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บทคัดย่อภาษาไทย 

58252321 : การบริหารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล,  โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

นางสาว ทัศนีย์ วิวัฒน์ชานนท:์ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 

 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณ

วิทยา 2) แนวทางในการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัย คือ บุคลากรของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน ข้าราชการครู 49 คน  รวมทั้งสิ้น 
51 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล   ตามแนวคิดของ
องค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ความถ่ี  ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การใช้ธรรมาภิบาลในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยได้ดังน้ี ด้านนิติธรรม ด้านภาระรับผิดชอบ ด้านความโปร่งใส  ด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  ด้านการตอบสนอง ด้านวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์  ด้านการมีส่วนร่วม  ด้านการ
มุ่งเน้นฉันทามติ  และด้านความเสมอภาค 

2. แนวทางการใช้ธรรมาภิบาลในโรงเรียนภัทรญาณวิทยาตามแนวคิดขององค์การพัฒนา  แห่ง
สหประชาชาติ 9 ประการ เป็นดังน้ี 1) เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ  มีส่วนร่วมในการ
วางแผน     2) มีการจัดการอบรมด้านกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ ๆ ที่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากรใน
โรงเรียน 3) การให้ข้อมูลกับบุคลากรในเร่ืองงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารบัญชีและเงินสวัสดิการ 
สามารถตรวจสอบได้ 4) มีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน ประสานงานในการช่วยเหลือ 5) ยอมรับความคิดเห็นที่
เกิดจากความขัดแย้ง และร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 6) มีความยุติธรรม 7) จัดระบบการใช้อาคาร
สถานที่ภายในให้เกิดประโยชน์และตรงความต้องการของการเรียน  8) มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานที่ก าหนดไว้   9) มีวิสัยทัศน์ ที่รองรับแผนและนโยบายตามภาวะการเปลี่ยนแปลง 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58252321 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : GOOD  GOVERNANCE / PHATTHARAYAN WITTAYA  SCHOOL 

MISS THASANEE WIWADCHANOON : GOOD  GOVERNANCE IN PHATTHARAYAN 
WITTAYA SCHOOL THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR DR. PRASERT INTARAK 

The purposes of  this  research  were to  determine : 1) The implication of 
good governance in Phatharayan Wittayan School, and 2) The guidelines for applying the 
good governance in Phattharayan  School. The population in this research consisited of 
2 school administrators, 49 teachers, with the total of  51 respondents. 
The research instrument was a questionnaire about good governance based on 
United Nations Development Program (UNDP) concept. The statistics applied in data 
analysis were frequency (f), percentage (%), arithmetic mean (µ) standard deviation (  ) and 
content analysis.  

The results of this research were as follows: 

1.The implication of good governance in Phattharayan Wittayan School as a 
whole and individuals were at a high level sorted by descending order ; Rule of Law, 
Accountability, Transparency, Effectiveness and Efficiency, Responsiveness, Strategic Vision, 
Participation, Consensus-Oriented and Equity. 

2.The guidelines for applying the good governance in Phattharayan Wittayan 
School were 9 aspects as follows : 1) It should give an opportunities  for participation in 
idea and decision making for planning. 2) It should have a training about law and 
regulations of duties for the school personnel. 3) It should provide information to 
personnel regarding budgeting, procurement, accounting management and welfare 
payments based on auditing. 4) It should have monitoring and supervising school operation 
and coordinate for improving there  work. 5) It should open for accepting the opposite 
ideas and solving for problems.  6) It should have more justice. 7) It should have a school 
plant system suitable for learning process. 8) It should implement school plan.  9) It 
should set vision beyond changing policy  and plan . 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีจากท่านรอง
ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  อินทร์รักษ์  ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ดร. ณัฐริน  เจริญเกียรติบวร  
ผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุดา  เตียเจริญ  ประธานกรรมการสอบ ท่ีกรุณาให้
ค าแนะน า ปรึกษา ช่วยเหลือ ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด  
รวมท้ังคณาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกท่าน  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  ไว้ ณ 
โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ นายปรีชา  ศรีอนันต์  อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ท่ีให้การ
สนับสนุนและพัฒนาตนเอง  นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร  ผู้อ านวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ท่ีให้
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียน
ภัทรญาณวิทยา ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม  รวมท้ังอ านวยความสะดวกในการเก็บ
ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ขอขอบคุณก าลังใจจากครอบครัว  และนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา
ปริญญาโทรุ่น 35/1  มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน  ส าหรับค าปรึกษาและความช่วยเหลือท าให้งานวิจัย
ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

คุณความดีและคุณประโยชน์อันเกิดจากการค้นคว้าอิสระเล่มนี้ขอมอบเพื่อทดแทนพระคุณ
บิดา  มารดา  ครู  อาจารย์  ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีได้อบรมส่ังสอน  และให้ความเมตตา
ช่วยเหลือมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จของการวิจัยครั้งนี้ 

  
  

ทัศนีย์  วิวัฒน์ชานนท์ 
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บทที่ 1  

บทน า 

 
ปัจจุบันโลกอยู่ในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงและแข่งขันกันอย่างสูง  ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรง

มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  จึงหลีกเล่ียงไม่ได้       
ท่ีจะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงและการแข่งขันอย่างรุนแรงนี้  โดยได้รับผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองในปัจจุบัน  จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจว่าในสภาวะแบบนี้สังคมไทย    
ควรมีการปรับตัวเปล่ียนแปลงและพัฒนาตนเองอย่างไร  เพื่อให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน       
มีสันติสุขและสามารถเอาชนะวิกฤตการณ์ทางด้านต่างๆ1 จากกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีมี
ความเจริญทางเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง  ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและ
การเมืองของประเทศต่างๆ ท่ัวโลก  ประเทศใดท่ีมีการเตรียมความพร้อมก็จะสามารถเผชิญและ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในปัจจุบันนี้ประเทศต่างๆ ได้ให้ความส าคัญต่อการสร้างระบบใน
การบริหารจัดการท่ีดี  เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศของตน  ท่ีพร้อมจะยอมรับกระแส    
การเปล่ียนแปลงต่างๆ ของโลกได้ทันต่อสถานการณ์2  ประเทศไทยจึงมีการบังคับใช้และปรับแก้
กฎหมายต่างๆ เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนภายในประเทศ  ซึ่งใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  ได้มีการวางกรอบเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลของ    
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีไว้ดังนี้  หมวด 6 มาตรา 65  วรรคหนึ่ง  รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน
ต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าวและ
มาตรา 76  รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินท้ังราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วน
ท้องถิ่น  และงานของรัฐอย่างอื่น  ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยหน่วยงาน
ของรัฐ  ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท า
บริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
ตลอดท้ังการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว  ไม่เลือกปฏิบัติ  และปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ  รัฐพึงด าเนินการ

                                                             
1 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย

อ านาจส าหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา (นครปฐม: สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา, 2550), 2. 

2วิภาส ทองวิสุทธิ์, การบริหารจัดการที่ดี (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์อินทภาษ, 2551), 1. 
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ให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม       
โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบท่ี
เป็นก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีหรือกระบวนการแต่งต้ังหรือการพิจารณาความดี
ความชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ3  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ. 2560-2579)  
ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา  ซึ่งในการพัฒนาคนนั้นต้องมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และ       
มีความสุข  มีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจและสติปัญญา  มีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และยังกล่าวไว้อีกด้วยว่า  การท่ีจะพัฒนา
สังคมไทยในปัจจุบันและในอนาคตให้เป็นสังคมท่ีมีฐานความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยส าคัญในการ
พัฒนานั้น  จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องส่งเสริมและสร้างสภาพการณ์เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และขีดความสามารถของคนในประเทศโดยยึดหลักการให้ทุกภาค
ส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดและตัดสินใจในกิจกรรมสาธารณะท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
ตนเอง  ชุมชน  และท้องถิ่น  ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้จะท าให้เกิดพลังของชุมชน  ท้องถิ่นที่เข้มแข็ง  ซึ่งจะ
เป็นรากฐานท่ีมั่นคงในการพัฒนาประเทศอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 4  ธรรมาภิบาลเป็นมิติของ
กระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารภาครัฐ  ซึ่งมีองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญดังนี้  คือ การเน้นบทบาท
ของผู้บริหารงานภาครัฐ  ในฐานะท่ีเป็นผู้ให้บริการท่ีมีคุณภาพสูงตามท่ีประชาชนต้องการการ
สนับสนุนให้เกิดความเป็นอิสระในการบริหารงานแต่ละระดับมากขึ้น  ธรรมมาภิบาล  (Good 
governance)  เป็นค านิยมใช้ในวงวิชาการ  และองค์การระหว่างประเทศเมื่อประมาณ 2 ทศวรรษท่ี
ผ่านมา  ธรรมาภิบาลมีมิติท่ีครอบคลุมกว้างขวางท้ังมิติทางการเมือง  ทางเศรษฐกิจ  ทางสังคมและ
การบริหาร  ครอบคลุมภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  เอกชน  ภาคประชาสังคม  และระหว่างประเทศ 5           
การบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการซึ่งมีปัจจัยจาก
ภายในและภายนอกองค์กร  ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งขอ
สถานศึกษาในการเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีท าให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพและไปสู่ความส าเร็จได้  จึง
จะต้องมีคุณลักษณะของผู้น าท่ีส าคัญได้แก่  มีความซื่อสัตย์  มีความยุติธรรม มีความมุ่งมั่น ขยัน  

                                                             
3สถาบันพระปกเกล้า, " รัฐธรรมนูญแห่งราขอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560,"  เข้าถึง

เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://kpi.ac.th/media/pdf/M8_414.pdf. 
4ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-

2559) (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2553), 131-33.  
5รัชยา  ภักดีจิตต์ , ธรรมาภิบาล  เพื่อการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน (กรุงเทพ: 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), 2.  
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อดทน  มีความรับผิดชอบสูง  มีความคิดสร้างสรรค์  มีภาวะผู้น าสูงเป็นคนกล้าคิด  กล้าเปล่ียนแปลง         
กล้าตัดสินใจ  มีคุณธรรมจริยธรรม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความจริงใจ  
มีการบริหารท่ีเน้นการมีส่วนร่วมและในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสบ
ความส าเร็จได้นั้น  ผู้บริหารท่ีเป็นมืออาชีพจะต้องใช้หลักธรรมาภิบาลใช้ความรู้ความเช่ียวชาญใน  
การน าเทคนิควิธีทฤษฎีและหลักการต่างๆ มาบูรณาการและปรับใช้กับการบริหารจัดการสถานศึกษา
ให้มีความเหมาะสมกับบริบทและสภาพเหตุการณ์ของสถานศึกษา6  ดังนั้นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีต้องการนั้น  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ าเป็นท่ีจะต้องน าหลัก
ธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  เพราะสถานศึกษาถือเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนานักเรียน  
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวเกิดจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา7 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในสังคมปัจจุบันต้องยอมรับว่าประเทศชาติมีความจ าเป็นท่ีต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก่อน  
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องอาศัยการศึกษาเป็นเครื่องมือในการน าทาง ผู้ท่ีมีการศึกษาดี    
จะท าให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ  การบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี (Good governance)  หรือ ธรรมาภิบาล  นับเป็นมิติของกระบวนทัศน์ใหม่
ของการบริหารงานของภาครัฐ  ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ  คือ  การเน้นบทบาทของผู้บริหารของ
ภาครัฐในฐานะท่ีเป็นผู้ให้บริการท่ีมีคุณภาพสูงตามท่ีประชาชนต้องการสนับสนุนให้เกิดความเป็น
อิสระในการบริหารงานแต่ละระดับมากขึ้น  การบริหารงานอย่างโปร่งใสมีคุณภาพด้วยระบบ      
“ธรรมาภิบาล”  จึงเป็นหัวใจส าคัญยิ่งของทุกองค์กร  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือเอกชนท่ี
ต้องอาศัยการปรับตัวและเตรียมความพร้อมของประชาชนและผู้บริหารในทุกระดับ 8  รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  หมวด 5  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามมาตรา 78 (4)  
ระบุว่า  พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ  คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ี  
ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน  เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมี

                                                             
6สมเกียรติ พ่วงรอด, " ธรรมาภิบาลกับการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ ,"  เข้าถึงเมื่อ 

22 กันยายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://suthep.crru.th.mgnt68.doc. 
7กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา , คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2546), 1. 
8ไชยวัฒน์ ค าชูและคณะ, ธรรมาภิบาล (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์น้ าฝนจ ากัด, 2545), 25. 
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ประสิทธิภาพ และส่งเสริมหน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ9 และรัฐบาลได้ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ 
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ต่อมารัฐบาลไดเล็งเห็น ความส าคัญของเรื่องนี้ และไดแกไข
ปรับปรุงใหเ้นื้อหามีความสมบูรณ์และทันเหตุการณ์ จึงมีการตราพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดีขึ้นในระบบต่างๆ ของประเทศท้ัง ภาครัฐและเอกชน  ระเบียบดังกล่าวได้
ก าหนดหลักการบริหารไว้ 6 ประการ ได้แก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลัก
ความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม และ หลักความคุ้มค่า10  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้
จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2574 เพื่อใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ท้ังท่ีอยู่ ในกระทรวงศึกษาธิการและนอก
กระทรวงศึกษาธิการ   ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับ
พลเมืองทุกช่วงวัยต้ังแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการ
ประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานท าและสร้างงานได้ 
ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับ เคล่ือนด้วยนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ รวมท้ังความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปาน
กลาง ไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574  ได้ก าหนด
สาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน5ประการ ได้แก่ การเข้าถึง 
(Access)ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ(Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์
บริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy)11 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นความส าคัญของหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว 
จึงไดมีนโยบายเสริมสร้างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในหน่วยงานทุกระดับ  โดยมี
วัตถุประสงค์ให้บุคลากรในทุกระดับ เกิดความรู ความเขา้ใจ ตระหนัก และปรับปรุงระบบ บริหารงาน
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องและสอดคลองกับการปฏิรูประบบ
ราชการและการปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง12 

                                                             
9 “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550”  ราชกิจจานุเบกษา  เล่มท่ี 124. ตอนท่ี 

4 ก  (24  สิงหาคม 2550) : 22. 
10เมตต เมตตการุณจิต, การบริหารจัดการที่ดี, (นนทบุรี: บริษัทบุคพอยท, 2554), 14-18. 
11กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 , (กรุงเทพฯ :ส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,2560), 15. 
12พอตา บุตรสุทธิ์วงศ, วิทยาจารย์ 106, (กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่งจ ากัด, 2550), 38. 
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ดังนั้นกระบวนทัศน์ใหม่ในเชิงระบบการบริหารจัดการศึกษานั้นเป็นการศึกษาท่ีกระจาย อ านาจ                
เน้นการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของครอบครัว ทองถิ่น และประชาคม ลดการจัดการหรือวางกรอบการ
จัดการศึกษาโดยรัฐเป็นการศึกษาท่ีรัฐเปล่ียนบทบาทจากผู้จัดการศึกษา (education service 
provider) เป็นผู้ส่งเสริมคุณภาพและระดมทรัพยากรและเป็นการศึกษาท่ีมี “ธรรมาภิบาล ในระบบ
การศึกษา” เป็นระบบท่ีสร้างความเปน็ธรรมท้ังในการบริหารจัดการ ตลอดจนความเป็นธรรมของการ 
ส่งเสริมการเรียนรู ให้กับคนทุกเพศทุกวัยให้ได เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม13                   
การปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาจะต้องเป็นผู้น า
ทางวิชาการ มีความรู้  มีทักษะ มีคุณธรรมและจริยธรรม  แต่ในปัจจุบันพบว่าปัญหายังพบใน
สถานศึกษา  คือ ครูบางส่วนยังขาดกระบวนการเรียนการสอนท่ีดี  สังคมให้ความส าคัญในการเห็น
คุณค่าของการ มีส่วนร่วมลดลง  ระบบบริหารงานในสถานศึกษาประสบปัญหา การบริหารงานท่ี
ผิดพลาด  ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ  รวมถึงตัวบุคคล  การมีเรื่องราวร้องทุกข์  ฟ้องร้อง  
ขอความเป็นธรรม  มีคดีความท่ีต้องสืบสวนเป็นจ านวนมาก  บุคลากรมีการสร้างความขัดแย้งให้
เกิดขึ้นในสถานศึกษา ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ส าเร็จเป้าหมาย 14  โดยเฉพาะด้านผู้บริหาร
สถานศึกษา  เป็นบุคคลส าคัญในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ จากการรายงานผลการวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนา
นโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พบปัญหาของการวิจัยด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลดังนี้ 
 1.ปัญหาการขาดคุณธรรม กล่าวคือ การใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคลากรขาดแนว
ปฏิบัติท่ีชัดเจน  การสรรหาบุคลากรขาดความยุติธรรม  และมีการใช้ระบบอุปถัมภ์ 
 2.การใช้ทรัพยากรบุคคลไม่เกิดประโยชน์ไม่คุ้มค่า คือ ครูและบุคลากรไม่ได้รับการ
ฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และครูได้รับการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจน้อยเกินไป   
ท าให้ทราบว่าผู้บริหารสถานศึกษายังขาดหลักคุณธรรม  ความโปร่งใส  ความยุติธรรมในการสรรหา
บุคลากรในการรับเข้ามาปฏิบัติงาน ดังนั้นหากขาดหลักธรรมาภิบาลจะท าให้เป้าหมายของ
สถานศึกษาไม่สามารถจะส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายได้15 รายงานผลการรับการประเมินการประกัน

                                                             
13คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป(คสป.), เอกสารหลักและมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติคร้ังที่ 2, 

(นนทบุรี: ส านักงานปฏิรูป, 2555), 172. 
14ธีระ  รุญเจริญ, สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

สถานศึกษาในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคช่ัน,2545), 10. 
15ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษา

ขององค์กรปกครองท้องถ่ิน, (กรุงเทพฯ: เพลิน สตูดิโอ จ ากัด, 2551), 64. 
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คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา          
ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนภัทรญาณวิทยาผ่านการประเมินรวมทุกมาตรฐาน แต่มีจุดท่ีควรพัฒนา 
คือ 1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยให้แก่นักเรียนและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ  8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ให้ดียิ่งขึ้นไป  2. ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ การบริหารงานให้แก่
บุคลากรรุ่นใหม่เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ควรส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยี
ให้เหมาะสมกับเวลาและโอกาสพร้อมท้ังส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง16   

จากเหตุผลดังกล่าวการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งเป็น
หน่วยงานทางการศึกษาระดับปฏิบัติการท่ีส าคัญท่ีสุด  อันจะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กับการบริหารจัดการศึกษา United Nation  Development  Programme  (UNDP)  ได้อธิบาย
หลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึง  การมีส่วนร่วม  นิติธรรม  ความโปร่งใส  การตอบสนอง  การมุ่งเน้น
ฉันทามติ  ความเสมอภาค  ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  ภาระรับผิดชอบ  และวิสัยทัศน์เชิง กล
ยุทธศาสตร์17  จากหลักธรรมาภิบาลท่ีดีตามแนวคิดขององค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติการศึกษา 
United Nation Development  Programme  (UNDP) ในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ประกอบด้วยหลักพื้นฐาน 9 ประการ  คือการมีส่วนร่วม  นิติธรรม  ความโปร่งใส  การตอบสนอง  
การมุ่งเน้นฉันทามติ  ความเสมอภาค ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  ภาระรับผิดชอบ  และวิสัยทัศน์
เชิงยุทธศาสตร์  อันเป็นแนวทางในการพัฒนาในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
 

ปัญหาของการวิจัย 

 จากหลักธรรมาภิบาลท่ีดีตามแนวคิดของ องค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United  
Nation  Development  Programme)  ในการด าเนินงานของสถานศึกษาประกอบด้วยหลัก
พื้นฐาน 9 ประการ  คือ  การมีส่วนร่วม  นิติธรรม  ความโปร่งใส  การตอบสนอง  การมุ่งเน้นฉันทา
มติ  ความเสมอภาค/ความเท่ียงธรรม  ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  ภาระรับผิดชอบ  วิสัยทัศน์เชิง

                                                             
16

 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามโรงเรียนภัทรญาณวิทยา, 2555, 1. 

