือกไวใหเลือก(forces choice) 

ตอนท่ี  2  สอบถามเกี่ยวกับการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
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ดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีพ.ศ.2542  ซ่ึงผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมาจากแบบสอบถาม

ของสามารถ  อินตามูล  

ตอนท่ี  3  สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  8   ตามแนวคิดของเฮิรซเบอรก(Herzberg)  

แบบสอบถามตอนท่ี 2 และ 3  มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating scale) ของ

ลิเคอรท (Likert) มีระดับดังนี้ 

ระดับ 5       หมายถึง      การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารหรือความ    

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับมากท่ีสุด  

 ระดับ 4       หมายถึง      การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารหรือความ    

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับมาก 

 ระดับ 3       หมายถึง      การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารหรือความ    

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับปานกลาง 

 ระดับ 2       หมายถึง      การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารหรือความ    

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับนอย 

 ระดับ 1       หมายถึง      การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารหรือความ    

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 

 เพ่ือใหไดเครื่องมือท่ีมีความเท่ียงตรงและเชื่อม่ันใชในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการ

สรางเครื่องมือ  ซ่ึงเปนแบบสอบถาม  โดยมีขั้นตอนดังนี ้

 1. ศึกษาเอกสาร  ตําราทางวิชาการ  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานโดยใชหลัก    

ธรรมาภิบาล  แนวคิดในการบริหารงานในสถานศึกษา  และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคร ู

 2. ผูวิจัยไดพัฒนาแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ   

สามารถ  อินตามูล1  และแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุร-ีกาญจนบุรี)  ซ่ึงจัดทําตามแนวคิดของ

เฮิรซเบอรก(Herzberg) 

                                                
1สามารถ  อินตามูล, “การใชธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 5”(วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขา

บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2548) ,133-140. 
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3.นําแบบสอบถามไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญตรวจสอบ  แกไข

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) โดยการหาดัชนีความสอดคลองโดยเทคนิค IOC(Index 

of Item objective congruence) 

 4. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุง  แกไขแลวไปทดลองใช(Try out) กับผูบริหารและครู

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  5  โรงเรียน  โรงเรยีนละ  6 

คน  รวม 30  คน  

 5. นําแบบสอบถามท่ีไดกลับคืนมาหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ตามวิธีการของ        

ครอนบาค(Cronbach)2 โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α -Coefficient ) ไดคาความเชื่อม่ันของ

แบบสอบถามท้ังฉบับ  เทากับ .9745 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

เพ่ือใหการวิจัยดําเนินไปอยางถูกตองตามระเบียบของทางราชการ  ผูวิจัยจึงไดดําเนินการ

ตามขั้นตอนตอไปนี้ 

1. ทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพ่ือขอใหออกหนังสือถึง

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลจากโรงเรียน

มัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
2. นําหนังสือท่ีบัณฑิตวิทยาลัยออกใหไปสงใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 (ราชบุร-ีกาญจนบุรี)เพ่ือโรงเรียนในสังกัดใหความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บคืนดวย

ตนเองท้ัง  48 โรงเรียน 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ใชคาความถ่ี(frequency) และรอยละ

(percentage) 

 2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาและความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในสํานักงาน

                                                
2 Lee, Cronbach  J.,  Essentials of Psychological Testing, 3nd ed (New York : Harper & 

Row Publisher, 1974) ,161. 
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เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ใชคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) แลวนํา

คาเฉล่ีย (Χ ) มาเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท(Best)3 ดังนี ้

 คาเฉล่ีย   4.51-5.00    หมายถึง     การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลหรือความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉล่ีย   3.51-4.50    หมายถึง     การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลหรือความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย   2.51-3.50    หมายถึง     การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลหรือความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉล่ีย   1.51-2.50    หมายถึง     การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลหรือความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับนอย 

คาเฉล่ีย  1.00-1.50    หมายถึง     การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลหรือความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของครูอยูในระดับนอยท่ีสุด 

3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี-กาญจนบุรี)โดยการคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 

 

สรุป 

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1)ทราบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  2) ศึกษาความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8  3)ศึกษาความสัมพันธของการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประชากรคือ โรงเรียนมัธยมศึกษาในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จํานวน  55  โรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห  ผูใหขอมูลโรงเรียนละ  

6  คน  ประกอบดวยผูบริหาร จํานวน  3  คน(ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ) รวมผูใหขอมูล 288  

คน 

                                                
3John W. Best., Research in Education (New Jersey : Prentice Hall ince,1970),190. 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  คือ  แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานโดยใชหลักธรรมา      

ภิบาลตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีพ.ศ.2542 

และความพึงพอใจของครูตามแนวคิดของเฮิรซเบอรก(Herzberg)  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

คือ รอยละ(%) คาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะหความสัมพันธระหวางการ

บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Person’s product 

moment correlation coefficient) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยเรื่อง  การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                

มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบความสัมพันธระหวางการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  โดยใชโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห(Unit of Analysis) ผูวิจัยไดสง
แบบสอบถามใหกลุมตัวอยางท้ัง  48  โรงเรียน  โดยกําหนดผูใหขอมูล โรงเรียนละ  6  คน  

ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา  3  คน  ครู  3  คน  ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาครบทุกฉบับ  

คิดเปน รอยละ 100 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยแบงการนําเสนอเปน 4  ตอน คือ  

 ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง     

 ตอนท่ี  2   การวิเคราะหการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

  ตอนท่ี 3   การวิเคราะหความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

 ตอนท่ี 4  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีรายละเอียดผลการวิเคราะหดังตอไปนี ้

  

ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง 
 

    การวิจัยครั้งนี้ผูตอบแบบสอบถามจํานวนท้ังส้ิน 288 คน  แยกเปนผูบริหาร 144  คน และ

ครู  144  คน  ดังแสดงในตารางท่ี   1 
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ตารางท่ี  1  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขอมูลพ้ืนฐาน  

 
ตัวแปร จํานวน รอยละ 

        ผูบริหารและครู   

เพศ 

   ชาย 

   หญิง 

 

120 

168 

 

41.67 

58.33 

                                                 รวม 288 100 

อาย ุ

   นอยกวา 30 ป 

   30 – 40 ป  

   41 – 50 ป 

   มากกวา 50 ป   

 

19 

86 

83 

100  

 

6.60 

29.86 

28.81 

34.73 

รวม 288 100 

การศึกษา 

   ปริญญาตรี 

   สูงกวาปริญญาตร ี

 

163 

125 

 

56.60 

43.40  

รวม 288 100 

ตําแหนง 

   คร ู

   ผูอํานวยการโรงเรียน 

   รองผูอํานวยการโรงเรียน 

 

144 

48 

96  

 

50.00 

16.67   

33.33 

รวม 288 100 

ประสบการณ 

   นอยกวา 10 ป 

   10 – 20 ป  

   21 – 30 ป 

   มากกวา 30 ป   

 

50 

81 

68 

89  

 

 17.36 

28.12 

23.62 

30.90 

รวม 288 100 
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จากตารางท่ี   1    จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขอมูลพ้ืนฐาน 

จํานวน 288 คน ประกอบดวยผูบริหารจํานวน 144 คนและครู จํานวน 144 คน  พบวา เพศหญิงมาก

ท่ีสุด จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 58.33 มีอายุ 30-40 ป มากท่ีสุดจํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 

29.86  มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 56.60 ดํารงตําแหนงครู

มากท่ีสุด จํานวน 144  คน คิดเปนรอยละ 50.00 และมีประสบการณในการทํางานมากกวา 30 ป 

มากท่ีสุด  จํานวน  89 คน  คิดเปนรอยละ 30.90   

 

ตอนที่ 2   การวิเคราะหการบริหารงานโดยใชหลกัธรรมาภบิาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา  

                 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 8   

 

ผลการวิเคราะหการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีรายละเอียดตามตารางท่ี 2-8 ดังตอไปนี ้

 

ตารางท่ี 2  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ 

    ผูบริหารโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ตามความ 

    คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและคร ู

(n = 288) 

ขอ การบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 

คาเฉล่ีย 

(Χ )   

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.)    

ระดับ 

1 หลักนิติธรรม (X1) 4.34 .48 มาก 

2 หลักคุณธรรม (X2) 4.32 .51 มาก 

3 หลักความโปรงใส (X3) 4.34 .55 มาก 

4 หลักการมีสวนรวม (X4) 4.02 .48 มาก 

5 หลักความรับผิดชอบ (X5) 4.32 .47 มาก 

6 หลักความคุมคา (X6) 4.30 .50 มาก 

 รวม (Xtotal) 4.28 .45 มาก 
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 จากตารางท่ี  2  พบวา  การบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.28, S.D. = .45)   เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  อยูในระดบั

มากทุกดาน  โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย  ดังนี้  หลักนิติธรรม(4.34, S.D. = .48),หลัก

ความโปรงใส (Χ = 4.34, S.D. = .55) หลักความรับผิดชอบ (Χ = 4.32, S.D. = . 47), หลักคุณธรรม

(Χ = 4.32, S.D. = . 51)หลักความคุมคา (Χ = 4.30, S.D. = . 50)และหลักการมีสวนรวม(Χ = 4.02, 

S.D. = . 48) 

 

ตารางท่ี 3  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ 

    ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตาม 

    ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและคร ูดานหลักนิติธรรม 

(n = 288) 

ขอ รายการ 

คาเฉล่ีย 

(Χ )   

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.)    

