
บทที่ 2  

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา              

สุราษฎรธานี เขต 3 จึงนําเสนอเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาและ           

หลักธรรมาภิบาล มีดังตอไปน้ี 

 1.  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

  1.1 แนวคิดที่เกี่ยวของกับการบริหาร 

  1.2 ความหมายของการบริหาร 

  1.3 การบริหารสถานศึกษา 

  1.4 ภารกิจการบริหารงานของสถานศึกษา 

  1.5 ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 

  1.6 แนวคิดที่เกี่ยวของกับหลักธรรมาภิบาล 

  1.7 องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

  1.8 การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารสถานศึกษา 

 2.  ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

  2.1 ความหมายของประสิทธิผล 

  2.2 ความสําคัญของประสิทธิผล 

  2.3 การประเมินประสิทธิผล 

  2.4 การบริหารงานที่มีประสิทธิผล 

  2.5 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

   2.5.1 ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 

   2.5.2 ความสามารถในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในยุคไทยแลนด 4.0 

   2.5.3 ความสามารถในการแกปญหาในโรงเรียน 

   2.5.4 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา 

 3. สภาพบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  4.1 งานวิจัยในประเทศ 

  4.2 งานวิจัยตางประเทศ  
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การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ความหมายของการบริหาร 

จากการศึกษาความหมายของการบริหาร มีนักวิชาการทั้งในและตางประเทศ ใหความหมาย

ไวหลายหลายตามทัศนะของตน ดังตอไปน้ี 

คําวา “บริหาร” มาจากคําวา Administration มีความหมายเหมือนกับคําวา Management 

ฉะน้ัน จึงมีการใชทั้งสองคําน้ีในลักษณะเดียวกัน แตคําวา Management มักจะใชในการบริหาร

องคการหรือหนวยงานที่มุงในดานผลกําไร แตการบริหารงานในวงการศึกษาหรือการบริหารงานโครงการ

สุขภาพในโรงเรียนน้ันมีไดมุงหวังผลกําไรหรือขาดทุนจึงใชคําวา Administration จึงจะเหมาะสมที่สุด 

การบริหาร (Administration) เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางย่ิงตอการดําเนินงานขององคการ เพราะเปน

เครื่องมือสําคัญที่จะช้ีใหเห็นความสําเร็จหรือความลมเหลว ความประสิทธิภาพหรือความไรประสิทธิภาพ

ของหนวยงาน การบริหารเปนเครื่องบงช้ีใหทราบถึงความเจริญกาวหนาของสังคม ความกาวหนา   

ของวิทยาการตาง ๆ การบริหารงานที่สําคัญจะนําไปสูความกาวหนาการบริหารเปนลักษณะการทํางาน

รวมกันของกลุมบุคคล ในองคการซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการนักบริหารจะตองคํานึงถึงปจจัยสิ่งแวดลอม

ตาง ๆ การวินิจฉัยสั่งการเปนเครื่องแสดงใหทราบถึงความสามารถของนักบริหาร และความเจริญเติบโต

ของการบริหารชีวิตประจําวันของมนุษยไมวาในครอบครัวหรือองคการใด ยอมเกี่ยวของกับการบริหาร

อยูเสมอ มีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการบริหารไวหลายทัศนะ          

ซึ่งพอสรุปได ดังน้ี 

พระมหาจีระศักด์ิ จิรสกฺโก (ศรีปราบ) (2554 : 16) สรุปไดวา การบริหารเปนระบบและ

กระบวนการทํางานรวมกันของบุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไปที่มีการรวมมือรวมใจ ปราศจากการบังคับ         

ขูเข็ญ การกระทําดวยใจรักและปรารถนาดีโดยใชเทคนิคและวิธีการตาง ๆ เพื่อนําไปสูการบรรลุ

วัตถุประสงคตามที่ไดกําหนดไวรวมกัน 

พระสุธิศักด์ิ สุภกิจฺโจ (เขียวหวาน) (2554 : 20) สรุปไดวา การบริหาร หมายถึง กระบวนการ

ในการทํางานรวมกันของผูบริหาร และสมาชิกในองคการ โดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

พระมหาชินวัฒน ธมฺมเสฏโฐ (หาญกุล) (2557 : 11) สรุปไดวา การบริหาร คือ ศาสตรและ

ศิลปแหงการทางานใหสําเร็จโดยอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย ซึ่งนักบริหารมีหนาที่ในการ

วางแผน จัดการองคกร อํานวยการและควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ ใหดําเนินงานไป

ในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเปาหมายที่วางไว 

ไพฑูรย สุขผลานันท (2558 : 10) สรุปไดวา การบริหาร หมายถึง กระบวนการทํางานรวมกัน

โดยมีการวางแผน การจัดการการนํา การควบคุม ดวยการปฏิบัติกิจกรรมของบุคคลภายในองคการ        

ที่มีเปาหมายเดียวกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคความหมายการบริหาร 
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จุฑามาส นาคปฐม (2559 : 14) สรุปไดวา คําวา การบริหาร ไดครอบคลุมในเรื่องดังตอไปน้ี 

คือ เปาหมาย บุคลากร และทรัพยากรตาง ๆ การบริหารจัดเปนศาสตรแขนงหน่ึงในทางสังคมศาสตร

ที่นําเอาหลักการ และทฤษฎีตาง ๆ ทางมนุษยวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตรมาใช

ไมใชศาสตรอยางเดียว และยังตองใชศิลป เขาควบคูไปดวย คือ ตองสามารถประยุกตความรูตาง ๆ 

ทางการบริหารใหเขากับสถานการณที่เปนจริง และการบริหารน้ันจะครอบคลุมถึงหนาที่การบริหาร

ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการการสัง่การ การมอบหมายงาน การรายงานและการงบประมาณ 

นอกจากน้ีองคประกอบที่สําคัญของการบริหารจะประกอบไปดวยวัตถุประสงคที่แนนอน ทรัพยากร 

ในการบริหาร การประสานระหวางกัน และประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางาน 

อินทิรา หิรัญสาย (2553) คําศัพทที่ใชในความหมายของการบริหาร มีอยูสองคํา คือ คําวา

“การบริหาร” (Administration) และ “การจัดการ” (Management) การบริหาร มักจะใชกับการ

บริหารกิจการสาธารณะหรือการบริหารราชการ สวนคําวา “การจัดการ” ใชกับการบริหารธุรกิจ

เอกชน เราจึงเรียกผูที่ดํารงตําแหนงระดับบริหารในหนวยงานราชการวา “ผูบริหาร” ในขณะที่บริษัท 

หางราน ใชเรียกตําแหนงเปน “ผูจัดการ” เน่ืองจากการศึกษาเปนกิจการที่มุงประโยชนสาธารณะ 

และจัดเปนสวนงานของทางราชการ จึงใชเรียกช่ือผูดํารงตําแหนงดังกลาววา “ผูบริหารการศึกษา” 

หากปฏิบัติงานเปนหัวหนาในสถานศึกษา เรียกวา “ผูบริหารสถานศึกษา”  

ไดมีผูใหคําจํากัดความหมายของการบริหาร ในฐานะที่เปนกิจกรรมชนิดหน่ึง ดังตอไปน้ี  

 1.  Drucker (2005) การบริหาร คือ ศิลปะในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอื่น  

 2.  Koontz (1972) การบริหาร คือ การดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

โดยการอาศัยคน เงิน วัตถุสิ่งของ เปนปจจัยในการปฏิบัติงาน  

 3.  Herbert (1960) การบริหาร คือ กิจกรรมที่บุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป รวมมือกัน

ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยางรวมกัน  

 4.  วิจิตร ศรีสอาน และคณะ (2560) ไดสรุปสาระสําคัญของการบริหาร ไวดังน้ี  

  4.1 การบริหารเปนกิจกรรมของกลุมบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป  

  4.2 รวมมือกันทํากิจกรรม  

  4.3 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน  

  4.4 โดยการใชกระบวนการ และทรัพยากรที่เหมาะสม  

สําหรับการบริหารในฐานะที่เปนวิชาการสาขาหน่ึง มีลักษณะเปนศาสตรโดยสมบูรณ

เชนเดียวกับศาสตรสาขาอื่น ๆ กลาวคือ เปนสาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบใหเปนระบบของการศึกษา 

มีองคแหงความรู หลักการและทฤษฎีที่เกิดจากการศึกษาคนควาเชิงวิทยาศาสตร การบริหารจึงเปนสิง่ที่

นํามาศึกษาเลาเรียนกันไดโดยนําไปประยุกตใชสูการปฏิบัติใหเหมาะสมกับสถานการณและ

สิ่งแวดลอม ซึ่งข้ึนอยูกับความสามารถ ประสบการณและบุคลิกภาพสวนตัวของผูบริหารแตละคน  



 16

จึงสรุปไดวา การบริหาร หมายถึง การใชศาสตรและศิลปของบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป รวมมือ

กันดําเนินกิจกรรมหรืองานใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวรวมกัน โดยอาศัยกระบวนการและทรัพยากร

ทางการบริหารเปนปจจัยอยางประหยัดและใหเกิดประโยชนสูงสุด ผูบริหารจะบริหารงานใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดน้ันตองมีความรู ความเขาใจในเรื่องของทฤษฎีและหลักการบริหาร 

เพื่อจะไดนําความรูไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับการทํางาน สถานการณและสิ่งแวดลอม จึงพูดไดวา

ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จ คือ ผูที่สามารถประยุกตเอาศาสตรการบริหารไปใชไดอยางมีศิลปะน่ันเอง 

จากขอความดังกลาวขางตน สรุปไดวา การบริหาร คือ ศาสตรและศิลปแหงการทํางาน       

ใหสําเร็จโดยอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย ซึ่งนักบริหารมีหนาที่ในการวางแผน จัดการองคกร 

อํานวยการ และควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ ใหดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน          

เพื่อบรรลุเปาหมายที่วางไว 

แนวคิดท่ีเก่ียวของกับการบริหาร 

การบริหารโดยทั่ว ๆ ไป จะมีลักษณะเปนกระบวนวิธี หรือเปนการกําหนดข้ันตอนในการ

ปฏิบัติงาน หรือเปนลําดับรายการในการบริหาร ซึ่งในการบริหารน้ัน จะตองมีลําดับรายการกอนหลัง

วาจะตองทําสิ่งใดกอนและตอ ๆ  ไปจะทําอะไร ซึ่งจดัวาเปนหลกัเกณฑวิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific 

Management) กระบวนการบริหารจะกําหนดขอบเขต และหนาที่ตามข้ันตอนตาง ๆ ไวอยางชัดเจน

นักวิชาการ และนักการศึกษาไดใหแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารไวดังน้ี 

พิริยะ อนุกูล (2555) การบริหารเชิงสถานการณ (Situational Management Theory) 

หรือทฤษฎีอุบัติการณ (Contingency Theory) การบริหารในยุคน้ีคอนขางเปนปจจุบัน ปรัชญา    

ของการบริหารเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากการมองการบริหารในเชิงปรัชญาไปสูการมอง การบริหาร        

ในเชิงสภาพขอเท็จจริง เน่ืองจากในปจจุบันมนุษยตองประสบกับปญหาอยูเสมอ 

พระสกล ฐานธมฺโม (อินคลาย) (2556 : 31) สรุปไดวา แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ          

การบริหารเปนพฤติกรรมอยางหน่ึง การบริหารหมายถึง ระบบที่ใชในการดําเนินการนําเอาทรัพยากร

ทั้งคนและวัตถุสิ่งของ มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร การบริหาร 

มีลักษณะเปนกระบวนการ ไดแก กระบวนการคิด การวางแผน การจัดองคกร การบริหาร งานบุคคล   

การอํานวยการ การบงัคับการรายงาน การงบประมาณ การประสานงาน การควบคุมงาน การตัดสินใจ 

และนโยบายซึ่งเปนกระบวนการทางสังคมที่ผูบริหารใชสําหรับตัดสินใจ เพื่อเปนแนวทางในการ

บริหารหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ทั้งที่เปนองคกรที่เปนหนวยงานของรัฐและเอกชน ใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคตามเปาหมาย โดยนําทรัพยากรมาใชใหประหยัด ซึ่งการดําเนินการดังกลาวน้ันตองใช        

ทั้งศาสตรและศิลปเพื่อใหบุคคลตาง ๆ เกิดความรวมมือกันในการปฏิบติังาน ซึ่งกระบวนการบริหารเปน

ภารกิจที่ผูบริหารตองปฏิบัติหนาที่ตามลําดับข้ันตอน เปนระบบใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุดตอองคกร 
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พระมหาชินวัฒน ธมฺมเสฏโฐ (หาญกุล) (2557 : 15) สรุปไดวา แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร

น้ันจะครอบคลุมถึงหนาที่ในการบริหารอันประกอบดวยการวางแผนการจัดองคการการสั่งการหรือ

การมอบหมายงาน การประสานงานการรายงาน และการงบประมาณ นอกจากน้ีองคประกอบที่สําคัญ

ของการบริหารจะประกอบดวย วัตถุประสงคที่แนนอนทรัพยากรในการบริหารมีความประสาน

ระหวางกันและประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารงาน ซึ่งแนวคิดเหลาน้ีจะครอบคลุมไปถึงการ

บริหารแบบมีสวนรวม และการบริหารเชิงกลยุทธ 

จุฑามาส นาคปฐม (2559 : 19) สรุปไดวา การดําเนินงาน การปฏิบัติงานแนวทางหรือ

วิธีการใด ๆ ที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐนามาใชในการบริหารราชการหรือปฏิบัติงานตาม

วัตถุประสงคที่กําหนดไว เพื่อนําไปสูจุดหมายปลายทาง หรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีข้ึนกวาเดิม 

เชน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาไปสูจุดหมายปลายทางเบื้องตน คือ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

ราชการหรอืชวยเปลีย่นแปลงการปฏิบัติราชการใหเปนไปในทิศทางที่ดีกวาเดิม มีวัตถุประสงคเพื่อนําไปสู

จุดหมายปลายทางสูงสุด คือ การพัฒนาประเทศชาติ พัฒนาประชาชนใหอยูเย็นเปนสุขอยางย่ังยืน 

เน่ืองจากปจจุบนัมนุษยตองประสบกับปญหาอยูเสมอ การเลือกทางออกที่จะไปสูการแกปญหา

ทางการบริหารถือวาไมมวิีธีใดดีที่สุด (There One Best Way) สถานการณตางหากที่จะเปนตัวกําหนดวา

ควรจะใชการบริการบริหารแบบใด การบริหารในยุคน้ีมุงเนนความสัมพันธระหวางองคการกับ

สภาพแวดลอมขององคการ และเปนสวนขยายของทฤษฎีระบบวาทุก ๆ สวนจะตองสัมพันธกัน

สถานการณบางครั้งจะตองใชการตัดสินใจอยางเฉียบขาด บางสถานการณตองอาศัยการมีสวนรวม        

ในการตัดสินใจ บางครั้งก็ตองคํานึงถึงหลักมนุษยและแรงจูงใจ บางครั้งก็ตองคํานึงถึงเปาหมายหรือ

ผลผลิตขององคกรเปนหลักการบริหารจึงตองอาศัยสถานการณเปนตัวกําหนดในการตัดสินใจ 

หลักการของการบริหารโดยสถานการณ ถือวาการบริหารจะดีหรือไมข้ึนอยูกับสถานการณ 

ผูบริหารจะตองพยายามวิเคราะหสถานการณใหดีที่สุด เปนการผสมผสานแนวคิดระหวางระบบปด

และระบบเปด และยอมรับหลักการของทฤษฎีระหวางทุกสวนของระบบจะตองสัมพันธ และมีผลกระทบ

ซึ่งกันและกัน สถานการณจะเปนตัวกําหนดการตัดสินใจ และรูปแบบการบริหารที่เหมาะสม คํานึงถึง

สิ่งแวดลอมและความตองการของบุคคลในหนวยงานเปนหลักมากกวาที่จะแสวงหาวิธีการอันดีเลิศ   

มาใชในการทํางาน โดยใชปจจัยทางดานจิตวิทยาในการพิจารณาดวยเนนใหผูบริหารรูจักใชการ

พิจารณาความแตกตางที่มีอยูในหนวยงาน เชนความแตกตางระหวางบุคคล ความแตกตางระหวาง

ระเบียบกฎเกณฑ วิธีการ กระบวนการ และการควบคุมงาน ความแตกตางระหวางความสัมพันธ     

ของบุคคลในองคกร ความแตกตางระหวางเปาหมายการดําเนินงานขององคการ เปนตน 

Gulick and Urwick (2012 : 35) ไดรวบรวมแนวคิดทางดานการบริหารตาง ๆ เอาไว      

ในหนังสือช่ือ “Paper on the Science of Administration” โดยเสนอแนวคิดกระบวนการบริหาร 

ซึ่งเปนที่รูจักกันดีช่ือวา “POSDCoRB” ภาระหนาที่ที่สําคัญของนักบริหาร 7 ประการ คือ 
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 1.  Planning การวางแผน เปนการวางเคาโครงกิจกรรมซึ่งเปนการเตรียมการกอน        

ลงมือปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินการสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.  Organizing การจัดองคการ เปนการกําหนดโครงสรางขององคการ โดยพิจารณาให

เหมาะสมกับงาน เชน การแบงงาน (Division of Work) เปนกรม กองหรือแผนก โดยอาศัยปริมาณ

งาน คุณภาพงาน หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) 

 3. Staffing การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย

ในองคการน่ันเอง ทั้งน้ีเพื่อใหบุคลากรมาปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการจัด 

แบงหนวยงานที่กําหนดไว 

 4.  Directing การอํานวยการเปนภารกิจในการใชศิลปะในการบริหารงาน เชน ภาวะผูนํา 

(Leadership) มนุษยสัมพันธ (Human Relations) การจูงใจ (Motivation) และการตัดสินใจ (Decision 

Making) เปนตน 

 5.  Coordinating การประสานงานเปนการประสานใหสวนตาง ๆ ของกระบวนการ

ทํางานมีความตอเน่ืองกัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และราบรื่น 

 6.  Reporting การรายงานเปนกระบวนการและเทคนิคของการแจงใหผูบังคับบัญชา

ตามช้ันไดทราบถึงผลการปฏิบัติงาน โดยที่มีความสัมพันธกับการติดตอสื่อสาร (Communication) 

ในองคการอยูดวย 

 7.  Budgeting การงบประมาณเปนภารกิจที่เกี่ยวกับการวางแผนการทําบัญชีการควบคุม

เกี่ยวกับการเงินและการคลัง 

จากขอความดังกลาวขางตน สรุปไดวา แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเปนพฤติกรรม

อยางหน่ึง การบริหาร หมายถึง ระบบที่ใชในการดําเนินการนําเอาทรัพยากรทั้งคนและวัตถุสิ่งของ       

มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร การบริหารมีลักษณะเปน

กระบวนการเพื่อนําไปสูจดุหมายปลายทาง หรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีข้ึนกวาเดิม ซึ่งกระบวนการ

บริหารเปนภารกิจที่ผูบริหารตองปฏิบัติหนาที่ตามลําดับข้ันตอน เปนระบบใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุดตอองคกรแนวคิดการบริหาร 

การบริหารสถานศึกษา 

การบริหารสถานศึกษา จะใชเรียกวาการบริหารโรงเรียนตามที่เรียกแตกอนก็ได การบริหาร

สถานศึกษาน้ัน เปนภารกิจที่สําคัญย่ิงของผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองกําหนดแผนงานวิธีการ 

ตลอดจนข้ันตอนตาง ๆ  ในการปฏิบัติงานไวอยางมรีะบบ เพราะถาระบบบริหารภายในสถานศึกษาไมดี 

จะกระทบกระเทือนตอสวนอื่น ๆ  ของหนวยงานได ดังน้ันความสําเร็จหรือความลมเหลวในการบริหาร

สถานศึกษา จึงข้ึนอยูกับสมรรถภาพของผูบริหารสถานศึกษาเปนสําคัญนักวิชาการดานการศึกษาได

ใหนิยามหรือความหมายของการบริหารโรงเรียน (การบริหารสถานศึกษา) ไวดังน้ี 
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หวน พินธุพนัธ (2552 : 27) ไดใหความหมายการบริหารการศึกษาวา หมายถึง การดําเนินงาน

ของกลุมบุคคลเพื่อพัฒนาคนใหมคุณภาพ ทั้งความรูความคิดความสามารถและความเปนคนดี 

Schneider and Burton (2009 : 24) เขียนไววาการบริหารทางการศึกษาเปนหัวใจ

ขององคความรูหลายภาคสวน ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีมีสัมพันธภาพกับการบริหารจัดการ

วางแผน การจัดทําโครงการการจัดวางระเบียบ ปฏิบัติการเงิน การบุคลากร การจัดหาอุปกรณ         

การบริหารเวลา การสื่อสารในทุกระดับ ฯลฯ และมีความเกี่ยวของกันในเชิงระบบมากกวาตัวบุคคล 

กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 5) กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา ทําหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหนาที่ในการบริหารและจัดการศึกษา นอกจากน้ียัง

ทําหนาที่ในการกํากับ ดูแล สนับสนุน โดยสงเสริมใหสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามีอิสระ

คลองตัว กอปรกับปจจบุันกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 โดยกําหนด

เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดวยการแบงสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาเปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 49) ไดกําหนดกรอบการบริหารงานบุคคลไววา การบริหาร 

งานบุคคลในสถานศึกษาเปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง

ภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดําเนินการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย 

ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา        

มีความรูความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรบัการยกยองเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ 

ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูบริหารโรงเรียนในสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐานตองดําเนินการในภารกิจหลัก คือ การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง        

การสรรหาและการบรรจุแตงต้ัง การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษา

วินัยและการออกจากราชการ แตงานบริหารบุคคลเปนงานที่ยุงยากและซับซอนเพราะตองทํางาน

เกี่ยวของกับคน ซึ่งมีความรูความสามารถตลอดจนมีความสํานึกแตกตางกัน และที่สําคัญคนเปนสิ่งที่ 

มีชีวิตจิตใจมีอารมณ ผูบริหารจึงตองประสบกับปญหาตาง ๆ ในการบริหารบุคคล ซึ่งปญหาที่สําคัญ 

ไดแก ปญหาการวางแผนการบริหารบุคลากร ปญหาการสรรหาและการแตงต้ังบุคลากร ปญหา         

การพัฒนาบุคลากร ปญหาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปญหาการใหบุคลากรพนจากงาน และ

ปญหาการควบคุม กํากับ ติดตาม และนิเทศบุคลากร  

พระสุธิศักด์ิ สุภกิจฺโจ (เขียวหวาน) (2554 : 24) สรุปไดวา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง  

กระบวนการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา หรือโรงเรียนที่ผูบริหารดําเนินกิจกรรมหรือใช

กระบวนการตาง ๆ โดยความรวมมือของผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของกับการศึกษา โดยเริ่มจากการวาง
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แผนการวินิจฉัยสั่งการ การอํานวยการ การควบคุมและการจัดการตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนมีความรู 

ความสามารถ มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามเจตนารมณของการศึกษาสําหรับการมี

ชีวิตอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคม 

พระสกล ฐานธมฺโม (อินคลาย) (2556 : 33) สรุปไดวา การบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา

เปนกิจกรรมทางการศึกษาที่จะตองทําเปนกระบวนการ โดยกลุมบุคคลตาง ๆ เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคที่ต้ังไว น่ันก็คือการพัฒนาสมาชิกหรือผูรับบริการทางการศึกษา ใหเปนผูมีคุณภาพ              

ที่สังคมตองการ และเปนภารกิจที่สําคัญย่ิงของผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองสามารถนําองคกรให           

อยูรอด ตองกําหนดแผนงาน วิธีการ ตลอดจนข้ันตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานไวอยางมีระบบ โดย

พึ่งพิงงบประมาณจากรัฐที่มีไมมากนักดวยความประหยัด ใชทรัพยากรใหคุมคา ทั้งคน เงิน เวลาและ

ทรัพยสินอยางอื่น เพราะถาระบบบริหารภายในสถานศึกษาไมดี จะกระทบกระเทือนตอสวนอื่น ๆ 

ของหนวยงานได ดังน้ันความสําเร็จหรือความลมเหลวในการบริหารสถานศึกษา จึงข้ึนอยูกับ

สมรรถภาพของผูบริหารสถานศึกษาเปนสําคัญ 

ทวีวัฒน อินทรประเสริฐ (2559 : 8) สรุปไดวา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินงาน

ของกลุมบุคคล เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ เปนคนดีของสังคมภายใตการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ 

ซารีลา ลาหมีด (2559 : 30) สรุปไดวา การบริหารสถานศึกษา คือ การบริหารโดยกระบวนการ

วิธีการตาง ๆ ที่เปนระเบียบแบบแผน ในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาที่บุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไป

รวมมือกันดําเนินการบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงค โดยอาศัยปจจัยที่สําคัญ คน เงิน วัสดุ และ  

การจัดการที่ดีโดยการใชทรัพยากรอยางเหมาะสมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผูบริหารจะตองมีความรู 

ทักษะ มีวิสัยทัศนในการบริหารใหทันกับการเปลี่ยนแปลงอันเปนกระบวนการตอเน่ืองตลอดชีวิต 

จากขอความดังกลาวขางตน สรุปไดวา การบริหารสถานศึกษา หมายถึงการบริหารโรงเรียน

เปนการรวมมือกันทํางานของบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเพื่อใหโรงเรียนมีคุณภาพ 

โดยใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนกับการศึกษามากที่สุดผูเรียนเกิดการพัฒนาดานความรูความสามารถ

ทักษะทัศนคติคานิยมคุณธรรมจริยธรรม โดยผานวิธีการของการจัดองคการการสั่งการการอํานวย

ความสะดวกและการปรับปรุงการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการศึกษา 

ภารกิจการบริหารงานของสถานศึกษา 

สถานศึกษามีขอบขายและภารกิจการบริหารงานที่ตองปฏิบัติ 4 ดาน คือ ดานการบริหาร 

งานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป 

มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

จีรวิทย มั่นคงวัฒนะ (2553 : 34) การบริหารจัดการในสถานศึกษา การบริหารจัดการ      

ในสถานศึกษาทั้ง 4 ดาน ใชกรอบการบริหารของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล โดยนําหลักการวาดวย
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การบริหารกิจการบานเมอืงและสังคมที่ดี ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปวา “ธรรมาภิบาล” ไดแก หลักนิติธรรม 

หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคามา

บูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนในฐานะที่เปน         

นิติบุคคลดวย โดยนําหลักธรรมาภิบาลดังกลาวมาบูรณราการเขากับการดําเนินงานดานตาง ๆ ของ

สถานศึกษา ซึ่งไดแก การดําเนินงานดานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป 

และเปาหมายในการจัดการศึกษาคือทําใหผูเรียนเปนคนดี เกง และมีความสุข 

 1. ดานวิชาการ งานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา            

ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุงให

กระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษา

ดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน 

ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความ

เขมแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล

ประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถ่ินไดอยางมีคุณภาพ

และมีประสิทธิภาพ 

 2. ดานงบประมาณ การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระ 

ในการบริหารจัดการมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ 

และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา 

รวมทั้งจัดหารายไดจากบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษาสงผลใหเกิดคุณภาพ       

ที่ดีข้ึนตอผูเรียน 

 3.  ดานบุคลากร การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมให

สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดําเนินการดานการบริหาร 

งานบุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบยีบ เปนไปตามหลกัธรรมาภิบาล ขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรูความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยอง 

เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน

เปนสําคัญ 

 4.  ดานการบริหารทั่วไป การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหาร

องคกร ใหบริการบริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมี

บทบาทหลักในการประสานสงเสริม สนับสนุนและการอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการ

การศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริม      

ในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิ       

ของงานเปนหลักโดยเนน ความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล 

ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของเพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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วิลาวัณย คัดเชียงแสน (2553) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ตามมาตรา 39         

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารจัดการไป

ยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ การบริหาร

งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2543 : 82 - 84)  

ในการจะทําโรงเรียนใหมีคุณภาพน้ันจะตองมีการปฏิรูปกระบวนการทํางานในทุกดานโดยเฉพาะ            

ในดานงาน 4 งานหลัก ดังน้ี 

 1. ดานวิชาการ  

  มีความรูและเปนผูนําดานวิชาการมีความรู มีทักษะ มีประสบการณดานการบริหารงาน

สามารถใชความรูและประสบการณแกปญหาเฉพาะหนาไดทนัทวงท ีมีวิสัยทัศนมีความคิดริเริม่สรางสรรค

ใฝเรียน ใฝรู มุงพัฒนาตนเองอยูเสมอรอบรูทางดานการศึกษาความรับผิดชอบแสวงหาขอมูลขาวสาร

รายงานผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบใชนวัตกรรมทางการบริหารคํานึงถึงมาตรฐานวิชาการ 

 2.  การบริหารงบประมาณ  

  เขาใจนโยบาย อํานาจหนาที่ และกิจกรรมในหนวยงานมีความรูระบบงบประมาณ

เขาใจระเบียบคลัง วัสดุ การเงินมีความซื่อสัตย สุจริตมีความละเอียดรอบคอบมีความสามารถในการ

ตัดสินใจอยางมีเหตุผลหมั่นตรวจสอบการใชงบประมาณอยูเสมอรายงานการเงินอยางเปนระบบ 

 3.  การบริหารงานบุคคล 

  มีความรู ทักษะ ประสบการณในการบริหารงานบุคคลเปนแบบอยางที่ดีมีมนุษยสัมพันธ

มีอารมณขันเปนนักประชาธิปไตยประนีประนอมอดทน อดกลั้นเปนนักพูดที่ดีมีความสามารถในการ

ประสานงานมีความสามารถจงูใจใหคนรวมกันทํางานกลาตัดสินใจมุงมั่นพัฒนาองคกร 

 4.  การบริหารทั่วไป 

  เปนนักวางแผนและกําหนดนโยบายที่ดีเปนผูที่ตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการที่ดีมี

ความรู และบริหาร โดยใชระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเปนผูที่มีความสามารถในการติดตอสื่อสารรูจัก

มอบอํานาจและความรับผดิชอบแก ผูที่เหมาะสมมีความคลองแคลว วองไว และต่ืนตัวอยูเสมอมีความ

รับผิดชอบงานสูง ไมยอทอตอปญหาอุปสรรคกํากับ ติดตาม และประเมินผล 

พิชัย ไกรการ (2553 : 12) ไดสรุปไววา ขอบขายและภารกิจการบรหิารและจัดการโรงเรียน

นิติบุคคล โรงเรียนนิติบุคคลมีขอบขายและภารกิจ 4 ดาน ดังน้ี 

 1.  การบริหารวิชาการ 

 2.  การบริหารงบประมาณ 

 3.  การบริหารงานบุคคล 

 4.  การบริหารทั่วไป 
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การบริหารวิชาการ ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา        

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนว 

การศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 

การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ

แกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

การบริหารงบประมาณ ไดแก การจัดทําและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ 

การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน การระดมทรัพยากร

และการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

การบริหารทั่วไป ไดแก การดําเนินงานเลขานุการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ 

งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม การจัดทําสํามะโน

ผูเรียน การรับนักเรียน การสงเสริมและประสานงานการศึกษาใหนอกระบบและตามอัธยาศัย การระดม

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธงานการศึกษา งานสงเสริม

สนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคลกร ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบัน สังคมอื่นที่จัด

การศึกษา งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่นการจัดระบบควบคุมในหนวยงาน 

งานบริการสาธารณะ  

ภาคภูมิ ภูมาก (2553 : 17) ไดสรุปไววา ขอบขายการบริหารสถานศึกษาแบงเปน 4 ดาน คือ 

 1.  การบริหารวิชาการ 

  1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

  1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

  1.3 การวัดประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 

  1.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  1.5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  1.6 การพัฒนาแหลงเรียนรู 

  1.7 การนิเทศการศึกษา 

  1.8 การแนะแนวการศึกษา 

  1.9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  1.10 การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน  

  1.11 การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
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  1.12 การสงเสริมและสนับสนุนงานวิขาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 

และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

 2. การบริหารงบประมาณ 

  2.1 การจัดทําและเสนอของบประมาณ 

  2.2 การจัดสรรงบประมาณ  

  2.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 

  2.4 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

  2.5 การบริหารการเงิน 

  2.6 การบริหารบัญชี 

  2.7 การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

 3. การบริหารงานบุคคล 

  3.1 การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง 

  3.2 การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 

  3.3 การสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

  3.4 วินัยและการรักษาวินัย 

  3.5 การออกจากราชการ 

 4. การบริหารทั่วไป 

  4.1 การดําเนินงานธุรการ 

  4.2 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  4.3 งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

  4.4 การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

  4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 

  4.6 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  4.7 การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการงบประมารบุคลากรและบริหารทั่วไป 

  4.8 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

  4.9 การจัดทําสํามะโนผูเรียน 

  4.10 การรับนักเรียน 

  4.11 การสงเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบอกระบบและตามอัธยาศัย 

  4.12 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

  4.13 งานสงเสริมกิจการนักเรียน 

  4.14 การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
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  4.15 การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชนองคกร

หนวยงาน และสถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา  

  4.16 งานประสานราชการกับเขตพื้นที่และหนวยงานอื่น 

  4.17 การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 

  4.18 งานบริการสาธารณะ 

จากขอความดังกลาว สรุปไดวา ขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการสถานศึกษามีฐานะ

เปนผูแทนนิติบุคคลแตไมไดมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษากวางขวาง เชนเดียวกับ

หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม จึงเปนผลใหผูบริหารสถานศึกษาไมอาจบริหาร

สถานศึกษาใหมีความอิสระคลองตัวและมีประสิทธิภาพไดอยางแทจริง เพราะอํานาจหนาที่ในการ

บริหารจัดการในหลายเรื่อง ยังเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการในระดับกระทรวง ทบวง กรมอยู 

ดังน้ันหากจะใหสถานศึกษาบริหารจัดการไดเองอยางอิสระคลองตัวเรื่องใดก็ตองมีการมอบอํานาจ       

ในเรื่องน้ัน ๆ ใหแก ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา จะตองมีความรู 

ความสามารถในการบริหาร จัดการ มีวิสัยทัศนในการบริหารการศึกษาใหทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง 

มีภาวะผูนํา มีมนุษยสัมพันธเปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของ และมีความเปนประชาธิปไตย เพื่อนําไปสู

การปฏิรูปการเรียนรูใหผูเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถ บุคลิกลักษณะ และคุณสมบัติตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางแทจริง ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในยุคปฏิรูป

การศึกษา ควรมีลักษณะที่สําคัญ คือ นักพัฒนา นักแกปญหา นักตัดสินใจ นักประนีประนอม               

นักการฑูต นักวางแผน นักปกครอง และนักปราชญ 

บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา มีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและภารกิจที่สําคัญ ดังมีผูแสดงความ

คิดเห็นไวดังน้ี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2540 : 4) ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอ

การบริหารอยางมาก เพราะสถานศึกษาเปนระบบของระบบการศึกษาและระบบสังคม ผูบริหาร

สถานศึกษา หมายถึง ผูที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน ซึ่งจะประกอบดวยผูอํานวยการ และ

รองผูอํานวยการ หรือผูชวยผูอํานวยการสถานศึกษา เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาการเปนผูบริหาร

สถานศึกษาเปนงานที่ยากลําบาก เปนงานที่สําคัญและทาทายความสามารถของบุคคล ผูที่เปนผูบริหาร

สถานศึกษา จึงจําเปนตองรู ตองตระหนัก และมีความรูความสามารถอยางดีในบทบาทภาระหนาที่ 

และความรับผิดชอบของงานในตําแหนงน้ี ย่ิงไปกวาน้ันยังตองเขาใจพลังทางสังคมตาง ๆ ที่มีบทบาท

หนาที่ความรับผิดชอบของตนอีกดวย ความพยายามที่จะรวบรวมเอาความคิดเห็น ขอเสนอแนะ           

และมโนทัศนในเรื่องบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารสถานศึกษา สรุปไดเปนบทบาทหลัก 

6 ประการ คือ 
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 1.  เปนผูจัดการของโรงเรียน 

 2.  เปนผูนําทางการสอน 

 3.  เปนผูมีวินัยที่ผูใตบังคับบัญชาและนักเรียนจะถือเอาเปนแบบอยางได 

 4.  เปนผูอํานวยประโยชนใหเกิดมนุษยสัมพันธอันพึงประสงคในโรงเรียน 

 5.  เปนผูกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

 6.  เปนคนกลางไกลเกลี่ยขอขัดแยงตาง ๆ  

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2540) ไดกําหนดมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา พ.ศ. 

