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บทที�  1 

บทนํา 

 

ความเป็นมา 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเติมฉบบัที� 2 พ.ศ. 2545 
กาํหนดไวใ้นมาตรา 6 วา่การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื�อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ทั6ง
ร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้คุณธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข (สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2547 : 5) 
และการจดัการอาชีวศึกษาให้จดัตาม มาตรา 20 วา่ การจดัการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพให้จดั
ในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน และสถานประกอบการหรือโดยความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากบัสถานประกอบการ ทั6งนี6 ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา
และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 การจดัการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที�สอดคล้องกับ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติเพื�อผลิตและพฒันากาํลงัคนใน
ดา้นวชิาชีพระดบัฝีมือระดบัเทคนิคและระดบัเทคโนโลยีรวมทั6งเป็นการยกระดบัการศึกษาวิชาชีพ
ให้สูงขึ6น เพื�อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานโดยนาํความรู้ในทางทฤษฎีอนัเป็น
สากลและภูมิปัญญาไทยมาพฒันาผูรั้บการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบติั และ
มีสมรรถนะจนสามารถนาํไปประกอบอาชีพในลกัษณะผูป้ฏิบตัิหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ 
จากพระราชบญัญติัดงักล่าวจะเห็นไดว้่า การจดัการอาชีวศึกษามีความจาํเป็นในการพฒันาประเทศ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นอาชีวศึกษาจึงเป็นบุคคลที�มีความสําคญัในการขบัเคลื�อนสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมาย เพื�อผลิตผูเ้รียนซึ� งเป็นกาํลงัคนดา้นวิชาชีพสู่ตลาดแรงงาน ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึง
ต้องมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานในสถานศึกษา (“พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา...,” 
2551 : 3) 
 การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรยึดหลกัการมีส่วนร่วมตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที'แกไ้ขเพิ'มเติม (ฉบบัที' 2) พ.ศ. 2545 ซึ' งกาํหนด
ไวใ้นมาตรา 40 ว่า ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั3นพื3นฐาน สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาตํ'ากว่า
ปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเพื'อทําหน้าที'ก ํากับและส่งเสริม 
สนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองค์กรชุมชน 
ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ'น ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา ผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือ
ผูแ้ทนองคก์รศาสนาอื'นในพื3นที' และผูท้รงคุณวุฒิ (“พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ...,” 2545 : 19)
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อีกทั3งผูบ้ริหารสถานศึกษาควรยึดหลกัการตามพระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ย หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที'ดี พ.ศ. 2546ในมาตรา 8 ว่า การปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดย
ซื'อสัตยสุ์จริต สามารถตรวจสอบได ้และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั3งในระดบัประเทศ
และทอ้งถิ'น ก่อนเริ'มดาํเนินการ ส่วนราชการตอ้งจดัให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบ
ทุกดา้น กาํหนดขั3นตอนการดาํเนินการที'โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการดาํเนินการในแต่ละขั3นตอน 
ในกรณีที'ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการตอ้งดาํเนินการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนหรือชี3 แจงทาํความเขา้ใจเพื'อให้ประชาชนไดต้ระหนกัถึงประโยชน์ที'ส่วนรวมจะไดรั้บ
จากภารกิจนั3น ให้เป็นหนา้ที'ของขา้ราชการที'จะตอ้งคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
สังคมโดยรวมและประชาชนผูรั้บบริการ เพื'อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผูบ้งัคบับญัชาเพื'อให้มีการ
ปรับปรุงวธีิปฏิบติัราชการใหเ้หมาะสม (สถาบนัพระปกเกลา้. ออนไลน์. ม.ป.ป.) 
 สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดต้ระหนักถึงประโยชน์ของธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา จึงมอบหมายใหว้ทิยาลยัในสังกดัจดัโครงการฝึกอบรมและกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัหลกั
ธรรมาภิบาลแก่ผูเ้รียนที�กาํลงัสําเร็จการศึกษาที�ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั6นสูง (ปวส.) โดยยึดหลกัธรรมาภิบาลตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2542 ซึ� งมีองคป์ระกอบหลกั 6 ดา้น ไดแ้ก่ หลกันิติธรรมเป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ต่าง ๆ ซึ� งรวมถึงการไม่เลือกปฏิบตัิ การไม่ละเมิดกฎหมาย และการไม่ละเมิดสิทธิของผูอื้�น 
หลกัคุณธรรม เป็นการยึดมั�น ถือมั�นในคุณธรรมความดีงาม ความถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม
รวมถึงมีความซื�อสัตยจ์ริงใจ และยึดมั�นในความสุจริตคุณธรรมเป็นแนวทางที�ถูกตอ้งในการดาํเนิน
ชีวติหลกัความโปร่งใส เป็นความถูกตอ้ง ชดัเจน ปฏิบติัตามหลกัการที�ควรจะเป็น รวมถึงการสร้าง
ความไวว้างใจซึ� งกนัและกนั มีกระบวนการตรวจสอบความถูกตอ้งไดห้ลกัการมีส่วนร่วม เป็นการ
ใหโ้อกาสบุคคลที�เกี�ยวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื�องต่าง ๆ ที�สําคญัรวมทั6งการเปิดรับ
ฟังความคิดเห็น เพื�อรับคาํแนะนาํมาร่วมวางแผน และปฏิบติัให้บรรลุวตัถุประสงค์หลกัความ
รับผิดชอบ เป็นความรับผิดชอบในงานของตน ความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง รวมถึงการ
ตระหนกั และสํานึกในสิทธิ และหนา้ที�หลกัความคุม้ค่า เป็นการบริหารจดัการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในระดบับุคคลความคุม้ค่าเทียบเคียงไดก้บัความประหยดัไม่ฟุ่มเฟือย (ศิลปพร ศรีจั�นเพชร. 2553 : 1) 
ธรรมาภิบาลจึงเป็นแนวคิดสาํคญัในการบริหารงานและการปกครองเพราะปัจจุบนัประเทศไทยให้ความ
สนใจเรื�องโลกาภิวตัน์ควบคู่ไปกบัหลกัธรรมาภิบาลเพราะกระแสการพฒันาเศรษฐกิจมีความสําคญั
กระทบถึงกนัการติดต่อสื�อสารการดาํเนินกิจกรรมในที�หนึ� งมีผลกระทบต่ออีกที�หนึ� งการพฒันาเรื�อง
ของการเมืองการปกครองได้มุ่งให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางมากขึ6 นหากจะให้ประเทศมีการ
เจริญเติบโตที�ย ั�งยืนการประกอบธุรกิจหรือการปฏิบติัราชการต่าง ๆ โดยทั�วไปควรให้ความสนใจ
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เรื� องของสังคม ประชาชนและสิ� งแวดล้อม ธรรมาภิบาลจึงเข้ามาเป็นเรื� องที� ทุกภาคส่วนให้
ความสาํคญัและเริ�มมีการนาํไปฏิบติักนัมากขึ6น (ถวลิวดี บุรีกุล. 2547 : 20-22) 
 นโยบายของภาครัฐในปัจจุบนั ให้ความสําคญักบัการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาครัฐอยา่งจริงจงั โดยยดึหลกัความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลโดยเสริมสร้างมาตรฐาน
ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่ขา้ราชการและเจา้หนา้ที'รัฐ และพฒันาความโปร่งใสใน
การปฏิบติังานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั3งป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ขา้ราชการและเจา้หนา้ที'ของรัฐอยา่งจริงจงั ตลอดจนสนบัสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั'นใน
ความซื'อสัตยสุ์จริต ความเสมอภาคเท่าเทียมกนัและความถูกตอ้งชอบธรรม และแนวทางที'จะช่วยให้
การแกไ้ขปัญหาในระยะยาว คือการปลูกฝังค่านิยม และจิตสํานึกที'ดีแก่เด็กและเยาวชน ซึ' งจะเติบโต
เป็นผูใ้หญ่ในอนาคต (ศูนยพ์ฒันา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนกัศึกษาและกิจการพิเศษ. ออนไลน์. 