ระดับ 

1 ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนด  กฎระเบียบขอบังคับ

ในการปฏิบัติชัดเจน 

4.43 

 

.63 มาก 

2 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวม

ในการกําหนด  กฎระเบียบ  ขอบังคับ  ในการปฏิบัติงาน

รวมกนั 

4.32 .67 มาก 

3 ผูบริหารสถานศึกษาใหใหความสําคัญกับการออก

กฎระเบียบ  ขอบังคับท่ีบุคลากรทุกคนใหการยอมรับดวย

ความเต็มใจ 

4.29 .66 มาก 

4 ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการใหบุคลากรทุกคนปฏิบัติ

ตามกฎ  ระเบียบขอบังคับ  อยางเครงครัด 

4.27 .67 มาก 

5 ผูบริหารสถานศึกษากํากับ  ดูแล  และสงเสริมใหบุคลากร

ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎ  ระเบียบขอบังคับท่ีกําหนดไว 

4.32 .65 มาก 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 3  (ตอ) 

 (n = 288) 

ขอ รายการ 
คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ 

6 ผูบริหารสถานศึกษาใชศิลปะในการโนมนาวจูงใจให

บุคลากรปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบ  ขอบังคับ

ของสถานศึกษา 

4.26 .68 มาก 

7 ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนอยูในระเบียบ

วินัยเปนแบบอยางท่ีดีแกบุคลากร 

4.39 

 

.68 มาก 

8 ผูบริหารสถานศึกษาช้ีแจง  แนะนําแนวทางการปฏิบัติตน

ใหถูกตอง  ตาม  กฎระเบียบ  ขอบังคับใหบุคลากรมีความ

เขาใจตรงกนั 

4.41 

 

.64 มาก 

รวม 4.34 .48 มาก 

 

จากตารางท่ี 3  พบวา  ระดับการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษาและครู ดานหลักนิติธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(Χ = 4.34, S.D. = . 48) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย 3 ลําดับ

แรกไดดังนี้ ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนด  กฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติชัดเจน(Χ = 4.43, 

S.D. = . 63) ผูบริหารสถานศึกษาช้ีแจง  แนะนําแนวทางการปฏิบัตตินใหถูกตอง  ตาม  กฎระเบียบ  

ขอบังคับใหบุคลากรมีความเขาใจตรงกัน(Χ = 4.41, S.D. = . 64)  และผูบริหารสถานศึกษา

ประพฤติปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยเปนแบบอยางท่ีดีแกบุคลากร( Χ = 4.39, S.D. = .68)  

ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ 

   ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตาม 

    ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและคร ูดานหลักคุณธรรม 

(n = 288) 

ขอ รายการ 
คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ 

1 ผูบริหารสถานศึกษาใหความเสมอภาคและ 

มีความยุติธรรมกับบุคลากรทุกคน 

4.28 .72 มาก 

2 ผูบริหารสถานศึกษามอบหมายงานใหบุคลากรปฏิบัติ

ตามความสามารถและความเหมาะสม 

4.27 .71 มาก 

3 ผูบริหารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรดวยความยุติธรรม 

4.27 .75 มาก 

4 ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี   

ปลูกฝงใหบุคลากรมีความรักสามัคคกีัน 

4.37 

 

.67 มาก 

5 ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต 4.37 .70 มาก  

6 ผูบริหารสถานศึกษามีความประพฤตดิีงาม   

ตามหลักศีลธรรมจรรยา 

4.35 .69 มาก 

7 ผูบริหารสถานศึกษารับฟงความคิดเห็นของบุคลากร  

และเพ่ือนรวมงานดวยความเปนธรรมและมีใจเปนกลาง 

4.30 .74 มาก 

8 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีความเสียสละและ 

เห็นแกประโยชนสวนรวม 

4.32 .67 มาก 

9 ผูบริหารสถานศึกษาใชวาจาสุภาพเหมาะสมและ 

ใหเกียรติบุคลากร 

4.41 

 

.65 มาก 

10 ผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาความดคีวามชอบ 

ของบุคลากร  ตามหลักเกณฑดวยความยตุิธรรม 

4.27 .75 มาก 

11 ผูบริหารสถานศึกษาใหความเช่ือถือ  ไววางใจ 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

4.30 .68 มาก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4  (ตอ) 

(n = 288) 

ขอ รายการ 
คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ 

12 ผูบริหารสถานศึกษาใหการปกปองผูใตบังคับบัญชา

ไมใหถูกกล่ันแกลง 

4.32 .69 มาก 

13 ผูบริหารสถานศึกษาใชอํานาจในการบังคับบัญชา 

อยางถูกตองเหมาะสม 

4.31 .65 มาก 

14 ผูบริหารสถานศึกษาจดักจิกรรมเสริมสรางคุณธรรม 

แกครู  และนักเรียนอยูเสมอ 

4.32 .67 มาก 

15 ผูบริหารมีอัธยาศัยดีมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผแกผูรวมงาน

ดวยความจริงใจ 

4.42 

 

.64 มาก 

รวม 4.32 .51 มาก 

 

จากตารางท่ี 4  พบวา  ระดับการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษาและครู ดานหลักคุณธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(Χ = 4.32, S.D. = .51) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย 3 ลําดับ

แรกไดดังนีผู้บริหารมีอัธยาศัยดีมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผแกผูรวมงานดวยความจริงใจ (Χ = 4.42 , S.D. 

= . 64) ผูบริหารสถานศึกษาใชวาจาสุภาพเหมาะสมและใหเกียรติบุคลากร(Χ = 4.41, S.D. = . 65) 

และผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีปลูกฝงใหบุคลากรมีความรักสามัคคีกัน(Χ = 

4.37, S.D. = . 67),ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต(Χ = 4.37, S.D. = . 70) 

ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 5  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ 

    ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตาม 

    ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและคร ูดานหลักความโปรงใส 

(n = 288) 

ขอ รายการ 
คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ 

1 ผูบริหารสถานศึกษาใหความไววางใจมอบหมายให

บุคลากรรับผิดชอบงานท่ีสําคัญตาง  ๆ

4.37 

 

.64 มาก 

2 ผูบริหารสถานศึกษามีการจดัประชุมช้ีแจงรายละเอียด

งบประมาณตาง  ๆ ท่ีสถานศึกษาไดรับใหบุคลากรทุกคนทราบ 

4.31 .71 มาก 

3 ผูบริหารสถานศึกษามีการประชุมวางแผนการใชจายเงิน

งบประมาณอยางเปนระบบ ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติได 

4.31 .73 มาก 

4 ผูบริหารสถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการ 

การเบิกจายถูกตองตามระเบียบ 

4.40 

 

.69 มาก 

5 ผูบริหารสถานศึกษาควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงาน 

ดานการเงิน  และพัสดุใหเปนไปตามกฎระเบียบและ

ขอบังคับของทางราชการ 

4.37 

 

.70 มาก 

6 ผูบริหารสถานศึกษามีการควบคุม  กํากับดูแลตรวจสอบ

การทําบัญชี  ทะเบียนการเงิน  และพัสดใุหถูกตองและ

เปนปจจุบัน 

4.35 .72 มาก 

7 ผูบรหิารสถานศึกษามีการใชจายเงินของสถานศึกษา

เปนไปตามวัตถุประสงคของงาน/โครงการ   

และเปนประโยชนตอการศึกษา 

4.37 

 

.70 มาก 

8 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการเผยแพรขาวสาร

ประชาสัมพันธถึงความกาวหนาในการดําเนนิงาน 

ตามภารกิจตาง ๆ  ของสถานศึกษาใหชุมชนไดทราบ 

เปนระยะ 

4.24 .75 มาก 

รวม 4.34 .55 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

101 

จากตารางท่ี 5  พบวา  ระดับการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษาและครู ดานหลักความโปรงใส โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(Χ = 4.34, S.D. = .55)  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย 3 

ลําดับแรกไดดังนีผู้บริหารสถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการการเบิกจายถูกตองตามระเบียบ

(Χ = 4.40, S.D. = .69)ผูบริหารสถานศึกษาใหความไววางใจมอบหมายใหบุคลากรรับผิดชอบงาน

ท่ีสําคัญตาง ๆ(Χ = 4.37, S.D. = .64),ผูบริหารสถานศึกษาควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานดานการเงิน  

และพัสดุใหเปนไปตามกฎระเบียบและขอบังคับของทางราชการ,ผูบริหารสถานศึกษามีการใช

จายเงินของสถานศึกษาเปนไปตามวัตถุประสงคของงาน/โครงการและเปนประโยชนตอการศึกษา 

(Χ = 4.37, S.D. = .70) เทากันตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 6  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ 

   ผูบรหิารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตาม 

    ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและคร ูดานหลักการมีสวนรวม 

(n = 288) 

ขอ รายการ 
คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ 

1 ผูบริหารสถานศึกษามีความตระหนักและเห็นความสําคัญ

ของการมีสวนรวมของบุคลากรและชุมชน 

4.36 

 

.70 มาก 

2 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหมีบุคลากรมีสวนรวม

ในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานของสถานศึกษา 

4.35 

 

.68 มาก 

3 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม 

ในการวางแผน 

4.30 .71 มาก 

4 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม 

ในการประสานงานการบังคับบัญชาของสถานศึกษา 

4.30 .70 มาก 

5 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม 

ในการประสานงานท้ังในและนอกสถานศึกษา 

4.32 .62 มาก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 6  (ตอ) 

(n = 288) 

ขอ รายการ 
คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ 

6 ผูบริหารสถานศึกษาจดัใหมีการประชุมเพ่ือเปดโอกาส 

ใหบุคลากรไดมีขอเสนอแนะและแลกเปล่ียน 

ความคดิเห็นรวมกันเปนระยะ 

4.33 .71 มาก 

7 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม 

ในการเสนอขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 

4.32 .65 มาก 

8 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรไดรวมกัน

กําหนดวิสัยทัศน  พันธกจิ  และเปาหมายของสถานศึกษา 

4.36 

 

.63 มาก 

9 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรมีการทํางาน 

เปนทีม 

4.35 

 

.67 มาก 

10 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม 

ในการจัดตั้งทีม 

4.27 .68 มาก 

11 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรมีการประสาน

ความรวมมือในการปฏิบัติงาน 

4.33 .66 มาก 

12 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรและชุมชน 

มีสวนรวมในการจัดทํา  ธรรมนูญโรงเรียนและ

แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

4.25 .71 มาก 

13 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสบุคลากรและชุมชนมีสวน

รวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

4.25 .74 มาก 

14 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชน 

มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ของสถานศึกษา 

4.25 .68 มาก 

15 ผูบริหารสถานศึกษาสนบัสนนุใหผูปกครองและชุมชน 

มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ของสถานศึกษา 

4.34 

 

