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บทที� 2 

แนวคดิ ทฤษฏแีละงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 
               ในการวิจัยเรื� อง การศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฏีและ
งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งและไดน้าํเสนอตามหวัขอ้ ต่อไปนี0  
 1. การบริหาร 
  1.1 ความหมายของการบริหาร 
  1.2 ความสาํคญัของการบริหาร 
  1.3 กระบวนของการบริหาร 
 2. การบริหารสถานศึกษา 
  2.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
  2.2 ความสาํคญัของการบริหารสถานศึกษา 
  2.3 กระบวนการของการบริหารสถานศึกษา 
  2.4 บทบาทหนา้ที�ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 3. หลกัธรรมาภิบาล  
  3.1 ความหมายของธรรมาภิบาล 
  3.2 ความสาํคญัของธรรมาภิบาล 
  3.3 ลกัษณะของธรรมาภิบาล 
  3.4 องคป์ระกอบของธรรมาภิบาล 
 4. นโยบายการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของสํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
 5. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
  5.1 งานวจิยัต่างประเทศ 
  5.2 งานวจิยัในประเทศ 
 
การบริหาร 

 ความหมายของการบริหาร 
 นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของการบริหาร ไวด้งันี0   
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 เสนาะ ติเยาว ์(2548 : 6)ไดก้ล่าวถึงความหมายของการบริหารวา่ หมายถึง การบริหารเป็น
การทาํงานให้สําเร็จโดยอาศยัคนอื�นผูบ้ริหารไม่ไดล้งมือดว้ยตนเองแต่ทาํงานโดยการสั�งให้คนอื�น
ทาํเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคภ์ายใตส้ภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลง 
 สนธยา แพง่ศรีสาร (2549 : 1) ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารวา่ หมายถึง การที�กลุ่มบุคคล
ที�ทาํหนา้ที�วางแผนการจดัองคก์าร จดัคนเขา้ทาํงาน สั�งการ และควบคุม การทาํงานให้กิจกรรมของ
องคก์ารดาํเนินให้เป็นไปตามวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยให้อยูบ่นพื0นฐานของปัจจยั
ในการบริหาร (Factor of Management) 
 สมาน อัศวภูมิ (2549 : 86) ให้ความหมายการบริหารว่า หมายถึง กระบวนการและ
กิจกรรมที�สามารถใชใ้นการบริหารงานในทุกระบบองคก์าร ขอ้แตกต่าง คือหน่วยหรือองคก์รที�จะ
บริหารนั0นมีภารกิจหลกัอะไร ผูบ้ริหารตอ้งใชภ้าวะผูน้าํในการกระดมและใช้ทรัพยากรให้เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้
 เฮอร์เซ และบลงัชาร์ด (Herser and Blanchard. 1982 : 3) กล่าวถึงความหมายของการบริหาร
วา่หมายถึง กระบวนการทาํงานร่วมกบับุคคลอื�นและกลุ่มเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 
 ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel. 2001 : 437-438) กล่าววา่การบริหาร หมายถึง 
กระบวนการที�มุ่งไปสู่จุดหมายที�กาํหนดไวด้้วยองค์ประกอบหลายประการเช่นการตดัสินใจองค์กร
แรงจูงใจภาวะผูน้าํโดยการบริหารตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบที�จะตามมาและสภาพการณ์ที�เกิดขึ0น
ในอนาคต 
 สรุปไดว้า่ การบริหาร หมายถึง กระบวนการทาํงานร่วมกนัโดยมีการวางแผน การจดัการ 
การนาํ การควบคุม ดว้ยการปฏิบติักิจกรรมของบุคคลภายในองค์การที�มีเป้าหมายเดียวกนั เพื�อให้
บรรลุวตัถุประสงค ์
 ความสําคัญของการบริหาร 
 อจัฉริยา  วริิยาภิรมย ์(2550 : 36-38) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของการบริหารที"มีต่อองคก์ร 
ผูบ้ริหาร และต่อผูป้ฏิบติังาน ไวด้งันี1  
 1. ความสาํคญัต่อองคก์าร 
  1.1 ช่วยใหอ้งคก์รสามารถดาํเนินงานไดต้ามนโยบายและเป้าหมาย 
  1.2 ช่วยใหอ้งคก์รพฒันาไปสู่รูปแบบที"ทนัสมยัไดม้าตรฐาน 
  1.3 ช่วยใหอ้งคก์รมีความมั"นคง และพฒันาไปในทิศทางและอตัราเร่งที"เหมาะสม 
  1.4 ช่วยให้องค์การดาํเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบแบบแผนงานไม่ล้าช้า เพราะ
บุคลากรทุกฝ่ายเขา้ใจขั1นตอนและหนา้ที"ในการทาํงานเป็นอยา่งดี 
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  1.5 ช่วยใหบ้รรยากาศการทาํงานเป็นไปอยา่งถอ้ยทีถอ้ยอาศยัซึ" งกนัและ ระหวา่งผูบ้ริหาร
และผูป้ฏิบติังานเพราะต่างก็มีความเขา้ใจกนั 
  1.6 ทาํให้องค์กรมีชื"อเสียง ได้รับการยอมรับ ศรัทธา จากบุคคลทั1 งภายใน และ
ภายนอกองคก์าร 
 2. ความสาํคญัต่อผูบ้ริหาร 
  2.1 ช่วยให้ผูบ้ริหารจดัระบบงานได้อย่างเหมาะสม เพราะไดน้าํความรู้ทางเทคนิค
การบริหารมาพฒันาองค์การให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตวัในการดาํเนินงานผลงานจึงออกมาใน
ระยะเวลาที"เหมาะสม 
  2.2 เป็นเครื"องมือสําหรับผูบ้ริหาร เพื"อใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินงานอย่างเป็น
ขั1นตอน และมีเทคนิคในการบริหาร 
  2.3 ช่วยให้การบิหารงานของผูบ้ริหารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพตรงไปตรงมาตาม
วตัถุประสงค ์
  2.4 สร้างความเชื"อมั"นในการดาํเนินงานใหก้บัผูบ้ริหาร 
  2.5 ช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที"มีอยู่ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
ถูกตอ้งกบัลกัษณะงานและสถานการณ์ที"เป็นอยู ่
  2.6 ช่วยแบ่งเบาภาระหนา้ที"การควบคุมการทาํงานทั1งองคก์ารของผูบ้ริหารได ้
  2.7 เป็นการจดัระเบียบและดูแลบุคลากรใหท้าํงานเต็มความรู้ความสามารถของแต่ละ
คนใหม้ากที"สุดเพื"อประสิทธิผลของงาน 
  2.8 ช่วยให้ผูบิ้หารมอบหมายงานและสั"งการให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้
โดยตรงตามความสามารถ เขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจ และถือเป็นเกียรติ รวมทั1งตั1งใจในการทาํงาน
ใหก้บัองคก์าร 
  2.9 ผู ้บริหารที"ใช้เทคนิคการบริหารจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์เพราะความสามารถคาดคะเนเหตุการณ์ที"จะเกิดขึ1นได ้
 3. ความสาํคญัต่อผูป้ฏิบติังาน 
  3.1 ช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดการยอมรับ ศรัทธา และสนบัสนุนการดาํเนินงานของผูบ้ริหาร
และกลา้ที"จะเสนอความคิดเห็น 
  3.2 ช่วยใหผู้ป้ฏิบติัหนา้ที"ดว้ยความมั"นใจ เตม็ใจ เตม็ความสามารถ และเตม็เวลา 
  3.3 สามารถดึงเอาศกัยภาพที"มีอยู่ในตวัผูป้ฏิบติังานของแต่ละคนออกมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องคก์าร 
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  3.4 เปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานมีอิสระในการทาํงานอนัจะทาํให้เกิดความร่วมมือร่วม
ใจในการปฏิบติังาน 
  3.5 เสริมสร้างกาํลงัใจ ความสามคัคีในการทาํงาน และป้องกนัการสมองไหลไปยงั
ระบบงานเอกชน 
  3.6 ลดขอ้ขอ้งใจและขอ้ขดัแยง้ระหวา่งเพื"อนร่วมงาน โดยเฉพาะอยา่งยิ"งกบัผูบ้ริหาร
ทาํใหเ้กิดบรรยากาศที"ดีในการทาํงาน 
  3.7 ทาํใหผู้ป้ฏิบติังานทราบทิศทางในการทาํงานและเกิดทกัษะจากการทาํงาน 
  3.8 ทาํใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถนาํทรัพยากรขององคก์ารมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูง 
สุดเพราะผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ใช้ รวมทั1 งจัดหาทรัพยากรใหม่ ๆ ที"จาํเป็นในการทาํงานอยู่
ตลอดเวลา 
 ปรัชญา เวสารัชช์ (2554 : 3) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของการบริหารวา่เป็นการจดัการที�มี
ระบบและดาํเนินการอยา่งต่อเนื�อง มีบุคคลและหน่วยงานที�รับผิดชอบเขา้ร่วมดาํเนินการ มีรูปแบบ 
ขั0นตอน กติกา และวิธีดาํเนินการ มีทรัพยากรสนบัสนุน และมีกระบวนการประเมินผลที�เที�ยงตรง
และเชื�อถือได ้
 ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel. 2001 : 4) ไดก้ล่าวถึงการบริหารวา่มีความสําคญัและ
ส่งผลโดยตรงต่อความสําเร็จในงานของผู ้บริหารโดยเฉพาะอย่างยิ"งการบริหารจะประสบ
ความสําเร็จหรือไม่นั1นยอ่มขึ1นอยูก่บัสมรรถภาพในการนาํและการใชภ้าวะผูน้าํในการปรับเปลี"ยน
และพฒันางานใหดี้ขึ1น 
 สรุปได้ว่า การบริหารมีความสําคญัต่อระบบการปฏิบติังานของมนุษย์ งานใด ๆ จะ
ประสบผลสําเร็จได้ต้องอาศัยระบบการบริหารเป็นเครื" องชี1 วดัขององค์กร เพราะจะเป็นสิ" งที"
เกี"ยวขอ้งกบัความเจริญและความลา้หลงัของสังคมมนุษยถ์า้ขาดระบบการบริหารที"ดี 
 กระบวนการของการบริหาร 

 นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงกระบวนการของการบริหารไวด้งันี0  
 ธร สุนทรายุทธ (ม.ป.ป. : 56) กล่าวถึงแนวคิดเกี�ยวกบัขั0นตอนในกระบวนการบริหาร
การศึกษาวา่มี 4 ขั0นตอน ประกอบดว้ย 
 1. การวางแผน (Planing) การเลือกวิธีการทาํงานเพื�อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของ
องคก์าร และกาํหนดวา่จะทาํงานนั0นอยา่งไร 
 2. การจัดองค์การ (Organization) การนําเอาแผนงานที�กําหนดไวม้ากําหนดหน้าที�
สําหรับบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลที�จะปฏิบติัภายในองค์การ เป็นการเริ�มตน้ของกลไกในการนาํเอา
แผนงานไปสู่การปฏิบติั 
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 3. การนาํ (Leading) เกี�ยวขอ้งกับการจูงใจ ภาวะผูน้ํา และการสื�อสารระหว่างบุคคล
องคก์ารเพื�อช่วยใหอ้งคก์ารบรรจุวตัถุประสงคต์ามตอ้งการ 
 4. การควบคุม (Controlling) หน้าที�ทางการจัดการสําหรับผูบ้ริหารในการรวบรวม
ขอ้มูลเพื�อใชเ้ป็นมาตรฐานวดัผลการทาํงานในองคก์าร รวมทั0งการวดัผลการทาํงานในปัจจุบนัเพื�อ
กาํหนดมาตรฐานขึ0 น และเปรียบเทียบกับผลงานที�ทาํได้เพื�อปรับปรุงแก้ไขผลการทาํงานได้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที�กาํหนดขึ0น 