2540 ซึ่งไดกลาวถึงแนวทางการปฏิบัติงานในหนาที่ผูบริหารสถานศึกษาไว 12 ประการ คือ 

 1.  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 

 2.  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของบุคลากร 

ผูเรียนและชุมชน 

 3.  มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 

 4.  พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 

 5.  พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงข้ึนเปนลําดับ 

 6.  ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร 

 7.  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 

 8.  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 

 9.  รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค 

 10. แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 

 11. เปนผูนําและสรางผูนํา 

 11. สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ 

วิลาวัณย คัดเชียงแสน (2553 : 19) บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการประกันคุณภาพ

การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเปนการใหหลักฐานขอมูลแกประชาชนวา บุคลากร

ในโรงเรียนทํางานอยางเต็มความสามารถเพื่อใหผูปกครองนักเรียน และสาธารณชนมั่นใจในคุณภาพ

ของนักเรียน ดังน้ันโรงเรียนตองจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน และใหถือวาเปนสวนหน่ึง      

ของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ

หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณะ เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่กลาวถึงที่ยังเปนผลใหเกิดการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ

เพื่อการปฏิรูปการศึกษาที่จะตองบริหารแบบมีสวนรวม มีลักษณะของผูนําแบบประชาธิปไตย จะให

ความสําคัญ ใหเกียรติและเคารพในศักด์ิศรีของผูรวมงาน ยอมรับและเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดง
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ความคิดเห็นรวมแกปญหาและรวมตัดสินใจ เปนผูมีวิสัยทศัน มีความเช่ือมั่น เห็นคุณคาของตนเองและ

ผูรวมงาน ซื่อสัตย จริงใจ มีความสามารถกระตุน และจูงใจใหเกิดความรักและความผูกพันในโรงเรียน  

พระสกล ฐานธมฺโม (อินคลาย) (2556 : 23) สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาตองใชความ

พยายามที่จะทําใหตนมีสมรรถนะในแตละบทบาทอยางแทจริง เพื่อจะไดปฏิบัติงานในหนาที่ตามบทบาท

ไดอยางมีผลดีในสถานการณตาง ๆ  

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา จะตองมีความรู 

ความสามารถในการบริหารจัดการมีวิสัยทัศนในการบริหารการศึกษาใหทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง 

มีภาวะผูนํา มีมนุษยสัมพันธเปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของ และมีความเปนประชาธิปไตย เพื่อนําไปสู

การปฏิรูปการเรียนรูใหผูเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถ บุคลิกลักษณะ และคุณสมบัติตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางแทจริง ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในยุคปฏิรูป

การศึกษา ควรมีลักษณะที่สําคัญ คือ นักพัฒนา นักแกปญหา นักตัดสินใจ นักประนีประนอม นักการฑูต 

นักวางแผน นักปกครอง และนักปราชญ 

วิวัฒนาการของธรรมาภิบาล  

อภิบาลเปนแนวคิดการปกครองที่มีมาแตโบราณ ชาวกรีกแตสมัยเพลโต (Plato) และ

อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญหลายทานไดพยายามที่จะคนหารูปแบบการปกครองที่ดีแตยังไมได

ความหมายและขอบเขตที่ชัดเจน อาจกลาวไดวิวัฒนาการรูปแบบอภิบาลที่ดีเกิดข้ึนชวงหลังสงครามโลก

ครั้งที่ 2 เมื่อการคนหารูปแบบการปกครองที่สามารถนําประเทศไปสูการปกครองแบบประชาธิปไตย

ตะวันตกของประเทศที่เพิ่งไดรับการปลดปลอย จากอาณานิคมและสามารถฟนฟูประเทศจากความ

เสียหายภายหลังจากสงคราม ซึ่งตอมารูปแบบการปกครองดังกลาวผสมผสานกับระบบราชการ       

ของ Weberian คือ ลักษณะการปกครองที่มีโครงสรางเปนลําดับ มีการเมืองที่เปนกลางมีเปาหมาย  

ที่ปฏิบัติได และมีการประสมประสานของระบบคุณธรรม ถูกนําไปใชในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 

อยางไรก็ตามรูปแบบการปกครองของ Weberian ยากที่จะนําไปประยุกตใชและสานตอเน่ืองจาก  

การขยายตัวของระบบราชการทําใหยากตอการจัดการและขาดความยืดหยุนในการปรับตัวตาม      

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก นอกจากโครงสรางของระบบราชการจะทําใหการปกครองบานเมือง

ขาดทั้งประสทิธิภาพและประสทิธิผลแลว ยังกอใหเกิดชองทางการบิดเบอืนการใชอํานาจและการคอรัปช่ัน 

ในชวงตน พ.ศ. 2523 นักวิชาการสวนใหญตางเห็น พองกันวาแนวทางการบริหารภารัฐที่เปนอยู        

ไมสอดคลองกับเศรษฐกิจและสังคม โลกที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาและมีความจําเปนตองมีการ

ปฏิรูปและปรับปรุงรูปแบบการปกครองใหม ในชวงเวลาดังกลาวมีองคการระหวางประเทศที่สําคัญ 

เชน ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนนานาชาติ ไดเขามามีบทบาทในการสนับสนุนและพฒันา

แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองที่ดี หรือที่เรียกกันทั่วไปวา “Good Governance” หรือ “ธรรมาภิบาล” 

เมื่อยอนยุค แมธรรมาภิบาลจะเปนเรื่องที่มีการพูดถึงอยางมากในชวงป (สถาบันพระปกเกลา, 2544 : 5) 
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ค.ศ. 1980 - 1990 แตธรรมาภิบาลก็มีความเกาแกเทียบเทากับเรื่องประวัติศาสตรของ

มนุษยชาติปจจุบันธรรมาภิบาลถูกนํามาใชเปนสวนสําคัญสวนหน่ึงในนโยบายขององคกรระหวาง

ประเทศหลาย ๆ องคกร นอกจากน้ี ยังมีนักวิชาการและนักปฏิบัติสวนหน่ึงนําแนวคิดธรรมาภิบาลไป

ขยายผลใชกับการปรับโครงสรางและกระบวนทั้งในองคกรของรัฐและธุรกิจ ขณะที่นักวิชาการ

บางสวนไดนําเอาธรรมาภิบาลไปใช ในความหมายที่ใกลเคียงกับความหมายของคําวา Governance 

หรือการปกครองที่หมายถึงรัฐบาล โดยทั่วไปรัฐบาลเปนสวนหน่ึงที่มีความสําคัญตอธรรมาภิบาล

หลักการของธรรมาภิบาลสามารถจะดํารงอยูไดถึงแมวาจะมีรัฐบาลที่ไดรับการยอมรับหรือไมก็ตาม

ธรรมาภิบาลเปนแนวคิดที่ใชในสาขารัฐศาสตรและรัฐศาสนประศาสตร โดยเปนคําที่อยูรวมกับ

ประชาธิปไตย ประชาสังคม การมีสวนรวมของประชาชน สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาที่ย่ังยืนในชวง

ศตวรรษที่ผานมากลุมคําดังกลาวน้ีมีความสัมพันธที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปองคกรของรัฐนักรัฐศาสตร 

สวนหน่ึงมองวา ธรรมาภิบาลเปนมิติใหมที่ เนนบทบาทของผูบริหารในการที่ปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบ สามารถประเมิน ผลงานไดอยางชัดเจน และมีการแขงขันเพื่อการ

จัดการการบริหารที่ดีข้ึน อยางไรก็ดีมีขอสังเกตที่นาสนใจประการหน่ึงเกี่ยวกับการมีธรรมาภิบาล คือ 

การมีรัฐบาลที่มาจากระบอบประชาธิปไตยไมไดหมายความวาจะไปสูการมีธรรมาภิบาลเสมอไป

หากแตรัฐบาลประชาธิปไตยน้ันเปนพื้นฐานที่ดีที่ชวยสนับสนุนใหนําไปสูการมีธรรมาภิบาลไดงายข้ึน

ทั้งน้ีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จะไดผลดีน้ันตองมีการบริหารการจัดการที่ดีทางดาน การเมืองและ

เศรษฐกิจของผูปฏิบัติการในทุกระดับ และธนาคารโลกไดมีความเห็นไปในทางเดียวกันวา การใช

อํานาจทางการเมืองเพื่อควบคุมสังคม โดยสัมพันธกับการพัฒนาทางดานสังคม เศรษฐกิจ ใหมี

ความชอบธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติการจะเปนตัวตัดสินวาการจัดการน้ันดีหรือมิ (สถาบัน

พระปกเกลา, 2544 : 5 - 6) 

ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงความหมาย

ของหลักธรรมาภิบาล ไวตาง ๆ ดังน้ี 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2553) ไดใหความหมายของคําวา ธรรมาภิบาล 

(Good Governance) หมายถึง การปกครองการบริหารการจัดการการควบคุมดูแลกิจการตาง ๆ ให

เปนไปในครรลองธรรม นอกจากน้ียังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐ

และเอกชน ธรรมที่ใชในการบริหารงานน้ี มีความหมายอยางกวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียง

หลักธรรมทางศาสนาเทาน้ัน แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตองชอบธรรมทั้งปวง 

ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซง

จากองคกรภายนอก เปนตน ธรรมาภิบาลเปนหลกัการที่นํามาใชบรหิารงานในปจจบุันอยางแพรหลาย 

ดวยเหตุเพราะชวยสรางสรรค และสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงาน         
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ตางทํางานอยางซื่อสัตย สุจริตและขยันหมั่นเพียร ทําใหผลประกอบการขององคกรธุรกิจน้ันขยายตัว 

นอกจากน้ีแลวยังทําใหบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ ศรัทธาและเช่ือมั่นในองคกรน้ัน ๆ อันจะทําใหเกิด

การพัฒนาอยางตอเน่ือง เชน องคกรที่โปรงใส ยอมไดรับความไววางใจในการรวมทําธุรกิจ รัฐบาล      

ที่โปรงใสตรวจสอบได ยอมสรางความเช่ือมั่นใหแกนักลงทุนและประชาชน ตลอดจนสงผลดีตอ

เสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญกาวหนาของประเทศ เปนตน 

สุธรรม สงศิริ (2553) ไดใหความหมายไววา ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง 

การปกครอง การบริหาร การจัดการควบคุมดูแลกิจการตาง ๆ ใหเปนไปในครองธรรม นอกจากน้ี         

ยังหมายถึงการบริหารการจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดในทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใชในการ

บริหารงานน้ี มีความหมายอยางกวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทาน้ัน 

แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตองชอบธรรมทัง้ปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติ

ปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคกรภายนอก เปนตน 

ธรรมาภิบาล คือ การยึดมั่นในวัตถุประสงคขององคกร และผลผลิตที่จะสงมอบใหแก

ประชาชนและผูมารับบริการ ตองมีความเขาใจอยางแจมแจงในวัตถุประสงค และผลผลิตที่ต้ังใจจะ      

ทําใหผูรับไดผลผลิตที่มีคุณภาพเปนเลิศคุมคากับภาษีที่เสียใหแกรัฐบาล องคกรจะตองมีการประกาศ 

(Statement) พันธกิจและวัตถุประสงคขององคกรที่ชัดเจน และใชเปนแนวทางในการวางแผน        

การปฏิบัติงานขององคกรน้ัน ๆ  

ธรรมาภิบาล คือ การทํางานอยางมีประสิทธิภาพในหนาที่และบทบาทของตน บุคลากรตอง

เขาใจในหนาที่ของผูบริหาร เขาใจอยางแจมชัดในความรับผิดชอบของผูใตบังคับบัญชา และผูบริหาร

รวมทั้งตองมั่นใจวาทุกคนปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบของตน มีความเขาใจอยางชัดเจน            

ในความสัมพันธระหวางผูบริหารกบัประชาชนผูรบับริการผูบริหารควรแจงใหประชาชนไดทราบในการ

ประกาศสาธารณะ (Public Statement) ถึงหนาที่และความรับผิดชอบของตน โดยระบุใหทราบถึง

การปฏิบัติงานที่พอเหมาะกับขนาดและความซับซอน (Complexity) ขององคกร 

ธรรมาภิบาล คือ การสงเสริมคานิยม (Values) ขององคกร และแสดงใหเห็นถึงคุณคา          

ของธรรมาภิบาล โดยการปฏิบัติหรือพฤติกรรม นําคานิยมขององคกรมาใชปฏิบัติผูบริหารองคกร

ประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดีผูบริหารตัดสินและวินิจฉัยอยางโปรงใสและเปดเผย บริหารงานอยางมี

ประสิทธิภาพ ผูบริหารทําตัวเปนตัวอยางในการใหบริการแกประชาชน ทุกชนช้ันอยางเสมอภาคและ

เทาเทียมกัน 

ธรรมาภิบาล คือ มีการสื่อสารที่ดีมีการตัดสินใจอยางโปรงใส และมีการบริหารความเสี่ยง  

ที่รัดกุมการตัดสินใจทุกครั้ง ตองกระทําอยางโปรงใสและยุติธรรม ใชขอมูลที่ดีรวมทั้งคําแนะนําและ

การสนับสนุนตองมั่นใจวามีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพอยูในระบบการทํางาน ตองมี

ระบบตรวจสอบการทํางานทุกอยาง เพื่อใหแนใจวาทุกอยางดําเนินไปตามแผนการทํางาน มีการ

ตรวจสอบความถูกตองของรายงานบัญชีการเงินรวมทั้งขอมูลตาง ๆ ที่ผลิตโดยองคกร 
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ธรรมาภิบาล คือ การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของสวนบริหารจัดการอยางตอเน่ือง

และใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ตองมั่นใจวาผูที่ไดเลื่อนตําแหนงข้ึนมาเปนผูบริหารจัดการน้ันมีทักษะ 

ความรู และประสบการณที่จําเปนตองใชในหนาที่น้ัน ๆ พัฒนาความสามารถของผูที่ทําหนาที่ในสวน

บริหาร รวมทั้งมีการประเมินผลงาน ไมวาจะเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ไดมีความเช่ือมโยงในการ

ทดแทนบุคลากรในสายบริหารจัดการ เพื่อความตอเน่ืองในการปฏิบัติงานขององคกรผูบริหารจัดการ

จะตองมีความรับผิดชอบในผลงาน โดยการประเมินผลงานเปนระยะ ๆ ทั้งน้ีรวมทั้งการประเมินความ

ตองการในการฝกอบรม หรือการพัฒนาทักษะที่ตองการใชในการปฏิบัติหนาที่ 

ธรรมาภิบาล คือ การเขาถึงประชาชนและตองรับผิดชอบตอการทํางานและผลงานอยาง

จริงจัง ตองมีความเขาใจถึงขอบเขตของความรับผิดชอบ ริเริ่มการวางแผนที่จะติดตอกับประชาชน

เพื่อใหทราบถึงหนาที่และความรับผิดชอบในผลงานของตน ริเริ่มการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอ

บุคลากรภายในองคกรประสานงานกับหนวยเหนือ หรือผูบังคับบัญชาอยางใกลชิดธรรมาภิบาล       

เปนหลักการที่นํามาใชบริหารงานในปจจบุันอยางแพรหลาย ดวยเหตุเพราะชวยสรางสรรคและสงเสริม

องคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานตางทํางานอยางซื่อสัตยสจุรติและขยันหมั่นเพยีร 

ทําใหผลประกอบการขององคกรธุรกิจน้ันขยายตัว นอกจากน้ีแลวยังทําใหบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ 

ศรัทธาและเช่ือมั่นในองคกรน้ัน ๆ อันจะทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง เชน องคกรที่โปรงใส  

ยอมไดรับความไววางใจในการรวมทําธุรกิจ รัฐบาลที่โปรงใสตรวจสอบได ยอมสรางความเช่ือมั่นใหแก

นักลงทุนและประชาชน ตลอดจนสงผลดีตอเสถียรภาพของรฐับาลและความเจริญกาวหนาของประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555) ไดสรุปวา ธรรมาภิบาล หมายถึง  

การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี อันเปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมทั้งภาครัฐ 

ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝายวิชาการ ฝายปฏิบัติการฝายราชการ และ

ฝายธุรกิจ สามารถอยูรวมกันอยางสงบสขุ มีความรูรักสามัคคีและรวมกนัเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนา

อยางย่ังยืน และเปนสวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศเพื่อบรรเทาปองกันหรือแกไข

วิกฤติที่หากจะมีในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใส และความมีสวนรวม 

อันเปนคุณลักษณะสําคัญของศักด์ิศรีความเปนมนุษยและการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สอดคลองกับความเปนไทยรัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปจจุบัน 

ซึ่งเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคม         

ที่ดี พ.ศ. 2542 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555) กลาววา Good Governance        

ในประเทศไทยมีการใชคําศัพทเรียกหลายคําดวยกัน เชน ธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบานเมือง 

(และสังคม) ที่ดี ธรรมรัฐ สุประศาสนการ ธรรมราษฎร การปกครองที่ดี การบริหารจัดการที่ดี           

ซึ่งบวรศักด์ิอุวรรณโณ กลาววา ธรรมาภิบาล มาจากคําวา “ธรรม + อภิบาล” (การรักษาย่ิงธรรม)  
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มาจากภาษาอังกฤษวา Good Governance โดยคําวา Governance (การอภิบาล) คือ วิธีการใช

อํานาจเพื่อบริหารทรัพยากรขอองคการ Good Governance (ธรรม + อภิบาล = ธรรมาภิบาล) เปน

วิธีการที่ดีในการใชอํานาจเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรขององคกร โดยที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศอธิบายวา ธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแล 

กิจการตาง ๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากน้ี ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถ 

นําไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใชในการบริหารงานน้ีมีความหมายอยางกวาง กลาวคือ หาได

มีความเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทาน้ัน แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตอง   

ชอบธรรมทั้งปวงซึ่งวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใส ตรวจสอบได การปราศจาก

การแทรกแซงจากองคกรภายนอก เปนตน ในขณะที่ธรรมาภิบาลเปนเรื่องของการวางระบบและกลไก

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในขณะที่อีกดานหน่ึงของเหรียญ คือ เรื่องตัวบุคคล เปนเรื่อง

ของการสรางจิตสาํนึกในเรือ่งคุณธรรมและจริยธรรม ธรรมาภิบาลเนนการวางระบบเพื่อควบคุมใหคน

ไมประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไมดีและใหทําตามมาตรฐานที่ดี แตจริยธรรมจะลึกกวาน้ันเนนการปลูกฝง

จิตสํานึก ตองไมประพฤติมิชอบและตองประพฤติชอบทั้งสองเรื่องหรือสองดานของเหรียญจะตองไป

ดวยกันจึงจะย่ังยืน สวน UNESCAP อธิบายวา การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนเรื่องที่มีความ

เกี่ยวของกับการจัดการโครงสรางและความสัมพันธของสถาบันทางการเมือง ซึ่งครอบคลุมทั้งในสวน

ของสถาบันทางการเมืองที่มีลักษณะอยางเปนทางการและไมเปนทางการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากร

เพื่อบริหารกิจการของบานเมืองและแกไขปญหาของสังคม ตลอดจนกระบวนการเขามามีสวนรวมของ

ภาคสวนหรือฝายตาง ๆ ในการกําหนดนโยบายสาธารณะและการนํานโยบายสาธารณะไปสูการปฏิบัติ

ภายใตกรอบและกระบวนการทางกฎหมายอันชอบธรรม โดยมีจุดมุงหมายเพื่อทําใหมั่นใจวาขอเรียกรอง

ของความตองการของทุกฝายในสังคมจะไดรับการรับฟง และนําเขามาพิจารณาไตรตรองในการ

ตัดสินใจและกําหนดนโยบายสาธารณะ สามารถตอบสนองความตองการ ของสังคมทั้งในปจจุบันและ

อนาคต รวมทั้งทําใหปญหาทุจริตหรือประพฤติมิชอบลดลงในทายที่สุด 

ราชบัณฑิตยสถาน (2556 : 597) ธรรม หมายถึงคุณความดีคําสั่งสอนในศาสนา หลักปฏิบัติ

ในศาสนา ความจริง ความยุติธรรม ความถูกตอง กฎกฎเกณฑกฎหมาย และสิ่งของ สวนคําวา 

อภิบาล (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1374) หมายถึงบํารุงรักษาและปกครอง 

พระสกล ฐานธมฺโม (อินคลาย) (2556 : 10) สรุปไดวา ธรรมาภิบาลหรือ Good 

Governance หมายถึง การบริหารการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และสังคมเพื่อการพัฒนา

ประเทศโดยมีการเช่ือมโยงองคประกอบ 3 สวนของสังคมเขาดวยกัน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาสังคม และใหมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค กอใหเกิดความสัมพันธระหวาง

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางสมดุล ซึ่งจะสงผลใหสังคมดํารงอยูรวมกันอยางสันติ ตลอดจนมี

การใชอํานาจในการบริหารราชการแผนดินใหมีความแข็งแกรง มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีความ
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โปรงใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได ซึ่งจะสงผลใหการพัฒนาประเทศชาติเปนไปอยางมั่นคง

ย่ังยืนและมีเสถียรภาพ  

สภาหอการคาแหงประเทศไทย (2557 : 21) ไดใหความหมายคําวา ธรรมาภิบาล Good 

Governance คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการตาง ๆ ใหเปนไป     

ในครรลองธรรม นอกจากน้ียังหมายถึง การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐและ

เอกชนธรรมที่ใชในการบริหารงาน มีความหมายอยางกวาง ซึ่งรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

และความถูกตองชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีประพฤติปฏิบัติ เชน ความโปรงใสตรวจสอบได 

การปราศจากการแทรกแซงจากองคกรภายนอก เปนตน ธรรมาภิบาล เปนหลักการที่นํามาใชบริหารงาน

ในปจจุบันอยางแพรหลาย เน่ืองจากชวยสรางสรรคและสงเสรมิองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ 

อาทิ พนักงานตางทํางานอยางซื่อสตัยสุจริตและขยันหมั่นเพียร ทําใหผลประกอบการขององคกรธุรกจิ

น้ันขยายตัว นอกจากน้ีแลวยังทําใหบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของศรัทธาและเช่ือมั่นในองคกรน้ัน ๆ อัน

ทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง เชน องคกรที่โปรงใสยอมไดรับความไววางใจในการรวมทําธุรกิจ 

รัฐบาลที่โปรงใสตรวจสอบไดยอมสรางความเช่ือมั่นใหแกนักลงทุนและประชาชน ตลอดจนสงผลดีตอ

เสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญกาวหนาของประเทศ เปนตน 

Japan International Cooperation Assistance (JICA, 1995) ไดใหความหมายของหลัก

ธรรมาภิบาลไววา ธรรมาภิบาล คือ รากฐานการพัฒนาอยางมีสวนรวมโดยกําหนดใหรัฐบาลมีหนาที่

สงเสริมการมีสวนรวมและสรางบรรยากาศใหเกดิกระบวนการมีสวนรวมภายใตอุดมการณหรือแนวคิด

ที่จะนําไปสูการพัฒนาที่พึ่งตนเอง การพัฒนาที่ย่ังยืน และมีความยุติธรรมทางสังคม และรัฐตองมี

หลักการในการทําหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

พระปลัดไพรวัลย ชาคโร (ศรีเมือง) (2558 : 13) สรุปไดวา ธรรมาภิบาล หรือ Good 

Governance หมายถึง การบรหิารจดัการบานเมือง สังคม องคกร สถาบัน หรือธุรกิจดวยความซื่อสัตย

สุจริต (Honesty) ความเปดเผยโปรงใส (Transparency) ความรับผิดชอบและรับรองที่ตรวจสอบได

(Accountability) ความชอบธรรม ยุติธรรม (Fairness) ความมีคุณภาพประสิทธิภาพ (Quality and 

Efficiency) และการมีมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เปนการทั่วไปทําหนาที่เปนกลไก เครื่องมือ และ

แนวทางดําเนินงานที่เช่ือมโยงกันของภาคเศรษฐกจิ สังคมและการเมือง โดยเนน ความจําเปนของการ

สรางความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อยางจริงจังและตอเน่ืองเพื่อใหประเทศ

มีพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยที่ เขมแข็ง มีความชอบธรรมของกฎหมาย มีเสถียรภาพ มีโครงสราง

และกระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดอันจะนําไปสูการ

พัฒนาประเทศที่ย่ังยืน  

ทวีวัฒน อินทรประเสริฐ (2559 : 33) สรุปไดวา ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง 

การบริหารจัดการบานเมืองและสังคม องคการหรือธุรกิจ ดวยความรับผิดชอบ คุมคา ซื่อสัตยสุจริต 

โปรงใสตรวจสอบได มีความชอบธรรม ยุติธรรมและมีคุณภาพมาตรฐานพัฒนาไดอยางมั่นคงและย่ังยืน 
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จุฑามาส นาคปฐม (2559 : 38) สรุปจะเห็นวาความหมายคําวา “ธรรมาภิบาล” วามี

ความหมายหลากหลายซึ่งข้ึนอยูกับลกัษณะการปกครอง วัฒนธรรม และวัตถุประสงคของประเทศและ

องคกรที่จะนาแนวคิดน้ีไปใช แตก็สรุปไดวา “ธรรมาภิบาล” หมายถึง การบริหารกิจการบานเมือง

และสังคมที่ดีมีความถูกตองเปนธรรม โปรงใส สุจริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบ

ไดอันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืนไดในอนาคต 

ซารีลา ลาหมีด (2559 : 39) สรุปไดวา ธรรมาภิบาล หมายถึง หลักการบริหารแนวใหมที่ใช

ในการบริหารจัดการบานเมือง เพื่อดูแลทรัพยากร เศรษฐกิจและสังคมใหดีข้ึน สามารถดูแล

ผลประโยชนซึ่งกันและกันระหวางภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั่วไปในทุก ๆ 

ดานและทุกระดับ โดยยึดความถูกตองเปนธรรมกับทุกฝาย สามารถตรวจสอบได ตลอดจนการใช

อํานาจในการบริหาร พัฒนาใหเปนไปอยางมั่นคงย่ังยืนตลอดไป 

จากขอความดังกลาวขางตน สรุปไดวา หลักธรรมาภิบาล เปนทั้งหลักการข้ันพื้นฐานและ

ยุทธศาสตรที่สังคมตองการใหเกิดข้ึนและหามาใชเพื่อ ลด บรรเทาและแกไขปญหาตาง ๆ เพื่อชวย

สรางคุณคาและจิตสํานึกทางปญญา วัฒนธรรม จริยธรรมทั้งทางดานเศรษฐกิจและการเมือง ใหมี

ความเปนธรรมในสังคม มีความโปรงใสไดรับการยอมรับและเช่ือถือมีประสิทธิภาพ คุณภาพมาตรฐาน

สูงข้ึน มีการพัฒนาที่ย่ังยืนเปนภูมิคุมกันใหมีความเข็มแข็งมีเสถียรภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยทุกภาค

สวน สังคมอยูรวมกันอยางสันติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

แนวคิดท่ีเก่ียวของกับหลักธรรมาภิบาล 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงแนวคิด           

ที่เกี่ยวของกับหลักธรรมาภิบาลไวตาง ๆ ดังน้ี 

ภาควัชร จันทรกุล (2557 : 42 - 43) สรุปไดวา ประเทศไทยไดมีความพยายามนําหลัก  

ธรรมาภิบาลเขามาประยุกตใชในทางปฏิบัติไมวาจะเปนในภาคการเมืองและภาคราชการ จึงอาจชวย

บรรเทาปญหาการทจุรติคอรัปช่ัน และปญหาความไรประสทิธิภาพที่สั่งสมมาเปนเวลานานและนํามาสู

ผลลัพธสุดทาย คือความกินดีอยูดีของประชาชนในที่สุด ซึ่งนอกจากธรรมาภิบาลจะเปนวิธรการในการ

บรรเทาปญหาแลวยังเปนเปาหมายของสังคมที่จะตองรวมกันสรางใหเกิดข้ึน เน่ืองจากสังคมใด          

มีธรรมาภิบาลเปนพื้นบาน ยอมบงช้ีวามีการพัฒนาในระดับหน่ึง และแมในปจจุบันแนวคิดธรรมาภิบาล

จะไดรับการตอบสนองทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการนํามาประยุกตใชในการบริหารจัดการอยาง 

เปนรูปธรรมแตในสวนของเกื้อหนุนตอการพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพื่อสราง

ธรรมาภิบาลที่สมดุลในทุกระดับและทุกภาคสวนของสังคมอยางสมบูรณ 

พระปลัดไพรวัลย ชาคโร (ศรีเมือง) (2558 : 10) สรุปไดวา แนวคิดหลักธรรมาภิบาลเปนทั้ง

หลักการข้ันพื้นฐานและยุทธศาสตรที่สังคมตองการใหเกิดข้ึนและหามาใชเพื่อลดบรรเทาและแกไข

ปญหาตาง ๆ เพื่อชวยสรางคุณคาและจิตสานึกทางปญญา วัฒนธรรม จริยธรรมทั้งทางดานเศรษฐกิจ

