
บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

ปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหาสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งดาน

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งหลั่งไหลมาดวยกระแสโลกาภิวัตนของโลก 

ที่มีการแขงขันกันอยางเสรี และเกิดการเอาเปรียบกันทางสังคม จึงกอใหเกิดกระแสการตอตานข้ึน         

ที่เห็นกันอยูทั่วโลกจากผูที่ไดรับผลกระทบไมไดรับความเปนธรรมทางสังคมและผูที่เสียผลประโยชน

เพราะมองเห็นวาเปนการเอาเปรียบจากผูที่เจริญทางวัตถุและมีโอกาสมากกวา ดังน้ันการสรางความ

เปนธรรมข้ึนในสังคมโลก จะตองเริ่มตนจากการกระจายอํานาจในการตัดสินใจจากรัฐบาลที่มีระบบ

และโครงสรางการบริหารใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก เพื่อนําไปสูการกระจายอํานาจ    

ดานอื่น ๆ ในสังคม ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ การสื่อสาร พลังงาน ระบบการศึกษา  

ดังน้ันเพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมแหงสันติสุข ไมเกิดความขัดแยงระหวางแนวคิดลูกคลื่น  

ลูกที่สองกับแนวคิดลูกคลื่นลูกที่สามที่กําลังเปนอยู สังคมไทยจึงตองปรับตัวต้ังแตการปรับแนวคิด 

(Paradigm Shift) ในการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นไดจากการกระจายอํานาจในการตัดสินใจผาน

กระบวนการกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ ใหประชาชนทุกระดับทุกอาชีพทั่วประเทศเขามา         

มีสวนรวม และปรับตัวเพื่อพัฒนาไปสูสังคมที่อยูเย็นเปนสุขรวมกัน ดังน้ันแนวทางการพัฒนาไว               

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มุงเตรียมความพรอม 

ดานประชากรสังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ         

มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร และไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมอยางเปนธรรม

รวมทั้งการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ ดวยฐานความรูเทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวคิดจากแผนการ

พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ใหบังเกิดผลในการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ภายใต

หลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในสังคมไทยซึ่งจะนําไปสูการพัฒนา

เพื่อประโยชนสุขที่ย่ังยืนของสังคมไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีการกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร คือ       

1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรม

และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได

อยางย่ังยืน 4) ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 5) ยุทธศาสตร
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การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ังและย่ังยืน 6) ยุทธศาสตร         

การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย        

7) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 8) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 10) ยุทธศาสตร

ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ, 2555 : 4) และเพื่อเปนการพัฒนาคนในประเทศใหมีความพรอม ทัดเทียมอารยประเทศ

การศึกษาจึงเปนกุญแจสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทย ดังน้ันคุณภาพของคน

เปนสิ่งสําคัญและควบคูไปกับความเจริญกาวหนาของประเทศ ซึ่งรัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญ       

ของการจัดการศึกษา จึงไดกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาไว ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ความวา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวา 12 ปที่รัฐ

ตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” นอกจากน้ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม

แหงชาติ มีจุดเนนการพัฒนาคน โดยกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางศักยภาพของทุกคน 

ทั้งในดานรางกาย จิตใจสติ ปญญา ใหมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงมีความรูความสามารถ และทักษะ

ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งมีการประกาศใหใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปน

การใชนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยอิงกฎหมายเปนครั้งแรกเพื่อเปนการปรับเปลี่ยนแนวทางการศึกษา

ในลักษณะองครวม ทั้งแนวคิดระบบโครงสรางและกระบวนการในการจัดการศึกษา ยึดหลักความ 

เปนเอกภาพดานนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ รวมทั้งมีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่

การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร 

และการจัดการศึกษาทางดานการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ

การบริหารทั่วไป ลงไปยังสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาและสถานศึกษาทกุแหง (ปราโมทย ประสานกุล, 

2555 : 2) 

ปญหาดานการศึกษาในปจจุบนัการศึกษาไทย มีคุณภาพลดลง และมีมาตรฐานในการศึกษา

ที่ตกตํ่าลงเรื่อยมา จากผลการจัดอันดับการศึกษาขององคกรระหวางประเทศ ซึ่งมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับ

ของทั่วโลก คือ World Economic Forum (WEF) เมื่อปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 บานจัดอันดับ

การศึกษาของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ปรากฏวาประเทศไทยถูกจัดอันดับอยูในลําดับที่ 142 เมื่อ

เปรียบเทยีบกับประเทศตาง ๆ ในประชาคมอาเซียนดวยกัน ประเทศไทยก็ติดอันดับสุดทายอยูที่ลําดับ 8 

(ไมรวมลาวกับเมียนมาร) ผลจากการจัดอันดับการศึกษาในครั้งน้ี ไดสรางความสั่นสะเทือนแก

กระทรวงศึกษาธิการ เน่ืองจากกระทรวงศึกษาธิการเปนกลไกสําคัญของภาครัฐ ที่มีบทบาทและหนาที่

ในการบริหารจัดการการศึกษาของชาติ ที่จะตองมีความรับผิดชอบอยางไมอาจหลกีเลี่ยงได การปฏิรูป

การศึกษาที่ดําเนินการกันมาเปนเวลากวา 10 ปแลวน้ัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อยกระดับและพัฒนา

การศึกษาของประเทศชาติ ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน แตก็ไมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย เน่ืองจาก
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เปนเพียงแคการปฏิรูปในเชิงปริมาณ หาใชการปฏิรูปในเชิงคุณภาพไม สวนเรื่องการปรับเปลี่ยน

โครงสรางองคกร ก็เนนแตการกอสรางอาคารเรียนตาง ๆ ละเลยการพัฒนาคุณภาพครูและกระบวนการ

การเรียนการสอน ซึ่งเปนที่นาเสียดายที่ประเทศไทยใหความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาของชาติ 

โดยทุมงบประมาณแผนดินใหกับกระทรวงศึกษาธิการมากกวาทุกกระทรวง โดยใชงบประมาณสูงสุด

ถึง 400,000 ลานบาทเศษตอป ซึ่งสูงสุดเปนอันดับหน่ึงในประชาคมอาเซียน และเปนอันดับตน ๆ 

ของโลก เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณการลงทุนอยางมากมายกับการศึกษาของชาติกับผลลัพธที่ได

จากการจัดอันดับการศึกษาของ WEF นับวาเปนการลงทุนที่ไมคุมคาเพราะใชงบประมาณมาก         

แตความสัมฤทธ์ิผลทางการศึกษามีนอย ถือไดวาเปนความลมเหลวของการศึกษาที่ไมสามารถพัฒนา

ไปสูความเจริญกาวหนาเทาที่ควรจะเปน กระทรวงศึกษาธิการจึงตองยอนกลับไปสํารวจและพิจารณา

ถึงปญหานอยใหญนานัปการอยางมีเหตุผล และมีความเหมาะสมบนพื้นฐานแหงความเปนจริง 

การศึกษาของชาติจึงจะมีคุณภาพและมาตรฐานที่จะนําพาคนในชาติไปสูการเปนผูมีการศึกษาในอนาคต 

(ทวีศักด์ิ อุนจิตติกุล, 2556 : 5) 

ภายใตสถานการณที่เปนปญหา และทาทายการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจึงมี

ความสําคัญปจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลไดรับความสนใจอยางกวางขวาง ทั้งองคการภาครัฐ 

และภาคเอกชนไดใหความสําคัญ และนําแนวคิดน้ีไปประยุกตใชกับการบริหารองคการ ธรรมาภิบาล

เกี่ยวของกับการบริหารงานที่มีประสทิธิภาพสูประชาชน โดยมุงใหเกิดความเปนอิสระในการบริหารงาน 

การลด การควบคุม ใหผูบริหารสามารถปฏิบัติงานไดลุลวงตามเปาหมาย สถาบันที่ทําหนาที่บริหารงาน

ภาครัฐจะใหธรรมาภิบาลเปนเสมือนเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถ โดยมีการสงเสริม

บทบาทใหเกิดการทํางานที่ปราศจากการคอรัปช่ัน หรือการไมนําผลประโยชนของสาธารณะมาใชเพื่อ

ประโยชนสวนตัว มีการใชหลักนิติธรรมในการดําเนินงาน หรือการสรางกรอบในการดําเนินงาน 

เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองกับหลักนิติธรรม ลดกฎระเบียบที่มากจนเกินไปที่เปนตนเหตุของการ

ทํางานที่ลาชา มีการจัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย การดําเนินงานใหชัดเจนเพื่อใหการจัด

ทรัพยากรเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม มีกระบวนการตัดสินใจที่โปรงใส มีกติกาในการบริหารงาน  

ซึ่งตามที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดกําหนด

ขอบเขตของคําวาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และวางแนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อใหบรรลุ

เปาหมาย คือ 1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 2) เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 3) มีประสิทธิภาพ

และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 4) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 5) มีการ

ปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและ

ไดรับการตอบสนองความตองการ 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ และในป พ.ศ.

