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การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือทราบการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือ

วิทยา  2) เพ่ือเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยาเมื่อจําแนกตามทัศนคติ
ของผูบริหารและครูผูสอน ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรโรงเรียนวังเหนือวิทยาประกอบดวย 
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อยูในระดับมาก เมื่อเรียงตามลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังนี้ ดานหลักคุณธรรม              
ดานหลักนิติธรรม ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความโปรงใส ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลัก
ความคุมคา  
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ผูบริหารและครูผูสอนท้ังโดยภาพรวมและรายดาน พบวาโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
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The objectives of this research were : 1) to examine the implementation 
of good governance in Wangnuawittaya School, 2) to compare the administrator’s 
and teacher’s view on the implementation of good governance in Wangnuawittaya 
School. The research population were 91 Wangnuawittaya School personnel:            
1) school directors and deparment heads, and 2) teachers. The research instrument 
was a questionnaire regarding good governance in Wangnuawittaya School, based on 
good governance indicator of King Prajadhipok’s Institute. Statistics used were 
frequency, percentage, arithmetic means, standard deviation and t-test.  

The results revealed that.  
1. The implementation of good governance in Wangnuawittaya School  

was found at high level, ranking from highest mean to lowest mean were ethic,               
rule of law, participation, transparency, accountability, and value for money .  

2. The administrator’s and teacher’s view on the implementation of                
good governance in Wangnuawittaya School was not different. 
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การคนควาอิสระ ที่ไดใหคําปรึกษา คําแนะนํา และชวยเหลือแกไขขอบกพรองตางๆ จนสําเร็จลุลวง
ดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
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ตอบคําถามอยางดียิ่ง  
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มหาลัยศิลปากร ที่ไดประสิทธิประสาทวิชาความรู ใหแนวคิด ชวยเหลือและคําแนะนําในการ
ศึกษาวิจัยจนทําใหการคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปจจุบันไดสงผลกระทบตอทุกภาคสวนของสังคม สาเหตุ

สําคัญประการหน่ึงเกิดขึ้นจากความบกพรอง  ความออนแอและหยอนประสิทธิภาพของกลไกดาน
การบริหารจัดการในระดับชาติและระดับองคการ  ทั้งในภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงการทุจริตและ
การกระทําผิดจริยธรรมในวิชาชีพ ซึ่งแยกพิจารณาไดดังนี้ 1) การขาดกลไกและกฎเกณฑที่ดีพอใน
การบริหารกิจการบานเมืองและสังคม  2) ความออนดอยและถดถอยของกลุมขาราชการ  นักวิชาการ 
3) ระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการทั้งของภาครัฐและภาคธุรกิจ  เอกชนมีลักษณะขาดความ
โปรงใส 4) ประชาชนขาดขอมูลขาวสาร 5) ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและเอกชน
เกิดข้ึนอยางกวางขวาง1 ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแหงชาติและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
11 (พ.ศ.2555-2559) ไดระบุทิศทางการพัฒนาประเทศวา  จําเปนตองมีการบริหารจัดการประเทศ
เพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบราชการและขาราชการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล  พัฒนาระบบและกลไกการปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบอยาง
มีสวนรวม สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมและสราง
ความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร ควบคูไปกับปลูกจิตสํานึกคานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิ
บาลแกประชาชนทุกกลุม2   

การบริหารจัดการท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล หมายถึง หลักการการบริหารงานที่มุงเนน
หลักการ  โดยมิใชหลักการท่ีเปนรูปแบบทฤษฎีการบริหารงานแตเปนหลักการการทํางาน  ซึ่งหากมี
การนํามาใชเพ่ือการบริหารงานแลวจะเกิดความเชื่อมั่นวาจะนํามาซึ่งผลลัพธที่ดีที่สุด  หลักธรรมา     
ภิบาล ตามตัวชี้วัดการบริหารจัดการท่ีดีของสถาบันพระปกเกลา ไดแก 1) หลักนิติธรรม 2) หลัก
คุณธรรม 3) หลักความโปรงใส 4) หลักการมีสวนรวม 5) หลักความรับผิดชอบ  6) หลักความคุมคา  

 
 

                                                 
1 จรัส  อติวิทนาภรณ, หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, พิมพครั้งท่ี 2 (สงขลา 

: เทมการพิมพ, 2554), 470. 
2
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , ประกาศเร่ือง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559, 26 ตุลาคม พ.ศ.2554. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 เมื่อปพ.ศ.2532 นับเปนครั้งแรกที่พบวามีการใชคําวา การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
หรือหลักธรรมาภิบาล (good governance) ขึ้น ในรายงานของธนาคารโลก (World Bank) เรื่อง 
“Sub-Sahara Africa from Crisis to Sustainable Growth” สําหรับประเทศไทยนั้น ผลจากวิกฤติ
เศรษฐกิจเมื่อป พ.ศ.2540 ทําใหทุกฝายในสังคมหันมาใหความสนใจในเรื่องของธรรมาภิบาลมากข้ึน  
เพ่ือแกปญหาขอบกพรองอันเกิดมาจากการขาดระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  ไมมีการ
ควบคุมและตรวจสอบถวงดุลอยางเปนระบบ  ขาดการปลูกฝงจิตสํานึกจริยธรรม  ทําใหเกิดรูรั่วไหล 
การกระทําผิดฉอฉลและทุจริตในการปฏิบัติหนาที่  โดยเฉพาะในสวนภาครัฐ รัฐธรรมนูฐแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  ไดวางกรอบเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีไวดังนี้ หมวด 4 มาตรา 74 วรรคหน่ึง “บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงานลูกจางของหนวยงาน
ราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวก และใหบริการประชาชนตามหลักธรรมภิ
บาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี”3 ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
11 (พ.ศ.2555-2559) ไดระบุทิศทางการพัฒนาประเทศวา  จําเปนตองมีการบริหารจัดการประเทศ
เพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบราชการและขาราชการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล  พัฒนาระบบและกลไกการปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบอยาง
มีสวนรวม สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมและสราง
ความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร ควบคูไปกับปลูกจิตสํานึกคานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิ
บาลแกประชาชนทุกกลุม4   

สําหรับผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีความสําคัญสูงสุดในสถานศึกษา ซึ่งเปนความเชื่อที่
สังคมยอมรับวาเปนจริง  จากความเชื่อดังกลาวเปนตัวชี้วัดวาคุณภาพการศึกษาขึ้นอยูกับผูบริหาร  
ดังนั้นจึงควรมองไปที่บทบาทของผูบริหารตามกิจการบริหารสถานศึกษาเพ่ือมุงสูคุณภาพการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 39 กําหนด
อํานาจหนาที่ไวดังนี้ 1) การบริหารกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ  ขอบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือสวนราชการ  รวมทั้งนโยบายและ
วัตถุประสงคของสถานศึกษาหรือสวนราชการ 2) ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  รวมทั้ง
ควบคุมดูแลบุคลากร  การเงิน การพัสดุ สถานท่ีและทรัพยสินอ่ืนของสถานศึกษาหรือสวนราชการให
เปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบและขอบังคับของทางราชการ 3) เปนผูแทนของสถานศึกษาหรือสวน
ราชการในกิจการทั่วไป  รวมทั้งการจัดทํานิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษา หรือสวนราชการ
ตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือสวนราชการไดรับตามท่ีไดรับมอบอํานาจ 4) จัดทํารายงาน
ประจําป เกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการ เพ่ือสนองตอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่

                                                 
3
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , หลักธรรมาภิบาลของการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2555), 9-10. 
4
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , ประกาศเร่ือง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559, 26 ตุลาคม พ.ศ.2554. 
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การศึกษา 5) อํานาจหนาที่ในการอนุมัติประกาสนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาใหเปนไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 6) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวง  เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการ
คณะกรรมการอาชีวศึกษา  และผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งงานอ่ืนที่กระทรวง
มอบหมาย5  ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําการบริหาร  เปนบุคคลสําคัญท่ีมีบทบาททําให
กระบวนการของสถานศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ  โดยการนําหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี หรือ ธรรมาภิบาลมาใช ในการบริหารงาน 
 
ปญหาของการวิจัย      
 โรงเรียนวังเหนือวิทยาเปนโรงเรียนขนาดใหญ เปดสอนในระดับมัธยมศึกษาปที่1-6                     
มีจํานวนนักเรียน 1,815 คน มีขาราชการครูจํานวน 73 คน พนักงานราชการจํานวน 11 คน และ            
ครูอัตราจางจํานวน 7 คน วิสัยทัศนของโรงเรียน ภายในป 2561 โรงเรียนวังเหนือวิทยา มุงพัฒนา
ผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูเรียนมีคุณธรรมนํา
ความรูสูมาตรฐานสากล และรักความเปนไทย กาวไกลสูประชาคมอาเซียน สอดคลองกับพันธกิจ
โรงเรียนประกอบดวย 1) พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และโรงเรียน
มาตรฐานสากล  2) พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 3) พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 4) พัฒนาผูเรียนเพ่ือรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน  
5) พัฒนาผูเรียนใหมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6) สงเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  7) สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 8) สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีวินัย มีคุณธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม  จากการ
ดําเนินงานตามวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียนท่ีดีทําใหโรงเรียนวังเหนือวิทยาไดผานการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ) ป 2554 อยูในระดับดี และ ไดรับรางวัลตางๆมากมายทั้งภายใน
องคกรและนอกองคกรอาทิเชน รางวัลชนะเลิศการแขงขันตีกองปูจานครลําปาง ชิงถอยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาทประจําป 2556, รางวัลโรงเรียนสีขาว, รางวัลสถานศึกษา
พอเพียง,รางวัลสถานศึกษาดีเดนดานวัฒธรรม6 แตจากการสัมภาษณหัวหนากลุมสาระการเรียนรู                     
จํานวน 4 ทานและครูโรงเรียนวังเหนือวิทยาจํานวน 10 ทาน พบวา 1) การบริหารงานการจัดซื้อจัด
จางไมโปรงใส ไมแสดงขอมูลเปดเผยตอสาธารณะชน 2) การใชงบประมาณไมคุมคาไมเกิดประโยชน
สูงสุด 3) การบริหารงานไมเปนระบบและลําดับชั้นของอํานาจในการบริหาร 4) การพิจารณาความดี
และความชอบใหแกขาราชการครูไมไดรับความเปนธรรม 5) การบริหารไมสนับสนุนงานตอการเรียน

                                                 
5“พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.2546,” ราชกิจจา

นุเบกษา เลม 120, ตอนท่ี 62ก (6 กรกฎาคม 2646) : 15. 
6โรงเรียนวังเหนือวิทยา, รายงานประจําปของสถานศึกษา. ปการศึกษา 2556 
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การสอน 6) ผูบริหารขาดคุณธรรมเชนพรหมวิหาร4 7) โรงอาหารไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน               
8) สภาพภูมิทัศนบางสวนในโรงเรียนไมเอ้ือตอการจัดเรียนรู7   
 จากสภาพปญหาดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารโรงเรียนวังเหนือวิทยาวามีการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนในระดับใด 
  
วัตถุประสงคของการวิจัย      

1. เพ่ือทราบการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา  
2. เพ่ือเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยาเมื่อจําแนกตาม

ทัศนคติของผูบริหารและครูผูสอน 
    

ขอคําถามของการวิจัย 
เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถามเพ่ือการศึกษา

หาแนวทางการบริหารใหเกิดประสิทธิภาพไวดังนี้ 
1. การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา อยูในระดับใด 
2. การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยามีความแตกตางกันหรือไม เมื่อ

จําแนกตามทัศนคติผูบริหารและครูผูสอน  
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. การใชหลักธรรมาภิบาลใน โรงเรี ยนวั ง เหนือวิทยาอยู ในระดับปานกลาง                  
2. การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยาเมื่อจําแนกตามทัศนคติของผูบริหาร 

และครูผูสอนไมแตกตางกัน   
 

ขอบขายเชิงอางอิง 
 การบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษานั้น สามารถดําเนินการไดโดยใช

ทฤษฎีเชิงระบบมาเปนแนวทางในการดําเนินงาน ตามแนวคิดของแคทชและคานส (Katz and khan) 
ประกอบดวย ปจจัยนําเขา(input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ซึ่งจะดําเนินการ
ในลักษณะเชิงระบบ มีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 
ซึ่งระบบน้ีจะมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม (context) ทั้งภายในและภายนอกขององคกร ไดแก 
สภาพภูมิศาสตร สภาพสังคมและเศรษฐกิจ เปนตน8 การบริหารงานจะประสบความสําเร็จไดนั้น
จะตองประกอบดวยหลายปจจัย  ปจจัยนํ าเข า ( input)  เปนปจจัยสํ าคัญของการบริหาร                
ซึ่งประกอบดวย ทรัพยากรทางการบริหารท่ีเรียกวา 4M’s ไดแก คน (man) เงิน (money) วัสดุ

                                                 
7สัมภาษณหัวหนากลุมสาระการเรียนรูและครูในโรงเรียนวังเหนือวิทยา 20.01.2557 
8Daneil Katz and Robert L. Kahn, The Social Phychology of 

Organizations, 2nd ed. (New  York : John  Wiley & Sons,1978), 20. 
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อุปกรณ (materials) และการจัดการ (management)9 ซึ่งจะมีการดําเนินงานโดยกระบวนการตางๆ
ประกอบดวยกระบวนการ(process) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล สําหรับกระบวนการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลนั้น มีแนวคิดและนักวิชาการกลาวถึงไว ดังนี้ สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
สรางระบบบริการกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 หลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความ
คุมคา10 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดเสนอหลักธรรมาภิบาลจากการประชุม
ประจําป ระหวางสวนราชการกับสํานักงาน ก.พ. เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2542 ซึ่งประกอบดวย
หลักการสําคัญ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบ ความคุมคา การมีสวน
รวมและหลักคุณธรรม11 สวนไชยวัฒน คําชู ไดกลาว ถึงธรรมาภิบาลในการบริหารไววา เปนหัวใจ
สําคัญยิ่งขององคกรและไดสรุปองคประกอบของธรรมาภิบาลเปนเชิงหลักการบริหาร ดังนี้ 1) หลัก
นิติธรรม 2) หลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและท่ีเขารวมเปนสมาชิกองคกรตางๆ 3) หลัก
ความชอบธรรมของการเลือกตั้ง 4) หลักความสามารถในการตรวจสอบได 5) หลักภาวะผูนําที่มุงจะ
ทําการพัฒนา12 และสถาบันพระปกเกลาไดกําหนดกรอบของหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการ
ที่ดีไว 6 ประการดังนี้ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรงใส 4) หลักการมีสวนรวม 
5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุมคา13 สําหรับผลการบริหารหรือผลผลิต (output) คือ 
คุณภาพสถานศึกษา คุณภาพผูเรียน และคุณภาพของบุคลากร14 ดังแผนภูมิที่ 1 

 
 
 

 
 
 

                                                 
9จรัส อติวิทยาภรณ, หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา , พิมพครั้งที่ 2 

(สงขลา : เทมการพิมพ, 2554), 7. 
10

 กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือสงเสริมการบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ 
: กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), 34.  

11
 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  (ก.พ.) พ.ศ. 2543, โครงการสําคัญ 

[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ  3  สิงหาคม  2556,  เขาถึงไดจาก  http://www.ocsc.go.th 
 
12

 ไชยวัฒน  คําชูและคณะ, ธรรมาภิบาล  (กรุงเทพฯ : บริษัทสํานักพิมพน้ําฝน จํากัด, 
2545), 30. 

13สถาบันพระปกเกลา, วัดระดับการบริหารจัดการที่ดี, พิมพครั้งท่ี 3 (นนทบุรี : พิมพดี, 
2550), 17-18.   

14จรัส อติวิทยาภรณ, หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา , พิมพครั้งที่ 2 
(สงขลา : เทมการพิมพ, 2554), 8. 
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แผนภูมิที่  1 กรอบแนวคิดของการวิจัย  
ที่มา : Katz Daneil and Kahn Robert L , The Social Phychology of Organizations, 2nd 
ed. (New  York : John  Wiley & Sons,1978), 20. 
       : จรัส อติวิทยาภรณ, หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา, พิมพครั้งที่ 2 (สงขลา : 
เทมการพิมพ, 2554), 7-8. 
       : สถาบันพระปกเกลา, วัดระดับการบริหารจัดการที่ดี, พิมพครั้งที่ 3 (นนทบุรี : พิมพดี, 2550), 
17-19. 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดนําหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบานเมืองและสังคม
ที่ดีของสถาบันพระปกเกลา มากําหนดของเขตของการวิจัย ประกอบดวย ประกอบดวย 1) หลักนิติ
ธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรงใส 4) หลักการมีสวนรวม 5) หลักความรับผิดชอบ  6) หลัก
ความคุมคา ดังแผนภูมิที่ 2 
 
 
 
 

กระบวนการ (process) 
 
-  การบริหาร 
 
 

 

ปจจัยนําเขา (input) 
 

  -  บุคลากร   

  -  งบประมาณ 
  -  วัสดุอุปกรณ 
  -  การจัดการ 

ผลผลิต (output) 
   

 -  คุณภาพสถานศึกษา 
 -  คุณภาพผูเรียน 
 -  คุณภาพของบุคลากร 
 
 

ขอมูลยอนกลับ 
(feedback) 

    การใชหลักธรรมาภิบาล 

สภาพแวดลอม (context) 
 

- สภาพทางเศรษฐกิจ 
- สภาพทางสังคมและการเมือง 
- สภาพทางภูมิศาสตร 
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แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา : สถาบันพระปกเกลา, วัดระดับการบริหารจัดการที่ดี, พิมพครั้งท่ี 3 (นนทบุรี : พิมพดี, 2550), 
17-18.  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

เพ่ือใหเขาใจความหมายของคําที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ตรงกัน  ผูวิจัยไดใหความหมายของ
คําศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย  ดังนี้ 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง หลักการการบริหารงานที่มุงเนนหลักการ  โดยมิใชหลักการ
ที่เปนรูปแบบทฤษฎีการบริหารงานแตเปนหลักการการทํางาน  ซึ่ งหากมีการนํามาใชเพ่ือการ
บริหารงานแลวจะเกิดความเชื่อมั่นวาจะนํามาซึ่งผลลัพธที่ดีที่สุด  โดยใชหลักธรรมาภิบาลตามตัวชี้วัด
การบริหารจัดการที่ดีของสถาบันพระปกเกลา ประกอบดวย 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) 
หลักความโปรงใส 4) หลักการมีสวนรวม 5) หลักความรับผิดชอบ  6) หลักความคุมคา  

ผูบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนากลุม
สาระการเรียนรู และหัวหนาฝาย 

ครู หมายถึง ขาราชการครู พนักงานราชการครู ครูอัตราจาง 
โรงเรียนวังเหนือวิทยา  หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต้ังแต

มัธยมศึกษาปที่1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ตั้งอยูที่ ตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

การใชหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 

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

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา 
ผูรายงานไดศึกษาคนควาเอกสาร ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของและสาระสําคัญตางๆที่เกี่ยวกับ
การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
การใชหลักธรรมาภิบาล 

 
ความหมายของธรรมาภิบาล 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไดอธิบายความหมายของธรรมาภิบาลวา
มาจากคําวา“ธรรม”+“อภิบาล” (การรักษาย่ิงธรรม) มาจากคําภาษาอังกฤษวา Good  Governance  
โดยคําวา Governance (การอภิบาล) คือ วิธีการใชอํานาจเพ่ือบริหารทรัพยากรขององคการ Good  
Governance (ธรรม + อภิบาล = ธรรมาภิบาล) เปนวิธีการท่ีดีในการใชอํานาจเพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรขององคการ1 

ธนาคารโลก (World Bank) ไดใหความหมาย Good  Governance วาเปนลักษณะและ
วิถีทางของการท่ีมีการใชอํานาจทางการเมืองเพ่ือจัดการงานของบานเมือง โดยเฉพาะการจัดการ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือการพัฒนา2   

โคฟ อานัน (Kofi  Annan) อดีตเลขาธิการองคการสหประชาชาติไดใหความหมาย 
Good  Governance วาเปนการใชอํานาจทางการเมืองเพ่ือจัดการงานของบานเมืองโดยใหบริการ
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ มีระบบที่ยุติธรรม กระบวนการทางกฎหมายท่ีอิสระ3 

องคการสหประชาชาติ หรือ (United  Nations : UN) ที่ไดใหความสําคัญกับธรรมา           
ภิบาล วาเปนการบริหารการจัดการท่ีดีเพราะเปนหลักการพ้ืนฐานในการสรางความเปนอยูของคนใน
สังคมทุกประเทศใหมีการพัฒนาที่เทาเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการดําเนินการนี้ตองการจาก
ความรวมมือระหวางรัฐและภาคเอกชน เพ่ือกระจายอํานาจใหเกิดความโปรงใส4 
                                                 

1สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2555), 15. 