17United Nation Development Programme; Good Governance and lts 
Relationship to Democracy & Economic  Development. (Korea : Ministry  of  
justice  republic of  Korea,2003), 5. 
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ยุทธศาสตร์  อันเป็นแนวทางในการพัฒนาในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น  โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
เป็นหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหารสถานศึกษาท าหน้าท่ีบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล  ภายใต้พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี พ.ศ. 2546  และการบริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542  มาตรา 47  
ได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบด้วยการประกันคุณภาพภาย  และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  มาตรา 48 ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และ
เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพนอก  และจากการรับการประเมินการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ในปัจจุบันพบว่าในการประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนภัทรญาณวิทยาผ่านการประเมินรวมทุกมาตรฐาน แต่มี
จุดท่ีควรพัฒนา คือ 1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยให้แก่นักเรียนและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ     
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ดียิ่งขึ้นไป  2. ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ            
การบริหารงานให้แก่บุคลากรรุ่นใหม่เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ควรส่งเสริม    
ให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับเวลาและโอกาสพร้อมท้ังส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะ       
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  และการประกันคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนภัทรญาณวิทยาผล
ปรากฏว่า  ผลการประเมินคุณภาพได้ระดับดีมาก 10 ตัวช้ีวัด ระดับดี 1 ตัวช้ีวัด และระดับพอใช้ 1 
ตัวชี้วัด  ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  อยู่ในระดับพอใช้  ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา18  จากผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นปัญหา
และอุปสรรคในการบริหารจัดการการศึกษาในโรงเรียนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน 
การจัดการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  การบริหารสถานศึกษายังขาดหลักคุณธรรม           
ความโปร่งใส  ความยุติธรรมในการสรรหาบุคลากรในการรับเข้ามาปฏิบัติงาน ดังนั้นหากขาดหลัก  
ธรรมาภิบาลจะท าให้เป้าหมายของสถานศึกษา 

                                                             
18 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, รายงานการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสามโรงเรียนภัทรญาณวิทยา, 2555, 1. 
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  จากสภาพปญหาดังกลาวสรุปไดวาการบริหารจัดการโรงเรียนภัทรญาณวิทยาตามหลัก    
ธรรมาภิบาลนั้น อยู่ในระดับปานกลาง อันจะเห็นไดจากผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก แสดงให เห็นวาการบริหารจัดการการศึกษาตามหลัก          
ธรรมาธิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยายังคงมีข้อควรพัฒนา   ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ผลจากการศึกษา
ครั้งนี้จะเป็นข้อมูลส าหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข  ส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลต่อสถานศึกษามากขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อทราบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา   
 2. เพื่อทราบแนวทางในการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา   
 

ค าถามในการวิจัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผู้วิจัยจึงก าหนดข้อค าถามของการวิจัยไว้ดังนี้ 
1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยาอยู่ในระดับใด 
2. แนวทางในการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยาเป็นอย่างไร 
 

สมมติฐานการวิจัย 

1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารของโรงเรียนภัทรญาณวิทยาอยู่ในระดับปานกลาง 
2. แนวทางในการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยามีหลาย

แนวทาง 
 

ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 

ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย  ผู้วิจัยได้น าเสนอตามแนวคิด ลูเนนเบิร์ก และออนสไตน์ 
(Lunenburg and Ornstein) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า องค์การเป็นระบบ ๆ หนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 
องค์ประกอบหรือส่วนส าคัญ คือ ตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Transformation Process)  และ
ผลผลิต (Output)  ซึ่งองค์ประกอบท้ัง 3 ส่วนนี้จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  จะขาดส่ิงหนึ่งส่ิงใด
มิได้และจะท างานร่วมกันเป็นวัฏจักร เมื่อส่วนหนึ่งมีปัญหาส่วนอื่นก็จะหยุดชะงักไปด้วย ใน
ขณะเดียวกันธรรมชาติของระบบจะต้องมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท า
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ให้ระบบ ยืนยาวอยู่ได้นอกจากนี้ ระบบยังมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (Environment)   โดย
ระบบจะได้รับตัวป้อนจากสภาพแวดล้อม และระบบจะสร้างผลผลิตให้กับสภาพแวดล้อม19  ผู้บริหาร
และครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  จ านวน 51 คน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 9  เป็นองค์การมีลักษณะเป็นระบบเปิด ซึ่งมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องการ
ด าเนินงานต่างๆ จัดอยู่ในรูปแบบเชิงระบบ ประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า (Input) ในระบบการศึกษา คือ 
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ผ่านเข้าสู่กระบวนการ (Transformation 
Process) ซึ่งได้แก่ การบริหาร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา และ หลักธรรมาภิบาล  
ผลผลิต (Output) ท่ีได้ คือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นผลผลิตท่ีมีคุณภาพของ
สถานศึกษาตามการบริหารการศึกษา 
 หลักธรรมาภิบาลตามแนวคิดขององค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation  
Development Programme) ได้เสนอการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารบ้านเมืองท่ีดีอันน าไปสู่     
ธรรมภิบาล  ซึ่งมี 9 ประการ  ดังนี้  การมีส่วนร่วม (Participation)  นิติธรรม (Rule of Law) ความ
โปร่งใส (Transparency)  การตอบสนอง (Responsiveness)  การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus-
Oriented)  ความ เสมอภาค/ความ เ ท่ียงธ รรม  ( Equity)  ปร ะ สิทธิ ผลและประ สิทธิภาพ  
(Effectiveness  and  Efficiency)  ภาระผิดชอบ (Accountability)  วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic  Vision)20  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ให้หลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี  โดยประกอบด้วย 4 หลักการส าคัญและ 10 หลักย่อย  คือ  1) การบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ (New Public Management)  ประกอบด้วย  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness)  และหลักการตอบสนอง (Responsiveness)  2) ค่านิยมประชาธิปไตย  (Democratic  
Value)  ประกอบด้วย  หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability)  หลักความเปิดเผย/
โปร่งใส  (Transparency)  หลักนิติธรรม  (Rule of Law)  และหลักความเสมอภาค  (Equity)  3) ประชารัฐ  
(Participatory State)  ประกอบด้วย  หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  และหลักการมีส่วนร่วม/

                                                             
19

 Fred C. Lunenburg  and  Allan V.  Ornstein.  Educational  Administration: 
Concepts  and  Practices, 7th ed. (CA: Wadsworth Publishing, 2012).  20-21 

20United Nation  Development  Programme; Good  Governance  and  lts  
Relationship to Democracy & Economic Development. (Korea : Ministry  of  justice  
republic of  Korea,2003), 5. 
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การมุ่ งเน้นฉันทามติ (Partcipation/Consensus Oriented)  4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร  
(Administrative  Reponsibility)  ประกอบด้วยหลักคุณธรรม/จริยธรรม  ( Morality/Ethics)21 

จากแนวคิดและขอบข่ายเชิงอ้างอิงท่ีกล่าวมา  ผู้วิจัยสามารถน าเสนอเป็นกรอบแนวคิดดังท่ีแสดง
ในแผนภูมิท่ี 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิท่ี 1 ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 
ท่ีมา : Fred C. Lunenburg  and  Allan V.  Ornstein.  Educational  Administration:   

  Concepts  and  Practices, 7th ed. (CA: Wadsworth Publishing, 2012), 20-21. 
 : United Nation Development Programme; Good  Governance  and  lts   
    Relationship to Democracy & Economic Development. (Korea : Ministry of   

  justice  republic of  Korea,2003), 5. 
 

                                                             
21ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี  (Good  Governance), พิมพ์ครั้งท่ี 1 (กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราช
กิจจานุเบกษา, 2555), 19. 

ปัจจัยน ำเข้ำ 
(Input) 

สภำพแวดล้อม (Environment) 

องค์กำร  (Organization) 

กระบวนกำร 

(Transformation 

Process)  บุคลากร 

 งบประมาณ 

 วัสดุอุปกรณ์ 

 การจัดการ 

 

 การบริหาร 

 

 

 การจัดการเรียนการสอน 

 การนิเทศการศึกษา 

 

ผลผลิต 
(Outputs) 

 ประสิทธิภาพ 

 ประสิทธิผล 

 

ข้อมูลย้อนกลับ  (Feedback) 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักธรรมาภิบาล ตามแนวคิดขององค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  (United 
Nation  Development  Programme) ได้เสนอการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารบ้านเมืองท่ีดีอัน
น าไปสู่ธรรมภิบาล  ซึ่งมี 9 ประการ  ดังนี้  การมีส่วนร่วม (Participation)  นิติธรรม (Rule of Law)  
ความโปร่ งใส (Transparency)   การตอบสนอง (Responsiveness)  การมุ่ ง เน้นฉันทามติ 
(Consensus-Oriented)  ความเสมอภาค/ความเท่ียงธรรม (Equity)  ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
(Effectiveness and Efficiency)  ภาระผิดชอบ (Accountability)  วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic  Vision)  
 จากการศึกษาดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ดังแผนภูมิท่ี 2 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 2  ขอบเขตของการวิจัย 

ท่ีมา : United Nation  Development  Programme; Good  Governance  and  lts  
Relationship to Democracy & Economic  Development. (Korea : Ministry of  justice  
republic of  Korea,2003), 5. 

 
 
 

กำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของโรงเรียนภัทรญำณวิทยำ 

1. การมีส่วนร่วม (Participation)   
2. นิติธรรม (Rule of Law)   
3. ความโปร่งใส (Transparency)   
4. การตอบสนอง (Responsiveness)   
5. การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus-Oriented)   
6. ความเสมอภาค/ความเท่ียงธรรม (Equity)   
7. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  (Effectiveness  and  Efficiency)   
8. ภาระผิดชอบ (Accountability)   
9. วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic  Vision) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพื่อให้เข้าใจตรงกันในความหมายของค าศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยจึงก าหนดนิยาม
ความหมายของค าต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 
 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง   แนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองในการจัด
ระเบียบเพื่อให้สังคมในภาครัฐและภาคเอกชน  สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  มีความรู้รักสามัคคี  
มีประสิทธิภาพ  มีความยุติธรรม  มีกระบวนการทางกฎหมายท่ีเป็นอิสระ โครงสร้างและกระบวนการ
การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้  อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศท่ียั่งยืน  

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา หมายถึง  สถานศึกษาของรัฐในสังกัดส านักงานการศึกษา          
ขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาเขต 9 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษ า    
ระดับมัธยมศึกษา  ซึ่งเป็นสถานศึกษาประจ าอ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 

  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับ ทฤษฎี วรรณกรรม แนวคิดของ     
นักการศึกษา นักวิชาการ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ  1. เพื่อทราบการบริหารตาม            
หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  2. เพื่อทราบแนวทางในการพัฒนาการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  โดยมีสาระส าคัญซึ่งประกอบด้วย 
  1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
  2. วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ความหมายของธรรมาภิบาล 

 เนื่องจากในการใช้ค าเรียกท่ีแตกต่างกัน  เช่น  ธรรมาภิบาล  ธรรมรัฐ  การบริหารบ้านเมืองท่ีดี  
การปกครองท่ีดี  และอื่น ๆ ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ค าว่า “ธรรมาภิบาล”  โดยมีนักวิชาการและ
องค์การระหว่างประเทศได้ให้ค านิยามและความหมายของธรรมาภิบาล  ดังนี้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของค าว่า ธรรมภิบาล มาจากค าว่า  
“ธรรม” ให้ความหมายว่า “คุณความดี  ความยุติธรรม  ความถูกต้อง”  และ “อภิบาล” 
หมายความว่า “บ ารุงรักษา,  ปกครอง”  ดังนั้น “ธรรมาภิบาล” หมายถึง วิธีการปกครองท่ีดี  
(Good governance )22 

ธรรมาภิบาล  (Good  Governance)  มาจากค าว่า  ธรรมะ + อภิบาล  หมายถึง  
การปกครองด้วยคุณความดี  ซื่อสัตย์ต่อกัน  มั่นคงในสัญญาท่ีมี  สัญญาท่ีว่า กฎ  กติกา  มารยาท   
ท่ีท าร่วมกันด้วยความเป็นธรรม  โปร่งใส  และต้องรับผิดชอบ23 

                                                             
22 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, พิมพ์ครั้งท่ี 2, 

(กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน, 2556), 13-14. 
23จรวยพร  ธรณินนทร์, 12 ไม้เด็ดสูตรส าเร็จข้าราชการ, พิมพ์ครั้งท่ี 1 (กรุงเทพมหานคร : 

อินสปายร์  ส านักพิมพ์ในเครือนานมีบุ๊คส์, 2552), 227.      
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 กลุ่มยุทธศาสตร์การงบประมาณ  ให้ความหมายธรรมาภิบาลว่า  เป็นค ามาจากภาษาอังกฤษ 
Good Governance  มีความหมายกว้างขวาง  คือ  เป็นกระบวนการท่ีผู้ปกครองหรือชนช้ัน
ผู้ปกครองได้มาซึ่งสิทธิในการปกครอง  และกระบวนการในการสร้าง  การยอมรับ  การใช้  หรือการ
บังคับใช้  หรือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และสถาบันสาธารณะต่าง ๆ 
และเป็นวิธีการหรือลักษณะของการใช้อ านาจในการบริหารจัดการทรัพยากรเศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
การพัฒนาประเทศ24 

ค าว่า “ธรรมาภิบาล”  เป็นค าสมาสระหว่างค าว่า  “ธรรมะ” (good) กับ “อภิบาล” 
(governance)  ความหมายของธรรมาภิบาล  (good  governance)  ได้นักวิชาการองค์การ  
รวมท้ังหน่วยงานให้ความหมายไว้  ดังนี้  “ธรรมาภิบาล”  หมายถึงการปกครองท่ีมีหลักการความ
รับผิดชอบ  รับการตรวจสอบสาธารณะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด  คือความเป็นธรรม ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โคฟี่ อนันต์ (Kofi  Annan)  อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ  
กล่าวว่า  Good  Governance  เป็นการใช้อ านาจทางการเมืองเพื่อจัดการงานของบ้านเมืองโดย
ให้บริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ  มีระบบท่ียุติธรรม  กระบวนการทางกฎหมายท่ีอิสระ  ในขณะ
ท่ีนิยามของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียเน้นไปท่ีองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ วิวัฒนาการของธรรมาภิบาล  นับต้ังแต่ต้นปี 1980  นักวิชาการส่วนใหญ่ต่างมี
ความเห็นตรงกันว่าแนวการบริหารภาครัฐท่ีเป็นอยู่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมโลกท่ี
ปรับเปล่ียนตลอดเวลาและมีความเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงและปฏิรูปในรูปแบบการ
ปกครองใหม่  ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีองค์การระหว่างประเทศหลายองค์การ  มีการกล่าวถึง
แนวคิดเกี่ยวกับ “Good  Governance”  ในนัย  “Good  Governance”  ในนัยต่าง ๆ กัน   
 ธนาคารโลก หรือ  (World  Bank) ได้ให้ความหมายว่า  Good Governance  เป็นลักษณะ
และวิถีทางของการท่ีมีการใช้อ านาจทางการเมืองเพื่อจัดการงานของบ้านเมืองโดยเฉพาะการจัดการ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนา  โดยนัยของความหมายของ
ธนาคารโลก  เป็นการช้ีให้เห็นความส าคัญของประเทศเพื่อการพัฒนา  โดยนัยของความหมายของ
ธนาคารโลก  เป็นการช้ีให้เห็นความส าคัญของการมี “Good  Governance” เพื่อช่วยในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจของประเทศ  ท้ังนี้รัฐบาลสามารถให้ให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ   มีระบบท่ียุติธรรม          
มีกระบวนการกฎหมายท่ีอิสระ  ท่ีท าให้การด าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา  อีกท้ั งระบบราชการ  
ฝ่ายนิติบัญญัติ  และส่ือท่ีมีความโปร่งใส  รับผิดชอบ  และตรวจสอบได้   

                                                             
24กลุ่มยุทธศาสตร์การงบประมาณ, “ธรรมาภิบาล : การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี, วารสาร

การงบประมาณ 7, 19 (ม.ค.-มี.ค.,2553), 58. 
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 องค์การสหประชาชาติ  (United  Nations:UN)  ท่ีให้ความส าคัญกับ  “ธรรมาภิบาล”  
หรือ “การบริหารการจัดการท่ีดี”  เพราะเป็นหลักการพื้นฐานในการสร้างความเป็นอยู่ของคนใน
สังคมทุกประเทศให้มีการพัฒนาท่ีเท่าเทียมกัน  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  การด าเนินการนี้ต้องเกิด
จากความร่วมมือระหว่างรัฐและภาคเอกชนเพื่อกระจายอ านาจให้เกิดความโปร่งใส  “ธรรมรัฐ”  หรือ 
“การบริหารจัดการท่ีดี”  หรือ  “ธรรมาภิบาล”  คือการมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคมอย่าง  
เท่าเทียมกัน  และมีค าตอบพร้อมเหตุผลท่ีสามารถช้ีแจงกันได้ 
 องค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United  Nations  and  Development  Programme) 
(UNDP)  ให้ค านิยามของค าว่า  “ธรรมาภิบาล” หรือ “การบริหารจัดการท่ีดี”  คือการมุ่งความสนใจ
ไปท่ีองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายท่ีก าหนดไว้
ได้ผล  หมายถึง การมีบรรทัดฐานเพื่อให้มีความแน่ใจว่ารัฐบาลสามารถสร้างผลงานตามท่ีสัญญาไว้กับ
ประชาชนได้ 

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น  (JICA)  กล่าวว่า  Good  Governance  ใน  
“Participatory  Development  and  Good  Governance  Report  of  the  Aid  Study  
Committee”  สรุปว่ารัฐมีหลักการในการท าหน้าท่ีอย่างมีประ สิทธิภาพและประสิทธิผล         
Good  Governance  เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  โดยก าหนดให้รัฐมีหน้าท่ีท่ีจะ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างบรรยากาศให้เกิดกระบวนการส่วนร่วม  จะน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน  
พึ่งตนเองได้และมีความยุติธรรมทางสังคม  รัฐมีความชอบธรรมตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  (Accountability  to  the  People)  มีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์การพัฒนารูปแบบต่าง ๆ  
เช่น   กลยุทธ์การพัฒนาตามแนวคิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  กลยุทธ์การพัฒนาตามแนวคิด
ความเจริญเติบโต  การกระจายรายได้  และแนวตอบสนองความต้องการจ าเป็นพื้นฐาน  กลยุทธ์การ
ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  และกลยุทธ์การพัฒนาแบบยั่งยืน  การพัฒนาประเทศด้วยส านึกของ
ความรับผิดชอบ  ให้ความส าคัญกับการประสานกลมกลืน  (Harmony)  ระหว่างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและความยุติธรรมทางสังคมและการพัฒนาท่ียั่งยืน  ซึ่งจะน าไปสู่กลยุทธ์การพัฒนาท่ีมี
องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม25 
 ธรรมาภิบาล หมายถึง  การสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการปฏิรูปการบริหารการปกครองประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  การกระตุ้น  และเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกฝ่าย         
ทุกระดับ  ร่วมกันพัฒนาประเทศ  ท้ังทางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองการปกครอง  ประกอบด้วย 
6 องค์ประกอบ  คือ  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักความมีส่วนร่วม      

                                                             
25รัชยา  ภักดีจิตต์, ธรรมาภิบาล  เพื่อการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน.  (กรุงเทพ : 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555) , 8-11. 
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หลักความรับผิดชอบ  หลักความคุ้มค่า  เพื่อให้ประเทศมีพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็งมี
ความชอบธรรมของกฎหมาย  มีเสถียรภาพ  มีโครงสร้างและกระบวนการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ    
มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้  อันน าไปสู่การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน26 
  ธรรมาภิบาล (Good  Governance)  คือหลักการบริหารจัดการท่ีดี  ท่ีได้รับความสนใจ
อย่างแพร่หลายในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโดยกระแสธรรมาภิบาลเป็นปรากฎการณ์ท่ีประเทศต่าง ๆ ท่ัว
โลกให้ความส าคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะประเทศท่ีก าลังพัฒนาหรือแม้แต่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วก็
ตาม  ซึ่งหลักการนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะการปฏิรูปการเมืองและระบบ
ราชการเพื่อก้าวสู่ความเป็นประชาธิปไตย  เพราะโดยหลักการแล้วหลักธรรมาภิบาลเอื้อต่อการสร้าง
ประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก  หลายประเทศจึงให้ความส าคัญกับการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
ส าหรับบริบทประเทศไทยภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
2540  ในช่วงท่ีประเทศประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง  ในขณะนั้นเช่ือว่าถ้าหากมีการ
น าหลักธรรมาภิบาล  มาปรับใช้ในทุกภาคส่วนของสังคมไทยก็จะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ  ท้ังใน
ด้านการเมือง  สังคม  และเศรษฐกิจได้  ต้องยอมรับสภาพในขณะนั้นว่า  การน าหลักธรรมาภิบาลมา
ปรับใช้กับภาครัฐ  ก็เพื่อให้สามารถกอบกู้วิกฤติเศรษฐกิจครั้งนั้นได้ภายในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว         
ท่ีส าคัญคือเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาท่ียั่งยืน27   

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครองท่ีเป็นธรรม ท่ีถูกต้อง มีเหตุผล เป็นการกระท า
หน้าท่ีถูกต้องตามกฎหมายอันต้ังอยู่บนพื้นฐานของหลักคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม  อันได้แก่ความ
เจริญรุ่งเรืองและความผาสุกของปวงชนในชาติ  และได้มีผู้ท่ีให้ค านิยามเพิ่มเติมของค าว่า          
Good Governance ว่ามันคือระบบการบริหารท่ีมีลักษณะอย่างไร ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้รวบรวม     
ค านิยามของธรรมาภิบาลท่ีองค์กรหรือคณะบุคคลต่างๆ ท่ีพยายามส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้
เกิดขึ้นในสังคมไทยไว้28 

สุเมธ  ตันติเวชกุล  ให้ความหมายว่า  “ค าว่า  “ธรรมาภิบาล”  นี้ลองย้อนกลับไปพิจารณา
อย่างถ่องแท้แล้ว  จะเห็นได้ว่า  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ได้ทรงเปล่งค าว่า  ธรรมาภิบาลหรือ 

                                                             
26นพดล  เล็กบาง, การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์. (บัณฑิต

วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 18. 
27เชิงชาญ  จงสมชัย  และสุนทรชัย  ชอบยศ, ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานท้องถ่ิน :1

สภาพปัญหาและแนวทางการขับเคลื่อน. (มหาสารคาม : อภิชาตการพิมพ์, 2557), 1. 
28พระมหาชินวัฒน์ ธมฺมเสฏฺโฐ (หาญกุล),  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

เทศบาลเมืองสามพราน  อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. ( บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย   
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557), 26. 
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Good Governance ต้ังแต่ค านี้ยังไม่เกิดยังไม่มี  หลายสิบปีล่วงหน้ามาแล้ว  ต้ังแต่วันแรกท่ีเสด็จ
ครองราชย์ว่า  “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม”  ค าว่า ธรรม  หรือหลักธรรมในการปกครอง
แผ่นดินส่วนหนึ่งก็คือ  ทศพิธราชธรรม 10 ประการนั่นเอง  และหลักธรรม 10 ประการนี้ก็คือ       
ธรรมาภิบาลท่ีสมบูรณ์  ลึกซึ้ง  ครบถ้วนทุกมิติยิ่งกว่า  Good Governance  เสียอีก” 29  