 เจสส์ (Jesse. 1999 : 140) ไดก้ล่าวถึงการบริหารการศึกษานั0นจะตอ้งดาํเนินการไปตาม
กระบวนการบริหาร ซึ� งมี 5 ชั0น ดงันี0  
 1. การวางแผน (Planning) คือ การกาํหนดแผนงานและโครงการไวล่้วงหนา้ 
 2. การจดัองค์การ (Organizing) คือ การกาํหนดตาํแหน่งและหน้าในหน่วยงานให้
ชดัเจน 
 3. การสั�งการ (Directing) คือ การพิจารณาสั�งการและมอบหมายงาน 
 4. การประสานงาน (Coordinating) คือ การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานและ
ตาํแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน 
 5. การควบคุมงาน (Controlling) คือ เป็นการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน 
 สรุปไดว้่า กระบวนการของการบริหารเป็นหน้าที�ของผูบ้ริหารซึ� งมีการปฏิบติังานตาม
กระบวนการโดยเป็นผูว้างแผนจดัองคก์ารจดัคนเขา้ทาํงานสั�งการประสานงานและการควบคุมการ
ทาํงานเพื�อใหไ้ปถึงเป้าหมายที�กาํหนดไวข้ององคก์ารผูบ้ริหารจึงให้ความสําคญัต่อกระบวนการบริหาร
ทั0งนี0การบริหารงานสถานศึกษาเป็นการบริหารที�มีเอกลกัษณ์ลกัษณะเฉพาะของการดาํเนินงานดงักล่าว
ตามลาํดบัต่อไป 

 

การบริหารสถานศึกษา 

 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
 นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของการบริหารสถานศึกษาไวด้งันี0  
 การบริหาร (Administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “Administatrae” หมายถึง 
ช่วยเหลือ (Assist) หรืออาํนวยการ (Direct) การบริหารมีความสัมพนัธ์หรือมีความหมายใกลเ้คียง
กบัคาํวา่ “Minister” ซึ� งหมายถึง การรับใช้หรือผูรั้บใช ้หรือผูรั้บใชรั้ฐ คือ รัฐมนตรี สําหรับความหมาย
ดั0งเดิมของคาํวา่ Administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ�งต่าง ๆ (วรัิช วรัิชนิภาวรรณ. ออนไลน์. ม.ป.ป.) 
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 วิจิตร ศรีสอ้าน และคนอื�น ๆ (ออนไลน์ : 2548) ได้กล่าวไวว้่า การบริหารการศึกษา 
หมายถึง กิจกรรมของกลุ่มบุคคลตั0งแต่ 2 คนขึ0นไป ร่วมมือกนัทาํกิจกรรมหลกัให้บรรลุวตัถุประสงค์
ร่วมกนัโดยการใชก้ระบวนการและทรัพยากรที�เหมาะสม 
 หวน พินธุพนัธ์ (2548 : 50) ไดก้ล่าววา่การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที�บุคคล
หลายคนร่วมมือกนัดาํเนินการ เพื�อพฒันาเด็กเยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดา้น
เช่น ความสามารถ ทศันคติ พฤติกรรม ค่านิยม หรือคุณธรรม ทั0งในดา้นการสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจเพื�อใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นสมาชิกที�ดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ 
ทั0งที�เป็นระเบียบแบบแผน และไม่เป็นระเบียบแบบแผน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 69) ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารสถานศึกษาวา่หมายถึง
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) 
พ.ศ. 2545 ยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยงั
สถานศึกษา เปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรและหน่วยงานในทอ้งถิ�นเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา สถานศึกษามีอิสระในการตดัสินใจดาํเนินการโดยคณะกรรมการสถานศึกษา เพื�อทาํหนา้ที�
กาํกบั ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา และจดัทาํหลกัสูตรในส่วนที�เกี�ยวกบัสภาพปัญหาใน
ชุมชนและสังคม อาํนาจหนา้ที�ในการบริหารจดัการ 4 ดา้น คือ ดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลและการบริหารทั�วไป การจดัการศึกษายุคใหม่มีความจาํเป็นที�ชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษา ทาํให้เกิดความรู้สึกมีอาํนาจ และมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อชุมชน นาํไปสู่การ
ดาํเนินงานดา้นการศึกษามีประสิทธิภาพ และช่วยให้มีการใชท้รัพยากรทอ้งถิ�น เพื�อประโยชน์ทาง
การศึกษา 
 กู๊ด (Good. 1973 : 14) ไดก้ล่าวไวว้า่ การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การวินิจฉยั สั�งการ 
การควบคุม และการจดัการเกี�ยวกบังานหรือกิจการสถานศึกษา ทั0งการบริหารธุรกิจในสถานศึกษา
และการดาํเนินการที�เกี�ยวกับบุคลากรทั0งหมดในสถานศึกษา ตลอดจนกิจกรรมที�เกี�ยวข้องกับ
นกัเรียนโดยตรง เช่น การเรียนการสอน การแนะแนว กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
 คมัเบล (Campbell. 1977 : 12) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การจดัแผน
ยทุธศาสตร์ทางการศึกษาเพื�อพฒันาโรงเรียนใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย 
 สรุปไดว้า่ การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมทางการศึกษาของกลุ่มบุคคล โดยมี
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน ให้แก่ครูผูส้อนได้มี
เครื�องมือ วสัดุอุปกรณ์และสื�อการสอน รวมถึงสร้างบรรยากาศ ทาํให้ผูเ้รียนสําเร็จการศึกษาตาม
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรอยา่งมีคุณภาพ 
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 ความสําคัญของการบริหารสถานศึกษา 

 นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการบริหารสถานศึกษา ไวด้งันี0  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2547 : 11) ไดใ้ห้ความสําคญัของการบริหารสถานศึกษาไวว้า่เป็น
การบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาปัจจุบนัสถานศึกษาทุกแห่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ� งการเป็น
นิติบุคคลของสถานศึกษาเกิดขึ0นตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา 35 สถานศึกษาที�จดัการศึกษาขั0นพื0นฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะที�เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็น
นิติบุคคลการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาดงักล่าวนอกจากเป็นสถานศึกษาที�เป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการแล้วยงัมีลักษณะนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยก์ฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชนด้วยเหตุนี0 สถานศึกษาที�เป็นนิติบุคคล
จะต้องมีสิทธิและหน้าที�และมีอาํนาจหน้าที�ตามกฎหมายดังกล่าวทั0งการบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั�วไป สถานศึกษาที�จดัการศึกษาขั0น
พื0นฐานในสังกดัเขตพื0นที�การศึกษาที�ไดรั้บสถานภาพเป็นนิติบุคคลโดยบญัญติัในมาตรา 35 แห่ง
ระเบียบพระราชบญัญติัระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั0นพื0นฐาน (2550 : 2-3) ไดใ้ห้ความสําคญัของการบริหาร
สถานศึกษาว่าเป็นการบริหารแบบนิติบุคคลโดยมีรูปแบบการกระจายอาํนาจและได้กาํหนด
หลกัเกณฑรู์ปแบบการกระจายอาํนาจ ดงันี0  
 1. กาํหนดการกระจายอาํนาจไวใ้นกฎหมาย  
 2. มอบอาํนาจจากผูมี้อาํนาจตามกฎหมายจากส่วนกลางไปสู่เขตพื0นที�การศึกษาและ
สถานศึกษา  
 3. แบ่งอาํนาจโดยการแบ่งอาํนาจใหผู้ป้ฏิบติัราชการแทน 
 วิทยากร เชียงกูล (2551 : 19) ได้กล่าวถึงความสําคญัของการบริหารสถานศึกษาว่า 
การบริหารสถานศึกษาในรูปแบบการกระจายอาํนาจโดยตรงสู่สถานศึกษา เป็นรูปแบบการบริหาร
จดัการศึกษาที�เกิดขึ0นใหม่ตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบบัปัจจุบนั   
 สรุปได้ว่า ความสําคญัของการบริหารสถานศึกษา เป็นการบริหารงานแบบนิติบุคคล      
มีการกระจายอาํนาจจากส่วนกลาง คือ กระทรวงศึกษาธิการสู่สถานศึกษาในส่วนของการอาชีวศึกษามี
การกระจายอาํนาจจากสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสู่วทิยาลยัในอาชีวศึกษาจงัหวดั 
 กระบวนการของการบริหารสถานศึกษา 
 นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงของกระบวนการของการบริหารสถานศึกษาไวด้งันี0  
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 วนัชยั มีชาติ (2550 : 168-169) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการของการบริหารสถานศึกษาไวว้า่
เป็นการแบ่งสายงานหลกัและสายสนบัสนุน โดยพิจารณาจากกระบวนการที�ปฏิบติัในองค์กรและ
แยกกระบวนการที�มีอยูแ่บ่งออกเป็นผูป้ฏิบติั 2 กลุ่ม ดงันี0  
 1. สายงานหลกั เป็นกลุ่มที�ปฏิบติัหนา้ที�หรือกระบวนการหลกัขององคก์รในการแปลสภาพ
ปัจจยันาํเขา้เป็นปัจจยันาํออกและส่งมอบผลผลิตหรือผลลพัธ์สู่สภาพแวดลอ้ม การปฏิบติังานของ
บุคลากรสายหลกัจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององคก์รโดยตรง เช่น สายงานหลกัของ
สถานศึกษาขั0นพื0นฐาน ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน หวัหนา้งาน หวัหนา้
ครูช่วงชั0นและหวัหนา้ครูสายชั0นถือเป็นบุคลากรสายงานหลกัทาํหนา้ที�บริหารจึงเกี�ยวขอ้งกบัการสร้าง
ผลผลิตของสถานศึกษาโดยตรง 
 2. สายสนบัสนุน เป็นกลุ่มที�ปฏิบติัหนา้ที�สนบัสนุนและช่วยเหลือในการปฏิบติัหน้าที�
หรือกระบวนการหลกัขององค์กร งานในสายสนบัสนุนไม่ไดมี้ส่วนโดยตรงในการสร้างผลผลิต
และการให้บริการ งานในกลุ่มงานสนบัสนุนจะเป็นเรื�องของการอาํนวยความสะดวกและช่วยให้งาน
ในสายงานหลกัดาํเนินไปดว้ยดี สายงานสนบัสนุนในองคก์รไดแ้ก่ งานบาํรุงรักษาระบบการทาํงาน
ในองค์กร ตวัอย่างงานสนบัสนุนไดแ้ก่งานดา้นการบริหารบุคคล งานดา้นธุรการ งานบริหารงาน
ทั�วไป งานบญัชี งานสารบรรณและเอกสาร งานประชาสัมพนัธ์และสารสนเทศ 
 สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ออนไลน์ : 2556) ไดแ้บ่งกระบวนการบริหาร
สถานศึกษาออกเป็น 4 ฝ่าย ดงันี0  
 1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร แบ่งออกเป็นดงันี0  