2555 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดทบทวนวิเคราะห หลักธรรมาภิบาลของการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีใหม เพื่อใหหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีความงายตอ
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ความเขาใจ และสะดวกตอการจดจํา และนําไปปฏิบัติรวมทั้งมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพบริบท

ของประเทศไทย ซึ่งไดนําเอาประเด็นที่มีความสมัพันธเกีย่วของรวมไวดวยกันเปนหมวดหมู นอกจากน้ี

ยังไดใหความสําคัญในเรื่องของทัศนคติ และพฤติกรรมของตัวบุคคลทั้งในระดับผูนํา และระดับ

ผูปฏิบัติงาน โดยเห็นควรใหมีการเพิ่มเติมประเด็นในเรื่องการสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรม

อันเปนไปตามบทบัญญติัของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279 ซึ่งกําหนดให

มีมาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ แตละ

ประเภทอันประกอบไปดวยคานิยมหลักที่สําคัญ 9 ประการ ไดแก 1) การยึดมั่นในคุณธรรมและ

จริยธรรม 2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริตและรับผิดชอบ 3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติ

เหนือกวาประโยชนสวนตัว และไมมีผลประโยชนทับซอน 4) การยืนหยัด ทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและ

ถูกกฎหมาย 5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 6) การให

ขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 7) การมุงผลสัมฤทธ์ิ

ของงาน รักษามาตรฐานใหมีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ 9) การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององคกร (วิษณุ 

เครืองาม, 2555 : 1 - 2) 

จากเหตุผลที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาน้ันหมายถึงความสําเร็จ

ของสถานศึกษาอันเปนประโยชนตอการพัฒนาคนในประเทศ และการที่สถานศึกษาจะมีประสิทธิผล

มากนอยเพียงใดสามารถพิจารณาไดจากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 

ความสามารถในการพัฒนา นักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ความสามารถในการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม

ที่บีบบังคับไดอยางดี และมีความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา สถานศึกษาเปนองคการหน่ึง

ที่มีความสําคัญตอการจัดการศึกษาผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางย่ิง ในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิผล และสิ่งที่มีความสําคัญ และเปนตัวบงช้ีวาการจัด

การศึกษาหรือการบริหารโรงเรียนประสบผลสําเร็จหรือไมก็คือประสิทธิผลผูบริหารโรงเรียนตองใช

ความรู ความสามารถ และประสบการณ ใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมสนับสนุนครูอาจารยใหไดพัฒนา

และทันตอการเปลี่ยนแปลงใหเกิดผลตามเปาหมายที่วางไว โดยจัดการศึกษาใหมีการสอดคลองกับ

ความมีจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 ซึ่งจัดเปนองคกรหลักที่สําคัญที่สุด ในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ

ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองเปนผูรับผิดชอบ และทําความเขาใจ

เกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยใชกระบวนการบริหารไปพรอมกัน คือหลักการบริหารการศึกษา 

การจัดการเรียนการสอน และการนิเทศการศึกษา การบริหารสถานศึกษา ก็จะประสบผลสําเร็จได

ตามเปาหมายที่กําหนดไว ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนบุคคลสําคัญที่จะทําใหกระบวนการการบริหาร 

สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (ฉลวย วงษขวัญเมือง, 2555 : 1) ดังน้ันระบบการบริหาร
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การศึกษาของประเทศไทย จะตองพัฒนาใหมีคุณภาพมาตรฐานที่สูงข้ึนในปตอ ๆ ไป ในทุกระดับ

การศึกษาต้ังแตระดับปฐมวัยการศึกษาข้ันพื้นฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา

รวมถึงตองมีคุณภาพในทุกมิติดวยทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และ        

สวนอื่น ๆ อยางครบวงจรโดยมุงเนนใน 3 เรื่องหลัก เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ไดแก คุณภาพการสราง