.64 มาก 

รวม 4.02 .48 มาก 

   ส
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สมุดกลาง
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จากตารางท่ี 6  พบวา  ระดับการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษาและครู ดานหลักการมีสวนรวม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(Χ = 4.02, S.D. = .48) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ โดยคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ผูบริหาร

สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรไดรวมกันกําหนดวสัิยทัศน  พันธกิจ  และเปาหมายของสถานศึกษา 

(Χ = 4.36, S.D. = .63)และผูบริหารสถานศึกษามีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีสวน

รวมของบุคลากรและชุมชน(Χ = 4.36, S.D. = .70) , ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรมีการ

ทํางานเปนทีม(Χ = 4.35, S.D. = .67)และผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหมีบุคลากรมีสวนรวม

ในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานของสถานศึกษา(Χ = 4.35, S.D. = .68), ผูบริหารสถานศึกษา

สนับสนุนใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ของสถานศึกษา(Χ = 4.34, 

S.D. = .64)ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 7  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ 

    ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตาม 

    ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและคร ูดานหลักความรับผิดชอบ 

(n = 288) 

ขอ รายการ 
คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ 

1 ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนดนโยบายและเปาหมาย

ในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

4.34 .69 มาก 

2 ผูบริหารสถานศึกษามีการจดัโครงสรางการบริหารงาน 

ท่ีชัดเจน 

4.39 .64 มาก 

3 ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนด  วิสัยทัศน  พันธกจิ  

เปาหมายของสถานศึกษาอยางชัดเจน 

4.37 .60 มาก 

4 ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนดปฏิทินการ  ปฏิบัติงาน

ของสถานศึกษาเพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 

4.35 .68 มาก 

5 ผูบริหารสถานศึกษามอบหมายหนาท่ีใหบุคลากร 

ไดปฏิบัติอยางชัดเจน 

4.34 .65 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 7  (ตอ) 

(n = 288) 

ขอ รายการ 
คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ 

6 ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม 

การปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนระบบและสม่ําเสมอ 

4.21 .70 มาก 

7 ผูบริหารสถานศึกษามีการจดัทําแผนการปฏิบัติการ

ประจําปการศึกษาของสถานศึกษาครบถวนตรงตาม

ภารกจิท้ัง  4  งาน 

4.28 .66 มาก 

8 ผูบริหารสถานศึกษาจดัระบบขอมูลสารสนเทศไว 

อยางเปนระบบ  สามารถนํามาใชไดอยางสะดวก  รวดเรว็ 

4.17 .73 มาก 

9 ผูบริหารสถานศึกษาจดัประชุมวางแผนการดําเนินงาน

อยางสมํ่าเสมอ 

4.34 .63 มาก 

10 ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการพัฒนาปรับปรุงการ

บริหารงานใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

4.28 .64 มาก 

11 ผูบริหารสถานศึกษาวินิจฉัยส่ังการบนพ้ืนฐานของขอมูล

ท่ีถูกตอง 

4.34 .71 มาก 

12 ผูบริหารสถานศึกษามีการจดัสวัสดิการใหแกบุคลากร

อยางเหมาะสม 

4.35 .68 มาก 

13 ผูบริหารสถานศึกษามีการจดัสวัสดิการใหแกบุคลากร

อยางเหมาะสม 

4.27 .71 มาก 

14 ผูบริหารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรเปนระยะ 

4.25 .70 มาก 

15 ผูบริหารการศึกษานําผลการประเมินไปใชในการวางแผน  

ปรับปรุง  พัฒนางานตอเนื่อง 

4.30 .71 มาก 

16 ผูบริหารสถานศึกษาจดัประชุมบุคลากรเปนประจํา 

เพ่ือช้ีแจงเรื่องราวตาง  ๆ  และทําความเขาใจหนาท่ี 

ความรับผิดชอบตามภารกิจของสถานศึกษา 

4.43 

 

.63 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 7  (ตอ)  

(n = 288) 

ขอ รายการ 
คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ 

17 ผูบริหารสถานศึกษาจดัสภาพแวดลอมในสถานศึกษา 

ใหสวยงาม  รมรื่น  เปนระเบียบมีบรรยากาศดี  และ

ปลอดภัย 

4.40 

 

.64 มาก 

18 ผูบริหารสถานศึกษาจดัแหลงเรยีนรู  และส่ือท่ีมีคุณภาพ

ใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 

4.40 

 

.61 มาก 

19 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครูจดักจิกรรม

การเรียนการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

4.36 .63 มาก 

20 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครูจดัทํา

แผนงาน  โครงการตาง ๆ  เพ่ือสนับสนุนการจดัการเรยีน

การสอน 

4.36 .62 มาก 

21 ผูบริหารสถานศึกษาจดัหางบประมาณมาสนับสนุน   

การจัดการศึกษาอยางเพียงพอ 

4.29 .70 มาก 

รวม 4.32 .47 มาก 

 

จากตารางท่ี 7  พบวา ระดับการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษาและครู ดานหลักความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(Χ = 4.32, S.D. = .47)

และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก  โดยเรียงจากคาเฉล่ียมากไปหานอย 3 

ลําดับแรกไดดังนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษาจัดประชุมบุคลากรเปนประจําเพ่ือช้ีแจงเรื่องราวตาง  ๆ  

และทําความเขาใจหนาท่ีความรับผิดชอบตามภารกิจของสถานศึกษา ( Χ = 4.43, S.D. = .63)

ผูบริหารสถานศึกษาจัดแหลงเรียนรู  และส่ือท่ีมีคุณภาพใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน(Χ = 

4.40, S.D. = .61)และผูบริหารสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหสวยงาม  รมรื่น  เปน

ระเบียบมีบรรยากาศดแีละปลอดภัย(Χ = 4.40, S.D. = .64) เทากันตามลําดับ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 8  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ 

    ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตาม 

    ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและคร ูดานหลักความคุมคา 

(n = 288) 

ขอ รายการ 
คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ 

1 ผูบริหารสถานศึกษาจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด 

ไดอยางคุมคา  และเกดิประโยชนสูงสุด 

4.28 .70 มาก 

2 ผูบริหารสถานศึกษาจดัหาวัสดุอุปกรณท่ีจะนํามาใช 

ในการปฏิบัติงานตามความจําเปน 

4.34 

 

.66 มาก 

3 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรใชวัสดุอุปกรณ

ในทองถ่ินจัดทําส่ือการเรียนการสอน 

4.25 .64 มาก 

4 ผูบริหารการศึกษาจัดสรรหองเรียน  อาคารเรียน  อาคาร

ประกอบ  และบริเวณโรงเรียนใหสามารถใชประโยชน

ไดอยางเต็มท่ี 

4.30 .65 มาก 

5 ผูบริหารสถานศึกษาควบคุม  ดูแล  บํารุง  รักษาตกแตง  

และซอมแซมอาคารสถานท่ีใหอยูในสภาพท่ีใชงานได

อยางสมํ่าเสมอ 

4.30 .67 มาก 

6 ผูบริหารสถานศึกษามีการรณรงคใหบุคลากรใชน้ํา 

อยางประหยัด 

4.25 .72 มาก 

7 ผูบริหารสถานศึกษามีการรณรงคใหบุคลากรใชไฟฟา

อยางประหยัด 

4.29 .67 มาก 

8 ผูบริหารสถานศึกษามีการรณรงคใหบุคลากรครู  นักเรียน  

และชุมชน  รวมกนัอนุรักษส่ิงแวดลอมและธรรมชาต ิ

4.35 

 

.64 มาก 

9 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหชุมชนไดใชอาคาร

สถานท่ี  รวมทั้งวัสดุอุปกรณของสถานศึกษา 

ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

4.34 

 

.62 มาก 

 

   ส
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สมุดกลาง
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ตารางท่ี 8  (ตอ) 

(n = 288) 

ขอ รายการ 
คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ 

10 ผูบริหารสถานศึกษามีการวางแผนและสํารวจความ

ตองการในการใชวัสดุและอุปกรณของบุคลากร 

เพ่ือใหสามารถนํามาใชไดอยางคุมคาและเกิดประโยชน

สูงสุด 

4.34 

 

.64 มาก 

รวม 4.30 .50 มาก 

 

 จากตารางท่ี 8 พบวา  ระดับการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษาและครู ดานหลักความคุมคา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(Χ = 4.30, S.D. = .50 )และ

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย 3 

อันดับแรก คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการรณรงคใหบุคลากรครู  นักเรียน  และชุมชนรวมกัน

อนุรักษส่ิงแวดลอมและธรรมชาต ิ(Χ = 4.35, S.D. = .64) ผูบริหารสถานศึกษาจัดหาวัสดุอุปกรณท่ี

จะนํามาใชในการปฏิบัติงานตามความจําเปน,ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหชุมชนไดใชอาคาร

สถานท่ี  รวมทั้งวัสดุอุปกรณของสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมตาง ๆ, (Χ = 4.34, S.D. = .62)  

ผูบริหารสถานศึกษามีการวางแผนและสํารวจความตองการในการใชวัสดุและอุปกรณของบุคลากร

เพ่ือใหสามารถนํามาใชไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด (Χ = 4.34, S.D. = .64)  เทากัน

ตามลําดับ 
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ตอนที่ 3   การวิเคราะหความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของครูโรงเรียนมัธยมศกึษาสงักดัสํานกังาน 

                เขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา เขต 8   

 

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ดังตารางท่ี 9 

 

ตารางท่ี 9  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ี 

     การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   

(n = 288) 

ขอ รายการ 
คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ 

1 ดานความสําเร็จของงาน 4.30 .47 มาก 

2 ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 4.06 .52 มาก 

3 ดานลักษณะงาน 4.15 .48 มาก 

4 ดานความรับผิดชอบ 4.14 .44 มาก 

5 ดานความกาวหนาในงาน 4.11 .57 มาก 

6 ดานนโยบายการบริหาร 4.09 .54 มาก 

7 ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  เพ่ือนรวมงาน 4.16 .46 มาก 

8 ดานความม่ันคงในงาน 4.38 .54 มาก 

รวม 4.17 .39 มาก 

 

จากตารางท่ี 9  พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.17, S.D. 