2รัชยา ภักดีจิตต, ธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน , (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555), 9. 

3เรื่องเดียวกัน. 
4เรื่องเดียวกัน, 10. 
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องคการสหประชาชาติ หรือ (United  Nations : UN) ที่ไดใหความสําคัญกับธรรมา     
ภิบาล วาเปนการบริหารการจัดการท่ีดีเพราะเปนหลักการพ้ืนฐานในการสรางความเปนอยูของคนใน
สังคมทุกประเทศใหมีการพัฒนาที่เทาเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นการดําเนินการนี้ตองการจาก
ความรวมมือระหวางรัฐและภาคเอกชน เพ่ือกระจายอํานาจใหเกิดความโปรงใส5 

United Nations and Development Programme : UNDP ใหความหมายของ                     
ธรรมาภิบาลหมายถึง การมุงควาสนใจไปที่องคประกอบที่ทําใหเกิดการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือใหแนใจนโยบายที่กําหนดไวไดผล6  

องคกรความรวมมือระหว างประเทศของ ญ่ีปุน  (JICA)  ใหความหมายGood 

Governance หมายถึง รัฐมีหลักการในการทําหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล Good 

Governance เปนรากฐานของการพัฒนาอยางมีสวนรวม และมีความยุติธรรมทางสังคม7 

องคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic 

Co-operation and  Development : OECD) หรือบางครั้งเรียกวา กลุมประเทศพัฒนาที่มีความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ การพัฒนาแบบมีสวนรวม (Participatory Development) กระบวนการ
ประชาธิปไตย (Democratization) และการบริหารจัดการที่ดี หรือ ธรรมาภิบาล (Good  

Government) โดยสรุปจากขอคิดเห็นของประเทศในกลุม OECD ไดดังนี้  
 1.  การมีความชอบธรรมทางการเมืองตามกรอบของกฎหมายและการมีความรับผิดชอบ  

รับการตรวจสอบสาธารณะ (political legitimacy and accountability) 
 2.  การมีสวนรวมในทางการเมืองของประชาชน (freedom of association and  

participation) 
 3.  การมีระบบตุลาการที่มีความยุติธรรมและนาเชื่อถือ (a fair and reliable judicial  

system) 
 4.  การมีระบบราชการที่มีความรับผิดชอบ รับการตรวจสอบตอสาธารณะ (bureaucratic 

accountability) 
 5.  การมีเสรีภาพของประชาชนทางการแสดงออกและการเปดเผยขอมูลขาวสารตอ

สังคม  (freedom of information and expression) 
 6.  การจัดการภาครัฐ  โดยยึดหลักความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  (effective and  

efficient public sector management) 
 

                                                 
5เรื่องเดียวกัน, 10. 
6เรื่องเดียวกัน. 
7เรื่องเดียวกัน, 11. 
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 7.  การมีความรวมมือกับองคการประชาสังคม (cooperation with civil society  

organization)8 
 ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย หรือ The Asian Development Bank (ADB) ให

ความหมายของธรรมาภิบาล หมายถึง การมีบรรทัดฐานเพ่ือใหมีความแนใจวารัฐบาลสามารถสราง
ผลงานตามท่ีสัญญาไวกับประชาชนได รวมถึงบทบาทท่ีถูกตองของรัฐบาลในการจัดการทางเศรษฐกิจ 
แมในระบบเศรษฐกิจการตลาด คือ การทําหนาที่ดังตอไปน้ี 

 1.  รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

 2.  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 3.  จัดใหบริการและสินคาสาธารณะ 
 4.  ปองกันความลมเหลวของตลาด 

 5.  สงเสริมความเสมอภาคเทาเทียมกัน9 

 สถาบันอภิบาลแหงแคนาดา (The  Institute  on  Governance-IOG) ไดใหคําจํากัด
ความคําวา การอภิบาล (governance) หมายถึง แนวการดําเนินงานของภาครัฐและองคกรทางสังคม
อ่ืนๆที่มีตอคนในสังคม ตลอดจนการตัดสินใจในโลกท่ีสลับซับซอนดังนั้นการอภิบาลจึงเกี่ยวของกับ 
กระบวนการตัดสินใจท่ีสําคัญของรัฐและองคกรทางสังคมอ่ืนๆ โดย IOG มุงอธิบายผูมีบทบาทสําคัญ 
มีอิทธิพลและเปนผูตัดสินใจเกี่ยวกับการอภิบาลวาภายใตความสลับซับซอนนี้แนวคิดดังกลาวอาจ
นําไปใชไดในหลายระดับตั้งแตระดับโลก ระดับสถาบันและระดับชุมชน แตในท่ีนี้จะมุงเนนการ
วิเคราะหไปที่ระดับประเทศเปนหลักเพราะถือวาองคประกอบของการวิเคราะหระดับนี้มีคุณลักษณะ
ที่หลากหลายภายใตบริบททางเศรษฐกิจและสังคม10 

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคม   
ที่ดี พ.ศ.2542 บัญญัติไววา ในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีควรจัดหรือสงเสริมให
สังคมไทยอยูบนพื้นฐานของหลักสําคัญอยางนอย 6 ประการ ดังนี้ 

 1.  หลักนิติธรรม  ไดแก  การตรากฎหมาย  กฎ  ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและเปน
ธรรม  เปนที่ยอมรับของสังคม  และสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับเหลานั้น  
โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

   2.  หลักคุณธรรม  ไดแก  การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม  โดยรณรงคใหเจาหนาที่ของ
รัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนา

                                                 
8เรื่องเดียวกัน. 
9เรื่องเดียวกัน, 14. 
10

 วิภาส ทองสุทธิ์, การบริหารจัดการที่ดี, (กรุงเทพฯ : อินทภาษ, 2551), 29. 
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ตนเองไปพรอมกัน เพ่ือใหคนไทยมีความซ่ือสัตย  จริงใจ  ขยัน  อดทน  มีระเบียบวินัย ประกอบ
อาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 

3.  หลักความโปรงใส  ไดแก  การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ  โดย
ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย  ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก  และมี
กระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 

4.  หลักความมีสวนรวม  ไดแก  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู  และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ  ไมวาดวยการแจงความเห็น  การไต
สวนสาธารณะ  การประชาพิจารณ  การแสดงประชามติหรืออ่ืน ๆ  

5.  หลักความรับผิดชอบ  ไดแก  การตระหนักในสิทธิหนาที่ความสํานึกในความ
รับผิดชอบตอสังคม  การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหา  
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน 

6.  หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม  โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคา  สรางสรรค
สินคาและบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให
สมบูรณยั่งยืน11 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
มาตรา  6  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ไดแก  การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมาย  ดังตอไปน้ี 

1.  เกิดประโยชนสุขของประชาชน 

2.  เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 
3.  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
4.  ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 

5.  มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
6.  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
7.  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ12 

สถาบันพระปกเกลา ไดใหความหมายหลักธรรมาภิบาลวา หมายถึง หลักการ                     
การบริหารงานท่ีมุงเนนหลักการ  โดยมิใชหลักการที่เปนรูปแบบทฤษฎีการบริหารงานแตเปน 

                                                 
11“ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคม

ที่ดี พ.ศ.2542,” ราชกิจจานุเบกษา เลม 116, ตอนท่ี 63 ง (10 สิงหาคม 2542) : 24-25. 
12“พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ .ศ.

2546,” ราชกิจจานุเบกษา เลม 120, ตอนท่ี 100 ก (9 ตุลาคม 2546) : 2. 
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หลักการการทํางาน ซึ่งหากมีการนํามาใชเพ่ือการบริหารงานแลวจะเกิดความเชื่อมั่นวาจะนํามาซ่ึง
ผลลัพธที่ดีที่สุด13 

โรดส (Rhodes) ไดกลาวไววา governance หมายถึง การปกครองหรือการอภิบาล     
มีความหมายครอบคลุมอยางนอย 6 ลักษณะ โดยสรุปไดดังนี้ 

1. การลดบทบาทของรัฐลงโดยการใชกลไกดานการตลาดและกึ่งตลาด เพ่ือทําหนาที่ใน
การสงมอบบริการสาธารณะ  โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีบทบาทใหบริการสาธารณะแทน
หนวยงานของภาครัฐ  เนื่องจากหนวยงานของภาครัฐมีขนาดเล็กลงเพราะถูกแปรรูปใหเอกชนและถูก
ตัดงบประมาณไป 

2. ระบบกํากับและควบคุมองคการ  บทบาทของ governance ไมไดเกี่ยวของเฉพาะ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยตรงเทานั้น  แตยังหมายถึงการกําหนดทิศทางใหกับองคการและดูแล
ควบคุมการจัดการของฝายบริหารใหถูกตองเรียบรอยตามหลักเกณฑที่ไดวางไว  บริษัททุกแหง
จําเปนตองมีการบริหารไปพรอมๆกันในหลักการ  3  ประการ  คือ 1) การเปดเผยขอมูล 2) มีความ
ซื่อสัตย  และ 3)  มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเองโดยสามารถอธิบายไดอยางมีเหตุมีผล 

3. การจัดการภาครัฐแนวใหม (new public management) โดยมีความหมาย          
2  ประการ ดังนี้ 
   3.1 การนําเอาแนวคิดและวิธีการบริหารงานเอกชนมาใชกับหนวยงานโดยเนนการ
เปนนักบริหารมืออาชีพ  มีการตั้งมาตรฐานและการวัดผลการปฏิบัติงาน  การบริหารงานโดยมุงที่
ผลสําเร็จของงานท่ีมีความคุมคาเงินและใหความสําคัญแกผูรับบริการมีทางเลือกมากข้ึน 

   3.2 การนําระบบการจูงใจ  (incentive) หรือการสงเสริมการทํางานอยางเอกชนมา
ใชในหนวยงานภาครัฐ เชน การแขงขันตามกลไกการตลาด การกระจายงานใหเอกชนรับชวงไป
ดําเนินการและคอยๆเปดเสรีตามกลไกตลาดโดยเปดโอกาสใหผูรับบริการมีทางเลือกมากข้ึน 

  4. การจัดการที่ดี การปกครองท่ีดี (governance as good governance) โดยเปน
ความหมายท่ีกําหนดโดยธนาคารโลก (World  Bank)  ซึ่งหมายถึงการใชอํานาจทางการเมืองในการ
บริหารประเทศ  โดยเปนธรรมาภิบาลท่ีเกี่ยวของกับบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพมีกระบวนการ
ยุติธรรมท่ีเปนอิสระ มีกรอบของกฎหมายท่ีสามารถบังคับใชกับสัญญาตางๆได บริหารงานดวยความ
รับผิดชอบ มีการตรวจสอบจากสาธารณะ มีผูทําหนาที่บัญญัติกฎหมายที่มีความรับผิดชอบ รัฐบาลทุก
ระดับเคารพกฎหมายและสิทธิมนุษยชน มีโครงสรางที่ประกอบดวยสถาบันหลากหลายและมี
สื่อมวลชนท่ีเปนอิสระ 

                                                 
13สถาบันพระปกเกลา, วัดระดับการบริหารจัดการที่ดี, พิมพครั้งท่ี 3 (นนทบุรี : พิมพดี, 

2550), 17. 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



13 
 
 5. ระบบการบริหารท่ีเปนผลของปฏิสัมพันธของสังคมและการเมืองในการปกครองการ
เชื่อมโยงทางสังคม (socio – cybernetic  system) เปนการชี้ใหเห็นขอจํากัดในการปกครองโดย
รัฐบาลกลางถาเปนผูมีอํานาจแตเพียงผูเดียว เนื่องจากในแตละนโยบายประกอบดวยผูมีสวนเกี่ยวของ
มากมาย  หนาที่รัฐตองกระตุนใหเกิดการรวมพลังของภาคสวนตางๆมาชวยแกปญหารวมกัน  รูปแบบ
ของความรวมมืออาจเปนไปไดทั้งความรวมมือกันกําหนดกติกา ความรวมมือระหวางรัฐและเอกชน  
ดังนั้นการปกครองที่ดีจะตองมีปฏิสัมพันธกันระหวางสังคม การเมืองและการบริหาร รวมทั้งการสราง
ภาคีหรือเจรจาตกลงรวมกันใหเกิดผลดี 
 6. การจัดการภายในระบบภายในองคการที่มีการใชเครือขายในการบริหารตนเอง  
กลาวคือ  องคการตองแลกเปล่ียนทรัพยากร เชน เงิน ขอมูล ความชํานาญเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค  
สามารถควบคุมผลลัพธไดอยางเต็มที่ โดยการจัดต้ังองคการ เครือขายทั้งหลายฝายทั้งรัฐเอกชนและ
องคการอาสาสมัครเขามาพ่ึงพากันในการเพ่ือสนับสนุนในการสงมอบบริการสาธารณะของรัฐใหกับ
ประชาชน14 

 ชัยวัฒน สถาอานันท ไดอธิบายวา ธรรมรัฐ หมายถึง การบริหารกิจการของบานเมือง
ดวยความเปนธรรม เคารพสิทธิของผูคนพลเมืองอยางเสมอกัน มีระบบตัวแทนประชาชนที่สะท อน
ความคิดของผูคนไดอยางเที่ยงตรง มีรัฐบาลที่ไมถืออํานาจเปนธรรม  แตใชอํานาจอยางท่ีประชาชน  
จะตรวจสอบได ตัวรัฐบาลเองก็มีความเอื้ออาทรตอผูคนสามัญเปนอาภรณประดับตนไมดูถูก
ประชาชนดวยการเอาความเท็จมาใหและมีอารยะพอที่จะแสดงความรับผิดชอบหากบริหารงาน
ผิดพลาดหรือไรประสิทธิภาพ15  

บุญศักดิ์ กําแหงฤทธิรงค เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ อธิบายวา ธรรมรัฐ หมายถึง 
รัฐที่ดําเนินการไปดวยธรรมประชาชนมีสติปญญากอใหสังคมเปนปกแผนในความเปนหนึ่งเดียวฝายท่ี
คิดเปนศัตรูยอมทําอะไรไมได  หากคนไทยรักเมืองไทยรูจักความเปนไทยมากกวานี้จะมีพลังสติปญญา  
มีการจัดการที่ใชความปรองดองสรางสรรคในที่สุดธรรมรัฐก็เกิดขึ้นได16  

ประเวศ วะสี  อธิบายถึงธรรมรัฐไววา ธรรมรัฐประกอบดวยภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาค
สังคมที่มีความถูกตอง เปนธรรม โดยรัฐและธุรกิจตองมีความโปรงใส มีความรับผิดชอบท่ีถูก
ตรวจสอบไดและภาคสังคมเขมแข็ง การที่ประเทศมีพลังขับเคล่ือนที่ถูกตองเปนธรรม โดยการถักทอ

                                                 
14

 รัชยา ภักดีจิตต, ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน , (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555), 5-7. 

15
 สถาบันวิถีทรรศน, ธรรมาภิบาลกับการคอรัปชั่นในสังคมไทย, (กรุงเทพฯ : อมรินทร 

พริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2546), 62. 
16เรื่องเดียวกัน. 
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ทางสังคมเพ่ือสรางพลังงานทางสังคม (Social Energy) เพ่ือนําไปสูการแกไขของประเทศชาติ
กอใหเกิดธรรมรัฐแหงชาติขึ้น17  

 อานันท ปนยารชุน อธิบายถึงธรรมรัฐวาหมายถึง ผลลัพธของการจัดกิจกรรมซ่ึงบุคคล
และสถาบันทั้งในภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชนรวมกันได กระทําลงในหลายทางมีลักษณะเปน
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจนําไปสูการผสมผสานผลประโยชนที่หลากหลายและ
ขัดแยงกันได โดยสาระธรรมรัฐหรือ Good  Governance คือ องคประกอบที่ทําใหเกิดการจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหแนใจวานโยบายท่ีกําหนดไวจะไดผล หมายถึงการมีบรรทัดฐาน เพ่ือให มี
ความแนใจวารัฐบาลจะสามารถสรางผลงานตามท่ีสัญญาไวกับประชาชน18 

จากการนิยามความหมายของธรรมาภิบาลที่แตกตางกันแตเห็นไดชัดวาตางมีแนวคิด
พ้ืนฐานและหลักการที่ใกลเคียงกันความหมายหลักธรรมาภิบาลนั้นมีขอบเขตการอธิบายครอบคลุม            

3ระดับดวยกันคือ 1) ระดับชุมชน องคกร หนวยงานทางเศรษฐกิจ 2) ระดับชาติซึ่งครอบคลุมทุกเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับมาตารฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และการปกครอง 3) ระดับโลก ซึ่งหมายถึง
องคประกอบท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการโลกาภิวัฒน เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ จึงสามารถสรุป
ไดวาธรรมาภิบาลนั้นหมายถึง การบริหารกิจการของบานเมืองดวยความเปนธรรม สามารถตรวจสอบ
ได และมีประสิทธิผล เปนระบบเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมซ่ึงประกอบดวย 6 องคประกอบ 
สําคัญ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ 
หลักความคุมคา เพ่ือใหประเทศมีโครงสรางและการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
อันนําไปสูการพัฒนา ประเทศท่ียั่งยืน 

 

ความสําคัญของธรรมาภิบาล      
ธรรมาภิบาลเปนหลักการท่ีสําคัญของทุกองคกร ไมวาภาครัฐ ภาคเอกชนหรือภาค

ประชาชน  เนื่องจากธรรมาภิบาลเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตอกันและเปนแนวทางในการจัด
ระเบียบเพ่ือใหทุกภาคสวนสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข ตั้งอยูในความถูกตอง เปนธรรม 
ดังนั้นการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการจึงมีประโยชนตอสังคม ชุมชน  สังคม และ
ประเทศชาติ19  ซ่ึงจะกลาวเปนขอๆดังนี้ 

                                                 
17

 สถาบันวิถีทรรศน, ธรรมาภิบาลกับการคอรัปชั่นในสังคมไทย, (กรุงเทพฯ : อมรินทร 
พริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2546), 63. 