เสน่ห์  จุ้ยโต  ได้อธิบายธรรมาภิบาลไว้ว่า  เป็นแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดี เพื่อให้การ
บริหารองค์การภาครัฐมีความสอดคล้องต่อวิสัยทัศน์ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ได้แก่      
มีการเลือกต้ังท่ีบริสุทธิ์ยุติธรรม  มีความเสมอภาคในการรณรงค์หาเสียง  มีฝ่ายค้านท่ีเข้มแข็ง         
มีอิสระในการตัดสินใจ  ปลอดภัยจากการคุกคาม  มีเสรีภาพของส่ือมวลชน  มีเสรีภาพในการชุมนุม
ประท้วง  มีเสรีภาพในการต้ังกลุ่มการเมืองและสมาคม  มีเสรีภาพทางศาสนา  ปลอดความกลัวจาก
ภัยคุกคามทางการเมือง  มีความเสมอในกฎหมาย  และมีรัฐบาลท่ีซื่อสัตย์ยึดถือประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นส าคัญ30 

ค าว่าธรรมาภิบาลหรือค าว่า Good  Governance พอสรุปได้ว่า ธรรมาภิบาลนั้นใช้ได้ใน
ภาษาไทย ได้หลายค า เช่นค าว่า ธรรมรัฐ  ประชารัฐ  คุณาภิบาล การบริการจัดการท่ีดี  การบริหาร
จัดการเพื่อให้งานประสบความส าเร็จ หรือความโปร่งใส ถูกต้องและเป็นธรรม หรือการรักษาคุ้มครอง
ให้สังคมเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข31 
 ความหมายของธรรมาภิบาล  ค าว่า Good Governance  เป็นค าท่ีถูกสร้างขึ้นต่อเนื่องจาก
แนวคิดเรื่องประชาธิปไตย  (Democracy)  และประชาสังคม (Civil Society)  โดยธนาคารโลก      
ในปี 1989  ภายใต้การมีฐานคิดท่ีว่าปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจและความยากจนของประเทศก าลัง
พัฒนา  ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันและความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
ภาครัฐซึ่งท าให้ขาดความน่าเช่ือถือ  ดังนั้น  เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว  ประเทศก าลังพัฒนาซึ่งได้รับเงิน
ช่วยเหลือจากธนาคารโลกจ าเป็นต้องปฏิรูประบบการบริหารงานบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ  มีความ
ยุติธรรม  มีกระบวนการทางกฎหมายท่ีเป็นอิสระ  มีฝ่ายบริหารท่ีโปร่งใส  ตรวจสอบได้เพื่อสร้าง
ความน่าเช่ือถือ  หลังจากนั้นมาองค์การระหว่างประเทศท่ีให้ทุนสนับสนุนงานพัฒนา  เช่น  กองทุน
การเงินระหว่างประเทศ  (IMF)  และองค์การอื่น ๆ  ภายใต้องค์การสหประชาชาติต่างก็ใช้แนวทาง

                                                             
29ปธาน  สุวรรณมงคล,  จากการปกครองท้องถ่ินสู่ธรรมาภิบาลท้องถ่ิน.  (นนทบุรี: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556), 138-139. 
30เสน่ห์  จุ้ยโต,  องค์การสมัยใหม่. (โครงการส่งเสริมต ารา:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.2548)  

164-165. 
31กิ่งแก้ว  ศรีสาลีกุลรัตน์,  สรุปหลักการ แนวคิด เก่ียวกับการบริหารหลักการธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา, (ออนไลน์), 2551.  แหล่งท่ีมา: https://www.gotoknow.org/posts/206242. 
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ธรรมาธิบาล  (Good Governance)  ในการให้ความช่วยเหลือการพัฒนาของประเทศด้อยพัฒนา
และก าลังพัฒนาและผลิตชุดโครงการท่ีสนับสนุนการเกิดธรรมาภิบาลอย่างกว้างขวาง32  
 ธรรมาภิบาล  หรือ  การบริหารจัดการท่ีดี  ท าหน้าท่ีเป็นกลไก  เครื่องมือและแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงกันของภาคเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  โดยเน้นความจ าเป็นของการสร้าง
ความร่วมมือจากภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  เพื่อให้ประเทศ
มีพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็ง  มีความชอบธรรมของกฎหมาย  มีเสถียรภาพ  มีโครงสร้าง
และกระบวนการการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้  อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน33 
 โครงการพัฒนาแห่งประชาชาติ  (United  Nation  Development  Program:UNDP)  
เห็นว่า  ธรรมาภิบาลเป็นการใช้อ านาจหน้าท่ีทางเศรษฐกิจ  การเมือง  และการบริหารในการจัดการ
กับกิจการบ้านเมืองในทุกระดับ  โดย UNDP  มองว่าธรรมาภิบาลต้ังอยู่บนสามขา  ได้แก่  เศรษฐกิจ  
การเมือง  และการบริหาร  ซึ่งธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจรวมถึงกระบวนการตัดสินใจท่ีมีผลต่อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ  และความสัมพันธ์ระบบเศรษฐกิจอื่น  โดยมีผลกระทบอย่าง
ส าคัญต่อความเสมอภาค  ความยากจน  และคุณภาพชีวิต34  
 จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า  ธรรมาภิบาล  หมายถึง   แนวทางการบริหารจัดการ
บ้านเมืองในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคมในภาครัฐและภาคเอกชน  สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข     
มีความรู้รักสามัคคี  มีประสิทธิภาพ  มีความยุติธรรม  มีกระบวนการทางกฎหมายท่ีเป็นอิสระ 
โครงสร้างและกระบวนการการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้  
อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน  
 

ความส าคัญของธรรมภิบาล 

 การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  10  ให้
ความส าคัญอย่างยิ่งกับการเสริมเสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในการบริหารจัดการประเทศอย่าง
แท้จริง  เพราะธรรมาภิบาลเป็นปัจจัยเสริมให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะเปิดให้

                                                             
32โกวิทย์  พวงงาม, ธรรมาภิบาลท้องถ่ิน. (กรุงเทพฯ: มิสเตอร์ก๊อบป้ี, 2553),  25-26. 
33เสน่ห์  จุ้ยโต.  มิติใหม่การบริหารธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน:ทฤษฎี

และงานวิจัย,  (นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2557), 5. 
34ปธาน  สุวรรณมงคล,  จากการปกครองท้องถ่ินสู่ธรรมาภิบาลท้องถ่ิน,  (นนทบุรี: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2557), 130. 
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ประชาชนมีเสรีภาพการพัฒนาภายใต้เศรษฐกิจเสรีนิยม  มีความเป็นธรรมให้กับทุกภาคส่วนมากขึ้ น
โดยประสบการณ์ของนานาประเทศพบว่า  ประเทศท่ีมีความเป็นประชาธิปไตยมากหรือมีลักษณะ 
เปิดทางการเมืองสูง  จะท าให้มีการแลกเปล่ียนความคิดกันอย่างกว้างขวาง  เกิดกระบวนการรวมตัว
ของประชาชน  สร้างค่านิยมใหม่ๆ ให้เกิดข้ึน  โดยเฉพาะในเรื่องความเป็นธรรม  และความสันติสุขใน
สังคม  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศจะมุ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพของ “คน”  ในทุกกลุ่มทุกภาคส่วนของสังคมไทย  ให้มีพื้นฐานทางจิตใจท่ียึดมั่นในคุณธรรม  
มีความซื่อสัตย์  และความรอบรู้  อันเป็นเงื่อนไขท่ีจะท าให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุ   
มีผล  รู้จักสิทธิ  หน้าท่ี  และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทย  มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
ขับเคล่ือนการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึน35 
 การพัฒนาประเทศให้มั่นคง  สังคมสงบสันติและประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้
กระแสการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกท่ีคาดการณ์ได้ยากและมีแนวโน้มรุนแรงท้ังการเมือง
ในประเทศและวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นบ่อยครั้งและส่งผลกระทบวงกว้าง  ขณะเดียวกัน  จ าเป็นต้อง
มีการบริหารจัดการประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบ
ราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 11  จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน  เพื่อป้องกันปัจจัยเส่ียงต่างๆ และเสริมรากฐานของประเทศด้าน
ต่างๆ ให้เข้มแข็งรวมท้ังสร้างโอกาสให้ประเทศสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไป  โดยส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.)  ได้ก าหนดกรอบแนวคิดไว้ดังนี้      
“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย  มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล  การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานท่ีท่ัวถึง  มีคุณภาพสังคม         
มีความปลอดภัยและมั่นคงอยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีดีเกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  ระบบการ
ผลิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  มีความมั่นคง  ด้านอาหารและพลังงาน  อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจท่ี
พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก  สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี ”      
จากแนวคิดดังกล่าวให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ท่ีมีล าดับความส าคัญสูงในมิติสังคมเน้นการ
เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  การลดความเหล่ือมล้ าในสังคม  การพัฒนาการศึกษาท่ีเช่ือมโยงไปสู่
การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่วนมิติเศรษฐกิจมุ่งปรับโครงสร้างการผลิตให้มีคุณภาพ  การลงทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพ  และการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้สามารถเพิ่มรายได้สูงขึ้น  และยกระดับเป็น      

                                                             
35ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10 (กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาฯ, 2552), 117-118. 
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ชนช้ันกลางขณะท่ีมิติทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน36 
 ธรรมาภิบาลมีความส าคัญใน 5 ประการ  ดังนี้ 
 1. ความส าคัญต่อบุคลากรในองค์การ  บุคลากรในองค์การต้องมีการปฏิบัติงานท่ียึดหลักการ
ท างานท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ  องค์การทุกแห่งต้องการคนท่ีมีความรู้ควบคู่
คุณธรรม  ฉะนั้น  ค าว่าคุณธรรมเป็นหลักการแนวคิดหนึ่งของธรรมาภิบาล  ถ้าบุคลากรมีคุณธรรม  
จริยธรรม  จรรยาวิชาชีพแล้วจะท าให้การท างานมีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพ  ส่งผลท าให้ลดการทุจริต
คอร์รัปช่ันในองค์การ  ธรรมาภิบาลจึงเป็นเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้มีการท างาน
มาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ  (High  Per-formance)   
 2. ความส าคัญต่อผู้บริหารในองค์การ  ผู้บริหารองค์การต้องมีการน าระบบการบริหารจัดการ
สมัยใหม่มาใช้  ซึ่งในปัจจุบันเรียกว่า  TQA  (Thaland  Quality  Award หรือ  PMQA  (Public  
Sector  Management  Quality  Award)  ท่ีมุ่งเน้นการบริหารจัดการท่ีดีใน 7 หมวด  ประกอบด้วย  
 หมวดท่ี 1  การน าองค์การ 
 หมวดท่ี 2  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 หมวดท่ี 3  การให้ความส าคัญกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 หมวดท่ี 4  การวัดผล  การวิเคราะห์  และการบริหารความรู้ 
 หมวดท่ี 5  การเน้นทรัพยากรมนุษย์ 
 หมวดท่ี 6  การจัดการกระบวนการ 
 หมวดท่ี 7  ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
 ในหมวดท่ี 1  การน าองค์การ  มุ่งเน้นให้ผู้บริหารมีภาวะผู้น าท่ีมีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  (Corporate  Social  Responsibility : CRS)  โดยน าเครื่องมือ  
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์การสู่ความส าเร็จต่อไป 
 3. ความส าคัญต่อองค์การ  องค์การท่ีน าเอาธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานจะท าให้    
มีภาพลักษณ์ท่ีดี  ท าให้ลูกค้ายอมรับเช่ือถือไว้วางใจมากขึ้น  กล่าวคือ  สะท้อนให้เห็นว่าองค์การ     
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  รวมท้ังรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมด้วย  ธรรมาภิบาลคือ
เครื่องมือการบริหารองค์การสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Sustainable  Development) 
 4. ความส าคัญต่อลูกค้า  องค์การใดท่ีน าธรรมาภิบาลมาใช้ย่อมสะท้อนให้เห็นว่ามีการผลิต
สินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล  มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพแน่นอน  ฉะนั้นองค์การท่ีมี  

                                                             
36ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 (กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาฯ, 2554), 8-10. 
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ธรรมาภิบาลจะมีวัฒนธรรมองค์การท่ีดีท่ีเรียกว่า  วัฒนธรรมธรรมาภิบาล  (Good  Governance  
Culture : GGC)  ท่ีสะท้อนความรับผิดชอบในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อลูกค้าอย่างแท้จริง     
เช่น  “รวดเร็ว  ประทับใจ  ยิ้มแย้มแจ่มใส  ห่วงใยดุจญาติ”  “สุจริตเป็นกลาง  เท่ียงธรรม” “บริการ
ดุจญาติ  พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว”  “โปร่งใส  รวดเร็ว  ประทับใจ  และมีคุณภาพ”  เป็นต้น 
 5. ความส าคัญต่อสังคม  ธรรมาภิบาลมีความส าคัญต่อชุมชน  สังคม  และสังคมโลก ท่ีเรียกว่า  
โลกาภิวัตน์  (Globolization)  การพัฒนาสังคมโลกในอนาคตต้องมุ่งการพัฒนาอย่างสมดุล  
(Balanced)  และยั่งยืน  (Sustainable)  ฉะนั้น  ต้องมีการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  
และส่ิงแวดล้อม37 
 ธรรมาภิบาล  จึงเป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบ  เพื่อให้สังคมของประเทศท้ังภาครัฐ  
ภาคธุรกิจ  เอกชน  และภาคประชาชนของท้ังประเทศ  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและต้ังอยู่
ในความถูกต้องเป็นธรรม38 
 จากการศึกษาความส าคัญของธรรมาธิบาลท่ีกล่าวข้างต้น  สามารถสรุปได้ว่า  ธรรมาภิบาล
เป็นแนวทางในการจัดระเบียบ ปัจจัยเสริมให้การปกครองระบอบประชาธิปไตย  เพื่อสร้างความเป็น
ธรรมในสังคม ประชาชนมีสิทธิ  เสรีภาพ มีความเป็นธรรมให้กับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาประเทศให้
มั่นคง  สังคมสงบสันติและประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีความสุข   
 

องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

 แนวคิดธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับขอบข่ายของการปกครองการบริหารภาครัฐ  
การพัฒนาเศรษฐกิจ  การให้ความส าคัญกับกระบวนการพัฒนาซึ่งเกี่ยวข้องกับภาคสาธารณะ       
โดยสรุปแนวคิดธรรมาภิบาลจะครอบคลุม 5 หลักการที่ส าคัญ  คือ 

1.  การมีระบบการเมืองท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการท่ีท าให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมี 
ความมั่นคง 

2.  การมีประสิทธิผลในการด าเนินงานของภาครัฐ  เพื่อผลประโยชน์สาธารณะ 
3.  การมีความชอบธรรมทางการเมืองภายใต้กรอบของหลักนิติธรรม  (rule  of  law) 
4.  การมีประสิทธิผลของการบริหารภาครัฐ 

                                                             
37เสน่ห์  จุ้ยโต,  มิติใหม่การบริหารธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน:ทฤษฎี

และงานวิจัย,  (นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2557), 6-7. 
38นพดล  เล็กบาง, การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์. (บัณฑิต

วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร,2557), 26. 
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5.  การมีความร่วมมือของภาครัฐกับภาคประชาสังคม 
ธรรมาภิบาลเป็นระบบการบริหารประเทศท่ีมีรัฐบาลบริหารด้วยจิตส านึกความชอบธรรม 

แห่งกฎหมาย  Hyden  ได้ช้ีให้เห็นว่า  คุณลักษณะของระบบการปกครองธรรมาภิบาลประกอบด้วย
คุณลักษณะ 4 ประการ  ได้แก่ 

1. มีระบบการบริหารงานด้วยอ านาจหน้าท่ีท่ีถูกต้องตามกฎหมาย (authority) 
2. มีการบริหารงานท่ียึดหลักธรรมาภิบาลจะเป็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในการ  

ปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคม รวมท้ังการนับถือเกียรติของผู้อื่น  มีการปฏิบัติต่อกันด้วยการเอาใจเขามา
ใส่ใจเรา  (reciprocity)  การหลีกเล่ียงการท าให้ผู้อื่นเสียหาย  เป็นส่ิงส าคัญในการบริหารภาครัฐท่ี
ค านึงถึงผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นและความรับผิดชอบในทางการเมือง 
 3. ระบบการบริหารที่มีอ านาจหน้าท่ีในทางการเมืองมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าท่ีขณะ
ด ารงต าแหน่งสาธารณะ  และสังคม  สาธารณะให้ความไว้วางใจ  ให้ได้รับการยอมรับและเช่ือถือจาก
สาธารณะ (public trust) 
 4. ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าท่ีของรัฐบาล  และรับการตรวจสอบสาธารณะธรรมาภิบาล
ให้ความส าคัญเรื่องกระบวนการตัดสินใจในทางการบริหารของภาครัฐ  ดังนั้นจึงมีผู้เกี่ยวข้องหลาย
ฝ่าย  ท้ังหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  ท้องถิ่น  และภาคประชาสังคม  ในการตัดสินใจทางการบริหาร
จึงต้องค านึงถึงองค์ประกอบท่ีส าคัญของธรรมาภิบาล  UNESCAP (n.d.)  ได้เสนอองค์ประกอบท่ี
ส าคัญของธรรมาภิบาล 8 ประการ คือ   
 1. ความรับผิดชอบรับการตรวจสอบต่อสาธารณะ 
 2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. ความเป็นธรรมในสังคม  และการค านึงถึงส่วนรวม 
 4. การยึดมั่นฉันทามติ 
 5. การมีส่วนร่วม 
 6. การสนองตอบความต้องการ 
 7. หลักนิติธรรม 
 8. หลักความโปร่งใส 
 คุณลักษณะของธรรมาภิบาล 8  ประการ  สรุปได้ดังนี้ 
 1. ความรับผิดชอบ  รับการตรวจสอบต่อสาธารณะเป็นหลักการท่ีส าคัญท่ีองค์การท้ังภาครัฐ  
ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม  เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบและสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เป็นการแสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สาธารณะ  จิตส านึกความรับผิดชอบจ าเป็นต้องปฏิบัติโดยยึดหลักนิติธรรม  และความโปร่งใส 
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 2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลธรรมาภิบาล  หมายถึง  กระบวนการท่ีหน่วยงานใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดความคุ้มค่า  ซึ่ งหมายรวมถึงการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  (sustainable  uses  of  natural  resources)  มีการป้องกัน
รักษาส่ิงแวดล้อม 
 3. ความเป็นธรรมในสังคมและการค านึงถึงส่วนรวม  เพื่อให้เกิดความผาสุกของสมาชิกใน
สังคม  กระบวนการตัดสินใจต้องสร้างหลักประกันในเรื่องความเป็นธรรมในสังคม  ให้ประโยชน์ตกแก่
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  โดยให้ความส าคัญกับกลุ่มท่ีด้อยโอกาส  หรือกลุ่มท่ีเสียเปรียบในสังคม  เพื่อให้
สมาชิกในสังคมได้มีโอกาสในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 4. การยึดมั่นฉันทามติ  หมายถึง  การมีข้อสรุปร่วมกันและเกิดประ โยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย  
ธรรมาภิบาลให้ความส าคัญกับฉันทามติของผู้แสดงบทบาทท่ีหลากหลายในสังคม  สร้างความ
สมานฉันท์ประสานระหว่างกลุ่มประโยชน์ต่าง ๆ  เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปร่วมกันและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ทุกฝ่าย  การสร้างฉันทามาติจ าเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในภูมิ หลังทางประวัติศาสตร์  
กรอบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนและสังคม 
 5. การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายการมีส่วนร่วมเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคัญของธรรมาภิบาล  เพื่อสร้างหลักประกันว่าทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจร่วมก าหนดนโยบาย  ร่วมคิดร่วมปฏิบัติ  ร่วมติดตามผลและร่วมรับผลประโยชน์จากการ
ตัดสินใจ  ในทางปฏิบัติทุกคนสามารถมีส่วนร่วมโดยตรง  หรือเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านทางตัวแทน  
ระบบการมีส่วนร่วม  หมายถึง  มีการจัดการการเตรียมการการประชาสัมพันธ์ช้ีแจงให้ทุกฝ่ายทราบ  
และเข้าร่วมในกระบวนการอย่างอิสระเต็มท่ี   
 6. การสนองตอบความต้องการ  ธรรมาภิบาลจ าเป็นต้องมีสถาบันและกระบวนการท่ีสนองตอบ
ความต้องการของประชาชน  มีกลไกท่ีก าหนดกรอบด้านการปฏิบัติและกรอบด้านเวลาท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม 
 7. หลักนิติธรรม  (rule  of  law)  หมายถึง  การมีกรอบกฎหมายท่ีเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
(fair  legal  frameworks)  มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมไม่มีการเลือกปฏิบัติ  
ไม่มีมาตรฐานเชิงซ้อน  ดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย  มีการดูแลไม่ให้มีการใช้
กฎหมายไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  ป้องกันการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของพลเมือง  การละเมิด
สิทธิมนุษยชน  สิทธิขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยสอดคล้องกับอารยประเทศ  มีกรอบ
การปฏิบัติท่ีเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  การก าหนดกรอบเวลาการปฏิบัติท่ีชัดเจนให้
ประชาชนทราบ 
 8. หลักความโปร่งใส  ธรรมาภิบาลสะท้อนถึงการตัดสินใจท่ี โปร่งใส  มีการด าเนิน  การ
เป็นไปตามกรอบและกติกาท่ีได้รับความเห็นชอบ  และเป็นไปโดยเปิดเผย  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
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และผลการด าเนินงานต่อสาธารณะ  แถลงผลงานตลอดจนผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานผ่าน
ทางส่ือสารมวลชนท่ีหลากหลาย  เปิดโอกาสให้สังคมภายนอกเข้าถึงข้อมูลผลการด าเนินงานอย่าง
โปร่งใส39 