และการเมือง ใหมีความเปนธรรมในสังคม มีความโปรงใสไดรับการยอมรับและเช่ือถือมีประสิทธิภาพ 
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คุณภาพมาตรฐานสูงข้ึน มีการพัฒนาที่ย่ังยืนเปนภูมิคุมกันใหมีความเข็มแข็งมีเสถียรภาพ มีความ

มั่นคงปลอดภัยทุกภาคสวน สังคมอยูรวมกันอยางสันติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ทวีวัฒน อินทรประเสริฐ (2559 : 32) สรุปไดวา นักวิชาการและหนวยงานทั้งภายในและ

ตางประเทศตางใหความสนใจในหลักธรรมาภิบาล เพราะสถานการณบานเมืองของประเทศกําลังพัฒนา

และดอยพัฒนาสวนใหญประสบปญหากับการบริหารกิจการบานเมืองที่ไมเปนระบบและไมมีความ

โปรงใส เกิดการทุจริตคอรัปช่ันข้ึน อีกทั้งผูบริหารทั้งองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน มุงเนนประโยชน       

ของตัวเองจนทําใหเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจข้ึน จึงนํามาสูความสนใจในหลักธรรมาภิบาล ซึ่งหลัก

ธรรมาภิบาลน้ีเปนวิถีทางที่นําไปสูผล เชิงปฏิบัติในการสงเสริมแนวทางของประชาธิปไตย สัมฤทธ์ิผล

มากย่ิงข้ึนรวมทั้งการปฏิรูปตาง ๆ ของสังคม เพื่อผลักดันใหเกิดกระบวนการยุติธรรมตาง ๆ ข้ึน          

อันเน่ืองมาจากธรรมาภิบาลน้ีจะครอบคลุมถึงทุก ๆ ดานของกระบวนการปฏิบัติทางสังคมทั้งในดาน

การเมืองการบริหารราชการแผนดิน การดําเนินการทางธุรกิจ ระบบการศึกษา รวมทั้งภาคประชาชน

และสังคมดวยน่ันเอง 

จุฑามาส นาคปฐม (2559 : 41) สรุปไดวาแนวคิดธรรมาภิบาล สามารถนํามาใชในการ

บริหารโรงเรียน เพื่อจะพัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยนําการบริหารโรงเรียน

โดยใชหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการ

บานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 โดยยึดหลักการ 6 หลัก ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรมหลัก

ความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 

ซารีลา ลาหมีด (2559 : 45) สรุปไดวา แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล คือ การวางระบบ

โครงสราง กระบวนการ และความสัมพันธของภาคสวนตาง ๆ ใหมีบทบาทรวมกันในการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี สรางความสมดุล มีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ สรางความเปนธรรม 

เหมาะสมและยอมรับได เพื่อการพัฒนาและอยูรวมกันอยางสันติสุขของทุกภาคสวนในสังคมตลอดไป 

Kofi Annan (2009 : 9) เลขาธิการองคการสหประชาชาติ กลาววา ธรรมาภิบาลเปนแนวทาง 

การบริหารงานของรัฐที่เปนการกอใหเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม สรางเสริม

ประชาธิปไตย มีความโปรงใสและเพิ่มประสิทธิภาพ เปนกระบวนการหรือวิธีทํางานที่จะสงผลดีไมวา

จะเปนเรื่องประสิทธิภาพ ความเปนธรรม การมีสวนรวม การมีระบบกํากับดูแลกิจการที่ดีจะชวย

ปองกันความเสียหายไดเน่ิน ๆ เปนระบบเตือนภัยที่ดี  

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2555 : 4) ไดสรุปความคิดริเริ่มเพื่อปรบัปรุง

แกไขกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตลอดจนการวางแผนและเสนอแนะมาตรการตาง ๆ เพื่อเสริมสราง

ธรรมาภิบาลของประเทศไทยวา เมื่อป พ.ศ. 2532 นับเปนครั้งแรกที่พบวามีการใชคําวา การบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) ข้ึนในรายงานของธนาคารโลก (World 

Bank) เรื่อง Sub-Sahara Africa from Crisis to Sustainable Growth ตอมากองทุนการเงินระหวาง

ประเทศ ไดทําการศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับการใหประเทศตาง ๆ กูเงินเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ 
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ซึ่งพบวาธรรมาภิบาลเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงที่นําไปสูความสําเร็จในการฟนฟูระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ จากน้ันแนวความคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลก็ไดรับการถายทอดผานหนวยงาน

ตาง ๆ เชนคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชีย และแปซิฟกแหงสหประชาชาติ (The 

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : UNESCAP) 

สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Program : UNDP) 

และองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co- 

operation and Development : OECD) เปนตน สําหรับประเทศไทยน้ัน ผลจากวิกฤติเศรษฐกิจ

เมื่อป พ.ศ. 2540 ทําใหทุกฝายในสังคมหันมาใหความสนใจเรื่องธรรมาภิบาลมากข้ึน เพื่อแกไขปญหา

ขอบกพรองอันเกิดมาจากการขาดระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ไมมีการควบคุม และ

ตรวจสอบถวงดุลอยางเปนระบบ ขาดการปลูกฝงจิตสํานึกจริยธรรม ทําใหเกิดรูรั่วไหล การกระทําผิด 

ฉอฉลและทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ โดยเฉพาะในสวนของภาครัฐน้ัน พบวายังคงมีความซ้ําซอน

สิ้นเปลืองปญหาที่สั่งสมมาเปนเวลายาวนาน จําเปนตองมีการรื้อปรับระบบราชการใหมีความทันสมัย 

และสามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555 : 24) อธิบายวา ธรรมาภิบาลเปน

หลักการที่สําคัญของทุกองคกร ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน เน่ืองจาก           

ธรรมาภิบาลเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตอกัน และเปนแนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให         

ทุกภาคสวนสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข ต้ังอยูในความถูกตอง เปนธรรม ดังน้ัน การนําหลัก  

ธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการจึงมีประโยชน ดังตอไปน้ี 

 1. ประโยชนตอองคกร 

  1.1 ทําใหการบริหารจัดการขององคการมีกลไกและกฎเกณฑในการบริหารจัดการที่ดี 

มีระบบมีความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอันนํามาซึง่ความนาเช่ือถือและศรัทธาตอองคกรน้ัน  ๆ 

  1.2 ทําใหองคกรมีการบริหารจัดการที่มีความคลองตัว ทันตอสถานการณสอดรับ

กับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งภายในและภายนอก 

  1.3 ทําใหการดําเนินงานในภาพรวมขององคกรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิด

ความคุมคาสูงสุดตามภารกิจขององคกร 

  1.4 ทําใหเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน เพิ่มโอกาสในการระดมทุนและการเขาสูตลาด

ทุนในระดับสากล เพิ่มโอกาสในการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพิ่มคุณคาใหแกองคกรในระยะยาว 

 2. ประโยชนตอประชาชน/ผูรับบริการ 

  2.1 ทําใหระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการโดยรวมของหนวยงานภาครัฐ        

มีความโปรงใสตรวจสอบได เสมอภาค และมีความยุติธรรมอยางแทจริง อันนํามาซึ่งความเช่ือมั่นและ

ศรัทธาแกประชาชนและผูรับบริการ 



 36

  2.2 ทําใหประชาชน/ผูรับบริการไดรับการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย        

มีประสิทธิภาพ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปน สามารถตอบสนองความตองการและ

ความคาดหวังของประชาชน/ผูรับบริการไดมากข้ึน 

  2.3 ทําใหการบริหารงานของภาครัฐเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม มีคุณภาพ

สามารถรองรับกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป อันสงผลทําใหประชาชน/ผูรับบริการมีความสุข

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 3. ประโยชนตอสังคม/ประเทศชาติ 

  3.1 ทําใหระบบบริหารของภาครัฐมีความโปรงใส ยุติธรรม กอใหเกิดความเปนธรรม

ในสังคม 

  3.2 ทําใหสังคมมีความเขมแข็ง เกิดเปนสังคมที่มีเสถียรภาพ ชวยลดบรรเทาหรือ

แกปญหาความรุนแรงในสังคม 

  3.3 ทําใหสามารถลดปญหาการทุจริตคอรัปช่ัน สงผลทําใหชวยลดงบประมาณ

คาใชจายในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ันของประเทศ  

  3.4 ทําใหทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนสามารถอยู

รวมกันไดอยางสงบสุขภายใตความรวมมือกัน อันกอใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน และเปนสวนเสริม

ความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศ 

  3.5 ทําใหภาพลักษณของหนวยงานของประเทศเปนที่ศรัทธา เช่ือมั่น และไดรับ

ความไววางใจจากประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสยี รวมทั้งเปนที่ยอมรับในระดับสากล อันสงผลทําให

การพัฒนาของประเทศเปนไปอยางย่ังยืน เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ทําใหประเทศชาติ

เจริญกาวหนา 

OPCD (2011 : 25 - 26) ธรรมาภิบาลมีความสําคัญอยางย่ิงตอการบรหิารองคการ ไมวาจะ

เปนภาครัฐภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมตาง ๆ เน่ืองจากธรรมาภิบาลเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ 

การปฏิบัติตอกัน และเปนแนวทางในการจัดระเบียบเพื่อใหทุกภาคสวนสามารถอยูรวมกันไดอยาง 

สงบสุข ต้ังอยูในความถูกตองเปนธรรมสรุปประโยชนของการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใช           

ในการบริหารจัดการไดดังตอไปน้ี 

จากขอความดังกลาวขางตน สรุปไดวา แนวคิดที่เกี่ยวของกับหลักธรรมาภิบาลเปนหลักการ

ที่สําคัญของทุกองคกร ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน เน่ืองจากธรรมาภิบาล 

เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตอกัน และเปนแนวทางในการจัดระเบียบเพื่อใหทุกภาคสวน

สามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข ต้ังอยูในความถูกตอง เปนธรรม เปนวิถีทางที่นําไปสูผล เชิงปฏิบัติ

ในการสงเสริมแนวทางของประชาธิปไตย สัมฤทธ์ิผลมากย่ิงข้ึนรวมทั้งการปฏิรูปตาง ๆ ของสังคม  

เพื่อผลักดันใหเกิดกระบวนการยุติธรรมตาง ๆ ข้ึน อันเน่ืองมาจากธรรมาภิบาลน้ีจะครอบคลมุถึงทุก ๆ 
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ดานของกระบวนการปฏิบัติทางสังคมทั้งในดานการเมืองการบริหารราชการแผนดิน การดําเนินการ

ทางธุรกิจ ระบบการศึกษา รวมทั้งภาคประชาชนและสังคมดวยน่ันเอง 

องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง

องคประกอบขอหลักธรรมาภิบาล ไวตาง ๆ ดังน้ี 

การุณันทน รัตนแสนวงษ (2553 : 12) กลาวถึงองคประกอบของธรรมาภิบาลที่องคการ

สหประชาชาติกําหนดหลักปฏิบัติธรรมาภิบาล ไว 8 ขอ ดังน้ี 

 1.  การมีสวนรวม การมีสวนรวมของสมาชิกทั้งชายหญิงคือการตัดสินใจที่สําคัญในสังคม

และสรางความสามัคคีใหเกิดกับประชาชน การมีสวนรวมสามารถทําได โดยอิสระไมมีการบังคับ เต็มใจ

ใหความรวมมือดวยตนเองหรือมีสวนรวมผานหนวยงาน สถาบันหรือผูแทนตามระบอบประชาธิปไตย 

 2.  การปฏิบัติตามกฎธรรมาภิบาลตองการความถูกตอง ตามกรอบของกฎหมาย       

ไมเลือกปฏิบัติ ไมลําเอียง มีการปฏิบัติอยางเสมอภาคและเปนธรรมกับประชาชนโดยเทาเทียมกัน        

ทุกคนในสังคมอยูภายใตขอกําหนดของกฎหมายเดียวกัน 

 3.  ความโปรงใส ความโปรงใสเปนการตรวจสอบความถูกตอง มีการเปดเผยขอมูล 

อยางตรงไปตรงมา สิ่งน้ีชวยแกปญหาการทุจริตและคอรัปช่ัน ไดทั้ง ในภาครัฐและเอกชน สื่อจะเขา

มามีบทบาทอยางมากนการตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงานโดยการนําเสนอขาวสารใหแก

สังคมไดรับทราบ 

 4.  ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบเปนการพยายามใหคนทุกฝายทําหนาที่ของตนให

ดีที่สุดในการทํางาน กลาที่จะตัดสินใจและรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจน้ัน ๆ  

 5.  ความสอดคลอง ความสอดคลองตองกันเปนการกําหนดและสรุปความตองการ         

ของคนในสังคม ซึ่งมีความแตกตางอยางมาก โดยพยายามหาจุดสนใจรวมกันและความตองการ         

ที่สอดคลองกันของสังคมมาเปนขอปฏิบัติเพื่อลดปญหาความขัดแยงในสังคม การจะพัฒนาสังคมไดตอง

ทราบความตองการที่สอดคลองกันของสังคมน้ัน ๆ ดวยวิธีการเรียนรูวัฒนธรรมของสังคมน้ัน ๆ กอน 

 6.  ความเสมอภาคเปนสทิธิข้ันพื้นฐานทีป่ระชาชนทุกคนพึงไดรับจากรัฐบาลทั้งการบริการ

ดานสวัสดิการ ตลอดจนสาธารณูปโภคดานอื่น ๆ  

 7.  หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนวิธีการจัดการทรัพยากรที่มีอยูโดยการผลิต

และจําหนายเพื่อใหไดผลตอบแทนที่คุมคากับเงินทีล่งทุนหรือการใชทรัพยากรใหไดประโยชนสูงสุดตอ

มวลมนุษยชาติ โดยมีการพัฒนากระบวนการเพิ่มผลผลิตอยางตอเน่ืองและย่ังยืน 

 8.  การมีเหตุผล การมีเหตุผลเปนความตองการของทุกในสังคม ประชาชนทุกคนตอง

ตัดสินใจและความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเองดวยเหตุผลที่สมเหตุสมผล การมีเหตุผลไมสามารถ

กระทําไดถาปราศจากการปฏิบัติตามกฎหมายและความโปรงใส 
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พระมหาจีระศักด์ิ จิรสกฺโก (ศรีปราบ) (2554 : 52) สรุปไดวา ถึงแมจะมีบางประเด็น

แตกตางกันไปบาง แตโดยภาพรวมมีความคลายกันเปนสวนใหญและอยูในกรอบของธรรมาภิบาล 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง และสังคมที่ดี พ.ศ. 

2542 อันประกอบดวยหลัก 6 ประการ ดังน้ี 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรงใส               

4) หลักการมีสวนรวม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุมคา 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555) จากรายงานวา UNESCAP ไดกําหนด

องคประกอบของหลกัธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไว 8 ประการ คือ การมีสวนรวม 

(Participation) นิติธรรม (Rule of Law) ความโปรงใส (Transparency) การตอบสนอง (Responsiveness) 

การมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม และไมละเลยบุคคล 

กลุมหน่ึงกลุมใดออกไปจากสังคม (Equity and Inclusiveness) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(Effectiveness and Efficiency) และภาระรับผิดชอบ (Accountability) ตอมา UNDP ไดทบทวน

และให นิยามใหมวาเปนเรื่องของการใชอํานาจทางการเมืองเศรษฐกิจและการบริหารราชการแผนดิน

เพื่อจัดการ กิจการของประเทศชาติบานเมือง รวมทั้งยังไดกําหนดคุณลักษณะของการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล โดยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนามนุษยเขามาไวดวย 9 ประการ 

ไดแก 1) การมีสวนรวม (Participation) ชายและหญิงทุกคนควรมีสิทธ์ิมีเสียงในการตัดสินใจ ทั้งโดย

ทางตรงหรือผานทางสถาบันตัวแทนอันชอบธรรมของตน ทั้งน้ี การมีสวนรวมที่เปดกวางน้ันตอง      

อยูบนพื้นฐานของการมีเสรีภาพในการรวมกลุมและการแสดงความคิดเหน็ รวมถึงความสามารถเขามา 

มีสวนรวมอยางมีเหตุผลในเชิงสรางสรรค 2) นิติธรรม (Rule of Law) กรอบตัวบทกฎหายตองมีความ

เปนธรรมและไมมีการเลือก ปฏิบัติโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน 3) ความ

โปรงใส (Transparency) ตองอยูบานพื้นฐานของการไหลเวียนของขอมูลขาวสาร โดยบุคคลที่มีความ

สนใจจะตองสามารถเขาถึงสถาบนั กระบวนการและขอมูลขาวสารไดโดยตรง ทั้งน้ีการไดรับขอมูลขาวสาร

ดังกลาวตองมีความเพียงพอตอการทําความเขาใจและการติดตามประเมินสถานการณ 4) การตอบสนอง 

(Responsiveness) สถาบันกระบวนการดําเนินงานตองพยายาม ดูแลเอาใจใสผูมีสวนไดสวนเสีย   

ทุกฝาย 5) การมุงเนนฉันทามติ (Consensus-Oriented) มีการประสานความแตกตางในผลประโยชน

ของฝายตาง ๆ เพื่อหาขอยุติรวมกันอันจะเปนประโยชนตอทุกฝายไมวาจะเปนนโยบาย และกระบวนการ

ข้ันตอนใด ๆ  ใหมากที่สดุเทาที่จะเปนไปได 6) ความเสมอภาค/ความเทีย่งธรรม (Equity) ชายและหญิง

ทุกคนตองมีโอกาสในการ ปรับปรุงสถานะหรือรักษาระดับชีวิตความเปนอยูของตน 7) ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) สถาบัน กระบวนการตองสรางผลสัมฤทธ์ิที่ตรง 

ตอความตองการและขณะเดียวกันตองใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 8) ภาระรับผิดชอบ 

(Accountability) ผูมีอํานาจตัดสินใจไมวาจะอยูในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองคกรภาคประชาสังคม 

ตองมีภาระรับผิดชอบตอสาธารณะชนทั่วไปและผูมีสวนไดสวนเสียใน สถาบันของตน 9) วิสัยทัศน  

เชิงยุทธศาสตร (Strategic Vision) ผูนําและบรรดาสาธารณชนตองมีมุมมอง ที่เปดกวางและเล็งการณ
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ไกลเกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองและการพัฒนาดังกลาว ตลอดจนมี ความเขาใจในความสลับ 

ซับซอนของบริบททางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และสังคม 

พระมหาชินวัฒน ธมฺมเสฏโฐ (หาญกุล) (2557 : 37 - 38) สรุปไดวา ธรรมาภิบาล          

เปนข้ันตอนในการบริหารงานที่จัดข้ึนในองคกรหรือเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ซึ่งนับวา

เปนหลักในการบริหารจัดการที่ดีที่หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยนําหลักการเหลาน้ีมาใชเปน

แนวทางในการบริหารงานที่เปนข้ันตอน หรือกระบวนการในการทางานในองคกรใหมีความแข็งแกรง 

มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได ซึ่งจะสงผลใหการพัฒนา

ประเทศชาติเปนไปอยางมั่นคง ย่ังยืนและมีเสถียรภาพ และตอบสนองความตองการของประชาชน        

ในการใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจและทางสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

พระปลัดไพรวัลย ชาคโร (ศรีเมือง) (2558 : 26) สรุปไดวา แสดงใหเห็นอยางชัดเจนหลัก

ธรรมาภิบาลที่นํามาใชในการบริหารงานที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดน้ันตอง

ประกอบดวย หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลัก

ความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา 

ไพฑูรย สุขผลานันท (2558 : 29) สรุปไดวา หลักธรรมาภิบาลเปนหลักในการบริหาร

บานเมืองและสังคมที่ดี สามารถนํามาประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษา เพื่อใหเกิดการบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงข้ึน มีความถูกตองชอบธรรมเกิดประโยชนตอตัวผูบริหาร

สถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาและผูเรียน โดยยึดหลัก 6 หลัก ดังน้ี 

 1. หลักนิติธรรม การบังคับใชกฎขอบังคับ กฎระเบียบ ขอตกลง กติกาตาง ๆ ดวย

ความยุติธรรม เสมอภาค เปนการปกครองภายใตกฎระเบียบที่สังคมยอมรับและยินยอมพรอมใจ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบเหลาน้ัน 

 2. หลักคุณธรรม การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี

ตอผูอื่น มีความขยันหมั่นเพียร อุทิศตน และเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ

จริงใจตอกัน มีความอดทนอดกลั้น สงเสริมสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชามีการพัฒนาตนเอง 

 3. หลักความโปรงใส การสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน การปฏิบัติที่มีความโปรงใส

ทุกข้ันตอน มีการเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชน ตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบไดรวมถึงความสามารถ 

ในการช้ีแจงใหเหตุผลถึงการกระทําตอผูอื่นไดทุกที่ทุกโอกาส 

 4. หลักความมีสวนรวม เปดโอกาสใหผูอื่นไดรับรู  แสดงความคิดเห็นตลอดจน

ชวยเหลือในการตัดสินปญหาที่สําคัญ และรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางจากความคิดของตน นํามา

พิจารณาและปรับใชกับสถานศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงค การเสนอขอคิดเห็น การแสดงความคิดเห็น 

 5. หลักความรับผิดชอบ ตระหนักในภาระหนาที่ใหทุกคนทุกฝายปฏิบัติหนาที่ของตน

ใหดีที่สุด ดวยความเอาใจใส รับผิดชอบตอสังคม ใสใจปญหาสาธารณะ มีความกระตือรือรนในการ
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แกปญหา กลายอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนทั้งผลดีและผลเสีย ยอมรับขอบกพรองของตน

และพรอมที่จะแกไขความบกพรอง 

 6. หลักความคุมคา การบริหารจัดการโดยใหทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิด

ประโยชนแกสวนรวมสูงสุด มีความประหยัดใชของอยางคุมคา รักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

การนําวัสดุเหลือใชกลับมาใชซ้ําอีก ใชวัสดุที่หาไดงายในแหลงชุมชนหรือตามทองถ่ิน นําเทคโนโลยีมา

ใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

สําเริง กลอนโพธ์ิ (2553 : 17) กลาววา หลักธรรมาภิบาลกับการศึกษา (Good Governance) 

เปนการกระจายอํานาจการมีสวนรวม ทางการศึกษา นับเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด ในการปฏิรูป

การศึกษาตามเจตนารมณแหง พ.ร.บ.การศึกษาฯ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

เพราะจะชวยใหมีคณะบุคคลเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา/หนวยงานทางการศึกษา และ

บริหารจัดการโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ อาทิการสรางหลักสูตรอันเหมาะสมของทองถ่ินที่ทันสมัย  

ทันโลก ผสมผสานกับภูมิปญญาของทองถ่ิน สอคลองกับความตองการของผูเรยีนและชุมชน ทําใหเกิด

การประหยัดการใชทรัพยากร ในดานตาง ๆ อาทิ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เพราะทุกภาคสวน

รวมพัฒนาโดยเขามามีสวนรวม ในความรับผิดชอบ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลจาก

การเขามามีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ มีผลทําใหการจัดการศึกษาในทองถ่ินดีข้ึน สอดคลองกับ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 

ไวใน ขอ 4 หลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ที่ระบุไวในขอยอย 4.2 วาในการบริหาร

กิจการบานเมืองและสงัคมทีดี่ ควรจัดหรือสงเสริมใหสงัคมไทยอยูบนพื้นฐานของหลักสําคัญอยางนอย 

6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความ

รับผิดชอบ และหลักความคุมคาคุมทุน โดยเฉพาะหลักการมีสวนรวม เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมี

สวนรวมรับรู และเสนอความเห็นในการตัดสนิใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็น 

การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรืออื่น ๆ และขอ 6 แนวทางปฏิบัติ     

ในขอยอย 6.3 เรงรัดใหเกิดการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงในการบริหารภาครัฐอยางเปนรูปธรรม 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการปฏิรูประบบราชการ และการปฏิรูปการศึกษา 

สถาบันพระปกเกลา (2556 : 18 - 20) ไดสรุปองคประกอบของหลักธรรมาภิบาล 6 ดาน ดังน้ี 

 1.  หลักนิติธรรม หมายถึง การตรวจตรากฎหมายที่ถูกตอง เปนธรรมการบังคับให

เปนไปตามกฎหมาย การกําหนดกฎ กติกาและการปฏิบัติตามกฎกติกาที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด 

โดยคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก 

 2.  หลักคุณธรรม หมายถึง ความยึดมั่นในความถูกตองดีงาม การสงเสริมสนับสนุนให

ประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตยจริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 

ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 
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 3.  หลักความโปรงใส หมายถึง การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดย

ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคการใหมีความโปรงใส 

 4.  หลักความมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรับรู  และเสนอ

ความคิดเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็น การไตสวน            

การประชาพิจารณ การแสดงประชามิติ หรืออื่น ๆ  

 5.  หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหนาที่ความสํานึกรับผิดชอบตอ

สังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และการกระตือรือรน ในการแกปญหา ตลอดจนการ

เคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทําของตน 

 6.  หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคาและ

บริการที่มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณย่ังยืน 

จากขอความดังกลาวขางตนสรุปไดวา หลักธรรมาภิบาล มีองคประกอบ 6 ประการ 

ประกอบไปดวย หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม

เปนที่ยอมรับของสังคม และสังคมนิยมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย หลักคุณธรรม ไดแก การยึดถือ 

ในความถูกตองดีงาม หลักความโปรงใส ไดแกการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน โดยปรับปรุงกลไก

การทํางานขององคกรทุกวงการใหมีหลักการมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

รับรู แสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจปญหา การประชาสัมพันธ การแสดงประชามติ หลักความ

รับผิดชอบ ไกแก การตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบ ตลอดจนการเคารพ           

ในความเห็นที่ตางกัน และความกลาที่จะรับผลจากการกระทําของตนเอง หลักความคุมคา ไดแก       

การจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความ

ประหยัด ใชทรัพยากรอยางคุมคา 

การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารสถานศึกษา 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงการนํา

หลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารสถานศึกษา ไวตาง ๆ ดังน้ี 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552 : 8 - 9) ไดกําหนดองคประกอบ           

ของหลักธรรมาภิบาลไว 10 องคประกอบ ดังน้ี 

 1.  หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง

กับสวนราชการหรือหนวยงานที่มภีารกิจคลายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันนําของประเทศ

เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และ

เปาประสงคที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐานรวมถึงมีการติดตาม

ประสิทธิผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 
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 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดี 

ที่มีการออกแบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใชเทคนิคและเครื่องมอืการบริหารจดัการทีเ่หมาะสมให

องคการสามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุนแรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา

ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และ          

ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

 3. หลักตอบสนอง (Responsiveness) การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเช่ือมั่นในความไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวังความ

ตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง 

 4.  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

หนาที่และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยูในระดับที่สนองตอความ

คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

 5.  หลักความโปรงใส (Transparency) กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ช้ีแจง

ไดเมื่อมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสร ีโดยประชาชน 

สามารถรูทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตาง ๆ และสามารถตรวจสอบได 

 6.  หลักการมีสวนรวม (Participation) กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมี

สวนไดสวนเสยีทกุกลุมมโีอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอ 

ปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหารวมในกระบวนการตัดสินใจ 

และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

 7.  หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ

ทรัพยากร และภารกิจจากสวนราชการสวนกางใหแกหนวยงานการปกครองทองถ่ิน (ราชการ 27

บริหารสวนทองถ่ิน) และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจ

และความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจ

ในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพ        

เพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ 

 8.  หลักนิติธรรม (Rule of Law) การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ          

ในการบริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนได           

สวนเสีย 

 9.  หลักความเสมอภาค (Equity) การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียม

กันโดยไมมีการแบงแยกดาน เชน ชาย/หญิง ถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ

ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา 

การฝกอบรม และอื่น ๆ  
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 10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) การขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมี

สวนไดสวนเสียทเีกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคล

ที่ไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคาน       

ที่ยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นฟองโดยเอกฉันท 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555 : 31) รายงานวา UNESCAP ไดกําหนด

องคประกอบของหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไว 8 ประการ คือ การมีสวนรวม 

(Participation) นิติธรรม (Rule of Law) ความโปรงใส (Transparency) การตอบสนอง (Respond 

Suaveness) การมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม และ  

ไมละเลยบุคคลกลุมหน่ึงกลุมใดออกไปจากสังคม (Equity and Inclusiveness) ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) และภาระรับผิดชอบ (Accountability) ตอมา UNDP 

ไดทบทวนและใหนิยามใหมวาเปนเรื่องของการใชอํานาจทางการเมืองเศรษฐกิจและการบริหาร

ราชการแผนดินเพื่อจัดการกิจการของประเทศชาติบานเมือง รวมทั้งยังไดกําหนดคุณลักษณะของการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล โดยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนามนุษยเขามาไวดวย 

9 ประการ ไดแก 

 1. การมีสวนรวม (Participation) ชายและหญิงทุกคนควรมีสิทธ์ิมีเสียงในการตัดสินใจ

ทั้งโดยทางตรงหรือผานทางสถาบันตัวแทนอันชอบธรรมของตน ทั้งน้ี การมีสวนรวมที่เปดกวางน้ัน

ตองอยูบนพื้นฐานของการมีเสรีภาพในการรวมกลุมและการแสดงความคิดเห็น รวมถึงความสามารถ

เขามามีสวนรวมอยางมีเหตุผลในเชิงสรางสรรค 

 2. นิติธรรม (Rule of Law) กรอบตัวบทกฎหายตองมีความเปนธรรมและไมมีการ

เลือกปฏิบัติโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน 

 3. ความโปรงใส (Transparency) ตองอยูบานพื้นฐานของการไหลเวียนของขอมูล

ขาวสารโดยบุคคลที่มีความสนใจจะตองสามารถเขาถึงสถาบัน กระบวนการและขอมูลขาวสารได

โดยตรง ทั้งน้ี การไดรับขอมูลขาวสารดังกลาวตองมีความเพียงพอตอการทําความเขาใจ  และ          

การติดตามประเมินสถานการณ 

 4. การตอบสนอง (Responsiveness) สถาบัน กระบวนการดําเนินงานตองพยายาม

ดูแลเอาใจใสผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

 5. การมุงเนนฉันทามติ (Consensus-Oriented) มีการประสานความแตกตางใน

ผลประโยชนของฝายตาง ๆ เพื่อหาขอยุติรวมกันอันจะเปนประโยชนตอทุกฝายไมวาจะเปนนโยบาย

และกระบวนการข้ันตอนใด ๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

 6. ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity) ชายและหญิงทุกคนตองมีโอกาสในการ

ปรับปรุงสถานะหรือรักษาระดับชีวิตความเปนอยูของตน 
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 7. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) สถาบัน กระบวนการ

ตองสรางผลสัมฤทธ์ิที่ตรงตอความตองการและขณะเดียวกันตองใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 8. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผูมีอํานาจตัดสินใจไมวาจะอยูในภาครัฐ 

ภาคเอกชนหรือองคกรภาคประชาสังคม ตองมีภาระรับผิดชอบตอสาธารณะชนทั่วไปและผูมีสวนได

สวนเสียในสถาบันของตน 

 9. วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Vision) ผูนําและบรรดาสาธารณชนตองมี

มุมมองที่เปดกวางและเล็งการณไกลเกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองและการพัฒนาดังกลาว 

ตลอดจนมีความเขาใจในความสลับซับซอนของบริบททางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และสังคม 

สภาหอการคาแหงประเทศไทย (2557) ไดกลาวถึงหลักการสากลของธรรมาภิบาลที่ทาง

องคการสหประชาชาติไดกําหนดหลักการทั่วไปของธรรมาภิบาล ไว 8 หลักการดวยกัน คือ 

 1.  การมีสวนรวม การมีสวนรวมสามารถทําไดโดยอิสระไมมกีารบงัคับ สมาชิกเต็มใจให

ความรวมมือดวยตนเอง หรือมีสวนรวมผานหนวยงาน สถาบันหรือผูแทนตามระบอบประชาธิปไตย 

 2.  การปฏิบัติตามกฎ ตองเปนไปตามกรอบของกฎหมาย ไมเลือกปฏิบัติ ไมลําเอียง        

มีการปฏิบัติอยางเสมอภาคและเปนธรรมกับประชาชนทุกคนโดยเทาเทียมกันภายใตขอกําหนด         

ของกฎหมายเดียวกัน 

 3.  ความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมา ชวยแกปญหาการทุจริตและ