18
 เรื่องเดียวกัน. 

19
 เรื่องเดียวกัน. 
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 1. ธรรมาภิบาลทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีคนเปนศูนยกลางอยางแทจริง ทําให
สังคมไทยเปนสังคมเสถียรภาพพัฒนาอยูรวมกันอยางสันติสุขและ สรางความเขมแข็งใหประชาคม 
เพ่ิมการมีสวนรวม20 

 2. ปจจุบันแนวคิดธรรมาภิบาลเปนที่ยอมรับและแพรหลายมากข้ึน ประเทศตางๆ 
โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาหรือแมแตประเทศท่ีพัฒนาแลวก็ตามตางมีความตองการธรรมาภิบาล
เพ่ิมมากขึ้น ธรรมาภิบาลกลายเปนมาตรฐานสากลท่ีบงชี้ถึงระดับการพัฒนาของประเทศ ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง21 

3. ธรรมาภิบาลจะชวยใหสังคมมีความเขมแข็งในทุกดาน ทั้งทางคุณคาและจิตสํานึกทาง
สังคม การเมือง วัฒนธรรม จริยธรรมและทางเศรษฐกิจ  มีความโปรงใส  สามารถอยูรวมกันอยางมี
ความสุขและมีความเจริญรุงเรืองตอไปดวยฐานอันม่ันคง 

 4. ทําใหสามารถลดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น  สงผลทําใหชวยลดงบประมาณคาใชจาย  
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นของประเทศ  

5. ทําใหทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนสามารถอยูรวมกันได
อยางสงบสุขภายใตความรวมมือกัน อันกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนและเปนสวนเสริมความ
เขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศ 

6. ทําใหภาพลักษณของหนวยงานของประเทศเปนที่ศรัทธา เชื่อมั่นและไดรับความ
ไววางใจจากประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย  รวมทั้งเปนที่ยอมรับในระดับสากล  อันสงผลทําใหการ
พัฒนาของประเทศเปนไปอยางยั่งยืน  เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ทําใหประเทศชาติ
เจริญกาวหนา 

 7. ทําใหประชาชน /ผูบริการได รับการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว  ทันสมัย               
มีประสิทธิภาพไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปน สามารถตอบสนองความตองการและ
ความคาดหวังของประชาชน/ผูรับบริการไดมากข้ึน 

 8. ทําใหเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน เพ่ิมโอกาสในการระดมทุน/การเขาสูตลาดทุนใน
ระดับสากล  เพ่ิมโอกาสในการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพิ่มคุณคาใหแกองคกรในระยะยาว 

                                                 
20บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, การสรางธรรมาภิบาลในสังคมไทย, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

วิญูชน, 2542), 30 
21ประพัฒน โพธิ์วรคุณ, สรุปคําบรรยาย เรื่องหลักการบริหารกิจการบานเมืองและ

สังคมที่ดีสงเสริมการปฎิรูปการศึกษา, (นครปฐม:สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา, 2554), 1-15. 
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 9. ทําใหการบริหารจัดการขององคการมีกลไกและกฎเกณฑในการบริหารจัดการท่ีดี    
มีระบบ มีความโปรงใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  อันนํามาซึ่งความนาเชื่อถือและศรัทธาตอ
องคการน้ัน ๆ22 

ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ 2552 – 2561) มีกรอบแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม ไดแก 1) การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ใหสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 2) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลใหมีความ
โปรงใสเปนธรรมและมีระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 3) พัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ  4) พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการมีสวน
รวมของประชาชนภาคเอกชนและทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู
ใหมากข้ึน และ5) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ23 

 ธรรมาภิบาลการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (good  governance  of  SBM) ใน
ระยะ 4 – 5  ป มาจนถึงปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาไดเพียรพยายาม นําหลักธรรมาภิบาลมาใชโดยมีโครงการพัฒนาการนําการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน (school – based  management : SBM) มาใชในโรงเรียนขั้นพ้ืนฐานโดยเนน
การบริหารจัดการการเรียนรูตามแนวทางท่ีกําหนดไวใน พ .ร.บ.การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 แกไข
เพ่ิมเติม หลักการของการบริหารโดยใชโรงเรียน เปนฐานเปนหลักการท่ีสอดคลองกับหลักธรรม  ภิ
บาลทั้งหมดซึ่งอาจถือไดวาเปนเรื่องเดียวกันในเรื่องนี้  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.เดิม)       
ไดสรุปหลักการท่ัวไป  เพ่ือประโยชนตอการบริหารจัดการ  ดังนี้ หลักที่ 1 การกระจายอํานาจ              
คือ อํานาจการจัดการศึกษาใหกับประชาชน สําหรับประเทศไทยจะมีการกระจายอํานาจจาก
สวนกลางและเขตพ้ืนที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา  หลักที่ 2 การบริหารตนเอง สถานศึกษามีอิสระ
ในการตัดสินใจดวยตนเองมากข้ึน ภายใตการบริหารในรูปขององคกรคณะบุคคล  หลักที่ 3 การ
บริหารแบบมีสวนรวม  ผูที่เกี่ยวของสามารถมีสวนรวมกําหนดนโยบายและแผนตัดสินใจกําหนด
หลักสูตรทองถ่ิน  รวมคิดรวมทํา  ฯลฯ 

หลักที่ 4 ภาวะผูนําแบบเก้ือหนุน  เปนภาวะผูนําท่ีเนนการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก      
หลักที่ 5 การพัฒนาทั้งระบบ ปรับทั้งเรื่องโครงสรางและวัฒนธรรมองคกร โดยการเปล่ียนแปลงตอง
ใหระบบทัง้หมดเห็นดวยและสนับสนุน หลักท่ี 6 ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  โรงเรียนตองพรอม
ใหมีการตรวจสอบ เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว การบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  เปนนวัตกรรมทางการบริหารท่ีใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารและจัดการการ

                                                 
22สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , หลักธรรมภาภิบาลของการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2555), 25-26. 
23สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , ประกาศเร่ือง แผนพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 
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เรียนการสอนและที่สําคัญ  คือ  เปนการคืนอํานาจใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาอยางแทจริง  จากหลักการดังกลาวสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  2547  ไดกําหนด
มาตรฐานดานการบริหารจัดการที่ดี (ธรรมาภิบาล)ไว 3 มาตรฐาน ดังนี้  มาตรฐานท่ี  7  สถานศึกษา
มีระบบการบริหารและจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 8 สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ียึด
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือมุงเนนผลประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีระบบ
การบริหารและจัดการศึกษา เพ่ือพรอมรับการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพ  ความจําเปนตอง
ยึดหลักการธรรมาภิบาลเปนหลักในการบริหารจัดการจึงจะนําไปสูความสําเร็จและมีคุณภาพในเร่ืองนี้  
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดหลักการ 6 หลักในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล24  ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
แผนภูมิที่  3  ภาพรวมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 

        :  กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา,  คูมือการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ที่เปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ , 2546), 31. 

จากความสําคัญท่ีกลาวมาขางตน ธรรมาภิบาล จึงเปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบ  
เพ่ือใหสังคมของประเทศ  ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถอยูรวมกันได
อยางสงบสุขและต้ังอยูในความถูกตองเปนธรรม 

 

                                                 
24กระทรวงศึกษาธิการ , คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล , 

(กรุงเทพฯ :โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 31. 
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แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในชวงศตวรรษที่ 21 อันเปนผลมาจากอิทธิของ    
โลกาภิวัตนและเทคโนโลยีสมัยใหม รวมถึงกระแสความเปนประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของ
ประชาชน  ประกอบกับปญหา  ความลมเหลวของภาครัฐและความไมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของระบบราชการในการดําเนินงานเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน  ทําใหเกิดกระแส
แนวความคิดใหมในการบริหารกิจการบานเมือง (Governance) ที่มุงเนนในการปรับลดบทบาทและ
ขนาดของภาครัฐลงและหรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทํางานใหม  โดยเฉพาะการใชกลไกตลาด
และกลไกที่ไมใชภาครัฐเขามาเปนทางเลือกในการกําหนดนโยบายสาธารณะและนํานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติหรือเปดโอกาสใหภาคสวนหรือฝายตางๆในสังคม เชน ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนสังคมเขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการบานเมืองมากขึ้น  รัฐบาลของประเทศตางๆ    
ไดนําแนวความคิดดังกลาวมาประยุกตใชเปนนโยบายการปฏิรูปการบริหารงาน ภาครัฐหรือการ
บริหารกิจการบานเมืองของตนในชวงประมาณ 20 – 30 ปที่ผานมา โดยเริ่มตนในประเทศอังกฤษ 
เมื่อประมาณปค.ศ.1979 ซึ่งพรรคอนุรักษนิยมขณะ    การเลือกต้ังไดเขามาเปนรัฐบาลเสียงขางมาก
และดําเนินนโยบายของตนอยางตอเน่ือง นับตั้งแต   นางมากาเร็ต แทตเซอรจนถึงนายจอหน เมเจอร 
รวมระยะเวลาประมาณ 16 ป และไดขยายตอไปยังบรรดากลุมประเทศเวสมินสเตอร เชน แคนาดา 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด รวมจนถึงประเทศอ่ืนๆทั่วโลก อาจกลาวไดวากระแสแนวความคิดใหมใน
การบริหารกิจการบานเมืองดังกลาวเปนผลมาจากอิทธิพลของสองข้ัวโรงเรียนความคิดรวมสมัย  
ไดแก 1) การบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New  Public Management)  ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจาก
เศรษฐศาสตร นีโอคลาสสิคและเทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม  โดยมุงเนนใหความสําคัญใน
เรื่องของประสิทธิภาพ ความคุมคา ประสิทธิผล คุณภาพ  ภาระรับผิดชอบตอผลงานและยังได
นําเสนอเคร่ืองมือหรือวิธีการสําหรับใชในการปฏิรูปประเภทตางๆ เชน การตัดทอนงบประมาณ การลด
ขนาด กําลังคนภาครัฐ การแปรสภาพกิจการของรัฐใหเปนเอกชน  การเปดใหมีการแขงขันหรือการ
ทดสอบตลาดการลดกฎระเบียบและการควบคุม การทําใหมีความถูกตองตามกฎหมายและการเปด
เสรีกลไกตลาด การบริหารเชิงกลยุทธ การบริหารคุณภาพโดยรวม  การจัดทําขอตกลงและวัดผลการ
ดําเนินงาน เปนตน 2) ประชาธิปไตยสมัยใหม ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากแนวความคิดเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยทางตรง ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหรือและชุมนุมนิยม โดยมุงเนนใหความสําคัญในเรื่อง
ของสิทธิ เสรีภาพและการมีสวนรวมของประชาชน การกระจายอํานาจสูทองถิ่นและการเพ่ิมอํานาจ 
(empowerment)  ใหแกประชาชนความเปดเผยโปรงใส ความเสมอภาคและความเปนธรรม  และ
ยังไดนําเสนอเครื่องมือหรือวิธีการสําหรับใชในการปฏิรูปประเภทตาง ๆ เชน การรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน (ประชาหารือ ประชาพิจารณ ประชามติ ) การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  
งบประมาณแบบมีสวนรวม การตรวจสอบ  โดยภาคประชาชน เปนตน25 

                                                 
25 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, เรื่องเดียวกัน, 3-4.   
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 เมื่อป พ.ศ. 2532 นับเปนครั้งแรกท่ีพบวามีการใชคําวา การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
หรือ ธรรมาภิบาล (Good  Governance) ขึ้น ในรายงานของธนาคารโลก (World  Bank) เรื่อง  
“Sub – Sahara  Africa  from  Crisis  to  Sustainable  Growth” ตอมากองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ  (International  Monetary  Fund)  ไดทําการศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับการใหประเทศ         
ตางๆกูเงินเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจ ซึ่งพบวาธรรมาภิบาลเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงที่นําไปสูความสําเร็จ
ในการฟนฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศ จากนั้นแนวความคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลก็ ไดรับการ
ถายทอดผานหนวยงานตาง ๆ เชน  คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟก
แหงสหประชาชาติ (The United Nations Economic and Social Commission for Asia and  

the Pacific : UNESCAP) สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations  

Development  Program : UNDP) และองคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  
(Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) เปนตน 

 สําหรับประเทศไทยน้ัน ผลจากวิกฤติเศรษฐกิจเม่ือป พ.ศ. 2540  ทําใหทุกฝายในสังคม
หันมาใหความสนใจในเรื่องธรรมาภิบาลมากขึ้น  เพ่ือแกไขปญหาขอบกพรองอันเกิดมาจากการขาด
ระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  ไมมีการควบคุมและตรวจสอบถวงดุลอยางเปนระบบ      
ขาดการปลูกฝงจิตสํานึกจริยธรรม  ทําใหเกิดรูรั่วไหล  การกระทําผิด  ฉอฉลและทุจริตในการปฏิบัติ
หนาที่  โดยเฉพาะในสวนของภาครัฐนั้น  พบวายังคงมีความซ้ําซอนสิ้นเปลืองและปญหาที่สั่งสมมาเปน
เวลายาวนาน  จําเปนตองมีการร้ือปรับระบบราชการใหมีความทันสมัย  และสามารถรองรับตอการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน26 

 โดยสรุปแนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลไดรับการยอมรับวาเปนหลักการท่ีดีตอการสงเสริม
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความเปนประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชนในทุกภาคสวน  
 

องคประกอบของธรรมาภิบาล 
สํานักนายกรัฐมนตรี  เมื่อป พ .ศ. 2542  โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบวาระ

แหงชาติ  สําหรับการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี โดยกําหนดเปนระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีพ.ศ. 2542 ขึ้น ระเบียบนี้มี
ผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2542 โดยทุกสวนราชการตองถือปฏิบัติและรายงานผลปฏิบัติตอ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา27 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีไดระบุหลักสําคัญของธรรมาภิบาล       
6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ
และหลักความคุมคา จะเห็นไดวาองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลท่ีเสนอ โดยระเบียบสํานัก

                                                 
26 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, เรื่องเดียวกัน, 9. 
27ชนะศักดิ์  ยุวบูรณ, กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการท่ีดี, (กรุงเทพฯ : บพิธ

การพิมพ, 2543), 3 – 12. 
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นายกรัฐมนตรีเนนการกําหนดเปนกรอบแนวทางใหแกหนวยงานราชการ เพ่ือถือปฏิบัติ ดังนี้ 1) หลัก
นิติธรรม  เปนการตรากฎหมาย และกฎขอบังคับ ใหทันสมัยและเปนธรรม เปนที่ยอมรับของสังคมอัน
จะทําใหสังคมยินยอมพรอมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎขอบังคับเหลานั้น โดยถือวาเปนการ
ปกครองภายใตกฎหมายมิใชอําเภอใจ หรืออํานาจของตัวบุคคล  2)  นิติคุณธรรมเปนการยึดมั่นใน
ความถูกตองดีงาม  โดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐ  ยึดถือหลัก น้ีในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหเปน
ตัวอยางแกสังคม  และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน  เพ่ือใหคนไทยมีความ
ซื่อสัตย  จริงใจ  ขยัน อดทน  มีระเบียบวินัย  ประกอบอาชีพสุจริต จนเปนนิสัยประจําชาติ 3) หลัก
ความโปรงใส  เปนการสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ  โดยปรับปรุงกลไกการทํางาน
ขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา
ดวยภาษาที่เขาใจงายประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก  และมีการใหประชาชนตรวจสอบ
ความถูกตองชัดเจน  4) หลักการมีสวนรวม  เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแสดงความคิดเห็น การไต
สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ  การแสดงประชามติ 5) หลักความรับผิดชอบเปนการตระหนักในสิทธิ
หนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและ
กระตือรือรนในการแกปญหา  ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง  และความกลาที่จะ
ยอมรับผลจากการกระทําของตนเอง  6) หลักความคุมคาเปนการบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมี
จํากัด  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยาง
คุมคาสรางสรรคสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ  สามารถแขงขันไดในเวทีนานาชาติและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  (ก.พ.)  หลักธรรมาภิบาลของสํานักงาน
และกรรมการขาราชการพลเรือนเปนผลจากการประชุมประจําป  ระหวางสวนราชการกับสํานักงาน 
ก.พ. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2542 ซึ่งประกอบดวยหลักการสําคัญ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม ความ
โปรงใส ความรับผิดชอบ ความคุมคา การมีสวนรวมและหลักคุณธรรม จะเห็นไดวาองคประกอบของ
สํานักงานก.พ. เนนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการใหบริการของรัฐ  ซึ่งสรุปไดดังตารางที่1 
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ตารางท่ี 1  องคประกอบของธรรมาภิบาลที่เสนอโดยสํานักงาน ก.พ. 
 