= .39)   เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไป

นอยไดดังนี้ ดานความม่ันคงในงาน (Χ = 4.38, S.D. = .54)  )ดานความสําเร็จของงาน (Χ = 4.30, 

S.D. = .47)ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน (Χ = 4.16, S.D. = .46)ดานลักษณะงาน

(Χ = 4.15, S.D. = .48)    ดานความรับผิดชอบ(Χ = 4.14, S.D. = .44)  ดานความกาวหนาในงาน 

   ส
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(Χ = 4.11, S.D. = .57)ดานนโยบายการบริหาร (Χ = 4.09) , S.D. = .54)  และดานการไดรับการยอมรับ

นับถือ (Χ = 4.06, S.D. = .52) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 10 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตอ 

     การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานกังาน 

     เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานความสําเร็จของงาน 

(n = 288) 

ขอ รายการ 
คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ 

1 ทานสามารถแกไขปญหาในการปฏิบัติงานภายใน

โรงเรียน  และทําใหงานสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ 

4.22 .62 มาก 

2 มีความพึงพอใจกับผลงานและความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 

4.38 .55 มาก 

รวม 4.30 .47 มาก 

 

จากตารางท่ี 10 พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตอการบริหารโดยใชหลัก   

ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ดานความสําเร็จของงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.30, S.D. = .47) เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา  ท้ัง 2 ขออยูในระดับมาก คือ มีความพึงพอใจกับผลงานและความสําเร็จในการปฏิบัตงิาน

ใหบรรลุเปาหมาย (Χ = 4.38, S.D. = .55) และทานสามารถแกไขปญหาในการปฏิบัติงานภายใน

โรงเรียน  และทําใหงานสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ(Χ = 4.22, S.D. = .62)   
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ตารางท่ี 11 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตอ 

     การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานกังาน 

     เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 

(n = 288) 

ขอ รายการ 
คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ 

1 ทานไดรับการช่ืนชมในการปฏิบัติงานจากผูบริหาร

โรงเรียน 

4.22 

 

.58 มาก 

2 เพ่ือนครู และบุคคลอ่ืนท้ังในและนอกโรงเรียนยอมรับ 

และช่ืนชมในผลงานของทาน 

4.21 

 

.60 มาก 

3 ผลการปฏิบัติงานของทานมักจะถูกนําไปเปนแบบท่ีดี

เสมอ 

3.98 .80 มาก 

4 ทานไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียนและเพื่อนคร ู

ในการเขารับตําแหนงท่ีสูงขึ้น 

4.02 

 

.69 มาก 

5 ผูบังคับบัญชา  และเพ่ือนรวมงานยอมรับความคิดเห็น

และขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของทาน 

3.85 .83 มาก 

รวม 4.06 .52 มาก 

 

จากตารางท่ี 11 พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตอการบริหารโดยใชหลัก    

ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ดานการไดรับการยอมรับนับถือ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ =4.06, S.D. = .52)เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ 

ทานไดรับการชื่นชมในการปฏิบัติงานจากผูบริหารโรงเรียน(Χ = 4.22, S.D. = .58)  ) เพ่ือนครู และ

บุคคลอ่ืนท้ังในและนอกโรงเรียนยอมรับและช่ืนชมในผลงานของทาน(Χ = 4.21, S.D. = .60) และ

ทานไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียนและเพ่ือนครูในการเขารับตําแหนงท่ีสูงขึ้น(Χ = 4.02, S.D. 

= .69) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 12  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตอ 

      การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรยีนมัธยมศึกษาสังกัดสํานกังาน 

      เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานลักษณะงาน 

(n = 288) 

ขอ รายการ 
คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ 

1 งานในหนาท่ีและงานท่ีไดรับมอบหมาย  เม่ือไดปฏิบัติ

แลวสามารถคาดคะเนผลสําเร็จได 

4.13 .73 มาก 

 2 ทานพึงพอใจท่ีไดนําความคดิริเริ่มสรางสรรคไปพัฒนา

งาน 

4.14 

 

.61 มาก 

3 ทานพึงพอใจกับงานท่ีไดรับมอบหมายจากโรงเรียน  

เพราะสามารถทําไดเองตั้งแตตนจนจบ 

4.18 

 

.60 มาก 

4 งานท่ีโรงเรียนมอบหมายมีความเหมาะสมกับความรู

ความสามารถ 

4.17 

 

.67 มาก 

รวม 4.15 .48 มาก 

 

จากตารางท่ี 12 พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตอการบริหารโดยใชหลัก   

ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ดานลักษณะงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.15, S.D. = .48)   เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก ดังนี ้ทานพึงพอใจ

กับงานท่ีไดรับมอบหมายจากโรงเรียน เพราะสามารถทําไดเองตั้งแตตนจนจบ(Χ = 4.18, S.D. 

= .60)   งานท่ีโรงเรียนมอบหมายมีความเหมาะสมกับความรูความสามารถ (Χ = 4.17, S.D. = .67) 

และ ทานพึงพอใจท่ีไดนําความคิดริเริ่มสรางสรรคไปพัฒนางาน(Χ = 4.14, S.D. = .61) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 13  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตอ 

      การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรยีนมัธยมศึกษาสังกัดสํานกังาน 

      เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานความรับผิดชอบ 

(n = 288) 

ขอ รายการ 
คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ 

1 ทานพรอมปฏิบัติงานในหนาท่ีและงานที่ไดรับมอบหมาย

ใหสําเร็จตามกําหนด 

4.31 .58 มาก 

2 ทานพรอมท่ีจะปฏิบัติงานท่ีทาทายความสามารถ 

ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

4.12 .62 มาก 

3 ปริมาณงานท้ังในหนาท่ีประจําและท่ีไดรับมอบหมาย 

ไมมากหรือนอยเกินไป 

4.13 .63 มาก 

4 ทานพึงพอใจท่ีไดมีสวนรวมรับผิดชอบในปญหา 

ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบัติงาน 

3.98 .75 มาก 

รวม 4.14 .44 มาก 

 

จากตารางท่ี 13 พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตอการบริหารโดยใชหลัก    

ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ดานความรับผิดชอบโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.14, S.D. = .44)   เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ทานพรอม

ปฏิบัติงานในหนาท่ีและงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จตามกําหนด(Χ = 4.31, S.D. = .58)  ปรมิาณ

งานท้ังในหนาท่ีประจําและท่ีไดรับมอบหมายไมมากหรือนอยเกินไป(Χ = 4.13, S.D. = .63) และ

ทานพรอมท่ีจะปฏิบัติงานท่ีทาทายความสามารถตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย(Χ = 4.12, S.D. = .62)   

ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 14  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตอ 

      การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรยีนมัธยมศึกษาสังกัดสํานกังาน 

      เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานความกาวหนาในงาน 

(n = 288) 

ขอ รายการ 
คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ 

1  ตําแหนงหนาท่ีในการปฏิบัติงานของทานทําใหไดรับ

ความรูเพ่ิมเติมจากการประชุม  อบรม  และการศึกษาดู

งาน 

4.11 .68 มาก 

2 ทานพึงพอใจเกี่ยวกับระบบของการเขาสูตําแหนงท่ีสูงขึ้น

ในการประกอบวิชาชีพคร ู

4.13 .72 มาก 

3 ตําแหนงหนาท่ีท่ีทานปฏิบัติงานอยูทําใหเกิด

ความกาวหนาและไดเล่ือนตําแหนงใหสูงขึ้น 

4.11 .78 มาก 

รวม 4.11 .57 มาก 

 

จากตารางท่ี 14  พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตอการบริหารโดยใชหลัก   

ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ดานความกาวหนาในงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.11, S.D. = .57)เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ทานพึง

พอใจเกี่ยวกับระบบของการเขาสูตําแหนงท่ีสูงขึ้นในการประกอบวิชาชีพครู(Χ = 4.13,S.D. = .72)

ตําแหนงหนาท่ีในการปฏิบัติงานของทานทําใหไดรับความรูเพ่ิมเติมจากการประชุม  อบรม  และ

การศึกษาดูงาน( Χ =4.11, S.D. = .68)และตําแหนงหนาท่ีท่ีทานปฏิบัติงานอยูทําใหเกิด

ความกาวหนาและไดเล่ือนตําแหนงใหสูงขึ้น(Χ =4.11, S.D. = .78)เทากัน 
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ตารางท่ี 15  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตอ 

      การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรยีนมัธยมศึกษาสังกัดสํานกังาน 

      เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานนโยบายการบริหาร 

(n = 288) 

ขอ รายการ 
คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ 

1 ทานพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีตองใชความเด็ดขาด 

ชวยในการตัดสินใจ 

3.97 .82 มาก 

2 ทานพึงพอใจท่ีมีอิสระในการแกปญหาและอุปสรรค 

ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบัติงาน 

4.02 .78 มาก 

3 ทานพึงพอใจท่ีมีอิสระในการไดใชดุลยพินจิของตนเอง  

ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 

4.22 .64 มาก 

4 ทานมีความพึงพอใจท่ีไดรับการชวยเหลือแนะนําเทคนคิ

วิธีการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

4.11 .68 มาก 

5 หากมีการเปล่ียนแปลงนโยบายในโรงเรียนทานยินดี

ปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ 

4.15 .61 มาก 

รวม 4.09 .54 มาก 

 

จากตารางท่ี 15 พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตอการบริหารโดยใชหลัก    

ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ดานนโยบายการบริหาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.09, S.D. = .54)เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก ดังนี ้ทานพึงพอใจ