  1.1 งานบริหารงานทั�วไป 
  1.2 งานบุคลากร 
  1.3 งานการเงิน 
  1.4 งานการบญัชี 
  1.5 งานพสัดุ 
  1.6 งานอาคารสถานที� 
  1.7 งานทะเบียน 
  1.8 งานประชาสัมพนัธ์ 
 2. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ แบ่งออกเป็นดงันี0  
  2.1 งานวางแผนและงบประมาณ 
  2.2 งานศูนยข์อ้มูลและสารสนเทศ 
  2.3 งานความร่วมมือ 
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  2.4 งานวจิยั พฒันา นวตักรรมและสิ�งประดิษฐ ์
  2.5 งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  2.6 งานส่งเสริมผลิตผล การคา้และประกอบธุรกิจ 
  2.7 งานฟาร์มและโรงงาน (เฉพาะสถานศึกษาที�เปิดสอน) 
 3. ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศึกษา แบ่งออกเป็นดงันี0  
  3.1 งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา 
  3.2 งานครูที�ปรึกษา 
  3.3 งานปกครอง 
  3.4 งานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน 
  3.5 งานสวสัดิการนกัเรียนนกัศึกษา 
  3.6 งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
 4. ฝ่ายวชิาการ แบ่งออกเป็นดงันี0  
  4.1 แผนกวชิา 
  4.2 งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน  
  4.3 งานวดัผลและประเมินผล 
  4.4 งานวทิยบริการและหอ้งสมุด 
  4.5 งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
  4.6 งานสื�อการเรียนการสอน 
 แรมเชเยอร์ และคณะ (Ramseyer and et al. 1995 : 18) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการของการ
บริหารสถานศึกษาไวโ้ดยแบ่งตามงานไว ้8 ประเภท ดงันี0   
 1. งานพฒันาการสอนและหลกัการ 
 2. งานธุรการ การเงินและการบริการต่าง ๆของโรงเรียน 
 3. งานเป็นผูน้าํชุมชนที�ตั0งอยู ่
 4. งานบุคคล 
 5. งานอาคารสถานที� 
 6. งานจดัการรถรับส่งนกัเรียน 
 7. งานจดัระบบบริหารโรงเรียนใหถู้กตอ้งและ 
 8. งานปกครองดูแลนกัเรียน 
 สรุปไดว้า่ กระบวนการของการบริหารสถานศึกษาเป็นวิธีการที�เป็นขั0นตอนและมีหนา้ที�
ในการปฏิบติังานที�ชดัเจน มีการแบ่งงานออกเป็นฝ่ายต่างๆ ตามกระบวนการหลกั คือ การวางแผน 
การจดัสรรทรัพยากร การประสานความร่วมมือ การควบคุม และการประเมินผล ดงันั0นผูบ้ริหาร
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จาํเป็นต้องทราบถึงกระบวนการต่าง ๆ ทุกขั0นตอนในสถานศึกษา โดยบริหารสถานศึกษาตาม
กระบวนการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 บทบาทหน้าที�ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงบทบาทหนา้ที�ของผูบ้ริหารสถานศึกษาไว ้ดงันี0  
 ศิริชยั ชินะตงักูร (2554 : 24-25)ไดก้ล่าวถึงบทบาทหน้าที�ของผูบ้ริหารสถานศึกษาว่า 
วิธีการบริหารแบบเดิมที�ตอ้งรับคาํสั�งจากส่วนกลางตั0งแต่ งานวิชาการหลกัสูตรงบประมาณบุคลากร
และทรัพยากรเพื�อการศึกษาตลอดจนการแกปั้ญหาที�ตอ้งเสนอเรื�องขึ0นไปตามลาํดบัเมื�อการบริหารเขา้
สู่ระบบการบริหารที�ใช้โรงเรียนเป็นฐานบทบาทของผู ้บริหารเพื�อการพัฒนาสถานศึกษาสู่
ความสาํเร็จนอกเหนือจากความเป็นนกัประสิทธิผลของผูบ้ริหารแลว้ ผูบ้ริหารตอ้งมีบทบาทดงันี0  
 1. บทบาทของแบบผูน้าํการพฒันาโดยอาศยัความร่วมมือขององค์กรบุคคลหรือ
คณะกรรมการมีความอิสระและคล่องตวัในการบริหารจดัการควบคู่ไปกับความรับผิดชอบที�
ตรวจสอบได ้
 2. บทบาทในการแก้ปัญหาที�เกิดขึ0 นตดัสินใจเองโดยใช้กระบวนการกลุ่มข้อมูล
สารสนเทศและกระบวนการตดัสินใจ 
 3.  บทบาทในการพฒันาบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นมืออาชีพทั0งในดา้นมาตรฐานวิชาชีพ
คุณธรรมจริยธรรมใหมี้ความสามารถและทกัษะทั0งในดา้นหนา้ที�และกระบวนการมีการพฒันาตนเอง
ใหท้นัสมยัในวชิาชีพอยา่งต่อเนื�อง 
 4. บทบาทในการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ0นในครูทาํให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผูเ้รียนรู้วธีิเรียนครูเปลี�ยนวธีิสอนจดับรรยากาศที�เอื0อต่อการเรียนรู้ 
 5. บทบาทในการให้โอกาสครูอยูใ่นฐานะผูร่้วมงานร่วมตดัสินใจเป็นนกัพฒันาและนัก
ปฏิบติัร่วมกบัผูบ้ริหารและคณะกรรมการวางแผนพฒันาระยะยาว (ธรรมนูญโรงเรียน) และ
การจดัทาํแผนประจาปี 
 6. บทบาทของการเป็นนักประชาสัมพันธ์ที� ดีประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของ
สถานศึกษาทุกด้านอย่างต่อเนื�องสร้างความสัมพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชนให้ผูป้กครองและ
ชุมชนเป็นทั0งผูใ้ห้ผูรั้บผูร่้วมหุ้นผูส้นบัสนุนทั0งในเชิงปริมาณและคุณภาพช่วยเหลือดูแลทรัพยากร
บุคคลในโรงเรียนให้ข้อมูลที� เป็นประโยชน์มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในกรณีเกิดปัญหาขึ0 นใน
โรงเรียน 
 ทองทิพภา วิริยะพนัธุ์ (2549 : 3) ได้กล่าวถึงบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาไวว้่า 
กระบวนการจดักิจกรรมการทาํงานอยา่งเป็นระเบียบ ดว้ยเทคนิคและวิธีปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม 
โดยการใช้ทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource) เงินทุน (Money) วสัดุอุปกรณ์ (Material) และ
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ระยะเวลาในการดาํเนินงาน (Critical Moment) ร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังานด้วยจิตรับผิดชอบ
เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 วนัทนา เมืองจนัทร์ (ออนไลน์. 2556) กล่าวว่า ในการบริหารสถานศึกษาเพื�อพฒันา
คุณภาพการศึกษาตามบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษานั0น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งทาํงานดว้ย
จิตใจที�แน่วแน่ มั�นคงโดยฝึกอุดมคติและไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคและปัญหานานปัการที�จะตอ้งเผชิญ
และตอ้งหาทางแกไ้ขให้สําเร็จ ดงันั0นการแสดงบทบาทที�เหมาะสมกบัสถานภาพของผูบ้ริหารและ
แสดงให้เหมาะสมกบัตาํแหน่งของผูน้าํสูงสุดในสถานศึกษาจึงเป็นสิ�งจาํเป็น อีกทั0งจะตอ้งเป็น
บทบาทที�ครูผูส้อน ผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน และสังคมคาดหวงัว่าผูบ้ริหารควรจะเป็น ซึ� งไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารควรจะเป็นผูน้าํทางวิชาการที�เขม้แข็งมีการพฒันางานวิชาการอย่างเป็นระบบมีกระบวนการ
บริหารจดัการที�เป็นที�ยอมรับพร้อม ๆ กบัการเป็นนกัพฒันาคุณภาพการศึกษา ผูมี้วิสัยทศัน์ที�กวา้งไกล
และลึกซึ0 งตลอดจนมีความรู้ ความสามารถที�จะก้าวให้ทนัต่อการเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ ของชุมชน
ของสังคมและของโลก ด้วยการพฒันาสถานศึกษาให้ผูเ้รียนมีคุณภาพ เพื�อสร้างสรรค์ศรัทธา
ความเชื�อมั�นในตวัผูบ้ริหารให้บงัเกิดแก่ทุกคน นอกจากนี0 บทบาทในฐานะผูช่้วยเหลือ เกื0อกูล
ผูร่้วมงานและผูใ้ต้บังคับบัญชาก็ยงัเป็นบทบาทที�จาํเป็น ในยุคสมัยของสังคมวตัถุนิยมซึ� งให้
ความสําคญัดา้นวตัถุมากกว่าการเห็นความสําคญัของการพฒันาดา้นจิตใจ ผูบ้ริหารที�มีจิตใจที�พร้อม
จะเป็นผูใ้ห้ยอ่มเป็นผูที้�สมควรแก่การยกยอ่ง สรรเสริญ ประการสําคญั ถา้ผูบ้ริหารสามารถใชปั้ญญา
ในการกระทาํตนใหเ้ป็นตวัอยา่งที�ดีในดา้นการมีคุณธรรมจริยธรรม ก็จะยิ�งทาํให้การแสดงบทบาท
ต่าง ๆ สมบูรณ์ยิ�งขึ0น นอกจากนั0น บทบาทในการตดัสินใจที�มีประสิทธิผล ก็จะทาํให้เป็นผูบ้ริหาร
มืออาชีพเพราะตดัสินใจไม่พลาด ส่วนอีกบทบาทหนึ�งที�ไม่ควรละเลยก็คือ การเป็นนกัพูดที�มีศิลป์ 
มีศิลปะในการเจรจาต่อรองตลอดจน เป็นนกัฟังที�ดีที�พร้อมที�จะรับฟังความคิดเห็นของผูค้นรอบขา้ง
อีกทั0งยงัเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่ผูร่้วมงานเมื�อมีผูรั้บฟังปัญหาขอ้คบัขอ้งใจผูบ้ริหาร
ที�สามารถแสดงบทบาทต่าง ๆ ดงักล่าวมาแลว้ และบทบาทอื�น ๆ ตามสถานการณ์ให้เหมาะสมก็ยอ่มจะ
นาํไปสู่ความสาํเร็จในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 สรุปไดว้า่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทและหนา้ที�ในการเป็นผูน้าํทางวิชาการและผูน้าํ
ทางการพฒันา โดยใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกทั0งทางดา้นวิชาการและ
การจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ประสานสัมพนัธ์กบัทุกฝ่ายตลอดจนส่งเสริมการพฒันาครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื�องเป็นผูมี้ทศันคติในเชิงบวกกบัผูร่้วมงาน บริหารสถานศึกษาดว้ย
วสิัยทศัน์ที�กวา้งไกล แน่วแน่ มั�นคง ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค เป็นนกัพดูที�มีศิลปะและเป็นนกัฟังที�ดี 
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หลกัธรรมาภิบาล 

 ความหมายของธรรมาภิบาล 
 นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของธรรมาภิบาลไว ้ดงันี0  
 อานนัท ์ปันยารชุน (ออนไลน์. 2547) ให้ความหมายของธรรมรัฐ ซึ� งมีความหมายเกี�ยวขอ้ง
กบัธรรมาภิบาลไวว้า่ ผลลพัธ์ของการจดัการกิจกรรมซึ� งบุคคลทั0งในและสถาบนัทั0งในภาครัฐและ
เอกชนมีผลประโยชน์ร่วมกนัซึ� งอาจนาํไปสู่การผสมผสานผลประโยชน์ที�หลากหลายและขดัแยง้
กนัได้โดยสาระธรรมรัฐคือองค์ประกอบที�ทาํให้เกิดการจดัการอย่างประสิทธิภาพเพื�อให้แน่ใจว่า
นโยบายที�กาํหนดไวจ้ะไดผ้ลหมายถึงการมีบรรทดัฐานเพื�อให้มีความแน่ใจว่ารัฐบาลจะสามารถ
สร้างผลงานตามที�สัญญาไวก้บัประชาชน 
 ปาริชาติ เทพอารักษ์ และอมราวรรณ ทิวถนอม (2549 : 79) ได้ให้ความหมายของ
ธรรมาภิบาลวา่ หมายถึง หลกัการบริหารงานที�สร้างความโปร่งใส สร้างความเป็นธรรม การมีส่วนร่วม 
ความมีประสิทธิภาพและความคุม้ค่า ตลอดจนรับผดิชอบต่อผลการกระทาํ 