หลักนิติธรรม กฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ  มีความเปนธรรม สามารถปกปองคนดีและลงโทษ 

คนไมดีได 
มีการปฏิรูปกฎหมายอยางสม่ําเสมอใหเหมาะกับสภาพการณที่เปลี่ยนไป 

การดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเปนไปอยางรวดเร็ว  โปรงใส  ตรวจสอบได  
และไดรับการยอมรับจากประชาชน 

ประชาชนตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ  หนาที่ของตน  เขาใจกฎเกณฑตาง ๆ และมีสวน
รวมในกรณีตาง ๆ  

หลักความ 

โปรงใส 

การสํารวจความพึงพอใจของผูมาใชบริการของรัฐ และเจาหนาท่ีของสวนราชการ 
จํานวนเรื่องกลาวหา  รองเรียน  หรือสอบสวนเจาหนาที่ของรัฐ 
เกณฑในการใชดุลยพินิจของสวนราชการมีความชัดเจนเปนที่ยอมรับ 

สวนราชการมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมและเปดเผยตอสาธารณะ 
หลักความ 

รับผิดชอบ 

การไดรับการยอมรับและความพอใจจากผูรับบริการและผูเกี่ยวของ 
การบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวของงานที่ปฏิบัติ 
คุณภาพของงานท้ังดานปริมาณ ความถูกตอง ครบถวนรวมทั้งจําแนกความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และจํานวนการรองเรียน หรือการกลาวหาที่ไดรับ 

หลักความ 

คุมคา 
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 

หลักการ 
มีสวนรวม 

ความสัมฤทธิ์ผลของโครงการตางๆ รวมถึงการประหยัดงบประมาณ 
ความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ  หรือผูไดรับผลกระทบ 
จํานวนผูเขารวมแสดงความคิดเห็นหรือจํานวนขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นของ
ประชาชนในการดําเนินการเรื่องตาง ๆ รวมถึงคุณภาพของการเขามามีสวนรวม 

หลักคุณธรรม การรองเรียนหรือรองทุกขในการดําเนินการเรื่องตางๆท้ังในและนอกองคกรลดลง 
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีขึ้น มีการบริหารจัดการและใชทรัพยากรในชาติอยาง
เกิดประโยชนสูงสุด 
สังคมมีเสถียรภาพ  อยูรวมกันอยางสงบสุขดวยความมีระเบียบวินัย 

 
ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  (ก.พ.) พ.ศ. 2543, โครงการสําคัญ 

[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ  3  สิงหาคม  2556,  เขาถึงไดจาก  http://www.ocsc.go.th 
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สถาบันพระปกเกลา ไดกําหนดกรอบของหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีไว 
6 หลักการ โดยอาศัยองคประกอบดวย 1) หลักนิติธรรม หมายถึง หนวยงานมีการกําหนดขอบเขต
การใชอํานาจอยางชัดเจน มีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคลากรและประชาชน มีความผูกพัน
ตอกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ เชน การออกคําสั่งตางๆ ในหนวยงาน มีความถูกตองตามกฎหมาย ผูมี
อํานาจในการวินิจฉัยภายในฝายปกครองมีความอิสระในการปฏิบัติหนาที่ กฎหมายที่กําหนดโทษของ
หนวยงานเปนไปตามหลักกฎหมาย และกฎ ระเบียบของหนวยงานไมขัดแยงกับกฎหมายท่ีมีฐานะสูง
กวา 2) หลักคุณธรรม หมายถึง หนวยงานปลอดการกระทําผิดกฎหมาย มีการดําเนินงานเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนดไว ปลอดจากการกระทําผิดวินัย บุคลากรปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยราชการ ปลอด
จากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ บุคลากรดําเนินตนตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 3) หลักความโปรงใส  หมายถึง หนวยงานมีความโปรงใสดานโครงสราง เชน มี
การตรวจสอบภายในหนวยงาน มีความโปรงใสดานการใหคุณ เชน มีคาตอบแทนใหแกบุคลากรที่
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใสดานการใหโทษ เชน การพิจารณาโทษดวยความยุติธรรม มี
ความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูลบุคลากรประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลได 4) หลักการมีสวนรวม 
หมายถึง หนวยงานมีการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน มีการ
เปดโอกาสใหประชาชน เชน หนวยงานใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนและการตัดสินใจ มีการ
พัฒนาความสามารถในการมีสวนรวมของประชาชน 5) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง หนวยงานมี
การสรางความเปนเจาของรวมกัน เชน หนวยงานรวมกันกําหนดทิศทางขององคการ  มีเปาหมายที่
ชัดเจน เชน การสื่อสารและทําความเขาใจเรื่องเปาหมายของหนวยงาน มีการบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน มีการกําหนดวิธีการและขั้นตอนในการจัดสรรแบงปนทรัพยากรอยางชัดเจน มี
ระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงาน มีแผนสํารอง เชน เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหนวยงานมีการวางแผน
สํารองไวเสมอ 6) หลักความคุมคา หมายถึง หนวยงานมีการประหยัดเชน มีระบบการบริหารการเงิน
ที่รัดกุม มีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด มีศักยภาพในการแขงขันโดยการกําหนดมาตรฐาน
การทํางานและประเมินผลการปฏิบัติงาน28    

ไชยวัฒน  คําชู  ไดกลาวไววา  ในหลายปที่ผานมาองคกรตางๆ  ไดพยายามปรับตัวเขา
สูระบบธรรมาภิบาลอยางเห็นไดชัด  เพราะรัฐบาลมีนโยบายกระจายอํานาจและประสงคจะปลูกฝง
ระบบธรรมาภิบาลใหเจริญงอกงาม  เพราะเห็นวาการบริหารงานอยางโปรงใส   มีคุณภาพจําตอง
อาศัยธรรมาภิบาลในการบริหาร  ซึ่งถือวาเปนหัวใจสําคัญยิ่งขององคกร  และไดสรุปองคประกอบ
ของธรรมาภิบาลเปนเชิงหลักการบริหาร  ดังนี้ 1) หลักนิติธรรม  2) หลักเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นและท่ีเขารวมเปนสมาชิกองคกรตางๆ 3) หลักความชอบธรรมของการเลือกต้ัง 4) หลัก
ความสามารถในการตรวจสอบได  5) หลักภาวะผูนําที่มุงจะทําการพัฒนา ซึ่งองคประกอบเหลานี้จะ

                                                 
28สถาบันพระปกเกลา, วัดระดับการบริหารจัดการที่ดี, พิมพครั้งท่ี 3 (นนทบุรี : พิมพดี, 

2550), 17-153. 
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เปนตัวเชื่อมระหวางทฤษฎีกับการปฏิบัติ ทั้งนี้จําเปนตองอาศัย  1) การฝกอบรมเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการบริหารจัดการสูการปฏิบัติ  2)  ฝกทักษะในการบริหารจัดการในการปฏิบัติ  เพราะ
เปนหลักของพฤติกรรมสามารถเลือกใชพฤติกรรมใหเหมาะสม  3) ในการตัดสินใจดําเนินการอะไร  
จําเปนตองอาศัยการประนีประนอมกับคานิยมของบุคคลท่ีเกี่ยวของ 4) ภาระความรับผิดชอบความ
โปรงใส  การลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  5) กรอบของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมจะชวย
สงเสริมการปกครองหลักนิติธรรม  6)  การมีสวนรวมของผูมีสวนได สวนเสียมีความสําคัญ  เพราะเปน
การระดมพลังและความมุงมั่น ในการพัฒนาองคการ 7) การเคารพสิทธิมนุษยชนจะเปนการสงเสริม
เสรีภาพในการแสดงออก29 

 
โรงเรียนวังเหนือวิทยา 

 

 โรงเรียนวังเหนือวิทยา  เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ  มีเนื้อที่จํานวน  112 ไร   
30 ตารางวา ตั้งอยู เลขท่ี  447  หมูที่ 4  ตําบลวังเหนือ  อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง 
รหัสไปรษณีย 52140 โทรศัพท 054-279074 เว็บไซต http://www.wnw.ac.th E-mail 

school_wnw@yahoo.co.th สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เปดสอนตั้งแต
ระดับมัธยมศึกษาแบงออกเปน 2 ชวงชั้น ไดแก ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3) และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) มีจํานวนนักเรียน 1,815 คน  มีขาราชการครูจํานวน 73 คน        
มีพนักงานราชการ 11  คน และมีครูอัตราจาง  7 คน มีหองเรียนทั้งหมด  42 หอง 

โรงเรียนวังเหนือวิทยา กอตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2512  โดยมีนายคมวัน  บุษยพันธ 
นายอําเภอวังเหนือ พรอมดวยขาราชการ พอคา ประชาชนไดรวมกันบริจาคเงิน จํานวน 120,000
บาท ปรับปรุงพ้ืนที่และสรางอาคารเรียนชั่วคราว จํานวน 1 หลัง ขนาด 5 หองเรียน ในพ้ืนที่ 15 ไร   
2 งาน 85 ตารางวา ริมถนนสายวังเหนือ – น้ําตกวังแกว โดยมีนายปกรณ โคตรบัญชาเปนครูใหญ    
คนแรก ในปการศึกษา 2513 ไดรับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการเปนคากอสรางอาคารเรียน
แบบ 212 จํานวน 4 หองเรียน บานพักครู 2 หลัง บานพักภารโรง 1 หลัง หองน้ําหองสวมนักเรียน   
1 หลัง ในวงเงินงบประมาณ 440,000 บาท แตเนื่องจากที่เดิมจํานวนพ้ืนที่มีนอยคับแคบ ไมสามารถ
ขยายใหกวางขวางตามเกณฑที่กรมสามัญศึกษากําหนด  ดังนั้นไดยายมาตั้งอยูที่ใหม ณ ริมถนนสาย
วังเหนือ – แมขะจาน ซึ่งเปนพ้ืนที่สงวนของทางราชการในพ้ืนที่ 100 ไรเศษ อันเปนที่ตั้งของโรงเรียน
ในปจจุบัน 

 

 

                                                 
29ไชยวัฒน  คําชูและคณะ,  ธรรมาภิบาล  (กรุงเทพฯ : บริษัทสํานักพิมพน้ําฝน จํากัด, 

2545), 30. 
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อักษรยอ  : วน.ว. 
คติพจน  : “นสิยา โลกวฑฺฒโน” หมายถึง ไมพึงทําตนเปนคนรกโลก 

คําขวัญ  : สามัคคี มีวินัย  ใฝศึกษา  จรรยาประทับใจ  

สัญลักษณ          : เปนรูปเสมาบนฐานดอกบัวภายในเสมาเปนรูปดวงอาทิตย   
                              เปลงรัศมี 12 เสน 

สีประจําโรงเรียน  : มวง – ขาว (สีมวง หมายถึง เรือชนิดหนึ่งของคหบดีที่มีแสง   
                              สวาง  
                             แหงความสําเร็จ สวนสีขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์   
                             ปราศจากมลทินของผูมีความยอดเยี่ยมทางการเรียน)  
วิสัยทัศน  : โรงเรียนวังเหนือวิทยา เปนสถานศึกษาท่ีมุงมั่นจัดการศึกษา  
                             ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พัฒนาใหผูเรียนเปน 

                             บุคคลท่ีมีคุณธรรมนําความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
                             บริหารจัดการแบบมีสวนรวม กระจายอํานาจ ขยายโอกาสทาง  
                             การศึกษา และสืบสานวัฒนธรรมไทย 

พันธกิจ : 1. สงเสริม พัฒนาคุณภาพ  มาตรฐานการศึกษาโดยพัฒนา 
หลักสูตรการจัดการเรียนรู   การวัดและประเมินผล สื่อการ
เรียนรู  แหลงเรียนรู เพ่ือพัฒนาผู เรียนใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและใหเปนบุคคลท่ีมีคุณธรรมนําความรู  
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวัฒนธรรมไทย 

2.สงเสริม พัฒนาการบริหารงานแบบมีสวนรวมที่เอ้ือตอการ
จัดการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา กระจายอํานาจการ
บริหารจัดการ และขยายโอกาสทางการศึกษา อยางทั่วถึง 
3.สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อยาง
สม่ําเสมอและท่ัวถึง 

เปาประสงค : 1. โรงเรียนวังเหนือวิทยาจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

  2. โรงเรียนวังเหนือวิทยามีระบบการบริหารงานแบบมีสวน
รวม ของภาคีเครือขายทั้งในและนอกสถานศึกษา  มีการ
กระจายอํานาจในการบริหารจัดการ และขยายโอกาสทาง
การศึกษาอยางทั่วถึง 

 3. นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาเปนผูใฝเรียนใฝรู ใชแหลง
เรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  เปน
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บุคคลท่ีมีคุณธรรมนําความรู ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ
สืบสานวัฒนธรรมไทย  
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังเหนือวิทยา        
มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรู  และการ
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ   : กลยุทธที่ 1พัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณธรรมนําความรู
และนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติและสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

กลยุทธที่ 2 สรางความเสมอภาคและขยายโอกาสใหผูเรียน
ไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

   กลยุทธที่ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

กลยุทธที่  4 มีการกระจายอํานาจและสรางระบบการ
บริหารงานแบบมีสวนรวมทั้งในและนอกสถานศึกษา 
กลยุทธที่ 5 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
จัดการเรียนรู  การวิจัยในชั้นเรียน สรางแหลงเรียนรู  สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอ้ือตอการเรียนรู 

โรงเรียนวังเหนือวิทยา มีแนวทางการใหบรกิารของโรงเรียนตอชุมชน  ดังนี้ 
1. เปนศูนยแนะแนวอําเภอวังเหนือ 
2. เปนศูนยวัฒนธรรมอําเภอวังเหนือ 
3. เปนศูนยกลางของการแขงขันกีฬาระดับอําเภอวังเหนือ 
4. เปนสถานที่การจัดอบรมสัมมนาของพัฒนาชุมชนอําเภอวังเหนือ 
5. เปนแหลงขอมูลขาวสารเก่ียวกับเอกสารส่ือ นวัตกรรมเทคโนโลยี เกี่ยวกับการศึกษา  

ใหบริการแกโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ใกลเคียง 
6. เปนศูนยใหบริการวงดุริยางค ดนตรีไทย ดนตรีสากลแกชุมชนในงานราชพิธี รัฐพิธี  
7. เปนศูนยศิลปะโรงเรียนในฝน 
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แผนภูมิที ่4    โครงสรางการบริหารโรงเรียนวังเหนือวิทยา   
 : รายงานผล SAR โรงเรียนวังเหนือวิทยาปการศึกษา 2556 

 

แผนภูมิโครงสรางการบริหารโรงเรียนวังเหนือวิทยา  ป 2556 

รองผูอํานวยการโรงเรียน 
นายทวีศักดิ์   พุฒมาเล 

ชมรมศิษยเกา 

รองผูอํานวยการโรงเรียน 
นายขุนหาญ   นิตตา 

รองผูอํานวยการโรงเรียน 
นายมานิตย   อวดหาว 

รองผูอํานวยการโรงเรียน 
นายทวีศักดิ์   พุฒมาเล 

นางสาวเบญจพร   สมเพชร  หัวหนาฝาย 

นางสิริประทุม   ปุญญาวัฒนา รองหัวหนา 
นายสากล   คิดอาน  หัวหนาฝาย 

นางสาววันเพ็ญ   คิดอาน รองหัวหนา 
นายเดช   จรลังกา  หัวหนาฝาย 

นางสาวอุบลรัตน   จักรแกว   รองหัวหนา 
วาที่ ร.ต.สุรพล   จันทรฝน  หัวหนาฝาย 
นายรัฐนันท   โรจนฐิติกุล   รองหัวหนา 

ฝายบริหารวิชาการ 
- บริหารหลักสูตรและการเรียนการ
สอน 

- วัดผลประเมินผลและงานทะเบียน 

- วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- พั ฒ น า สื่ อ  น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยี 

- พัฒนาแหลงเรียนรู 
- นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- พัฒนาร ะบบประ กันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 
- บริการวิชาการแกชุมชน 

ฝายบริหารงบประมาณ 

- พัฒนานโยบายและแผนงาน 

- จัดสรรและบริหารงบประมาณ 

- ตรวจสอบและติดตามผล 

- ระดมทรัพยากร 
- การเงินและบัญชี 
- พัสดุและทรัพยสิน 

- ธุรการโรงเรียน 

- ยานพาหนะ 
 

ฝายบริหารงานบุคคล 
- วางแผนอัตรากําลังและสรรหา
บรรจุแตงต้ัง 
- พัฒนาบุคลากร 
- วินัย 

- เลื่อนข้ันเงินเดือน 

- พัฒนามาตรฐานและวิชาชีพ 
 

ฝายบริหารทั่วไป 
- วางแผนการบริหารการศึกษา 
- อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

- เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
- กิจการนักเรียน 

- ประชาสัมพันธ 
- อนามัยและโภชนาการ 
- ชุมชนสัมพันธ 
 

 
ผูอํานวยการโรงเรียน 
นายภูรติ   คันธชุมภู 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สมาคมผูปกครองและครู 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

งานวิจัยในประเทศ 
นักวิชาการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใชหลัก          

ธรรมาภิบาลในการบริหาร ไวลักษณะตางๆดังนี้ 
เฉลิมชัย  สมทา  ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาล     
ในการบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ 
หลักนิติธรรม หลักการมีสวนรวม หลักความคุมคา และหลักความโปรงใส30 

พรินทร  เพ็งสุวรรณ  ไดทําการวิจัยเรื่อง ธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของเทศบาล  ผลการวิจัยมีขอคนพบดังนี้ 1) ระดับการบริหารงานของเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล 
3 องคประกอบคือ การบริหารแบบมีสวนรวม การบริหารแบบโปรงใส และการบริหารแบบมีความ
รับผิดชอบอยูระดับปานกลาง 2) ประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลอยูในระดับปานกลาง 
พิจารณาจากความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ไดแก ถนน ประปา ขยะมูลฝอยและตลาด 3) ปจจัยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล              
3องคประกอบ คือ การบริหารแบบมีสวนรวม บริหารแบบโปรงใส และการบริหารแบบมีความ
รับผิดชอบ มีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล31 

ศิรินารถ  นันทวัฒนภิรมย ไดทําการวิจัยเร่ือง การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
หลักธรรมาภิบาล อําเภอเมืองลําพูน ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานดานวิชาการ ดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป ในภาพรวมมีการบริหารงานท่ีผานระดับคุณภาพการ    
มีความตระหนักถึงความสําคัญ จนถึงระดับคุณภาพการมีความพยายาม สวนการบริหารงานดาน
งบประมาณ มีการบริหารงานท่ีผานระดับคุณภาพการมีความตระหนักถึงความสําคัญ ระดับคุณภาพ
การมีความพยายาม จนถึงระดับคุณภาพการบรรลุผลตามเกณฑ เมื่อพิจารณาการบริหารงานในแตละ
ดานพบวาผูบริหาสถานศึกษามีการบริหารงานที่ผานระดับคุณภาพการมีความตระหนักถึงความสําคัญ

                                                 
30เฉลิมชัย  สมทา, “บริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1”(รายงานการศึกษา
อิส ร ะปริ ญญาศาสตรมหาบัณ ฑิต  สาขาวิ ช าก า รบริ ห า รก า รศึ กษา  บัณฑิ ต วิ ท ย าลั ย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2547 ),ง.      

31พรินทร  เพ็งสุวรรณ, “ธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล  
ผลการวิจัย”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนสาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547 ), ง.      
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และระดับการมีความพยายาม จนถึงระดับคุณภาพการบรรลุผลตามเกณฑ ในดานวิชาการ ไดแก การ
วัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงจากกระบวนการปฏิบัติและผลงานที่เกิดข้ึน 
ดานงบประมาณ ไดแก การมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุมและเบิกจายพัสดุ และ
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปอยางสมํ่าเสมอทุกป ดานการบริหารงานบุคคล ไดแก 
การมอบอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบใหแกบุคลากรในแตละตําแหนงตามความสามารถและความ
เหมาะสมเปนลายลักษณอักษร และดานการบริหารทั่วไป ไดแก การจัดทําสํามะโนและระบบขอมูล
สารสนเทศจากการทําสํามะโนผูเรียน เพื่อใหสามารถนําขอมูลมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ32 

สามารถ  อินตามูล  ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหมเขต 5 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) การ
ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เชียงใหม เขต 5 ผูบริหารสถานศึกษาไดใชหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมี
สวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคาในการบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก        
2) เปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
ประสบการณในการดํารงตําแหนงตางกันในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหมเขต 5 พบวา
หลักการใชธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยภาพรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ในทุกหลักยกเวน หลักความคุมคา และเมื่อเปรียบเทียบรายคู 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณในการดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาต้ังแต 10 ปขึ้นไปกับ 
ตั้งแต 7-9 ป มีการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารแตกตางกันอยางมีนัยนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ  
.05 ในหลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวมและหลักความคุมคา สวนผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีประสบการณในการดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาต้ังแต  7-9 ปกับ 
ตั้งแต 6 ปลงมา มีการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในหลัก
นิติธรรมและหลักความโปรงใส 3) ปญหาในการใชธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหมเขต 5 มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือผูบริหารกําหนดหนาท่ีความ
รับผิดชอบงานตางๆของบุคลากรไมเหมาะสมกับความถนัด รองลงมาคือบุคลากรขาดความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการจัดการงบประมาณของสถานศึกษาและผูบริหารไมไดสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบขอบังคับที่กําหนดข้ึน 4) แนวทางในการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหมเขต 5 ที่สําคัญคือผูบริหารควรกําหนดแผนและข้ันตอนการ
รับผิดชอบงานตางๆโดยชี้แจงการปฏิบัติงานใหชัดเจนและมีการติดตามอยางตอเนื่อง ควรสงเสริมให
บุคลากรทําตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับอยางเครงครัดและตองมีการลงโทษบุคลากรท่ีประพฤติผิดกฎ 

                                                 
32ศิรินารถ  นันทวัฒนภิรมย,“การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักธรรมาภิบาล 

อําเภอเมืองลําพูน”(การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547), ง.       
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ระเบียบ ขอบังคับอยางจริงจังและควรจัดกิจกรรมเพ่ือยกยอง เชิดชูบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเดนเปน
ประจํา33 

ธนันชัย  รัตนไตรแกว ไดทําการวิจัยเร่ือง การประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยสรุปไดวา 1) โรงเรียนจังหวัดนครสวรรค มีการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาการบริหารงานโรงเรียนทั้ง 4 ดาน   
ซึ่งอยูในแตละหลักของธรรมาภิบาล พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การ
บริหารงบประมาณ รองลงมาคือ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานท่ัวไป และดานงาน
วิชาการ ตามลําดับ 2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนในจังหวัด
นครสวรรค จําแนกตามขนาดโรงเรียน ระดับการศึกษา และประสบการณในการบริหารโรงเรียน 
พบวา ในภาพรวมและในแตละหลัก ไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอในหลักความคุมคาใน
เรื่องของการไดรับรางวัลดานวิชาการ ซึ่งเปนผลมาจากการสงเสริมงานวิชาการระหวางโรงเรียนขนาด
เล็กกับขนาดกลาง และขนาดเล็กกับขนาดใหญ รวมท้ังประสบการณในการบริหารโรงเรียนตํ่ากวา  
10 ป และสูงกวา 20 ป แตกตางกัน34 

ชนิษฐภัค  สิงหลกะ ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 1) การ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเอกชน เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน พบวาอยูในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบระดับการ
ปฏิบัติการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเอกชน เขตวัฒนา 
ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามวุฒิการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี หรือปริญญาตรี กับวุฒิสูงกวา
ปริญญาตรี มีความคิดเห็นโดยรวมตอการบริหารแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานหลักคุณธรรม และดานหลักความรับผิดชอบ ครูมีความคิดเห็น
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับหลักนิติธรรม ดานความโปรงใส และดาน
หลักการมีสวนรวม ครูมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 3) การเปรียบเทียบระดับปฏิบัติการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเอกชน เขตวัฒนา ตามความคิดเห็นของ
ครู จําแนกตามประสบการณการสอนแตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
4) การเปรียบเทียบระดับปฏิบัติการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

                                                 
33สามารถ  อินตามูล, “การใชธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหมเขต 5” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548), ง.       