องค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United  Nation  Development  Programme) 
(UNPD) ได้ทบทวนและให้ค านิยามใหม่  โดยรวมความถึงการใช้อ านาจทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และ
การบริหารราชการแผ่นดิน  เพื่อจัดการกิจการของประเทศชาติ  รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
ความมั่นคงของมนุษย์  เรียกว่าหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยหลัก 9 ประการดังนี้ 
 1. ด้านการมีส่วนร่วม  (Participation)  คือ  ทุกคนควรมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม ในการมีส่วนร่วม  โดยต้ังอยู่บนพื้นฐานของการมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเพื่อ
แสดงความคิดเห็น  รวมถึงการสามารถมีส่วนร่วมอย่างมีเหตุผลในเชิงสร้างสรรค์ 
 2. ด้านหลักกฎหมาย  (Rule  of  law)  คือ  กรอบตัวบทกฎหมายต้องมีความเป็นธรรมและ
ไม่มีการไม่เลือกปฏิบัติ  โดยเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน 
 3. ด้านความโปร่งใส  (Transparency)  คือ  การบริหารและการด าเนินงานต้องอยู่บน
พื้นฐานของเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสารบุคคลท่ีมีความสนใจหรือมีความเกี่ยวข้องจะต้องสามารถเข้าถึง
สถาบันกระบวนการและข้อมูลข่าวสารได้โดยตรง  ท้ังนี้  การได้รับข้อมูลข่าวสารต้องเพียงพอต่อการ
ท าความเข้าใจและการติดตามประเมินสถานการณ์ 
 4. ด้านการตอบสนอง  (Responsiveness)  คือ  องค์การและกระบวนการด าเนินงานต้อง
พยายามดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
 5. ด้านการมุ่งหมายสมานฉันท์  (Consensus  orientation)  คือ  มีการประสานความ
แตกต่างผลประโยชน์ของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อหาข้อยุติร่วมกัน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย  ไม่ว่าจะ
เป็นนโยบายและกระบวนการขั้นตอนใดๆ ให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
 6. ด้านความเสมอภาค/ความเท่ียงธรรม (Equity)  คือ ทุกคนมีโอกาสในการปรับปรุงสถานะ
หรือรักษาระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตน  

7. ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (Effectiveness and  afficiency)  คือ องค์การและ
กระบวนการสร้างผลสัมฤทธิ์ท่ีตรงต่อความต้องการ  และขณะเดียวกันก็ต้องใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

                                                             
39

 รัชยา  ภักดีจิตต์, ธรรมาภิบาล  เพื่อการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน.  (กรุงเทพ : 
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555) , 15-19. 
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 8. ด้านความส านึกรับผิดชอบ  (Accountability) คือ ผู้มีอ านาจตัดสินใจต้องมีภาระรับผิดชอบ
ต่อสาธารชนท่ัวไป  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถาบันของตน 
 9. ด้านวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์  (Strategic  vision) คือ  ผู้น าและสาธารณชนต้องมีมุมมองท่ี
เปิดกว้างและเล็งการณ์ไกลเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองและการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์  
รวมถึงมีจิตส านึกว่าอะไรคือความต้องการจ าเป็นต่อการพัฒนา 

หลักธรรมาภิบาลท้ัง 9 ประการนี้  ผู้น าต้องพยายามด าเนินกิจการหรือบริหารจัดการให้เข้า
กับหลักใดหลักหนึ่ง  หรือหลายๆ หลักรวมกัน  แต่หลักท่ีขาดไม่ได้เลย คือ  การใช้หลักคุณธรรม  ซึ่ง
เป็นหลักท่ีครอบคลุมจุดมุ่งหมายของหลักธรรมาภิบาลท้ัง 9 ประการ40 
 ส าหรับธนาคารโลก  (World  Bank)  ได้น าเสนอมิติของธรรมาภิบาลใน  6  มิติได้แก่ 
 1. การแสดงออกและความส านึกรับผิดชอบ ( Voice  and  25ccount  ability)  ซึ่งรวมถึง
เสรีภาพของประชาชนและเสถียรภาพทางการเมือง  หมายถึง  การท่ีประชาชนสามารถแสดงออกถึง
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างหลากหลายได้อย่างเสรี  ในขณะเดียวกัน  ความแตกต่างหลากหลายทางความ
คิดเห็นก็มิได้น าไปสู่ความแตกแยกทางการเมือง  แต่ยังสามารถรักษาเสถียรภาพทางการเมืองไว้ได้ 
 2. ประสิทธิภาพของรัฐบาล  (Government  Effectiveness)  ซึ่งรวมถึงคุณภาพของการ
จัดท านโยบาย  และการน านโยบายไปปฏิบัติ  หมายถึง  ความสามารถของรัฐบาลในการบริหาร
ประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายของนโยบายท่ีประกาศไว้ได้ 
 3. การไม่มีกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค  (Lock  of  regulatory  burden)  หมายถึง  การมี
กฎระเบียบท่ีเอื้ออ านวยต่อการบริหารประเทศรวมถึงการน าไปใช้บังคับให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎ  ระเบียบท่ีมีโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแต่อย่างใด 
 4. การยึกหลักกฎหมายเป็นส าคัญ  (The  rule  of  law)  หมายถึง  การเป็นนิติรัฐท่ีใช้
กฎหมายเป็นบรรทัดฐานในการก าหนดนโยบาย  การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติรวมตลอดถึงการ
ตัดสินใจทางการเมืองการบริหารใดๆ  ท่ีต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย 
 5. ความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ  (Independence  of  the  judicial)  หมายถึง  การ
ด าเนินการตามบทบาทหน้าท่ีของฝ่ายตุลาการต้องสามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างแท้จริงโดยมี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี  ไม่มีการแทรกแซงหรือกดดันจากฝ่ายต่างๆ 

                                                             
40United Nation Development Programme  อางใน สุเมธ  แสงนิ่มนวล, ภาวะผู้น ากับ

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, (กรุงเทพฯ: ส เจริญ การพิมพ์, 2552), 
27-28. 
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 6. การควบคุมการคอร์รัปช่ัน  (Control  of  corruption)  หมายถึง  มีกลไกและกระบวนการ
ท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมการคอร์รัปช่ันโดยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 องค์การเพื่อความร่วมมือดทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  (Organization  for  Economic  
Co – operation  and  Development, OECD)  ได้ก าหนดองค์ประกอบของบรรษัทภิบาลไว้ดังนี้ 
 1. การสร้างความมั่นใจในการมีกรอบโครงสร้างของการก ากับดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผล 
 2. สิทธิของผู้ถือหุ้นและบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคัญของผู้เป็นเจ้าของ 
 3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในการก ากับดูแลกิจการ 
 5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 ในขณะท่ีธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย  (Asian  Development  Bank, ADB) เสนอ
องค์ประกอบของธรรมาภิบาล 4 ประการดังนี้  
 1. ความส านึกรับผิดชอบ  (accountability)  ความส านึกรับผิดชอบเป็นส่ิงเชิงบังคับท่ีท าให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องตอบค าถามในการเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐและตอบสนองต่อองค์กรท่ีให้อ านาจหน้าท่ีแก่
ตนเอง  ความส านึกรับผิดชอบยังอาจหมายถึงหลักเกณฑ์ท่ีจัดท าไว้เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐตลอดจนถึงกลไกในการก ากับเพื่อให้แน่ใจว่า  มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
 2. การมีส่วนร่วม  (participation)  หลักการส าคัญของการมีส่วนร่วมมาจากการยอมรับว่า  
ประชาชนเป็นหัวใจของการพัฒนาโดยท่ีประชาชนไม่เพียงเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเท่านั้น  
แต่ยังเป็นตัวแทนของการพัฒนาอีกด้วยโดยประชาชนสามารถมีส่วนร่วมเป็นกลุ่ม  เช่น  กลุ่มสหกรณ์  
กลุ่มหอการค้า  กลุ่มอาสาสมัคร  เป็นต้น  และร่วมในฐานะปัจเจกบุคคลก็ได้  เช่น  การลงคะแนนเสียง  
การแสดงความคิดเห็นผ่านสถานีวิทยุ  โทรทัศน์  เป็นต้น  และในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของการพัฒนา  
ประชาชนต้องมีช่องทางเข้าถึงสถาบันท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมอีกด้วย  เช่น สถาบันตัวแทนต่าง ๆ  
เป็นต้น 
 3. การคาดการณ์ได้  (predictability)  การคาดการณ์ได้หมายถึงการมีอยู่ของกฎหมาย  กฎ  
ระเบียบและนโยบายท่ีก ากับดูแลสังคมอยู่  และการปฏิบัติท่ียุติธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  ซึ่งท าให้
สามารถคาดการณ์ได้ถึงผลการกระท าท่ีเกิดขึ้นอย่างถูกต้อง 
 4. ความโปร่งใส  (transparency)  ในท่ีนี้ความโปร่งใสหมายถึงการมีอยู่ของข้อมูลข่าวสารส าหรับ
สาธารณะและความชัดเจนของกฎ  ระเบียบและการตัดสินใจของรัฐ  ความยากล าบากในการท าให้เกิดความ
โปร่งใสคือ  มีเพียงเจ้าของข้อมูลข่าวสารเท่านั้นท่ีรู้เรื่อง  และมีช่องทางเข้าถึงข้อมูลท่ีจ ากัด  ดังนั้นจึงเป็น
ส่ิงท่ีจ าเป็นในการส่งเสริมสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนโดยการบังคับให้มีความจริงจัง 
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 สมาคมเทศบาลแห่งวิคตอเรีย  (Municipal Association of Victoria)  เสนอองค์ประกอบ
ธรรมาภิบาลว่าประกอบด้วยส่ิงส าคัญดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วม  (Participatory)   
 2. การมุ่งหมายสมานฉันท์  (Consensus  oriented)   
 3. ความส านึกรับผิดชอบ  (Accountable)   
 4. ความโปร่งใส  (Transparent)   
 5. การตอบสนอง  (Responsive)  
 6. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (Effective  and  afficient)   
 7. ความเสมอภาคและการเป็นส่วนหนึ่ง  (Equitable  and  inclusive) 
 8. การยอมรับกฎหมาย  (Law  abiding) 
 จากองค์ประกอบธรรมาภิบาลท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้เห็นได้ว่า  มีท้ังความเหมือนกันและ
ต่างกันในองค์ประกอบแต่ส่ิงส าคัญท่ีควรตระหนักอยู่เสมอเมื่อกล่าวถึงธรรมาภิบาลก็คือองค์ประกอบ
ท้ังหลายเหล่านี้ล้วนมุ่งไปสู่เป้าประสงค์ส าคัญคือ  ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
41ปธาน  สุวรรณมงคล,  จากการปกครองท้องถ่ินสู่ธรรมาภิบาลท้องถ่ิน, (นนทบุรี :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557), 134-138. 
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ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

 
1. ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  มีรหัสสถานศึกษา 04239.47 ต้ังอยู่ท่ี 39/10  หมู่ท่ี 3 ต าบลวัดแค  
อ า เภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์  73120  โทรศัพท์ 034 -331802 -3             
โทรสาร 034-331802  เว็บไซต์สถานศึกษา www.py.ac.th  อีเมล์  Student_Py@hotmail.com 
 
2. ประวัติโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ ต้ังโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เมื่อวันท่ี 19 เมษายน  2516 
โดยใช้สมณศักดิ์ของหลวงพ่อโพธิ์  ท่านพระครูภัทรญาณ เจ้าอาวาสวัดสัมปทวนในสมัยนั้น ต้ังเป็นช่ือ
โรงเรียน ท้ังนี้เพราะหลวงพ่อโพธิ์ ได้อนุญาตให้ใช้ท่ีดินของวัดสัมปทวน จ านวน 22 ไร่ 3 งาน        
96 ตารางวาเป็นสถานท่ีต้ังโรงเรียนซึ่งต้ังอยู่ท่ี 39/10  หมู่ท่ี 3 ต าบลวัดแค  อ าเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม  และประชาชนได้ร่วมบริจาคท่ีดินสมทบให้เป็นผืนเดียวกันรวมเป็น 23 ไร่ 3 งาน   
46 ตารางวา 

 โรงเรียนเริ่มรับนักเรียนช้ัน ม.ศ. 1 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2516 โดยอาศัยโรงเรียนนครชัยศรี 
(วัดแคราษฏร์บ ารุง) สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษาต่อมาปีการศึกษา 2517           
กรมสามัญศึกษา  ประกาศยุบโรงเรียนนครชัยศรี ซึ่งเปิดสอนระดับประถมศึกษารวมกับโรงเรียน   
ภัทรญาณวิทยา  ให้เป็นเพียงโรงเรียนเดียวจัดสอนในระดับมัธยมศึกษา  

- ปีการศึกษา 2522 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- ปีการศึกษา 2526 คณะครูอาจารย์โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  น าโดยนายจีรศักด์ิ ไพศาล 

ผู้บริหารโรงเรียนในขณะนั้น และผู้มีจิตศรัทธา  ได้ร่วมกันบริจาคซื้อท่ีดินเพิ่มเติมอีก จ านวน 5 ไร่    
2 งาน 20 ตารางวา รวมท่ีดินท้ังหมด 29 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา  

 
3. สภาพปัจจุบันโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
 ปัจจุบันผู้บริหารคือ  นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  ในปี
การศึกษา 2560  โรงเรียนเปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  มีแผนช้ันเรียนเป็น 7-7-7/4-4-4  
รวม 33 ห้องเรียน  นักเรียนรวมท้ังส้ิน 1,104 คน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนห้องเรียน  นักเรียน  จ าแนกตามชั้นเรียนและเพศ  ปีการศึกษา 2560 
 

ชั้นเรียน จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 

ชาย หญิง รวม 
ม.1 
ม.2 
ม.3 

7 
7 
7 

137 
159 
130 

134 
108 
101 

271 
267 
231 

รวม 21 426 343 769 
ม.4 
ม.5 
ม.6 

4 
4 
4 

38 
62 
49 

68 
71 
47 

106 
133 
96 

รวม 12 149 186 335 
รวมท้ังส้ิน 33 575 529 1,104 
หมายเหตุ  1. ในจ านวนนักเรียนท้ังหมด1,104  คน  เป็นนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม  

   จ านวน 132 คน 
2. โรงเรียนได้รับนักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษา  จังหวัดนครปฐม  มาเรียนร่วม 
    จ านวน 5 คน 

 
ในปีงบประมาณ 2561  โรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รายละเอียด ได้ดังนี้ 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามสายงาน ปีงบประมาณ 
2561 

ท่ี สายการ
ท างาน 

ต าแหน่ง/วิทยฐานะ เพศ 
ครู

ผู้ช่วย 
ครู ค.ศ. 

1 
ครู 

ค.ศ. 2 
ครู 

ค.ศ. 3 
ครู 

ค.ศ. 4 
ครูจ้าง
สอน 

ชาย หญิง 

1 บริหาร - - 1 1 - - 1 1 
2 ครูผู้สอน 10 14 17 7 1 9 15 43 
3 สนับสนุนการ

สอน 
- - - - - 8 

1 8 

รวม 10 14 18 8 1 17 17 52 
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หมายเหตุ ลาศึกษาต่อ 1 คน42 
วิสัยทัศน์  

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษา เปิดโอกาสเรียนร่วมรักษ์ความเป็น
ไทย  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

 
พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน   พุทธศักราช 2551    
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ และเปิดโอกาสให้มีการเรียนร่วม 

2. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน และสามารถเข้าสู่เวทีการแข่งขัยในระดับสากลได้โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ท่ียึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการส่ือสาร เพื่อ
การเรียนรู้ สิบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 

3. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ ทักษะในวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การน าส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมกับผู้เรียน 

4. พัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการบริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนในท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

5. เป็นโรงเรียนช้ันดี (โรงเรียนต้นแบบ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ) เป็นท่ียอมรับของชุมชน
และสังคมโดยจัดอาคารสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวก บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมท่ีอบอุ่น 
ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างหลากหลาย 

 
เป้าหมาย  

นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นไทย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 

                                                             
42

 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, แผนปฏิบัติการ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ประจ าปีงบประมาณ 2561(ตุลาคม 2560-กันยายน 2561), 1-3. 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  
พุทธศักราช 2552  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  เพื่อให้สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 

1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย 
4.  ใฝ่เรียนรู้ 
5.  อยู่อย่างพอเพียง 
6.  มุ่งมั่นในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยาทุกคน  ต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย  

12 ประการ  ตามนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
1.  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 
3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
4.  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง  และทางอ้อม 
5.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6.  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
7.  เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
8.  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 
9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จ าหน่ายและพร้อมท่ีจะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่าง  หรือกิเลส  มีความ 
ละอาย  เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
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12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง43 
จากค ากล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  โรงเรียนภัทรญาณวิทยา หมายถึง   สถานศึกษาของ

รัฐในสังกัดส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานมัธยมศึกษาเขต 9 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ซึ่งเป็นสถานศึกษาประจ าอ าเภอนครชัยศรี  จังหวัด
นครปฐม 

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

 ปรีดา  พรหมดี  ได้ศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่เขต 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารโรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต 6         ผล
การศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า  ได้ด าเนินงานตามระเบียบกฎหมาย  และ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  6 ประการ  คือ  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  
หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักคุ้มค่า  ในการบริหารวิชาการ  งบประมาณ      
งานบุคลากร  และงานบริหารท่ัวไป  ส าหรับปัญหาท่ีส่วนน้อยได้เสนอไว้คือ  บุคลากรมีมากดูแล    
ไม่ท่ัวถึง  และต้องช้ีแจงให้บุคลากรเข้าใจเมื่อไปประชุมกลับมาแล้ว44  
 วินัย  ปานแดง  ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงและหลักธรรมาภิบาลท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการด าเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า  1. ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง
และหลักธรรมาภิบาลท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา  2. รูปแบบภาวะ
ผู้น าการเปล่ียนแปลงและหลักธรรมาภิบาลท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานของโรงเรียน
มัธยมศึกษามี  10 องค์ประกอบ คือ  การส่ือสาร  การดูแลให้อ านาจ  การมีวิสัยทัศน์  การท างาน

                                                             
43 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, แผนปฏิบัติการ

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ประจ าปีงบประมาณ 2561(ตุลาคม 2560-กันยายน 2561), 11-12. 

44ปรีดา  พรหมดี,  การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต 6, (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2553), 47-56.   
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เป็นทีม  ความคิดสร้างสรรค์  บุคลิกภาพ  การมีส่ วนร่วม  ความโปร่งใส  และความคุ้มค่า             
3. รูปแบบมีความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความถูกต้อง  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง45 
 รินทร์รดี พิทักษ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารในทัศนะของครู  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา การวิจัยนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม ระดับความคิดเห็น และเปรียบเทียบพฤติกรรม การบริหา ร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ ผู้บริหารในทัศนะของครูตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา     
ประสบการณการท างานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลัก        
ธรรมาภิบาลของ ผู้บริหาร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา กลุ่ มตัวอย่าง                
เป็นครูผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัดสงขลา 
ประจ าปีการศึกษา 2551 จ านวน 254 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยความถี่ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
การทดสอบที    (t - test) การทดสอบเอฟ (F - test) และทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยสถิติ
เชฟเฟ่   ผลการศึกษาพบว่า 1. ครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความคิดเห็นว่า  
ผู้บริหารมีพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษา  ตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างบ่อย           
2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ในความคิดเห็นของครูพบว่า 2.1 ครูเพศชาย
และเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน 2.2 ครู ท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีมีความคิดเห็นว่าพฤติกรรม           
การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมและตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักการมีส่วนร่วมและหลักความรับผิดชอบสูงกว่าครูท่ีท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีอย่าง      
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   2.3 ครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
ท่ีมีประสบการณ 1 -5 ป 6 -10 ป และมากกว่า 10 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหาร
สถานศึกษาของผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันท่ีระดับ
นัยส าคัญ .0146 

                                                             
45วินัย  ปานแดง,   ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและหลักธรรมาภิบาลที่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิผลการด าเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  ฉบับ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, (กรกฎาคม-ธันวาคม 2553) : 162. 

46รินทรรดี พิทักษ์, พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จังหวัดสงขลา,  (มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่, 2553), บทคัดย่อ. 
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 ดุจดาว  จิตใส  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับการบริหารงาน    
บุคคลในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท่ี 5 พบว่า ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
เมื่อเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุดดังนี้  ความรับผิดชอบ  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส     
หลักนิติธรรม  หลักความมีส่วนร่วม  และความคุ้มค่า47 
 ปิยพงษ์  โพธิ์มี  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
พบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก  
เมื่อเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต่ าสุดดังนี้  หลักนิติธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักความรับผิดชอบ  
หลักคุณธรรม  หลักความคุ้มค่า  และหลักการมีส่วนร่วม48 
 สุภา  เจียมพุก  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจของครูกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1  พบว่า  ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  และเมื่อมีปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานส าเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยดีและผู้บริหาร  ครู  อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  อยู่ในระดับมาก49 
 สุภาวดี  อินทรชาติ  ได้ศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ผลการศึกษาพบว่า 1. สภาพการน าหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดของข้าราชการครูในสถานศึกษา     
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  2. การเปรียบเทียบสภาพการน าหลักธรรมาภิบาลใน    
การบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูจ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาและขนาดของโรงเรียน  โดยภาพรวมพบว่า  มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

                                                             
47ดุจดาว จิตใส, การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับการบริหารงานบุคลใน

สถานศึกษาสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาที่ 5, (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 97-98.   

48ปิยพงษ์  โพธิ์มี , การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8, 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 95-96. 

49สุภา  เจียมพุก, แรงจูงใจของครูกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 , (บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2554), 131-133. 