2557) 
 สถานศึกษาภายใตส้ังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาถือเป็นองคก์รพื3นฐานที'
สําคญัของการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา นอกจากจะมีภารกิจและนโยบายด้านการขยาย
โอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ โดยมุ่งผลิตและพฒันากาํลงัคนในสาขาที'เป็น
ความตอ้งการของตลาดแรงงานแลว้ ยงัมีหน้าที'ยกระดบัความสามารถของผูเ้รียนเพื'อให้ผูส้ําเร็จ
การศึกษามีขีดความสามารถในการแข่งขันทั3 งสมรรถนะหลักและสมรรถนะการทาํงานตาม
ตาํแหน่งหนา้ที' โดยใชก้ารทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษาการประเมินดา้นมาตรฐาน
วิชาชีพ และการประเมินระดับห้องเรียนสร้างเสริมทกัษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การ
วิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีว ิน ัย  เส ริมสร้างทกัษะชีว ิต 
ความสามารถด้านนวตักรรม/สิ' งประดิษฐ์ การเป็นผูป้ระกอบการพฒันาทกัษะการคิดบนพื3นฐาน
สมรรถนะด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีเพื'อสิ' งแวดล้อม และความคิดสร้างสรรค์บนความประหยดั
รวมทั3งการแกปั้ญหาดา้นพฤติกรรมและการใชเ้วลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ 
กีฬา และการป้องกนั/แกไ้ขการทะเลาะวิวาท (สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. ออนไลน์ : 
2557)  
 จากความสําคญัดงักล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหารการศึกษาที'ดีผูบ้ริหารสถานศึกษาควรนาํ
หลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเพื'อให้สถานศึกษาประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามนโยบายของสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษาผูศึ้กษาจึงสนใจที'จะศึกษาสภาพ
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง 
จนัทบุรี และตราดเพื'อนําผลการวิจยัในครั3 งนี3 ใช้เป็นข้อมูลแนวทางในการวางแผนพฒันาการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื'อให้การบริหารงานเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลซึ' งจะทาํให้
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เกิดการบริหารจดัการที'ดีมีประสิทธิภาพตลอดจนเกิดผลสัมฤทธิQ ในการจดัการอาชีวศึกษาโดยรวม
ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั3 งนี3   มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี3  
 1. เพื'อศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
อาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด 
 2. เพื'อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกัดอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน ระดับ
การศึกษา และเขตจงัหวดั  
 
ประโยชน์ของการวจัิย 
 งานวจิยัครั3 งนี3 ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดย
การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลจะทาํใหเ้กิดความร่วมมือในสถานศึกษา เพื'อใหก้ารบริหารงานเกิด
ประสิทธิผลสอดคลอ้งกบัภารกิจและนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที'ใช้ในการศึกษาในครั3 งนี3 ไดแ้ก่ครูผูส้อน สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง
จนัทบุรี และตราด จาํนวนทั3งสิ3น 617 คน 
  1.2 กลุ่มตวัอยา่งที'ใชใ้นการศึกษาในครั3 งนี3  ไดแ้ก่ ครูผูส้อนสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดั
ระยอง จนัทบุรี และตราด จาํนวนทั3งสิ3น 234 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางเทียบหา
กลุ่มตวัอยา่งของเครจซี'และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607-610) และการสุ่มแบบแบ่งชั3น
ตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใชเ้ขตจงัหวดัเป็นชั3นในการแบ่งได้
กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 234 คน ประกอบดว้ย ครูผูส้อนอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จาํนวน 124 คน 
ครูผูส้อนอาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 75 คน และครูผูส้อนอาชีวศึกษาจงัหวดัตราด จาํนวน 
35 คน  
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 2. ตัวแปรที#ศึกษา 
  2.1 ตวัแปรตน้ แบ่งเป็น  
   2.1.1 ประสบการณ์การทาํงาน จาํแนกเป็น  
    1) ประสบการณ์มาก 
    2) ประสบการณ์นอ้ย 
   2.1.2 ระดบัการศึกษา จาํแนกเป็น 
    1) ปริญญาตรี 
    2) สูงกวา่ปริญญาตรี 
   2.1.3 เขตจงัหวดั จาํแนกเป็น 
    1) ระยอง 
    2) จนัทบุรี 
    3) ตราด 
  2.2 ตวัแปรตาม ได้แก่ สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ประกอบดว้ย  
   2.2.1 หลกันิติธรรม 
   2.2.2 หลกัคุณธรรม 
   2.2.3 หลกัความโปร่งใส 
   2.2.4 หลกัความมีส่วนร่วม 
   2.2.5 หลกัความรับผดิชอบ 
   2.2.6 หลกัความคุม้ค่า 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ในการวจิยัครั3 งนี3  มีนิยามศพัทเ์ฉพาะที'เกี'ยวขอ้งกบัการวจิยัดงัต่อไปนี3  
 สภาพ หมายถึง ระดบัของพฤติกรรมหรือระดบัของการดาํเนินการในการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด 
 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารงานตามระบบบริหารกิจการ
บา้นเมืองและสังคมที'ดี พ.ศ. 2542 ในการบริหารงานต่าง ๆ ที'เป็นภารกิจของสถานศึกษาโดยยึดตาม
หลกัธรรมาภิบาล ดงันี3  
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 1. หลกันิติธรรม หมายถึง การบงัคบัใชก้ฎขอ้บงัคบั กฎระเบียบ ขอ้ตกลง กติกาต่าง ๆ ดว้ย
ความยุติธรรม เสมอภาค เป็นการปกครองภายใตก้ฎระเบียบที'สังคมยอมรับและยินยอมพร้อมใจปฏิบติั
ตามกฎระเบียบเหล่านั3น 
 2. หลกัคุณธรรม หมายถึง การยึดมั'นในความถูกตอ้งดีงาม ประพฤติปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งที'ดีต่อผูอื้'น มีความขยนัหมั'นเพียร อุทิศตนและเสียสละ ซื'อสัตยสุ์จริต มีความเมตตากรุณา 
เอื3อเฟื3 อเผื'อแผ่ จริงใจต่อกนั มีความอดทนอดกลั3น ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีการ
พฒันาตนเอง 
 3. หลกัความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไวว้างใจซึ' งกนัและกนั การปฏิบติัที'มีความ
โปร่งใสทุกขั3นตอน มีการเปิดเผยขอ้มูลที'เป็นประโยชน์ ตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้รวมถึง
ความสามารถในการชี3แจงใหเ้หตุผลถึงการกระทาํของตนต่อผูอื้'นไดทุ้กที'ทุกโอกาส 
 4. หลกัความมีส่วนร่วม หมายถึงเปิดโอกาสให้ผูอื้'นไดรั้บรู้ แสดงความคิดเห็นตลอดจน
ช่วยเหลือในการตดัสินปัญหาที'สําคญั และรับฟังความคิดเห็นที'แตกต่างจากความคิดของตน นาํมา
พิจารณาและปรับใช้กบัสถานศึกษาให้บรรลุวตัถุประสงค์ การเสนอข้อคิดเห็นการแสดงความ
คิดเห็น 
 5. หลกัความรับผิดชอบหมายถึง ตระหนกัในภาระหนา้ที'ให้ทุกคนทุกฝ่ายปฏิบติัหนา้ที'
ของตนให้ดีที' สุด ด้วยความเอาใจใส่ รับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจปัญหาสาธารณะ มีความ
กระตือรือร้นในการแกปั้ญหา กลา้ยอมรับผลที'เกิดจากการกระทาํของตนทั3งผลดีและผลเสีย ยอมรับ
ขอ้บกพร่องของตนและพร้อมที'จะแกไ้ขความบกพร่อง 
 6. หลกัความคุม้ค่า หมายถึง การบริหารจดัการโดยให้ทรัพยากรที'มีอยู่อย่างจาํกดัให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวมสูงสุด มีความประหยดัใช้ของอย่างคุม้ค่า รักษาและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ 
การนาํวสัดุเหลือใชก้ลบัมาใชซ้ํ3 าอีก ใช้วสัดุที'หาไดง่้ายในแหล่งชุมชนหรือตามทอ้งถิ'น นาํเทคโนโลยี