34ธนันชัย  รัตนไตรแกว, “การประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนใน
จังหวัดนครสวรรค”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549 ), ง.        
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มัธยมศึกษาเอกชน เขตวัฒนา ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามระดับชวงชั้นที่สอนแตกตางกันมี
ความคิดเห็นโดยรวม และรายดานไมแตกตางกัน35 

นิกร  นวโชติรส ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครขอนแกน ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นตอการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแกน ตามนโยบายคณะผูบริหาร
เทศบาลขอนแกน พบวา ทั้งผูบริหารแลครูผูสอนมีความพึงพอใจตรงกันวา ทุกโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแกนไดมีการปฏิบัติอยูในระดับมากในทุกๆองคปรกอบ โดยภาพรวมพบวา การ
บริหารดวยหลักธรรมาภิบาลตามหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม แลหลักความคุมคา มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติอยูในระดับมากกวาองคปรกอบอ่ืนๆ และองคประกอบดานหลักความโปรงใสมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด36 

พรหมเมศว  คําผาบ ไดทําการวิจัยเร่ือง การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียน 
โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือหลักความคุมคา รองลงมาคือ
หลักความโปรงใส สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ หลักนิติธรรม 2) ผลการเปรียบเทียบขอมูลเก่ียวกับ
การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จําแนกตาม ตําแหนงหนาที่โดยภาพรวมและรายดาน พบว า มีความคิดเห็น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบริหารโรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวาครูผูสอน 3)
เปรียบเทียบคาเฉล่ียเกี่ยวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนตามความคิดเห็น
ของขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา พบวา โดยภาพรวมและรายดานมีความคิดเห็นแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพบความแตกตางจึงทําการทดสอบคาเฉลี่ยรายคู โดยใช
วิธีของเชฟเฟ (Scheffe) ภาพรวมและรายดาน พบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง แลขนาดใหญทั้ง 3 ขนาด มีความคิดเห็นแตกตางกัน

                                                 
35ชนิษฐภัค  สิงหลกะ,“การศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาสถาน

ศึกษาระดับมัธยมศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสรีนครินทรวิโรฒ, 2549),ง.         

36นิกร  นวโชติรส,“การบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแกน”(รายงานการศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2550), ง.         
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงไปหาคาเฉลี่ยต่ํา คือโรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ37 

พระยุทธนา  ชุดทองมวน ไดทําการวิจัยเร่ือง การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) พฤติกรรมการ
ใชหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม พบวา โดย
ภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับดังนี้ คือ ดานความรับผิดชอบ ดานการมีสวน
รวม ดานนิติธรรม ดานความโปรงใส ดานความคุมคา และดานคุณธรรม 2. การพัฒนาพฤติ
กรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม  
พบวา คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ไดแก การแกปญหาในโรงเรียนโดยวิธีประนีประนอม  และ
เผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานใหชุมชนทราบอยางตอเนื่อง 3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาพฤติ
กรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน พบวา ดานนิติธรรม ควรให
มีการพิจารณาความดีความชอบโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเปนหลัก ดานคุณธรรมผูบริหารควร
จัดทําใบประกาศใหกับบุคลากรท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ดานความโปรงใส ควรดําเนินการจัดซ้ือวัสดุ 
อุปกรณใหเปนไปตามความตองการของผูสอน ดานการมีสวนรวมเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบควรมีการตรวจสอบผลการพัฒนาการศึกษาตาม
ภารกิจที่รับผิดชอบของหนวยงาน แลดานความคุมคาควรมีการรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑตางๆ
ใหอยูในสภาพใชงานไดดีเสมอ38 

อัมพร  พุดมี ไดทําการวิจัยเร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ทั้งผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูมีความ
คิดเห็นสอดคลองตรงกันวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายดาน โดยผูบริหาร
สถานศึกษามีความคิดเห็นวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดานที่มีการปฏิบัติมากตามลําดับ
คือ หลักคุณธรรม หลักการมีสวนรวม หลักความคุมคา หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบและ
หลักนิติธรรม สวนขาราชการครูมีความคิดเห็นวา การบริหารงานตามหลักนิติธรรมาภิบาล ดานที่มี
การปฏิบัติมากตามลําดับคือ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความคุมคา หลักการมีสวนรวม หลัก
ความโปรงใส และหลักความรับผิดชอบ 2) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

                                                 
37พรหมเมศว  คําผาบ,“การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2550), ง.         

38พระยุทธนา  ชุดทองมวน ,“การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2550), ง.         
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สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูโดยรวมและรายดานไม
แตกตางกัน ยกเวนดานหลักคุณธรรม ความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษาท่ีมีขนาด
แตกตางกันโดยรวมพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานหลักคุณธรรม หลักความ
โปรงใส หลักการมีสวนรวมและหลักความรับผิดชอบ ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0539 

ชาญชัย  พิงขุนทด ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษากับความพึงพอใจที่มีตอการบริหารงานสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ตามทัศนะของครู ผลการวิจัยพบวา 1) การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา    
เขต 1-7 ตามทัศนะของครู ทั้งภาพรวมและรายดานพบวา อยูในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบทัศนะ
ของครูตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครราชสีมา เขต 1-7 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจท่ีมีตอการบริหารงาน
สถานศึกษาของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ทั้งภาพรวมและรายดาน
พบวา อยูในระดับมาก 4) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานสถานศึกษาของ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 จําแนกตามขนาดสถานศึกษาพบวา 
ความพึงพอใจท่ีมีตอการบริหารงานสถานศึกษาของครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 5) ความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษากับความพึงพอใจท่ีมี
ตอการบริหารงานสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ตามทัศนะ
ของครู พบวา มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับคอนขางสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0140 

นันทพล  เรืองริวงค  ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายเทวาธิราชตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสระแกว เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

                                                 
39อัมพร  พุดมี, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี” (รายงานการศึกษาอิสระปริญญาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน,2551 ), ง.      

40ชาญชัย  พิงขุนทด, “การศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามหลักธรรมา   
ภิบาลในสถานศึกษากับความพึงพอใจที่มีตอการบริหารงานสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ตามทัศนะของครู” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2552), ง.      
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โรงเรียนกลุมเครือขายเทวาธิราชตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว 
เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  2) การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียนกลุมเครือขายเทวาธิราชตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว 
เขต 2 จําแนกตามเพศ โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายดานพบวา
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทุกดาน ยกเวนดานนิติธรรม และดานการมีสวนรวม แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน
กลุมเครือขายเทวาธิราชตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 2
จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ41  

ปรีดา  พรหมดี  ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน
ชุมชนศรีจอมทอง เขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม เขต 6  ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญใหขอมูลวา ไดดําเนินงานตามระเบียบ กฎหมาย และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 6 
ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ 
และหลักความคุมคาในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหารทั่วไป 
สําหรับปญหาที่สวนนอยไดเสนอไวคือ บุคลากรมีมากดูแลไมทั่วถึง และตองชี้แจงใหบุคลากรเขาใจ
เมื่อไปประชุมกลับมาแลว42 

วันเพ็ญ  พานพิกุล ไดทําการวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการในโรงเรียนตามหลักธรรมา     
ภิบาล กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง  ผลการวิจัยพบวา           
1) สภาพการบริหารจัดการในโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 หลัก มีดังนี้ หลักนิติธรรมไดมีการ
ปฏิบัติโดยยึดหลักของกฎหมายแลระเบียบตางๆในการบริหารงานบุคคล ปฏิบัติงานภายใตขอตกลง
รวมกัน หลักคุณธรรม ผูบริหารและครู ปฏิบัติหนาที่ตามจรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพเปนอย าง  
ดียิ่ง ผูบริหารมีภาวะผูนําสูง หลักความโปรงใส ไดใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
ผูเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานและมีการเปดเผยใหทุกฝายได
รับทราบขอมูลและตรวจสอบการทํางาน หลักการมีสวนรวม ไดจัดระบบใหประชาชนมีส วนรวมใน
การบริหารจัดการ และนําความคิดเห็นของผูที่มีสวนเก่ียวของมาใชในการวางแผน และการตัดสินใจ
ในการดําเนินงานของโรงเรียน หลักความรับผิดชอบ มีการทําขอตกลงกับครู นักเรียน และผูปกครอง

                                                 
41นันทพล  เรืองริวงค , “การศึกษาการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

โรงเรียนกลุมเครือขายเทวาธิราชตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว 
เขต 2”(งานนิพนธปริญญาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552 ), ง.      

42ปรีดา  พรหมดี, “การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง 
เขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม เขต 6” (การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2553), ง.      
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ในการที่จะรับผิดชอบรวมกัน มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจลงสูระดับลาง หลักความคุมคาได
กําหนดใหมีวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนงานท่ีชัดเจน เพ่ือวางแผนการใชงบประมาณและทรัพยากร
อยางคุมคา  2) ผูปกครอง ครู นักเรียนและผูเกี่ยวของ มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการโดยใช
หลักธรรมาภิบาล เพราะทําใหผลผลิตท่ีเกิดขึ้นมีมาตรฐาน มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
เปนแบบอยางที่ดีใหกับโรงเรียนและหนวยงานอ่ืน 3) ผูปกครอง ครู นักเรียนและผูเกี่ยวของ มีความ
คิดเห็นวาในการบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาลนั้น เปนการปรับวัฒนธรรมในการทํางาน
ภายใตขอตกลงรวมกัน เปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของเขามามีส วนรวมในดานการบริหารจัดการ      
มีผูรับผิดชอบทุกขั้นตอน ทําใหการบริหารงานโปรงใสและมีประสิทธิภาพ43 

ปรียากร  พิรพัชยานันท  ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงานสถานศึกษาตามหลัก        
ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 1    
ผลการศึกษาคนควาพบวา 1) ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการบริหารงาน
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากาฬสินธุ เขต 1  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดสามลําดับไดแก หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักนิติธรรม สวนดานที่
มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ดานความโปรงใส สําหรับครูผูสอนมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน ดานท่ี
มีคาเฉลี่ยสูงสุดสามลําดับ ไดแก หลักความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา 
ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก หลักนิติธรรม  2) ผลการเปรียบเทียบผลการบริหารงาน
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากาฬสินธุ เขต 1  พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลมากกวาครูผูสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน44 

พรรณงาม  แจมนิยม  ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษา อําเภอปรายพระยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึ กษากระบี่  
ผลการวิจัยพบวาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอปรายพระยา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผูบริหารสถานศึกษา

                                                 
43วันเพ็ญ  พานพิกุล , “การบริหารจัดการในโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษา

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2553),ง.      

44ปรียากร  พิรพัชยานันท ,“การบริหารงานสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 1”(การคนควาอิสระ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม , 2553),
ง.      
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ไดใชหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุมคาในการบริหาร45 

 
งานวิจัยในตางประเทศ 

คลารค (Clarke) ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชหลักธรรมาภิบาลในการกระจายอํานาจการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยในประเทศกานาพบวา ในประเทศที่ดอยพัฒนาการปกครองตามระบบ
ประชาธิปไตยไดมีการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูสวนทองถิ่นโดยประชาชน มีสวนรวมมากขึ้น
ทําใหเกิดกลยุทธการพัฒนาที่เปนจริงเปนจัง มีการปรับตัวในการปฏิบัติตางๆของทองถิ่น โดยใชหลัก
ธรรมาภิบาลใหเหมาะสมกับทองถิ่นจนถือเปนกุญแจสําคัญ การใชหลักธรรมาภิบาล ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้นแตก็ยังมีปญหาอยูจากการท่ียังคงมีการถือพรรคถือพวกพอง46 

 ฟลิป คิมเมท  (Kimmet Philip)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชใน
ระบอบการเมืองการปกครองในอาเซียน  4  ประเทศ  พบวาในประเทศที่พัฒนาแลว หลักธรรมา          
ภิบาลไดถูกนําไปใชในเชิงกลยุทธทางการเมืองมากกวาการนําเนื้อหาสาระไปประยุกตใชในเชิง
นโยบาย 4  ประเทศ  ไดแก  ฟลิปปนส  ไทย  มาเลเซีย  และอินโดนีเซีย  โดยพิจารณาเปนประเทศ
และเปรียบเทียบกับกรณีศึกษา  โดยศึกษาวาประเทศเหลานี้มีการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชอยางไร
บาง  รวมไปถึงการมีสวนรวมของหลักธรรมาภิบาลในการเลือกตั้งป 2004  ซึ่งพบวาหลักธรรมาภิบาล
ไดถูกนําไปใชอยางกวาง และเปนประเด็นสําคัญในการปฏิรูปรูปแบบการปกครอง นอกจากน้ัน
ประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ไดกลาวมาน้ี  ยังไดเรียนรูในการนําหลักธรรมาภิบาลเพ่ือ
พัฒนาการเมือง  การปกครอง  โดยเนนการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชพัฒนาบานเมือง  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสภาวะที่บานเมืองมีความไมแนนอน  เศรษฐกิจฝดเคือง  เพราะหลักธรรมาภิบาลเปนรูปแบบ
การบริหาร แนวใหม  ซึ่งกอใหเกดิการพัฒนาในดานตาง ๆ เมื่อนําไปใช  ซึ่งนั่นก็คือจุดประสงคสําคัญ
ของหลักธรรมาภิบาล47 

 

                                                 
45พรรณงาม  แจมนิยม, “การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

อําเภอปรายพระยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา, 2553), ง.      

46Clarke,อางถึงในสุจิตรา มีจํารัส, “ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา”(การคนควาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร2550),62  

47 Kimmet, Philip.“The politics of good governance in the Asean4”(Master  

Degree,Griffith University, 2005),32.      
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เฮนดริก (Hendrik) ไดทําการวิจัยเรื่อง การสังคมสงเคราะหหลักธรรมาภิบาลมาใช
วิเคราะหแนวนโยบายในประเทศเนเธอรแลนและประเทศเยอรมันนี พบวา หลังจากสงครามเย็นผาน
ไปแลวทั้งสองไดกําหนดนโยบายในการดูแลประเทศในโลกที่สาม โดยนักสังคมสงเคราะหไดนําเอา
หลักธรรมาภิบาลมาใชในการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของประเทศทั้งสองแตยังขาด
ความเขาใจในการกําหนดรูปแบบการประเมินเพราะการกําหนดยุทธศาสตรในกระบวนการจัดทํา
นโยบายมีการแยกยอยออกเปนสวนๆมากเกินไปและยังขาดความเขาใจในความหมายของธรรมาภิ
บาลในประเทศกัมพูชา มีงานวิจัยเกี่ยวกับความไมโปรงใสในระบบสุขาภาพ โดยสรุปวา คนทั่วไปเชื่อ
กันวา งบประมาณดานสุขภาพของประเทศ 5-10 % อันตรธานไปกอนที่กระทรวงการคลังจะจาย
ใหแกกระทรวงสาธารณสุข ตนตอใหญแหงหนึ่งของการคอรัปชั่นในระบบสุขภาพคือ อุตสาหกรรมยา 
บริษัทยาในประเทศตะวันตกมีสวนเปนอยางมากในการสรางวัฒนธรรมคอรัปชั่นในประเทศที่กําลัง
พัฒนา48 

 

สรุป 
 

ผลจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชหลักธรรมาภิบาล 

หรือการบริหารจัดการที่ดี จะเห็นไดวา ธรรมาภิบาลเปนหลักการท่ีสําคัญของทุกองคกร ไมวาภาครัฐ  
ภาคเอกชนหรือภาคประชาชน  เนื่องจากธรรมาภิบาลเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตอกันและ
เปนแนวทางในการจัดระเบียบเพื่อใหทุกภาคสวนสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข ตั้งอยูในความ
ถูกตอง เปนธรรม ดังน้ันการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการจึงมีประโยชนตอสังคม 
ชุมชน  สังคม และประเทศชาติใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดรวมถึงการกระตุน และเปด
โอกาส ใหประชาชนทุกฝาย ทุกระดับรวมกันพัฒนาประเทศท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองการปกครอง เพื่อใหประเทศมีโครงสรางและการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบ
ได อันนําไปสูการพัฒนา ประเทศที่ยั่งยืน การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา          
ตามตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีของถาบันพระปกเกลา ประกอบดวย1) หลักนิติธรรม 2) หลัก
คุณธรรม 3) หลักความโปรงใส 4) หลักการมีสวนรวม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุมคา 
มาใชในการบริหารโรงเรียน อันจะสงผลใหมีประสิทธิภาพดวยผลผลิตคือนักเรียนมีประสิทธิผลและ
เปนอนาคตของชาติ มีความสงบสุข และพัฒนาอยางยั่งยืน  

 

                                                 
48

 Joost, Hendrik Tennekes. “Donors and Good Governance : Analysis of a 

policy discourse in the Netherlands and Germany.” (Ph.D.Dissertation,University 

Twente, 2005), 27. 
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บทที่  3 
 