ท่ีมีอิสระในการไดใชดุลยพินิจของตนเองตัดสินใจในการปฏิบัติงาน (Χ = 4.22, S.D. = .64) หากมี

การเปล่ียนแปลงนโยบายในโรงเรียนทานยินดีปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ (Χ = 4.15, S.D. = .61)

และทานมีความพึงพอใจท่ีไดรับการชวยเหลือแนะนําเทคนิควิธีการปฏิบัติงานตามนโยบาย (Χ = 

4.11, S.D. = .68) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 16 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตอ 

     การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานกังาน 

     เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน 

(n = 288) 

ขอ รายการ 
คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ 

1 ทานพรอมท่ีจะใหคําแนะนําปรึกษาแกเพ่ือนคร ู

ท่ีรวมงาน 

4.23 .57 มาก 

2 ทานเต็มใจท่ีจะรวมมือในการปฏิบัติงานกับครูทุกคน  

เพ่ือใหงานสําเร็จไปดวยด ี

4.20 .59 มาก 

3 มีการติดตอส่ือสารระหวางกันและกันเพ่ือใหเกดิ

ความสัมพันธท่ีดีตอกันในการปฏิบัติงาน 

4.09 .68 มาก 

4 มีการทํางานเปนทีม โดยใหความรวมมือชวยเหลือเกื้อกูล 

ซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงค 

4.11 .65 มาก 

รวม 4.16 .46 มาก 

 

จากตารางท่ี 16 พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตอการบริหารโดยใชหลัก    

ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(Χ = 4.16,S.D. 

= .46)) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย 

3 ลําดับแรก ดังนี ้ทานพรอมท่ีจะใหคําแนะนําปรึกษาแกเพ่ือนครูท่ีรวมงาน(Χ = 4.23,S.D. = .57) 

ทานเต็มใจท่ีจะรวมมือในการปฏิบัติงานกับครูทุกคน  เพ่ือใหงานสําเร็จไปดวยดี (Χ = 4.20,S.D. 

= .59)) และมีการทํางานเปนทีม โดยใหความรวมมือชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหงาน

บรรลุวัตถุประสงค(Χ = 4.11,S.D. = .65) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 17  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตอ 

      การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรยีนมัธยมศึกษาสังกัดสํานกังาน 

      เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานความม่ันคงในงาน 

(n = 288) 

ขอ รายการ 
คาเฉล่ีย 

(Χ ) 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ 

1 วิชาชีพครูท่ีทานปฏิบัติอยูถือวามีความสําคัญ มีคุณคา   

มีเกียรติและศักดิ์ศร ี

4.36 .63 มาก 

2 ทานพึงพอใจและเชื่อม่ันวาการปฏิบัติงานในโรงเรียน 

มีความม่ังคง และย่ังยืน สามารถเล้ียงชีพไดตลอดชีวิต 

4.34 .63 มาก 

3 ทานพึงพอใจท่ีสังคมใหการยอมรับยกยองตอวิชาชีพครู 

และจะยึดม่ันในวิชาชีพนี้ตลอดไป 

4.44 .61 มาก 

รวม 4.38 .54 มาก 

จากตารางท่ี 17 พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตอการบริหารโดยใชหลัก   

ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ดานความม่ันคงในงาน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.38, S.D. = .54) เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ทานพึง

พอใจท่ีสังคมใหการยอมรับยกยองตอวิชาชีพครู และจะยึดม่ันในวิชาชีพนี้ตลอดไป(Χ = 4.44, S.D. 

= .61)วิชาชีพครูท่ีทานปฏิบัติอยูถือวามีความสําคัญ มีคุณคา มีเกียรติและศักดิ์ศรี(Χ = 4.36, S.D. 

= .63) และทานพึงพอใจและเชื่อม่ันวาการปฏิบัติงานในโรงเรียนมีความม่ังคง และย่ังยืน สามารถ

เล้ียงชีพไดตลอดชีวิต(Χ = 4.34, S.D. = .63)ตามลําดับ 

 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

 โรงเรียนมัธยมกบัความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที ่

 การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 ดังตารางท่ี 18 

   ส
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ตารางท่ี 18  คาความสัมพันธระหวางการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน 

        มัธยมกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรยีนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ี 

       การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

 

ตัวแปร ดาน 

นิติธรรม

(X1) 

ดาน

คุณธรรม

(X2) 

ดาน

ความ

โปรงใส

(X3) 

ดาน 

การมี

สวนรวม

(X4) 

ดาน 

ความ

รับผิดชอบ

(X5) 

ดาน 

ความ

คุมคา

(X6) 

ภาพรวม 

Xtot 

ความสําเร็จ

ของงาน(Y1) 

.269** .271** .286** .345** .333** .407** .351** 

การไดรับการ

ยอมรับนับถือ

(Y2) 

.270** .259** .191** .417** .376** .428** .354** 

ลักษณะงาน

(Y3) 

.268** .314** .281** .374** .363** .418** .371** 

ความ

รับผิดชอบ

(Y4) 

.225** .228** .229** .360** .304** .376** .316** 

ความกาวหนา

ในงาน(Y5) 

.170** .167** .111** .284** .288** .396** .256** 

นโยบายการ

บริหาร(Y6) 

.254** .243** .206** .385** .348** .412** .338** 

ความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชา 

เพ่ือนรวมงาน

(Y7) 

.273** .313** .297** .395** .406** .453** .392** 

ความม่ันคงใน

งาน(Y8) 

.284** .335** .307** .270** .292** .308** .333** 

Ytot .321** .339** .301** .451** .433** .512** .432** 

**p < .01 
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จากตารางที่ 18 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรดานความสัมพันธระหวางการ

บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยม(Xtot)กับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8(Ytot)ในภาพรวม 

พบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ตัวแปรมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

เทากับ .432 โดยท่ีสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรรายดานมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

ระหวาง .111 ถึง .828  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานของการวิจยั 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่องการบริหารโดยใชหลักธรรมภิบาลของผูบริหารกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เปน
การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ทราบการบริหารโดยใชหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  2) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และ 3)ศึกษาความสัมพันธระหวางการใช

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  กลุม

ตัวอยาง คือ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จํานวน 48 โรงเรียน  

ผูใหขอมูล คือ ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  จํานวนโรงเรียนละ 6 คน รวม 288 คน  เครื่องมือท่ีใชใน

การวิจัย เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนตามระเบียบสํานกั

นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542  และความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ตามแนวคิดของ เฮิรซเบอรก(Herzberg) แบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เทากับ .9745 

ขอมูลท่ีรวบรวมจากแบบสอบถามฉบับสมบูรณนํามาวิเคราะหผลไดรับคืนมาท้ัง 288 ฉบับ  คิดเปน 

รอยละ 100  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉล่ีย 

(Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน 

(Pearson’s product moment correlation coefficient) วิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม 

SPSS for windows 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง  การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  ปรากฏผลดังนี ้

1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครู โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก  
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2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 8  พบวา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุก

ดานอยูในระดับมาก   

3. การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากับความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  โดย

ภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   

 

อภิปรายผล 

จากขอคนพบของการวิจัย  เรื่อง  การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารกับความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  

ผูวิจัยไดนําไปสูการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี ้

1.ผูบริหารโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  มีการใชหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ท้ังนี้นาจะเปนเพราะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2540  ไดกําหนดใหมีการเปล่ียนแปลงเพื่อกําหนดหลักเกณฑของสังคมใหม  ใน

การพยายามสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี (Good  Governance) โดยภาครฐัมีการ

บริหารการปกครองท่ีโปรงใส  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการบริหารกิจการ

บานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2545  ซ่ึงไดกําหนดใหทุก

กระทรวง  ทบวง  กรม  และสวนราชการตองถือปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติตอคณะรัฐมนตรี

และรัฐสภา จึงทําใหผูบริหารจําเปนตองยึดหลักธรรมาภิบาลมาเปนหลักในการบริหารจัดการและ

เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปวาเปนหลักการบริหารจัดการท่ีดี   นอกจากนั้นผูบริหารซ่ึงถือวาเปนบุคคล

หลักท่ีสําคัญของสถานศึกษาในการท่ีจะตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีท่ีจะนําสถานศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึง สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุวรรณ  ทองคํา  ท่ีพบวา  การบริหารตามหลัก   

ธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี  ผูบริหารโรงเรียนสวน

ใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมาก    เม่ือพิจารณาเปนรายดานสวนใหญบริหารงาน

ตามหลักธรรมภิบาลในระดับมากเกือบทุกดาน  ยกเวนหลักความโปรงใสอยูในระดับปานกลางและ

สอดคลองกับสามารถ  อินตามูล  ท่ีไดศึกษาเรื่อง การใชธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม  เขต 5 พบวา การใชธรรมาภิบาลใน

การบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม  เขต 5 

ผูบริหารไดใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และยังสอดคลองกับ  

รัตนะ  พวงแกว ซ่ึงศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
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สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชวงช้ันท่ี 3-4 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ท่ีพบวา  ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารโดยภาพ

รวมอยูในระดับมากและรายดานก็มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมากทุกดาน 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ก็พบวา  ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 8  บริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมากทุกดาน โดยมีการใชหลักนิติ

ธรรมมากท่ีสุด  ท้ังนี้อาจเปนเพราะ  การปฏิบัติงานตาง ๆ ตองถือปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมาย  การ

ปฏิบัติงานในโรงเรียนมีกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับท่ีจะตองยึดถือปฏิบัติมากมาย  และหาก

ดําเนินการผิดระเบียบ  กฎหมาย ก็จะตองถูกดําเนินการทางวินัย  ผูบริหารจึงตองระมัดระวังเปน

พิเศษ  ซ่ึงสอดคลองกับ รัตนะ  พวงแกว ท่ีพบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษาในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  และยังสอดคลองกับ พงษพันธ  วันดีเรือง