คอรัปช่ันไดทั้งในภาครัฐและเอกชน สื่อจะเขามามีบทบาทอยางมากในการตรวจสอบและรายงานผล

การดําเนินงาน โดยนําเสนอขาวสารใหแกสังคมไดรับทราบ 

 4.  ความรับผิดชอบ การทําหนาที่ของตนใหดีที่สุดในการทํางาน กลาตัดสินใจและ

รับผิดชอบตอผลการตัดสินใจน้ัน ๆ  

 5.  ความสอดคลอง เปนการกําหนดและสรุปความตองการของคนในสังคม ซึ่งมีความ

แตกตางอยางมาก โดยพยายามหาจุดสนใจรวมกันและความตองการที่สอดคลองตองกันของสังคม      

มาเปนขอปฏิบัติเพื่อลดปญหาความขัดแยงในสังคม การจะพัฒนาสังคมไดตองทราบความตองการ         

ที่สอดคลองกันของสังคมน้ัน ๆ ดวยวิธีการเรียนรูวัฒนธรรมของสังคมน้ัน ๆ  

  6.  ความเสมอภาค เปนสิทธิข้ันพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนพึงไดรับจากรัฐบาลทั้งการ

บริการดานสวัสดิการ ตลอดจนสาธารณูปโภคดานอื่น ๆ  

 7.  หลักประสิทธิภาพและประสทิธิผล เปนการจดัการทรัพยากรที่มีอยูโดยการผลิตและ

จําหนายเพื่อใหไดผลตอบแทนที่คุมคากับเงินที่ลงทุนหรือการใชทรัพยากรใหไดประโยชนสูงสุดตอ 

มวลมนุษยชาติ โดยมีการพัฒนากระบวนการเพิ่มผลผลิตอยางตอเน่ืองและย่ังยืน 

 8.  การมีเหตุผล การมีเหตุผลเปนความตองการในทุกสังคม ประชาชนทุกคนตอง

ตัดสินใจและมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเองดวยเหตุดวยผลที่สมเหตุสมผล อยางไรก็ตาม

การมีเหตุผลไมสามารถกระทําไดถาปราศจากการปฏิบัติตามกฎหมายและความโปรงใส 
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กระทรวงมหาดไทย (2560) ไดกลาวถึง องคประกอบในการเสริมสรางการบริหารกิจการ

บานเมืองและสังคมที่ดีของกระทรวงมหาดไทย มี 11 องคประกอบ คือ การมีสวนรวม ความย่ังยืน        

สิ่งที่ชอบธรรม ความโปรงใส ความเปนธรรมและความเสมอภาคความรูและทักษะของเจาหนาที่ 

ความเสมอภาคทางเพศ ความอดทนอดกลั้น หลักนิติธรรม ความรับผิดชอบและการเปนผูกํากับดูแล 

จะเห็นไดวา องคประกอบของธรรมาภิบาลที่เสนอโดยกระทรวงมหาดไทยเนนไปทางดานการบริหาร 

การปกครอง การพัฒนาและการกระจายอํานาจ ซึ่งเปนสายงานที่กระทรวงมหาดไทยรับผดิชอบโดยตรง 

 1.  การมีสวนรวม (Participation) เปนการมีสวนรวมของทั้งประชาชนและเจาหนาที่รัฐ

ในการบริหารงาน เพื่อใหเกิดความคิดริเริ่มและพลังการทํางานที่สอดประสานกัน เพื่อบรรลุเปาหมาย

ในการใหบริการประชาชน 

 2.  ความย่ังยืน (Sustainability) มีการบริหารงานที่อยูบนหลักการของความสมดุลทั้ง

ในเมืองและชนบท ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ 

 3.  ประชาชนมีความรูสึกวา เปนสิ่งที่ชอบธรรม (Legitimacy) และใหการยอมรับ 

(Acceptance) การดําเนินงานของแตละหนวยงานสอดคลองกับความตองการของประชาชน ๆ พรอม         

ที่จะยอมสูญเสียประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวมที่ตองรับผิดชอบรวมกัน 

 4.  มีความโปรงใส (Transparency) ขอมูลตาง ๆ ตองตรงกับขอเท็จจริงของการ

ดําเนินการและสามารถตรวจสอบได มีการดําเนินการที่เปดเผย ชัดเจนและเปนไปตามที่กําหนดไว 

 5.  สงเสริมความเปนธรรม (Equity) และความเสมอภาค (Equality) มีการกระจาย 

การพัฒนาอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติและมีระบบการรับเรื่องราวรองทุกขชัดเจน 

 6.  มีความสามารถที่จะพัฒนาทรัพยากรและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 

เจาหนาที่ของทุกหนวยงานจะตองไดรับการพัฒนาความรูและทักษะเพื่อใหสามารถนําไปปรับใชกับ

การทํางานได และมีการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใหทุกหนวยงานยึดถือเปนแนวปฏิบัติ

รวมกัน 

 7.  สงเสริมความเสมอภาคทางเพศ (Promoting Gender Balance) เปดโอกาสใหสตรี

ทั้งในเมืองและชนบทเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคมในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะอยางย่ิง

ใหเขามามีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินมากข้ึน 

 8.  การอดทนอดกลั้น (Tolerance) และการยอมรับ (Acceptance) ตอทัศนะที่หลากหลาย 

(Diverse Perspectives) รวมทั้งตองยุติขอขัดแยงดวยเหตุผล หาจุดรวมที่ทุกฝายยอมรับรวมกันได 

 9.  การดําเนินการตามหลักนิติธรรม (Operating by Rule of Law) พัฒนา ปรับปรุง 

แกไขและเพิ่มเติมกฎหมายใหมีความทันสมัยและเปนธรรม 

 10. ความรับผิดชอบ (Accountability) เจาหนาที่จะตองมีความรับผิดชอบตอประชาชน 

ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานจะเปนตัวช้ีวัดสําคัญในการประเมินความสําเร็จของ

หนวยงานและเจาหนาที่ 
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 11. การเปนผูกํากับดูแล (Regulator) แทนการควบคุม โอนงานบางอยางไปใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินซึ่งใกลชิดกับประชาชนที่สุดหรือบางอยางก็ตองแปรรูปใหเอกชนดําเนินการแทน

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน หลักธรรมาภิบาลของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน เปนผลจากการประชุมประจําปซึ่งประกอบดวยหลักการสําคัญ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม 

ความโปรงใส ความรับผิดชอบ ความคุมคา การมีสวนรวมและหลักคุณธรรม จะเห็นไดวาองคประกอบ

ของสํานักงาน ก.พ. เนนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการใหบริการของรัฐ 

  11.1 หลักนิติธรรม กฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ มีความเปนธรรมสามารถปกปอง

คนดีและลงโทษคนไมดีได มีการปฏิรูปกฎหมายอยางสม่ําเสมอใหเหมาะสมกับสภาพการณทีเ่ปลีย่นไป 

การดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใสและตรวจสอบไดและไดรับการ

ยอมรับจากประชาชนประชาชนตระหนักถึงสทิธิเสรีภาพ หนาที่ของตนเอง เขาใจกฎเกณฑตาง ๆ  และ

มีสวนรวมในกรณีตาง ๆ  

  11.2 หลักความโปรงใสในการสํารวจความพึงพอใจของผูมาใชบริการของรัฐและ

เจาหนาที่ของสวนราชการจํานวนเรื่องกลาวหารองเรียน หรือสอบสวนเจาหนาที่ของรัฐ เกณฑในการ

ใชดุลพินิจของสวนราชการมีความชัดเจนเปนที่ยอมรับ สวนราชการมีตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานที่เปน

รูปธรรมและเปดเผยตอสาธารณะ 

  11.3 หลักความรับผิดชอบ การไดรับการยอมรับและความพอใจจากผูรับบริการ

และผูเกี่ยวของ การบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวของงานที่ปฏิบัติ คุณภาพของงานทั้งดาน

ปริมาณ ความถูกตอง ครบถวนรวมทั้งจํานวนความผิดพลาดที่เกดิข้ึนจากการปฏิบัติงาน และจํานวน

การรองเรียนหรือการกลาวหาที่ไดรับ 

  11.4 หลักความคุมคา ความพึงพอใจของผูรับบริการ ความมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 

  11.5 หลักการมีสวนรวม ความสัมฤทธ์ิผลของโครงการตาง ๆ รวมถึงการประหยัด

งบประมาณ ความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูไดรับผลกระทบ จํานวนผูเขารวมแสดงความ

คิดเห็นหรือจํานวนขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินการเรื่องตาง ๆ รวมถึง

คุณภาพของการเขามามีสวนรวม 

  11.6 หลักคุณธรรม การรองเรียนหรือรองทกุขในการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ  ทั้งใน

และนอกองคกรลดลง คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีข้ึน มีการบริหารจัดการและใชทรัพยากรในชาติ

อยางเกิดประโยชนสูงสุดสังคมมีเสถียรภาพ อยูรวมกันอยางสงบสุขดวยความมีระเบียบวินัย 

บวรศักด์ิ อุวรรณโณ (2552 : 16) ไดอธิบายวาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 3 (1) วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ประกอบดวยหลักสําคัญ 6 ประการ คือ 
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 1. หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม

เปนที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมายกฎขอบังคับเหลาน้ัน โดยถือวา

เปนการปกครองภายใตกฎหมาย มิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

 2. หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐ

ยึดถือหลักน้ีในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนา

ตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตยจริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพ

สุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 

 3. หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ          

โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปน

ประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก และ          

มีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 

 4. หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอ

ความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแสดงความคิดเห็นการไตสวนสาธารณะ 

การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรืออื่น ๆ  

 5. หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบ

ตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และกระตือรือรนในการแกปญหาตลอดจนการ

เคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง และความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตนเอง 

 6. หลักคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคาสรางสรรคสินคาและบริการ

ที่มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณย่ังยืน 

ธีระ รุญเจริญ (2550 : 29 - 30) ไดกลาวเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการฐาน

โรงเรียนวา ในระยะ 4 - 5 ปมาจนถึงปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอยางย่ิงสํานักงาน 

เลขาธิการสภาการศึกษาไดเพียรพยายามนําหลักธรรมาภิบาลมาใช โดยมีโครงการพัฒนาการนําการ 

บริหารฐานโรงเรียน มาใชในโรงเรียนข้ันพื้นฐานโดยเนนการบริหารจัดการเรียนรูตามแนวทางที่ 

กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

และไดจัดโครงการสรรหาผูบริหารสถานศึกษาตนแบบที่สงเสริมการปฏิรูปการเรียนรูมาแลว 2 รุน คือ 

รุนปการศึกษา 2544 และปการศึกษา 2545 เพื่อเปนการพิสูจนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ 

บริหารฐานโรงเรียน หลักการของการบริหารโรงเรียน เปนหลักการบรหิารฐานโรงเรียน เปนหลักการที่ 

สอดคลองกับหลกัธรรมาภิบาลทั้งหมด ซึ่งอาจถือไดวาเปนเรื่องเดียวกัน ในเรื่องน้ีสํานักงานเลขาธิการ 

สภาการศึกษา ไดสรุปหลักการทั่วไปเพื่อประโยชนตอการบริหารจัดการ ดังน้ี  

 หลักที่ 1 การกระจายอํานาจ คืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับประชาชน สําหรับ 

ประเทศไทยจะมีการกระจายอํานาจสวนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา  
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 หลักที่ 2 การบริหารตนเอง สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเองมากข้ึน 

ภายใตการบริหารในรูปขององคคณะบุคคล  

 หลักที่ 3 การบริหารแบบมีสวนรวม ผูที่เกี่ยวของสามารถมีสวนรวมกําหนด นโยบาย

และแผนตัดสินใจกําหนดหลักสูตรทองถ่ินรวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา  

 หลักที่ 4 ภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน เปนภาวะผูนําที่เนนการสนับสนุนและอํานวยความ

สะดวก  

 หลักที่ 5 การพัฒนาทั้งระบบ ปรับทั้งเรื่องโครงสรางและวัฒนธรรมองคกร โดย การ

เปลี่ยนแปลงตองใหระบบทั้งหมดเห็นดวยและสนับสนุน  

 หลักที่ 6 ความรับผิดชอบตรวจสอบได โรงเรียนตองพรอมใหมีการตรวจสอบ เพื่อให

การบริหารและจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว 

World Bank (1992) ไดกําหนดองคประกอบของธรรมาภิบาลของการบรหิารซึ่งคลอบคลุม

ประเด็น 6 มิติ ไดแก  

 1.  การมีสิทธิมีเสียงของประชนและภาระรับผิดชอบ (Voice and Accountability) 

 2.  ความมีเสถียรภาพทางการเมืองและการปราศจากความรุนแรง (Political Stability 

and Absence of Violence)  

 3.  ประสิทธิผลของรัฐบาล (Government Effectiveness)  

 4.  คุณภาพของมาตรฐานควบคุม (Regulatory Quality)  

 5.  นิติธรรม (Rule of Law)  

 6.  การควบคุมปญหาทุจริตประพฤติมิชอบ (Control Of Corruption) 

United Nations Development Program (UNDP, 2015) ไดกําหนดคุณลักษณะ             

ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลไว 9 ประการ ไดแก 

 1.  การมีสวนรวม (Participation) 

 2.  นิติธรรม (Rule of Law)  

 3.  ความโปรงใส (Transparency) 

 4.  การตอบสนอง (Responsiveness)  

 5.  การมุงเนนฉันทามติ (Consensus - Oriented) 

 6.  ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity)  

 7.  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness)  

 8.  ภาระรับผิดชอบ (Accountability)  

 9.  วิสัยทัศนเชิงกลยุทธ (Strategic Vision) 

ประกอบ กุลเกลี้ยง (2553 : 21) ไดอธิบายถึง การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

สถาบันการศึกษา ดังน้ี 
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 1.  หลักนิติธรรม ไดแก การออก กฎ ขอบังคับ ใหทันสมัย และเปนธรรมเปนที่ยอมรับ

ของครู นักเรียน ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยที่ผูมีสวนเกี่ยวของมีความยินยอม

พรอมใจปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับเหลาน้ัน  

 2.  หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงามของศีลธรรม จริยธรรม และ

วัฒนธรรมที่สังคมยอมรับวาพึงปฏิบัติ รณรงคใหบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหนาที่ใหเปนตัวอยาง

แกสังคม สงเสริมสนับสนุนใหทุกคนมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยันอดทน มีระเบียบวินัย  

 3.  หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในสถานศึกษา 

โดยปรับปรุงกลไกการทํางานของทุกสวนฝายใหมีความโปรงใส ชุมชนเขาถึงขอมูลขาวสารได

โดยสะดวกและเขาใจงาย มีกระบวนการใหตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได  

 4.  หลักความมีสวนรวมไดแก เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมรับรู และเสนอความเห็น     

ในการตัดสินใจปญหาสําคัญของสถานศึกษา ไมวาดวยการแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ          

การประชาพิจารณหรือการแสดงประชามติ 

 5.  หลักความรับผิดชอบ ตระหนักในสิทธิหนาที่/สํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม            

ใสใจปญหา กระตือรือรนในการแกปญหา เคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง กลายอมรับผลดีและ

ผลเสียจากการกระทําของตน  

 6.  หลักความคุมคาหมายถึง การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกสถานศึกษา รณรงคใหมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา รักษาและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณย่ังยืน  

วิมล นาวารัตน (2554 : 18) ไดกลาวเกี่ยวกับการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

หลักธรรมาภิบาล เปนหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี เราสามารถนํามาประยุกตใชกับหนวยงาน

ตาง ๆ ไดเปนอยางดี ซึ่งสามารถทําการประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดดังตอไปน้ี 

 1.  ความรับผิดชอบตรวจสอบได คือ บุคคล องคการ และผูทําหนาที่ในการตัดสินใจ         

ที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานตองมีภาระความรับผิดชอบตอสาธารณะเกี่ยวกับการกระทํา กิจกรรม 

หรือการตัดสินใจใด ๆ ซึ่งสงผลกระทบตอสาธารณะ ซึ่งไดแก การเปดเผยขอมูล การมีความยุติธรรม 

ปฏิบัติตอทุกคนดวยความเสมอภาคและตรวจสอบได โปรงใส และดําเนินการภายใตกรอบของกฎหมาย 

 2.  ความโปรงใส เปนการตัดสินใจและการดําเนินการตาง ๆ อยูบนกฎระเบียบชัดเจน 

การดําเนินงานของรัฐบาลในดานนโยบายตาง ๆ น้ัน สาธารณะชนสามารถรับทราบและมีความมั่นใจ

วาการดําเนินงานของรัฐน้ันมาจากความต้ังใจในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายของนโยบาย 

 3.  การปราบปรามทุจริตและการประพฤติมิชอบ การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน

และการทําใหเกิดความโปรงใส รวมไปถึงการปฏิรูประบบราชการจะเปนเครื่องมือในการปราบปราม

การฉอฉลและเสริมสรางธรรมาภิบาล 
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 4.  การสรางความรวมมือ เปดโอกาสใหประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม          

ในการตัดสินใจดําเนินนโยบายมีสวนรวมในการควบคุมการปฏิบัติงานของสถาบัน การมีสวนรวม           

ในกระบวนการตรวจสอบ เปนตน 

 5.  การมีกฎหมายที่เขมแข็ง ธรรมาภิบาลมีพื้นฐานการาดําเนินการอยูบนกรอบ          

ของกฎหมายโดยไมเลือกปฏิบัติ มีการใหความเสมอภาคเทาเทียมกัน และเปนธรรมกับทุกฝาย         

มีกฎหมายที่เขมแข็ง มีการระบุการลงโทษที่ชัดเจนและมีผลบังคับใชไดจะเปนสิ่งที่ชวยพัฒนาระบบ

การปกครองเพือ่ปองกันการลงโทษทีชั่ดเจนและมีผลบังคับใชได จะเปนสิ่งที่ชวยพัฒนาระบบการปกครอง

เพื่อปองกันการละเมิดหรือฝน การมีระบบกฎหมายที่ดีจะสงเสริมการปกครองตามหลักนิติธรรม 

 6.  การตอบสนองที่ทันการ เปนการใหการตอบสนองที่ทันตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย

ในเวลาที่ทันการ 

 7.  ความเห็นชอบรวมกัน สังคมที่ประกอบดวยบุคคลที่มีความคิดเห็นแตกตางกันไป 

ธรรมาภิบาลจะทําหนาที่เปนตัวกลางในการประสานความตองการที่แตกตางใหบนพื้นฐานของประโยชน

สวนรวมและขององคการเปนหลัก 

 8.  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลักธรรมาภิบาล ตองมีการใชทรัพยากรตาง ๆ  ใหเกิด

ประโยชนสูงสุด และเกิดความคุมคามากที่สุด 

 9.  ความเสมอภาคและความเกี่ยวของ หลักธรรมาภิบาลจะเนนใหบุคลากรทุกคนใน

องคการรูสึกมีสวนรวมหรือรูสึกเปนสวนหน่ึงกับองคการ บุคคลสามารถมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรม

หลักที่จะชวยสรางความเติบโตใหกับหนวยงาน 

แมนสรวง แซซิ้ม (2558) ไดกลาวถึงหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา การบริหาร

ที่ดี มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลน้ันจะขาดเสียมิไดคือการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล คือ 

คุณธรรมของนักปกครองนักบริหารที่ดี (Good Governance) ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาตองมีวิธีการประยุกตใชหลัก 

ธรรมาภิบาลที่เปนกฎหมายเพื่อใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหบรรลุเจตนารมณของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติมีนัยดังตอไปน้ี 

 1.  หลักนิติธรรม ผูบริหารจะตองยึดหลกัความถูกตอง คือ มีการพิจารณาวินิจฉัยปญหา 

การทําการตัดสินใจ (Decision Making) และสั่งการ (Command) ดวยความถูกตองตามกฎหมาย

บานเมือง และกฎระเบียบขอบังคับ ระเบียบ วินัยขาราชการ และจรรยาบรรณครู ซึ่งเปนขอบังคับ

ภายใตขอตกลงรวมกัน ใหถูกตองตามหลักศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของสังคม ถูกตอง 

ตามนโยบายของผูบังคับบัญชาหนวยเหนือ และถูกตองตรงประเด็นตามหลักวิชา และไดรับความพึง

พอใจ จากผูที่เกี่ยวของทุกฝายในระบบงานของสถานศึกษาทั้ง 4 งาน อันไดแก งานบริหารวิชาการ 

งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป 
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 2.  หลักคุณธรรม ผูบริหารจะตองยึดหลักความเหมาะสม คือ รูจักคิด พูด ทํา กิจการ

งาน และปฏิบัติงานไดเหมาะสม ถูกกาลเทศะ บุคคล สังคม และสถานการณ ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 

และหลักความยุติธรรม คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ และปฏิบัติตอผูอยูใตปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวของ 

ดวยความชอบธรรม บนพื้นฐานแหงหลักธรรม หลักการ เหตุผล และขอมูลที่ถูกตอง เช่ือถือได และ

ตรงประเด็น และดวยความเที่ยงธรรม คือ ไมอคติ หรือลําเอียงดวยความหลงรัก หลงชัง ดวยความ

กลัวเกรง และดวยความหลง ไมรูจริง คือขาดขอมูลที่ถูกตองเช่ือถือได และสมบูรณ เปนเครื่องประกอบ 

การวินิจฉัย ตัดสินใจ ใหความเที่ยงธรรม 

 3.  หลักความโปรงใส ผูบริหารจะตองยึดหลักความบริสุทธ์ิ คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ 

กระทํากิจการงานดวยความบริสทุธ์ิใจ คือ ดวยเจตนา ความคิดอาน ที่บริสุทธ์ิ โปรงใส ใชระบบสารสนเทศ

สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา โดยใชหลกัการ PDCA ในระบบงานของสถานศึกษาทั้ง 4 งาน 

 4.  หลักการมีสวนรวม ผูบริหารจะตองใหผูที่มีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษา       

ทั้งครู นักเรียน ผูปกครอง ตลอดทั้งชุมชนมีสวนรวมดําเนินการจัดการศึกษาในโครงการและกิจกรรม

ของสถานศึกษาที่จัดข้ึนตลอดปการศึกษา ในรูปแบบของคณะกรรมการ 

 5.  หลักความรับผิดชอบ ผูบริหารจะตองใหผูที่มีสวนรวมในการดําเนินการจัดการศึกษา

ไดตะหนักถึงความรับผิดชอบรวมกันในผลของการจัดการศึกษาที่มีผลผลิตคือตัวผูเรียนที่มีคุณลักษณะ

อันพึงประสงคที่แตกตางกัน 

 6.  หลักความคุมคา ผูบริหารจะตองใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินการ

กับทรัพยากรทางการศึกษาอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด โดยใชหลักการ PDCA เขามาตรวจสอบ

คุณภาพของระบบงานทั้ง 4 งานอยางครบถวน 

หากผูบริหารสถานศึกษาไดใชหลัก “ธรรมาภิบาล” น้ี ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

และกระจายเปนขอปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ พึงใชประกอบในการปฏิบัติงานของแตละบุคคล ใหบรรลุ

ความสําเร็จตามเปาหมายของการจัดการศึกษาแลวน้ัน จะกอใหเกิดประโยชนสุขแกสวนรวมไดเปน

อยางดีและย่ังยืนตลอดไป 

ทวีวัฒน อินทรประเสริฐ (2559 : 42 - 43) สรุปไดวา หลักธรรมาภิบาลเปนหลักในการบริหาร

กิจการบานเมืองและสงัคมทีดี่ สามารถนํามาประยุกตใชในการบรหิารสถานศึกษา เพื่อการบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงข้ึน มีความถูกตองชอบธรรมเกิดประโยชนตอตัวผูบริหาร

สถานศึกษา ครูบุคลากรในสถานศึกษาและผูเรียน โดยยึดหลัก 6 หลัก ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 

หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา 

จากกลาวมาขางตนสรุปไดวา องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มา

จากคําวา ธรรมะ + อภิบาล หมายความวาหลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี ประกอบดวย 

หลักพื้นฐาน 6 ประการ ดังน้ี 



 52

 1.  หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม

เปนที่ยอมรับทั้งผูออกกฎและผูปฏิบัติตาม ตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตาม

กฎหมาย 

 2.  หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม ซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน   

มีระเบียบ ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใชอํานาจ 

 3.  หลักความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษา

ที่เขาใจงายประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก เปดเผยขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว ไมบิดเบือนหรือ

ปดบังบางสวน 

 4.  หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหทุกคนในสังคมมีสวนรวมในกิจกรรมที่

เราทําทั้งรวมคิด รวมทํา รวมแกไข และรวมรับผิดชอบ 

 5.  หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได นอกจากจะตองมีความรับผิดชอบแลวยังตอง

สรางกระบวนการใหหนวยงานตาง ๆ มาตรวจสอบไดวาการทํางานของเราโปรงใสจริง 

 6.  หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มจีํากัดใหเกิดประโยชน

สูงสุด คุมเงิน คุมเวลา คุมแรงงาน 

จากการศึกษาแนวคิด หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ กลาวโดยสรุปไดวาการใชหลัก    

ธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับครู บุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนใหอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุขโดยยึดหลักความถูกตองเปนธรรม

โปรงใสมีสวนรวมมีความรับผิดชอบ และการใชทรัพยากรอยางคุมคาในการบริหารกิจการ ซึ่งผูวิจัย     

ไดนําทฤษฎี กรอบแนวคิด และงานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552) ;  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555) ; สภาหอการคาแหงประเทศไทย (2557) ;  

กระทรวงมหาดไทย (2560) ; World Bank (2017) ; UNDP (2015) ; บวรศักด์ิ อวรรณโณ (2552) ; 

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

(2553) และทวีวัฒน อินทรประเสริฐ (2559) ซึ่งผูวิจัยไดสังเคราะหเปนตัวแปรในการศึกษาวิจัย       

เรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดังแสดง              

ในตารางที่ 2.1 

  



 53

ตารางท่ี 2.1 การสังเคราะหตัวแปรการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา  
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ผูว
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1.  หลักนิติธรรม              

2.  หลักคุณธรรม              

3.  หลักความโปรงใส              

4.  หลักความมีสวนรวม              

5.  หลักความรับผิดชอบ              

6.  หลักความคุมคา              

7.  หลักประสิทธิผล              

8.  หลักประสิทธิภาพ              

9.  หลักตอบสนอง              

10. หลักภาระรับผิดชอบ              

11. หลักกระจายอํานาจ              

12. หลักความเสมอภาค              

13. หลักมุงเนนฉันทาคติ              

14. หลักความสอดคลอง              

15. หลักการมีเหตุผล              

16. การปฏิบัติตามกฎ              

17. ไมละเลยบุคคล              

18. หลักบริหารตนเอง              

19. หลักภาวะผูนําแบบเก้ือหนุน              

20. หลักการพัฒนาทั้งระบบ              

21. การปราบปรามทุจริตและ

การประพฤติมิชอบ              

22. การตอบสนองที่ทันการ              
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จากการศึกษาและวิเคราะหตัวแปรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งถือวาผูวิจัยไดสังเคราะหตัวแปรที่ใชในการวิจัยโดยการยึดตามหลักตาม

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งผูบริหาร

สถานศึกษาตองมีวิธีการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลที่เปนกฎหมาย เพื่อใชในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาใหบรรลุเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ใหเกิดการบริหารที่ ดี           

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ไดดังน้ี 

 1.  หลักนิติธรรม 

 2.  หลักคุณธรรม 

 3.  หลักความโปรงใส 

 4.  หลักการมีสวนรวม 

 5.  หลักความสํานึกรับผิดชอบ 

 6.  หลักความคุมคา 

 7.  หลักความเสมอภาค 

 8.  หลักประสิทธิผล 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา  

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา การบริหารที่ดี มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผลน้ันจะขาดเสียมิไดคือการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล คือ คุณธรรมของนักปกครองนัก

บริหารที่ดี (Good Governance) ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาตองมีวิธีการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลที่เปนกฎหมาย

เพื่อใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหบรรลุเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ         

มีนัยดังตอไปน้ี 

 1.  หลักนิติธรรม 

  หลักนิติธรรมเปนเสาหลักที่สําคัญในระบบประชาธิปไตย แมวาหลักนิติธรรมจะมี

ความหมายคือ หลักพื้นฐานแหงกฎหมาย โดยที่กฎหมายหรือกระบวนการทางยุติธรรมจะขัดแยงตอ

หลักนิติธรรมไมได แตทั้งน้ีหมายความวาหลักนิติธรรมจะจํากัดอยูแตในแงการออกหรือแกไขกฎหมาย 

การบังคับใชกฎหมายหรือกระบวนการหรือกระบวนการยุติธรรมเทาน้ัน หลักนิติธรรมอยางเกี่ยวกับ

การปกครองในระบบประชาธิปไตยในมิติอื่น ๆ อีกหลายดานนักการเมืองและผานนิติบัญญัติ อาจใช

เสียงขางมากในการออกหรือแกไขกฎหมาย ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑของหลักนิติธรรมแตก็อาจ      

ไมเปนไปดวยความชอบธรรม และเปนทําการมีกฎหมายที่ดีแตจะบังคับใชหรือกระบวนการสุจริตธรรม 

ไมเขมแข็งก็สามารถทําใหเกิดการทุจริตคอรัปช่ัน สรางความเสียหายจํานวนมากและประเทศชาติได 

นักกฎหมายที่มุงเสรมิเฉพาะดานเชน เพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจกอ็าจสงเสรมิใหมีผูไดเปรียบ และ
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มีความไมเสมอภาค ซึ่งอาจสรางปญหาที่ไมต้ังใจใหสังคมเชนความเหลื่อมล้ําในสังคมระหวางคนรวย

กับคนจนดังน้ันสังคมไทย จึงไมควรพิจารณาหลักนิติธรรมเฉพาะในแงหลักพื้นฐานแหงกฎหมายเพียง

มิติเดียว แตควรพิจารณาหลักนิติธรรมใหเช่ือมโยงกับมิติอื่น ทางดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ

สังคม และสิทธิมนุษยชน 

  1.1 ความหมายของหลักนิติธรรม 

   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง

ความหมายของหลักนิติธรรมไวดังน้ี  

   สุรชัย ขวัญเมือง (2552 : 28) กลาววา หลักนิติธรรมเปนหลักที่มีกฎหมายและ

กฎเกณฑที่มีความเที่ยงตรง มีความเปนธรรมตอทุกฝายในสังคมและการบังคับใชกฎหมายมีความ

สุจริต และบังคับใชอยางเสมอภาคเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ 

   ธานินทร กรัยวิเชียร (2552 : 23) ใหความหมาย “หลักนิติธรรม” ไววา 

หลักการพื้นฐานแหงกฎหมายที่สําคัญในระบบประชาธิปไตย ที่เทิดทูลศักด์ิศรีความเปนมนุษย และ

ยอมรับนับถือสิทธิมนุษยชนทุกแงมุม รัฐตองใหความอารักขาคุมครองมนุษยชนใหพนจากลัทธิทรราช 

หากมีขอพิพาทใด ๆ เกิดข้ึน ไมวาจะระหวางรัฐกับเอกชน หรือระหวางเอกชนกับเอกชน ศาลยอมมี

อํานาจอิสระในการตัดสินใจขอพิพาทน้ันโดยเด็ดขาด และโดยยุติธรรม ตามกฎหมายของบานเมือง            

ที่ถูกตองและเปนธรรม 

   ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร (2553 : 1) กลาววาหลักนิติธรรมคือการปฏิบัติตาม

กฎหมายกฎระเบียบตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการไมเลือกปฏิบัติ การไมทําตามอําเภอใจ การไมละเมิด

กฎหมาย และหลักการไมละเมิดสิทธิผูอื่น  

   ชนะศักด์ิ ยุวบูรณ (2553 : 12) ไดกลาววาดานหลักนิติธรรม คือ เปนการตรา

กฎหมายและกฎขอบังคับใหสมัย และเปนธรรมเปนที่ยอมรับของสังคม อันจะทําใหสังคมยินยอม

พรอมใจกัน ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎของบังคับเหลาน้ัน โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมาย

มิใชอําเภอใจ หรืออํานาจของตัวบุคคล 

   พระปยวัฒน ปยสีโล (จักรแต) (2554 : 38) ไดสรุปหลักนิติธรรม หมายถึง       

การกําหนดกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของสถานศึกษาอันเปนที่ยอมรับของบุคลากร และบุคลากร             

ทุกคนยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับตาง ๆ เหลาน้ี โดยถือวาเปนการปกครองภายใต

กฎระเบียบและขอบังคับของสถานศึกษาใชตามอําเภอใจหรืออํานาจจากตัวบุคคล  

   กําชัย จงจักรพันธ (2555) ไดใหความหมายของหลักนิติธรรมวา หมายถึง หลัก

พื้นฐานทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย และกระบวนการทางยุติธรรมจะตองไมฝาฝนหรือ

ขัดแยงตอหลักนิติธรรมน้ี หากกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม ความขัดแยงตอหลักนิติธรรม        

ผลก็จะใชบังคับไมไดหรือกลาวอีกนัยหน่ึงวา หลักนิติธรรม คือ หลักที่อยูเหนือกฎหมายทั้งปวง  
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   องคการสหประชาชาติ (2555 : 1) กลาววาหลักนิติธรรมหมายถึงหลักการ       