คุณภาพใหมใหเกิดข้ึนในดานตาง ๆ คือ คุณภาพครูคุณภาพของแหลงเรียนรู และการสรางสิง่แวดลอม

แหงการเรียนรู คือ คุณภาพของสถานศึกษาในระบบและแหลงการเรียนรูในการศึกษานอกระบบ  

สวนคุณภาพเรื่องการบริหารจัดการมุงเนนการกระจายอํานาจ และการใชหลักธรรมาภิบาล ดังน้ัน 

การใชหลักธรรมาภิบาลจึงถือวาเปนนโยบายที่สําคัญในการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ซึ่งผูบริหาร

สถานศึกษาจะตองนํามาประยุกตใชกับการบริหารสถานศึกษาเพื่อใหเกิดประสิทธิผลกับสถานศึกษา

ตอไป (นงศิลินี โมสิกะ, 2553 : 26) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 เปนหนวยงานที่กํากับดูแล

และประสาน สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัด ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตามนโยบายกฎเกณฑมาตรฐานและเปาหมายที่กําหนดไว และในปการศึกษา 2556 สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 มีโรงเรียนในการกํากับดูแล จํานวน 156 โรงเรียน

บุคลากรครูรวมทั้งสิ้น 1,159 คน นักเรียน 24,818 คน โดยมีวิสัยทัศนวา ประชากรวัยเรียนไดรับ

การศึกษาข้ันพื้นฐานอยางเสมอภาค และทั่วถึงสถานศึกษามีระดับมาตรฐานและคุณภาพ ตามจุดมุงหมาย

ของหลักสูตรมีความรู และทักษะทางภาษาการคิดคํานวณวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเปนฐาน         

ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข และจากผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพระดับชาติผูเรียน (O-Net) ปการศึกษา 2559 

พบวาในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ทุกวิชามีผลการประเมินอยูตํ่ากวารอยละ 50 โดยวิชาที่มีคะแนน

เฉลี่ยรอยละตํ่าสุดและอยูในระดับคุณภาพปรับปรุงมากที่สุด ไดแก วิชาภาษาอังกฤษ นอกจากน้ียัง

พบวาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ทุกวิชามีผลประเมินอยูตํ่ากวารอยละ 50 โดยวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ย

รอยละตํ่าสุดใกลเคียงกัน และอยูในระดับปรับปรุงมากที่สุดคือ วิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร 

(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3, 2560 : 11) 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลัก       

ธรรมาภิบาลของสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยการศึกษาการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล คือ หลัก     

นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความรวมมือ หลักความรับผิดชอบและหลักความ

คุมคาโดยคํานึงถึงประสิทธิผลของสถานศึกษาและสถานศึกษาสามารถนําความรูไปใชกําหนดนโยบาย

การวางแผน และการกําหนดแนวทางในการบริหารสถานศึกษา เพื่อศึกษาการบริหารงานสถานศึกษา

และแนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาที่จะนําไปสูการพัฒนา
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คุณภาพการศึกษาของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

สามารถนําขอมูลผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการบรหิารงาน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตอไป  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 

 1.  เพื่อศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 2.  เพื่อศึกษาประสทิธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 

 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร  

สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                    

สุราษฎรธานี เขต 3 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

1.  ผูบริหารสถานศึกษานําขอมูลความรูจากผลการวิจัยเปนขอมูลหลักธรรมาภิบาลในการ

พัฒนาปรับปรุงตนเองใหสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนา

งานใหมีประสิทธิภาพอันสงประโยชนถึงสถานศึกษาเปนสําคัญ 

2.  สถานศึกษาสามารถนําขอความรูไปใชกําหนดนโยบาย การวางแผน และการกําหนด

แนว ทางในการบริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

3.  เปนขอมูลเพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการวางแผนกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งจะ

นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไว ดังน้ี 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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สุราษฎรธานี เขต 3 ศึกษาจากผูบริหารสถานศึกษา และครูปฏิบัติการสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ในปการศึกษา 2560 มีขอบเขตของการศึกษา ดังน้ี 

ขอบเขตดานเน้ือหา 

 1.  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในการบรหิารงานของสถานศึกษา 8 หลัก คือ หลัก

นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา

หลักความเสมอภาคและหลักประสิทธิผล 

 2.  ประสิทธิผลของสถานศึกษาในแงความสามารถ ซึ่งประกอบดวย 4 ประการ คือ      

1)ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพัฒนา

ผูเรียนใหมีทักษะในยุค ไทยแลนด 4.0 3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา             

4) ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา 

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการวิจัยครั้ งน้ี  คือ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 156 โรงเรียน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 113 โรงเรียน โดยใชตารางเครซี่มอรแกน (Krejcie and 

Morgan, 1970) และใชวิธีการสุมอยางงายดวยวิธีการจับฉลาก ซึ่งกําหนดผูใหขอมูล ประกอบดวย

ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียนละ 3 คน 

ขอบเขตดานตัวแปรท่ีศึกษา 

 1.  ตัวแปรตน ไดแก การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไดแก หลักนิติธรรม        

หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา หลัก

ความเสมอภาคและหลักประสิทธิผล 

 2.  ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิผลของสถานศึกษา ประกอบดวย 4 ประการ คือ 

ความสามารถในการผลิตนักเรยีนใหมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนาผูเรียนให

มีทักษะในยุคไทยแลนด 4.0 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ความสามารถ 

ในการแกปญหาภายในสถานศึกษา 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจยัมุงที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี โดยไดศึกษารูปแบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและสังเคราะหงานจาก
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นักวิชาการ ไดแก งานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552); สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555); สภาหอการคาแหงประเทศไทย (2557); กระทรวง 

มหาดไทย (2560); World Bank (2017); UNOP (2015); บวรศักด์ิ อุวรรณโณ (2552); ธีระ          

รุณเจริญ (2550); แมนสรวง แซซิ้ม (2558); วิมล นาวารัตน (2554); ประกอบ กุลเกลี้ยง (2553) และ

ทวีวัฒน อินทรประเสริฐ (2559) ซึ่งผู วิจัยศึกษาแนวคิดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล                 

ไว 8 ดาน คือ 

 1.  หลักนิติธรรม 

 2.  หลักคุณธรรม 

 3.  หลักความโปรงใส 

 4.  หลักการมีสวนรวม 

 5.  หลักความสํานึกรับผิดชอบ 

 6.  หลักความคุมคา 

 7.  หลักความเสมอภาค 

 8.  หลักประสิทธิผล 

และการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล

ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี โดยไดศึกษาประสิทธิผลการบรหิารสถานศึกษาและสังเคราะหงานจากนักวิชาการ ไดแก 

งานวิจัยของ Mott (1972) ; Bennis (1971) ; Hoy and Ferguson (1985) ; ธวัชชัย ยวงคํา (2552) ; 

ดุสิต เจนวิถี (2551) ; ธานินทร เลิศพันธ (2552) ; บุญตา ชาญชํานิ (2552) และภาควัชร จันทรกุล 

(2557) ผูวิจัยไดสังเคราะหเปนตัวแปรในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาไว 4 ดาน 

คือ  

 1.  ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  

 2.  ความสามารถในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในยุคไทยแลนด 4.0  

 3.  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา  

 4.  ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา 

จากการสังเคราะหแนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบบริหารตามหลัก       

ธรรมาภิบาลและประสิทธิผลของสถานศึกษา ซึ่งสามารถนํามาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง

ความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล             

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดังแสดง                    

ในภาพที่ 1.1  
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การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลัก 

ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

1.  หลักนิติธรรม 

2.  หลักคุณธรรม 

3.  หลักความโปรงใส 

4.  หลักการมสีวนรวม 

5.  หลักความสํานึกรับผิดชอบ 

6.  หลักความคุมคา 

7.  หลักความเสมอภาค 

8.  หลักประสทิธิผล 

 

1.  ความสามารถในการผลิตนักเรียนทีม่ี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  

2.  ความสามารถในการพัฒนาผูเรียนใหมี

ทักษะในยุคไทยแลนด 4.0 

3.  ความสามารถในการแกปญหาในโรงเรียน  

4.  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ

พัฒนาใหเขากับสิ่งแวดลอม 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถแปลความหมายคําศัพทสําคัญในการวิจัย เรื่อง

ความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษา โดยใชหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ไดสอดคลองกัน ผูวิจัยไดกําหนด

นิยามศัพทเฉพาะไวดังตอไปน้ี 

หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา หมายถึง คุณธรรมของนักปกครอง นักบริหารที่ดีตาม 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งผูบริหาร

สถานศึกษาตองมีวิธีการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลที่เปนกฎหมาย เพื่อใชในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาใหบรรลุเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ใหเกิดการบริหารที่ ดี             

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ เนนการ

เช่ือมโยงสวนตาง ๆ ของสถานศึกษาใหมีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีความเปนธรรมทั้งในความคิด 
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และการปฏิบัติ มีจุดมุงหมายเดียวกัน มีความเสมอภาครับผิดชอบ โปรงใส คํานึงถึงประโยชนสวนรวม

เปนหลักอันจะเปนพลังขับเคลื่อนองคการไปสูความสําเร็จอยางมั่นคงและมีการพัฒนาที่ย่ังยืนตอไป 

ซึ่งมีหลัก 8 ประการ ดังน้ี 

 1. หลักนิติธรรม หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา โดย        

การกําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ของสถานศึกษาเพื่อบังคับใชอยางเครงครัด เปนที่ยอมรับ 

ของบุคลากรที่ตองปฏิบัติตาม การปกครองบังคับบัญชาภายใตกฎระเบียบขอบังคับของสถานศึกษา 

การสรางความตระหนักรู ดวยความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎเกณฑที่กําหนด การบังคับใชกฎ 

ระเบียบดวยความยุติธรรม เสมอภาค เผยแพรความรู สรางจิตสํานึกในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

กับของสถานศึกษา ดําเนินการทบทวนปรับปรุงเรื่องกฎระเบียบ และกระบวนการดําเนินการให     

เปนธรรม และทันตอสถานการณเปลี่ยนแปลง 

 2. หลักคุณธรรม หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาโดยการ

ประพฤติปฏิบัติตนยึดมั่นในความถูกตอง ดีงาม จริงใจ ขยัน อดทน สงเสริมและสนับสนุนใหทุกคน

พัฒนาตนเองดานคุณธรรม จริยธรรม สามารถปลูกฝงใหอยูในจิตใจของบุคคลจนเปนนิสัย โดยรับฟง

ความคิดเห็นของทุกคน ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น 

เพื่อใหเปนที่ยอมรับและเปนแบบอยางที่ดี 

 3. หลักความโปรงใส หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

โดยการบรหิารงานอยางตรงไปตรงมาโดยอาศัยหลกัการสรางความไววางใจ ความเช่ือมั่นและความโปรงใส 

สามารถเปดเผยขอมูลขาวสารในการบริหารงานในดานตาง ๆ  สรางความยุติธรรมใหแกทุกฝายที่มสีวน

เกี่ยวของอีกทั้งมีกระบวนการตรวจสอบที่ถูกตองชัดเจน เพื่อนําองคการหรือสถานศึกษาไปสูความสําเร็จ

อยางมีประสิทธิภาพ 

 4. หลักการมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

โดยการเปดโอกาสใหบุคลากร ประชาชน หนวยงานที่เกี่ยวของจากทุกฝายเขามามีสวนรวมในการวางแผน 

รับรู แสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจรวมกันตามความเหมาะสม มีความไววางใจกันมีความผูกพัน 

เปนอิสระที่จะรับผิดชอบรวมกัน การสรางเครือขายการมีสวนรวม เพื่อกอใหเกิดการพัฒนารวมกัน          

มีสวนรวมในการดําเนินงาน การรวมกิจกรรม ไดรับการจัดสรรผลประโยชนที่พึงมี พึงไดอยางเปน

ธรรม และรวมประเมินผลการดําเนินงาน 

 5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

โดยการสรางความตระหนักในสิทธิหนาที่ความรับผิดชอบ การมอบหมายงานตามความรูความสามารถ 

เคารพซึ่งกันและกัน มีความกระตือรือรนในการแกปญหา กลาที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการ

ตัดสินใจโดยมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถรับผิดชอบตอสิ่งที่เกิดข้ึน ตลอดจน

การเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางไมวาจะเปนผลดีหรือผลเสีย เพื่อใหองคการดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 



 11

 6. หลักความคุมคา หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา โดย

การใชทรัพยากรทางการศึกษาใหเกดิประโยชนสงูสุด มีความประหยัด ใชของอยางคุมคาสงเสริมสนับสนุน