ไพศาล ท่ีไดศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารกบั

ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ท่ี

พบวา  ผูบริหารใชหลักนิติธรรมในการบริหารอยูในระดับมาก   
2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  ท้ังนี้อาจเปนเพราะผลจากท่ี

ผูบริหารโรงเรียนไดบริหารโรงเรียนโดยใชหลักธรรมาภิบาลในระดับมากดังกลาว  ซ่ึงการท่ีองคกร

ใหความสําคัญกับบุคลากรในองคกรท้ังในเรื่องความสําเร็จของงาน  การไดรับการยอมรับนับถือ  

ลักษณะของงาน  ความรับผิดชอบ  ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน   นโยบายการบริหาร  

ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน  ความม่ันคงในงาน  ทําใหครูมีความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานมาก  ซ่ึงสอดคลองกับรัตนะ  พวงแกว ท่ีพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ครูในภาพรวมอยูในระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของเกษม  คําศรี ท่ีไดศึกษาเรื่อง ความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี  

พบวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี 

โดยรวมอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับงานวิจัยของพงษพันธ  วันดีเรืองไพศาล ท่ีพบวา  ความ

พึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ตอการบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารท้ังโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
3.ความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  8  

พบวา  การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนในภาพรวม มีความสัมพันธ

ทางบวกในระดับสูงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
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0.01  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  ท้ังนี้อาจเปนเพราะ  ผูบริหารโรงเรียนไดมีการนําหลัก    

ธรรมาภิบาลมาเปนเครื่องมือในการบริหารงานมากขึ้น  มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารไป

ในทางท่ีเหมาะสมขึ้น  จึงทําใหความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูท้ังในภาพรวมและรายดานมี

ความสัมพันธทางบวกระดับสูงกับสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร  ซ่ึง

สอดคลองกับรัตนะ  พวงแกว  ท่ีพบวา  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา

ในภาพรวม มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ชวงช้ันท่ี 3-4  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี  และยัง

สอดคลองกับพงษพันธ  วันดีเรืองไพศาลท่ีวิจัยพบวา  ความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลัก     

ธรรมาภิบาลของผูบริหารกับความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี ้

ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1. จากการศึกษา พบวา  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูอยูในระดับมาก 

ท้ังโดยภาพรวมและรายดาน แสดงใหเห็นวาผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญกับการบริหารโดยใช

หลักธรรมาภิบาลเปนอยางดี  แตเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานหลักการมีสวนรวม มีคาเฉล่ีย

ต่ําสุด ซ่ึงหนวยงานตนสังกัดควรมีการพัฒนาผูบริหารใหมีความรู  ความเขาใจ และตระหนักใน

เรื่องนี้ โดยเปดโอกาสใหบุคลากรทุกฝายรวมท้ังชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมและการดําเนินการ

ตาง ๆ ของโรงเรียนอยางเปนระบบ  ตั้งแตการวางแผน  การกําหนดนโยบาย  การวางแผนพัฒนา  

การดําเนินการพัฒนาตามแผน และการประเมินผลการดําเนินการ  รวมท้ังมีการควบคุม   กํากับ  

ติดตาม  การดําเนินการเพ่ือใหมีการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  โดยใหสถานศึกษาวางแผนการ

บริหารจัดการทรัพยากรตาง ๆ ของสถานศึกษาอยางเปนระบบ  ท้ังการจัดสรร  จัดหา  การใช  การ

ควบคุม ดูแล  บํารุงรักษา  ซอมแซมใหมีประสิทธิภาพ  ประหยัด  คุมคา  และดวยความรวมมือของ

ทุกฝาย  ท้ังบุคลากรในโรงเรียน  กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนและชุมชน 
 2. จากการศึกษา พบวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  8  อยูในระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน  

แตเม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ มีคาเฉล่ียต่ําสุด  ซ่ึงหนวยงาน

ตนสังกัดควรสรางความตระหนักในเรื่องนี้แกผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะตองใหความสําคัญ  ยอมรับ
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ในความคิดเห็นและขอเสนอแนะของเพ่ือนรวมงาน  ช่ืนชม  และยกยอง  ชมเชยในผลงานของ

เพ่ือนรวมงานท่ีประสบความสําเร็จ  เปนแบบอยางได  รวมทั้งสงเสริมใหครูคนอ่ืน ๆ ปฏิบัติกับ

เพ่ือนรวมงานในแนวทางดังกลาวนี้ดวย 
 3. จากการศึกษา พบวา  การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารกับความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  โดย

ภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  โดยมีความสัมพันธกันใน

ทางบวก หรือ มีความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน ซ่ึงแสดงวา  ผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารมากเทาใด  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูก็จะมีระดับมากขึ้นในลักษณะ

คลอยตามกัน  ดังนั้นผูบริหารควรใหความสําคัญกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบรหิารโรงเรยีน

ใหมากยิ่งขึ้น  เพ่ือท่ีจะสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  ซ่ึงจะสงผลใหการบริหาร

สถานศึกษามีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาอ่ืน  
2. ควรศึกษาปจจัยเสริมสรางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารโรงเรียน

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
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รายนามผูเช่ียวชาญ 
 

1. ดร.มนัส  คลองแคลว   

     วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  สาขาสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัย  มคธ  
      ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียน ชุมชนวดัหนองปลาหมอ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      ประถมศึกษา ราชบุรี  เขต 2   

 วิทยฐานะ  เช่ียวชาญ   

2. ดร.ชํานาญ  ทัดมาลี     
   วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  สาขาสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัย  มคธ  
      ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย  สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      ประถมศึกษา นครปฐม  เขต 2   

 วิทยฐานะ  เช่ียวชาญ   

3. ดร.จตุรงค อินทรรุง   
วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม 

      ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 มัธยมศึกษา เขต 8     

 วิทยฐานะ  ชํานาญการพิเศษ  

4. นายปรีชา  สุคนธมาน   
วุฒิการศึกษา  ค.ม.(บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

      ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอนตูม  สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
 วิทยฐานะ  เช่ียวชาญ     
5. นายวันชัย  วัฒนา 

วุฒิการศึกษา  ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง 
      ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธ์ิรัตนาราม  สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      ประถมศึกษา ราชบุรี  เขต 2   
 วิทยฐานะ  เช่ียวชาญ     
 

   
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
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Reliability 
 
คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลกับ 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี-กาญจนบุรี) 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
 
N of Cases =     100.0                    N of Items = 107 
 
 
Alpha =    .9745 
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ภาคผนวก ค 
- หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
- รายชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยาง 
- เคร่ืองมือในการวิจัย 
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รายชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยาง 
 

โรงเรียนในจังหวดัราชบุรแีละกาญจนบุร ี
1.โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกจิพิทยาคม 
2. โรงเรียนครุุราษฎรรังสฤษฏ 
3. โรงเรียนแคทรายวิทยา 
4. โรงเรียนชองพรานวิทยา 
5. โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ 
6. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ฯ ดอนคลัง 
7. โรงเรียนทามะขามวิทยา 
8. โรงเรียนเนกขัมวิทยา 
9. โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
10. โรงเรียนบานคาวิทยา 
11. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุร ี
12. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
13. โรงเรียนปากทอพิทยาคม 
14. โรงเรียนโพธาวฒันาเสน ี
15. โรงเรียนโพหัก“ วงศสมบูรณราษฎรอุปถัมภ”   
16. โรงเรียนรัฐราษฎรอุปถัมภ 
17.โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง 
18. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห 
19. โรงเรียนวดัดอนตูม 
20. โรงเรียนสายธรรมจันทร 
21. โรงเรียนโสภณศิริราษฎร 
22. โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 
23. โรงเรียนหนองโพวิทยา 
24. โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม 
25.โรงเรียนเลาขวัญราษฎรบํารุง 
26.โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
27. โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 
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28. โรงเรียนบอพลอยรัชดาภิเษก 
29. โรงเรียนไทรโยคมณกีาญจนวิทยา 
30. โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา 
31. โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 
32. โรงเรียนรมเกลา  กาญจนบุร ี
33. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
34. โรงเรียนทาเรือพิทยาคม 
35. โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม 
36. โรงเรียนทามะกาปุณสิริวิทยา 
37. โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร 
38. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ 
39. โรงเรียนนวิิฐราษฏรอุปถัมภ 
40. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 
41. โรงเรียนเทพมงคลรังสี 
42. โรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญา 
43. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห 
44. โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 
45. โรงเรียนดานมะขามเตี้ยวิทยาคม 
46. โรงเรียนวิสุทธรังสี 
47. โรงเรียนพังตรรุาษฎรรังสรรค 
48. โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

143 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง 

 การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8(ราชบุร-ีกาญจนบุรี) 
 

 

ตอนที่  1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย    ลงใน    หนาหนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของ

ทาน 

 

ขอที ่ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

  เพศ 

    ชาย                             หญิง 

  อาย ุ

    นอยกวา  30  ป           30  -40  ป 

    41  -  50  ป                 มากกวา  50  ป 

  ระดับการศึกษา 

    ต่ํากวาปริญญาตรี         ปริญญาตรี 

    สูงกวาปริญญาตรี 

  ตําแหนงหนาท่ี 

   ผูบริหาร                       หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

    หัวหนางาน                 ครูผูสอน 

  ประสบการณในการทํางาน  (อายุราชการ) 

    นอยกวา  10  ป           10  -  20  ป 

    21  -  30  ป                 มากกวา  30  ป 
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ตอนที่  2 การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน 

คําชี้แจง ขอใหผูตอบแบบสอบถามโปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็น

ตามสภาพจริงท่ีปรากฏ  1  ขอ  เพียง  1  คําตอบ  โดยผูวจิัยไดกําหนดชวงระดับ

ความคดิเห็นไวเปน  5  ระดับ  ดังนี ้

5 หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด  หรือมีการปฏิบัติทุกครั้ง 