 สุทศันา สุทธิกุลสมบติั (2550 : 1) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลว่า หมายถึง
กระบวนการตดัสินใจที�จะปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหนึ�ง ธรรมาภิบาล (Governance) ไดใ้ห้
ความสําคญักบัองคก์รที�มีรูปแบบ (Formal) และไม่มีรูปแบบ (Informal) ซึ� งคนที�อยูใ่นองคก์รนั0น
เป็นผูต้ดัสินใจการกระทาํตามโครงสร้างและแนวทางที�ไดก้าํหนดไว ้
 ศิลปพร ศรีจั�นเพชร (2553 : 1) ไดใ้ห้ความหมายของบรรษทับาลซึ� งมีความหมายเกี�ยวขอ้ง
กบัธรรมาภิบาลไวว้า่เป็นการใชธ้รรมาภิบาลในระดบักิจการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแปล
ธรรมาภิบาลอยา่งเป็นทางการวา่ การกาํกบัดูเเลกิจการที�ดีระดบัภาครัฐ อาจใช้คาํว่า ธรรมรัฐหรือ 
การบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี ไม่ว่าจะนาํธรรมาภิบาลไปใชที้�ใด หรือในระดบัใด แนวทางและ
หลกัการพื0นฐานของธรรมาภิบาลดูเหมือนจะคลา้ยคลึงกนั คือ การตั0งอยู่ในความถูกตอ้งเเละเป็น
ธรรมสังคมชุมชนก็จะอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข 
 สรุปได้ว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที�ดี โดยมีส่วน
เกี�ยวขอ้งทั0งภาครัฐองค์กรเอกชนประชาชนโดยสามารถควบคุมดูแลและตรวจสอบซึ� งกนัและกนัได ้
ยึดหลกัความโปร่งใส ความยุติธรรมมีส่วนร่วมเสมอภาคภายใตก้รอบกฎหมายที�เป็นธรรมโดยมี
กลไกของรัฐเป็นแกนนาํในการปฏิบติัทั0งภาคเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเพื�อนาํไปสู่การพฒันา
ประเทศที�ย ั�งยนื 
 ความสําคัญของธรรมาภิบาล 

 นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของความสาํคญัของธรรมาภิบาลไวด้งันี0  
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 สถาบนัป๋วย อึwงภากรณ์ (2548 : 1) ไดก้าํหนดไวว้า่ ธรรมาภิบาลเป็นเรื�องที�มีสําคญัมาก 
สมควรได้รับการส่งเสริมจากทุกภาคส่วนของสังคม เพราะถือเป็นพื0นฐานที�สําคญัยิ�งในการสร้าง
คุณภาพและประสิทธิภาพแก่สังคมไทยในทุก ๆ ดา้น 
 สํานกังานเขตพื0นที�การศึกษาตาก เขต 1 (2549 : 3) ไดใ้ห้ความสําคญัของธรรมาภิบาลวา่
การส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน ให้เกิดความเข้มแข็ง สุจริต โดยจดัให้มีกฎ ระเบียบ และสร้าง
แรงจูงใจให้ธุรกิจที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ขา้ร่วมในกระบวนการ “บริษทัภิบาล”เพิ�ม
มากขึ0นโดยกาํหนดมาตรการการส่งเสริมให้ผูล้งทุนรายย่อยมีความกระตือรือร้นท่าจะเขา้มามี
ส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจ มีมาตรการส่งเสริมกรรมการและผูบ้ริหารรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น 
เจา้หนี0  และผูบ้ริโภคมากขึ0น ส่งเสริมสถาบนัวิชาชีพให้มีบทบาทในการสร้างธรรมาภิบาลและ
รณรงค์สร้างความรู้ความเขา้ใจให้ธุรกิจเอกชน ผูบ้ริหาร/กรรมการ ผูถื้อหุ้นตลอดจนประชาชน
ทั�วไปรู้ถึงประโยชน์ในการกาํกบัดูแลธุรกิจที�ดีธรรมาภิบาล เสริมสร้างการเมืองที�โปร่งใสและ
พฒันาวฒันธรรมประชาธิปไตย มีการพฒันาส่งเสริมการเมืองให้โปร่งใสสุจริตและชอบธรรม
ในการใช้อาํนาจ โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกนักาํหนดมาตรฐาน คุณธรรมและจริยธรรม
ของนกัการเมืองและยดึถือปฏิบติั  
 วิชยั ตนัศิริ (2549 : 15) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของธรรมาภิบาลไวว้า่ สามารถนาํมาใช้
ในการจดัการศึกษาโดยกาํหนดให้มีการกระจายอาํนาจบริหารจดัการศึกษาด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั�วไป ไปยงัสํานักงานเขตพื0นที�
การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง โดยมุ่งหวงัว่าจะสามารถแก้ปัญหาทางด้านการบริหารและ
จดัการศึกษา ซึ� งมีปัญหาเรื�องการรวมศูนยอ์าํนาจเขา้สู่ส่วนกลางและขาดเอกภาพทั0งดา้นนโยบาย
และการบริหาร 
 ธีระ รุญเจริญ (2550 : 27-29) กล่าวว่า ความสําคญัของธรรมาภิบาล ซึ� งเป็นแนวทางปฏิบติั
ของหน่วยงานทางการศึกษา ดงันี0  
 1. พระราชกฤษฎีกานี0 ใชบ้งัคบัส่วนราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม และหน่วยงานอื�นของรัฐในกาํกบัของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�น 
 2. การบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดีเป็นการบริหารงานเพื�อ 
  2.1 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  2.2 เกิดผลสัมฤทธิy ต่อภารกิจของรัฐ 
  2.3 มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
  2.4 ไม่มีขั0นตอนในการปฏิบติังานเกินความจาํเป็น 
  2.5 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์ 
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  2.6 ประชาชนไดรั้บการอาํนวยความสะดวก และไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการ 
  2.7 มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสมํ�าเสมอ  
 3. การบริหารเพื�อประโยชน์สุขของประชาชน มีแนวทางดงันี0  
  3.1 กาํหนดภารกิจตามวตัถุประสงคแ์ละสอดคลอ้งกบัแนวนโยบาย 
  3.2 ปฏิบติัภารกิจดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต สามารถตรวจสอบได ้
  3.3 จดัใหมี้การศึกษาวเิคราะห์ ผลดี ผลเสีย ก่อนเริ�มดาํเนินการ 
  3.4 รับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคม 
  3.5 แกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการโดยเร็ว 
 4. การบริหารราชการเพื�อใหเ้กิดผลสัมฤทธิy ต่อภารกิจของรัฐ ใหป้ฏิบติัดงันี0  
  4.1 จดัทาํแผนปฏิบติัล่วงหนา้ 
  4.2 ในแผนใหมี้รายละเอียด ขั0นตอน ระยะเวลา และงบประมาณในการดาํเนินการ 
  4.3 จดัใหมี้การติดตามและประเมินผลปฏิบติั 
  4.4 เมื�อเกิดผลกระทบต่อประชาชนในการปฏิบติัตามภารกิจให้เป็นหนา้ที�ตอ้งแกไ้ข
และบรรเทาผลกระทบหรือเปลี�ยนแผนตามความเหมาะสม 
 5. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ใหด้าํเนินการดงันี0  
  5.1 กาํหนดเป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน ระยะเวลาแลว้เสร็จ และงบประมาณและ
เผยแพร่ใหส่้วนราชการและประชาชน 
  5.2 ทาํบญัชีตน้ทุนงานบริการสาธารณะตามกาํหนด 
  5.3 ใหมี้ความคุม้ค่าในการปฏิบติั 
  5.4 ถา้มีการดาํเนินการขออนุญาต ขออนุมติัหรือความเห็นแจง้ผลภายใน 15 วนั 
  5.5 วนิิจฉยัชี0ขาดปัญหาใดๆ โดยเร็ว 
  5.6 ปกติใหส้ั�งราชการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 6. การลดขั0นตอนการปฏิบติังาน ใหป้ฏิบติัดงันี0  
  6.1 จดัใหมี้การกระจายอาํนาจการตดัสินใจ 
  6.2 ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของ ค.ร.ม. สามารถกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ/
แนวทางการกระจายอาํนาจก็ได ้
  6.3 ใหจ้ดัทาํแผนภูมิ ขั0นตอนและระยะเวลาดาํเนินการเปิดเผยไว ้
  6.4 จดัศูนยอ์าํนวยความสะดวกเป็นศูนยบ์ริการเพิ�ม 
  6.5 ใหจ้ดัเจา้หนา้ที�ไวศู้นยบ์ริการร่วม 
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  6.6 ใหจ้ดัศูนยบ์ริการร่วมไว ้ณ ศาลากลางจงัหวดั ที�วา่การอาํเภอ 
 7. การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ใหด้าํเนินการดงันี0  
  7.1 จดัใหมี้การทบทวนภารกิจ 
  7.2 หา้มมิใหจ้ดัตั0งหน่วยงานที�มีภารกิจคลา้ยกนั 
  7.3 สาํรวจตรวจสอบและทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบของหน่วยงาน 
  7.4 ให้สํานกังานกฤษฎีกาเสนอแนะต่อส่วนราชการที�เกี�ยวขอ้ง เมื�อเห็นว่ากฎหมาย
ระเบียบ ไม่สอดคลอ้งหรือเหมาะสมเป็นอุปสรรค เพื�อดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงต่อไป 
 8. การอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ให้ดาํเนินการ 
ดงันี0  
  8.1 บริการประชาชน หรือติดต่อประสานงานกบัส่วนราชการดว้ยกนั โดยกาํหนด
ระยะเวลาแลว้เสร็จใหเ้ป็นที�รับทราบ 
  8.2 ตอบคาํถามหรือแจง้การดาํเนินงานใหท้ราบภายใน 15 วนั 
  8.3 จดัใหมี้ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื�ออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  8.4 ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารจดัให้มีระบบเครือข่ายกลาง
ขึ0น เพื�อความสะดวกและรวดเร็วของประชาชน 
  8.5 ถ้ามีการร้องเรียน เสนอแนะหรือความเห็นเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัราชการอุปสรรค
ความยุง่ยากหรือปัญหาตอ้งพิจารณาใหลุ้ล่วง อาจใช ้IT ก็ได ้
  8.6 ให้ส่วนราชการที�มีอาํนาจ ออกกฎ ระเบียบ หรือประกาศปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมโดยเร็ว 
  8.7 ใหป้ฏิบติัราชการโดยปกติเป็นเรื�องเปิดเผย 
  8.8 จดัให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี สามารถดูหรือ
ตรวจสอบได ้
 9. การประเมินผลการปฏิบติัราชการ ใหด้าํเนินการดงันี0  
  9.1 จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิy  คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของ
ประชาชน 
  9.2 อาจจดัใหมี้การประเมินภาพรวมของผูบ้งัคบับญัชาแต่ละระดบั 
  9.3 จดัประเมินผลการปฏิบติังานตามตาํแหน่งประโยชน์และผลสัมฤทธิy ของหน่วย
ราชการ 
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  9.4 ถา้การบริการของส่วนงานใดมีคุณภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายแก่ประชาชน
พอใจ ใหค้ณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ คณะรัฐมนตรี (ค.ร.ม.) จดัสรรเงินเพิ�ม
พิเศษเป็นบาํเหน็จความชอบแก่หน่วยราชการนั0น ๆ 
  9.5 ให้คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ เสนอให้รางวลัต่อคณะรัฐมนตรีสําหรับ
การเพิ�มประสิทธิภาพของส่วนราชการ  
 สรุปไดว้า่ การบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลมีความสําคญัอยา่งยิ�ง ผูบ้ริหารจะตอ้งสร้างขึ0น