ในการปกครอง (Principle of Governance) ซึ่งแตละบุคคล สถาบัน องคกร หนวยงาน รวมทั้งรัฐ

ตาง ๆ ซึ่งอยูภายใตการปกครองน้ันมีความตระหนักรู และมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบที่จะตอง

ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑราว ที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ (Law) ที่ไดรวมกัน

และตางยอมรับวาเปนกฎที่ไดบัญญัติข้ึน โดยความยุติธรรม มิใชเปนไปตามอําเภอใจของใครคนใด  

คนหน่ึง ตลอดจนมผีลบงัคับใชตอทุกคนและทุกองคกรอยางเทาเทยีม เสมอภาคและเปนธรรม รวมทั้ง

มีความสอดคลองกลับหลักการและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนอันเปนสากล 

   วิภาดา ติตระการ (2555 : 8) กลาววาหลักนิติธรรมหมายถึงการบริหารจัดการ

ของผูบริหารสถานศึกษา โดยการใชกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ มีการทํากํากับติดตามที่ทุกคนยอมรับ 

ทั้งในดานงบประมาณการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

มีการแนะแนวการสงเสริมอยางมีศิลปะในการสรางแรงจูงใจและการคุมครองสิทธิเสรีภาพอยางทั่วถึง  

   สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2557 : 1) กลาววา นิติธรรมเปนกรอบตัว

บทกฎหมายตองมีความเปนธรรม และไมมีการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับเรื่อง               

ของสิทธิมนุษยชน 

   จากการศึกษาแนวคิดความหมายหลักนิติธรรม สรุปไดวา หลักนิติธรรม คือ 

การที่ผูบริหารสถานศึกษาไดปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ และผูบริหารไดกําหนดระเบียบ

ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัย และเปนธรรมเปนที่ยอมรับของครู บุคลากร และยินยอมพรอมใจ นําไปสู

การปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ 

  1.2 ความสําคัญหลักนิติธรรม 

   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง

ความสําคัญของหลักนิติธรรม ไวดังน้ี 

   สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2552) กลาววา หลักนิติธรรมเปน

ปจจัยที่สําคัญที่ทําใหเกิดความเที่ยงตรง เปนธรรมตอทุกฝายในสังคม และการมีกฎหมายที่มีความ

ยุติธรรม และบังคับใชอยางเสมอภาค เทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ 

   เสนห จุยโต และกิตติพงษ เกียรติวัชรชัย (2555) อธิบายวาหลักนิติธรรม (Rule 

of Laws) เปนหลักการสําคัญประกอบดวย 7 หลักการ ดังน้ี 1) หลักการแบงแยกอํานาจ เปนพื้นฐาน

ที่สําคัญของหลักนิติธรรม เพราะหลักการ แบงแยกอํานาจเปนหลักทีแ่สดงใหเหน็ถึงการอยูรวมกันของ

การแบงแยกอํานาจการตรวจสอบอํานาจ และการถวงดุลอํานาจ 2) หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

หลักนิติธรรมมีความเกี่ยวพันกันกบัสทิธิใน เสรีภาพของบุคคล และสิทธิในความเสมอภาค สิทธิทั้งสอง

ประการดังกลาวขางตนถือวาเปนพื้นฐานของ “ศักด์ิศรีความเปนมนุษย” อันเปนหลักการสําคัญตาม

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 3) หลักความชอบดวยกฎมายของฝายตุลาการและฝายปกครอง การใช
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กฎหมายของฝายตุลาการหรือฝายปกครองที่เปนการจํากัดสิทธิของประชาชนมีผลมาจากกฎหมาย        

ที่ไดรับความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนโดยฝายตุลาการจะตองไมพิจารณาพิพากษาเรื่องใด

เรื่องหน่ึงใหแตกตางไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย ฝายตุลาการมีความผูกพันที่จะตองใชกฎหมาย

อยางเทาเทียมกัน ฝายตุลาการมีความผูกพันที่จะตองใชดุลพินิจโดยปราศจากขอบกพรอง 4) หลัก

ความชอบดวยกฎหมายในทางเน้ือหา เปนหลักที่เรียกรองใหฝายนิติบัญญัติหรือฝายปกครองที่ออก

กฎหมายลําดับรอง กําหนดหลักเกณฑในทางกฎหมายใหเปนตามหลักความแนนอนของกฎหมายหลัก 

หามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลัง และหลักความพอสมควรแกเหตุ 5) หลักการอิสระของผูพิพากษา      

ผูพิพากษาสามารถทําภาระหนาที่ในทางตุลาการ ไดโดยปราศจากการแทรกแซงใด ๆ โดยผูพิพากษา 

มีความผูกพันเฉพาะตอกฎหมายและทําการพิจารณา พิพากษาภายใตมโนธรรมของตนเทาน้ัน โดย

วางอยูบนพื้นฐานของความอิสระจาก 3 ประการ กลาวคือ ความอิสระจากคูความอิสระจากรัฐ และ

ความอิสระจากสังคม 6) หลัก “ไมมีความผิดและไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย” เมื่อไมมีขอบัญญัติทาง

กฎหมาย ใหเปนความผิดแลวจะเอาผิดกับบุคคลน้ัน ๆ มิได 7) หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของ

รัฐธรรมนูญ หมายความวา รัฐธรรมนูญไดรับการยอมรับใหเปนกฎหมายที่อยูในลําดับที่สูงสุด          

ในระบบกฎหมายของรัฐน้ัน และหากกฎหมายที่อยูใน ลําดับที่ตํ่ากวาขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ

กฎหมายดังกลาวยอมไมมีผลบังคับ 

   จากการศึกษาแนวคิดความสําคัญหลักนิติธรรมสรุปไดวา หลักนิติธรรมมีความ 

สําคัญ ดังน้ี  

    1) กฎหมายตองใชบังคับเปนการทั่วไป หลักการสําคัญประการหน่ึง         

ของหลักนิติธรรม คือ กฎหมายตองมุงหมายใหใชบังคับกับบุคคลทุกคน โดยทั่วไปเสมอภาคกัน 

กฎหมายตองไมมุงใชบังคับกรณี ใดกรณีหน่ึงหรือกับบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง 

    2) กฎหมายไมมีผลยอนหลังหรือที่เปนโทษ กฎหมายจะบัญญัติใหการ

กระทําใดเปน ความผิดอายาและลงโทษยอนหลังไมได การกระทําใด ๆ ที่ไมมีกฎหมายกําหนดใหการ

กระทําน้ันเปนความผิดอาญา กฎหมายที่ออกในภายหลังจะบัญญัติใหการกระทําน้ันเปนความผิดและ

มีโทษอาญายอนหลังไมได  

    3) การสันนิษฐานวาผูตองหาคดีอาญาบริสุทธ์ิ อยูจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา

เด็ดขาดวามีความผิด ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยยังไมมีความผิดจนกวาศาลจะมี        

คําพิพากษาเด็ดขาดวามีความผิด หลักการน้ีเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานในกระบวนการ

ยุติธรรมของผูตองหาหรือจํา เลยใน คดีอาญาเพื่อจะไดรับโอกาสตาง ๆ เพื่อประโยชนในการตอสูคดี

ของตนอยางเต็มที่  

    4) หลักความเปนอิสระและเปนกลางของผูพิพากษา ผูพิพากษาตุลาการ

เปนกลไกในการอํานวย ความยุติธรรมข้ันสุดทายที่สําคัญ ดังน้ันผูพิพากษาจะตอง มีความเปนอิสระ 



 58

ไมถูกแทรกแซงทั้งจากฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ หรือแมแตฝายตุลาการดวยกันเอง รวมทั้งผูพิพากษา

ตองมีความเปนกลางไมมีอคติใด ๆ  

    5) เจาหนาที่รัฐจะใชอํานาจไดภายใตกฎหมาย ที่กําหนดไว องคกรของรัฐและ

เจาหนาที่ของรัฐตองใช อํานาจตามที่กฎหมายใหไวเทาน้ันจะใชอํานาจเกินกวา ขอบเขตที่กฎหมาย

กําหนดไมได หลักการขอน้ีจะชวย คุมครองสิทธิเสรีของประชาชนทั่วไป 

    6) กฎหมายตองไมยกเวนความผิดใหแกการ กระทําในอนาคต 

   จีรนันท สมนอย และคณะ (2559) กลาววา หลักนิติธรรมเปนการรักษา

กฎระเบียบ เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และเปนธรรม 

  1.3 การบริหารงานโดยใชหลักนิติธรรม 

   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง

แนวทางการบริหารโดยใชหลักนิติธรรมไวดังน้ี 

   ชนะศักด์ิ ยุวบูรณ (2553 : 12) กลาววา ผูบริหารควรสนับสนุนใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษาปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับขอตกลงของสถานศึกษา และมีการติดตามผลงานการ

ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ ควรจะกําหนดกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของสถานศึกษา อันเปนที่ยอมรับ

ของบุคลากรและบุคลากรทุกคนยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ เหลาน้ัน 

โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎระเบียบและขอตกลงของสถานศึกษาดวยความเปนธรรม 

   ปูรณญาดา กาพยตุม (2555 : 47) ศึกษาเรื่องการใชหลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยพบวาการใชธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษาสวนใหญไดนําหลักนิติธรรมไปปฏิบัติ โดยผูบริหารสถานศึกษาใหมีการคุมครองสิทธิเสรีภาพ

ของบุคลากร ตลอดจนมีการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ  

   พระสกล ฐานธมฺโม (อินคลาย) (2556 : 83 - 84) กลาวไววาการบริหารงาน

ตามหลักนิติธรรมผูบริหารควรเปนผูมีความสามารถเผยแพรความรู สรางจิตสํานึก ทบทวนปรับปรุง

เรื่องกฎระเบียบ และกระบวนการดําเนินการใหเปนธรรมและทันตอสถานการณเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน 

   จากการศึกษาแนวคิดแนวทางการบริหารโดยใชหลักนิติธรรม สรุปไดวา ผูบริหาร

จะตองยึดหลักความถูกตอง คือ มีการพิจารณา วินิจฉัยปญหา การทําการตัดสินใจ (Decision Making) 

และสั่งการ (Command) ดวยความถูกตองตามกฎหมายบานเมือง และกฎระเบียบขอบังคับระเบียบ

วินัยขาราชการ และจรรยาบรรณครู ซึ่งเปนขอบังคับภายใตขอตกลงรวมกันใหถูกตองหลักศีลธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีของสังคม ถูกตองตามนโยบายของผูบังคับบัญชาและถูกตองตรงประเด็น

ตามหลักวิชาและไดความพึงพอใจจากผูที่มีสวนเกี่ยวของในระบบงานของสถานศึกษาทั้ง 4 งาน         

อันไดแก งานบริหารวิชาการงานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป 

   จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การบริหารโดยใชหลกัธรรมาภิบาลของผูบรหิาร

สถานศึกษา ตามหลักนิติธรรม หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาโดยการ
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กําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ อยางเครงครัด ของสถานศึกษาอันเปนที่ยอมรับของบุคลากร         

ที่ตองปฏิบัติตาม โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาซึ่งผูบริหาร

ตองตระหนักถึงความยุติธรรม ความเสมอภาค และความเปนหน่ึงอันเดียวกันในการปฏิบัติงาน              

ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 2.  หลักคุณธรรม 

  หลักการน้ีคํานึงถึงประโยชนสูงสุดแกสวนรวมในการบริหารการจัดการ และการใช

ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด สิ่งเหลาน้ีเปนผลในการปฏิบัติอันเกิดจากการใชหลักธรรมาภิบาล 

ประกอบดวย 

   1) การประหยัด 

    1.1) การทํางานและผลตอบแทนบุคลากรเปนไปอยางเหมาะสม 

    1.2) การไมมีความขัดแยงเรื่องผลประโยชน 

    1.3) การผลิตหรือบริการไดมาตรฐาน 

    1.4) การมีการตรวจสอบภายในและจัดทํารายงานการเงิน 

    1.5) การมีการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

   2) การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

    2.1) มีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

    2.2) มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

    2.3) มีการใชผลตอบแทนตามผลงาน 

   3) ความสามารถในการแขงขัน 

    3.1) การมีนโยบาย แผน วิสัยทัศน พันธะกิจ และเปาหมาย 

    3.2) การมีการเปนผลงานดานบริการ 

    3.3) การมีการประเมินผลการทํางาน 

    3.4) ผูบริหารระดับสูงมีความเปนผูนํา 

  2.1 ความหมายของหลักคุณธรรม 

   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง

ความหมายของหลักคุณธรรมดังน้ี  

   โยธิน จันทรสวาง (2552 : 8) ใหความหมายคุณธรรมไววา คุณงามความดี

หลักการประพฤติที่ดีงามที่มีคุณคาแกผูยึดถือปฏิบัติตามเปนแรงผลักดันใหบุคคลน้ันประพฤติ

ปฏิบัติงานในทางที่ถูกตองและดีงามเปนที่ยอมรับของสังคมและบุคคลทั่วไป คุณธรรมหมายถึงหลัก

ความจริงหลักการปฏิบัติซึ่งหมายความรวมถึง คุณงามความดีตามสภาพคุณงามความดีทางความ

ประพฤติและจิตใจ เชน ความเปนผูไมกลาวเท็จโดยหวังประโยชนสวนตน เปนคุณธรรมประการหน่ึง 
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อาจกลาวไดวาคุณธรรมคือจริยธรรมแตละขอที่นํามาปฏิบัติจนเปนนิสัยเชนเปนคนซื่อสัตยเสียสละ

อดทนมีความรบัผิดชอบ ฯลฯ บางตําราเรียนคุณธรรมวามโนธรรม ซึ่งหมายถึงความรูสึกผิดชอบช่ัวดี 

ความรูสึกวาอะไรควรทําไมควรทํา นักจริยศาสตรเช่ือวามนุษยทุกคนมีมโนธรรมเน่ืองจากบางขณะเรา

อาจจะเกิดความรูสึกขัดแยงในใจระหวางความรูสึกตองการสิ่งหน่ึงและรูวาควรทําอีกสิ่งหน่ึง  

   สุรชัย ขวัญเมือง (2552 : 28 - 29) กลาววา หลักคุณธรรม คนในสังคม          

มีจิตสํานึกและยึดมั่นในความถูกตองดีงามมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน            

มีระเบียบวินัย  

   ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร (2553 : 1) กลาวไววาหลักคุณธรรม คือ การยึดมั่นถือมั่น

ในคุณธรรม ความดีงาม ความถูกตองตามทํานองครองธรรม รวมถึงความซื่อสัตยจริงใจ และยึดใน

ความสุจริตคุณธรรม เปนแนวทางที่ถูกตองในการดําเนินชีวิต ทั้งความประพฤติและจิตใจ ซึ่งแตละ

สังคมไดกําหนดและยอมรับปฏิบัติกัน เชน ซื่อสัตย อดทนเมตตา กรุณา เสียสละ เปนตน ซึ่งในระดับ

ธุรกิจหลักธรรมคือการทําธุรกิจดวยความ มีจริยธรรมทางธุรกิจหมายถึงมาตรฐานทางศีลธรรมใชกับ

องคกรธุรกิจปญหาจริยธรรมธุรกิจที่เกิดข้ึนกับกิจการ เชน การปกปดขอเท็จจริง หรือการตกแตงตัวเลข

ทางบัญชี เพื่อหวังผลประโยชนอยางใดอยางหน่ึง การฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงหนีภาษี การละเลยไมดูแล

ดานความปลอดภัย ในสถานที่ทํางานการเลือกปฏิบัติหรือการมีสองมาตรฐานในการบริการงานบุคคล 

   สุพจน เจริญขํา (2554 : 6) ไดกลาววาหลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่น     

ในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรฐัยึดถือหลกัน้ีในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตัวอยางแก

สังคม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกันเพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตย 

จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัย  

   สมคิด มาวงศ (2554 : 6) ไดกลาววาหลักคุณธรรม หมายถึง การบริหารงาน

ของผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติราชการดวยการประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีดวยความถูกตอง ขยัน 

หมั่นเพียร เสียสละ อดทน เมตตากรุณาเอื้อเฟอ เผื่อแผ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย จริงใจ มีเหตุผล มี

มนุษยสัมพันธ รับฟงความคิดเห็น สรางขวัญกําลังใจ ตลอดจนสงเสริมใหบุคลากรมีความเจริญกาวหนา

ในหนาที่ราชการ 

   พระปยะวัฒน ปยสีโล (จักรแต) (2554 : 38) ไดสรุปวาหลักคุณธรรม หมายถึง

การยึดมั่นถือมั่นและเช่ือ ในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหบุคคลในสถานศึกษายึดหลักน้ีในการ

ปฏิบัติหนาที่ใหเปนแบบอยางแกหมูคณะสงเสรมิสนับสนุนใหบุคลากรพฒันาตนเองไปพรอมกันเพื่อให

มีความจริงใจขยันซื่อสัตยอดทนมีระเบียบวินัย 

   ปูรณญาดา กาพยตุม (2555 : 8) หลักคุณธรรม หมายถึง การบริหารจัดการ

ของผูบริหารสถานศึกษาที่ยึดมั่นและเช่ือถือในความถูกตองดีงาม มีการสนับสนุนและสงเสริมใหครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีความซื่อสัตยสุจริต จริงใจ เสียสละ ขยันอดทน มีระเบียบวินัย ปลอดภัยจาก

การทุจริต 
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   จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา หลักคุณธรรมหมายถึงการที่ผูบริหารสถานศึกษา

ยึดมั่นในความถูกตองดีงาม ปฏิบัติดวยความเสมอภาค ซื่อสัตย มีความอดทนอดกลั้น มีอารมณที่หนักแนน 

มั่นคง และสนับสนุนใหครูบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานดวยความขยัน อดทน มีการยกยอง ชมเชย

ครูบุคลากรในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

  2.2 ความสําคัญของหลักคุณธรรม 

   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง

ความสําคัญของหลักคุณธรรมดังน้ี 

   สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2552) กลาววาหลักคุณธรรมเปน

ปจจัยสําคัญ ที่ทําใหคนในสังคมเกิดสํานึกและยึดมั่นในความถูกตอง ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย 

สุจริต ขยัน อดทน และมีระเบียบวินัย 

   สายฤดี วรกิจโภคาตร และคณะ (2552) ไดศึกษาพบวา รูปแบบและกระบวนการ

ปลูกฝงคุณธรรมในสังคมไทย ที่สถาบันทางสังคมไทยทุกสถาบันใชเปนหลัก คือ การสอนดวยวาจา 

และการจัดสภาพแวดลอม ยกผลการศึกษาทางจากเอกสาร งานวิจัยเชิงปริมาณ และงานวิจัยเชิง

คุณภาพอที่ใหเห็นตรงกันวาการประพฤติปฏิบัติใหดูเปนแบบอยาง และการสอนดวยการนําเสนอผาน

สื่อมวลชนในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเปนวิธีไดรับความสนใจที่ทําใหเกิดการจดจํา สรางความประทับใจ  

และใหแบบอยางที่ดี แปลวาการสอนดังกลาวจะมีข้ันตอนยุงยากและตนทุนสูง และขาดบุคลากร        

ในทุกข้ันตอนการดําเนินงานการ ขาดทั้งการความรูเชิงวิชาการ ความรูในการผลิต ความสนใจ          

ของผูสนับสนุน และที่สําคัญขาดแรงสนับสนุนจากภาครัฐ นอกจากน้ันยังพบวาผูนําที่มีคุณธรรม           

มีความสําคัญอยางย่ิงและเปนสวนสําคัญในการผลักดันใหมีที่ตาง ๆ ของสังคมดําเนินการ โดยมี

คุณธรรมกํากบัตลอดริเริ่มสรางสรรคโครงการ/กิจกรรม เพื่อปลูกฝงคุณธรรมในสังคม เอื้อใหเกิดการ

สรางกฎระเบียบ และมาตรฐาน ดานคุณธรรมในหนวยงานที่บุคคลน้ัน ๆ สังกัดอยู อีกทั้งผลการวิจัย

ยังบงช้ีในระดับบุคคลคือบุคคลน้ัน ๆ ลวนเติบโตมาในครอบครัวที่มี “ตนแบบคุณธรรม” ที่ชัดเจน        

ซึ่งหมายถึง บิดา มารดา ผูเลี้ยงดู ตลอดจนสมาชิกในครอบครัว ผูเลี้ยงดู สอดคลองกับทฤษฎี พัฒนา

มนุษยที่สําคัญ 2 ทฤษฎี ไดแกทฤษฎีเซลลกระจกเงา และทฤษฎีกระบวนการการเรียนรูจากพื้นฐาน

การทํางานของสมอง ดังน้ี การสรางคุณลักษณะดานคุณธรรม คือ ตองมุงเนนไปที่การปลูกฝงความคิด

อันเปนรากฐานของการกระทํานิสัย และบุคลิกลักษณะ โดยมี 7 ตัวบงช้ีสําคัญ ไดแก 1) มีตนแบบ

ดานคุณธรรมที่ชัดเจน 2) เกิดความรูสึกรวมความเห็นอกเห็นใจเขาอกเขาใจ 3) กิจกรรมน้ันสรางให

เกิดข้ึนกับเด็กอายุ 0 - 6 ขวบ 4) สรางกิจกรรมผานประสาทการรับรูทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

และใจ เปนกิจกรรมที่เด็กไดทดลองทําดวยตนเอง 5) กิจกรรมน้ันควรเปนการบมเพาะวิธีคิดควบคูไป

กับการปลูกฝงคุณธรรม 6) ขณะเรียนรูเด็ก ๆ อยูในอารมณที่เพลิดเพลินกับเปดรับการเรียนรู และ            

7) กระทําดวยความดีและสม่ําเสมอ  
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  ชนะศักด์ิ ยุวบูรณ (2553 : 12) กลาววา ผูบริหารควรกระทําตนใหเปนแบบอยางทีดี่

และแสดงถึงความเปนผูนําที่ดี ควรจะมีการยึดมั่นในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐ

ยึดหลักในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเอง

ไปพรอมกัน เพื่อใหคนไดมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัยประกอบอาชีพสุจริต      

จนเปนนิสัยการยึดมั่นในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหบุคลากรในสถานศึกษายึดถือหลักในการ

ปฏิบัติหนาที่ใหเปนตัวอยางแกหมูคณะ สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองไปพรอมกันเพื่อให

มีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ยึดมั่นในสัจธรรมอันจะสงเสริมใหบุคลากร

ปฏิบัติงานดวยความเที่ยงธรรม 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2555) ไดสรุปวาการใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณธรรม 

เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และการมีแนวโนมสูสังคมปจเจกบุคคล   

ทุกภาคสวน ควรมีสวนรวมในการแกปญหาเพราะคนไทยมุงแสวงความสุข และสรางอัตลักษณสวนตัว

ผานเครือขายสังคมออนไลนมากข้ึน จึงกําหนดในแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับ

ที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการตามวิสัยทัศน คนไทยไดเรียนรู

ตลอดชีวิต ตางมีคุณภาพเปนคนดีมีความสุข มีภูมิคุมกัน รูเทาทันในเวทีโลก มียุทธศาสตรและกลยุทธ

พัฒนาใชเปนคนดีมีตัวช้ีวัดดานคุณธรรม 

   เสนห จุยโต และกิตติพงษ เกียรติวัชรชัย (2555 : 7) อธิบายวา หลักคุณธรรม 

(Ethics) ประกอบดวย หลักการสําคัญ 3 หลักการ คือ หนวยงาน ปลอดการทุจริต หนวยงานปลอดจาก

การทําผิดวินัย และหนวยงานปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ องคประกอบ

ของคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ปลอดจากคอรัปช่ันหรือมีคอรัปช่ันนอยลง คอรัปช่ันการ 

ฉอราษฎรบังหลวงหรือ Corruption โดยรวมหมายถึง การทําใหเสียหาย การทําลาย หรือการละเมิด

จริยธรรม ธรรมปฏิบัติและกฎหมาย สําหรับพิษภัยของ คอรัปช่ันไดสรางความเสียหายและความ

เดือดรอน และเปนพฤติกรรมที่สงผลในทางลบตอคุณธรรม ของการบริหารจัดการอยางรายแรง เมื่อ

พิจารณาเรื่องของคุณธรรมจึงควรพิจารณาเรื่องตอไปน้ี 1) องคประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรม          

ที่พึงประสงคที่ปลอดจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายอยางโจงแจงหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายนอยลง        

2) องคประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ปลอดจากการปฏิบัติที่นอยกวาหรือไมดีเทาที่

กฎหมายกําหนดหรือปฏิบัติเชนน้ีนอยลง 3) องคประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค         

ที่ปลอดจากการปฏิบัติที่ มากกวาที่กฎหมายกําหนด หรือปฏิบัติ เชนน้ีนอยลง 4) องคประกอบ

คุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ปลอดจากการปฏิบัติตาม เจตนารมณของกฎหมาย แตใช

วิธีการที่ผิดกฎหมายหรือปฏิบัติเชนน้ีนอยลง 

   จากการศึกษาความสําคัญหลักคุณธรรม สรุปไดวา หลักคุณธรรมมีความสําคัญ

อยูที่การใหคุณคาของบุคคลจนเกิดเปนความประทบัใจอยางลึกซึ้ง เรียกวาเปนคํานิยมเฉพาะบุคคลตอ

สิ่งน้ัน ๆ ซึ่งจะกลาวถึงความสําคัญของหลักคุณธรรม คือ 
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    1) หลักคุณธรรมจะเปนตัวที่ทําใหบุคคลไดกําหนดพฤติกรรมของตนเอง 

เพื่อทําใหเกิดความสุข 

    2) หลักคุณธรรมที่คุมครองโลกใหอยูรวมกันไดอยางสันติสุข โดยเฉพาะโลก

ยุคโลกาภิวัฒนที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคม กอใหเกิดการแพรกระจาย

ทางดานขอมูลขาวสาร รวมทั้งการไหลของวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ในยุคน้ีเปนยุคของการแขงขันและ

ทาทายความสามารถในการดําเนินการบริหาร 

    3) ความสุขของบุคคลที่อยูในกลุมเพือ่นและสงัคม คือ การไดรับการยอมรับ

บุคคลตองอาศัยคุณธรรมเพื่อรักษาไวซึ่งศักด์ิศรีและสงเสริมช่ือเสียง เกียรติคุณของบุคคล และ         

ในฐานะผูประกอบวิชาชีพ 

  2.3 การบริหารงานโดยใชหลักคุณธรรม 

   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง

แนวทางการบริหารงานโดยใชหลักคุณธรรม ดังน้ี 

   พระสกล ฐานธมฺโม (อินคลาย) (2556 : 83 - 84) กลาวไววาการบริหารตามหลัก

คุณธรรมผูบริหารควรเปนผูที่ยึดมั่นในความถูกตองและดีงามสนับสนุนใหครู นักเรียน และผูมีสวน

เกี่ยวของกับสถานศึกษา พัฒนาตนเองใหมีความซื่อสัตย ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพ

ดวยความสุจริต 

   ซอหมาด ใบหมาดปนจอ (2553 : 98) ศึกษาเรื่องการใชหลักธรรมาภิบาล           

ในการบริหารโรงเรียนพบวาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนในดานคุณธรรม โดย

ผูบริหารปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต 

   จากการศึกษาแนวทางการบริหารงานโดยใชหลักคุณธรรมสรุปไดวาผูบริหาร

จะตองยึดหลักความเหมาะสมคือรูจักพูด คิด ทํา และปฏิบัติงานไดเหมาะสมถูกกาลเทศะ บุคคล สังคม 

และสถานการณ ตามหลักสัปปุรสิธรรม 7 และหลักความยุติธรรม คือ มีการวินิจฉัยสั่งการ และปฏิบัติ

ตอผูอยูใตปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวของดวยความชอบธรรมบนพื้นฐาน แหงหลักธรรมหลักการเหตุผล 

และขอมูลที่ถูกตองเช่ือถือไดและตรงประเด็น และดวยความเที่ยงธรรมคือไมอคติหรือลําเอียงดวย

ความหลงรัก หลงชัง ดวยความกลัวเกรง และดวยความหลง ไมรูจริงคือขาดขอมูลที่ถูกตองเช่ือถือได

และสมบูรณเปนเครื่องประกอบการวินิจฉัยตัดสินใจใหความเที่ยงธรรม 

   จากการศึกษาแนวความคิดหลกันิติธรรมพอสรุปไดวา หลักคุณธรรม ประกอบดวย 

หลักการสําคัญ 3 หลักการ คือ หนวยงานปลอดการทุจริต หนวยงานปลอดจากการผิดวินัย และ

หนวยงานปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพและจรรณยาบรรณ องคประกอบของคุณธรรม         

ที่พึงประสงคประสงคปลอดการคอรัปช่ัน โดยรวมหมายถึง การทําใหเสียหาย การทําลายหรือการ

ละเมิดจริยธรรม 
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   จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การบริหารโดยใชหลกัธรรมาภิบาลของผูบรหิาร

สถานศึกษาตามหลักคุณธรรม หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา โดยการ

ประพฤติปฏิบัติตนยึดมั่นในความถูกตอง ดีงาม จริงใจ ขยัน อดทน สงเสริมและสนับสนุนใหทุกคน

พัฒนาตนเองดานคุณธรรม จริยธรรม สามารถปลูกฝงใหอยูในจิตใจของบุคคลจนเปนนิสัย โดยรับฟง

ความคิดเห็นของทุกคน ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น 

เพื่อใหเปนที่ยอมรับและเปนแบบอยางที่ดี 

 3.  หลักความโปรงใส 

  หลักความโปรงใส ภายใตแนวคิดการบริหารจัดการกจิการที่ดี (Good Governance) 

ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตามการบริหารงานควรจัดหลักความโปรงใส ซึ่งนิยาม

ของความโปรงใสในที่น้ีมีไดหมายความเพียงแค “การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ” เทาน้ันแตหมายความ

รวมถึง “การประพฤติปฏิบัติขององคกรและบุคลากรที่ตองกระทําอยางตรงไปตรงมา และต้ังอยูบนฐาน 

คติของความซื่อสัตยสุจริตมีจิตสํานึกที่ดีตอหนาที่ ทั้งน้ีการกระทําใด ๆ น้ันสามารถตรวจสอบและช้ีแจง

ไดเมื่อมีขอสงสัย” ดังน้ันหากพิจารณาตามหลักการบริหารจัดการตามองคประกอบของ P-O-L-C        

ซึ่งประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัดองคกร (Organizing) การช้ีนํา (Leading) และ        

การควบคุม (Controlling)  

  การบริหารงานแบบโปรงใสตองดําเนินการในทุกข้ันตอนของกิจกรรมการบริหาร

จัดการ ซึ่งเริ่มตนต้ังแตการวางแผนทีต่องกระทาํอยางเปดเผย และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขา

มามีสวนรวมในการดําเนินการดวย และมีการเปดเผยขอมูลใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของโดยทั่วกัน ดาน

การจัดองคกรในการบริหารงานแบบโปรงใส ตองมีระบบการสรรหาบุคลากรที่ใชระบบคุณธรรมและ

ความสามารถ ไมใชระบบอุปถัมภหรือระบบเสนสาย สวนการใหความดีความชอบแกบุคลากรตองอาศัย

การพิจารณาอยางเปนธรรม ในดานการช้ีนําซึ่งตองเริ่มตนต้ังแตคณะผูบริหารระดับสูงที่ตองมีจิตสํานึก

ความโปรงใส มีวิธีปฏิบัติที่แสดงออกใหเห็นถึงการเปนคนเปดเผยมีความตรงไปตรงมาความซื่อสัตย

สุจริตและความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ นอกจากน้ียังตองสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรในหนวยงานมี

วิธีปฏิบัติความโปรงใสดวย โดยการปลูกฝงจติสํานึกของความโปรงใสใหเกิดข้ึนทั่วทั้งองคกร รวมไปถึง

การสรางวัฒนธรรมองคกรที่มุงเนนความโปรงใสในการทํางานดวย ในประการสุดทายไดแก การควบคุม

ซึ่งเกี่ยวของกับการตรวจสอบ ติดตอ และประเมินผล ในการน้ีผูบริหารตองจัดใหมีหนวยงาน

ตรวจสอบติดตาม และประเมินผลทั้งจากภายในและภายนอก ปราศจากการแทรกแซงของฝายตาง ๆ 

ทั้งน้ี ควรมีการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลดวยมีการเปดเผยผลการประเมินใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบโดยทั่วกันอยางตรงไปตรงมา  

  3.1 ความหมายของหลักความโปรงใส 

   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง

ความหมายของหลักความโปรงใส ดังน้ี 



 65

   สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2552 : 9) กลาววาความโปรงใส

คือกระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ช้ีแจงไดเมื่อมีขอสงสัยและสามารถเขาสูขอมูลขาวสารอัน

ไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรม หรือ

กระบวนการตาง ๆ และสามารถตรวจสอบได  

   ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร (2553 : 2) กลาววาความโปรงใส คือ ความถูกตองชัดเจน

ปฏิบัติตามหลักที่ควรจะเปนรวมถึงการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน มีกระบวนการตรวจสอบ

ความถูกตองได รวมทั้งการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน มีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองได

รวมทางการใหและรับขอมูลเปนจริง ตรงไปตรงมา ทันเวลาในระดับกิจการ อาจแปลความหมาย    

ของหลักความโปรงใสวาเปนความรับผิดชอบที่จะอธิบายได ซึ่งเปนภาระบทบาทของผูบริหารในแง 

ขอผูกพันหรือความเต็มใจที่จะยอมรับความรับผิดชอบ รวมทั้งความสามารถในการรายงานช้ีแจงให

เหตุผลเพื่ออธิบายการกระทําของตนเอง และสามารถตอบคําถามทุกฝายที่เกี่ยวของไดในทุกที่       

ทุกโอกาสเพื่อแจกแจง อธิบายการกระทําทั้งหมดที่ตนเองรับผิดชอบ 

   พระปยะวัฒน ปยสีโล (จักรแต) (2554 : 38) สรุปไดวาความโปรงใส หมายถึง

การสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน ปรับปรุงกลไกการทํางานของสถานศึกษาใหมีความโปรงใส       

มีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา และมีการตรวจสอบไดอยางถูกตองชัดเจน  

   ปูรณญาดา กาพยตุม (2555 : 8) กลาววาหลักความโปรงใส หมายถึง การบริหาร

จัดการของผูบริหารสถานศึกษาที่สรางความไววางใจใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการควบคุม

และกํากับดูแลตรวจสอบไดในดานโครงสรางการบริหารงานทั้ง 4 กลุมงาน คือ กลุมงานบริหารวิชาการ 

กลุมงานบริหารงบประมาณ กลุมงานบริหารบุคคล และกลุมงานบริหารทั่วไปมีระบบงานที่ชัดเจนให

บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบภายในมีการประชุมช้ีแจงหนาที่ความรับผิดชอบตาม

ภารกิจแกบุคลากร มีการปรับปรงุการทํางานใหมีความโปรงใสมีการเผยแพรขอมูลขาวสารสารสนเทศ

การดําเนินงานใหชุมชนทราบ มีระบบการตรวจสอบความถูกตองชัดเจนของการตัดสินใจและ       

การดําเนินงานตาง ๆ ภายในโรงเรียน  

   สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2557 : 1) กลาววา ความสงสัยตองอยูบน

พื้นฐานของการไหลเวียนอยางเสรีของขอมูลขาวสาร บุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวของจะตองสามารถ

เขาถึงสถาบันขบวนการและขอมูลขาวสารไดตรงทั้งน้ีการไดรับขอมูลขาวสารดังกลาวน้ันตองมีความ

เพียงพอตอการทําความเขาใจและการติดตามประเมินสถานการณ 

   จากการศึกษาความหมายของหลักความโปรงใส สรุปไดวา หลักความโปรงใส 

คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่เปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบ

ความถูกตองได โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานของระบบองคกรใหมีความโปรงใส มีการ

เปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก ตลอดจนมีระบบ
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หรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจซึ่งกัน

และกัน และทําใหการทํางานปลอดจากการทุจริต 

  3.2 ความสําคัญของหลักความโปรงใส 

   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง

ความสําคัญของหลักความโปรงใส ดังน้ี 

   สุรชัย ขวัญเมือง (2552 : 28) หลักความโปรงใสเปนการสรางความไววางใจ  

ซึ่งกันและกัน โดยการปรับปรุงกลไกในการทํางานขององคกรองคกรใหมีความโปรงใส มีกระบวนการ

ทํางาน กฎเกณฑ กติกา ขอมูลขาวสารที่เปดเผยตรงไปตรงมาสามารถตรวจสอบได ประชาชนสามารถ

เขาถึงขอมูลขาวสารทางราชการไดสะดวกมีระบบตรวจสอบไดมีสื่อมวลชนเปนอิสระ 

   สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน (2552) กลาววา หลักความโปรงใส

เปนปจจัยสําคัญทีจ่ะสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน โดยปรับปรุงกลไกการทาํงานของทกุองคกรใหมี

ความโปรงใสมีกระบวนการทํางานกฎเกณฑ กติกา ขอมูลขาวสารที่เปดเผยตรงไปตรงมา ตรวจสอบได 

ประชาชนสามารถเขาถึงขอมลูขาวสารของทางราชการไดสะดวก 

   เสนห จุยโต และกิตติพงษ เกียรติวัชรชัย (2555 : 6) อธิบายวา หลักความ

โปรงใส (Transparency) ประกอบไปดวยหลักการสําคัญ 4 หลักการ ดังน้ี 1) ความโปรงใสดาน

โครงสราง ประกอบดวยพฤติกรรมตอไปน้ี (1) มีการตรวจสอบภายในที่เขมแข็ง เชน มีคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการ สอบสวน เปนตน (2) โปรงใสเห็นระบบงานทั้งหมดไดอยางชัดเจน         

(3) ประชาชนเขามามีสวนรวม รับรูการทํางาน (4) มีเจาหนาที่มาดวยระบบคุณธรรมมีความสามารถ

สูงมาอยูใหมมากข้ึน (5) มีการต้ังคณะกรรมการหรือหนวยงานตรวจสอบข้ึนมาใหม (6) มีฝายบัญชี          

ที่เขมแข็ง 2) ความโปรงใสดานใหคุณ ประกอบดวยพฤติกรรมตอไปน้ี (1) มีคาตอบแทนพิเศษในการ

ปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ (2) มีคาตอบแทนเพิ่มสําหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (3) มีคาตอบแทน

พิเศษใหกับเจาหนาที่ที่ซื่อสัตย (4) มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับคาใชจาย 3) ความโปรงใส        

ดานการใหโทษ ประกอบดวยพฤติกรรมตอไปน้ี (1) มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ (2) มีวิธี 

การพิจารณาลงโทษผูทําผิดอยางยุติธรรม (3) มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตุแหงการกระทําผิด 

(4) มีระบบการฟองรองผูกระทําผิดที่มีประสิทธิภาพ (5) หัวหนางานลงโทษผูทุจริตอยางจริงจัง         

(6) มีการปรามผูสอทุจริตใหเลิกความพยายามทุจริต (7) มีกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว 4) ความ

โปรงใสดานการเปดเผย ประกอบดวยพฤติกรรมตอไปน้ี (1) ประชาชนไดเขามารับรูการทํางานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ (2) ประชาชนและสื่อมวลชนมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดหา การใหสัมปทาน

การออก กฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ (3) ประชาชน สื่อมวลชนและองคกรพัฒนาเอกชน ไดมี

โอกาสควบคุมฝายบริหาร โดยวิธีการตาง ๆ มากข้ึน (4) มีการใชกลุมวิชาชีพภายนอกเขามารวม

ตรวจสอบ 
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   จากการศึกษาความสําคัญของหลักความโปรงใส สรุปไดวา ความโปรงใสเปน

เครื่องมือที่จะทําใหเปาหมายอื่น ๆ บรรลุถึงความสําเร็จ เชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการบริหาร 

งานของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังเปนวิธีปองกันคอรัปช่ันที่ดีที่สุด ซึ่ งทําให           

ผูปฏิบัติหลาย ๆ ดานความสําคัญของความโปรงใสมีดังตอไปน้ี  

    1) ความโปรงใสสามารถสรางความมั่นใจและเพิ่มความนาเช่ือถือ 

    2) ความโปรงใสมีหนาที่เปนเครื่องมือในการเพิ่มการตรวจสอบได โดยการ

ตรวจสอบไดจะไมสามารถเกิดข้ึนไดถาไมมีความโปรงใส  

    3) ความโปรงใสเปนหัวใจของประชาธิปไตย เพราะความโปรงใส หมายถึง 

การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจที่มีผลตอชีวิต และเปนการมอบอํานาจแกประชาชนที่จะ

เลือกดําเนินชีวิตจากขอมูลที่ไดรับ อันเปนการสรางความเทาเทียมและสรางทางเลือกใหประชาชน        

ซึ่งเปนกระบวนการที่สําคัญของประชาธิปไตย 

    4) ความโปรงใสเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

    5) ความโปรงใสในภาครัฐสงผลดีตอความเช่ือมั่นประสิทธิผลของการ

บริหารนโยบายและการพัฒนาการเพิ่มความโปรงใสยังสามารถลดผลเสียของนโยบาย 

    6) นอกจากน้ีการรับประกันความโปรงใส หมายถึง การรับประกันสิทธิ       

ของบุคคลในขอมูลรูปแบบตาง ๆ สิทธิเหลาน้ี สามารถปองกันการละเมิดอํานาจที่เกิดข้ึนจากการมี

ขอมลูที่ไมเทาเทียม ดังน้ันจึงชวยลดปญหาคอรรัปช่ันไดดวยการรับประกันความโปรงใส สงเสริมการ

พัฒนาดานการเปดโอกาสใหบุคคลหรือหนวยงานแสดงการตอบไดตอปญหาปจจุบันดวยวิธีการทาง

การเมืองทางประชาสังคมและทางเศรษฐกิจอยางเทาเทียมกัน 

    7) การสงเสริมความโปรงใสทําใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนเพราะ

ความโปรงใสในกระบวนการนโยบายจะทําใหประชาชนเกิดความเขาใจและยอมรับนโยบายใหม ๆ ได

อยางรวดเร็วและงายข้ึน กระบวนการความโปรงใสเปนการใหขอมูลการแสดงความคิดเห็น และ      

การแจงนโยบายลวงหนา เปนตน จะสงเสริมการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ประชาชนสามารถ

ติติง นโยบายที่เห็นวาไมเหมาะสมและเสนอแนะรวมทั้งเรียกรองนโยบายที่ตอบสนองตอความตองการ       

ของประชาชน ซึ่งทายที่สุดแลวความโปรงใสจะสงผลใหเกิดการพัฒนาใหดีข้ึน 

    8) ความโปรงใสมีความสําคัญตอประชาชน เพราะการตัดสินใจบางประการ

มีผลกระทบตอประชาชนประชาชนมีสิทธิที่จะรับรูการตัดสินใจ เพื่อที่จะมั่นใจวาการตัดสินใจน้ันจะ  

สงผลรายแกตนเองหรือไม ซึ่งหากมีความโปรงใส จะเพิ่มความเช่ือมั่นและการตัดสินใจก็จะมีความ

นาเช่ือถือเพิ่มมากข้ึน  

   จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาความโปรงใส มีความสําคัญทางตอการเมือง           

การบริหารระบบเศรษฐกิจประชาสังคมและการพฒันาความโปรงใสเปนเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ และจะทําใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชน 
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  3.3 การบริหารงานโดยใชหลักความโปรงใส 

   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง

แนวทางการบริหารงานโดยใชหลักความโปรงใส ดังน้ี 

   ซอหมาด ใบหมาดปนจอ (2553 : 99) ไดศึกษาการใชหลักธรมาภิบาลในการ

บริหารโรงเรียนในหลักความโปรงใส สถานศึกษามีการเผยแพรขอมูลขาวสารประชาสัมพันธถึง

ความกาวหนาในการดําเนินการตามภารกิจตาง ๆ ของสถานศึกษาใหประชาชนทราบ 

   ชนะศักด์ิ ยุวบูรณ (2553 : 12) กลาววา ผูบริหารควรเปดโอกาสใหองคกร 

ภายนอกสถานศึกษาเขามาตรวจสอบการบริหารงานทุกดานควรจะสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน

โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูล ขาวสารที่เปนประโยชน

อยางตรงไปตรงมา ดวยภาษาที่เขาใจงายประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารดูไดสะดวก และมีกระบวนการ

ใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจน และการสรางความไววางใจซึ่งกัน และกันปรับปรุงกลไก

การทํางานของสถานศึกษาใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตรงไปตรงมา

และมีการตรวจสอบได ถูกตอง ชัดเจน โดยเฉพาะดานงบประมาณตองเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบ

ได ตรงกับขอมูลเท็จจริงของการดําเนินการ และสามารถตรวจสอบได มีการดําเนินการที่เปดเผย

ชัดเจนและเปนไปตามที่กําหนดไว 

   พระสกล ฐานธมฺโม (อินคลาย) (2556 : 83 - 84) กลาวไววา การบริหารงาน

ตามหลักความโปรงใส ผูบริหารควรเปนผูที่มีความสามารถกําหนดข้ันตอน และระยะการปฏิบัติงาน

ภายในโรงเรียน โดยตองมีความโปรงใสในการตัดสินใจในการบริหารงาน การเงิน และบุคคลการ

บริหารงานแบบโปรงใส นาจะเปนวิถีการบริหารจัดการประการหน่ึง ที่พึงปฏิบัติทั้งในหนวยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน หรือหนวยงานประเภทใด ๆ ที่ตองเกี่ยวของกับกลุมของสังคมหรือผูมีสวนได

สวนเสียหลายภาคสวนเขามามีสวนเกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางย่ิงในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศแหง

ศตวรรษที่ 21 ที่ขอมูลขาวสาร เช่ือมตอกันไดอยางรวดเร็ว จากที่หนวยงานจะปกปดความผิดหรือ

ความไมสุจริตของตนไดนานนัก การบริหารงาน แบบโปรงใส นาจะเปนวิธีการที่ดีและเหมาะสมกับ

องคกรในยุคใหม ที่มุงเนนถึงความเปดเผยความซื่อสัตยและความเปนธรรมภายใตความรับผิดชอบตอ

สังคมและเพื่อมนุษยทุกผูทุกนามในโลกใบน้ี 

   จากการศึกษาของแนวทางการบริหารงานโดยใชหลักความโปรงใส สรุปไดวา 

การบริหารงานตามหลกัความโปรงใส หมายถึง การที่ผูบริหารสถานศึกษาไดดําเนินการเกี่ยวกบัการบริหาร 

งานบุคคล โดยการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน โดยมกีารปรับปรุงระบบการทํางานของสถานศึกษาให

มีความเห็นที่ตรงกัน มีการเปดเผยขอมูลตาง ๆ ที่เปนผลประโยชนตอบุคคลากรในสถานศึกษาอยาง

ตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ทุกคนมีสวนเกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางสะดวก 

รวดเร็ว และมีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ชัดเจน 
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   จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การบริหารโดยใชหลกัธรรมาภิบาลของผูบรหิาร

สถานศึกษา ตามหลักความโปรงใส หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา โดย

การบริหารงานอยางตรงไปตรงมาโดยอาศัยหลักการสรางความไววางใจ ความเช่ือมั่นและความโปรงใส 

สามารถเปดเผยขอมูลขาวสารในการบริหารงานในดานตาง ๆ  สรางความยุติธรรมใหแกทุกฝายที่มสีวน

เกี่ยวของอีกทั้งมีกระบวนการตรวจสอบที่ถูกตองชัดเจน เพื่อนําองคการหรือสถานศึกษาไปสูความสําเร็จ

อยางมีประสิทธิภาพ 

 4. หลักการมีสวนรวม 

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง

หลักการมีสวนรวมไวดังน้ี 

  4.1 ความหมายของหลักการมีสวนรวม 

   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง

ความหมายหลักความมีสวนรวมดังน้ี 

   อรทัย กกผล (2552 : 5) กลาววา ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน

เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมและการเมืองในอดีต การมีสวนรวมมัก หมายถึง การมีสวนรวม

ทางการเมือง แตปจจุบันสังคมใหความสําคัญกับประชาธิปไตยทางตรง และประชาธิปไตยที่ประชาชน

ปกครองตนเอง สงผลใหความหมายของการมีสวนรวมมีขอบเขตกวางข้ึน การมีสวนรวม หมายถึง   

การที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปดใหประชาชนเขาไปรวมในการกําหนดกฎเกณฑ นโยบาย 

กระบวนการบริหาร และตัดสินใจของถ่ิน เพื่อผลประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมอยางแทจริง 

ทั้งน้ีตองอยูบนพื้นฐานของการที่ประชาชนจะตองมีอิสระทางความคิด มีความรู ความสามารถในการ

กระทํา และมีความเต็มใจที่จะเขารวมกิจกรรมน้ัน ๆ โดยหลักการการมีสวนรวมของประชาชนจะตอง

มีลักษณะการเขารวมอยางครบวงจร ต้ังแตตนจนถึงสิ้นสุด 

   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552 : 9) กลาววา หลักการ     

มีสวนรวมเปนกระบวนการที่ขาราชการ ประธาน และผูที่มีสวนไดสวนเสียทุกกลุม มีโอกาสไดเขารวม 

ในการเรียนรูรับรูทําความเขาใจรวมแสดงทัศนะรวมเสนอปญญาประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดหา

แนวทางรวมแกปญหารวมกันในกระบวนการตัดสินใจและรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวน 

การพัฒนา  

   สุรชัย ขวัญเมือง (2552 : 28) กลาววาหลักการมีสวนรวม คือ การบริหาร

จัดการ โดยใชหลักการมีสวนรวมของประชาชนจากสังคมทุก ๆ ระดับ โดยเฉพาะอยางย่ิงการมีสวนรวม

ในการตัดสินใจที่สําคัญและจะมีผลกระทบตอผูคนและสังคม และการมีสวนรวมน้ีถือไดวาเปนหลักการ

สําคัญของการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล ซึ่งในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขสามารถทําไดในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในการเลือกต้ังการสอบถามหรือการไตสวนสาธารณะ 
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การประชุมสาธารณะ การทําประชาพิจารณ การออกเสียงประชามติ การแสดงมติมหาชน การเสนอ

รางกฎหมาย การระวังยับย้ังการออกกฎหมาย หรือโครงการของรัฐ และสิทธิการเสนอช่ือเพื่อการย่ืน

ถอดถอน 

   ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร (2553 : 2) ไดกลาววา หลักการมีสวนรวม คือ การให

โอกาสบุคคลที่มีความเกี่ยวของเขามามีบทบาทในการรวมตัดสินใจในเรื่องราวตาง ๆ ที่สําคัญ รวมทั้ง

การเปดรับฟงความคิดเห็นเพื่อรับคําช้ีแนะคําแนะนํา ที่นํามารวมในการวางแผนและนําไปปฏิบัติให

บรรลุวัตถุประสงคในระดับสังคม ซึ่งประกอบดวยบุคคล หลากหลายและมีแนวคิดเห็นที่แตกตาง 

หลักการมีสวนรวมจะชวยประสานความคิดเห็นหรือความตองการที่แตกตางกันออกไปอยูบนพื้นฐาน

โดยคํานึงถึงประโยชน 

   พระปยวัฒน ปยสีโล (จักรแต) (2554 : 38) ไดสรุปวา การมีสวนรวม หมายถึง

การเปดโอกาสใหบุคลากรและชุมชนที่มีสวนรับรูและแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจแกไขปญหา

สําคัญตาง ๆ ของสถานศึกษา 

   ปูรณญาดา กาพยตุม (2555 : 8) กลาวไววา หลักการมีสวนรวม หมายถึง       

การบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาอยางมีสวนรวมในการบริหารและตัดสินใจทั้งครู บุคลากร

ทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาบุคคลในชุมชน รวมทั้งหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานเอกชน

ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ใหโอกาสแสดงทรรศนะมีการนําความคิดเห็นไปประกอบ 

การพิจารณากําหนดนโยบายและการตัดสินใจเชนการจัดทําแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจําปการ

เผยแพรขาวสารขอมูลประชาสัมพันธการแสดงความคิดเห็นและประเมินผลงานของสถานศึกษา 

   จากการศึกษาความหมายหลักความมีสวนรวม สรุปไดวา หลักความมีสวนรวม 

หมายถึง การเขารวมอยางแข็งขันของกลุมบุคคลในข้ันตอนตาง ๆ ของการทํางานการดําเนินกิจกรรม

อยางหน่ึงการมีสวนในการสนับสนุนที่เปนไปในรูปแบบของผูเขารวมมีสวนทําใหเกิดผลของกิจกรรม         

ที่เขารวม มิใชเปนผูคิดตัดสินใจหรือผูที่ไดรับผลประโยชนเทาน้ัน 

  4.2 ความสําคัญหลักการมีสวนรวม 

   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง

ความสําคัญหลักความมีสวนรวม ดังน้ี 

   สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2552) กลาววา หลักการมีสวน

รวมเปนปจจัยที่สําคัญในการบริหารจัดการ โดยใชหลักการมีสวนรวมทําใหประชาชนในทุก ๆ ระดับ 

สามารถมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องสําคัญตาง ๆ และเรือ่งมีผลกระทบตอผูคนและสังคม 

   จีรนันท สมนอย และคณะ (2559) กลาววาหลักการมีสวนรวมของประชาชน

เปนปจจัยที่สําคัญใหการเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม ในการปฏิบัติงานทําใหการปฏิบัติงาน          

มีประสิทธิภาพมากข้ึน และเปนการสงเสริมใหกระบวนการพัฒนาการปฏิบติังานประสบผลสําเร็จมากข้ึน 
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   เสนห จุยโต และกิตติพงษ เกียรติวัชรชัย (2555 : 9) อธิบายวา หลักการมีสวนรวม 

(Participation) ประกอบไปดวยหลักการสําคัญ 4 หลักการ ดังน้ี 1) ระดับการใหขอมูล เปนระดับ

ตํ่าสุดและเปนวิธีการที่งายที่สุดของการติดตอสื่อสาร ระหวางผูวางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อให

ขอมูลแกประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูวางแผนโครงการ และยังเปดโอกาสใหแสดงความ

คิดเห็นหรือเขามาเกี่ยวของใด ๆ เชน การแถลงขาว การแจกขาว การแสดงนิทรรศการ และการทํา

หนังสือพิมพใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ 2) ระดับการเปดรับความคิดเห็นจากประชาชน เปน

ระดับที่สูงกวาระดับแรก กลาวคือ ผูวางแผนโครงการเชิญชวนใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให

ไดขอมูลมากข้ึน และประเด็นในการประเมินขอดีขอเสียชัดเจนย่ิงข้ึน เชน การสํารวจความคิดเห็น 

ของประชาชนเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการตาง ๆ และการบรรยายใหประชาชนฟงเกี่ยวกับโครงการตาง ๆ 

แลวขอความคิดเห็น จากผูฟงรวมไปถึงการรวมปรึกษาหารือ เปนตน 3) ระดับการวางแผนรวมกัน

และการตัดสินใจ เปนระดับข้ันที่สูงกวาการปรกึษาหารือ กลาวคือ เปนเรื่องการมีสวนรวมที่มีขอบเขต

กวางมากข้ึน มีความรับผิดชอบรวมกันในการตัดสินใจ และวางแผนเตรียมโครงการ และเตรียมรับผล

ที่จะเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ระดับน้ีมักใชในกรณีที่เปนเรื่องซับซอนและมีขอโตแยงมาก เชน 

การใชกลุมที่ปรึกษาซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของการใชอนุญาโตตุลาการเพื่อปญหา

ขอขัดแยง และการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกัน เปนตน 4) ระดับการพัฒนาศักยภาพในการมี

สวนรวม สรางความเขาใจใหกับสาธารณชน เปนระดับข้ันที่สูงสุดของการมีสวนรวม คือ เปนระดับ       

ที่ผูรับผิดชอบโครงการไดตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนที่จะไดรับจากการมีสวนรวม         

ของประชาชนและไดมีการพัฒนาสมรรถนะ หรือขีด ความสามารถในการมีสวนรวมของประชาชนให

มากข้ึนจนอยูในระดับที่สามารถมีสวนรวมไดอยาง เต็มที่และเกิดประโยชนสูงสุด 

   จากการศึกษาความสําคัญหลักความมีสวนรวม สรุปไดวา หลักการมีสวนรวม

เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการบริหารกิจการบานเมืองมากข้ึนทุกขณะ เพราะการมีสวนรวม        

ของประชาชนเปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามารวมรับรู มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจ 

การดําเนินการของโครงการ รวมถึงไดรับการเสริมสรางขีดความสามารถเพื่อเขามามีสวนรวม การมี

สวนรวมจึงเปนกระบวนการที่ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมทางการเมืองการบริหารและ 

การตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ไดจัดการแสดงทัศนะ    

ตาง ๆ ตอการดําเนินงานที่มีผลตอชีวิตความเปนอยู เพื่อใหนําไปประกอบการตัดสินใจระดับนโยบาย 

การใหคําแนะนําปรึกษารวมวางแผนชวยปฏิบัติตลอดจนควบคุมการดําเนินงาน ดังน้ันการมีสวนรวม

จึงเปนการสื่อสารสองทาง มีการแลกเปลี่ยนขอมูลและรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหวางรัฐกับ

ประชาชน ซึ่งเปนกระบวนการที่เสริมสรางความสามัคคีในคติ ในขณะเดียวกันจะกอใหเกิด

กระบวนการติดตาม ตรวจสอบนโยบาย และการดําเนินการของรัฐใหดําเนินงานที่รับผิดชอบตอสังคม

มากข้ึน 



 72

  4.3 การบริหารโดยใชหลักการมีสวนรวม 

   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง

แนวทางความสําคัญการบริหารโดยใชหลกัการมีสวนรวม ดังน้ี 

   ชนะศักด์ิ ยุวบูรณ (2553 : 12) กลาววา ผูบริหารควรเปดโอกาสใหนักเรียน 

เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องที่มีความเกี่ยวของ และสงผลกระทบตอนักเรียนโดยตรง ใหครู

และนักเรียนประเมินผลงานของโรงเรียน ควรจะเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอ 

ความคิดเห็นในการตัดสินใจ ปญหาสําคัญของประเทศไมวาดวยการแสดงความคิดเห็น การไตสวนสาธารณะ 

การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรืออื่น ๆ การเปดโอกาสใหบุคลากรและชุมชนมีสวนรวม       

ในการรับรู และเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญตาง ๆ ของสถานศึกษา เปนการมีสวนรวม

ของทั้งประชาชนและเจาหนาที่รัฐในการบริหารงาน เพื่อใหเกิดความคิดริเริ่มและพลังงานการทํางาน

ที่สอดคลองประสานกัน เพื่อบรรลุเปาหมายในการใหบริการประชาชนและบุคลากรทางการศึกษา 

   ปูรณญาดา กาพยตุม (2555 : 47) พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สวนใหญ ไดนําหลักการมีสวนรวมไปปฏิบัติโดยผูบริหารสถานศึกษาใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวม         

ในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา ใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวม

ในการบริหารสถานศึกษา รวมทั้งใหมีการจัดการสงเสริมใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดมีสวนรวม

ในการพัฒนาศักยภาพของหนวยงาน 

   พระสกล ฐานธมฺโม (อินคลาย) (2556 : 83 - 84) กลาวไววา การบริหารตาม

หลักการมีสวนรวมผูบรหิารควรเปนผูที่เปดโอกาสใหคร ูนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรับรูและ

เสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของโรงเรียน 

   จากการศึกษาแนวทางความสําคัญการบริหารโดยใชหลักการมีสวนรวม สรุปได

วาการบริหารงานบุคคลตามหลักการมีสวนรวมหมายถึงการที่ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากร

ในสถานศึกษามีสวนรับรูและเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากร การใหความดีความชอบ

การลงโทษบุคลากรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาความกาวแรกของสถานศึกษา ทั้งในดาน

การเงินการลงทุนรวมถึงการแกไขปญหาสําคัญที่เกิดข้ึนภายในสถานศึกษาไมวาดวยการแสดงความ

คิดเห็น การทําประชาพิจารณ ประชามติ ประชุม หรือการรับฟงความคิดเห็นประเภทอื่น 

   จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การบริหารโดยใชหลกัธรรมาภิบาลของผูบรหิาร

สถานศึกษา ตามหลักการมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

โดยการเปดโอกาสใหบุคลากร ประชาชน หนวยงานที่เกี่ยวของจากทุกฝายเขามามีสวนรวม รับรู 

แสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจรวมกันตามความเหมาะสม มีความไววางใจกันมีความผูกพัน        

เปนอิสระที่จะรับผิดชอบรวมกัน เพื่อกอใหเกิดการพัฒนารวมกัน รวมปฏิบัติ รวมแบงปนผลประโยชน

และรวมประเมินผลดวยความยุติธรรม 
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 5. หลักความรับผิดชอบ 

  5.1 ความหมายของหลักความรับผิดชอบ 

   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยงของ มีนักวิชาการหลายทานได

กลาวถึงความหมายของหลักความรับผิดชอบไวตาง ๆ ดังน้ี  

   หลักความรับผิดชอบมีความหมายกวางกวา ความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับ

พฤติกรรมเทาน้ันยังรวมถึงความรับผิดชอบในผลงานหรือปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุผลตามเปาหมาย        

ที่กําหนดไว รวมทั้งการตอบสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ เปนเรื่องของความพรอมที่จะ

รับผิดชอบ ความพรอมที่จะถูกตรวจสอบได โดยในแงมุมของการปฏิบัติถือวา สํานึกรับผิดชอบเปน

คุณสมบัติหรือทักษะที่บุคคลพึงแสดงออกเพื่อเปนเครื่องช้ีวาไดยอมรับในภารกิจที่ไดรับมอบหมาย

และนําไปปฏิบัติดวยความรับผิดชอบ ประกอบดวยหลักการดังน้ี 

    1) การมีเปาหมายที่ชัดเจน การมีเปาหมายที่ชัดเจนเปนสิ่งสําคัญสิ่งแรก   

ของระบบสํานึกรับผิดชอบกลาวคือองคการจะตองทําการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคของการ

ปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมใหมใหชัดเจน  

    2) ทุกคนเปนเจาของรวมกัน จากเปาหมายที่กําหนดเอาไว ตองใหทุกคนรับรู

และเกิดความเขาใจถึงสิ่งที่ตองการบรรลแุละเงื่อนไขเวลาที่ตองการใหเห็นผลงาน เปดโอกาสใหทุกคน

ไดเปนเจาของกิจกรรมพรอมกัน เพื่อใหเกิดการประสานกําลังคน รวมใจกันทํางานเพื่อมิตรภาพโดยรวม  

    3) การปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพ ความสําเร็จของการสรางสํานึก

รับผิดชอบอยูที่ความสามารถของหนวยงานในการสื่อสาร สรางความเขาใจใหเกิดข้ึนในหนวยงาน 

ผูบริหารใหการสนับสนุน แนะนํา ทําการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ และมีการประสานงานรวมกัน 

ทํางานระหวางหนวยงานตาง ๆ  

    4) การจัดการพฤติกรรมที่ไมเอื้อตอการทํางานอยางไมหยุดย้ัง ปจจุบันการ

เปลี่ยนแปลงนับวาเปนเรื่องปกติและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง นับวาเปนเรื่องปกติและทุกครั้งที่มี

การเปลี่ยนแปลง มักมีการตอตานการเปลี่ยนแปลงเสมอ หนวยงานตองมีมาตรการในการจัดการกับ

พฤติกรรมการตอตานการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเพื่อใหบุคคลเกิดการยอมรับแนวความคิดและ

เทคโนโลยีใหม ๆ  

    5) การมีแผนสํารอง สวนประกอบสําคัญ หนวยงานควรมีลักษณะสํานึก

รับผิดชอบตองมีการวางแผนฟนฟูที่สามารถสื่อสารใหทุกคนในหนวยงานไดรับทราบ และเขาใจ

นโยบายของหนวยงาน และที่สําคัญคือตองมีการกระจายขอมูลขาวสารถูกตองสมบูรณอยางเปดเผย  

    6) การติดตามและประเมินผลการทํางาน หนวยงานจําเปนตองมีการ

ติดตามและประเมินผลงานเปนระยะ ๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อตรวจสอบวาผลงานน้ันเปนไปตาม

มาตรฐานคุณภาพงานที่กําหนดไวหรือไม ผลงานที่พบวายังไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดตองมีการ

ดําเนินการแกไขทันที 
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   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552 : 9) กลาววา หลักความ

รับผิดชอบ คือการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว  

โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยูในระดับที่สามารถตอบสนองตอความคาดหวังของสาธารณชน รวมถึง

การแสดงออกถึงจิตสํานึกรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

   สุรชัย ขวัญเมือง (2552 : 28) กลาววา หลักความรับผิดชอบ คือ การตระหนัก

ในสิทธิและหนาที่ มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การตัดสินใจกระทําการใด ๆ ตองกระทํา

โดยมีพันธะความรับผิดชอบตอสารธารณะ หรือผูมีสวนไดสวนเสียกับหนวยงานน้ัน ๆ และกลาที่จะ

ยอมรับกับผลจากการกระทําน้ัน ๆ  

   ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร (2553 : 2) กลาววา หลักความรับผิดชอบ คือ ความ