4 หมายถึง  เห็นดวยมาก  หรือมีการปฏิบัติเกือบทุกครั้ง 

3 หมายถึง  มีจํานวนคร้ังท่ีปฏิบัติ  และไมปฏิบัติใกลเคียงกนั 

2 หมายถึง  เห็นดวยนอย  หรือมีการปฏิบัตนิอย 

1 หมายถึง  เห็นดวยนอยท่ีสุด  หรือไมมีการปฏิบัติเลย 

ตัวอยาง 

ระดับความคิดเห็น 
ขอท่ี การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

5 4 3 2 1 

1 ผูบริหารออกคําส่ัง   หรือมอบหมายงานเปนไป

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

   

จากตัวอยางขอท่ี  1.  แสดงใหเห็นวาผูบริหารออกคําส่ัง  หรือมอบหมายงานเปนไปตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  มีการปฏิบัตหิรือแสดงออกใหเห็นบอยครั้ง  แตไมถึงกับมาก  ให

เลือกระดับ  4  หมายถึง  เห็นดวยมาก  หรือมีการปฏิบัติเกอืบทุกครั้ง 

คําอธบิาย 

 ถาทานสังเกตเห็น  หรือมีประสบการณเกี่ยวกับพฤตกิรรมของผูบริหารในการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล  หรือแสดงออกใหเห็นเปนสวนใหญ  ใหเลือกระดับ  5 

 ถาทานสังเกตเห็น  หรือมีประสบการณเกี่ยวกับพฤตกิรรมของผูบริหารในการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล  หรือแสดงออกใหเห็นบอยครั้ง  ใหเลือกระดับ  4 

 ถาทานสังเกตเห็น  หรือมีประสบการณเกี่ยวกับพฤตกิรรมของผูบริหารในการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล  หรือแสดงออกใหเห็นไมบอยครั้ง แตก็ปฏิบัติ  ใหเลือกระดับ  3 

 ถาทานสังเกตเห็น  หรือมีประสบการณเกี่ยวกับพฤตกิรรมของผูบริหารในการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล  หรือแสดงออกใหเห็นนาน ๆ ครั้ง  ใหเลือกระดับ  2 

 ถาทานสังเกตเห็น  หรือมีประสบการณเกี่ยวกับพฤตกิรรมของผูบริหารในการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลวาไมมีการปฏิบัติ หรือไมไดแสดงออกใหเห็น  ใหเลือกระดับ 1 
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ระดับความคิดเห็น 
ขอ ขอความ 

5 4 3 2 1 

1 

หลักนติิธรรม 

ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนด  กฎระเบียบขอบังคับใน

การปฏิบัติงานชัดเจน 

     

2 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมใน

การกําหนด  กฎระเบียบ  ขอบังคับ  ในการปฏิบัติงาน

รวมกนั 

     

3 ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับการออกกฎระเบียบ  

ขอบังคับท่ีบุคลากรทุกคนใหการยอมรับดวยความเต็มใจ 

     

4 ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการใหบุคลากรทุกคนปฏิบัติ

ตามกฎ  ระเบียบขอบังคับ  อยางเครงครัด 

     

5 ผูบริหารสถานศึกษากํากับ  ดูแล  และสงเสริมใหบุคลากร

ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎ  ระเบียบขอบังคับท่ีกําหนดไว 

     

6 ผูบริหารสถานศึกษาใชศิลปะในการโนมนาวจูงใจให

บุคลากรปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบ  ขอบังคับของ

สถานศึกษา 

     

7 ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย

เปนแบบอยางท่ีดีแกบุคลากร 

     

 

8 ผูบริหารสถานศึกษาช้ีแจง  แนะนําแนวทางการปฏิบัติตน

ใหถูกตอง  ตาม  กฎระเบียบ  ขอบังคับใหบุคลากรมีความ

เขาใจตรงกนั 

     

 

1 

หลักคุณธรรม 

ผูบริหารสถานศึกษาใหความเสมอภาคและมีความยุติธรรม

กับบุคลากรทุกคน 

     

2 ผูบริหารสถานศึกษามอบหมายงานใหบุคลากรปฏิบัติตาม

ความสามารถและความเหมาะสม 

     

3 ผูบริหารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ดวยความยุติธรรม 
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ระดับความคิดเห็น 
ขอ ขอความ 

5 4 3 2 1 

4 ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  ปลูกฝงให

บุคลากรมีความรกัสามัคคกีัน 

     

5 ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต      

6 ผูบริหารสถานศึกษามีความประพฤตท่ีิดีงาม  ตามหลัก

ศีลธรรมและจรรยาบรรณ 

     

7 ผูบริหารสถานศึกษารับฟงความคิดเห็นของบุคลากร  และ

เพ่ือนรวมงานดวยความเปนธรรมและมีใจเปนกลาง 

     

8 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีความเสียสละและเห็นแก

ประโยชนสวนรวม 

     

9 ผูบริหารสถานศึกษาใชวาจาสุภาพเหมาะสมและใหเกียรติ

บุคลากร 

     

10 ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักคณุธรรมประกอบการพิจารณา

ความดี ความชอบของบคุลากร 

     

11 ผูบริหารสถานศึกษาใหความเช่ือถือ  ไววางใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

     

12 ผูบริหารสถานศึกษาใหการปกปองผูใตบังคับบัญชาไมให

ถูกกล่ันแกลง 

     

13 ผูบริหารสถานศึกษาใชอํานาจในการบังคับบัญชาอยาง

ถูกตองเหมาะสม 

     

14 ผูบริหารสถานศึกษาจดักจิกรรมเสริมสรางคุณธรรมแกครู  

และนักเรียนอยูเสมอ 

     

15 ผูบริหารมีอัธยาศัยดีมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผแกผูรวมงานดวย

ความจริงใจ 

     

 

1 

หลักความโปรงใส 

ผูบริหารสถานศึกษาใหความไววางใจมอบหมายให

บุคลากรรับผิดชอบงานท่ีสําคัญตาง  ๆ
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ระดับความคิดเห็น 
ขอ ขอความ 

5 4 3 2 1 

2 ผูบริหารสถานศึกษามีการจดัประชุมช้ีแจงรายละเอียด

งบประมาณตาง ๆ  ท่ีสถานศึกษาไดรับใหบุคลากรทุกคน

ทราบ 

     

3 ผูบริหารสถานศึกษามีการประชุมวางแผนการใชจายเงิน

งบประมาณอยางเปนระบบชดัเจน  สามารถนําไปปฏิบัติได 

     

4 ผูบริหารสถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการการเบิกจาย

ถูกตองตามระเบียบ 

     

5 ผูบริหารสถานศึกษาควบคุม  ดแูลการปฏิบัติงานดาน

การเงิน  และพัสดุใหเปนไปตามกฎระเบียบและขอบังคับ

ของทางราชการ 

     

6 ผูบริหารสถานศึกษามีการควบคุม  กํากับดูแลตรวจสอบการ

ทําบัญชี  ทะเบียนการเงิน  และพัสดุใหถูกตองและเปน

ปจจุบัน 

     

7 ผูบริหารสถานศึกษามีการใชจายเงินของสถานศึกษาเปนไป

ตามวัตถุประสงคของงาน/โครงการ  และเปนประโยชนตอ

การศึกษา 

     

8 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการเผยแพรขาวสาร

ประชาสัมพันธถึงความกาวหนาในการดําเนนิงานตาม

ภารกจิตาง ๆ  ของสถานศึกษาใหชุมชนไดทราบเปนระยะ 

     

 

1 

หลักการมีสวนรวม 

ผูบริหารสถานศึกษามีความตระหนักและเห็นความสําคัญ

ของการมีสวนรวมของบุคลากรและชุมชน 

     

2 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหมีบุคลากรมีสวนรวมใน

การกําหนดนโยบายการดําเนินงานของสถานศึกษา 

     

3 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมใน

การวางแผน 

     

4 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมใน

การประสานงานการบังคับบัญชาของสถานศึกษา 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับความคิดเห็น 
ขอ ขอความ 

5 4 3 2 1 

5 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมใน

การประสานงานท้ังในและนอกสถานศึกษา 

     

6 ผูบริหารสถานศึกษาจดัใหมีการประชุมเพ่ือเปดโอกาสให

บุคลากรไดมีขอเสนอแนะและแลกเปล่ียนความคิดเห็น

รวมกนัเปนระยะ 

     

7 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมใน

การเสนอขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 

     

8 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรไดรวมกันกําหนด

วิสัยทัศน  พันธกจิ  และเปาหมายของสถานศึกษา 

     

9 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรมีการทํางานเปนทีม      

10 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมใน

การจัดตั้งทีม 

     

11 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรมีการประสาน

ความรวมมือในการปฏิบัติงาน 

     

12 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสรมิใหบุคลากรและชุมชนมีสวน

รวมในการจัดทําแผนปฏิบัตกิารประจําปของสถานศึกษา 

     

13 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรและชุมชนมี

สวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

     

14 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสและสนับสนุนใหผูปกครอง

และชุมชนมีสวนรวมในการจดักิจกรรมตาง ๆ  ของ

สถานศึกษา 

     

15 ผูบริหารสถานศึกษาเปดสนับสนนุใหผูปกครองและชุมชน

มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ของสถานศึกษา 

     

 

1 

หลักความรับผดิชอบ  

ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนดนโยบายและเปาหมายใน

การปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

     

2 ผูบริหารสถานศึกษามีการจดัโครงสรางการบริหารงานที่

ชัดเจน 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

149 

ระดับความคิดเห็น 
ขอ ขอความ 

5 4 3 2 1 

3 ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนด  วิสัยทัศน  พันธกจิ  

เปาหมายของสถานศึกษาอยางชัดเจน 

     

4 ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษาเพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 

     

5 ผูบริหารสถานศึกษามอบหมายหนาท่ีใหบุคลากรไดปฏิบัติ

อยางชัดเจน 

     

6 ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศ  กํากับ  ติดตามการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนระบบและสม่ําเสมอ 

     

7 ผูบริหารสถานศึกษามีการจดัทําแผนการปฏิบัติการประจําป

การศึกษาของสถานศึกษาครบถวนตรงตามภารกจิท้ัง  4  

งาน 

     