เป็นคุณสมบติัประจาํตวั และของสถานศึกษา เพื�อให้เกิดซึ� งความเป็นธรรมในการบริหารงาน มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ความสําคญัในการบริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาลตอ้ง
เกิดจาก 3 ภาคส่วนคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื�อการพฒันาที�ย ั�งยนือยา่งแทจ้ริง 
 ลกัษณะของธรรมาภิบาล 

 นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงลกัษณะของธรรมาภิบาลไว ้ดงันี0  
 เกรียงศกัดิy   เจริญวงศศ์กัดิy  (2551 : 36) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของธรรมาภิบาลวา่ถูกนาํไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการทั0งในระดบัประเทศและระดบัองค์กร ทั0งในหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กร ไม่แสวงหากาํไรต่าง ๆ แนวคิดนี0 ได้รับการสนับสนุนและผลักดันโดย
องค์กรระหว่างประเทศจาํนวนมากในช่วงเกือบ 2 ทศวรรษที�ผ่านมาและไดรั้บการตอบรับอย่างดีใน
หลายประเทศรวมทั0งประเทศไทยดว้ย แนวคิดนี0 ยงัสามารถนาํมาปรับใช้กบัการบริหารเมืองไดด้ว้ย ซึ� ง
ไม่ได้หมายความเพียงการทาํให้เกิดการจดัการปกครองที�ดีในระดับภายในหน่วยงานปกครอง
ทอ้งถิ�นระดบัองคก์รแต่ละแห่งเท่านั0น หากยงัหมายถึง การบริหารจดัการเมืองในขอบเขตพื0นที�ของเมือง 
ซึ� งมีความเกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงานหลากหลาย กวา้งขวาง เกินกวา่เพียงหน่วยงานราชการหรือองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น แต่รวมถึงบทบาทของธุรกิจ ร้านคา้ สถานศึกษา สถานประกอบการของเอกชน 
และองคก์รการกุศล มูลนิธิ สมาคมต่าง ๆ ดว้ย 
 สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป. : ไม่ปรากฏเลขหน้า) ได้กล่าวเกี�ยวกบั
ลกัษณะของธรรมาภิบาลไวว้่า สืบเนื�องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมที�ดี พ.ศ.2542 มีสาระสําคญัประกอบดว้ยหลกัพื0นฐาน 6 ประการ 
ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ 
หลกัความคุม้ค่า แต่ละหลกัสามารถจาํแนกใชใ้นการบริหารเป็น 3 ระดบัคือ ระดบัประเทศ ระดบั
ภาครัฐ และระดบัองคก์ร ซึ� งแต่ละระดบัมีความเชื�อมโยงกนั กล่าวคือ องคก์รที�มีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองและสังคมที�ดีจะช่วยสนับสนุนการบริหารจดัการที�ดีของระดบัภาครัฐและระดับประเทศ
ต่อไป ในทางกลับกันการกาํหนดบทบาทของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน
ในระดบัประเทศจะมีผลต่อบทบาทภารกิจและการบริหารจดัการของระดบัภาครัฐและระดบัองคก์รดว้ย 
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 สํานกังานเลขานุการคณะรัฐมนตรี (ออนไลน์. 2556) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของธรรมาภิบาล 
ประกอบด้วยลกัษณะที�สําคญั คือ การบริหารจดัการภาครัฐที�มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบได ้
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการมีกรอบกฎหมายสําหรับการพฒันา ซึ� งธนาคารโลกไดแ้ยก
หลกัธรรมาภิบาลออกจากแนวคิดประชาธิปไตย โดยเนน้ในเรื�องประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ
ที�ไม่จาํเป็นตอ้งเกิดขึ0นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย แต่ถือวา่หลกัธรรมาภิบาลกบัหลกั
ประชาธิปไตยเป็นเรื�องที�ไปดว้ยกนั เนื�องจากลกัษณะหลายอยา่งของธรรมาภิบาล เช่น ความรับผิดชอบ
และความโปร่งใส ซึ� งรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลแก่สาธารณะ และการถูกตรวจสอบโดยสาธารณะ
เป็นเงื�อนไขสาํคญัของประชาธิปไตย 
 สรุปได้ว่า ธรรมาภิบาลมีลกัษณะที�เป็นแนวคิดในเชิงบวกและการปฏิบติัเพื�อนาํไปสู่
เป้าหมาย โดยมีความสัมพนัธ์กบัประชาธิปไตย คือ ธรรมาภิบาลจะเกิดขึ0นไดโ้ดยมีประชาธิปไตย
เป็นพื0นฐานในการสนบัสนุน 
 องค์ประกอบของธรรมาภิบาล 
 นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของธรรมาภิบาลไว ้ดงันี0  
 วภิาส ทองสุทธิy  (2551 : 125-134) ไดก้ล่าวไวว้า่ หลกัพื0นฐานของการบริหารกิจการบา้นเมือง
และสังคมที�ดีประกอบดว้ยหลกัพื0นฐาน 6 ประการ ดงันี0  
 1. หลักนิติธรรม การตรากฎหมายที�ถูกตอ้ง เป็นธรรม การบงัคบัการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย การกาํหนดกฎ กติกาและการปฏิบติัตามกฎ กติกาที�ตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครัด โดยคาํนึงถึง
สิทธิ เสรีภาพความยติุธรรมของสมาชิก 
 2. หลักคุณธรรม การยึดมั�นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
พฒันาตนเองไปพร้อมกนั เพื�อให้คนไทยมีความซื�อสัตย ์จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบ
อาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจาํชาติ 
 3. หลกัความโปร่งใส การสร้างความไวว้างใจซึ� งกนัและกนัของคนในชาติ 
 4. หลกัความมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความ
คิดเห็นในการตดัสินใจในปัญหาสาํคญัของประเทศ เช่น การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ 
 5. หลกัความพร้อมรับผิด ความตระหนกัในสิทธิหนา้ที�ความสํานึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบา้นเมือง การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจน
เคารพในความคิดเห็นที�แตกต่าง และมีความกล้าที�จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทาํ
ของตน 
 6. หลกัความคุม้ค่า การบริหารจดัการและใช้ทรัพยากรที�มีจาํกดัเพื�อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนร่วม เช่น รณรงคใ์ห้คนไทยมีความประหยดั ใชข้องอยา่งคุม้ค่า สร้างสรรคสิ์นคา้และ
บริการที�มีคุณภาพ  
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 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2552: 8-9) ไดก้าํหนดองคป์ระกอบของ
หลกัธรรมาภิบาลไว ้10 องคป์ระกอบ ดงันี0  
 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบติัราชการที�บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที�ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกบัส่วนราชการหรือหน่วยงานที�มีภารกิจคลา้ยคลึงกนั และมีผลการปฏิบติังานในระดบัชั0น
นําของประเทศเพื�อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบติัราชการจะต้องมีทิศทาง
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที�ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบติังานและระบบงานที�เป็นมาตรฐาน 
รวมถึงมีการติดตามประสิทธิผลและพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเนื�องและเป็นระบบ 
 2. หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) การบริหารราชการตามแนวทางการกาํกบัดูแลที�ดีที�มี
การออกแบกระบวนการปฏิบติังานโดยการใชเ้ทคนิคและเครื�องมือการบริหารจดัการที�เหมาะสมให้
องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั0งดา้นตน้ทุนแรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติัราชการตามภารกิจเพื�อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 
 3. หลักตอบสนอง (Responsiveness) การให้บริการที�สามารถดําเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที�กาํหนด และสร้างความเชื�อมั�น ความไวว้างใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวงั 
ความตอ้งการของประชาชนผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที�มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่าง 
 4. หลกัภาระรับผิดชอบ (Accountablity) การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ที�
และผลงานต่อเป้าหมายที�กาํหนดไว ้โดยความรับผิดชอบนั0นควรอยู่ในระดบัที�สนองต่อความ
คาดหวงัของสาธารณะ รวมทั0งการแสดงถึงความสาํนึกในการรับผดิชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
 5. หลกัความโปร่งใส (Transparency) กระบวนการเปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมา ชี0 แจงได้
เมื�อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดย
ประชาชนสามารถรู้ทุกขั0นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถ
ตรวจสอบได ้
 6. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) กระบวนการที�ขา้ราชการ ประชาชนและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาํความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอ
ปัญหา/ประเด็นที�สําคญัที�เกี�ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการ
ตดัสินใจ และร่วมกระบวนการพฒันาในฐานะหุน้ส่วนการพฒันา 
 7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกางให้แก่หน่วยงานการปกครองท้องถิ�น (ราชการ
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บริหารส่วนทอ้งถิ�น) และภาคประชาชนดาํเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบ
อาํนาจและความรับผิดชอบในการตดัสินใจและการดาํเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเนน้การสร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริการต่อผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ 
และเพิ�มผลิตภาพเพื�อผลการดาํเนินงานที�ดีของส่วนราชการ 
 8. หลกันิติธรรม (Rule of Law)การใชอ้าํนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ในการ
บริหารราชการดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั และคาํนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 9. หลกัความเสมอภาค (Equity) การไดรั้บการปฏิบติัและไดรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมกนั
โดยไม่มีการแบ่งแยกดา้น ชาย/หญิง ถิ�นกาํเนิด เชื0อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื�อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝึกอบรม และอื�น ๆ 
 10. หลกัมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) การขอ้ตกลงทั�วไปภายในกลุ่มผูมี้ส่วน
ได้ส่วนเสียทีเกี�ยวข้อง ซึ� งเป็นขอ้ตกลงที�เกิดจากการใช้กระบวนการเพื�อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที�ไดรั้บประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที�ไดรั้บผลกระทบโดยตรงซึ� งตอ้งไม่มี
ขอ้คดัคา้นที�ยุติไม่ได้ในประเด็นที�สําคญั โดยฉันทามติไม่จาํเป็นตอ้งหมายความว่าเป็นความเห็น
ฟ้องโดยเอกฉนัท ์   
 สํานกันายกรัฐมนตรี (ออนไลน์ : ม.ป.ป.) ไดก้าํหนดองคป์ระกอบของธรรมาภิบาลตาม
ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองเเละสังคมที�ดี พ.ศ.2542 
ดงันี0   
 1. หลกันิติธรรมไดแ้ก่การตรากฎหมายกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ ให้ทนัสมยัและเป็นธรรมเป็น
ที"ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบติัตามกฎหมายกฎขอ้งบงัคบัเหล่านั1นโดยถือว่า
เป็นการปกครองภายใตก้ฎหมายมิใช่ตามอาํเภอใจหรืออาํนาจของตวับุคคล 
 2. หลกัคุณธรรมไดแ้ก่การยึดมั"นในความถูกตอ้งดีงามโดยรณรงค์ให้เจา้หน้าที"ของรัฐ
ยดึถือหลกันี1 ในการปฏิบติัหนา้ที"ใหเ้ป็นตวัอยา่งแก่สังคมและส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชนพฒันา
ตนเองไปพร้อมกนัเพื"อให้คนไทยมีความซื"อสัตวจ์ริงใจขยนัอดทนมีระเบียบวินยัประกอบอาชีพ
สุจริตจนเป็นนิสัยประจาํชาติ 
 3. หลกัความโปร่งใสได้แก่การสร้างความไวว้างใจซึ" งกนัและกนัของคนในชาติโดย
ปรับปรุงกลไกการทาํงานขององคก์รทุกวงการให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารที"เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาดว้ยภาษาที"เขา้ใจง่ายประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวกและมี
กระบวนการใหป้ระชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจนได ้
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 4. หลักความมีส่วนร่วมได้แก่การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอ
ความเห็นในการตดัสินปัญหาสําคญัของประเทศไม่ว่าดว้ยการแจง้ความเห็นการไต่สวนสาธารณะ
การประชาพิจารณ์การแสดงประชามติหรืออื"นๆ 
 5. หลกัความรับผิดชอบไดแ้ก่การตระหนักในสิทธิหน้าที"ความสํานึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมการใส่ใจปัญหาสาธารณะของบา้นเมืองและความกลา้ที"จะยอมรับผลจากการกระทาํของตน 
 6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที"มีจาํ กัดเพื"อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงคใ์ห้คนไทยมีความประหยดั ใชข้องอยา่งคุม้ค่า สร้างสรรค์
สินคา้และบริการที"มีคุณภาพสามารถแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก และรักษาพฒันาทรัพยากรธรรมชาติให้
สมบูรณ์ย ั"งยนื 
 การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ (2553 : 12) กล่าวถึงองค์ประกอบของธรรมาภิบาลที�องคก์าร
สหประชาชาติกาํหนดหลกัปฏิบติัธรรมาภิบาล ไว ้8 ขอ้ ดงันี0  
 1. การมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของสมาชิกทั0งชายหญิงคือการตดัสินใจที�สําคญัใน
สังคมและสร้างความสามคัคีให้เกิดกบัประชาชน การมีส่วนร่วมสามารถทาํไดโ้ดยอิสระไม่มีการ
บงัคบั สมาชิกเต็มใจให้ความร่วมมือดว้ยตนเอง หรือมีส่วนร่วมผา่นหน่วยงาน สถาบนัหรือผูแ้ทน
ตามระบอบประชาธิปไตย 
 2. การปฏิบติัตามกฎธรรมาภิบาลตอ้งการความถูกตอ้ง ตามกรอบของกฎหมายไม่เลือก
ไม่ปฏิบติั ไม่ลาํเอียง มีการปฏิบติัอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรมกบัประชาชนโดยเท่าเทียมกนั ทุกคน
ในสังคมอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายเดียวกนั 
 3. ความโปร่งใส ความโปร่งใสเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้ง มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง
ตรงไปตรงมา สิ�งนี0 ช่วยแกปั้ญหาการทุจริตและคอรัปชั�นไดท้ั�งในภาครัฐและเอกชน สื�อจะเขา้มามี
บทบาทอย่างมากนการตรวจสอบและรายงานผลการดาํเนินงานโดยการนาํเสนอข่าวสารให้แก่
สังคมไดรั้บทราบ 
 4. ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบเป็นการพยายามให้คนทุกฝ่ายทาํหนา้ที�ของตนให้
ดีที�สุดในการทาํงาน กลา้ที�จะตดัสินใจและรับผดิชอบต่อผลการตดัสินใจนั0น ๆ 
 5. ความสอดคลอ้ง ความสอดคลอ้งตอ้งกนัเป็นการกาํหนดและสรุปความตอ้งการของ
คนในสังคม ซึ� งมีความแตกต่างอย่างมาก โดยพยายามหาจุดสนใจร่วมกนัและความตอ้งการที�
สอดคลอ้งกนัของสังคมมาเป็นขอ้ปฏิบติัเพื�อลดปัญหาความขดัแยง้ในสังคม การจะพฒันาสังคมได้
ตอ้งทราบความตอ้งการที�สอดคลอ้งกนัของสังคมนั0น ๆ ดว้ยวิธีการเรียนรู้วฒันธรรมของสังคมนั0น ๆ 
ก่อน 
 6. ความเสมอภาคเป็นสิทธิขั0นพื0นฐานที�ประชาชนทุกคนพึงไดรั้บจากรัฐบาล ทั0งการบริการ
ดา้นสวสัดิการ ตลอดจนสาธารณูปโภคดา้นอื�น ๆ 
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 7. หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นวิธีการจดัการทรัพยากรที�มีอยู่โดยการผลิต
และจาํหน่ายเพื�อให้ได้ผลตอบแทนที�คุม้ค่ากบัเงินที�ลงทุนหรือการใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์
สูงสุดต่อมวลมนุษยช์าติ โดยมีการพฒันากระบวนการเพิ�มผลผลิตอยา่งต่อเนื�องและย ั�งยนื 
 8. การมีเหตุผล การมีเหตุผลเป็นความตอ้งการของทุกในสังคม ประชาชนทุกคนตอ้งตดัสิ
ในใจและความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเองด้วยเหตุผลที�สมเหตุสมผล การมีเหตุผลไม่
สามารถกระทาํไดถ้า้ปราศจากการปฏิบติัตามกฎหมายและความโปร่งใส 
 สรุปไดว้า่ หลกัธรรมาภิบาลเป็นหลกัในการบริหารบา้นเมืองและสังคมที�ดี สามารถนาํมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา เพื�อให้เกิดการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพสูงขึ0น มีความถูกตอ้งชอบธรรมเกิดประโยชน์ต่อตวัผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาและผูเ้รียน โดยยดึหลกั 6 หลกั ดงันี0  
 1. หลกันิติธรรม การบงัคบัใชก้ฎขอ้บงัคบั กฎระเบียบ ขอ้ตกลง กติกาต่าง ๆ ดว้ยความ
ยุติธรรม เสมอภาค เป็นการปกครองภายใตก้ฎระเบียบที�สังคมยอมรับและยินยอมพร้อมใจปฏิบติั
ตามกฎระเบียบเหล่านั0น 
 2. หลกัคุณธรรม การยึดมั�นในความถูกตอ้งดีงาม ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที�ดี
ต่อผูอื้�น มีความขยนัหมั�นเพียร อุทิศตนและเสียสละ ซื�อสัตยสุ์จริต มีความเมตตากรุณา เอื0อเฟื0 อเผื�อแผ ่
จริงใจต่อกนั มีความอดทนอดกลั0น ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีการพฒันาตนเอง  
 3. หลกัความโปร่งใส การสร้างความไวว้างใจซึ� งกนัและกนั การปฏิบติัที�มีความโปร่งใส
ทุกขั0นตอน มีการเปิดเผยข้อมูลที� เป็นประโยชน์ ตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้รวมถึง
ความสามารถในการชี0แจงใหเ้หตุผลถึงการกระทาํต่อผูอื้�นไดทุ้กที�ทุกโอกาส 
 4. หลกัความมีส่วนร่วม เปิดโอกาสใหผู้อื้�นไดรั้บรู้ แสดงความคิดเห็นตลอดจนช่วยเหลือ
ในการตดัสินปัญหาที�สําคญั และรับฟังความคิดเห็นที�แตกต่างจากความคิดของตน นาํมาพิจารณาและ
ปรับใชก้บัสถานศึกษาใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์การเสนอขอ้คิดเห็น การแสดงความคิดเห็น 
 5. หลกัความรับผิดชอบ ตระหนกัในภาระหนา้ที�ให้ทุกคนทุกฝ่ายปฏิบติัหน้าที�ของตน
ให้ดีที�สุด ดว้ยความเอาใจใส่ รับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจปัญหาสาธารณะ มีความกระตือรือร้นในการ
แกปั้ญหา กลา้ยอมรับผลที�เกิดจากการกระทาํของตนทั0งผลดีและผลเสีย ยอมรับขอ้บกพร่องของตน
และพร้อมที�จะแกไ้ขความบกพร่อง 
 6. หลกัความคุม้ค่า การบริหารจดัการโดยใหท้รัพยากรที�มีอยูอ่ยา่งจาํกดัให้เกิดประโยชน์แก่
ส่วนรวมสูงสุด มีความประหยดัใช้ของอย่างคุม้ค่า รักษาและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ การนาํวสัดุ
เหลือใช้กลับมาใช้ซํ0 าอีก ใช้วสัดุที�หาได้ง่ายในแหล่งชุมชนหรือตามทอ้งถิ�น นําเทคโนโลยีมาใช้
เพื�อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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นโยบายการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ศูนยพ์ฒันา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนกัศึกษาและกิจการพิเศษ (ออนไลน์ : 2557)
ซึ" งเป็นหน่วยงานในสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดจ้ดัทาํโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ" งสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตระหนกัถึง
ความสําคญัของการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั�น จึงได้จดัทาํโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขึ0น เพื�อปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที�ดีงามในการยึดมั�น
ความซื�อสัตยแ์ละต่อตา้นการทุจริตคอรัปชั�นที�เกิดขึ0นในสถานศึกษา โดยเนน้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของผูเ้กี�ยวขอ้งทุกภาคส่วน ทั0งกระบวนการและเป้าหมายคือร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมทาํ และ
ยอมรับในศกัยภาพของบุคคล ซึ� งเป็นกระบวนการเสริมสร้างพลงัภายใน(Empowerment) ของบุคคล 
รวมทั0งการให้โอกาสแก่ผูเ้รียนได้แสดงศกัยภาพของเยาชน อนัจะนาํไปสู่การดาํเนินงานแก้ไข
ปัญหาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมยิ�งขึ0น 
 เป้าหมาย 
 มุ่งเน้นที�การปลูกฝังทศันคติและค่านิยมแก่ผูเ้รียนอาชีวศึกษาเพื�อร่วมกนัต่อตา้นการทุจริต 
คอรัปชั�น โดยการปลูกฝังทศันคติและค่านิยมที�ถูกตอ้ง เป็นกระบวนการที�ตอ้งทาํงานเกี�ยวกบัการ
ปรับเปลี�ยนพฤติกรรม ซึ� งตอ้งอาศยัทั0งความต่อเนื�องและระยะเวลา ตลอดจนการมีมีส่วนร่วมของผูเ้รียน
ที�จะช่วยกนัร่วมคิดร่วมทาํ ร่วมขบัเคลื�อน ดงันั0น เป้าหมายของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษานั0น ตอ้งเปิดโอกาสผูเ้รียนเขา้มามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการป้องกนั
แกไ้ขปัญหานี0  ผา่นการทาํกิจกรรมเพื�อสร้างการเรียนรู้ให้กบัทั0งตวัผูด้าํเนินกิจกรรม และผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมภายใตห้ลกัการของพฒันาผูเ้รียนเชิงบวก ที�มุ่งเนน้ดึงศกัยภาพและพลงับวกที�มีอยูใ่นตวัผูเ้รียน
ทุกคนมาเสริมสร้างและพฒันาเป็นทกัษะในการจดัการชีวิตของตนเองมิให้ตกเป็นเป้าหมายของ
ขบวนการทุจริต คอรัปชั�น ดงันั0น วิธีการดาํเนินงานจึงมุ่งเน้นที�การจดักิจกรรมสร้างการเรียนรู้
ในสถานศึกษาที�ดาํเนินการโดยตวัผูเ้รียนเป็นการปลูกฝังค่านิยมการไม่เพิกเฉยต่อการทุกจริตในทุก
รูปแบบ ตั0งแต่เรื�องเล็กน้อยจนถึงขบวนการในระบบโครงสร้าง เพื�อนาํไปสู่ความเขม้แข็งในระยะยาว 
(โตไปไม่โกง)  
 ภารกจิของสถานศึกษา 
 1. จดัส่งรองผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันากิจการนกัศึกษา และครูที�ปรึกษาองคก์ารวิชาชีพของ
หน่วยเขา้ร่วมประชุมชี0แจงกรอบแนวทางการดาํเนินงานในระดบัภาค   
 2. ดาํเนินกิจกรรมเพื�อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการโดยบูรณาการ
ร่วมกบัการดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพในสถานศึกษา 
 3. จดัระบบและครูที�ปรึกษา ที�จะคอยให้การสนับสนุน ฝึกฝนและสร้างการเรียนรู้ให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ที�จะรับผดิชอบการดาํเนินกิจกรรมโดยผูเ้รียนเอง 
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 4. กาํกบัติดตาม กระตุน้ การจดักิจกรรม และรายงานผลการดาํเนินงานของผูเ้รียนให้
เป็นไปตามแผน เพื�อใหส้อดคลอ้งกบักาํหนดการนาํเสนอผลงานของโครงการ 
 5. รวบรวมขอ้มูล และรายงานผลการดาํเนินกิจกรรมให้คณะกรรมการติดตามระดับ
จงัหวดัทราบเพื�อคดัเลือกสถานศึกษาที�มีผลการดาํเนินงานเป็นที�ประจกัษ์และพฒันาต่อยอดใน
ปีงบประมาณต่อไป 
 6. สรุปรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 การดําเนินการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาดาํเนินการตามหลกัธรรมาภิบาล ดงันี0  
 1. ชี0แจงใหบุ้คลากรทุกระดบัทราบเรื�องการมีส่วนร่วม เช่น จดัทาํบอร์ด ฟังขอ้เสนอจาก
ครูผูส้อน การดาํเนินงานต่าง ๆ มีการประชุมยอ่ยกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแลว้ส่งขอ้เสนอใหผู้บ้ริหาร 
 2. สนบัสนุนทรัพยากร 
 3. เป็นผูสื้�อสารเรื�องยอมรับการมีส่วนร่วม 
 4. ร่วมรับผลของสิ�งที�จะเกิดขึ0น 
 5. รับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 การบริหารชั(นเรียน 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูผูส้อนใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารชั0นเรียน ดงันี0  
 1. ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมการเลือกหวัหนา้ชั0นเรียน 
 2. บรรยากาศในหอ้งเรียนเป็นกนัเอง  
 3. มีการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นร่วมกนั 
 4. ครูผูส้อนใชว้ธีิการสอนที�หลากหลาย 
 5. ครูผูส้อนเปลี�ยนบทบาทเป็นผูอ้าํนวยการเรียนรู้ 
 6. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการตั0งกฎ กติกา ในชั0นเรียน 
 7. มีกิจกรรมที�สร้างสัมพนัธภาพระหวา่งครูผูส้อนและผูเ้รียน 
 

งานวจัิยที*เกี*ยวข้อง 

 งานวจัิยต่างประเทศ 

 บลูเมล (Blumel. 2000 : 95) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง ความช่วยเหลือระหว่างประเทศความ
ร่วมมือกนัระหวา่งนกัสังคมสงเคราะห์และการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใช ้ (ประเทศเคนยา) พบว่า
หลกัธรรมาภิบาลไดมี้ความจาํเป็นอยา่งยิ�งต่อความร่วมมือต่องานความช่วยเหลือระหวา่งประเทศ
ของนกัสังคมสงเคราะห์ต่างๆเนื�องจากเป็นกระบวนการทาํงานที�ตอ้งอาศยัความมีส่วนร่วมและการ
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ตรวจสอบอนัจะเป็นแนวทางที�ก่อให้เกิดประโยชน์อยา่งสุดสุดส่วนปัจจยัอื�นๆที�ช่วยเสริมสร้างการ
ทาํงานร่วมกนัระหวา่งนกัสังคมสงเคราะห์เหล่านี0 ในประเทศเคนยา (Kenya) ก็คือความสามารถของ
นกัสังคมสงเคราะห์ในการเขา้ถึงวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและรวมไปถึงการปรับตวัเขา้
หากนัเพื�อที�จะสร้างความร่วมมือเป็นกลุ่มยอ่ยๆเพื�อที�จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการสื�อสารและการ
แลกเปลี�ยนขอ้มูลข่าวสาร 
 คราค (Clarke. 2001 : 35) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการกระจาย
อาํนาจการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศกาน่า พบว่า การพฒันาการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยไดมี้การกระจายอาํนาจจากส่วนกลางไปสู้ทอ้งถิ�น โดยประชาชนมีส่วนร่วม
มากขึ0นทาํให้เกิดกลยุทธการพฒันาที�เป็นจริงเป็นจงั มีการปรับตวัในการปฏิบติัต่าง ๆ ของทอ้งถิ�นโดย
ใชห้ลกัธรรมาภิบาลให้เหมาะสมกบัทอ้งถิ�นจนถือเป็นกุญแจสําคญัการใชห้ลกัธรรมาภิบาล ทาํให้เกิด
การเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ0น แต่ก็ยงัคงมีปัญหาอยูจ่ากการที�ยงัคงมีการถือพรรคถือพวกพอ้ง 
 รอส (Ross. 2002 : 34) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง การนิเทศการศึกษาและภาวะผูน้าํที�เกี�ยวกบั
การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลพบวา่ในยคุคอมมิวนิสตเ์ป็นการปกครองแบบศูนยร์วมในลกัษณะ
ของระบบราชการ (Bureaucracy) ทาํให้สถาบนัอุดมศึกษาขาดความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 
(Accountability) ขาดการเปิดเผยขอ้มูลสู่สาธารณะ รวมทั0งขาดความเป็นอิสระ(Autonomy) ถือเป็น
ความบกพร่องของสถาบนัอุดมศึกษา 
 คิมเมท (Kimmet. 2005 : 32) ไดท้าํการวจิยัเรื�อง การนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นระบอบ
การเมืองการปกครองในอาเซียน 4 ประเทศ พบว่า ประเทศที�พฒันาแล้วหลักธรรมาภิบาล
ได้ถูกนาํไปใชใ้นเชิงของกลยุทธ์ทางการเมืองมากกวา่การนาํเนื0อหาสาระไปประยุกตใ์ชใ้นเชิงนโยบาย
โดยเฉพาะอย ่างยิ �งงานวิจ ยั นี0 เ กี �ยวก ับการนําหล ักธรรมา ภิบาลไปใช ้ในประเทศเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ 4 ประเทศนี0 ไดแ้ก่ฟิลิปปินส์ไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียโดยพิจารณาเป็น
ประเทศไปและเปรียบเทียบกบักรณีศึกษาโดยศึกษาวา่ประเทศเหล่านี0 มีการนาํหลกัธรรมาภิบาลไปใช้
อย่างไรบา้งรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของหลกัธรรมาภิบาลในการเลือกตั0งในปี 2004 ซึ� ง พบว่า 
หลกัธรรมาภิบาลได้ถูกนาํไปใช้อย่างกวา้งขวางและเป็นประเด็นสําคญัในการปฏิรูปรูปแบบ
การปกครองนอกจากนี0 ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตที้�ไดก้ล่าวมานี0 ยงัไดเ้รียนรู้ในการนาํ
หลกัธรรมาภิบาลเพื�อพฒันาการเมืองการปกครองโดยเน้นการนาํหลกัธรรมาภิบาลไปใช้พฒันา
บา้นเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ�งในสภาวะที�บา้นเมืองมีความไม่แน่นอนและเศรษฐกิจคบัขนัเพื�อเป็น
รูปแบบและเป็นแนวทางในการบริหารประเทศใหม่ ๆ เนื�องจากหลกัธรรมาภิบาลช่วยสนบัสนุน
การเมืองการปกครองซึ� งแนวคิดของหลกัธรรมาภิบาลมีที�มาจากชาติตะวนัตกซึ� งก่อให้เกิดรูปแบบ
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การบริหารใหม่ ๆ และก่อให้เกิดการพฒันาทางประชาธิปไตยซึ� งนั�นคือหนึ� งในจุดประสงค์
สาํคญัของหลกัธรรมาภิบาลนั�นเอง 
 งานวจัิยในประเทศ 
 ไพศาล ตั0งสมบูรณ์ (2548 : 87-88) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื0นที�การศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา
สังกดัสาํนักงานเขตพื0นที�การศึกษาสมุทรสาครใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากและมีความคาดหวงัต่อการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื0นที�การศึกษาสมุทรสาครในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและ
การปฏิบติัจริงและความคาดหวงัต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานเขตพื0นที�การศึกษาสมุทรสาคร มีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 มณีรัตน์ ภิญโญภาพสกุล (2549 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง การบริหารสถานศึกษา 
ขั0นพื0นฐานโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื0นที�กรุงเทพมหานคร เขต 3 
พบว่า การบริหารสถานศึกษาขั0นพื0นฐานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในภาพรวมมีการบริหารตาม
หลกัธรรมภิบาลอยู่ในระดบัมากทุกด้านและผลการเปรียบเทียบจาํแนกตามขนาดของโรงเรียน
พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่มีการบริหารงานตามหลกันิติธรรมหลกัการมีส่วนร่วมหลกัความรับผิดชอบ
และหลกัความคุม้ค่ามากกวา่โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารงานตามหลกั
ความโปร่งใสหลกัการมีส่วนร่วมหลกัความรับผิดชอบและหลกัความคุม้ค่ามากกว่าโรงเรียน
ขนาดกลาง 