  35 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ครูท่ีท างานในโรงเรียนท่ีมี
ขนาดต่างกัน  มีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เกี่ยวกับด้านความโปร่งใส50 
 พระสกล ฐานธมฺโม (อินทรคลาย). การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1. เพื่อศึกษากระบวนการ
การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ 2. เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาใน
จังหวัดนครสวรรค์โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนะใน
การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์  โดย
ศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและข้าราชการครูผู้สอนท่ีอยู่ในสถานศึกษา   เขตอ าเภอชุมแสง  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 1 นครสวรรค์ จ านวน 187 คน ใช้วิธีการเลือก 
ตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการ
ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึงท าการเปรียบเทียบรายคูโดยมีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD) และสรุปข้อมูล  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดย 
วิเคราะห์และสังเคราะหข้อมูลท่ีได ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนต่อการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 68.98 มีกลุ่มอายุ มากกว่า 30 ปี 
จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 49.73 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.64 ต าแหน่งปัจจุบัน ส่วนมากเป็นครูผู้สอน จ านวน 148 คน    คิดเป็นร้อยละ 79.14 และ
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 10 – 20 ป จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82  ผู้บริหารและครูผู้สอนมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด

นครสวรรค์  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.01) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า 
ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

สถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน  ด้านหลักความโปร่งใส  (x̅= 4.06) ด้าน

หลักความรับผิดชอบ ( x̅ = 4.06) ด้านหลักการมีส่วนร่วม    (x̅= 4.04)  ด้านหลักความคุ้มค่า (x̅= 

4.04) ด้านหลักคุณธรรม ( x̅ = 3.99) ด้านหลักนิติธรรม  (x̅ = 3.88) เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

                                                             
50สุภาวดี  อินทรชาติ, การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 , (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร,2555), 95-97.   
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สถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตามปัจจัย   ส่วนบุคคลแล้วพบว่า  ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ี
มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส าหรับในด้าน
เพศ อายุ  ต าแหน่งปัจจุบัน  และระยะเวลาในการด ารงต าแหนง มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน            
ข้อเสนอแนะ คือ การสนับสนุนและส่งเสริมในการใช้หลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 ด้าน ท่ีกล่าวมานั้นควรให้
เกิดขึ้นภายในหน่วยงานสถานศึกษาอย่างแท้จริง     ผู้บริหารสถานศึกษาต้องท าตนให้เป็นแบบอย่าง
ท่ีดีต่อข้าราชการครู ท่ีอยู่ภายใต้การปกครองไดให้เห็นเป็นแบบอยา่ง และคอยกระตุนขาราชการครูให้
มีการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในสถานศึกษาของตนเอง เมื่อข้าราชการครูใน
สถานศึกษาเกิดความรูและเข้าใจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาและบริบทต่างๆ ก็จะมี
ความเขา้ใจท่ีดีอันก่อใหเ้กิดการบริหารงานและท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ51 

นพดล  เล็กบาง ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในโรงเรียน               
นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1. การใช้ธรรมาภิบาลในโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์   
2. การใช้ธรรมาภิบาลในโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์เมื่อจ าแนกตามความคิดเห็นของบุคลากร       
3. แนวทางในการใช้ธรรมาภิบาลมาใช้ในโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ
บุคลากรของโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผู้สอน 23 คน และ
กรรมการสถานศึกษา 13 คน รวมท้ังส้ิน 37 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การใช้ธรรมาภิบาลในโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ตามแนวคิดขององค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(UNDP) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิม

เลขคณิต (µ) และส่วนเบี่ยงเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า       
1. การใช้ธรรมาภิบาลในโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก
เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยไดดังนี้  ด้านวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ ด้านภาระ
รับผิดชอบ ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ด้านความโปร่งใส ด้านการมุ่งเน้นฉันทามติ ด้านความ
เสมอภาค/ความเท่ียงธรรม  ด้านการตอบสนอง ด้านการมีส่วนร่วม และด้านนิติธรรม  2. การใช้   
ธรรมาภิบาลในโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์เมื่อจ าแนกตามความคิดเห็นของบุคลากรโดยรวมไม่  
แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าแตกต่างกัน 2 ด้าน คือด้านการตอบสนอง และด้านวิสัยทัศน์
เชิงยุทธศาสตร์  3. แนวทางการใช้ธรรมาภิบาลในโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ตามแนวคิดของ      
องค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 9 ประการ เป็นดังนี้ 1. เปิดโอกาสให้การรวมกลุ่มการ

                                                             
51

 พระสกล ฐานธมฺโม (อินทร์คล้าย), การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์, (บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2556), บทคัดย่อ. 
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ท างานหรือกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนโดยค านึงถึงความเหมาะสม ความรู้ความสามารถ 2. จัดการ
อบรมให้ความรู้ในเรื่องกฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับตางๆ ท่ีถูกต้องในการปฏิบัติหน้าท่ีให้แกบุคลากร
ในโรงเรียน 3. ประชุมช้ีแจง แผนงาน แนวทางการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน ในการประชุม
ประจ าเดือน 4. จัดการประชุมร่วมกับบุคลากรในการก าหนดเกณฑ์การจัดสวัสดิการให้กับบุคลากร  
อย่างชัดเจน และด าเนินการตามมติท่ีประชุม 5. ฟังรับความคิดเห็นซึ่งมีความแตกต่าง และยอมรับ  
ผลการปฏิบัติงานแล้วพร้อมพัฒนางานต่อไป โดยยึดหลักประชาธิปไตย 6. ก าหนดเกณฑ์การพิจารณา
ความดีความชอบตามผลการปฏิบัติงาน 7. จัดการอบรมใหค้วามรูเรื่องการท าวิจัยในช้ันเรียนและการ
น างานวิจัยในช้ันเรียนไปพัฒนาการเรียนการสอน 8. จัดท าแผนปฏิบัติราชการและมีการติดตาม
แผนการด าเนินงาน อย่างเป็นรูปธรรม 9.จัดการประชุมบุคลากรเพื่อร่วมกันก าหนดแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีการศึกษา ตามบริบทของโรงเรียน52 
 ศริญญา  ลานทอง ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง ธรรมาภิบาลกับผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานคร ปฐม             
มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1. ธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม  2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  3. ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีจ านวนนักเรียนไม่เกิน 120 
คน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1 และ เขต 2  จ านวน 80 โรง  
ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน  ประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียน  จ านวน 1 คน  ครู จ านวน 1 คน  
และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จ านวน 2 คน  รวมผู้ให้ข้อมูล 320 คน  เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับธรรมาภิบาล  ตามแนวทางของสถาบันพระปกเกล้า และการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามตามแนวทางการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ความถี่  ร้อยละ  
ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
ผลการวิจัยพบว่า 1. ธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  2. ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  3. ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับผลการประเมิน

                                                             
52นพดล  เล็กบาง, การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์. (บัณฑิต

วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร,2557), บทคัดย่อ. 
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คุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม  โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 53 

พิษณุ  ยงดี  ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง ธรรมาภิบาลของโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง การวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบธรรมาภิบาลของโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 2) ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นต่อธรรมาภิบาลของโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุงเมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง  โดยใช้บุคลากรของ
โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุงเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาได้แก่  1) 
ผู้บริหาร(ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานแทนรองผู้อ านวยการ/
หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้าฝ่ายต่างๆ)  2) ครูผู้สอน และ 3) กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
รัตนราษฎร์บ ารุง  รวมจ านวนท้ังส้ิน 39 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ  ธรรมาภิบาล ตามคู่มือ
หลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ส านักงาน ก.พ.ร.) สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การ
วิเคราะห์ F-test  และใช้ค่าสถิติดันแคน (Duncan)  ทดสอบความแตกต่างรายคู่  ผลการวิจัยพบว่า  
1. ธรรมาภิบาลของโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง   โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  โดย
เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย  ดังนี้  หลักความเสมอภาค  หลักการมีส่วนร่วม  
หลักการตอบสนอง  หลักความโปร่งใส  หลักภาระรับผิดชอบ  และหลักนิติธรรม  ตามล าดับ  2) ผล
การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลของโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุงเมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง  
พบว่า  กลุ่มผู้บริหาร  ครูผู้สอน  และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกันท้ังภาพรวมและ
รายด้าน54 

วรรณา  นิ่มนวล  ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจใน
การท างานของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  การวิจั ยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อทราบ  1) ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร  2) แรงจูงใจในการท างานของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร  และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับ
แรงจูงใจในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร         

                                                             
53ศริญญา  ลานทอง,  ธรรมาภิบาลกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ

โรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม,   (บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2558), บทคัดย่อ. 

54พิษณุ ยงดี, ธรรมาภิบาลของโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง, (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2559), บทคัดย่อ. 
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กลุ่มตัวอย่างคือ  สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  จ านวน 
86 แห่ง  ผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 2 คน  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรื อรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน 1 คน  และครู  จ านวน 1 คน  รวมผู้ให้ข้อมูลท้ังส้ิน จ านวน      
172 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับธรรมาภิบาล  ตามแนวคิดของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  กับแรงจูงใจในการท างานของครู  ตามแนวคิดของเฮิร์ซเบิร์ก  
เมาส์เนอร์  และสไนเดอร์แมน  (Herzberg, Mausner and Snyderman)  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล  คือ  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  ผลการวิจัยพบว่า  1. ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 7 ด้าน  และระดับมาก  2 ด้าน  เรียงตามล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปน้อย  ดังนี้  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความเสมอภาค  หลักการ
กระจายอ านาจ หลักประสิทธิผล  หลักนิติธรรม  หลักภาระรับผิดชอบ  หลักประสิทธิภาพ  และ
หลักการตอบสนอง 2. แรงจูงใจในการท างานของครู   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร   โดยภาพรวม  รายปัจจัยและรายด้านในแต่ละปัจจัย  อยู่ในระดับม าก  
ดังนี้ 1) ปัจจัยจูงใจและรายด้านท้ัง 5 ด้าน  เรียงตามล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย  
คือ  ความรับผิดชอบ  การได้รับการยอมรับนับถือความส าเร็จของงาน  ความก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าท่ี  และลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  2) ปัจจัยค้ าจุนและรายด้านท้ัง 9 ด้าน  เรียงตามล าดับตาม  
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย  คือ  ความมั่นคงในงาน  ฐานะของอาชีพ  โอกาสท่ีจะได้รับ
ความก้าวหน้าในอนาคต  ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา         
วิธีปกครองของผู้บังคับบัญชา  นโยบายและการบริหารงาน  ความเป็นอยู่ส่วนตัว  สภาพการท างาน  
และเงินเดือน  3. ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการท างานของครู  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  โดยภาพรวม  รายปัจจัยและรายด้านในแต่ละ
ปัจจัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกันสูง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี  ระดับ .0155  
 
 
 

                                                             
55

 วรรณา  นิ่มนวล, ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการท างานของ
ครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร, (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2559), บทคัดย่อ. 
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งานวิจัยต่างประเทศ 

 โคแซก  (Kosack)  ได้ท าการศึกษาการคาดการณ์การด าเนินการหลักธรรมาภิบาลขององค์กรทาง
การเมืองและนโยบายการศึกษาของไต้หวัน  กาน่า และบราซิล  ผลจากการศึกษาพบว่า กุญแจส าคัญในการ
ด าเนินการส่วนใหญ่อยู่ท่ีการวางนโยบายทางด้านการศึกษาซึ่งรัฐพยายามท่ีจะวางระบบทางการศึกษา  โดยการ
น าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ต้ังแต่ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และพยายามท่ีจะให้มีความครอบคลุมทุก
ระดับ  รวมท้ังโรงเรียนทุกโรงเรียน  ครู  ระบบการสอน  ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา  ข้อจ ากัดในการเข้าถึงใน
ระบบการศึกษา  และบทบาทในการด าเนินการของโรงเรียนเอกชน56 

ฮารูน่า  และแคนน่า  (Haruna  and  Kannae)  ได้ศึกษาการน าหลักธรรมาภิบาลสู่การ
จัดท าหลักสูตรกิจกรรมสาธารณะ  กรณีศึกษาของสถาบัน  Ghana  Institute  of  Management  
and  Public  Administration  ซึ่งเป็นการตรวจสอบวิธีการน าหลักสูตรบูรณาการท่ีไม่ซ้ ากันใน    
แต่ละท้องถิ่นและในระดับภูมิภาคกับหลักธรรมาภิบาลเข้าด้วยกัน  ซึ่งสนับสนุนโดยหน่วยงานระหว่าง
ประเทศหลายแห่ง  สามารถสรุปได้โดยการสังเกตเกี่ยวกับวิธีการในการเสริมสร้างจุดแข็งของ
หลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  ตลอดจนวิธีในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ  
ผลการศึกษาพบว่า  มีลักษณะร่วมกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างหลักสูตรของ GIMPA  กับ
มาตรฐานและหลักการซึ่งได้รับการรับรองของ  National  Association  of  School  of  Public  
Affairs  and  Administration  (NASPAA)57  
 หลาง โซคิม ซู เส่ียวหลิน  และ หวาง ดง (Thlang Sokim Xu Xiaolin Huang Dong) 
ศึกษาเรื่อง การบริหารอิเล็กทรอนิกสื เรื่อง การคอร์รัปช่ันและความรับผิดในการบริหารจัดการท่ีดี 
(ธรรมาภิบาล) ผลการวิจัยพบว่า  การจัดการเรื่องคอร์รัปช่ัน  ความยากจน  ระบบบริหารงาน  และ
อื่น ๆ ซึ่งมีส่ิงหนึ่งต้องน ามาประยุกต์ใช้คือ ICT การบริหารอิเล็กทรอนิกส์ท าให้ประสบผลส าเร็จใน
เรื่องการบริหารจัดการท่ีดี  คอร์รัปช่ันก็จะกลายเป็นแค่เรื่องธรรมดา  พร้อมกันนี้  การบริหาร

                                                             
56 Stephen  Kosack, “predicting good governance : Political organization 

and education policymaking in Taiwan, Ghana, and Brazil,” (Ph.D dissertation, 
Yale University, 2008), accessed  September 10, 2018, available  from  ProQuest  
http://search.proquest.com/docview/304393031?accountid=50150 

57 Peter F. Haruna, and  Lawrence  A. Kannae,  Connecting  Good  Governance  
Principles  to  the  Public  Affairs  Curriculum : The  Case  of  Ghana  Institute  of  
Management  and  Public  Administration, Journal  of  Public  Affairs  Education 
19,3 (Summer 2013), 493-514. 
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อิเล็กทรอนิกส์ คือ การสร้างระบบการจัดการด้วยโปรแกรมในหน่วยงานต่าง ๆ ท าให้การท างานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ในเรื่องของงบประมาณท่ีหลากหลาย  รัฐบาลจะได้มีโอกาสในการ
จัดการข้อมูลให้มีความปลอดภัยและเป็นการรวมอ านาจในส่วนกลาง  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลไว้
ด้วยกันด้วยโปรแกรมที่จัดไว้และจัดการในเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์ท่ีเกิดขึ้นได้  งานวิจัยนี้  สามารถ
อธิบายนวัตกรรมท่ีเป็นวิธีการในการจัดการคอร์รัปช่ัน  ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการท่ีดีและ
ข้อจ ากัดในการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน58 
 เฮอริเยท บาบาแคน (Babacan  Hurriyet)  ได้ศึกษาเรื่อง ธรรมาภิบาลและการพัฒนาของ
เกาะแปซิฟิก  หลังจากท่ีได้มีการตรวจสอบกรอบแนวคิดของธรรมาภิบาลกับการพิจารณาเช่ือมโยง
ระหว่างความสัมพันธ์ของธรรมาภิบาลกับการพัฒนา  ผลการวิจัยพบว่า  ปัญหาท่ีเกี่ยวกับการ
ปกครองและการพัฒนาในหลายแง่มุมต้องประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กัน  โดยได้
ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นแนวทางในการพัฒนาความก้าวหน้าและการจัดการปัญหา  คือ  การเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ของผู้น าในส่วนต่าง ๆ ปัจจัยส่ิงแวดล้อม  การช่วยเหลือ  การเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
กันให้มากขึ้น  และลดความขัดแย้งให้เกิดข้ึนน้อยท่ีสุด59 
 บาลมิกิ  พราซาส  ซิง  (Balmiki Singh) ศึกษาเรื่อง ความท้าทายของธรรมาภิบาลในอินเดีย  
กับความจ าเป็นในการเปล่ียนแปลงนวัตกรรมใหม่ ๆ  ผลการวิจัยพบว่า  จากการประเมินขอบข่าย
งานของธรรมาภิบาลในอินเดีย  โดยระบุองค์ประกอบท่ีชัดเจนและจุดอ่อนในการท างาน  รวมถึงให้
ความส าคัญในการเปล่ียนแปลงนวัตกรรมใหม่ ๆ พบว่า  ไม่มีทฤษฎีการปกครองท่ีดีท่ีสามารถเข้าใจได้
ดีเท่ากับบริบทของอินเดียในขณะนั้น อินเดียมีความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนในรอบ 6 ทศวรรษ
และเป็นท่ียอมรับว่ามีการบริหารตามหลักธรรมภิบาลท่ีดี  การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี
อินเดียประกอบด้วย  ความมั่งค่ัง  ความยุติธรรม  การให้อ านาจ  การจ้างงาน  ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  และความรวดเร็วในการบริการ60 
 

                                                             
58

 Thlang Sokim, Xu Xiaolin, and Huang Dong, E-GOVERNMENT : COMBATTING  
CORRUPTION AND CONTRIBUTE TO GOOD GOVERNANCE, accessed 10 februaary 2018. 
Avaliable from http://www.idpublications.org/wpcontent/uploads/2015/09/Abstract.pdf 

59
 Babacan Hurriyet, Good  Governance  and  Development  in  the  Pacific, 

accessed 10 februaary 2018. Avaliable from http://www.usp.ac.fj/index.php?id=17967 
60

 Balmiki  Prasad Singh, The  Chanllenge  of  Good  Governance  in  India : 
Need  for  Innovative  Approaches,  accessed 10 februaary 2018. Avaliable from 
http://www.Innovations.havard.edu/sites/default/files/103461.pdf 
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สรุป 
 

 ธรรมาภิบาล  หมายถึง  แนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคม
ในภาครัฐและภาคเอกชน  สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคี  มีประสิทธิภาพ       
มีความยุติธรรม  มีกระบวนการทางกฎหมายท่ีเป็นอิสระ โครงสร้างและกระบวนการการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ  มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้  อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน  
เป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีท าให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา  
ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและน าแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลขององค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United 
Nation  Development  Programme)  ซึ่งมี 9 ประการ  ดังนี้  การมีส่วนร่วม (Participation)  
นิติธรรม (Rule of Law)  ความโปร่งใส (Transparency)  การตอบสนอง (Responsiveness)  การ
มุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus-Oriented)  ความเสมอภาค/ความเท่ียงธรรม (Equity)  ประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ  (Effectiveness  and  Efficiency)  ภาระผิดชอบ (Accountability)  วิสัยทัศน์
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic  Vision)  ซึ่งการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลจะประสบความส าเร็จหรือไม่
ขึ้นอยู่กับความรู้  ความเข้าใจ  และการใช้หลักธรรมาภิบาลอย่างถูกต้อง 
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บทที่ 3  

การด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อทราบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  2. เพื่อทราบแนวทางในการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)   ซึ่งใช้
บุคลากรในโรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์  ( Unit of analasis) ประชากรท่ีศึกษา  ประกอบด้วย
ผู้บริหาร  และครูประจ าการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  จ านวน 51 คน  เครื่องมือท่ีใช้เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ตามแนวคิดขององค์การพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (United Nation  Development  Programme)  ในการด าเนินการวิจัยผู้วิจัยได้
ก าหนดรายละเอียดของขั้นตอน  การด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

เพื่อให้การด าเนินการวิจัยมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้ ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดขั้นตอนการวิจัยไว้ทั้งหมด 3 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1  จัดเตรียมโครงการวิจัย เพื่อให้งานวิจัยได้ด าเนินไปอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยจึงได้
ศึกษาค้นคว้า วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ จากนั้นจัดท าเป็นโครงร่างงานวิจัยตาม
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้วเสนอต่อภาควิชา และขออนุมัติจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขั้นตอนท่ี 2  การด าเนินการวิจัย ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ปรับปรุงข้อบกพร่องและพัฒนาเครื่องมือ
ใหม้ีประสิทธิภาพเพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล จากนั้นน าเครื่องมือท่ีได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูล
จากประชากร  เมื่อได้ข้อมูลท้ังหมดมาผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และแปลผล
ข้อมูล 

ขั้นตอนท่ี 3  การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนท่ีจัดท าร่างรายงานการวิจัย น าเสนอร่าง
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  ปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ เมื่อแก้ไขจนถูกต้องสมบูรณ์   จึงส่งให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
เพื่อขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งในการขอจบหลักสูตร 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 เพื่อให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย  ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย  ซึ่งประกอบด้วย  แผนแบบการวิจัย  ประชากร  ตัวแปรท่ี
ศึกษา  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนแบบการวิจัย 

 แผนแบบการวิจัยท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) 
โดยใช้แผนแบบงานวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one-shot, 
non-experimental case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้ 
 

 
 

เมื่อ  S   หมายถึง   ประชากรท่ีศึกษา 
  X   หมายถึง   ตัวแปรท่ีศึกษา 
  O   หมายถึง   ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 
 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  อ าเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม  ประกอบด้วย  ผู้บริหาร 2 คน  ครูประจ าการ 49 คน  รวมท้ังส้ิน 51 คนท้ังนี้ไม่รวม
ผู้วิจัย 
   
 
 
 

S 
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ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรท่ีศึกษาซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ตัวแปรพื้นฐานเป็นตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา  ต าแหน่งหน้าท่ีและประสบการณ์ท างาน 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา คือ  ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลตามแนวคิด
ขององค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation  Development  Programme) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