ทั้งการจัดสรรและการใช จายงบประมาณ การจัดการเรียนการสอนตลอดจนมีการวางแผนเกี่ยวกับ

การใชทรัพยากร รวมทั้งประสานความรวมมือจากผูมีสวนเกี่ยวของรูจักรักษาและพัฒนาทรัพยากร 

ธรรมชาติใหเกิดประโยชนและใชไดอยางย่ังยืน  

 7. หลักความเสมอภาค หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

โดยยึดหลักความเสมอภาคถือวาเปนหลักพื้นฐาน คํานึงถึงศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ซึ่งยอมไดรับ

การรับรองและ คุมครองจากกฎหมายอยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ ไมคํานึงถึงคุณสมบัติอื่น ๆ 

อาทิเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา ถ่ินกําเนิด ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรดวยความเปนธรรม  

 8. หลักประสิทธิผล หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

แนวทางหรือวิธีการกระบวนการหรือตัววัดน้ันสามารถตอบสนองจุดประสงคที่ต้ังไวไดดีเพียงใด         

การประเมินประสิทธิผล ตองประเมินวาสามารถบรรลุความตองการไดดีเพียงใด ดวยการใชแนวทาง 

ที่เลือก การนําไปปฏิบัติหรือตัววัดที่ใชเพื่อไดผลโดยสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคทีต่องการ 

การวัดผลงานที่ทําไดเทียบกับเปาหมาย หากสามารถทําไดตามเปาหมายที่ต้ังไวก็แสดงวาการทํางาน 

มีประสิทธิผลสูง 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ผลการดําเนินการของสถานศึกษาที่สามารถดําเนิน

กิจการจนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาคือความสามารถขององคการในการ

แสวงหาผลประโยชนจากสิ่งแวดลอมเพื่อใหไดทรัพยากรที่หาไดยากและมี คุณคา เพื่อจะนําไปใช

สนับสนุนการดําเนินการขององคการ โดยพิจารณาจากองคประกอบ 4 ประการ ดังน้ี  

 1. ประสิทธิผลในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง หมายถึง การดําเนินการ

ของสถานศึกษาที่สามารถดําเนินการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยความพรอมจากปจจัยทั้ง

ภายในและภายนอก ในดานการจัดการเรียนการสอนทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับสูง 

และมีความสามารถในการศึกษาตอในสถาบันช้ันสูงไดเปนจํานวนมาก ทําใหจํานวนผูเรียนและคุณภาพ

ของผูเรียนสามารถสรางความเช่ือมั่นและการยอมรับใหกับ นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน 

 2. ประสิทธิผลในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในยุคไทยแลนด 4.0 หมายถึง ผลการ

ดําเนินการของสถานศึกษาที่สามารถดําเนินการจัดการศึกษา ผานการจัดการเรียนการสอน การบริหาร

จัดการที่ทันสมัย ทําใหผูเรียนมีความรูความสามารถ และมีทักษะที่เหมาะสมในยุคไทยแลนด 4.0 

นําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ สงผลใหสถานศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมถึง

การพัฒนาผูเรียนในดานอื่น ๆ ดวย 

 3. ประสิทธิผลในการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาสถานศึกษา หมายถึง ผลการดําเนินการ

ของสถานศึกษาที่สามารถดําเนินการจัดการศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาใหกับสภาพเศรษฐกิจ 
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สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในปจจุบัน โดยมีความสามารถ      

ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโดยใชวิธีการ กระบวนการที่เหมาะสมและพัฒนาสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 

ข้ึนมาในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนําไปสูความเปนเลิศและชวยยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของชาติ  

 4. ประสิทธิผลในการแกปญหาภายในสถานศึกษา หมายถึง ผลการดําเนินการ        

ของสถานศึกษาที่สามารถดําเนินการจัดการศึกษาในดานของการกําหนดรูปแบบการบริหารภายใน

สถานศึกษา การวางแผนในการบริหารจัดการปญหาตาง ๆ รวมถึงความสามารถในการแกปญหา 

อยางเหมาะสมและรวดเร็วโดยใหสงผลกระทบตอการจัดการศึกษานอยที่สุด สงผลใหสามารถ

ดําเนินงานตามแผนทีว่างไวอยางมีประสิทธิภาพ 

ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูรักษาราชการแทนผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

ครูผูสอน หมายถึง บุคคลที่ทําหนาที่ในการปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียน หนวยงานทางการศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

      