การดําเนินการวิจัย 
 

การดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือทราบการใชหลักธรรมาภิบาลใน
โรงเรียนวังเหนือวิทยา 2) เพ่ือเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยาเมื่อ
จําแนกตามทัศนคติของผูบริหารและครูผูสอน การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  
Research)  โดยใชบุคลากรโรงเรียนวังเหนือวิทยา เปนหนวยวิเคราะห  (unit of analysis) ในการ
วิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบดวย  แผนแบบการวิจัย ประชากร ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือ
และการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการ
วิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 

เพ่ือเปนแนวทางในการวิจัยตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  จึงกําหนดรายละเอียดของการ
ดําเนินการวิจัยไว  3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1 การจัดเตรียมโครงการ  

เปนการจัดเตรียมโครงการอยาง โดยศึกษาขอมูล สภาพปญหา ศึกษาวรรณกรรมตางๆท่ี
เกี่ยวของจากเอกสาร ตํารา ขอมูลสารสนเทศ ปญหา รวมทั้งงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เรียบเรียงผลงาน
เสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา  เพ่ือปรับปรุงแกไขขอบกพรองและเสนอขออนุมัติ โครง
รางวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ขั้นตอนที่  2 การดําเนนิการวิจัย  

เปนขั้นตอนการดําเนินการวิจัยโดยผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือสําหรับใชในการวิจัย ทดสอบ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองของเคร่ืองมือ นําเครื่องมือที่สรางขึ้น ในขั้นตอนท่ีหนึ่งไปเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางแลวนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทําการตรวจสอบวิเคราะหและแปรผลการวิเคราะหขอมูล 
เขียนรายงานวิจัย 
ขั้นตอนที่  3 การรายงานผลการวิจัย   

เปนขั้นตอนเสนอรางรายงานผลการวิจัยตอคณะกรรมการผูควบคุมสารนิพนธเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามที่คณะกรรมการผูควบคุมสารนิพนธเสนอแนะ 
จัดพิมพสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตร 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 

เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยจึงได
กําหนดระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบดวย  แผนแบบการวิจัย  ประชากร  ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือและ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณา  (Descriptive  Research)  ที่มีแผนแบบการ
วิจัยในลักษณะประชากร ตรวจสอบสภาวการณ  ไมมีการทดลอง  (the one shot , non – 
experimental  case  study)  ซึ่งเขียนแผนผัง (diagram)  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
เมื่อ S    หมายถึง    ประชากร 

X    หมายถึง    ตัวแปรที่ศึกษา 
O    หมายถึง    ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 

 
ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือบุคลากรโรงเรียนวังเหนือวิทยา จํานวน 91 คน   
ประกอบดวย 1) ผูบริหาร ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนากลุม
สาระการเรียนรู และหัวหนาฝาย 2) ครูปฏิบัติการสอน ไดแก ขาราชการครู พนักงานราชการครู      
ครูอัตราจาง (ขอมูลวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ไมรวมผูวิจัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  O        
 

      
      S              X      
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ตัวแปรที่ศึกษา   
ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรที่ศึกษา      

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรที่เก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  

เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนงหนาที่ในตําแหนงปจจุบัน ประสบการณการทํางานในตําแหนง
ปจจุบัน  

2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือ
วิทยา ตามตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีของสถาบันพระปกเกลา โดยมีรายละเอียดตัวแปรที่ศึกษายอย
ดังตอไปน้ี     

2.1. หลักนิติธรรม หมายถึง หนวยงานมีการกําหนดขอบเขตการใชอํานาจ
อยางชัดเจน มีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคลากรและประชาชน  มีความผูกพันตอกฎหมาย 
กฎระเบียบตางๆ เชน การออกคําสั่งตางๆ ในหนวยงาน มีความถูกตองตามกฎหมาย ผูมีอํานาจในการ
วินิจฉัยภายในฝายปกครองมีความอิสระในการปฏิบัติหนาที่ กฎหมายท่ีกําหนดโทษของหนวยงาน
เปนไปตามหลักกฎหมาย และกฎ ระเบียบของหนวยงานไมขัดแยงกับกฎหมายท่ีมีฐานะสูงกวา 

2.2. หลักคุณธรรม หมายถึง หนวยงานปลอดการกระทําผิดกฎหมาย มีการ
ดําเนินงานเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดไว ปลอดจากการกระทําผิดวินัย บุคลากรปฏิบัติตนตาม
ระเบียบวินัยราชการ ปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ บุคลากรดําเนินตน
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ          

2.3. หลักความโปรงใส  หมายถึง หนวยงานมีความโปรงใสดานโครงสราง 
เชน มีการตรวจสอบภายในหนวยงาน มีความโปรงใสดานการใหคุณ เชน มีคาตอบแทนใหแกบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใสดานการใหโทษ เชน การพิจารณาโทษดวยความยุติธรรม มี
ความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูลบุคลากรประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลได 

2.4. หลักการมีสวนรวม หมายถึง หนวยงานมีการใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชน มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน มีการเปดโอกาสใหประชาชน เชน หนวยงานให
ประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนและการตัดสินใจ มีการพัฒนาความสามารถในการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

2.5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง หนวยงานมีการสรางความเปนเจาของ
รวมกัน เชน หนวยงานรวมกันกําหนดทิศทางขององคการ  มีเปาหมายท่ีชัดเจน เชน การส่ือสารและ
ทําความเขาใจเรื่องเปาหมายของหนวยงาน มีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ เชน มีการกําหนด
วิธีการและข้ันตอนในการจัดสรรแบงปนทรัพยากรอยางชัดเจน มีระบบติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน มีแผนสํารอง เชน เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหนวยงานมีการวางแผนสํารองไวเสมอ 

2.6. หลักความคุมคา หมายถึง หนวยงานมีการประหยัดเชน มีระบบการ
บริหารการเงินที่รัดกุม มีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด มีศักยภาพในการแขงขันโดยการ
กําหนดมาตรฐานการทํางานและประเมินผลการปฏิบัติงาน   
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน        

มีรายละเอียดดังนี้ 
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง 

เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงหนาที่และประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน         
มีลักษณะเปนแบบตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวให (force choice) 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา 
ตามตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีของสถาบันพระปกเกลา มีลักษณะเปนคําถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 
5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert’s scale)1  โดยผูวิจัยกําหนดคาระดับคะแนนของแตละระดับ  
ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา 
อยูในระดับมากที่สุด  มีคาน้ําหนักคะแนน  5  คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง การใชหลักธรรมาภิบาลโรงเรียนวังเหนือวิทยา                        
อยูในระดับมาก  มีคาน้ําหนักคะแนน  4  คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา 
อยูในระดับปานกลาง  มีคาน้ําหนักคะแนน  3  คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา 
อยูในระดับนอย  มีคาน้ําหนักคะแนน  2  คะแนน 

ระดับ 1 หมายถึง การใชหลักธรรมาภิบาลโรงเรียนวังเหนือวิทยา                            
อยูในระดับนอยท่ีสุด  มีคาน้ําหนักคะแนน  1  คะแนน 

 
การสรางและการพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม  โดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและเอกสารงานวิจัย ตํารา บทความ          

ที่เก่ียวของกับการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม นําผล
การศึกษามาพัฒนาเครื่องมือ  สรางเปนแบบสอบถาม 

ขั้นตอนท่ี 2 นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง  
เหมาะสมและนําไปใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  3  ทาน  พิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามโดยการหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (Index  of Item Objective  Congruence : IOC)  และนํามาปรับปรุงแกไขให
สมบูรณยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนท่ี 3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับบุคลากร  
ในสถานศึกษา ที่ไมใชประชากรจํานวน 30 คน   

                                                 
1Rensis  Likert, New Pattern of Management (New York: McGraw-Hill 

Book Company,1961), 74. 
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ขั้นตอนท่ี 4 นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (reliability) โดย
วิธีของ ครอนบาค (Cronbach)2 ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.823 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลของการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือทําหนังสือขอ

ความอนุเคราะหไปยังโรงเรียนวังเหนือวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
เพ่ือใหออกหนังสือแจงขอความรวมมือจากผูอํานวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยาเพ่ือขอความอนุเคราะห
ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการทําวิจัยครั้งนี้ 

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามแจกและเก็บขอมูลดวยตัวเอง 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อไดรับแบบสอบถามท้ังหมดกลับคืนมาจากผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยตรวจสอบความ
ครบถวนสมบูรณชองแบบสอบถามทั้งหมดเพ่ือดําเนินการดังนี้ 

1.  ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถาม 
2.  จัดระเบียบของขอมูลและลงรหัส 
3.  นําขอมูลดังกลาวไปคํานวณทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 เกณฑการแปลคะแนน 
 ผูวิจัยกําหนดเกณฑการแปลคะแนนโดยใชคาเฉล่ียตามแนวคิดของเบสท (Best)3  

กําหนดเปน  5  ระดับ  ดังนี้ 
 มัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 หมายถึง  การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือ
วิทยาอยูในระดับมากท่ีสุด 
 มัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 หมายถึง  การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือ
วิทยาอยูในระดับมาก 
 มัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 หมายถึง  การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือ
วิทยาอยูในระดับปานกลาง 
 มัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 หมายถึง  การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือ
วิทยาอยูในระดับนอย 
 มัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 หมายถึง  การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือ
วิทยาอยูในระดับนอยท่ีสุด 

                                                 
2Lee J.Cronbach, Essential of Psychological Testing, 3rd ed. (New 

York:Harper & Row publisher,1974), 161. 
3John W. Best, Research in Education, 4th ed. (New Jersey:Prentice-

Hall,Inc., ,1981), 182. 
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 สถิติที่ใชในการวิจัย 
เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ศึกษาและขอคําถามท่ี

ตองการทราบในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามใชคารอยละ  
2. การวิเคราะหระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนวังเหนือวิทยาใชคา

มัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. การวิเคราะหความแตกตางของการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนวังเหนือ

วิทยาโดย t-test 
 

สรุป 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเรื่องการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา โดยมี
วัตถุประสงค 1) เพ่ือทราบการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา  2) เพ่ือเปรียบเทียบการ
ใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยาเมื่อจําแนกตามทัศนคติของผูบริหารและครูผูสอน โดยมี
แผนแบบการวิจัยในลักษณะประชากร ตรวจสอบสภาวการณ  ไมมีการทดลองประชากรท่ีใชในการ
วิจัย คือ บุคลากรโรงเรียนวังเหนือวิทยาจํานวน 91 คนประกอบดวย 1) ผูบริหารไดแก ผูอํานวยการ
สถานศึกษา รองผู อํานวยการสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  และหัวหนาฝาย                 
2) ครปูฏิบัติการสอน ไดแกขาราชการครู พนักงานราชการครู ครูอัตราจาง ตัวแปรที่ศึกษาเปนตัวแปร
ที่เกี่ยวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา ตามตัวชี้วัดการบริหารจัดการท่ีดีของ
สถาบันพระปกเกลา ประกอบดวย 6 ประการ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรงใส 
4) หลักการมีสวนรวม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุมคา เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม 
จํานวน 1 ฉบับ การวิเคราะหขอมูลใช คาความถี่ การหาคารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ t-test    
 

 
 
 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

43 
 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย และการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลใน
การวิจัย เรื่อง “การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา” โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือทราบ
การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา 2) เพ่ือเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลใน
โรงเรียนวังเหนือวิทยาเมื่อจําแนกตามทัศนคติของผูบริหารและครูผูสอน ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้ง
นี้ คือ บุคลากรโรงเรียนวังเหนือวิทยา ประกอบดวย 1) ผูบริหารไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา    
รองผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และหัวหนาฝาย 2) ครูปฏิบัติการสอน       
รวมจํานวน 91 คนไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาครบทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 100 นําขอมูลจากการ
ตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยจําแนกการวิเคราะหเปน                
3 ตอน ดังนี้  

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา 
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยาเมื่อ

จําแนกตามทัศนคติผูบริหารและครูผูสอน 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งไดแก บุคลากรโรงเรียนวังเหนือวิทยา จําแนก
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ีหลักในโรงเรียนและประสบการณการทํางานใน
ตําแหนงปจจุบัน โดยหาคารอยละ (percentage) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
 เพศ      
 ชาย 

หญิง 
37 
54 

40.67 
59.33 

รวม 91 100.00 
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ตารางที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
 อายุ   
 ไมเกิน 30 ป 

31 – 40 ป 
41 – 50 ป 
 51 ปขึ้นไป 

23 
37 
26 
5 

25.27 
40.67 
28.57 
5.49 

รวม 91 100.00 
 ระดับการศึกษา    
 ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 
50 
41 

54.95 
45.05 

รวม 91 100.00 
ตําแหนงหนาที่หลักในโรงเรียน   
 ผูบริหาร 

คร ู
16 
75 

17.78 
82.22 

รวม 91 100.00 
 ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน   
 ไมเกิน5 ป 

6 - 10 ป 
11 - 15 ป 
16 - 20 ป 
21 – 25 ป 
26 ปขึ้นไป 
 

39 
16 
18 
9 
6 
3 

42.86 
17.58 
19.78 
9.89 
6.59 
3.3 

รวม 91 100.00 
 

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 54 คน      
คิดเปนรอยละ 59.33 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 37 คน  คิดเปนรอยละ 40.67  มีอายุระหวาง 
31 – 40 ปมากที่สุด  จํานวน 37 คน  คิดเปนรอยละ 40.67  รองลงมา 41 – 50 ป จํานวน 26 คน 
คิดเปนรอยละ 28.57 อายุไมเกิน 30 ป  จํานวน 23 คน  คิดเปนรอยละ 25.27  และอายุ 51 ปขึ้นไป
นอยที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.49 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 50  
คน  คิดเปนรอยละ 54.95  ระดับปริญญาโท จํานวน 41 คน  คิดเปนรอยละ 45.05 ตําแหนงหนาท่ี
หลักในโรงเรียน ผูบริหาร จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 17.78  ครู จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 
82.22 ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบันไมเกิน 5 ป มากที่สุด จํานวน 39 คน คิดเปน   
รอยละ 42.86 รองลงมาคือระหวาง 11 – 15 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 19.78 ระหวาง 6 -10 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 17.58  ระหวาง 16 – 20 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 9.89 
ระหวาง 21 – 25 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.59 และ 26 ปขึ้นไปนอยที่สุด จํานวน 3 คน  คิด
เปนรอยละ 3.30 

  
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา 

วิเคราะหระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา สถิติที่ใชคือ คามัชฌิม
เลขคณิต (arithmetic mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และนําผลที่ไดไป
เปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best) ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือ

วิทยา โดยภาพรวม 
       
ขอ การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา   ระดับ 
1 ดานหลักนิติธรรม 4.01 1.08 มาก 
2 ดานหลักคุณธรรม 4.06 0.89 มาก 
3 ดานหลักความโปรงใส 3.98 1.04 มาก 
4 ดานหลักการมีสวนรวม 3.98 0.96 มาก 
5 ดานหลักความรับผิดชอบ 3.78 1.02 มาก 
6 ดานหลักความคุมคา 3.75 1.05 มาก 

รวม 3.93 1.01 มาก 
          

จากตารางที่ 2 พบวาการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยาในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก( = 3.93, = 1.01)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียง
ตามลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังนี้ ดานหลักคุณธรรม  ( = 4.06, = 0.89) ดาน
หลักนิติธรรม ( = 4.01, = 1.08) ดานหลักการมีสวนรวม( = 3.98, = 0.96)  ดานหลักความ
โปรงใส( = 3.98, = 1.04) ดานหลักความรับผิดชอบ( = 3.78, = 1.02) ดานหลักความคุมคา
( = 3.75, = 1.05)       
 
 
 
 
 
 
 
 

  (N = 91)    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 3  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือ
วิทยา ดานหลักนิติธรรม  

 
 
ขอ ดานหลักนิติธรรม   ระดับ 
1 สถานศึกษามีการกําหนดขอบเขตการใชอํานาจอยางชัดเจน 3.92 1.11 มาก 
2 สถานศึกษามีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคลากรและ

ประชาชน 
3.90 1.13 มาก 

3 สถานศึกษามีความผูกพันตอกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ เชน การ
ออกคําสั่งถูกตองตามกฎหมาย 

4.07 1.06 มาก 

4 คณะผูบริหารสถานศึกษามีอิสระในการบริหารงานในสถานศึกษา 3.99 1.08 มาก 
5 สถานศึกษามีการกําหนดโทษเปนไปตามหลักกฎหมาย 4.11 1.06 มาก 
6 สถานศึกษามีการออกกฎระเบียบของหนวยงานไมขัดแยงกับ

กฎหมายที่มีฐานะสูงกวา 
4.09 1.03 มาก 

รวม 4.01 1.08 มาก 
 

จากตารางท่ี 3 พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยาดานหลักนิติ
ธรรม ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.01, = 1.08)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับ
มากทุกขอ เรียงตามลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังนี้ สถานศึกษามีการกําหนดโทษ
เปนไปตามหลักกฎหมาย ( = 4.11, = 1.06) สถานศึกษามีการออกกฎระเบียบของหนวยงานไม
ขัดแยงกับกฎหมายท่ีมีฐานะสูงกวา ( =4.09, = 1.03 ) สถานศึกษามีความผูกพันตอกฎหมาย 
กฎระเบียบตางๆ เชน การออกคําสั่งถูกตองตามกฎหมาย ( = 4.07, = 1.06) คณะผูบริหาร
สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงานในสถานศึกษา ( = 3.99, = 1.08) สถานศึกษามีการกําหนด
ขอบเขตการใชอํานาจอยางชัดเจน ( = 3.92, = 1.11) สถานศึกษามีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของบคุลากรและประชาชน ( = 3.90, = 1.13)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (N = 91) 

   ส
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ตารางที่ 4  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา 
ดานหลักคุณธรรม 

(N = 91) 
ขอ ดานหลักคุณธรรม      ระดับ 
1 สถานศึกษามีการปลอดการกระทําผิดกฎหมาย มีการดําเนินงาน

เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 
4.15 0.83 มาก 

2 สถานศึกษาการปลอดจากการกระทําผิดวินัย บุคลากรปฏิบัติตน
ตามระเบียบวินัยราชการ 

3.93 0.92 มาก 

3 สถานศึกษาปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและ
จรรยาบรรณ บุคลากรดําเนินตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ        
 

4.11 0.92 มาก 

รวม 4.06 0.89 มาก 
  

จากตารางท่ี 4 พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยาดานหลัก
คุณธรรม ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.06, = 0.89) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังนี้ สถานศึกษามีการปลอดการ
กระทําผิดกฎหมาย มีการดําเนินงานเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไว ( = 4.15, = 0.83) 
สถานศึกษาปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ  บุคลากรดําเนินตนตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ( = 4.11, = 0.92) สถานศึกษาการปลอดจากการกระทําผิด
วินัย บุคลากรปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยราชการ ( = 3.93, = 0.92)  
 
ตารางที่ 5  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือ

วิทยา ดานหลักความโปรงใส                                                                  
                                                                                                            (N = 91) 
ขอ ดานหลักความโปรงใส   ระดับ 
1 สถานศึกษามีความโปรงใสดานโครงสราง เชน มีการตรวจสอบ

ภายในสถานศึกษา 
4.22 0.90 มาก 

2 สถานศึกษามีความโปรงใสดานการใหคุณ เชน มีคาตอบแทน
ใหแกบุคลากรที่เหมาะสม 

3.96 1.07 มาก 

3 สถานศึกษามีความโปรงใสดานการใหโทษ เชน การพิจารณาโทษ
ดวยความยุติธรรม 

3.83 1.16 มาก 

4 สถานศึกษามีความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล  บุคลากร
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลได 