2.1 การมีส่วนร่วม (Participation) (X1)  หมายถึง  การท่ีทุกคนมีสิทธิ์ในการตัดสินใจ 
ท้ังทางตรงและทางอ้อมในการมีส่วนร่วมโดยต้ังอยู่บนพื้นฐานของการมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเพื่อ
แสดงความคิดเห็นรวมถึงสามารถมีส่วนร่วมอย่างมีเหตุผลในเชิงสร้างสรรค์ 

2.2 นิติธรรม (Rule of Law) (X2) หมายถึง  กรอบตัวบทกฎหมายต้องมีความ     
เป็นธรรมและไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน 

2.3 ความโปร่งใส (Transparency) (X3) หมายถึง  การบริหารและด าเนินงานต้อง 
อยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสารบุคคลท่ีมีความสนใจหรือมีความเกี่ยวข้องจะต้องสามารถ
เข้าถึงสถาบันกระบวนการและข้อมูลข่าวสารได้โดยตรงท้ังนี้การได้รับข้อมูลข่าวสารต้องเพียงพอต่อ
การท าความเข้าใจและการติดตามประเมินสถานการณ์ 

2.4 การตอบสนอง (Responsiveness) (X4) หมายถึง องค์การและกระบวนการ 
ด าเนินงานต้องพยายามดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

2.5 การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus-Oriented) (X5) หมายถึง มีการประสาน 
ความแตกต่างในผลประโยชน์ของฝ่ายต่างๆ  เพื่อหาข้อยุติร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายไม่ว่า
จะเป็นนโยบายและกระบวนการขั้นตอนใดๆ ให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 

2.6 ความเสมอภาค/ความเท่ียงธรรม (Equity) (X6) หมายถึง ทุกคนมีโอกาสในการ 
ปรับปรุงสถานะหรือรักษาระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตน 

2.7 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  (Effectiveness  and  Efficiency)  (X7)  
หมายถึง องค์การและกระบวนการต้องสร้างผลสัมฤทธิ์ที่ตรงต่อความต้องการและขณะเดียวกันก็ต้อง
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.8 ภาระผิดชอบ (Accountability) (X8) หมายถึง ผู้มีอ านาจตัดสินใจต้องมีภาระ 
รับผิดชอบต่อสาธารณชนท่ัวไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถาบันของตน 

2.9 วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic  Vision) (X9) หมายถึง ผู้น าและสาธารณชน 
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ต้องมีมุมมองท่ีเปิดกว้างและเล็งการณ์ไกลเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองและการพัฒนาความ
มั่นคงของมนุษย์รวมถึงมีจิตส านึกว่าอะไรคือความต้องการจ าเป็นต่อการพัฒนา                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือก    
ท่ีก าหนดค าตอบไว้ให้ (forced choice) ได้แก่ 1) เพศ  2) อายุ  3) ระดับการศึกษา 4) ต าแหน่ง
หน้าท่ีในโรงเรียน และ 5) ประสบการณ์ในการท างาน 
 ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลตามองค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(United Nation  Development  Programme) ท่ีผู้วิจัยได้แนวคิดของนายนภดล  เล็กบาง สร้างขึ้น
เพื่อวัดระดับของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
 เป็นแบบสอบถามชนิดจัดล าดับคุณภาพ  ( Rating  Scale)  ซึ่งสามารถจัดล าดับคุณภาพได้ 
5 ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคิร์ท61 (Likert, s five rating scale)227  โดยผู้วิจัยก าหนดค่าคะแนน
ของช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับ มีความหมายดังนี้ 
 ระดับ 1 หมายถึง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา อยู่ในระดับ 

 น้อยท่ีสุด มีค่าน้ าหนักคะแนน 1 คะแนน 
ระดับ 2 หมายถึง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา อยู่ในระดับ 

 น้อย มีค่าน้ าหนักคะแนน 2 คะแนน 
ระดับ 3 หมายถึง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา อยู่ในระดับ 

 ปานกลาง มีค่าน้ าหนักคะแนน 3 คะแนน 
ระดับ 4 หมายถึง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา อยู่ในระดับ 

 มาก มีค่าน้ าหนักคะแนน 4 คะแนน 
ระดับ 5 หมายถึง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา อยู่ในระดับ 

 มากท่ีสุด มีค่าน้ าหนักคะแนน 5 คะแนน 
ตอนท่ี 3  แบบสอบถามปลายเปิด สอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการบริหารตาม

หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา   

                                                             
61Rensis  Likert,  New  Patterns  of  management, (New York : McGraw-

Hill.1961), 123. 
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การสร้างและการพัฒนาเคร่ืองมือ 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ ซึ่งเป็นแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือแบบสอบถามความคิดเห็นจากงานวิจัยของนายนพดล เล็กบาง  ซึ่งมีค่า 
IOC อยู่ระหว่าง .67-1.00  และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .979762 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของผู้ให้
ข้อมูลในโรงเรียนประชากรจ านวน 51 คน  โดยผู้ให้ข้อมูลคือ  ผู้บริหาร 2 คน  ครูประจ าการ 49 คน 
ของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  ซึ่งผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้วิจัยท าหนังสือเรียนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
ซึ่งเป็นประชากรในการวิจัย  เพื่อให้ออกหนังสือแจ้งขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา             
ครูประจ าการ  ของสถานศึกษาให้ช่วยอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ 
 2. ผู้วิจัยน าหนังสือท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ออกให้ไปส่งยังโรงเรียนภัทรญาณ
วิทยา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดย ติดตามเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 
  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) เมื่อ
ได้รับแบบสอบถามคืนแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 2. ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
 3. จัดท าตารางแจกแจงคะแนน (tally sheet) เพื่อกรอกคะแนนให้สอดคล้องกับแผน 
การวิเคราะห์ข้อมูล  และระเบียบวิธีทางสถิติท่ีใช้ 
 4. น าข้อมูลดังกล่าวไปค านวณหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 5. ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดใช้การสังเคราะห์เนื้อหา 

                                                             
62นพดล  เล็กบาง, กำรน ำหลักธรรมำภิบำลมำใช้ในโรงเรียนนิวิฐรำษฎร์อุปถัมภ์. (บัณฑิต

วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 47. 
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ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีศึกษา และข้อค าถามท่ีต้องการ
ทราบในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage ) 
 2. การวิเคราะห์การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  วิเคราะห์โดย

ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean : µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : ) 
แล้วน าค่ามัชฌิมเลขคณิตไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ขอบเขตของค่ามัชฌิมเลขคณิตตามแนวคิดของ
เบสท์ (Best)63 รายละเอียดดังนี้ 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน 

ภัทรญาณวิทยา อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน 

ภัทรญาณวิทยา อยู่ในระดับน้อย 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน 

ภัทรญาณวิทยา อยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน 

ภัทรญาณวิทยา อยู่ในระดับมาก 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่า  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน 

ภัทรญาณวิทยา อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 3. การวิเคราะห์แนวทางพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  (Content  Analysis) 
 
 
 
 
 
 

                                                             
63John W. Best,  Research  in Education, (New Jersey : Prentce-Hall  

lnc,1970), 190. 
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สรุป 

 

 การวิจัยเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา มีวัตถุประสงค์
เพื่อทราบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  และแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา โดยใช้โรงเรียนภัทรญาณวิทยา เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้ให้ข้อมูลคือ  
ผู้บริหาร 2 คน   ครูประจ าการ 49 คน ของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ตามองค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation 
Development  Programme)  สถิติท่ีใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency)ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean:µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation : ) และ และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content  analysis)  
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง “การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา”  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย1) เพื่อทราบการบริหารตามหลัก          
ธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  2) เพื่อทราบแนวทางในการพัฒนาการบริหารตามหลัก  
ธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ประชากรท่ีใช้ในการวิ จัย คือ  บุคลากรของโรงเรียน    
ภัทรญาณวิทยา  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน  ข้าราชการครู 49 คน  รวมท้ังส้ิน 51 คน  
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้ผู้ตอบแบบสอบถาม   
51 ฉบับ  ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาครบทุกฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 100  น ามาวิเคราะห์และ
เสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย  แบ่งออกเป็น 3 ตอน  คือ 
 ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
 ตอนท่ี 3  การวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน
ภัทรญาณวิทยา   
 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 สถานภาพท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูลซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรของโรงเรียน  
ภัทรญาณวิทยา  รวมท้ังส้ิน 51 คน  โดยแยกพิจารณาตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ต าแหน่ง
หน้าท่ีในโรงเรียนและประสบการณ์ในการท างาน โดยผู้วิจัยใช้ ค่าความถี่ (Frequency)  และค่าร้อยละ 
(Percentage)  ในการวิเคราะห์ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ข้อที่ สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 เพศ 
1. ชาย 
2. หญิง 

 
11 
40 

 
21.57 
78.43 

รวม 51 100.00 
2 อาย ุ

1. อายุต่ ากว่า 30 ปี 
2. 30 - 40 ปี 
3. 41 - 50 ปี 
4. 51 ปีขึ้นไป 

 
11 
25 
4 
11 

 
21.57 
49.02 
 7.84 
21.57 

รวม 51 100.00 
3 ระดับการศึกษา 

1. ปริญญาตรี                             
2. ปริญญาโท 
3. ปริญญาเอก                               

 
35 
15 
1 

 
68.63 
29.41 
 1.96 

รวม 51 100.00 
4 ต าแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน 

1. ผู้บริหาร 
2. ครู 

 
2 
49 

 
 3.92 
96.08 

รวม 51 100.00 
5 ประสบการณ์ในการท างาน 

1. ไม่เกิน 5 ปี 
2. 5 – 10 ปี 
3. 11 - 20 ปี 
4. 21 ปีขึ้นไป 

 
18 
20 
2 
11 

 
35.29 
39.22 
 3.92 
21.57 

รวม 51 100.00 
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 จากตารางท่ี 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศหญิง 40 คน  คิดเป็นร้อยละ 78.43 และ
เพศชาย 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.57 มีอายุระหว่าง 30-40 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.02 มีอายุต่ ากว่า 30 ปี  จ านวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.57 มีอายุ 51 ปีขึ้นไป  จ านวน 11 คน  
คิดเป็นร้อยละ 21.57 และมีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.84  
 การศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน 35 คน  คิดเป็นร้อยละ 68.63  ระดับปริญญาโท  
จ านวน 15  คน  คิดเป็นร้อยละ 29.41 และระดับปริญญาเอก  จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.96 
 ต าแหน่งหน้าท่ีเป็นครู  จ านวน 49 คน  คิดเป็นร้อยละ 96.08  และผู้บริหาร 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.92             
 ประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี  จ านวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.22  ประสบการณ์
ในการท างานไม่เกิน 5 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29 ประสบการณ์ในการท างาน 21 ปีขึ้นไป 
จ านวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ  21.57 และประสบการณ์ในการท างาน 11-20 ปี  จ านวน 2 คน  คิดเป็น
ร้อยละ  3.92 
 

ตอนที่ 2  การวิเคราะห์การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

 ในการวิเคราะห์การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  เพื่อตอบ
ค าถามการวิจัยข้อท่ี 1  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean : µ)  และ     

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: ) จากผู้ตอบแบบสอบถาม 51 คน แล้วน าไป
เปรียบเทียบเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดในตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

(N=51) 
ข้อที่ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
ค่ามัชฌิมเลขคณติ 

(µ) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน () 

ระดับ 

1 ด้านการมีส่วนร่วม 3.90 .55 มาก 
2 ด้านนิติธรรม 4.18 .57 มาก 
3 ด้านความโปร่งใส 4.10 .56 มาก 
4 ด้านการตอบสนอง 3.90 .55 มาก 
5 ด้านการมุ่งเนน้ฉันทามติ 3.85 .59 มาก 
6 ด้านความเสมอภาค 3.81 .63 มาก 
7 ด้านประสทิธผิลและประสทิธิภาพ 4.08 .48 มาก 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 
ข้อที่ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 

(µ) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน () 

ระดับ 

8 ด้านภาระรับผิดชอบ 4.11 .44 มาก 
9 ด้านวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ 4.05 .53 มาก 

รวม 4.00 .54 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา อยู่ใน

ระดับมาก  ( µ = 4.00,  = .54)  เมื่อแยกพิจารณารายด้าน  พบว่าการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  อยู่ในระดับมากท้ัง 9 ด้าน  โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต  จากมากไป

น้อยได้ดังนี้  ด้านนิติธรรม ( µ = 4.18,  = .57)  ด้านภาระรับผิดชอบ ( µ = 4.11,  = .44)         

ด้านความโปร่งใส  ( µ = 4.10,  = .56)  ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  ( µ = 4.08,  = .48)   

ด้านวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์  ( µ = 4.05,  = .53)  ด้านการตอบสนอง ( µ = 3.90,  = .55)     

ด้านการมีส่วนร่วม ( µ = 3.90,  = .55)   ด้านการมุ่งเน้นฉันทามติ ( µ = 3.85,  = .59)  และด้าน

ความเสมอภาค  ( µ = 3.81,  = .63)    
 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน       
ภัทรญาณวิทยา  ได้ผลดังตารางท่ี 5-13 
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ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ด้านการมีส่วนร่วม 

(N=51) 
ข้อที ่ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ด้านการมี
ส่วนร่วม 

ค่ามัชฌิมเลขคณติ 
(µ) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน () 

ระดับ 

1 ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีส่วนร่วมใน การตัดสินใจในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 

3.98 .64 มาก 

2 ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม 

3.84 .70 มาก 

3 ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น
เป็นไปอย่างมี เหตุผลในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 

3.90 .70 มาก 

4 ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีส่วนร่วมในเชิงสร้างสรรค์ 

3.90 .67 มาก 

รวม 3.90 .55 มาก 

 
 จากตารางท่ี 5  พบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ด้าน

การมีส่วนร่วม  อยู่ในระดับมาก  ( µ = 3.90,  = .55)   เมื่อแยกพิจารณารายด้าน  พบว่า           
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  อยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน  โดยเรียงล าดับ
ค่ามัชฌิมเลขคณิต  จากมากไปน้อยได้ดังนี้  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน      

การตัดสินใจในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน  ( µ = 3.98,  = .64)  ผู้บริหาร  ครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในเชิงสร้างสรรค์  ( µ = 3.90,  = .67)  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเป็นไปอย่างมีเหตุผลในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของ

โรงเรียน   ( µ = 3.90,  = .70)  และผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม  

( µ = 3.84,  = .70)   
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ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ด้านนิติธรรม 

(N=51) 
ข้อที ่ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ด้านนิติธรรม 
ค่ามัชฌิมเลขคณติ 

(µ) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน () 

ระดับ 

1 มีการน าพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
มาใช้เป็นแนวทางในการบริหาร 

4.25 .56 มาก 

2 กฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรครูและบุคลากรทางการ
ศึ กษามี ค ว าม เ ป็ น ธ ร รม  ถู ก ต้อ ง  
ทันสมัย  และเป็นที่ยอมรับ 

4.24 .62 มาก 

3 การ บังคับ ใช้ กฎหมาย  ระ เ บียบ  
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างเสมอภาค  
ยุติธรรม  และเท่าเทียม 

4.08 .80 มาก 

4 บุคลากรในโรงเรียนตระหนักถึงสิทธิ
ห น้ า ที่ ข อ ง ต น  เ ข้ า ใ จ ก ฎ เ ก ณ ฑ์  
ระเบียบ  และข้อบังคับที่น ามาใช้ใน
โรงเรียน 

4.22 .73 มาก 

5 ผู้บริหารใช้กฎกระทรวง  ระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ กับบุคลากรอย่างเป็น
ธรรม 

4.12 .79 มาก 

รวม 4.18 .57 มาก 

 
จากตารางท่ี   6  พบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ด้าน

นิติธรรม  อยู่ในระดับมาก  (µ = 4.18,  = .57)   เมื่อแยกพิจารณารายด้าน  พบว่า การบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  อยู่ในระดับมากท้ัง 5 ด้าน  โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลข
คณิต  จากมากไปน้อยได้ดังนี้  มีการน าพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ระเบียบ

และข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการบริหาร (µ = 4.25,  = .56)    
กฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติงานของบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม  
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ถูกต้อง  ทันสมัย  และเป็นท่ียอมรับ  (µ = 4.24,  = .62)   บุคลากรในโรงเรียนตระหนักถึงสิทธิ

หน้าท่ีของตน  เข้าใจกฎเกณฑ์  ระเบียบ  และข้อบังคับท่ีน ามาใช้ในโรงเรียน  ( µ = 4.22,  = .73)  
ผู้บริหารใช้กฎกระทรวง  ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ กับบุคลากรอย่างเป็นธรรม  (µ = 4.12,          

 = .79)   และการบังคับใช้กฎหมาย  ระเบียบ  กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างเสมอภาค  ยุติธรรม  

และเท่าเทียม  (µ = 4.08,  = .80) 
 
ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ด้านความโปร่งใส 

(N=51) 
ข้อที ่ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ด้านความ
โปร่งใส 

ค่ามัชฌิมเลขคณติ 
(µ) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน () 

ระดับ 

1 ผู้ บ ริ ห า รมี ค ว ามโปร่ ง ใส ในกา ร
บริหารงาน  และสามารถตรวจสอบได้ 

4.06 .78 มาก 

2 มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ โรงเรียน
ได้รับให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ
อย่างสม่ าเสมอ 

4.22 .61 มาก 

3 ผู้บริหารด าเนินการด้านงบประมาณ
ของโรงเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของงาน/โครงการ  และเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษา 

4.00 .85 มาก 

4 มีการแจ้ ง   หรื อประชาสั มพัน ธ์
ปฏิบัติงานของโรงเรียน  ให้บุคลากร
ได้ทราบอย่างสม่ าเสมอ 

4.18 .62 มาก 

5 มีการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียด
งบประมาณต่าง ๆ  ที่โรงเรียนได้รับให้
บุคลากรทุกคนทราบ 

4.04 .72 มาก 

รวม 4.10 .56 มาก 
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 จากตารางท่ี   7  พบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ด้าน

ความโปร่งใส  อยู่ในระดับมาก  (µ = 4.10,  = .56)   เมื่อแยกพิจารณารายด้าน  พบว่าการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  อยู่ในระดับมากท้ัง 5 ด้าน  โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิม
เลขคณิต  จากมากไปน้อยได้ดังนี้  มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่โรงเรียนได้รับให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ

อย่างสม่ าเสมอ  (µ = 4.22,  = .61)  มีการแจ้ง  หรือประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานของโรงเรียน         

ให้บุคลากรได้ทราบอย่างสม่ าเสมอ  (µ = 4.18,  = .62)  ผู้บริหารมีความโปร่งใสในการบริหารงาน  

และสามารถตรวจสอบได้  (µ = 4.06,  = .78)  มีการจัดประชุมช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณต่าง ๆ  

ท่ีโรงเรียนได้รับให้บุคลากรทุกคนทราบ  (µ = 4.04,  = .72)  และผู้บริหารด าเนินการด้าน
งบประมาณของโรงเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ  และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

(µ = 4.00,  = .85)   
 
ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ด้านการตอบสนอง 

 (N=51) 
ข้อที ่ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ด้านการ
ตอบสนอง 

ค่ามัชฌิมเลขคณติ 
(µ) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน () 

ระดับ 

1 ผู้บริหารมีการจัดสวัสดิการให้บุคลากร
อย่างเหมาะสม 

3.78 .67 มาก 

2 ผู้บริหารมีการนิ เทศ  ติดตามการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็น
ระบบและสม่ าเสมอ 

4.08 .63 มาก 

3 มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า ค ว า ม รู้  
ความสามารถของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.94 .76 มาก 

4 มีการจัดระบบดูแล  ช่วยเหลืออ านวย
ความสะดวกในการประสานงาน
ติดต่อกันระหว่างโรงเรียน  ชุมชน  ครู  
ผู้ปกครอง 

3.90 .70 มาก 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 

ข้อที ่ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ด้านการ
ตอบสนอง 

ค่ามัชฌิมเลขคณติ 
(µ) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน () 

ระดับ 

5 มีการให้บริการด้านแหล่ งเรียนรู้  
อาคารสถานที่   วัสดุครุภัณฑ์  แก่
บุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน 

3.92 .74 มาก 

5 มีการให้บริการด้านแหล่ งเรียนรู้  
อาคารสถานที่   วัสดุครุภัณฑ์  แก่
บุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน 

3.92 .74 มาก 

6 มีการรายงานผลการเรียนของนักเรียน
ให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างสม่ าเสมอ 

4.35 .63 มาก 

7 มีการรายงานความประพฤติของ
นักเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบอย่าง
สม่ าเสมอ 

4.31 .58 มาก 

รวม 3.90 .55 มาก 

 
 จากตารางท่ี  8  พบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา      

ด้านการตอบสนอง อยู่ในระดับมาก  (µ = 3.90,  = .55)   เมื่อแยกพิจารณารายด้าน  พบว่า  การ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  อยู่ในระดับมากท้ัง 7 ด้าน  โดยเรียงล าดับค่า
มัชฌิมเลขคณิต  จากมากไปน้อยได้ดังนี้  มีการรายงานผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ

อย่างสม่ าเสมอ  (µ = 4.35,  = .63)   มีการรายงานความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครอง

รับทราบอย่างสม่ าเสมอ  (µ = 4.31,  = .58)   ผู้บริหารมีการนิเทศ  ติดตามการปฏิบัติงานของ

บุคลากรอย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ (µ = 4.08,  = .63) มีการส่งเสริมพัฒนาความรู้  

ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  (µ = 3.94,  = .76)  มีการให้บริการด้านแหล่งเรียนรู้  

อาคารสถานท่ี  วัสดุครุภัณฑ์ แก่บุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน  (µ = 3.92,  = .74)  มีการ
จัดระบบดูแล  ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในการประสานงานติดต่อกันระหว่างโรงเรียน  ชุมชน  