 พรหมเมศว ์คาํผาบ (2549 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง การใช้หลกัธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานของโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื0นที�การศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า ขา้ราชการครู
และบุคคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโรงเรียน
โดยภาพรวมมีความเห็นอยูใ่นระดบัมากเมื�อเปรียบเทียบขอ้มูลเกี�ยวกบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานของโรงเรียนตามความคิดเห็นของคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาจาํแนกตาม
ตาํแหน่งหนา้ที�โดยภาพรวมและรายดา้นพบวา่มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�
ระดบั .05 โดยผูบ้ริหารโรงเรียนมีค่าเฉลี�ยสูงกวา่ครูผูส้อนและเมื�อเปรียบเทียบการใชห้ลกัธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานของโรงเรียนจาํแนกตามขนาดพบวา่ขา้ราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาที�
ปฏิบติัหน้าที�ในโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ทั0ง 3 ดา้นมีความคิดเห็นแตกต่างกนั
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  
 ยุทธนา ชุดทองมว้น (2550 : บทคดัย่อ) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการ
บริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ พบวา่ พฤติกรรมการใชห้ลกั
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ธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลีเทคนิคลานนาเชียงใหม่โดยภาพรวมค่าเฉลี�ยอยู่
ในระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงลาํดบัไดด้งันี0 คือดา้นความรับผิดชอบดา้นการมีส่วนร่วมดา้นนิติธรรม
ดา้นความโปร่งใสดา้นความคุม้ค่าและดา้นคุณธรรมและควรมีการพฒันาพฤติกรรมการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ด ้านการ
แก้ปัญหาในโรงเรียนโดยวิธีประนีประนอมและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงานให้
ชุมชนทราบอยา่งต่อเนื�องรวมทั0งขอ้เสนอแนะในการพฒันาพฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล
ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนด้านนิติธรรมผูบ้ริหารควรให้มีการพิจารณาความดีความชอบโดย
คาํนึงถึงผลการปฏิบติังานเป็นหลักด้านคุณธรรมผูบ้ริหารควรจดัทาํใบประกาศให้กับบุคลากรที�มี
คุณธรรมจริยธรรมดา้นความโปร่งใสควรดาํเนินการจดัซื0อวสัดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามความตอ้งการ
ของผูส้อนด้านการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ด้านความรับผิดชอบควรมีการตรวจสอบผลการพฒันาการศึกษาตามภารกิจที�รับผิดชอบของ
หน่วยงานและดา้นความคุม้ค่าควรมีการรักษาและซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ์ต่าง ๆ ให้อยูใ่นสภาพใชง้าน
ไดเ้สมอ 
 นงลกัษณ์ ยุทธสุทธิพงศ ์ (2550 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง การศึกษาสภาพการบริหาร
ตามหลกัธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที� 13 พบว่า สภาพการบริหารตาม
หลกัธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที� 13 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากโดย
พิจารณาเป็นรายดา้นสภาพการบริหารอยู่มากที�สุดในด้านหลกัการมีส่วนร่วมการเปรียบเทียบ
สภาพการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที� 13 จาํแนกตามวุฒิ
การศึกษาทั0งโดยรวมและรายดา้นพบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 วชิยั โนนทิง (2550 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเรื�อง สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื0นที�การศึกษาหนองคายเขต 3 พบวา่ สภาพการบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื0นที�การศึกษาหนองคาย เขต 3 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากส่วนรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น คือ หลกัการมีส่วนร่วมหลกัคุณธรรม
หลกันิติธรรมหลกัความโปร่งใสและอยู่ในระดบัปานกลาง 2 ดา้น คือ หลกัความรับผิดชอบและ
หลกัความคุม้ค่าขา้ราชการครูที�มีตาํแหน่งหนา้ที�ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื0นที�การศึกษาหนองคายเขต 3 โดยรวม
และทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ขา้ราชการครูที�มีประสบการณ์ต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัสํานกังาน
เขตพื0นที�การศึกษาหนองคาย เขต 3 โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
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 สุชิน เรืองบุญส่ง (2551 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเรื�อง การศึกษาการบริหารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื0นที�การศึกษาระยอง เขต 2 พบว่า การปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนตามหลกัธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื0นที�การศึกษาระยองเขต 2 
โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมากเรียงลาํดบัคือหลกัคุณธรรมหลกัความรับผิดชอบหลกัความ
โปร่งใสหลกัความมีส่วนร่วม หลกันิติธรรมและหลกัความคุม้ค่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน
ที�ปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดต่างกนัโดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ที�ระดบั .05 
 อมัพร พุดมี (2551 : 131) ไดท้าํการวจิยัเรื�อง การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื0นที�การศึกษาอุดรธานี เขต 2 พบว่า การบริหารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทั0งผูบ้ริหารสถานศึกษาและขา้ราชการครูมีความคิดเห็น
สอดคล้องกนัว่า มีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก ทั0งโดยรวมและรายด้าน การบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและขา้ราชการครู
โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นหลกัคุณธรรม ความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั .05 การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษา
ที�มีขนาดแตกต่างกนัโดยรวมพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 อรทยั แสงทอง (2552 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง หลกัธรรมาภิบาลกบัการบริหาร
สถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานครกรณีศึกษาสถานศึกษาในเขตตลิ�งชนั พบวา่ การบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมากที�สุดส่วน
ครูผูส้อนโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากการเปรียบเทียบการใชห้ลกัธรรมาภิบาลระหวา่ง
ผูบ้ริหารในสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตตลิ�งชันกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .01 กล่าวคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมี
การปฏิบติังานมากกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางมี
การปฏิบติัมากกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่และผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางมีการปฏิบติั
มากกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เมื�อพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นหลกันิติธรรมและดา้น
หลกัความคุม้ค่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลไม่แตกต่าง แต่ดา้น
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วมและหลักความรับผิดชอบ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  
 สมคิด มาวงศ ์(2554 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง การศึกษาการบริหารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดั
ระยอง จนัทบุรี และตราด พบว่า การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนตาม
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ความคิดเห็นของครูสังกดัโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู
สังกดัโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราดจาํแนกตามประสบการณ์โดยรวมพบว่า
ทุกดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ จาํแนกตามขนาดโรงเรียน และเขตจงัหวดั พบว่า
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 จากการศึกษาเอกสารและไดง้านวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ดงักล่าว ซึ� งความสําคญัของหลกัธรรมาภิบาลประกอบดว้ย หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความ
โปร่งใส หลกัความมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา
สามารถนําหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาที�ได้ปฏิบติังานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ� งการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษานั0นส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อครูผูส้อน บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้รียนโดยเฉพาะอย่างยิ�งการจดัการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษานั0นมีความหลากหลายทั0งด ้านว ิชาการและว ิชาชีพ ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาสามารถใช้หลกัธรรมาภิบาลเป็นเครื�องมือในการบริหารสถานศึกษาได ้ดงันั0นผูว้ิจยัจึง
ไดท้าํการศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษา
จงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด เพื�อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลต่อไป 