3.89 1.03 มาก 

รวม 3.98 1.04 มาก 

   ส
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จากตารางที่ 5 พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยาดานหลักความ
โปรงใสในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.98, = 1.04) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังนี้ สถานศึกษามีความโปรงใส
ดานโครงสราง เชน มีการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ( = 4.22, = 0.90) สถานศึกษามีความ
โปรงใสดานการใหคุณ เชน มีคาตอบแทนใหแกบุคลากรท่ีเหมาะสม ( =3.96, =1.07) สถานศึกษา
มีความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล บุคลากรประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลได ( =3.89, = 
1.03) สถานศึกษามีความโปรงใสดานการใหโทษ เชน การพิจารณาโทษดวยความยุติธรรม ( = 3.83, 

= 1.16)   
 
ตารางที่ 6  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา 

ดานหลักการมีสวนรวม                             
                                                                                                   (N = 91) 

ขอ ดานหลักการมีสวนรวม   ระดับ 
1 สถานศึกษามีการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน 3.99 0.94 มาก 
2 สถานศึกษารับฟงความคิดเห็นของประชาชน 4.02 0.91 มาก 
3 สถานศึกษาเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนและ

การตัดสินใจ    
3.99 0.95 มาก 

4 สถานศึกษามีการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน 3.91 1.02 มาก 
รวม 3.98 0.96 มาก 

          
จากตารางที่ 6 พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา ดานหลักการมี

สวนรวมในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.98, = 0.96) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังนี้ สถานศึกษารับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน ( = 4.02, = 0.91) สถานศึกษามีการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน      
( = 3.99, = 0.94) สถานศึกษาเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนและการตัดสินใจ
( = 3.99, = 0.95) สถานศึกษามีการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน ( = 3.91, = 1.02)  
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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ตารางที่ 7  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือ
วิทยา ดานหลักความรับผิดชอบ 

                                                                                                         (N = 91)    
ขอ ดานหลักความรับผิดชอบ   ระดับ 
1 สถานศึกษาสรางความเปนเจาของรวมกัน โดยใหผูบริหาร ครู มี

สวนรวมในการวางแผนกําหนดทิศทางขององคการ 
3.92 0.93 มาก 

2 สถานศึกษาผูบริหารไดสื่อสารและทําความเขาใจเรื่องเปาหมาย
ของสถานศึกษาแกทุกคนท่ีรับผิดชอบ 

3.81 0.98 มาก 

3 สถานศึกษามีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ เชน มีการ
กําหนดวิธีการและขั้นตอนในการจัดสรรแบงปนทรัพยากรอยาง
ชัดเจน 

3.77 1.02 มาก 

4 สถานศึกษามีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 3.82 1.03 มาก 
5 สถานศึกษามีการเตรียมแผนสํารองเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน เชน

แผนดินไหว 
3.58 1.15 มาก 

รวม 3.78 1.02 มาก 
                  

 จากตารางที่ 7 พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา ดานหลักความ
รับผิดชอบในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียง
ตามลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังนี้ สถานศึกษาสรางความเปนเจาของรวมกัน โดยให
ผูบริหาร ครู มีสวนรวมในการวางแผนกําหนดทิศทางขององคการ ( = 3.92, = 0.93) สถานศึกษา
มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ( = 3.82, = 1.03) สถานศึกษาผูบริหารไดสื่อสาร
และทําความเขาใจเรื่องเปาหมายของสถานศึกษาแกทุกคนท่ีรับผิดชอบ  ( = 3.81, = 0.98) 
สถานศึกษามีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ เชน มีการกําหนดวิธีการและขั้นตอนในการจัดสรร
แบงปนทรัพยากรอยางชัดเจน ( = 3.77, = 1.02) สถานศึกษามีการเตรียมแผนสํารองเม่ือเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เชนแผนดินไหว ( = 3.58, = 1.15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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ตารางที่ 8  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา 
ดานหลักความคุมคา 

                                                                                                         (N = 91)    
ขอ ดานหลักความคุมคา   ระดับ 
1 สถานศึกษามีการประหยัด โดยมีระบบการบริหารการเงินที่เปน

ระบบและรัดกุม 
3.77 1.03 มาก 

2 สถานศึกษามีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 3.76 1.09 มาก 
3 สถานศึกษามีศักยภาพในการแขงขันโดยการกําหนดมาตรฐานการ

ทํางานและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.73 1.03 มาก 

รวม 3.75 1.05 มาก 
 
จากตารางท่ี 8 พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา ดานหลักความ

คุมคาในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับ
คามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังนี้ สถานศึกษามีการประหยัด โดยมีระบบการบริหารการเงินที่เปน
ระบบและรัดกุม ( = 3.77, = 1.03) สถานศึกษามีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ( = 3.76, 

= 1.09) สถานศึกษามีศักยภาพในการแขงขันโดยการกําหนดมาตรฐานการทํางานและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ( = 3.73, = 1.03) 
 
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยาเม่ือจําแนกตาม

ทัศนคติของผูบริหารและครูผูสอน 
 
ตารางที่ 9  ผลการเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใชหลักธรรมาภิบาลใน

โรงเรียนวังเหนือวิทยาโดยภาพรวม เมื่อจําแนกตามทัศนคติของผูบริหารและครูผูสอน  
      (N = 91) 

ขอ การใชหลักธรรมาภิบาลใน
โรงเรียนวังเหนือวิทยา 

ผูบริหาร ครูผูสอน t-test Sig.(2tailed) 
    

1 ดานหลักนิติธรรม 4.17 0.91 3.98 1.11 0.71 0.48 
 2 ดานหลักคุณธรรม 3.94 0.87 4.09 0.89 -0.76 0.46 
3 ดานหลักความโปรงใส 3.75 1.07 4.02 1.77 -1.05 0.3 
4 ดานหลักการมีสวนรวม 3.83 0.89 4.01 0.97 -0.75 0.45 
5 ดานหลักความรับผิดชอบ 3.83 0.86 3.77 1.05 0.20 0.84 
6 ดานหลักความคุมคา 3.66 0.84 3.77 1.09 -0.37 0.71 

รวม 3.86 0.91 3.94 1.15 -0.34 0.54 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที่ 9 พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา เมื่อจําแนกตาม
ทัศนคติของผูบริหารและครูผูสอนท้ังโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 
ตารางที่ 10  ผลการเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใชหลักธรรมาภิบาลใน
โรงเรียนวังเหนือวิทยา ดานหลักนิติธรรม เมื่อจําแนกตามทัศนคติของผูบริหารและครูผูสอน 

      (N = 91) 

ขอ ดานหลักนิติธรรม ผูบริหาร ครูผูสอน t-test Sig.(2tailed) 
    

1 สถานศึกษามีการกําหนดขอบเขต
การใชอํานาจอยางชัดเจน 

4.31 0.95 3.84 1.13 1.56 0.12 

2 สถานศึกษามีการคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของบุคลากรและ
ประชาชน 

4.13 0.96 3.85 1.16 0.88 0.38 

3 สถานศึกษามีความผูกพันตอ
กฎหมาย กฎระเบียบตางๆ เชน 
การออกคําสั่งถูกตองตาม
กฎหมาย 

4.19 0.91 4.04 1.10 0.51 0.62 

4 คณะผูบริหารสถานศึกษามีอิสระ
ในการบริหารงานในสถานศึกษา 

4.13 0.81 3.96 1.13 0.55 0.58 

5 สถานศึกษามีการกําหนดโทษ
เปนไปตามหลักกฎหมาย 

3.94 1.12 4.15 1.05 -0.71 0.48 

6 สถานศึกษามีการออกกฎระเบียบ
ของหน ว ย ง าน ไม ขั ด แย ง กั บ
กฎหมายที่มีฐานะสูงกวา 

4.31 0.70 4.04 1.08 0.96 0.34 

รวม 4.17 0.91 3.98 1.11 0.71 0.48 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 
 

จากตารางที่ 10 พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา ดานหลัก    
นิติธรรมเมื่อจําแนกตามทัศนคติของผูบริหารและครูผูสอนทั้งโดยภาพรวมและรายขอท้ัง 6 ขอ        
ไมแตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 11  ผลการเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใชหลักธรรมาภิบาล
ในโรงเรียนวังเหนือวิทยา ดานหลักคุณธรรม เมื่อจําแนกตามทัศนคติของผูบริหารและ
ครูผูสอน 

               (N = 91) 

ขอ ดานหลักคุณธรรม ผูบริหาร ครูผูสอน t-test Sig.(2tailed) 
    

1 สถานศึกษามีการปลอดการ 
กระทําผิดกฎหมาย มีการ
ดําเนินงานเปนไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไว 

4.06 0.85 4.17 0.83 -0.47 0.64 

2 สถานศึกษาการปลอดจากการ
กระทําผิดวินัย บุคลากรปฏิบัติตน
ตามระเบียบวินัยราชการ 

3.75 0.86 3.97 0.93 -0.93 0.36 

3 สถานศึกษาปลอดจากการทําผิด
มาตรฐานวิชาชีพนิยมและ
จรรยาบรรณ บุคลากรดําเนินตน
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

4.00 0.90 4.13 0.93 -0.54 0.60 

รวม 3.94 0.87 4.09 0.89 -0.76 0.46 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 
 

จากตารางที่ 11 พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา ดานหลัก
คุณธรรมเมื่อจําแนกตามทัศนคติของผูบริหารและครูผูสอนทั้งโดยภาพรวมและรายขอท้ัง 3 ขอ       
ไมแตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 12  ผลการเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใชหลักธรรมาภิบาล

ในโรงเรียนวังเหนือวิทยา ดานหลักความโปรงใส เมื่อจําแนกตามทัศนคติของผูบริหาร
และครูผูสอน 

               (N = 91) 

ขอ ดานหลักความโปรงใส ผูบริหาร ครูผูสอน t-test Sig.(2tailed) 
    

1 สถานศึกษามีความโปรงใสดาน
โครงสราง เชน มีการตรวจสอบ
ภายในสถานศึกษา 

3.93 1.00 4.28 0.88 -1.38 0.17 

2 สถานศึกษามีความโปรงใสดาน
การใหคุณ เชน มีคาตอบแทน
ใหแกบุคลากรท่ีเหมาะสม 

3.81 1.22 3.99 1.04 -0.59 0.56 

3 สถานศึกษามีความโปรงใสดาน
การใหโทษ เชน การพิจารณา
โทษดวยความยุติธรรม 

3.69 1.01 3.85 1.19 -0.52 0.61 

4 สถานศึกษามีความโปรงใสดาน
การเปดเผยขอมูล บุคลากร
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลได 

3.56 1.03 3.96 3.96 -1.41 0.16 

รวม 3.75 1.07 4.02 1.77 -1.05 0.30 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 
 

จากตารางที่ 12 พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา ดานหลัก
ความโปรงใส เมื่อจําแนกตามทัศนคติของผูบริหารและครูผูสอนทั้งโดยภาพรวมและรายขอท้ัง 4 ขอ
ไมแตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 13  ผลการเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใชหลักธรรมาภิบาล
ในโรงเรียนวังเหนือวิทยา ดานหลักการมีสวนรวม เมื่อจําแนกตามทัศนคติของผูบริหาร
และครูผูสอน 

               (N = 91) 

ขอ ดานหลักการมีสวนรวม ผูบริหาร ครูผูสอน t-test Sig.(2tailed) 
    

1 สถานศึกษามีการใหขอมูล
ขาวสารแกประชาชน 

3.75 1.06 4.04 0.91 -1.12 0.26 

2 สถานศึกษารับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน 

3.81 0.75 4.07 0.93 -1.01 0.31 

3 สถานศึกษาเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการ
วางแผนและการตัดสินใจ    

3.94 0.77 4.00 0.99 -0.24 0.81 

4 สถานศึกษามีการพัฒนาการมี
สวนรวมของประชาชน 

3.81 0.98 3.93 1.03 -0.43 0.67 

รวม 3.83 0.89 4.01 0.97 -0.75 0.45 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 
 

จากตารางที่ 13 พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา ดานหลักการ
มีสวนรวม เมื่อจําแนกตามทัศนคติของผูบริหารและครูผูสอนท้ังโดยภาพรวมและรายขอท้ัง 4 ขอ     
ไมแตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 14  ผลการเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใชหลักธรรมาภิบาล
ในโรงเรียนวังเหนือวิทยา  ดานหลักความรับผิดชอบ เมื่อจําแนกตามทัศนคติของ
ผูบริหารและครูผูสอน 

               (N = 91) 

ขอ ดานหลักความรับผิดชอบ ผูบริหาร ครูผูสอน t-test Sig.(2tailed) 
    

1 สถานศึกษาสรางความเปน
เจาของรวมกัน โดยใหผูบริหาร 
ครู มีสวนรวมในการวางแผน
กําหนดทิศทางขององคการ 

4.00 0.82 3.90 0.96 0.36 0.72 

2 สถานศึกษาผูบริหารไดสื่อสาร
และทําความเขาใจเรื่องเปาหมาย
ของสถานศึกษาแกทุกคนท่ี
รับผิดชอบ 

3.81 0.66 3.81 1.03 -0.00 1.00 

3 สถานศึกษามีการบริหารงาน
อยางมีประสิทธิภาพ เชน มีการ
กําหนดวิธีการและข้ันตอนในการ
จัดสรรแบงปนทรัพยากรอยาง
ชัดเจน 

3.88 0.96 3.74 1.04 0.45 0.65 

4 สถานศึกษามีระบบการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน 

4.06 0.85 3.77 1.07 1.01 0.32 

5 สถานศึกษามีการเตรียมแผน
สํารองเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน เชน
แผนดินไหว 

3.38 1.03 3.62 1.17 -0.80 0.43 

รวม 3.83 0.86 3.77 1.05 0.20 0.84 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 
 

จากตารางที่ 14 พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา ดานหลัก
ความรับผิดชอบ เมื่อจําแนกตามทัศนคติของผูบริหารและครูผูสอนทั้งโดยภาพรวมและรายขอท้ัง 5 
ขอไมแตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 15  ผลการเปรียบเทียบคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใชหลักธรรมาภิบาล
ในโรงเรียนวังเหนือวิทยา ดานหลักความคุมคา เมื่อจําแนกตามทัศนคติของผูบริหาร
และครูผูสอน 

               (N = 91) 

ขอ ดานหลักความคุมคา ผูบริหาร ครูผูสอน t-test Sig.(2tailed) 
    

1 สถานศึกษามีการประหยัด โดยมี
ระบบการบริหารการเงินที่เปน
ระบบและรัดกุม 

3.81 0.83 3.76 1.07 0.18 0.86 

2 สถานศึกษามีการใชทรัพยากรให
เกิดประโยชนสูงสุด 

3.67 0.87 3.77 1.13 -0.29 0.78 

3 สถานศึกษามีศักยภาพในการ
แขงขันโดยการกําหนดมาตรฐาน
การทํางานและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

3.50 0.82 3.77 1.07 -0.96 0.34 

รวม 3.66 0.84 3.77 1.09 -0.37 0.71 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 
 

จากตารางที่ 15 พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา ดานหลัก
ความคุมคาเมื่อจําแนกตามทัศนคติของผูบริหารและครูผูสอนท้ังโดยภาพรวมและรายขอท้ัง 3 ขอ    
ไมแตกตางกัน 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 5 
  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัย เรื่อง การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยาเปนการวิจัยเชิง
พรรณนา (descriptive research)  มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือทราบการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน 
วังเหนือวิทยา 2) เพ่ือเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยาเมื่อจําแนกตาม
ทศันคติของผูบริหารและครูผูสอน ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรโรงเรียนวังเหนือวิทยา 
จํานวน 91 คน ประกอบดวย 1) ผูบริหารไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และหัวหนาฝาย 2) ครูปฏิบัติการสอน สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติคาt-test 

   
สรุปผลการวิจัย 

1. การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา พบวาในภาพรวมและรายดานอยู
ในระดับมาก เมื่อเรียงตามลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังนี้ ดานหลักคุณธรรม  ดานหลัก
นิติธรรม ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความโปรงใส  ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักความ
คุมคา  

2. เปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยาเมื่อจําแนกตามทัศนคติ
ผูบริหารและครูผูสอนท้ังโดยภาพรวมและรายดาน พบวาโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน   
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา 
1. การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

เนื่องจากโรงเรียนวังเหนือวิทยา เปนสถานศึกษาที่มุงมั่นจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพัฒนาใหผูเรียนเปนบุคคลที่มีคุณธรรม ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรู มีการบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารงานแบบมีสวนรวมของภาคีเครือขายทั้งในและนอกสถานศึกษา
บริหารจัดการแบบมีสวนรวม กระจายอํานาจ ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลท่ี
มีคุณธรรมนําความรูและนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติและสืบสานวัฒนธรรมไทย  ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ เฉลิมชัย  สมทา ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เลย เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาใช 
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หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากและยังสอดคลองกับงานวิจัยของธนันชัย  
รัตนไตรแกว  ไดทําการวิจัยเร่ือง การประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในจังหวัด
นครสวรรค ผลการวิจัยสรุปไดวา โรงเรียนจังหวัดนครสวรรคมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลใน
ภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา เปนราย
ดานพบวา  

1.1 ดานหลักนิติธรรมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะโรงเรียนวังเหนือวิทยาเปน
สถานศึกษาท่ีมุงม่ันจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรู มีการบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสามารถ  อินตามูล ไดทําการวิจัยเร่ือง การใชธรรมาภิบาล
ในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหมเขต 5 
ผลการวิจัยสรุปไดวา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5 ผูบริหารสถานศึกษาไดใชหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคาในการบริหารโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก  

1.2 ดานหลักคุณธรรมอยูในระดับมากทั้งนี้เปนเพราะโรงเรียนวังเหนือวิทยา           
เปนสถานศึกษาท่ีมุงมั่นจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาพัฒนาให ผูเรียนเปนบุคคลท่ีมีคุณธรรม สอดคลองกับงานวิจัยของเฉลิมชัย  สมทา  
ไดทําการวิจัยเร่ือง การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูปฏิบัติการสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา    
อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการมีสวน
รวม หลักความคุมคา และหลักความโปรงใส 

1.3 ดานหลักความโปรงใสอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะโรงเรียนวังเหนือวิทยา       
เปนแหลงขอมูลขาวสารเก่ียวกับเอกสารสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี เกี่ยวกับการศึกษาใหบริการแก
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ใกลเคียงและเปนสถานที่การจัดอบรมสัมมนาของพัฒนาชุมชนอําเภอวังเหนือ    
ซึ่งสอดคลองกับนิกร  นวโชติรส ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครขอนแกน ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นตอการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแกน ตามนโยบายคณะผูบริหาร
เทศบาลขอนแกน พบวา ทั้งผูบริหารแลครูผูสอนมีความพึงพอใจตรงกันวา ทุกโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแกนไดมีการปฏิบัติอยูในระดับมากในทุกๆองคปรกอบ โดยภาพรวมพบวา การ
บริหารดวยหลักธรรมาภิบาลตามหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม แลหลักความคุมคา มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติอยูในระดับมากกวาองคประกอบอ่ืนๆ และองคประกอบดานหลักความโปรงใสมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 