ครู  ผู้ปกครอง  (µ = 3.90,  = .70)  และผู้บริหารมีการจัดสวัสดิการให้บุคลากรอย่างเหมาะสม      

(µ = 3.78,  = .67)   
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ด้านการมุ่งเน้นฉันทามติ 

 (N=51) 
ข้อที ่ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ด้านการ
มุ่งเน้นฉันทามติ 

ค่ามัชฌิมเลขคณติ 
(µ) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน () 

ระดับ 

1 ผู้บริหารเคารพในความคิดเห็นที่
แตกต่างกันและกล้าที่จะยอมรับผล
จากการท างาน 

3.78 .81 มาก 

2 บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ใน
โรงเรียนมีกระบวนการสรรหาหรือ
เลือกสรร  โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการทางการศึกษา 

3.88 .68 มาก 

3 บุคลากรมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการและ
ประเมินผลการจัดท าแผน ปฏิบัติการ
อย่างสม่ าเสมอ 

3.96 .80 มาก 

4 ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังความ
คิดเห็นของบุคลากร  ด้วยความเป็น
ธรรมและมีใจเป็นกลาง 

3.76 .71 มาก 

5 เมื่อมี ปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานจะมีการหาข้อยุติในการ
หาทางแก้ไขร่วมกัน 

3.84 .67 มาก 

รวม 3.85 .59 มาก 

 
 จากตารางท่ี  9  พบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา      

ด้านการมุ่งเน้นฉันทามติ  อยู่ในระดับมาก  (µ = 3.85,  = .59)   เมื่อแยกพิจารณารายด้าน  พบว่า      
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  อยู่ในระดับมากท้ัง 5 ด้าน  โดยเรียงล าดับ
ค่ามัชฌิมเลขคณิต  จากมากไปน้อยได้ดังนี้   บุคลากรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการจัดท า

แผนปฏิบัติการและประเมินผลการจัดท าแผน ปฏิบัติการอย่างสม่ าเสมอ  (µ = 3.96,  = .80)   
บุคลากรท่ีด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในโรงเรียนมีกระบวนการสรรหาหรือเลือกสรร  โดยให้บุคลากรมีส่วน
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ร่วมในการด าเนินการทางการศึกษา  (µ = 3.88,  = .68)   เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานจะมีการหาข้อยุติในการหาทางแก้ไขร่วมกัน  (µ = 3.84,  = .67)   ผู้บริหารเคารพใน

ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันและกล้าท่ีจะยอมรับผลจากการท างาน   (µ = 3.78,  = .81)   และ
ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังความคิดเห็นของบุคลากร  ด้วยความเป็นธรรมและมีใจเป็นกลาง            

(µ = 3.76,  = .71)    
 
ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ด้านความเสมอภาค 

 (N=51) 
ข้อที ่ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ด้านความ
เสมอภาค 

ค่ามัชฌิมเลขคณติ 
(µ) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน () 

ระดับ 

1 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเสมอ
ภาคและมีความยุติธรรมกับบุคลากร
ทุกคน 

3.71 .73 มาก 

2 บุคลากรในโรงเรียนได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานตามความรู้
ความสามารถและความเหมาะสม 

3.84 .78 มาก 

3 ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรด้วยความยุติธรรม 

3.82 .68 มาก 

4 ผู้บริหารใช้หลักคุณธรรมประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบของ
บุคลากร 

3.88 .71 มาก 

รวม 3.81 .63 มาก 

 
 จากตารางท่ี   10  พบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ด้าน

ความเสมอภาค  อยู่ในระดับมาก  (µ = 3.81,  = .63)   เมื่อแยกพิจารณารายด้าน  พบว่า           
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  อยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน  โดยเรียงล าดับ
ค่ามัชฌิมเลขคณิต  จากมากไปน้อยได้ดังนี้  ผู้บริหารใช้หลักคุณธรรมประกอบการพิจารณา   ความดี

ความชอบของบุคลากร  (µ = 3.88,  = .63)   บุคลากรในโรงเรียนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตาม
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ความรู้ความสามารถและความเหมาะสม  (µ = 3.84,  = .78)  ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรด้วยความยุติธรรม  (µ = 3.82,  = .68)  และผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเสมอภาค

และมีความยุติธรรมกับบุคลากรทุกคน  (µ = 3.71,  = .73)   
 
ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 (N=51) 
ข้อที ่ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

โรงเรี ยนภัทรญาณวิ ทยา  ด้ าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

ค่ามัชฌิมเลขคณติ 
(µ) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน () 

ระดับ 

1 ผู้บริหารสถานศกึษาด าเนนิการพัฒนา
ปรับปรุงการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

4.14 .53 มาก 

2 มีการวางแผนการใชห้้องเรียน  อาคาร
เรียน  และบริเวณโรงเรียนให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 

3.96 .75 มาก 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสรรทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.98 .68 มาก 

4 ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียน  และน า
ผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการ
สอน 

3.98 .71 มาก 

5 มีการส่งบุคลากรในโรงเรียนไปอบรม
ตามภาระหน้าที่ 

4.33 .52 มาก 

รวม 4.08 .48 มาก 

 
 จากตารางท่ี   11  พบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ด้าน

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  อยู่ในระดับมาก  (µ =4.08,  = .48)   เมื่อแยกพิจารณารายด้าน  
พบว่า  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  อยู่ในระดับมากท้ัง 5 ด้าน         
โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต  จากมากไปน้อยได้ดังนี้  มีการส่งบุคลากรในโรงเรียนไปอบรมตาม
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ภาระหน้าท่ี  (µ =4.33,  = .52)   ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานให้มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  (µ =4.14,  = .53)   ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง

จ ากัดได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  (µ =3.98,  = .68)   ครูมีการท าวิจัยในช้ันเรียน  และ

น าผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน  (µ =3.98,  = .71)   และมีการวางแผนการใช้ห้องเรียน  

อาคารเรียน  และบริเวณโรงเรียนให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี  (µ =3.96,  = .75)    
 
ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ด้านภาระรับผิดชอบ 

 (N=51) 
ข้อที ่ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ด้านภาระ
รับผิดชอบ 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 
(µ) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน () 

ระดับ 

1 มีการบริหารงานตามแผนปฏิบัติงาน  
และวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

4.08 .52 มาก 

2 ผู้บริหารมีความต้ังใจท่ีจะแก้ปัญหาท่ี
เกิดขึ้นภายในโรงเรียน 

4.14 .57 มาก 

3 ผู้บริหารมีความตระหนักส านึกใน
หน้าท่ีและการปฏิบัติท่ีมีต่อโรงเรียน
และสังคม 

4.18 .55 มาก 

4 มีการประเมินผล  และติดตามการ
ด าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ 

4.06 .46 มาก 

รวม 4.11 .44 มาก 
 
 จากตารางท่ี   12  พบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ด้าน

ภาระรับผิดชอบ  อยู่ในระดับมาก  (µ = 4.11,  = .44)   เมื่อแยกพิจารณารายด้าน  พบว่า         
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  อยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน  โดยเรียงล าดับ
ค่ามัชฌิมเลขคณิต  จากมากไปน้อยได้ดังนี้  ผู้บริหารมีความตระหนักส านึกในหน้าท่ีและการปฏิบัติท่ีมี

ต่อโรงเรียนและสังคม  (µ = 4.18,  = .55)   ผู้บริหารมีความต้ังใจท่ีจะแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายใน

โรงเรียน  (µ = 4.14,  = .57)   มีการบริหารงานตามแผนปฏิบัติงาน  และวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
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(µ = 4.08,  = .52)   และมีการประเมินผล  และติดตามการด าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ      

(µ = 4.06,  = .46)    
ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ด้านวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ 

 (N=51) 
ข้อที ่ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

โรงเรี ยนภัทรญาณวิทยา   ด้ าน
วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ 

ค่ามัชฌิมเลขคณติ 
(µ) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน () 

ระดับ 

1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร
จัดการโรงเรียน 

4.02 .71 มาก 

2 มีการคาดการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์
และความเปลี่ยนแปลง 

3.92 .63 มาก 

3 ด าเนินนโยบายตามที่ได้รับมอบหมาย
จากหน่วยบังคับบัญชา 

4.18 59 มาก 

4 มีการบริหารจัดการที่ค านึงถึงความ
มั่นคง  ไม่แปลกแยกจากชุมชน 

4.06 .64 มาก 

5 มีการเรียงล าดับการด าเนินโครงการ
และกิจกรรมความต้องการจ าเป็นและ
นโยบายเร่งด่วน 

4.06 .54 
 
 

มาก 

รวม 4.05 .53 มาก 

 
 จากตารางท่ี   13  พบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา    

ด้านวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์  อยู่ในระดับมาก  (µ = 4.05,  = .53)   เมื่อแยกพิจารณารายด้าน  
พบว่า  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  อยู่ในระดับมากท้ัง 5 ด้าน  โดย
เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต  จากมากไปน้อยได้ดังนี้  ด าเนินนโยบายตามท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วย

บังคับบัญชา  (µ = 4.18,  = .59)   มีการเรียงล าดับการด าเนินโครงการและกิจกรรมความต้องการ

จ าเป็นและนโยบายเร่งด่วน  (µ = 4.06,  = .54)   มีการบริหารจัดการท่ีค านึงถึงความมั่นคง         

ไม่แปลกแยกจากชุมชน  (µ = 4.06,  = .64)   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการโรงเรียน         

(µ = 4.02,  = .71)   และมีการคาดการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์และความเปล่ียนแปลง  (µ = 3.92,     

 = .63)    
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ตอนที่ 3  แนวทางในการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา   

 จากการวิจัยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จากแบบสอบถามปลายเปิด จากผู้ตอบแบบสอบถาม 51 คน  ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังรายละเอียดในตารางท่ี 14 
 
ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน
ภัทรญาณวิทยา 
 
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
แนวทางการพัฒนาการบริหารตาม 

หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
1. การมีส่วนร่วม (Participation)   ผู้บริหาร  ครู  ควรมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ  ควรมี

ส่วนร่วมในการวางแผน  มีคุณธรรมจริยธรรม  ช่วยเหลืองาน
กัน มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน  ด าเนินงานจัดท าโครงการต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียน  และมีการน าผลการตัดสินใจในท่ีประชุมไปใช้
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน   
 

2. นิติธรรม (Rule of Law)   
 

ควรมีการศึกษา  อบรมด้านกฎหมายเป็นประจ า ใช้หลักการใน
การท างานท่ีเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับอย่าง
สม่ าเสมอและเท่าเทียม  เพื่อให้ปฏิบั ติตามกฎหมาย 
พระราชบัญญัติ  อย่างเคร่งครัด  ท าให้ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนตระหนักถึงสิทธิ  หน้าท่ีของตนเอง  ควรใช้หลักนิติ
ธรรมด้วยความเมตตา กรุณา  ไม่เลือกปฏิบัติ 
 

3. ความโปร่งใส (Transparency)   ควรมีการให้ข้อมูลกับบุคลากรในเรื่องงบประมาณ การบริหาร
บัญชีและเงินสวัสดิการให้รับทราบอย่างถูกต้องและคุ้มค่า  
สามารถตรวจสอบได้และมีการช้ีแจงถึงรายละเอียดให้ทราบท่ัว
กันก่อนท่ีจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  ควรมีการเปิดเผย
ข้อมูลสรุปโครงการและการสรุปการใช้จ่ายทุกปีงบประมาณ 
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การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

แนวทางการพัฒนาการบริหารตาม 
หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

4. การตอบสนอง (Responsiveness)   ควรมีการนิเทศ  ติดตามการด าเนินงานอย่างท่ัวถึง  มีการ
บริ ห า ร ง าน ท่ี ต อบสนอ งน โ ยบ ายข อง ภาค รั ฐ และ
กระทรวงศึกษาธิการ  การใช้กฎอนุโลมบางเรื่องควรใช้อย่าง
ระมัดระวัง  มีการรายงานผลการเรียนให้กับผู้ปกครองและ
นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ  และประสานงานในการช่วยเหลือ  
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ครู  นักเรียนและผู้ปกครอง  เพื่อ
สร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจ 

 
5. การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus-
Oriented) 

ควรยอมรับความคิดเห็นท่ีเกิดจากความขัดแย้ง  และร่วม
แก้ปัญหาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  สามารถโต้แย้งโดยอยู่บน
พื้นฐานของเหตุและผล  มีการประชุมหาข้อยุติแก้ปัญหา
ร่วมกันท้ังโรงเรียน  และท าให้ได้ข้อสรุปในการปฏิบัติงาน      
คิดบวกในการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 

6. ความเสมอภาค/ความเท่ียงธรรม 
(Equity)   

ผู้บริหารใช้หลักคุณธรรม  มีความยุติธรรม  มีความเสมอภาค
ในการบริหารงาน  พิจารณาตามสภาพจริง  มีหลักเกณฑ์ท่ี
ชัดเจน   มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น มีสิทธิเท่าเทียมกัน
แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ทุกคนรับทราบ  มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานสม่ าเสมอ  และควรใช้หลักคุณธรรมในการ
บริหารงานจะท าให้ท างานได้อย่างมีความสุข 
 

7. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
(Effectiveness  and  Efficiency)   

ผู้บริหารมีการวางแผน  ปฏิบัติงาน  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  
และประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขงาน 
พัฒนางานไปในทิศทางเดียวกัน   มีการท าวิจัยในช้ันเรียน 
อ านวยความสะดวกในการบริหารงานของบุคลากร จัดระบบ
การใช้อาคารสถานท่ีภายในให้เกิดประโยชน์และตรงความ
ต้องการของการเรียน   
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การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

แนวทางการพัฒนาการบริหารตาม 
หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

8. ภาระผิดชอบ (Accountability)   
 

ควรมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้  
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเพื่อความรวดเร็ว ให้
การบริการแก่ผู้รับบริการในการอ านวยความสะดวกแก่นักเรียน
และผู้ปกครอง ต้ังใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  มี
ภาระรับผิดชอบท้ังงานสอนและงานอื่น ๆ  แบ่งหน้าท่ีในการ
ท างานและมีผู้รับผิดชอบร่วมกัน  เลือกงานให้เหมาะกับคน  
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในโรงเรียนต้องมีการวางแผนและแก้ไข
ปัญหาให้ดีขึ้น 
 

9. วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic  
Vision) 
 

ควรมีวิ สัยทัศน์ ท่ีรองรับแผนและนโยบายตามภาวะการ
เปล่ียนแปลงและวางแผนในระยะยาว  ควรให้ความส าคัญใน
ทุกด้านเพื่อประโยชน์ขององค์กร  จัดท าแผนปฏิบัติงานอย่าง
เป็นรูปธรรม  สามารถด าเนินนโยบายขับเคล่ือนโครงการต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

 
จากตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  พบว่า 
ด้านการมีส่วนร่วม  มีแนวทางในการพัฒนา  คือ ผู้บริหาร  ครู  ควรมีส่วนร่วมในการคิดและ

ตัดสินใจ  ควรมีส่วนร่วมในการวางแผน  มีคุณธรรมจริยธรรม  ช่วยเหลืองานกัน มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน  
ด าเนินงานจัดท าโครงการต่าง ๆ ภายในโรงเรียน  และมีการน าผลการตัดสินใจในท่ีประชุมไปใช้เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน   

ด้านนิติธรรม  มีแนวทางในการพัฒนา  คือ  ควรมีการศึกษา  อบรมด้านกฎหมายเป็นประจ า ใช้
หลักการในการท างานท่ีเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับอย่างสม่ าเสมอและเท่าเทียม เพื่อให้
ปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ  อย่างเคร่งครัด  ท าให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนตระหนักถึงสิทธิ  
หน้าท่ีของตนเอง  ควรใช้หลัก      นิติธรรมด้วยความเมตตา กรุณา  ไม่เลือกปฏิบัติ 
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ด้านความโปร่งใส  มีแนวทางในการพัฒนา  คือ  ควรมีการให้ข้อมูลกับบุคลากรในเรื่อง
งบประมาณ การบริหารบัญชีและเงินสวัสดิการให้รับทราบอย่างถูกต้องและคุ้มค่า  สามารถตรวจสอบได้
และมีการช้ีแจงถึงรายละเอียดให้ทราบท่ัวกันก่อนท่ีจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  ควรมีการเปิดเผย
ข้อมูลสรุปโครงการและการสรุปการใช้จ่ายทุกปีงบประมาณ 

ด้านการตอบสนอง  มีแนวทางในการพัฒนา  คือ  ควรมีการนิเทศ  ติดตามการด าเนินงานอย่าง
ท่ัวถึง  มีการบริหารงานท่ีตอบสนองนโยบายของภาครัฐและกระทรวงศึกษาธิการ  การใช้กฎอนุโลมบาง
เรื่องควรใช้อย่างระมัดระวัง  มีการรายงานผลการเรียนให้กับผู้ปกครองและนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ  และ
ประสานงานในการช่วยเหลือ  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ครู  นักเรียนและผู้ปกครอง  เพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นและความไว้วางใจ 

ด้านการมุ่งเน้นฉันทามติ  มีแนวทางในการพัฒนา  คือ ควรยอมรับความคิดเห็นท่ีเกิดจากความ
ขัดแย้ง  และร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  สามารถโต้แย้งโดยอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผล  
มีการประชุมหาข้อยุติแก้ปัญหาร่วมกันท้ังโรงเรียน  และท าให้ได้ข้อสรุปในการปฏิบัติงาน  คิดบวกในการ
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

ด้านความเสมอภาค  มีแนวทางในการพัฒนา  คือ ผู้บริหารใช้หลักคุณธรรม  มีความยุติธรรม  มี
ความเสมอภาคในการบริหารงาน  พิจารณาตามสภาพจริง  มีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน   มีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็น มีสิทธิเท่าเทียมกันแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ทุกคนรับทราบ  มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสม่ าเสมอ  และควรใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานจะท าให้ท างานได้อย่างมีความสุข 

ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  มีแนวทางในการพัฒนา  คือ  ผู้บริหารมีการวางแผน  
ปฏิบัติงาน  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขงาน พัฒนา
งานไปในทิศทางเดียวกัน   มีการท าวิจัยในช้ันเรียน อ านวยความสะดวกในการบริหารงานของบุคลากร 
จัดระบบการใช้อาคารสถานท่ีภายในให้เกิดประโยชน์และตรงความต้องการของการเรียน   

ด้านภาระรับผิดชอบ  มีแนวทางในการพัฒนา  คือ  ควรมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานท่ีก าหนดไว้  ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเพื่อความรวดเร็ว ให้การบริการแก่
ผู้รับบริการในการอ านวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ต้ังใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  มีภาระรับผิดชอบท้ังงานสอนและงานอื่น ๆ แบ่งหน้าท่ีในการท างานและมีผู้รับผิดชอบร่วมกัน  
เลือกงานให้เหมาะกับคน  ปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในโรงเรียนต้องมีการวางแผนและแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น 
 ด้านวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์  มีแนวทางในการพัฒนา  คือ  ควรมีวิสัยทัศน์ ท่ีรองรับแผนและ
นโยบายตามภาวะการเปล่ียนแปลงและวางแผนในระยะยาว  ควรให้ความส าคัญในทุกด้านเพื่อประโยชน์
ขององค์กร  จัดท าแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม  สามารถด าเนินนโยบายขับเคล่ือนโครงการต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  เป็นการวิจัย  
เชิงพรรณนา (Descriptive  Research)  โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย1) เพื่อทราบการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  2) เพื่อทราบแนวทางในการพัฒนาการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ในการวิจัยครั้งนี้ใช้หลักธรรมาภิบาลตามแนวคิดของ
องค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  (United Nation  Development  Programme: UNDP) เป็น
ขอบเขตของการวิจัย  ซึ่งประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้คือ  บุคลากรของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  
ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน  ข้าราชการครู 49 คน  รวมท้ังส้ิน 51 คน  ซึ่งได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมา 51 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 100  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ  
แบ่งเป็น 3 ตอน  คือ ตอนท่ี 1  สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2  การบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา และตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิด เกี่ยวกับ
แนวทางในการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล  คือ ความถี่ (Frequency)  ร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic 

Mean : µ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: ) และการวิเคราะห์เนื้อหา  (Content 
analysis)  เพื่อหาแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  โดยภาพรวมและรายด้าน  
อยู่ในระดับมาก  โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยได้ดังนี้  ด้านนิติธรรม  ด้านภาระ
รับผิดชอบ ด้านความโปร่งใส  ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  ด้านการตอบสนอง ด้านวิสัยทัศน์
เชิงยุทธศาสตร์  ด้านการมีส่วนร่วม  ด้านการมุ่งเน้นฉันทามติ  และด้านความเสมอภาค  
 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา   โดย
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)  พบว่า 

ด้านการมีส่วนร่วม  มีแนวทางในการพัฒนา  คือ เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ   
มีส่วนร่วมในการวางแผน  

ด้านนิติธรรม  มีแนวทางในการพัฒนา  คือ  มีการจัดการอบรมด้านกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ ๆ ท่ีถูกต้องในการปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 
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ด้านความโปร่งใส  มีแนวทางในการพัฒนา  คือ  การให้ข้อมูลกับบุคลากรในเรื่องงบประมาณ  
การจัดซื้อ จัดจ้าง  การบริหารบัญชีและเงินสวัสดิการ สามารถตรวจสอบได้ 

ด้านการตอบสนอง  มีแนวทางในการพัฒนา  คือ  มีการนิเทศ  ติดตามการด าเนินงาน 
ประสานงานในการช่วยเหลือ 

ด้านการมุ่งเน้นฉันทามติ  มีแนวทางในการพัฒนา  คือ  ยอมรับความคิดเห็นท่ีเกิดจากความ
ขัดแย้ง  และร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

ด้านความเสมอภาค  มีแนวทางในการพัฒนา  คือ  มีความยุติธรรม 
ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  มีแนวทางในการพัฒนา  คือ  จัดระบบการใช้อาคารสถานท่ี