8 ผูบริหารสถานศึกษาจดัระบบขอมูลสารสนเทศไวอยางเปน

ระบบ  สามารถนํามาใชไดอยางสะดวก  รวดเรว็ 

     

9 ผูบริหารสถานศึกษาจดัประชุมวางแผนการดําเนินงานอยาง

สมํ่าเสมอ 

     

10 ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการพัฒนาปรับปรุงการ

บริหารงานใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

     

11 ผูบริหารสถานศึกษาวินิจฉัยส่ังการบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ี

ถูกตอง 

     

12 ผูบริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบตอการวินิจฉัย  

ส่ังการ 

     

13 ผูบริหารสถานศึกษามีการจดัสวัสดิการใหแกบุคลากรอยาง

เหมาะสม 

     

14 ผูบริหารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

เปนระยะ 

     

15 ผูบริหารการศึกษานําผลการประเมินไปใชในการวางแผน  

ปรับปรุง  พัฒนางานอยางตอเนื่อง 

 

     

   ส
ำนกัหอ
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ระดับความคิดเห็น 
ขอ ขอความ 

5 4 3 2 1 

16 ผูบริหารสถานศึกษาจดัประชุมบุคลากรเปนประจําเพ่ือ

ช้ีแจงเรื่องราวตาง  ๆ  และทําความเขาใจหนาท่ีความ

รับผิดชอบตามภารกิจของสถานศึกษา 

     

17 ผูบริหารสถานศึกษาจดัสภาพแวดลอมในสถานศึกษาให

สวยงาม  รมรื่น  เปนระเบียบมีบรรยากาศดี  และปลอดภัย 

     

18 ผูบริหารสถานศึกษาจดัแหลงเรียนรู  และส่ือท่ีมีคุณภาพให

เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 

     

19 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครูจดักจิกรรม

การเรียนการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

     

20 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครูจดัทําแผนงาน  

โครงการตาง ๆ  เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

     

21 ผูบริหารสถานศึกษาจดัหางบประมาณมาสนับสนุน  การ

จัดการศึกษาอยางเพียงพอ 

     

 

1 

หลักความคุมคา 

ผูบริหารสถานศึกษาจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดได

อยางคุมคา  และเกิดประโยชนสูงสุด 

     

2 ผูบริหารสถานศึกษาจดัหาวัสดุอุปกรณท่ีจะนํามาใชในการ

ปฏิบัติงานตามความจําเปน 

     

3 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรใชวัสดุอุปกรณใน

ทองถ่ินจัดทําส่ือการเรียนการสอน 

     

4 ผูบริหารการศึกษาวางแผนการใชหองเรียน  อาคารเรียน  

อาคารประกอบ  และบริเวณโรงเรียนใหสามารถใช

ประโยชนไดอยางเต็มท่ี 

     

5 ผูบริหารสถานศึกษาควบคุม  ดูแล  บํารุง  รักษาตกแตง  

และซอมแซมอาคารสถานท่ีใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดอยาง

สมํ่าเสมอ 

     

6 ผูบริหารสถานศึกษามีการรณรงคใหบุคลากรใชน้ําอยาง

ประหยัด 
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151 

ระดับความคิดเห็น 
ขอ ขอความ 

5 4 3 2 1 

7 ผูบริหารสถานศึกษามีการรณรงคใหบุคลากรใชไฟฟาอยาง

ประหยัด 

     

8 ผูบริหารสถานศึกษามีการรณรงคใหบุคลากรครู  นักเรียน  

และชุมชน  รวมกนัอนุรักษส่ิงแวดลอมและธรรมชาต ิ

     

9 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหชุมชนไดใชอาคาร

สถานท่ี  รวมทั้งวัสดุอุปกรณของสถานศึกษาในการจัด

กิจกรรมตาง ๆ 

     

10 ผูบริหารสถานศึกษามีการวางแผนและสํารวจความตองการ

ในการใชวัสดุและอุปกรณของบุคลากรเพ่ือใหสามารถ

นํามาใชไดอยางคุมคาและเกดิประโยชนสูงสุด 
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ตอนที่  3 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู   

คําชี้แจง ขอใหผูตอบแบบสอบถาม โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับความพึงพอใจ

ตามความรูสึกของทาน  1  ขอตอ  1  คําตอบ  โดยผูวิจัยไดกําหนดชองระดับความ

พึงพอใจเปน  5  ระดับ  ดังนี ้

มากท่ีสุด หมายถึง           มีความพึงพอใจอยางย่ิง 

มาก  หมายถึง           มีความรูสึกพึงพอใจ 

ปานกลาง หมายถึง           ยังตัดสินใจไมได  หรือไมแนใจวามีความพึงพอใจหรือไม 

นอย  หมายถึง           มีความรูสึกวาไมพึงพอใจ 

นอยท่ีสุด หมายถึง           มีความรูสึกวาไมพึงพอใจอยางย่ิง 

 

ระดับความพึงพอใจ 
ขอ

ท่ี 
รายการประเมิน มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

 ความสําเร็จของงาน      

1 ทานสามารถแกไขปญหาในการปฏิบัติงานภายใน

โรงเรียน  และทําใหงานสําเร็จลุลวงอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     

2 มีความพึงพอใจกับผลงานและความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 

     

 การไดรับการยอมรับนบัถอื      

1 ทานไดรับการช่ืนชมในการปฏิบัติงานจากผูบริหาร

โรงเรียน 

     

2 เพ่ือนครู และบุคคลอ่ืนท้ังในและนอกโรงเรียน

ยอมรับและช่ืนชมในผลงานของทาน 

     

3 ผลการปฏิบัติงานของทานมักจะถูกนําไปเปนแบบท่ี

ดีเสมอ 

     

4 ทานไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียนและเพื่อนคร ู

ในการเขารับตําแหนงท่ีสูงขึ้น 

     

5 ผูบังคับบัญชา  และเพ่ือนรวมงานยอมรับความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของทาน 

     

   ส
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ระดับความพึงพอใจ 
ขอ

ท่ี 
รายการประเมิน มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

 ลักษณะงาน      

1 งานในหนาท่ีและงานท่ีไดรับมอบหมาย  เม่ือได

ปฏิบัติแลวสามารถคาดคะเนผลสําเร็จได 

     

 2 ทานพึงพอใจท่ีไดนําความคดิริเริ่มสรางสรรคไป

พัฒนางาน 

     

3 ทานพึงพอใจกับงานท่ีไดรับมอบหมายจากโรงเรียน  

เพราะสามารถทําไดเองตั้งแตตนจนจบ 

     

4 งานท่ีโรงเรียนมอบหมายมีความเหมาะสมกับความรู

ความสามารถ 

     

 ความรับผิดชอบ      

1 ทานพรอมปฏิบัติงานในหนาท่ีและงานที่ไดรับ

มอบหมายใหสําเร็จตามกําหนด 

     

2 ทานพรอมท่ีจะปฏิบัติงานท่ีทาทายความสามารถ 

ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

     

3 ปริมาณงานท้ังในหนาท่ีประจําและท่ีไดรับ

มอบหมายไมมากหรือนอยเกินไป 

     

4 ทานพึงพอใจท่ีไดมีสวนรวมรับผิดชอบในปญหา 

ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบัติงาน 

     

 ความกาวหนาในงาน      

1  ตําแหนงหนาท่ีในการปฏิบัติงานของทานทําใหไดรับ

ความรูเพ่ิมเติมจากการประชุม  อบรม  และการศึกษา

ดูงาน 

     

2 ทานพึงพอใจเกี่ยวกับระบบของการเขาสูตําแหนงท่ี

สูงขึ้นในการประกอบวิชาชีพคร ู

     

3 ตําแหนงหนาท่ีท่ีทานปฏิบัติงานอยูทําใหเกิด

ความกาวหนาและไดเล่ือนตําแหนงใหสูงขึ้น 
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สมุดกลาง
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ระดับความพึงพอใจ 
ขอ

ท่ี 
รายการประเมิน มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

 นโยบายการบริหาร      

1 ทานพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีตองใชความเดด็ขาด 

ชวยในการตัดสินใจ 

     

2 ทานพึงพอใจท่ีมีอิสระในการแกปญหาและอุปสรรค 

ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบัติงาน 

     

3 ทานพึงพอใจท่ีมีอิสระในการไดใชดุลยพินจิของ

ตนเอง  ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 

     

4 ทานมีความพึงพอใจท่ีไดรับการชวยเหลือแนะนํา

เทคนิควิธีการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

     

5 หากมีการเปล่ียนแปลงนโยบายในโรงเรียนทานยินดี

ปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ 

     

 ความสัมพันธกับผูบังคบับัญชา เพ่ือนรวมงาน      

1 ทานพรอมท่ีจะใหคําแนะนําปรึกษาแกเพ่ือนคร ู

ท่ีรวมงาน 

     

2 ทานเต็มใจท่ีจะรวมมือในการปฏิบัติงานกับครทุูกคน  

เพ่ือใหงานสําเร็จไปดวยด ี

     

3 มีการติดตอส่ือสารระหวางกันและกันเพ่ือใหเกดิ

ความสัมพันธท่ีดีตอกันในการปฏิบัติงาน 

     

4 มีการทํางานเปนทีม โดยใหความรวมมือชวยเหลือ

เกื้อกูลซ่ึงกันและกนั เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงค 

     

 ความม่ันคงในงาน      

1 วิชาชีพครูท่ีทานปฏิบัติอยูถือวามีความสําคัญ มีคุณคา   

มีเกียรติและศักดิ์ศร ี

     

2 ทานพึงพอใจและเชื่อม่ันวาการปฏิบัติงานในโรงเรยีนมี

ความม่ังคง และย่ังยืน สามารถเล้ียงชีพไดตลอดชีวิต 

     

3 ทานพึงพอใจท่ีสังคมใหการยอมรับยกยองตอวิชาชีพ

ครู และจะยึดม่ันในวิชาชีพนีต้ลอดไป 
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