รับผิดชอบในงานของตน ความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง รวมถึงเกิดความรูสึกตระหนักและ

สํานึกในสิทธิและหนาที่ของตนเอง 

   พระปยวัฒน ปยสีโล (จักรแต) (2554 : 38) ไดสรุปวา หลักความรับผิดชอบ 

หมายถึง การตระหนักในสิทธิหนาที่ของตนเอง มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสถานศึกษาการเอาใจใส

ปญหาและการกระตือรือรนในการแกปญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางกันและ

ความกลัวที่จะยอมรับผลของการกระทํา 

   ปูรณญาดา กาพยตุม (2555 : 8) หลักความรับผิดชอบ หรือความสํานึก

รับผิดชอบ หมายถึง การบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา โดยมีความมุงมั่นและต้ังใจที่จะ

ปฏิบัติงานอยางเต็มความรู ความสามารถ มีการมอบหมายงานตามความสามารถของแตละบุคคล           

มีการนิเทศ การกํากับ การติดตาม ปฏิบัติงานตลอดจนมีการประชุม วางแผนการดําเนินงานทุก ๆ ป 

มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปครบตามภารกิจ 4 กลุม ไดแก งานขอมูลสารสนเทศเปนระบบ          

มีการวินิจฉัย สั่งการ บนพื้นฐานขอมูลที่ ถูกตอง ยอมรับผลดี ผลเสีย จากการปฏิบัติงานอยาง

รับผิดชอบ มีการนําผลการประเมินไปใชการวางแผนปรับปรุง เพื่อพัฒนางานอยางตอเน่ือง 

   จากการศึกษาแนวคิดความหมายหลักความรับผิดชอบ สรุปไดวา หลักความ

รับผิดชอบ คือ การทําใหสังคมเปนสังคมที่ทุกคนทุกฝายตระหนักในสิทธิหนาที่ มีสํานึกในความ

รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองและการใสใจปญหาสาธารณะ รวมทั้งมีความกระตือรือรนในการ

แกปญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง โดยพยายามหาทางออกทุกอยางสามารถ

ยอมรับรวมกันได กลารับผลที่จะเกิดข้ึนจากการกระทําของงาน 

  5.2 ความสําคัญของหลักความสํานึกรับผิดชอบ 

   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยงของ มีนักวิชาการหลายทานได

กลาวถึงความสําคัญของหลักความรับผิดชอบไวตาง ๆ ดังน้ี 

   พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดพระราชทานพระบรมราโชวาท

เกี่ยวกับความรับผิดชอบไววา การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินตอไปไดโดยราบรื่นน้ัน 
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จําเปนอยางย่ิงจะตองทําดวยความรับผดิชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนวัตถุประสงค

ที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจความหมายของคําวา “ความรับผิดชอบ” ใหถูกตองขอให

เขาใจวารับผิดไมใชการรับโทษหรือถูกลงโทษ รับชอบไมใชรับรางวัลหรือรับคําชม การรูจักรับผิดหรือ

ยอมรับรูวาอะไรผิดพลาด เสียหายและเสียหายเพราะอะไร เพียงใดน้ันมีประโยชน ทําใหบุคคลรูจัก

พิจารณางานตนเอง ยอมรับความผิดของตนเอง โดยใจจริงเปนทางที่จะชวยใหแกไขความผิด และใหรู

วาจะตองปฏิบัติแกไขใหม สวนการรูจักรับชอบหรือรูวาอะไรกดดัน ไดแกถูกตรงตามความ มุงหมาย 

ถูกตามหลักวิชาถูกตามวิชาการน้ันมีประโยชน ทําใหทราบวาจะทําใหงานสําเร็จสมบูรณไดอยางไร       

ขอไดคือปฏิบัติตอไป นอกจากน้ันเพื่อเขาใจความหมายของคําวารับผิดชอบตามนัยดังกลาวแลว        

ผูที่เขาใจซึ่งในความรับผิดชอบ และสํานึกตระหนักไดทันทีวาความรับผิดชอบ คือ หนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายใหทํา จะหลีกเลี่ยงและละเลยไมได จึงใครขอใหทุกคนสังวรระวังในความรับผิดชอบใหมาก

ที่สุด มีความรับผิดชอบจะสามารถประกอบการงานไดบรรลุสําเร็จตามที่มุงหมายไวไดอยางแนนอน 

   กรมสุขภาพจิต (2546 : 28) ไดใหความสําคัญของความรับผิดชอบไววา 

นักเรียน นักศึกษา เปนวัยที่เริ่มกาวออกไปสูสังคมภายนอก เยาวชนจึงจําเปนตองเรียนรูการปรับตัว

การยอมรับกติกาของกลุมเพื่อน ของโรงเรียน เพื่อใหคนสามารถอยูในกลุมไดอยางภาคภูมิใจ ดังน้ัน

การมีวินัยในตนเองจะทําใหเกิดความรับผิดชอบ 

   เสนห จุยโต และกิตติพงษ เกียรติวัชรชัย (2555) อธิบายวา หลักสํานึก

รับผิดชอบ (Accountability) ประกอบดวย หลักการสาํคัญ ดังน้ี 1) การมีเปาหมายที่ชัดเจน เปนสิ่งสําคัญ

สิ่งแรกของระบบสํานึกรับผิดชอบ กลาวคือ องคการจะตองทําการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคของ

การปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมใหมใหชัดเจน วาตองการบรรลุอะไรและเมื่อไรที่ตองการเห็นผลลัพธน้ัน 

2) ทุกคนเปนเจาของรวมกันจากเปาหมายที่ไดกําหนดเอาไวตองประกาศใหทุกคน ไดรับรูและเกิด

ความเขาใจถึงสิ่งที่ตองการบรรลุและเงื่อนไขเวลาที่ตองการใหเห็นผลงาน เปดโอกาส ใหทุกคนไดเปน

เจาของโครงการสรางวัฒนธรรมน้ีรวมกัน เพื่อใหเกิดการประสานกําลังคนรวมใจกัน ทํางานเพื่อผลิต

ภาพโดยรวมขององคการ 3) การปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพ ความสําเร็จของการสรางวัฒนธรรม

สํานึก รับผิดชอบอยูที่ความสามารถของหนวยงานในการสื่อสารสรางความเขาใจใหเกิดข้ึนในองคการ 

ผูบริหารใหความสนับสนุน แนะนําทําการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพและมีการประสานงานรวมมือ 

กันทํางานระหวางหนวยงานตาง ๆ ในองคการ 4) การจัดการพฤติกรรมที่ไมเอื้อการทํางานอยาง      

ไมหยุดย้ัง ปจจุบันการเปลี่ยนแปลง นับวาเปนเรื่องปกติและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมักจะมีการ

ตอตานการเปลี่ยนแปลงเสมอ หนวยงาน ตองมีมาตรการในการจัดการกับพฤติกรรมการตอตานการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวเพื่อใหทุกคนเกิดการ ยอมรับแนวความคิดและเทคโนโลยีใหม ๆ 5) การมี

แผนการสํารอง สวนประกอบสําคัญขององคการที่มีลักษณะวัฒนธรรม สํานึกรับผิดชอบ ตองมีการ

วางแผนฟนฟูที่สามารถสื่อสารใหทุกคนในองคการไดทราบและเขาใจถึง แผนและนโยบาย          
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ขององคการและที่สําคัญคือ ตองมีการกระจายขอมูลขาวสารที่ถูกตองสมบูรณอยาง เปดเผย 6) การ

ติดตามและประเมินผลการทํางาน องคการจําเปนตองมีการติดตามและประเมินผลการทํางานเปน

ระยะ ๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อตรวจสอบดูวาผลงานน้ันเปนไปตามมาตรฐาน คุณภาพงานที่กําหนดไว

หรือไม ผลงานที่พบวายังไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดตองมีการดํา เนิน การแกไขในทันทีขณะที่

ผลงานที่ไดมาตรฐานตองไดรับการยกยองในองคการ 

   จากการศึกษาแนวคิดความสําคัญหลักความรับผิดชอบ สรุปไดวา หลักความ

สํานึกรับผิดชอบ เปนกระบวนการทาํงานที่ชวยเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานใหดีข้ึน ความสํานึก

รับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตองมีลักษณะสําคัญ 6 อยาง คือ มีเปาหมายที่ชัดเจน        

ทุกคนเปนเจาของรวมกัน มีประสิทธิภาพ ปราศจากพฤติกรรมที่ไมเอื้ออํานวยใหเกิดความรับผิดชอบ 

ทํางานอยางไมหยุดย้ัง และมีแผนสํารองการติดตามประเมินผลการทํางาน เน่ืองจากภาครัฐเปนผูใช

อํานาจหนาที่สําหรับรับการบริหารจัดการกิจการของรัฐทุกระดับ ดังน้ันจึงตองสรางเครื่องมือและ

วัฒนธรรมสํานึกรับผิดชอบ โดยเฉพาะตออํานาจหนาที่ การบริหารและการเงินการบังคับใหเกิดความ

รับผิดชอบ และตรวจสอบไดจะประเมินการตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมขาราชการใหรับผิดชอบ

ตอภารกิจตอสังคมที่จะแกปญหาของประชาชน เคารพความคิดเห็นที่แตกตางและกลาที่จะยอมรับผล

ที่ตามมาจากการกระทําของตนเอง 

  5.3 การบริหารโดยใชหลักความรับผิดชอบ 

   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยงของ มีนักวิชาการหลายทานได

กลาวถึงแนวทางการบริหารโดยใชหลักความรับผิดชอบไวตาง ๆ ดังน้ี 

   ชนะศักด์ิ ยุวบูรณ (2553 : 12) กลาววา ผูบริหารควรยอมรับผลของการทํางาน

ของตนเองและไมโยนความผิดใหครูและบุคลากรทางการศึกษาคนอื่น ๆ และการตระหนักในสิทธิหนาที่

ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และการกระตือรือรน

ในการแกปญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง และความกลาที่จะยอมรับผลจากการ

กระทําของตนเอง การตระหนักในสิทธิหนาที่มีจิตใตสํานึกในความรับผิดชอบตอสถานศึกษาการใสใจ

ปญหาและการกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความ

กลาที่จะยอมรับผล เจาหนาที่จะตองมีความรับผิดชอบตอประชาชนความพึงพอใจของประชาชนตอ

การปฏิบัติ และเปนตัวช้ีวัดสําคัญในการประเมินความสําเร็จของหนวยงานและเจาหนาที่ 

   รินทรรดี พิทักษ (2553 : 40) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตาม

หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารในทัศนะของครู พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการประพฤติปฏิบัติตาม

หลักธรรมาภิบาลดานหลักความรับผิดชอบ โดยเขาใจปญหาในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพรอม

ที่จะใหความชวยเหลือแกบุคลากรที่เกิดปญหาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนกลาจะรับผลดีผลเสีย           

ที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานของตนเอง และบุคลากรในสถานศึกษาและแสดงความรับผิดชอบเมื่อ

เหตุการณตาง ๆ เกิดข้ึน  
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   พระสกล ฐานธมฺโม (อินคลาย) (2556 : 83 - 84) กลาวไววา การบริหารตาม

หลักความรับผิดชอบผูบริหารควรเปนผูที่ตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบตอ

สังคมการใสใจปญหาของโรงเรียนการกระตือรือรนในการแกไขปญหา ตลอดจนการเคารพในความ

คิดเห็นที่แตกตางและกลาที่จะยอมรับผลดีผลเสียจากการกระทําของตนเอง 

   จากการศึกษาแนวทางการบริหารโดยใชหลักความรับผิดชอบ สรุปไดวา        

การบริหารงานบุคคลตามหลักความรับผิดชอบหมายถึงการที่ผูบริหารสถานศึกษาไดตระหนักถึงความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ของตนและบุคลากร และคํานึงถึงผลงานของบุคลากรตอเปาหมาย        

ของสถานศึกษาที่กําหนดไว มีการมอบหมายงานตามความรูความสามารถของบุคลากร มีการนิเทศ

กํากับการปฏิบัติอยางสม่าํเสมอ มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานรวมกันทุกป มีความกระตือรือรน

ในการแกปญหา เคารพในความเห็นที่แตกตาง ยอมรับผลดีผลเสียจากการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ 

และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงงานอยางตอเน่ือง 

   จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การบริหารโดยใชหลกัธรรมาภิบาลของผูบรหิาร

สถานศึกษาตามหลักความรับผิดชอบ หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

โดยการสรางความตระหนักในสิทธิหนาที่ความรับผิดชอบ มีการมอบหมายงาน เคารพซึ่งกันและกัน  

มีความกระตือรือรนในการแกปญหา กลาที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการตัดสินใจโดยมีความ

มุงมั่นในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถรับผิดชอบตอสิ่งที่เกิดข้ึนตลอดจนการเคารพในความ

คิดเห็นที่แตกตางไมวาจะเปนผลดีหรือผลเสีย เพื่อใหองคการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  6.  หลักความคุมคา 

   หลักการน้ีคํานึงถึงประโยชนสูงสุดแกสวนรวมในการบริหารการจัดการ และ

การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด สิ่งเหลาน้ีเปนผลในการปฏิบัติอันเกิดจากการใชหลักธรรมาภิบาล 

ประกอบดวย 

    1) การประหยัด 

     1.1) การทํางานและผลตอบแทนบุคลากรเปนไปอยางเหมาะสม 

     1.2) การไมมีความขัดแยงเรื่องผลประโยชน 

     1.3) การผลิตหรือบริการไดมาตรฐาน 

     1.4) การมีการตรวจสอบภายในและจัดทํารายงานการเงิน 

     1.5) การมีการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

    2) การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

     2.1) มีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

     2.2) มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

     2.3) มีการใชผลตอบแทนตามผลงาน 



 78

    3) ความสามารถในการแขงขัน 

     3.1) การมีนโยบาย แผน วิสัยทัศน พันธะกิจ และเปาหมาย 

     3.2) การมีการเปนผลงานดานบริการ 

     3.3) มีการประเมินผลการทํางาน 

  6.1 ความหมายของหลักความคุมคา 

   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยงของ มีนักวิชาการหลายทานได

กลาวถึงความหมายของหลักความคุมคาไวตาง ๆ ดังน้ี 

   ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร (2553 : 2) กลาววา หลักความคุมคา คือ การบริหาร

จัดการใหเกิดประโยชนสูงสุดในระดับบุคคล ความคุมคาเทียบเคียงไดกับความประหยัดไมฟุมเฟอย 

และใชทรัพยากรทีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนอยางคุมคาในระดับกิจการ คือ การบริหารจัดการ

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดหรือเกิดมูลคามากที่สุด เชน การใชพลังงานอยางคุมคา และรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติใหย่ังยืน สําหรับระดับของกิจการคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี ซึ่งไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดกําหนด

หลักสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดถือภาวะผูนําพื้นฐาน 4 ประการ ดังน้ี 

    1) ความโปรงใส (Transparency หรือ Openness) คือ ฐานที่สรางความ

ไววางใจระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท ภายในกรอบขอจํากัดของภาวการณแขงขัน 

โปรงใสมีสวนชวยเสริมประสิทธิผล และชวยใหคณะกรรมการของบริษัทสามารถแกไขปญหาอยางมี

ประสิทธิผลและเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูเกี่ยวของพินิจพิเคราะหบริษัทไดอยางถ่ีถวนข้ึน 

    2) ซื่อสัตย (Integrity) หมายถึง การทําธุรกิจอยางตรงไปตรงมาภายใน

กรอบจริยธรรมที่ดีรายงานทางการเงินและสารสนเทศอื่น ๆ ที่เผยแพรโดยบริษัทตองแสดงภาพ            

ที่ถูกตอง และครบถวนเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท ความนาเช่ือถือได         

ของรายงานข้ึนอยูกับความซื่อสัตยสุจริตของผูที่จัดทําและนําเสนอ 

    3) ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ (Accountability) 

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ มีสวนสําคัญกับคณะกรรมการและผู ถือหุน 

คณะกรรมการแสดงความรับผิดชอบดังกลาวโดยมีบทบาทสําคัญในการเสนอรายงานตอผูถือหุน

เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 

    4) ความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness) ความสามารถในการ

แขงขันมีเปาหมายเพื่อชวยสรางความเจริญและเพิ่มมูลคา 

   พระปยวัฒน ปยสีโล (จักรแต) (2554 : 38) ไดสรุปวา หลักความคุมคา 

หมายถึง การบริหารจัดการและใชทรัพยากรของสถานศึกษาที่มีอยูอยางคุมคา สรางสรรค และ           

มีคุณภาพ รวมถึงรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณย่ังยืน 
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   ปูรณญาดา กาพยตุม (2555 : 8) กลาววา หลักความคุมคา หมายถึง การบริหาร 

จัดการของผูบริหารสถานศึกษาโดยมีการบริหารจัดการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางรูคุณคา 

โดยการสงเสริม สนับสนุน รณรงคการใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งการจัดสรรและการใชจายงบประมาณ 

การจัดสภาพแวดลอมแหงการเรียนรู แหลงเรียนรูตาง ๆ  

   จากการศึกษาแนวคิดความหมายหลักความคุมคา สรุปไดวา หลักความคุมคา 

คือ การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการทําใหสังคมไทย

เปนสังคมที่รูจักคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ และบริหารงานดวยความประหยัด มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล โดยเฉพาะอยางย่ิงภาครัฐซึ่งตองใหบริการที่คุณภาพแกประชาชน 

  6.2 ความสําคัญหลักความคุมคา 

   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยงของ มีนักวิชาการหลายทานได

กลาวถึงความสําคัญของหลักความคุมคาไวตาง ๆ ดังน้ี 

   สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2552) กลาววา หลักความคุมคา

เปนปจจัยสําคัญทาํใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และใชทรัพยากรอยางคุมคา

โดยยึดถือประโยชนสูงสุดของสังคม 

   เสนห จุยโต และกิตติพงษ เกียรติวัชรชัย (2555) อธิบายวา หลักความคุมคา 

(Value for Money) หลักการน้ีคํานึงถึงประโยชนสูงสุดแกสวนรวมในการบริหารการจัดการ และ    

การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด สิ่งเหลาน้ีเปนผลในการปฏิบัติอันเกิด จากการใชหลักธรรมาภิบาล

น่ันเอง ประกอบดวย 1) การประหยัด หมายถึง การทํางานและผลตอบแทนบุคลากรเปนไปอยางเหมาะสม 

การไมมีความขัดแยงเรื่องผลประโยชน การมีผลผลิตหรือบริการไดมาตรฐาน การมีการตรวจสอบ 

ภายในและการจัดทํารายงานการเงิน และการมีการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 2) การใชทรัพยากรให

เกิดประโยชนสูงสุด หมายถึง มีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

และมีการใชผลตอบแทนตามผลงาน 3) ความสามารถในการแขงขัน หมายถึง การมีนโยบาย         

แผน วิสัยทัศนพันธกิจ และเปาหมายการมีการเนนผลงานดานบรกิาร การมีการประเมินผลการทํางาน 

และผูบริหารระดับสูงมีภาวะผูนํา 

   จีรนันท สมนอย และคณะ (2559) กลาววา หลักความคุมคาเปนการระดม

ความคิดเห็นที่หลากหลาย บุคลากรทุกฝาย สามารถรวมกันวางแผน เพื่อใหเกิดความคุมคา โดย

คํานึงถึงความเหมาะสมและเกิดประโยชนตอการจัดการ ทําใหผลการดําเนินงานมีประสิทธิผลคุมคา 

และเปนประโยชนตอการดําเนินงาน 

   จากการศึกษาแนวคิดความสําคัญหลักความคุมคา สรุปไดวา หลักความคุมคา

เปนหลักการปฏิบัติงาน ดวยความรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน อํานวยความสะดวกใชวัสดุครุภัณฑ 

งบประมาณ อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุด ตลอดจนกํากับ 
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ติดตามและประเมินผล ตามแผนงาน ดวยวิธีหลากหลายมุงเนนถึงการบริหารจัดการ ทรัพยากรที่มี  

อยูอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพซึ่งครอบคลุม 3 ประเด็น คือ การบริหารจัดการใชทรัพยากรอยาง

ประหยัด และความสามารถในการแขงขัน โดยควรคํานึงถึงตนทุนในการทํางานคุมคาในเชิงงบประมาณ 

บุคลากร เวลา และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  6.3 แนวทางการบริหารโดยใชหลักความคุมคา 

   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยงของ มีนักวิชาการหลายทานได

กลาวถึงแนวทางการบริหารโดยใชหลักความคุมคาไวตาง ๆ ดังน้ี 

   ปูรณญาดา กาพยตุม (2555 : 47) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุน

ใหรวมกันประหยัดพลังงาน เพื่อรักษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังตอง

รวมกันจัดกิจกรรมรณรงคการใชทรัพยากรอยางคุมคา ตลอดจนมีการบริหารจัดการวางแผนการใช

ทรัพยากรอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด เชน คุณคาของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม คุณคา

ของเวลาจึงควรรูจักใชเวลาใหดีและคุมคามากที่สุด การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีอยูอยาง

จํากัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคา 

สรางสรรคสินคาและบริการที่มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากร 

ธรรมชาติใหสมบูรณย่ังยืน การบริหารจัดการและการใชทรัพยากรของสถานศึกษาที่มีอยูอยางคุมคา 

และสรางสรรคและมคุีณภาพ รวมถึงรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณย่ังยืน โดยการบริหารจดัการ

ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหมีการใชอยางประหยัดคุมคาเกิดประโยชนสูงสุดและสอดคลองกับ       

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน ผูบริหารควรสนับสนุนใหมีการนําวัสดุที่ใชแลวกลับมาใชใหม ควรจัดสรร

บุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน มาปฏิบัติหนาที่ดูแลรักษาและใชประโยชนจากวัสดุ ครุภัณฑ 

อาคาร สถานที่ของโรงเรียน อยางประหยัดคุมคา 

   พระสกล ฐานธมฺโม (อินคลาย) (2556 : 83 - 84) กลาวไววา การบริหารงาน

ตามหลักความคุมคาผูบริหารควรมีความสามารถในการบริหารจัดการ และใชทรัพยากรที่มีอยู        

อยางจํากัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหนักเรียนผูปกครองและชุมชน มีความ

ประหยัดใชของอยางคุมคา 

   จากการศึกษาแนวคิดการบริหารหลักความคุมคา สรุปไดวา การบริหารงาน

บุคคลตามหลกัความคุมคา หมายถึง การที่ผูบริหารสถานศึกษามกีารบริหารงานบุคคลโดยใชประโยชน

จากบุคคลไดตรงตามความรูความสามารถและความถนัดของบุคคล เกิดผลประโยชนสูงสุดตอองคกร

สรางความไววางใจซึ่งกันและกันระหวางบคุลากร เปนการทํางานและมอบงานตรงไปตรงมาใหความดี

ความชอบตามผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับเปาหมายสรางความสามารถในการแขงขันให

บุคลากรหรือใหเกิดงานที่ดีอยูเสมอ มีการสงเสริมความกาวหนาและสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากร

ตลอดจนการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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   จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การบริหารโดยใชหลกัธรรมาภิบาลของผูบรหิาร

สถานศึกษา ตามหลักความคุมคา หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา        

โดยการใชทรัพยากรทางการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด มีความประหยัดใชของอยางคุมคาสงเสริม

สนับสนุนทั้งการจัดสรรและการใช จายงบประมาณ การจัดการเรียนการสอนตลอดจนมีการวางแผน

เกี่ยวกับการใชทรัพยากร รวมทั้งประสานความรวมมือจากผูมีสวนเกี่ยวของรูจักรักษาและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณย่ังยืน 

 7.  ความเสมอภาค 

  หลักความเสมอภาคถือวาเปนหลกัพื้นฐานของศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ซึ่งมนุษย

ยอมไดรับการรับรองและคุมครองจากกฎหมายอยางเทาเทียมกันในฐานะที่เปนมนุษยโดยมิตอง

คํานึงถึงคุณสมบัติอื่น ๆ อาทิเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา ถ่ินกําเนิด เปนตน และขณะเดียวกันก็ถือไดวา

หลักความเสมอภาคน้ีเปนหลักที่ควบคุมมิใหรัฐใชอํานาจของตนตามอําเภอใจโดยการใชอํานาจของรัฐ

แกกลุมบุคคลใดบุคคลหน่ึงรัฐตองสามารถอธิบายไดวาเพราะเหตุใดรัฐจึงกระทําการอันกอใหเกิด

ผลกระทบหรือเปนการใหประโยชนแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงน้ันโดยเฉพาะ หากการใหเหตุผลไมอาจรับ

ฟงไดแสดงวาการใชอํานาจของรัฐน้ันเปนไปตามอําเภอใจ ดังน้ันหลักความเสมอภาคจึงเปนหลัก

สําคัญในการรับรองและคุมครองสทิธิเสรภีาพของประชาชนและสามารถนํามาตรวจสอบการใชอํานาจ

ของรัฐไมวาจะเปนฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการได 

  7.1 ความหมายของความเสมอภาค 

   ความเสมอภาค หมายถึง ความเทาเทียมของมนุษยทุกคนในการไดรับสิทธิ

พื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยผานการปฏิบัติตอกันระหวางมนุษยตอมนุษย ดวยความเคารพตอ

สิทธิและศักด์ิศรีความเปนมนุษย (สถาบันพระปกเกลา, 2544)  

   ความเสมอภาคน้ันมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับหลักเสรีภาพ เน่ืองจากเปน

หลักการที่จะทําใหการใชเสรีภาพเปนไปอยางเสมอกันทุกผูทุกคน แตหากเสรีภาพสามารถใชไดเพียง

บุคคลบางคนเทาน้ันในขณะที่คนบางกลุมบางคนเขาถึงไมไดในกรณีดังกลาวก็ไมถือวามีเสรีภาพ       

แตประการใด9 ความเสมอภาคจึงเปนฐานของเสรีภาพและเปนหลักประกันในการทําใหเสรีภาพ

เกิดข้ึนไดจริง ดังน้ันหลักความเสมอภาคใตกฎหมายจึงเปนหลักการที่ทําใหมีการปฏิบัติตอบุคคล             

ที่ เกี่ยวของกับเรื่องน้ัน ๆ อยางเทาเทียมกันหรือไมเลือกปฏิบัติ ( Non-discrimination) ทั้ง น้ี           

การปฏิบัติตามหลักความเสมอภาคน้ันจะตองปฏิบัติตอสิ่งที่มีสาระสําคัญเหมือนกันอยางเทาเทียมกัน 

และจะตองปฏิบัติตอสิ่งที่มีสาระสําคัญแตกตางกันใหแตกตางกันไปตามลักษณะของเรื่องน้ัน ๆ จึงจะ

ทําใหเกิดความยุติธรรมภายใตหลักความเสมอภาคข้ึนได (เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, 2548) 

   ความเสมอภาค เปนสิทธิ เสรีภาพเกี่ยวกับการไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน

จากรัฐ หรือการไมเลือกปฏิบัติ เวนแตการเลือกปฏิบัติเพื่อชวยเหลือใหผูเสียเปรียบ ผูดอยโอกาส 



 82

ไดรับสิทธิโอกาสเทาเทียมกับคนอื่นได ซึ่งถือเปนสิทธิที่จะมีจะเหมือนหรือเปนสิทธิ เสรีภาพที่ดํารงอยู

นอกตัวของประชาชน (มาตรา 30) โดยที่รัฐไมอาจปฏิเสธความเปนกลาง หรือความเปนธรรมดวยการ

ละเลยเพิกเฉยไมย่ืนมือเขาไปชวย หรือ หยิบย่ืนโอกาสอันพึงมีพึงไดใหกับประชาชนไดรับอยางเสมอ

ภาคเทาเทียมกัน โดยที่ไมมีใครไดเปรียบเสียเปรียบ เพราะความแตกตางตามธรรมชาติ และเพราะ

การกระทําหรือละเวนการกระทําของรัฐที่ไมเทาเทียมกัน 

   ดังน้ันสิทธิในความเสมอภาคจึงเปนสิทธิที่กําหนดใหรัฐดํารงฐานะของความเปน

คนกลางในการถือดุลระหวางความแตกตางกันตามธรรมชาติของคนกับความเทาเทียมกันตาม

กฎหมายและการปฏิบัติของรัฐเพื่ออุดชองวางไมใหความแตกตางน้ันเปนเหตุใหเกิดเงื่อนไขของความ

ไมยุติธรรมข้ึนในสงัคม 

  7.2 ความสําคัญของความเสมอภาค 

   ทําใหบุคคลน้ันมีสิทธิเสมอกันในทางกฎหมาย และไดรับความคุมครองตาม

กฎหมายเทาเทียมกัน (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา 30 วรรค 1) 

   การปฏิบัติอยางเทาเทียมกันโดยมิไดคํานึงถึงขอแตกตางใด ๆ เลย แตเฉพาะกรณี 

สิ่งสองสิ่งมีสาระสําคัญเหมือนกัน จึงควรจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน (สถาบันพระปกเกลา, 

2547) 

   มีความเสมอภาคหรือความเทาเทียมกันในเรื่องสิ่งจําเปนข้ันพื้นฐานในที่น้ี สิ่งที่

จําเปน ข้ันพื้นฐานตอการอยูรอดและพัฒนาตัวเองตามหลักสิทธิมนุษยชน คือ ปจจัยสี่ ความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิตและรางกาย การนับถือศาสนา การศึกษาและการรับรูขาวสาร การเขาถึงบริการ

สาธารณะและสวัสดิการสังคม การประกอบอาชีพ การมีสวนรวมทางการเมือง และการไดรับความ

คุมครองตามกฎหมาย (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550) 

   ดังน้ันสิทธิในความเสมอภาคจึงเปนสิทธิที่รัฐใหหลักประกันในการไดรับการ

ปฏิบัติที่เทาเทียมกัน แตรัฐไมตองผูกพันวาทุกคนจะตองเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากการใชสิทธิน้ันใหได

เทากันเสมอไป 

  7.3 แนวทางการบริหารโดยใชหลักความเสมอภาค 

   การคุมครองสิทธิ เสรีภาพ และศักด์ิศรีความเปนมนุษย ของปวงชนชาวไทยทั้ง

ตามหลักสิทธิมนุษยชนและตามรัฐธรรมนูญ จะบรรลุตามเจตนารมณไดดวยการลงมือปฏิบัติดวยยึด

มั่นในหลักความเสมอภาค หรือ การไมเลือกปฏิบัติ โดยยึดหลักงาย ๆ วา “ตองปฏิบัติตอสิ่งที่มีสาระ

เหมือนกันอยางเทาเทียมกันและจะตองปฏิบัติตอสิ่งที่มีสาระสําคัญแตกตางกันใหแตกตางกันไปตาม

ลักษณะของเรื่องน้ัน” ทั้งน้ี เพื่อใหทุกคนมีความเทาเทียมกันในความเปนอยูตามหลักพื้นฐานที่มนุษย

พึงมีพึงได อันนํามาซึ่งประโยชนสุขสวนรวม และความเทาเทียมกันตามหลักการประชาธิปไตย และ

สรางความสงบสันติอยางย่ังยืน (สถาบันพระปกเกลา, 2544) 
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   หลักเกณฑทั่วไปของการปฏิบัติคือตองใชกฎเกณฑเดียวกันในสถานการณ

เดียวกัน เวนแตวาสถานการณน้ันแตกตางออกไป จึงเปนการตองหามแกผูบัญญัติกฎเกณฑที่จะตอง 

ไมออกกฎเกณฑใหมีผลไมเสมอภาคแกบุคคล กลาวคือเหตุการณที่เหมือนกันหรือที่เหมือนกัน         

ในสาระสําคัญน้ันตองไดรับการปฏิบัติโดยกฎเกณฑเชนเดียวกัน แตหากมิใชเรื่องที่มีสภาพการณอยาง

เดียวกันก็สามารถปฏิบัติใหแตกตางกันได ดังน้ันกฎเกณฑที่มาบังคับใชแกบุคคลซึ่งออกฝายนิติบัญญัติ

หรือฝายบริหารยอมมีเน้ือหา รายละเอียด และผลบังคับที่แตกตางกันไปได เชน ความเสมอภาค           

ในการไดรับบริการสาธารณะจากรัฐประชาชนทุกคนสามารถใชบริการรถเมลของรัฐอยางเสมอภาค 

ทุกคนซึ่งเปนหลักความเสมอภาคอยางกวาง ๆ อีกตัวอยางหน่ึง การที่รัฐกําหนดราคาต๋ัวรถไฟเปน

ช้ันหน่ึง ช้ันสองและช้ันสามตามปจจัยทางเศรษฐกิจของแตละคนที่แตกตางกันไปตามที่รัฐธรรมนูญได

บัญญัติรับรองวาบุคคลยอมเสมอภาคกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 

(สมคิด เลิศไพฑูรย, 2543 : 165) 