ภายในให้เกิดประโยชน์และตรงความต้องการของการเรียน 
ด้านภาระรับผิดชอบ  มีแนวทางในการพัฒนา  คือ  มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการ

ด าเนินงานท่ีก าหนดไว้       
 ด้านวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์  มีแนวทางในการพัฒนา  คือ  มีวิสัยทัศน์ ท่ีรองรับแผนและ
นโยบายตามภาวะการเปล่ียนแปลง 
 

อภิปรายผล 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย  มีประเด็นส าคัญท่ีควรน ามาพิจารณาเพื่อให้ทราบสภาพ   
ท่ีแท้จริงท่ีเป็นไปได้  และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา    
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ในระดับปานกลาง ท้ังนี้
เพราะว่าโรงเรียนมีการด าเนินงานซึ่งยึดหลักการบริหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2560  โดยบัญญัติไว้ในหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 ได้บัญญัติไว้ว่า “รัฐพึง
จัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมาย  อีกท้ังส านักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมท่ีดี  (Good governance)  พ.ศ. 2542  ขึ้นเพื่อให้ทุกกระทรวง  ทบวง  กรม  และส่วน
ราชการถือปฏิบัติ  ผู้บริหารสถานศึกษาได้น าหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการท่ี
ดีตลอดมา  ท้ังนี้เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  เป็นผู้มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี  มีความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง  โดยยึดหลักความเสมอภาค/ความเท่ียงธรรม  โดยมีการ
บริหารงานในโรงเรียนท่ีเน้นการมีส่วนร่วมท่ีมุ่งเน้นฉันทามติตามแนวทางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  อีกท้ังผู้มีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์น าพาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
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โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  จึงท าให้การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  โดย
ภาพรวมและรายด้าน    อยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับผลการวิจัยของนพดล  เล็กบาง  ท่ีศึกษาการ
น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  พบว่า  การใช้ธรรมาภิบาลมาใช้ในโรงเรียน
นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน
ท้ัง 9 ด้าน  สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  1.1 จากผลการศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  
ด้านการมีส่วนร่วม  พบว่าอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากผู้บริหาร  ครูและบุคลากร มีส่วนร่วมในการคิด
และตัดสินใจ  มีส่วนร่วมในการวางแผน  มีคุณธรรมจริยธรรม  ช่วยเหลือกัน สามารถแสดงความคิดเห็น
ภายใต้หลักการเหตุและผล  มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน  ด าเนินงานจัดท าโครงการต่าง ๆ ภายในโรงเรียน  
และมีการน าผลการตัดสินใจในท่ีประชุมไปใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน  สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของนพดล  เล็กบาง  ท่ีได้ศึกษาการใช้ธรรมาภิบาลในโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  พบว่า     
การใช้หลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  ด้านการมีส่วนร่วม  อยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของปิยพงษ์  โพธิ์มี  ได้ศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ด้านการมีส่วนร่วม  อยู่ในระดับมาก 
  1.2 จากผลการศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  
ด้านนิติธรรม  พบว่าอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากมีการศึกษาและอบรมด้านกฎหมายเป็นประจ า           
ใช้หลักการในการท างานท่ีเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับอย่างสม่ าเสมอและเท่าเทียม  เพื่อให้
ปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ท่ีได้
ก าหนดไว้  สอดคล้องกับผลการวิจัยของดุจดาว  จิตใส  ท่ีได้ศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
กับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 5  พบว่า  การใช้หลัก  
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  ด้านนิติธรรม  ท่ีมีการน าพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เป็นแนวทางปฏิบัติ  อยู่ในระดับมาก 

1.3 จากผลการศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา         
ด้านความโปร่งใส พบว่าอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากมีการประสานงานในแต่ละฝ่าย  มีการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ   ปฏิบัติตามกฎ  ข้อบังคับของราชการ  มีการให้ข้อมูลกับบุคลากรในเรื่อ ง
งบประมาณ  การจัดซื้อ จัดจ้าง  การบริหารบัญชีและเงินสวัสดิการให้รับทราบอย่างถูกต้องและคุ้มค่า  
สามารถตรวจสอบได้และมีการชี้แจงถึงรายละเอียดให้ทราบท่ัวกันก่อนท่ีจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน  สอดคล้องกับผลการวิจัยของนพดล  เล็กบาง  ท่ีได้ศึกษาการใช้ธรรมาภิบาลในโรงเรียน          
นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  พบว่าการใช้หลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  ด้านความโปร่งใส  
พบว่าอยู่ในระดับมาก 

1.4 จากผลการศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา         
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ด้านการตอบสนอง พบว่าอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากการส่งเสริมการพัฒนาความรู้  พัฒนาความสามารถ
ของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ  มีการนิเทศ  ติดตามการด าเนินงาน และให้บริการต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง มีการ
บริหารงานท่ีตอบสนองนโยบายของภาครัฐและกระทรวงศึกษาธิการ  ควรเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น  
การให้เกียรติซึ่งกันและกัน  มีการรายงานผลการเรียนให้กับผู้ปกครองและนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ       
และประสานงานในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ครู  นักเรียนและผู้ปกครอง  
เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจ  สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุภาวดี  อินทรชาติ  ได้ศึกษา  
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5  ผลการศึกษาพบว่า สภาพการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา  ตามความคิดของข้าราชการครูในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
ตอบสนอง  อยู่ในระดับมาก 

1.5 จากผลการศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา         
ด้านการมุ่งฉันทามติ  พบว่าอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนสามารถ
แสดงความคิดเห็น  รับฟังความคิดเห็น  ยอมรับความคิดเห็นท่ีเกิดจากความขัดแย้ง  และร่วมแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมโดยมีใจเป็นกลาง  สามารถโต้แย้งโดยอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผล              
มีการประชุมหาข้อยุติแก้ปัญหาร่วมกันท้ังโรงเรียน  และท าให้ได้ข้อสรุปในการปฏิบัติงาน  คิดบวก        
ในการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  สอดคล้องกับผลการวิจัยของนพดล  เล็กบาง ท่ีได้ศึกษาการใช้ธรร
มาภิบาลในโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  พบว่าเมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานผู้บริหารจะมี
การหาข้อยุติในการหาทางแก้ไขร่วมกัน  เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมายและสร้างความสามัคคีในโรงเรียน            
นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  ด้านการมุ่งฉันทามติ พบว่าอยู่ในระดับมาก 

1.6 จากผลการศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา         
ด้านความเสมอภาค  พบว่าอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากผู้บริหารมีความยุติธรรม  มีความเสมอภาคใน   
การบริหารงานไม่เลือกปฏิบัติ  พิจารณาตามสภาพจริง  ไม่ล าเอียง มีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน  มีอิสระในการ
แสดงความคิดเห็น  มีสิทธิเท่าเทียมกันแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ทุกคนรับทราบ  มีการประเมินผล           
การปฏิบัติงานสม่ าเสมอ  และใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานจะท าให้ท างานได้อย่างมีความสุข  
สอดคล้องกับผลการวิจัยของดุจดาว  จิตใส  ท่ีได้ศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับ           
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 5  พบว่า  การใช้หลัก       
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  ด้านความเสมอภาค  อยู่ในระดับมาก 

1.7 จากผลการศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา         
ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  พบว่าอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากผู้บริหารมีการวางแผนปฏิบัติงาน  
นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขงานอยู่เสมอ  และพัฒนางาน  
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ไปในทิศทางเดียวกัน   มีการท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานอ านวย
ความสะดวกในการบริหารงานของบุคลากร  จัดระบบการใช้อาคารสถานท่ีภายในให้เกิดประโยชน์และ  
ตรงความต้องการของการเรียน  การใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ   
ปิยพงษ์  โพธิ์มี  ได้ศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ด้านความคุ้มค่า  ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสรรทรัพยากร
ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  และการจัดสรรห้องเรียน  อาคารเรียน  อาคาร
ประกอบ  และบริเวณโรงเรียนให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี  อยู่ในระดับมาก 

1.8 จากผลการศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา         
ด้านภาระรับผิดชอบ  พบว่าอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากมีความตระหนัก  มุ่งมั่น  บริหารงานตาม
แผนการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้  ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเพื่อความรวดเร็ว ให้การบริการ
แก่ผู้รับบริการในการอ านวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ต้ังใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  มีภาระรับผิดชอบท้ังงานสอนและงานอื่น ๆ  สอดคล้องกับผลการวิจัยของนพดล  เล็กบาง 
ท่ีได้ศึกษาการใช้ธรรมาภิบาลในโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  พบว่าผู้บริหารมีความตระหนักส านึกใน
หน้าท่ีและการปฏิบัติท่ีมีต่อโรงเรียนและสังคม  มีการประเมินผล  และติดตามการด าเนินงานอย่างมีความ
รับผิดชอบ  อยู่ในระดับมาก 

1.9 จากผลการศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา         
ด้านวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์  เนื่องจากผู้บริหารด าเนินตามนโยบาย  มีการบริหารจัดการด าเนินงาน
ตามความเร่งด่วนและล าดับความส าคัญ  มีวิสัยทัศน์  มองการณ์ไกลในการรับนโยบายตามภาวะ
เปล่ียนแปลงและวางแผนในระยะยาว  ให้ความส าคัญในทุกด้านเพื่อประโยชน์ขององค์กร  สามารถด าเนิน
นโยบายขับเคล่ือนโครงการต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของปิยพงษ์  โพธิ์มี  ได้ศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ท่ีเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร  มีการก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  เป้าประสงค์อย่างชัดเจน  อยู่ในระดับมาก 
 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา จากการ
น าข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดของแต่ละด้าน  และได้แนวทางในการพัฒนารายด้านดังต่อไปนี้ 

ด้านการมีส่วนร่วม  มีแนวทางในการพัฒนา  คือ เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ   
มีส่วนร่วมในการวางแผน  

ด้านนิติธรรม  มีแนวทางในการพัฒนา  คือ  มีการจัดการอบรมด้านกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ ๆ ท่ีถูกต้องในการปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 

ด้านความโปร่งใส  มีแนวทางในการพัฒนา  คือ  การให้ข้อมูลกับบุคลากรในเรื่องงบประมาณ  
การจัดซื้อ จัดจ้าง  การบริหารบัญชีและเงินสวัสดิการ สามารถตรวจสอบได้ 
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ด้านการตอบสนอง  มีแนวทางในการพัฒนา  คือ  มีการนิเทศ  ติดตามการด าเนินงาน 
ประสานงานในการช่วยเหลือ 

ด้านการมุ่งเน้นฉันทามติ  มีแนวทางในการพัฒนา  คือ  ยอมรับความคิดเห็นท่ีเกิดจากความ
ขัดแย้ง  และร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

ด้านความเสมอภาค  มีแนวทางในการพัฒนา  คือ  มีความยุติธรรม 
ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  มีแนวทางในการพัฒนา  คือ  จัดระบบการใช้อาคารสถานท่ี

ภายในให้เกิดประโยชน์และตรงความต้องการของการเรียน 
ด้านภาระรับผิดชอบ  มีแนวทางในการพัฒนา  คือ  มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการ

ด าเนินงานท่ีก าหนดไว้       
 ด้านวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์  มีแนวทางในการพัฒนา  คือ  มีวิสัยทัศน์ ท่ีรองรับแผนและ
นโยบายตามภาวะการเปล่ียนแปลง 
 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

 จากการศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  และเป็นแนวทาง
ในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป  ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาดังนี้ 

1.  ด้านความเสมอภาค มีค่ามัชฌิมเลขคณิต  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ล าดับสุดท้าย   
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเสมอภาคและมีความยุติธรรมกับบุคลากรทุกคน  โรงเรียนควร
ด าเนินการนโยบายการใช้หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเดียวกัน  มีหลักฐานชัดเจนในปฏิบัติงาน 
 2. ด้านนิติธรรม มีค่ามัชฌิมเลขคณิต  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ล าดับแรก คือ 
ผู้บริหารควรส่งเสริมการน าพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษา  โรงเรียนควรมีนโยบายใน
การอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้เรื่องพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
 3. ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีค่ามัชฌิมเลขคณิต  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่
ล าดับท่ี 4  คือ มีการส่งบุคลากรในโรงเรียนไปอบรมตามภาระหน้าท่ี  โรงเรียนควรด าเนินการนโยบาย
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อบรมพัฒนาบุคลากรท้ังในสถานท่ีและจากหน่วยงานอื่น ๆ  เนื่องจากด้าน ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพตาม รายงานผลการรับการประเมินการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ปีการศึกษา 2561 ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน  อยู่ในระดับพอใช้ 
 จากท้ัง 3 ด้าน  โรงเรียนควรจะมีการด าเนินงานในการปฏิบัติเป็นเชิงปฏิบัติและเป็นรูปธรรม  
โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรยึดถือตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน 
          3. ควรศึกษาวิจัยหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
 
 
 
 



 
75 

 

รายการอ้า งอิง 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เร่ือง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. ผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน 

1.2 ครู 

2. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน

ภัทรญาณวิทยา  ข้อมูลท่ีท่านตอบถือเป็นความลับ  และไม่มีผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติงานหรือสถานศึกษาของท่านแต่ประการใด 

3. แบบสอบถามนี้  ประกอบด้วย 3 ตอน  คือ 

     ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม     

ตอนท่ี 2 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิดแนวทางในการพัฒนาการบริหารตาม              

 หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา   
 

ผู้วิ จัยหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุ เคราะห์จากท่านด้วยดีในการตอบแบบ            

จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

 

      นางสาวทัศนีย์  วิวัฒน์ชานนท์ 

          นักศึกษาปริญญาโท  ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

        บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปาก 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เร่ือง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย    ลงใน [  ]  หน้าข้อความท่ีตรงกับสถานภาพของท่าน 

 

ข้อที่ สถานภาพ 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 

เพศ 
[  ]  ชาย                                         [  ]  หญิง 
 

อายุ (เศษปีท่ีเกิน 6 เดือน  นับเพิ่มอีกหนึ่งปี) 
[  ]  อายุต่ ากว่า 30 ปี 
[  ]  30 - 40 ปี 
[  ]  41 - 50 ปี 
[  ]  51 ปีข้ึนไป 
 

ระดับการศึกษา          
[  ]  ปริญญาตรี                                  
[  ]  ปริญญาโท 
[  ]  ปริญญาเอก 
 

ต าแหน่งหน้าท่ีในโรงเรียน 
[  ] ผู้บริหาร 
[  ] ครู 
 

ประสบการณ์การท างาน 
[  ]  ไม่เกิน 5 ปี 
[  ]  5 – 10 ปี 
[  ]  11 - 20 ปี 
[  ]  21 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย    ลงในช่องระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

ท่ีปฏิบัติตามความเป็นจริง  ว่ามีการปฏิบัติมากน้อยเพียงใด 

ข้อที ่ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ 
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

 

ระดับในการบริหารธรรมาภิบาล 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

        ด้านการมีสว่นร่วม      
1 
 

ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของ
โรงเรียน 

     

2 ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเสรีภาพใน
การรวมกลุ่ม 

     

3 ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นเป็นไปอย่างมีเหตุผลในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 

     

4 ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
เชิงสร้างสรรค์ 

     

        ด้านนติิธรรม      
5 มีกา รน าพ ระ รา ช บัญญั ติ   พ ระ รา ชกฤษฎีก า  

กฎกระทรวง  ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการบริหาร 

     

6 กฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม  
ถูกต้อง  ทันสมัย  และเป็นที่ยอมรับ 

     

7 การบังคับใช้กฎหมาย  ระเบียบ  กฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างเสมอภาค  ยุติธรรม  และเท่าเทียม 

     

8 บุคลากรในโรงเรียนตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตน  
เข้าใจกฎเกณฑ์  ระเบียบ  และข้อบังคับที่น ามาใช้ 

     

9 ผู้บริหารใช้กฎกระทรวง  ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
กับบุคลากรอย่างเป็นธรรม 
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ข้อที ่ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ 
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

 

ระดับในการบริหารธรรมาภิบาล 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

        ด้านความโปร่งใส      
10 
 

ผู้บริหารมีความโปร่งใสในการบริหารงาน  และ
สามารถตรวจสอบได้ 

     

11 มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่โรงเรียนได้รับให้บุคลากรใน
โรงเรียนทราบอย่างสม่ าเสมอ 

     

12 ผู้บริหารด าเนินการด้านงบประมาณของโรงเรียน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ  และเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา 

     

13 มีการแจ้ง  หรือประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานของโรงเรียน  
ให้บุคลากรได้ทราบอย่างสม่ าเสมอ 

     

14 มีการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณต่าง ๆ  
ที่โรงเรียนได้รับให้บุคลากรทุกคนทราบ 

     

        ด้านการตอบสนอง      
15 ผู้บริหารมีการจัดสวัสดิการให้บุคลากรอย่างเหมาะสม      
16 ผู้บริหารมีการนิเทศ  ติดตามการปฏิบัติงานของ

บุคลากรอย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ 
     

17 มีการส่งเสริมพัฒนาความรู้   ความสามารถของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

     

18 มีการจัดระบบดูแล  ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกใน
การประสานงานติดต่อกันระหว่างโรงเรียน  ชุมชน  
ครู ผู้ปกครอง 

     

19 มีการให้บริการด้านแหล่งเรียนรู้  อาคารสถานที่  วัสดุ
ครุภัณฑ์ แก่บุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน 

     

20 มีการรายงานผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครอง
รับทราบอย่างสม่ าเสมอ 

     

21 มีการรายงานความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครอง
รับทราบอย่างสม่ าเสมอ 

     



  89 

ข้อที ่ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ 
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

 

ระดับในการบริหารธรรมาภิบาล 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

        ด้านการมุ่งเน้นฉันทามต ิ      
22 
 

ผู้บริหารเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างกันและกล้าที่
จะยอมรับผลจากการท างาน 

     

23 บุคลากรที่ ด ารงต าแหน่ ง ต่ าง  ๆ  ใน โรง เ รียนมี
กระบวนการสรรหาหรือเลือกสรร  โดยให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการทางการศึกษา 

     

24 บุคลากรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการจัดท า
แผนปฏิ บั ติการและประเมินผลการจัดท าแผน 
ปฏิบัติการอย่างสม่ าเสมอ 

     

25 ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังความคิดเห็นของบุคลากร  
ด้วยความเป็นธรรมและมีใจเป็นกลาง 

     

26 เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานจะมีการหา
ข้อยุติในการหาทางแก้ไขร่วมกัน 

     

        ด้านความเสมอภาค      
27 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเสมอภาคและมีความ

ยุติธรรมกับบุคลากรทุกคน 
     

28 บุคลากรในโรงเรียนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตาม
ความรู้ความสามารถและความเหมาะสม 

     

29 ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย
ความยุติธรรม 

     

30 ผู้บริหารใช้หลักคุณธรรมประกอบการพิจารณา   
ความดีความชอบของบุคลากร 

     

         ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ      
31 ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการพัฒนาปรับปรุงการ

บริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
     

32 มีการวางแผนการใช้ห้องเรียน  อาคารเรียน  และ
บริเวณโรงเรียนให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
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ข้อที ่ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทร
ญาณวิทยา 

 

ระดับในการบริหารธรรมาภิบาล 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

33 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

     

34 ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียน  และน าผลการวิจัยไป
พัฒนาการเรียนการสอน 

     

35 มีการส่งบุคลากรในโรงเรียนไปอบรมตามภาระหน้าที่      
        ด้านภาระรับผิดชอบ      
36 มี ก า รบ ริ ห า ร ง านตาม แผนปฏิ บั ติ ง า น   แล ะ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
     

37 ผู้บริหารมีความต้ังใจที่จะแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนภายใน
โรงเรียน 

     

38 ผู้บริหารมีความตระหนักส านกึในหน้าที่และการปฏิบัติ
ที่มีต่อโรงเรียนและสังคม 

     

39 มีการประเมินผล  และติดตามการด าเนินงานอย่างมี
ความรับผิดชอบ 

     

        ด้านวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร ์      
40 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการโรงเรียน      
41 มีการคาดการณ์ เกี่ ย วกับสถานการและความ

เปลี่ยนแปลง 
     

42 ด าเนินนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยบังคับ
บัญชา 

     

43 มีการบริหารจัดการที่ค านึงถึงความมั่นคง  ไม่แปลก
แยกจากชุมชน 

     

44 มีการเรียงล าดับการด าเนินโครงการและกิจกรรมความ
ต้องการจ าเป็นและนโยบายเร่งด่วน 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดแนวทางในการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา   

ค าช้ีแจง  โปรดเขียนแสดงความคิดเห็นของท่าน  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลตามความเป็นจริง 

1. ความคิดเห็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  

1. ด้านการมีส่วนร่วม (Participation)   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

2. ด้านนิติธรรม (Rule of Law)   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
3. ด้านความโปร่งใส (Transparency)  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

4. ด้านการตอบสนอง (Responsiveness)  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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5. ด้านการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus-Oriented)     
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

6. ด้านความเสมอภาค/ความเท่ียงธรรม (Equity)   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

7. ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  (Effectiveness  and  Efficiency)  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  

8. ด้านภาระผิดชอบ (Accountability)   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

9. ด้านวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic  Vision)  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

หมายเหตุ : ขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ  โอกาสนี้ 
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ชื่อ-สกุล นางสาวทัศนีย์  วิวัฒน์ชานนท์ 
วัน เดือน ปี เกิด 4 กันยายน พ.ศ.2533 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2557  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต  (ค.บ.)  

      สาขาสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
พ.ศ. 2558  ศึกษาต่อระดับปริญญา  สาขาการบริหารการศึกษา  
      บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 1004/1  ซอยพุทธรักษา  ต าบลห้วยจรเข้  ถนนเพชรเกษม  อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม  73000   
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