1.4  ดานหลักการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะโรงเรียนวังเหนือวิทยา เปน
สถานศึกษาท่ีมุงม่ันจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พัฒนาใหผูเรียนเปนบุคคลท่ีมี
คุณธรรมนําความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บริหารจัดการแบบมีสวนรวม กระจายอํานาจ ขยาย
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โอกาสทางการศึกษา และสืบสานวัฒนธรรมไทย สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรียากร  พิรพัชยานันท  
ไดทําการวิจัยเร่ือง การบริหารงานสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 1 ผลการศึกษาคนควาพบวา 1) ผูบริหาร
สถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการบริหารงานสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 1  โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสามลําดับไดแก หลักการมีสวนรวม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักนิติธรรม สวนดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุดไดแก  ดานความโปรงใส สําหรับ
ครูผูสอนมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสามลําดับ ไดแก หลักความ
รับผิดชอบ หลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก หลัก
นิติธรรม 2) ผลการเปรียบเทียบผลการบริหารงานสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 1  พบวา ผูบริหารสถานศึกษา
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลมากกวาครูผูสอนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกดาน 
                1.5  ดานหลักความรับผิดชอบอยูในระดับมากท้ังนี้เปนเพราะโรงเรียนวังเหนือวิทยา     
มีการบริหารจัดการ  และการใหบริการทางการศึกษาอยางเปนระบบ พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมุงเนนใหมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบทบทวนและปรับปรุง สอดคลองกับ
งานวิจัยของพระยุทธนา  ชุดทองมวน ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) พฤติกรรมการ
ใชหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม พบวา โดย
ภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับดังนี้ คือ ดานความรับผิดชอบ ดานการมีสวน
รวม ดานนิติธรรม ดานความโปรงใส ดานความคุมคา และดานคุณธรรม 2. การพัฒนาพฤติ
กรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม  
พบวา คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ไดแก การแกปญหาในโรงเรียนโดยวิธีประนีประนอม  และ
เผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานใหชุมชนทราบอยางตอเนื่อง 
      1.6  ดานหลักความคุมคาอยูในระดับมากทั้งนี้เปนเพราะโรงเรียนวังเหนือวิทยา มีการ
บริหารจัดการ  ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งแวดลอมทางกายภาพภายใน
โรงเรียนใหรมรื่น สะอาด และไรมลพิษตามนโยบายของโรงเรียน สอดคลองกับสภาพการจัดการเรียน
การสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนความประหยัด มั่นคง แข็งแรง และสามารถปรับเปลี่ยนเพ่ือ
จัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลายและคลองตัว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพรหมเมศว      
คําผาบ ไดทําการวิจัยเร่ือง การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือหลักความคุมคา รองลงมาคือหลักความโปรงใส สวนดานที่
มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ หลักนิติธรรม 2) ผลการเปรียบเทียบขอมูลเกี่ยวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตาม 
ตําแหนงหนาที่โดยภาพรวมและรายดาน พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05 โดยผูบริหารโรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวาครูผูสอน 3)เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเกี่ยวกับการใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนตามความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลกรทาง
การศึกษา พบวา โดยภาพรวมและรายดานมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  

2. ผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา เมื่อจําแนกตาม
ทศันคติผูบริหารและครูผูสอนท้ังโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียน
วังเหนือวิทยาเปนสถานศึกษาขนาดใหญมีจํานวนบุคลากรท่ีมีอายุใกลเคียงกันระหวาง31- 40ปคิด
เปนรอยละ40และบุคลากรมีการศึกษาระดับปริญญาโทคิดเปนรอยละ45 รวมทั้งประสบการณใน
ตําแหนงปจจุบันไมเกิน5ปคิดเปนรอยละ42.86 เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิ
บาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา รายดาน พบวา  

2.1 การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา ดานหลักนิติธรรมเมื่อจําแนก
ตามทัศนคติผูบริหารและครูผูสอนทั้งโดยภาพรวมและรายขอทั้ง6ขอไมแตกตางกันทั้งนี้เปนเพราะ
โรงเรียนวังเหนือวิทยาเปนสถานศึกษาท่ีมุงมั่นจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรู 
มีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสามารถ  อินตามูล ไดทําการวิจัย
เรื่อง การใชธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชียงใหมเขต 5 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5 ผูบริหารสถานศึกษา
ไดใชหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุมคาในการบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) เปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสบการณในการดํารงตําแหนงตางกันใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหมเขต 5 พบวาหลักการใชธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

2.2 การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา ดานหลักคุณธรรมเมื่อจําแนก
ตามทัศนคติผูบริหารและครูผูสอนทั้งโดยภาพรวมและรายขอทั้ง3ขอไมแตกตางทั้งนี้เปนเพราะ
โรงเรียนวังเหนือวิทยา เปนสถานศึกษาที่มุงมั่นจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพัฒนาให ผูเรียนเปนบุคคลที่มีคุณธรรม ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของเฉลิมชัย  สมทา  ไดทําการวิจัยเร่ือง การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารสถานศึกษา  อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ 
หลักนิติธรรม หลักการมีสวนรวม หลักความคุมคา และหลักความโปรงใส 

2.3 การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา ดานหลักความโปรงใส เมื่อ
จําแนกตามทัศนคติผูบริหารและครูผูสอนท้ังโดยภาพรวมและรายขอทั้ง4ขอไมแตกตางกันทั้งนี้เปน
เพราะโรงเรียนวังเหนือวิทยา เปนแหลงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกสารสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี 
เกี่ยวกับการศึกษาใหบริการแกโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ใกลเคียงและเปนสถานท่ีการจัดอบรมสัมมนาของ
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พัฒนาชุมชนอําเภอวังเหนือ ซึ่งสอดคลองกับนันทพล  เรืองริวงค  ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการ
บริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายเทวาธิราชตามความคิดเห็นของครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารโดยใชหลัก      
ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายเทวาธิราชตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  2) การบริหารโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายเทวาธิราชตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตามเพศ โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณารายดานพบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทุกดาน ยกเวนดานนิติธรรม และ
ดานการมีสวนรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) การบริหารโดยใชหลักธรรมา    
ภิบาลของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายเทวาธิราชตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระแกว เขต 2จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2.4 การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา ดานหลักการมีสวนรวม     
เมื่อจําแนกตามทัศนคติผูบริหารและครูผูสอนทั้งโดยภาพรวมและรายขอท้ัง4ขอไมแตกตางกันทั้งนี้
เปนเพราะโรงเรียนวังเหนือวิทยา เปนสถานศึกษาท่ีมุงมั่นจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พัฒนาใหผูเรียนเปนบุคคลท่ีมีคุณธรรมนําความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บริหารจัดการ
แบบมีสวนรวม กระจายอํานาจ ขยายโอกาสทางการศึกษา และสืบสานวัฒนธรรมไทย ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของพรหมเมศว  คําผาบ ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
โรงเรียน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือหลักความคุมคา 
รองลงมาคือหลักความโปรงใส สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ หลักนิติธรรม 2) ผลการเปรียบเทียบ
ขอมูลเกี่ยวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตาม ตําแหนงหนาที่โดยภาพรวมและรายดาน พบวา มีความ
คิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบริหารโรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวา
ครูผูสอน 3)เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเกี่ยวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนตาม
ความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา พบวา โดยภาพรวมและรายดานมีความ
คิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพบความแตกตางจึงทําการทดสอบ
คาเฉลี่ยรายคู โดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) ภาพรวมและรายดาน พบวา ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง แลขนาดใหญทั้ง 3 ขนาด มี
ความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงไปหาคาเฉลี่ย
ต่ํา คือโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ 

2.5 การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา ดานหลักความรับผิดชอบ เมื่อ
จําแนกตามทัศนคติผูบริหารและครูผูสอนท้ังโดยภาพรวมและรายขอทั้ง5ขอไมแตกตางกันทั้งนี้เปน
เพราะโรงเรียนวังเหนือวิทยา มีการบริหารจัดการ  และการใหบริการทางการศึกษาอยางเปนระบบ 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยมุงเนนใหมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบทบทวน
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และปรับปรุง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสามารถ  อินตามูล  ไดทําการวิจัยเร่ือง การใชธรรมาภิบาล
ในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหมเขต 5 
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5 ผูบริหารสถานศึกษาไดใชหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคาในการบริหารโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก 2) เปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีประสบการณในการดํารงตําแหนงตางกันในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เชียงใหมเขต 5 พบวา หลักการใชธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดย
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

2.6 การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา  ดานหลักความคุมคาเมื่อ
จําแนกตามทัศนคติผูบริหารและครูผูสอนทั้งโดยภาพรวมและรายขอท้ัง 3 ขอ ไมแตกตางกันโรงเรียน
วังเหนือวิทยา มีการบริหารจัดการ  ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพภายในโรงเรียนใหรมร่ืน สะอาด และไรมลพิษตามนโยบายของโรงเรียน สอดคลองกับ
สภาพการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนความประหยัด มั่นคง แข็งแรง และ
สามารถปรับเปล่ียนเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลายและคลองตัว ซ่ึงสอดคลองกับ    
ธนันชัย รัตนไตรแกว ไดทําการวิจัยเร่ือง การประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียน
ในจังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยสรุปไดวา 1) โรงเรียนจังหวัดนครสวรรค มีการบริหารตามหลัก    
ธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาการบริหารงานโรงเรียนท้ัง 4 ดาน ซึ่งอยูในแต
ละหลักของธรรมาภิบาล พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การบริหาร
งบประมาณ รองลงมาคือ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานทั่วไป และดานงานวิชาการ 
ตามลําดับ 2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค 
จําแนกตามขนาดโรงเรียน ระดับการศึกษา และประสบการณในการบริหารโรงเรียน พบวา ใน
ภาพรวมและในแตละหลัก ไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอในหลักความคุมคาในเรื่องของ
การไดรับรางวัลดานวิชาการ ซึ่งเปนผลมาจากการสงเสริมงานวิชาการระหวางโรงเรียนขนาดเล็กกับ
ขนาดกลาง และขนาดเล็กกับขนาดใหญ รวมทั้งประสบการณในการบริหารโรงเรียนตํ่ากวา 10 ป 
และสูงกวา 20 ป แตกตางกัน  

 
ขอเสนอแนะของการวิจัย 

 
จากการศึกษาเร่ืองการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา  ผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา และเปนแนวทางใน
การศึกษาวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
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ขอเสนอแนะทั่วไป 
1. เพ่ือใหการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนประสบผลสําเร็จ ผูบริหารควรมีการให

ความรูและปลูกฝงความรูใหแกคณะครู นักเรียน รวมทั้งการเปนแบบอยางท่ีดีในการนําหลักธรรมาภิ
บาลมาปฏิบัติในโรงเรียน  

2. ควรมีการสงเสริม สนับสนุน สรางขวัญและกําลังใจใหกับครูและบุคลากร ที่มีผลงาน
ในดานหลักธรรมาภิบาล 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

เพ่ือประโยชนของวิจัยตอไปในอนาคต  ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
ดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35 

2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  
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รายช่ือผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
รายนามผูทรงคุณวุฒิ 

 
1. ดร.ลัดดาวัลย  ประสูตรแสงจันทร 

วุฒิการศึกษา ดุษฎีมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา   
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตําแหนง  อาจารยวิทยาลัยแสงธรรม  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
2. นายสากล  คิดอาน 

วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ตําแหนง  ครูชํานาญการพิเศษ (วิชาคณิตศาสตร) โรงเรียนวังเหนือวิทยา  
 สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35 

3. นายเทอดศักดิ์  แสงมวง  
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาไทย วิทยาลัยครูอุตรดิตถ 
ตําแหนง  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนปางิ้ววิทยา  

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
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ผลการทดลองเคร่ืองมือโรงเรียนแจหมวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.823 25 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

A1 109.3333 30.851 .407 .817 

A2 109.4000 31.214 .228 .822 

A3 109.4333 29.702 .452 .814 

A4 109.6667 28.989 .492 .811 

A5 109.6000 30.386 .314 .819 

A6 109.5667 31.978 .021 .830 

A7 109.7000 30.562 .268 .821 

A8 109.8667 28.947 .407 .815 

A9 109.6333 30.723 .245 .822 

A10 109.5333 31.016 .210 .823 

A11 109.6333 29.551 .401 .815 

A12 109.8000 29.752 .363 .817 

A13 109.7667 29.633 .440 .814 

A14 109.6333 29.757 .426 .815 

A15 109.7333 29.857 .397 .816 

A16 109.5667 28.944 .524 .810 

A17 109.7333 29.375 .374 .817 

A18 109.7000 30.769 .230 .822 

A19 109.9000 30.162 .310 .819 

A20 109.8000 30.166 .344 .818 

A21 109.8000 30.579 .195 .826 

A22 109.8333 28.764 .619 .807 

A23 109.8000 27.821 .697 .801 

A24 109.6000 29.283 .528 .811 

A25 109.5667 31.426 .124 .826 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา  
 

 

  แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการ
วิจัยเรื่อง การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา ขอมูลท่ีไดจากความคิดเห็นของทานมีคา
อยางยิ่งตอการวิจัยน้ี ขอมูลที่ทานตอบถือเปนความลับและขอรับรองวาจะไมมีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงานหรือสถานศึกษาของทานแตประการใด จึงขอความกรุณาโปรดตอบใหครบทุกขอตามความ
เปนจริง  
 แบบสอบถามน้ี ประกอบดวย 2 ตอน คือ 
       ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามในเร่ืองเพศ 
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงหนาที่หลักในโรงเรียน ประสบการณในการทํางานในตําแหนง
ปจจุบัน เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ จํานวน 5 ขอ  
  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา 
ตามตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีของสถาบันพระปกเกลา 
 ผูตอบแบบสอบถามในสถานศึกษาไดแก 

1) ผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน 1 ทาน    
2) รองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 3 ทาน 
3) หัวหนาฝายในสถานศึกษา จํานวน 4 ทาน  
4) หัวหนากลุมสาระการเรียนรู จํานวน 8 ทาน 
5) ครูผูปฏิบัติการสอน จํานวน 75 ทาน 

  เมื่อทานใหขอมูลครบถวนทุกขอแลว โปรดจัดสงแบบสอบถามนี้คืนฝายธุรการสถานศึกษา           
ขอกราบขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ สําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 

                นายอภินันท  ลิม้กุล 
                                                         นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถาม 
 

ขอ สถานภาพ 

1. เพศ      
    ชาย 

 
  หญิง 

2. อายุ (เศษปที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป) 
    ไมเกิน 30 ป  31 - 40 ป 
    41 - 50 ป  51 ปขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
    ต่ํากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ…...)  

4. ตําแหนงหนาที่หลักในโรงเรียน 
 4.1 ผูบริหารไดแก 

     ผูอํานวยการสถานศึกษา                                        รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา                                             

     หัวหนาฝาย 
4.2 ครูผูปฏิบัติการสอน ไดแก 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

     ขาราชการครู                                                     พนักงานราชการครู 
    ครูอัตราจาง 

5. ประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน (เศษปที่เกิน 6เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป) 
    ไมเกิน 5  ป  6 - 10 ป 
    11 - 15 ป  16 - 20 ป 

     21 - 25 ป 
 

  26 ปขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา  
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอคําถามแตละขอ แลวเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีแสดงระดับ

คุณภาพ               
   การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาตามเกณฑ ดังนี้  
  ระดับ  5   หมายถึง  การใชหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมากที่สุด  
  ระดับ  4   หมายถงึ  การใชหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมาก 
  ระดับ  3   หมายถึง  การใชหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับปานกลาง 
  ระดับ  2   หมายถึง  การใชหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับนอย  
  ระดับ  1   หมายถึง  การใชหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับนอยที่สุด 
              

ขอที่ การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. หลักนิติธรรม 
1 สถานศึกษามีการกําหนดขอบเขตการใชอํานาจอยางชัดเจน      
2 สถานศึกษามีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคลากรและ

ประชาชน 
     

3 สถานศึกษามีความผูกพันตอกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ เชน การ
ออกคําสั่งถูกตองตามกฎหมาย 

     

4 คณะผูบริหารสถานศึกษามีอิสระในการบริหารงานในสถานศึกษา      
  5 สถานศึกษามีการกําหนดโทษเปนไปตามหลักกฎหมาย      

6 สถานศึกษามีการออกกฎระเบียบของหนวยงานไมขัดแยงกับ
กฎหมายที่มีฐานะสูงกวา 

     

2. หลักคุณธรรม 
7 สถานศึกษามีการปลอดการกระทําผิดกฎหมาย มีการดําเนินงาน

เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 
     

8 สถานศึกษาการปลอดจากการกระทําผิดวินัย บุคลากรปฏิบัติตน
ตามระเบียบวินัยราชการ 

     

9 สถานศึกษาปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและ
จรรยาบรรณ บุคลากรดําเนินตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

     

3. หลักความโปรงใส 
10 สถานศึกษามีความโปรงใสดานโครงสราง เชน มีการตรวจสอบ

ภายในสถานศึกษา 
     

11 สถานศึกษามีความโปรงใสดานการใหคุณ เชน มีคาตอบแทนใหแก
บุคลากรท่ีเหมาะสม 
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ขอที่ การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือวิทยา ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

12 สถานศึกษามีความโปรงใสดานการใหโทษ เชน การพิจารณาโทษ
ดวยความยุติธรรม 

     

13 สถานศึกษามีความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล  บุคลากร
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลได 

     

4. หลักการมีสวนรวม 
14 สถานศึกษามีการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน      
15 สถานศึกษารับฟงความคิดเห็นของประชาชน      
16 สถานศึกษาเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนและ

การตัดสินใจ 
     

17 สถานศึกษามีการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน      
5. หลักความรับผิดชอบ 
18 สถานศึกษาสรางความเปนเจาของรวมกัน โดยใหผูบริหาร ครู มี

สวนรวมในการวางแผนกําหนดทิศทางขององคการ 
     

19 สถานศึกษาผูบริหารไดสื่อสารและทําความเขาใจเรื่องเปาหมาย
ของสถานศึกษาแกทุกคนท่ีรับผิดชอบ 

     

20 สถานศึกษามีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ เชน มีการ
กําหนดวิธีการและขั้นตอนในการจัดสรรแบงปนทรัพยากรอยาง
ชัดเจน 

     

21 สถานศึกษามีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน      
22 สถานศึกษามีการเตรียมแผนสํารองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เชน

แผนดินไหว 
     

6. หลักความคุมคา 
23 สถานศึกษามีการประหยัด โดยมีระบบการบริหารการเงินท่ีเปน

ระบบและรัดกุม 
     

24 สถานศึกษามีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด      
25 สถานศึกษามีศักยภาพในการแขงขันโดยการกําหนดมาตรฐานการ

ทํางานและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     

    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



82 
 

ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ – สกุล  นายอภินันท  ลิ้มกุล 
ที่อยูปจจุบัน  516 หมู 4 ตําบลนิคมกระเสียว อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 
สถานที่ทํางาน  โรงเรียนวังเหนือวิทยา  ตําบลวังเหนือ 
   อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง  52140 
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ.  2553   สําเร็จการศึกษาปริญญาคุรุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)                          
สาขาคณิตศาสตร  หลักสูตร 5 ป  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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