มาใชเ้พื'อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 ประสบการณ์การทํางาน หมายถึง ระยะเวลาที'ดาํรงตาํแหน่งครูนับตั3งแต่ปีที'ได้รับ
การแต่งตั3งใหด้าํรงตาํแหน่ง จาํแนกเป็น 
 1. ประสบการณ์นอ้ย หมายถึง ระยะเวลาที'ดาํรงตาํแหน่งครูนอ้ยกวา่หรือเท่ากบัค่าเฉลี'ย
ของครูผูส้อนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ประสบการณ์มาก หมายถึง ระยะเวลาที'ดาํรงตาํแหน่งครูมากกวา่ค่าเฉลี'ยของครูในกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาสูงสุดของครูผูส้อน สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดั
ระยองจนัทบุรี และตราด จาํแนกเป็น 
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 1. ปริญญาตรี 
 2. สูงกวา่ปริญญาตรี 
 เขตจังหวดั หมายถึง สถานศึกษาในสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที'ตั3งอยูใ่น
เขตจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราดประกอบดว้ย 
 1. อาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง ประกอบดว้ย วิทยาลยัเทคนิคระยอง วิทยาลยัเทคนิคบา้นค่าย 
วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพุด วทิยาลยัสารพดัช่างระยอง วทิยาลยัการอาชีพแกลง 
 2. อาชีวศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี ประกอบดว้ย วิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรี วิทยาลยัสารพดัช่าง
จนัทบุรี วทิยาลยัการอาชีพนายายอาม วทิยาลยัการอาชีพสอยดาว 
 3. อาชีวศึกษาจงัหวดัตราด ประกอบดว้ย วทิยาลยัเทคนิคตราด วิทยาลยัสารพดัช่างตราด 
วทิยาลยัการอาชีพบ่อไร่ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที'ปฏิบติัหน้าที'
บริหารสถานศึกษาตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษาและรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา รวมถึงผูรั้กษาการ
ในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษาและผูรั้กษาการในตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา สังกดั
อาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด 
 ครูผู้สอน หมายถึง ขา้ราชการครู พนักงานราชการ และครูพิเศษ ที'ปฏิบติัหน้าที'สอน
ในวทิยาลยัสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัตามระเบียบ
สาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมที'ดี พ.ศ. 2542 (สํานกั
นายกรัฐมนตรี. ออนไลน์ : ม.ป.ป.) ดงัภาพประกอบที' 1 
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             ตัวแปรต้น                    ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
สมมุติฐานในการวจัิย 
 1.  สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูผูส้อน สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี ตราด จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน
แตกต่างกนั 
 2. สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูผูส้อน สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี ตราด จาํแนกตามระดบัการศึกษาแตกต่างกนั 
 3. สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูผูส้อน สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี ตราด จาํแนกตามเขตจงัหวดั แตกต่างกนั 
 

สภาพการบริหารงานตามหลกั 
ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี
และตราดประกอบดว้ย 
  1. หลกันิติธรรม 
  2. หลกัคุณธรรม 
  3. หลกัความโปร่งใส 
  4. หลกัความมีส่วนรวม 
  5. หลกัความรับผดิชอบ 
  6. หลกัความคุม้ค่า 

1. ประสบการณ์การทาํงาน 
    1.1 ประสบการณ์มาก 
    1.2 ประสบการณ์นอ้ย 
2. ระดบัการศึกษา 
    2.1 ปริญญาตรี 
    2.2 สูงกวา่ปริญญาตรี 
3. เขตจงัหวดั 
    3.1 ระยอง 
    3.2 จนัทบุรี 
    3.3 ตราด 
 