   ขจัดอุปสรรคที่ทําใหเกิดความไมเปนธรรมข้ึนออกไป อันเปนการแกไขปญหา               

ที่ตนเหตุหรือลดชองวางของความไมเปนธรรมที่เกิดข้ึนอยางถาวร มากกวาการใชวิธีจัดสรรทรัพยากร

หรือการใหความชวยเหลือโดยพึ่งพิงรัฐแตเพียงอยางเดียว (ธนาชัย สุนทรอนันตชัย, 2561) 

   เพื่อใหการจัดระบบสวัสดิการสังคมสามารถสรางความเปนธรรมใหเกิดข้ึน        

ในสังคมอยางแทจริง ผูเขียนเห็นวาควรนําแนวคิดการสนับสนุนหุนสวนทางสังคมมาใชคูขนานกับการ

จัดระบบสวัสดิการกระแสหลักที่จัดข้ึนโดยภาครัฐ เพื่อใหทุกภาคสวนในสังคมไดเขามามีสวนในการ

เติมเต็มและอุดชองวางที่เกิดข้ึนจากการจัดระบบสวัสดิการโดยภาครัฐตอไปไดอยางเปนธรรมและ

ย่ังยืน (ณิชานี ฉุนฉลาด, 2558 : 7) 

   หลักแหงความเสมอภาคเปนหลักเกณฑที่ตองปฏิบัติแกบุคคลทุกคนอยางเทา

เทียมกัน แตโดยการใชหลักความเสมอภาคที่มีความหลากหลายในการปฏิบัติเน่ืองจากสาระ สําคัญ

ของขอเท็จจริงที่แตกตางกันไป ดังน้ันการปฏิบัติแกบุคคลตามหลักความเสมอภาคยอมแตกตางกันไป

ทั้งน้ียอม ตองเปนความแตกตางที่ยอมรับไดซึ่งหลกัเกณฑในการปฏิบัติตามหลักความเสมอภาคเพื่อให

เกิดความยุติธรรม (กรมประชาสัมพันธ, 2560) 

   จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การบริหารโดยใชหลกัธรรมาภิบาลของผูบรหิาร

สถานศึกษา ตามหลักความเสมอภาค หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

โดยการใชความเทาเทียมของมนุษยทุกคนในการไดรับสิทธิพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยผาน

การปฏิบัติตอกันระหวางมนุษยตอมนุษย ดวยความเคารพตอสิทธิและศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

 8.  หลักประสิทธิผล 

  หลักประสิทธิผล เปนเครื่องมือหรือตัวบงช้ีในกานตัดสินใจวาการบริหารของหนวยงาน

หรือองคการใดองคการหน่ึงสามารถดําเนินงานจนบรรลุเปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่วางไวมากนอย

เพียงใด เปนเรื่องเกี่ยวผลที่ไดรับและผลสําเร็จของงาน มีความเกี่ยวพันกับผลงานที่องคการพึงประสงค 
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  8.1 ความหมายของประสิทธิผล 

   วิทยา ดานธํารงกูล (2561) ไดใหความหมายวา ประสิทธิผล หมายถึง 

ความสามารถในการเลือกเปาหมายที่เหมาะสมและบรรลุเปาหมายน้ัน ๆ ประสิทธิผลจึงวัดกันที่วา

องคการสามารถสนองผูบริโภคสินคาหรือบริการที่เปนตองการหรือไม และสามารถบรรลุในสิ่งที่

พยายามจะทํามากนอยเพียงใด 

   ธงชัย สันติวงษ (2560) กลาววา ประสิทธิผลเปนการทํางานที่ไดผลโดยสามารถ

บรรลุผลสาํเรจ็ตามวัตถุประสงคที่ตองการ การวัดผลงานที่ทําไดเทียบกับเปาหมาย หากสามารถทําได

ตามเปาหมายที่ต้ังไวก็แสดงวาการทํางานมีประสิทธิผลสูง 

   รุง แกวแดง และชัยณรงค สุวรรณสาร (2561) ประสิทธิผล หมายถึง ความสําเร็จ

ของผลการปฏิบัติงานที่เปนไปหรือบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ 

   เปรมสุรีย เช่ือมทอง (2561) กลาววา ประสิทธิผล คือ ผลงานของกลุมซึ่งเปนไป

ตามเปาหมายที่วางไว ดังน้ันประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ความสําเร็จของโรงเรียนที่สามารถทําหนาที่

ใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังเอาไว ทั้งน้ีเกิดจากประสิทธิภาพของผูบริหารโรงเรียนที่สามารถใชความรู

ความสามารถ และประสบการณในการบริหารงานเพื่อโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเกิดผล

ตามเปาหมายที่ต้ังเอาไว 

   Seashore and Yuchtman Quoting Hall (1991) ใหความหมายวา ประสิทธิผล

ขององคการ คือ ความสามารถขององคการในการนําทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดและมีคุณคาจาก

สภาพแวดลอมมาใชประโยชนเพื่อสนับสนุนการดําเนินการขององคการ 

   Hoy and Miskel (1991 : 51) กลาววา ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง 

การที่ผูบริหารสามารถใชภาวะผูนํา เปนศูนยรวมในการจัดการศึกษาทําใหครูและนักเรียนเกิดความ  

พึงพอใจ เปนผลทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิผลสอดคลองกับวัตถุประสงค 

   Gibson, et al. (1982 : 812) นิยามประสิทธิผลไววา ประสิทธิผลเปนเรื่อง  

ของการกระทําใด ๆ ที่มีความมุงหมายจะไดรับผลอะไรสักอยางใหเกิดข้ึน การกระทําหรือความพยายาม

จะมีประสิทธิผลสูงตํ่าเพียงใดข้ึนอยูกับวาผลที่ไดรับตรงน้ัน ตรงหรือครบถวนทั้งเชิงปริมาณ และ         

เชิงคุณภาพ และใชพลังงานนอยเพียงใด 

   จึงสามารถสรุปไดวา ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง การที่องคการได

ดําเนินงานใด ๆ โดยการใชทรัพยากรตาง ๆ จนเกิดผลสําเร็จบรรลุตามเปาหมายตาง ๆ ที่องคการต้ัง

ไวและสามารถจะสรุปความหมายตามทฤษฎีองคการได 3 ลักษณะ (Zamuto, 1982) ดังน้ี 

    1) ความหมายที่ใชในแนวทางเปาหมาย (Goal-based Approach) เปน

การพิจารณาวาการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวหรือไม 

    2) ความหมายที่ใชแนวทางระบบ (System-based Approach) เปนการ

พิจารณาวาองคการนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนและบรรลุผลตามวัตถุประสงคขององคการ 
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    3) ความหมายที่ใชแนวทางกลุมผูที่เกี่ยวของ (Multiple-Constituencies 

Approach) เปนการพิจารณาวาองคการสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจของกลุมที่เกี่ยวของได 

  8.2 ความสําคัญของประสิทธิผล 

   ประสิทธิผลมีความสําคัญอยางย่ิง ในศาสตรทางการบริหารและองคการ นับวา

เปนการตัดสินใจข้ันสุดทายวา การบริหารองคการประสบความสําเร็จหรือไมเพียงใด องคการจะอยูรอด

และมีความมั่นคงจะขันอยูกับประสิทธิผลองคการจะลมสลายไปในที่สุดดังน้ันจึงมีความสําคัญตอองคการ 

(ธงชัย สันติวงษ, 2560) ดังน้ี 

    1) ชวยตรวจสอบวัตถุประสงคการจัดต้ังองคการ การจัดต้ังองคการยอม

กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายไวอยางชัดเจน เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามความตองการหรือไม 

    2) ประเมินผลการดําเนินงานกับแผนงานที่กําหนด การดําเนินงานในแตละ

กิจกรรมยอมตองมีการวางแผน กําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากร การใชอํานาจ

หนาที่การบริหารการปฏิบัติงาน ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

    3) ประเมินผลสําเร็จกับวัตถุประสงค เปรียบเทียบผลงานที่ดําเนินการได

ตามแผนงานกับวัตถุประสงคขององคการที่คาดหวัง ถาผลงานบรรลุผลตาวัตถุประสงคและความ

คาดหวังขององคการ แสดงวาองคการมีประสิทธิผล โดยประสิทธิผลอาจพิจารณาเปน 2 ระดับ คือ 

     3.1) ประสิทธิผลของบุคคล 

     3.2) ประสิทธิผลขององคการ 

   ประสิทธิผลของบุคคล คือ ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถปฏิบัติงานใด ๆ 

หรือปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ แลวประสบผลสําเร็จ ทําใหเกิดผลโดยตรงและครบถวนตามวัตถุประสงค  

ผลที่เกิดข้ึนมีลักษณะคุณภาพ เชน ความถูกตอง ความมีคุณคา เหมาะสมดีกับงาน ตรงกับความ

คาดหวังและความตองการของหมูคณะ สังคม และผูจะนําผลน้ันไปใชเปนผลที่ไดจากการปฏิบัติ          

อยางมีประสิทธิภาพ 

   สรุปไดวา ประสิทธิผลมีความสําคัญตอองคการหรือหนวยงานมาก เพราะเปน

ตังช้ีวัดความสําเร็จขององคการ ในการที่จะตัดสินใจวาองคการจะอยูรอดตอไปหรือไม ประกอบกับ

ประสิทธิภาพก็มีความสําคัญตอองคการมากเชนกัน หากการดําเนินงานองคการไมมีประสิทธิภาพก็จะ

ไมมีผลกําไร ประสบแตความขาดทุน ก็ยากที่องคการจะต้ังอยูได ดังน้ัน ประสิทธิผล (Effectiveness) 

เปนการทําใหบรรลุสําเร็จตามเปาหมายองคการ (Goals) และประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการทํา

ใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจและรวมมือกันปฏิบัติงานใหไดผลผลิต (Output) ที่ตองการ จึงมี

ความสัมพันธกันทําใหองคการบรรลุเปาหมายภายในเงื่อนไขที่มีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน

สูงสุด การบรรลุถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพจึงเปนที่พึงปรารถนาของทุกองคการ 
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  8.3 แนวทางการบริหารโดยใชหลักประสิทธิผล 

   นักวิชาการหลายคน เชน Goodman and Pennings, Steers และ Campbell 

ไดบูรณาการ 2 รูปแบบ โดยมีความเห็นสอดคลองกันในเรื่องที่ประเมิน ไดแก เปาหมาย พฤติกรรม       

ที่กําหนดทิศทางของเปาหมายและพฤติกรรมตาง ๆ ขององคการ อยางไรก็ตามเปาหมายของกรอบ

ความคิดเชิงระบบทรัพยากรจะมีลักษณะหลากหลายและเปนพลวัต กําหนดผลที่ไดรับสูง และมีการ

เปลี่ยนแปลงตามชวงเวลา ย่ิงกวาน้ัน การบรรลุเปาหมายในระยะสั้นสามารถใชทรัพยากรใหมเพื่อให

บรรลุเปาหมายยอยได ดังน้ัน เมื่อใชกรอบความคิดเชิงระบบ ลักษณะเปาหมายขององคการโดย

ธรรมชาติจะมีลักษณะเปนวงจร (Cyclic) 

  จากแนวคิดดังกลาว Hoy and Miskel (1991) จึงเสนอรูปแบบบูรณาการโดยเพิ่ม

ลักษณะการประเมินประสิทธิผลองคการเปน 3 ประการ คือ พหุเกณฑ (Multiple Criteria) มิติเวลา 

(Time Dimension) และกลุมผูที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

    1) พหุเกณฑ Hoy and Miskel ไดนําขอสรุปที่เปนขอตกลงที่ยอมรับกันมา

ใช คือ การประเมินประสิทธิผลองคการไดอยางครอบคลุม และในการบรูณาการน้ี ตัวบงช้ีประสิทธิผล

จะตองนํามาจากแตละข้ันตอนของระบบเปด ไดแก ปจจัยนําเขา การเปลี่ยนแปลงปจจัยนําเขา โดย

จะตองเลือกตัวบงช้ีที่มีความสําคัญเหมาะสมและเปนตัวแทน ซึ่งรูปแบบที่เหมาะสมในการที่จะ

สามารถเลือดเกณฑไดคือ รูปแบบทฤษฎีของพารสัน (Parsons) ที่ถือวา องคการเปนระบบความอยู

รอดของระบบสังคมจะข้ึนอยูกับหนาที่ที่สําคัญ 4 ประการ หนาที่เหลาน้ีเปนพื้นฐานที่ทําใหไดมาซึ่ง

ทรัพยากรและสามารถพิจารณาถึงเปาหมายขององคการได ทุกระบบสังคมตองสามารถแกปญหา

พื้นฐาน 4 ประการใหได เรียกโดยยอวา “AGIL” ไดแก 

     1.1) การปรับตัว (Adaptation-A) เปนหนาที่ของระบบที่จะตองปรับตัว

ใหเขากับสิ่งแวดลอมใหได เชน โรงเรียนอํานวยความสะดวกใหสอดคลองจุดประสงคของสิ่งแวดลอม

และกลุมผูที่เกี่ยวของ โดยพยายามเปลี่ยนรูปใหสอดคลองกับสภาพการณภายนอก 

     1.2) การบรรลุเปาหมาย (Goal Attainment-G) เปนการมุงใหบรรลุ

เปาหมายของระบบ ไดแก กระบวนการขององคการ การประสานงาน และความสัมพันธทางสังคมให

มีลักษณะเปนหนวยเดียวกัน (single unity) 

     1.3) การบูรณาการ (Integration-I) เปนการสรางความมั่นคงของสังคม

ภายในระบบ ไดแก กระบวนการขององคการ การประสานงาน และความสัมพันธทางสังคมใหมี

ลักษณะเปนหนวยเดียวกัน (Single Unity) 

     1.4) การรักษาสิ่งซอนเรนภายใน (Latency-L) เปนการรักษาความมั่นคง

ของคุณคาของระบบ ไดแก รูปแบบวัฒนธรรมและระบบการจูงใจ 

    ดังน้ัน องคการจะตองทําหนาที่ 4 ประการดังกลาว การประเมินสิทธิผล 

องคการจึงตองใชหนาที่ทั้ง 4 ประการน้ี เปนมิติการประเมิน 



 87

    2) มิติเวลา การประเมินสิทธิผลองคการ สิ่งที่เปนเกณฑประเมินจะเกี่ยวของ

กับเวลา โดยแบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะสั้น (Short-Term) ระยะกลางและระยะยาว เชน การประเมิน

สิทธิผลองคการสําหรับสถานศึกษา เกณฑในระยะเวลาน้ัน จะประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนขวัญ

กําลังใจ ความพึงพอใจในการทํางาน และความจงรักภักดี เกณฑระยะกลาง จะประเมินความสามารถ

ในการปรับตัวตอสิง่แวดลอมและการพฒันาของสถานศึกษา รวมทั้งการพฒันาแผนการสอน ความกาวหนา

ทางอาชีพครู-อาจารย และความสําเร็จของนักเรียนที่จบการศึกษาไปแลว และเกณฑระยะยาว คือ 

ความสามารถในการอยูรอดของสถานศึกษา อยางไรก็ตามเกณฑประสิทธิผลองคการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับความพอใจของกลุมผูที่เกี่ยวของอีกดวย อาจเปนขอจํากัดใหม หรือมีความคาดหวังตอ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา เกณฑประสิทธิผลเฉพาะตาง ๆ อาจเปลี่ยนไปตามลักษณะวงจรชีวิต        

ขององคการที่เปลี่ยนไป เชน ในระยะประกอบการเริ่มแรกตองเนนที่เกณฑความยืดหยุน การไดมา        

ซึ่งทรัพยากรและเมื่อองคการมีวุฒิภาวะแลว เกณฑพื้นฐานจะไดแก การติดตอสื่อสาร สถานสภาพ

ความสามารถในการผลิตประสิทธิภาพ และการกําหนดเปาหมาย 

    3) กลุมผูที่เกี่ยวของ (Multiple Constituencies) ใชคานิยมและความคิด

ของกลุมผูที่เกี่ยวของซึ่งจะสะทอนถึงเกณฑประสิทธิผล เปนความสนใจของแตละบุคคลหรือกลุมภายใน

หรือภายนอกองคการที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานขององคการ เพื่อใหเกณฑประสิทธิผลสอดคลอง

กับความพึงพอใจของกลุมผูที่เกี่ยวของ มโนทัศนน้ีจึงเปนการประเมินประสทิธิผลองคการตามแนวทาง

เชิงสัมพันธกับภาพการณ (Relativistic Multiple-Contingency Approach) 

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามหลักประสิทธิผล หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ผลงานของกลุม 

ซึ่งเปนไปตามเปาหมายที่วางไว ดังน้ันประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ความสําเร็จของโรงเรียนที่สามารถ

ทําหนาที่ใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังเอาไว ทั้งน้ีเกิดจากประสิทธิภาพของผูบริหารโรงเรียนที่สามารถใช

ความรูความสามารถ และประสบการณในการบริหารงานเพื่อโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงาน

ใหเกิดผลตามเปาหมายที่ต้ังเอาไว 

 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

 

ประสิทธิผล เปนเครื่องมือหรือตัวบงช้ีในกานตัดสินใจวาการบริหารของหนวยงานหรือ

องคการใดองคการหน่ึงสามารถดําเนินงานจนบรรลุเปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่วางไวมากนอยเพียงใด 

เปนเรื่องเกี่ยวผลที่ไดรับและผลสําเร็จของงาน มีความเกี่ยวพันกับผลงานที่องคการพึงประสงค 

ความหมายของประสิทธิผล 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงความหมาย

ของประสิทธิผล ไวตาง ๆ ดังน้ี 
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สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง (2551 : 11) ไดสรุปไววา ทัศนะของผูวิจัยเกี่ยวกับนิยามของคําวา 

“ประสิทธิผล” ในการวิจัยน้ี หมายถึง ระดับการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไวลวงหนา

ทั้งในดานผลผลิต และผลลัพธของการดําเนินงาน 

ศราวุธ สังกะเพศ (2552 : 16) ไดใหความหมายของประสิทธิผลวาเปนการสมดุลที่สุด

ระหวางการปรับตัว (Adaptation) และการรักษาสภาพ (Maintenance) การตัดสินวาองคการมี

ประสิทธิผลหรือไมจึงประกอบไปดวย 

 1.  การไดมาซึ่งทรัพยากร 

 2.  การใชตัวปอน (input) อยางมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับผลผลิต 

 3.  การผลิตผลผลิตในรูปบริการหรือสินคาโดยใชทฤษฎีระบบ เชน การกําหนดการรักษา

ปริมาณ 

 4.  การปฏิบัติงานดานเทคนิคและดานการบริหารอยางมีเหตุผลดวยหนทางที่ดีที่สุด 

 5.  การลงทุนในองคการ ไดแก การขยาย การสับเปลี่ยน การอนุรักษการพัฒนา

ทรัพยสิน 

 6.  การปฏิบัติตามหลักเกณฑของพฤติกรรม 

 7.  การตอบสนองความสนใจที่แตกตางกันของบุคคลและกลุม 

สมชาย หิรัญกิตติ (2552 : 76) กลาววา ประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ความสามารถ

ขององคกรในการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายที่กําหนดไว ซึ่งในบางครั้งไมได

คํานึงถึงปริมาณทรัพยากรที่ใชในกระบวนการ เปนการกระทําที่ถูกตอง (Doing things Right) โดย

คํานึงถึงความสามารถบรรลุเปาหมาย (Goals) ที่กําหนดไว 

มนทิพย ทรงกิตติพิศาล (2552 : 86) ไดกลาวไวสา ประสิทธิผล หมายถึง ความสําเร็จตาม

จุดมุงหมายขององคการ และเปนจดุมุงหมายรวมกัน (Common Purpose) มีผลตอสังคมโดยสวนรวม  

สาวิตา นอยทรง (2552 : 38) สรุปไดวา ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการพัฒนา

และความสามารถในการปรับตัวใหเขาสภาพสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกตลอดจนมีความสามารถ 

ในการบูรณาการผสมผสานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ต้ังเอาไว 

สมจินตนา คุมภัย (2553 : 16) สรุปความหมายของประสทิธิผลองคการไววา การที่องคการ

สามารถบรรลุเปาหมายทั้งระยะสั้นหรือจุดหมาย (Ends) และระยะยาวหรือวิธีการ (Means) โดยบรรลุ

เปาหมายในระดับที่ดีเลิศ (Excellence) เกินกวาระดับปกติและสอดคลองหรือ ตอบสนองความตองการ

ของผูเกี่ยวของกับองคการดวยดังน้ัน การวัดหรือประเมินประสิทธิผล ควรวัดในหลายดานทั้งดานการเงิน

และดานอื่น ๆ นอกเหนือจากการเงิน เชน ความพึงพอใจของ ผูเกี่ยวของกับองคการ (Stakeholders) 

ปกรณ ปรียากร (2553 : 12) ใหความหมายของคําวา “ประสิทธิผล” ไววา ประสิทธิผล 

(Effectiveness) หรือ ความสําเร็จที่ตองการ เปนมิติดานผลสําเร็จหรือผลสัมฤทธ์ิ (Achievement)  
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ที่เกี่ยวกับสมรรถนะขององคกรในการกาํหนด ทั้งผลลัพธ (Outcome or End Results or Goals) 

และผลงาน (Outputs or Objectives) ของกิจการที่มีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง โดยคํานึงถึงความ

เปนไปไดที่หนวยงานหรือผูปฏิบัติงานจะทํางานใหบรรลุผล 

วัชริน ขวัญพะงุน (2553 : 1) กลาววา ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง แนวทางหรือ

วิธีการกระบวนการหรือตัววัดน้ันสามารถตอบสนองจุดประสงคที่ต้ังไวไดดีเพียงใด การประเมินประสิทธิผล

ตองประเมินวาสามารถบรรลุความตองการไดดีเพียงใดดวยการใชแนวทางที่เลือกการนําไปปฏิบัติ 

นภดล ไชยบาล (2553 : 6) การศึกษาถึงแนวทางเสริมสรางหรือพัฒนาประสิทธิภาพ          

การ ทํางาน เปนการศึกษาถึงความตองการของมนุษย คานิยมของมนุษย บุคลิกภาพของมนุษย ซึ่งจะ 

สัมพันธกับการทํางานในองคการ วัฒนธรรมในการทํางาน ตลอดจนการต้ังเปาหมายของชีวิต และ 

การทํางาน ใหรูจักสํารวจความรูสึก ปญหา อุปสรรค และวิธีการพิชิตอุปสรรคในการทํางาน การ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพื่อการสรางความเช่ือมั่นในตนเอง อันจะทําใหเกิด ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการทํางานน่ันเอง 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2553 : 31) ไดใหความหมายของคําวา ประสิทธิผลวา หมายถึง การใช

ทรัพยากรขององคกรใหบรรลุเปาหมายขององคกร ประสิทธิผลจึงมุงทําใหเกิดการ “ทําสิ่งที่ ถูกตอง 

(Doing the right Things)” และประสิทธิภาพ เปนวิธีการจัดสรรทรัพยากร เพื่อใหเกิดความ สิ้นเปลือง

นอยที่สุด โดยสามารถบรรลุจุดมุงหมายโดยใชทรัพยากรตํ่าสุด กลาวคือ เปนการใชโดยมี เปาหมาย 

(Goal) คือประสิทธิผลหรือใหบรรลจุดุมุงหมายที่กาํหนดไวสูงสดุ อาจเรียกวา “ทําสิ่งตาง ๆ ใหถูกตอง 

(Doing things Right)” 

วรนารถ แสงมณี (2553 : 92) กลาววา ประสิทธิผล หมายถึง องคการที่บรรลุเปาหมาย

รวมถึงการคนควาวิจัยและประสบการณของผูบริหาร ซึ่งสามารถดูความสําเร็จไดจากความอยูรอด

และความเจริญเติบโตขององคการ 

ภารดี อนันตนาวี (2553 : 203) กลาววา ประสิทธิผล หมายถึง เครื่องมือหรือตัวบงช้ีในการ

ตัดสินใจวาการบริหารของหนวยงานหรือองคการใดองคการหน่ึงสามารถดําเนินงานจนบรรลเุปาหมาย

หรือวัตถุประสงคที่วางไวมากนอยเพียงใด เปนเรื่องเกี่ยวกับผลที่ไดรับและผลสําเร็จของงานมีความ

เกี่ยวพันกับผลงานที่องคการพึงประสงค 

กัญติกา ทองขาว (2554 : 9) ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถ (Performance) ของวิธีการ

หรือทางเลือกที่กอใหเกิดผลผลิตหรือผลลัพธที่ตองการ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ประสิทธิผล   

จึงเปนเพียงการพิจารณาในแงของผลที่ไดวาวิธีการหรือทางเลือกใด ๆ ที่กระทําลงไปสามารถกอให 

เกิดผลลัพธ หรือผลผลิตตามปริมาณหรือคุณภาพที่ไดกําหนดไวหรือไม น้ันเอง หากการกระทําหรือ

วิธีการที่ใชน้ันสามารถกอใหเกิดผลผลิตหรือผลลัพธตามที่ตองการไดในเชิงปริมาณหรือคุณภาพก็ตาม

เรียกวาวิธีน้ันเปนวิธีการที่มีประสิทธิผลองคกร 
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กษมาพร ทองเอื้อ (2555 : 15) ไดสรุปไววา ประสิทธิผล หมายถึง ระดับผลสําเร็จในการ

ดําเนินงานบรรลุตามจุดมุงหมายขององคการที่ไดต้ังไว 

สมหมาย เทียนสมใจ (2554 : 25) สรุปไดวา กระบวนการดําเนินงานที่อาศัย องคประกอบ

ที่สําคัญตาง ๆ ทางการบริหารนํามาประยุกตใชปฏิบัติงานในองคการ ทําใหองคการบรรลุวัตถุประสงค

และเปาหมายที่วางไว 

มณีรัตน คุมวงศดี (2556 : 30) สรุปไดวา ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง พัฒนา เพื่อใหมีการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมกับสถานการณที่แทจริงที่บูรณาการ

ผสมผสานการคงสภาพขององคการทําใหเกิดความพึงพอใจและผลสําเร็จของการทํางานใหองคการ

หรือหนวยงานใหเกิดประโยชนสูงสุด  

จตุรภัทร ประทุม (2559 : 12) ไดสรุปไววา ประสิทธิผลโรงเรียน คือ ความสามารถของโรงเรียน

ในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเกณฑมาตรฐานทีกําหนดไว สามารถพัฒนา

นักเรียนใหมีทัศนคติในทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสิงแวดลอมทีกําลังเปลี่ยนแปลงได

อยางเหมาะสม และมีความสามารถในการแกปญหาทีเกิดข้ึนภายในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ความสําคัญของประสิทธิผล 

จากขอความดังกลาวขางตนสรุปไดวา ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการดําเนินงาน  

จนประสบผลสาํเรจ็ไดตามเกณฑของเปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่ต้ังไวโดยมีการตรวจสอบและวัดผล

ผลผลิตที่คาดหวังกับผลผลิตที่เกิดข้ึนจริง และพิจารณาความสัมพันธของตนทุนหรือทรัพยากรกับ

ผลลัพธที่เกิดข้ึนและผลลัพธกับวัตถุประสงคขององคการ 

ความสําคัญของประสิทธิผล 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญ

ของประสิทธิผลไวตาง ๆ ดังน้ี 

วรนารถ แสงมณี (2553 : 92) กลาววา ความสําคัญของประสิทธิผลขององคการน้ันมีอยู

หลายประการ ประการแรก คือ ดานการตลาด ประสิทธิผลจะเปนแนวทางใหผูจัดการขยายตลาด 

เพิ่มสวนแบงทางการตลาดไดดีย่ิงข้ึน ประการที่สอง ดานการเงิน ประสิทธิผลจะชวยใหผูจัดการใช

เงินทุนไดอยางดีมีประสิทธิภาพ และประการที่สาม ดานบัญชี ความมีประสิทธิผลขององคการจะชวย

ใหผูบริหารไดขอมูลที่สามารถชวยสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการไดดีย่ิงข้ึน 

ภารดี อนันตนาวี (2553 : 204) กลาววา ประสิทธิผลมีความสําคัญเปนอยางย่ิงทั้งในศาสตร

ทางการบริหารและองคการ นับวาเปนการตัดสินใจข้ันสุดทายวา การบริหารองคการประสบความสําเร็จ

หรือไม องคการจะอยูรอดไดและมีความมั่นคงข้ึนอยูกับความมีประสิทธิผลขององคการ ถาองคการ

สามารถบรรลุวัตถุประสงคจะสามารถดํารงอยูตอไปได ถาไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคองคการ           

จะลมสลายไปในที่สุด ดังน้ัน ประสิทธิผลจึงมีความสําคัญอยางมากตอองคการ 
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อลิษา สุคุณพันธ (2555 : 46) กลาววา เปนขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหาร

องคการของผูบริหาร องคการประสบความสําเร็จอยูรอดและมั่นคงข้ึนอยูกับความมีประสิทธิผลขององคการ 

ถาองคการสามารถบรรลวัุตถุประสงคจะสามารถดํารงอยูตอไปไดถาไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคองคการ 

องคการจะลมสลายไปในที่สดุ ดังน้ันความมีประสิทธิผลขององคการจะชวยใหผูบริหารไดขอมูลที่สามารถ

ชวยสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการไดดีย่ิงข้ึน 

มนทิพย ทรงกิตติพิศาล (2552 : 86) ไดกลาวไวสา ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเปนสิ่งสําคัญ

ที่จะบอกถึงความสามารถของผูปฏิบัติประสิทธิผลขององคการยอมมีความสัมพันธกับความสามารถ

ขององคการในการใชทรัพยากรในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ 

ประสิทธิผลจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อกิจกรรมตาง ๆ บรรลุวัตถุประสงค 

จากขอความดังกลาวขางตน สรุปไดวา ความสําคัญของประสิทธิผลขององคการน้ันมีอยู

หลายประการเพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสนิใจในการบรหิารองคการของผูบรหิาร องคการประสบ

ความสําเร็จอยูรอดและมั่นคงข้ึนอยูกับความมีประสิทธิผลขององคการ ถาไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค

องคการจะลมสลายไปในที่สุด ดังน้ัน ประสิทธิผลจึงมีความสําคัญอยางมากตอองคการ 

การประเมินประสิทธิผล 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง การประเมิน

ประสิทธิผล ไวตาง ๆ ดังน้ี 

Robbins (1989) ไดกลาวถึงการประเมินประสิทธิผล ไว 4 แนวทาง คือ 

 1.  แนวทางที่มุงเนนการบรรลุเปาหมาย (The Goal-Attainment Approach) โดยวัด

ประสิทธิผลขององคกรจากความสามารถในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร แนวทาง

น้ียึดหลักวา องคกรมีความต้ังใจที่จะบรรลุเปาหมายที่เฉพาะเจาะจง โดยมีเปาหมายเดียวหรือหลาย

เปาหมายก็ได แนวทางที่มุงการบรรลุเปาหมาย คือ องคกรจะตองมีความมั่นคง มีเหตุผลและแสวงหา

เปาหมายที่แทจริง 

 2.  แนวทางเชิงระบบ (The Systems Approach) วัดประสิทธิผลขององคกร ตามแนวคิด

เชิงระบบที่มีทรพัยากรนําเขา กระบวนการแปรสภาพทําใหเกิดผลผลิต การศึกษาในแนวน้ีนอกจากจะ

มุงเนนเปาหมายแลว ยังมุงเนนวิธีการที่ทําใหบรรลุเปาหมายดวย 

 3.  แนวทางเชิงกลยุทธเฉพาะสวน (The Strategic-Constituencies Approach) กลาวถึง 

การที่องคกรตองมีปฏิสัมพันธตอสิ่งแวดลอมตลอดเวลา ไดแก ความกดดัน และขอเรียกรองจากกลุม

ผลประโยชน แตจะมีเฉพาะบางสวนเทาน้ันที่มีความสําคัญตอความอยูรอดขององคกร คือ กลุม

ผลประโยชนน้ัน มีอํานาจควบคุมทรัพยากรที่จําเปนตอองคกร ดังน้ัน ความอยูรอดขององคกรข้ึนอยูกับ

ความสามารถในการจัดการหาและรักษาทรัพยากรจะแสดงถึงระดับความมีประสิทธิผลขององคกร 

 4.  แนวทางการแขงขัน-คุณคา (The Comporting-Values Approach) กลาวถึง เปน

เปาหมายที่แตกตางกันไปในแตละองคกร มาจากบุคคลที่กําหนดเปาหมายที่มีคานิยมตางกัน 
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Campbell (2010) กลาววา การประเมินประสิทธิผลองคกร เปนแนวทางที่เกิดจากการ

พัฒนา และบูรณาการจากแนวทางที่ถือวาองคกรมีหนาที่การบรรลุเปาหมาย (Goal Attainment) 

และองคกรที่มีลักษณะเปนระบบ (System) เปนพื้นฐานทําใหมีแนวทางการประเมินประสิทธิผล       

ขององคกร ที่สอดคลองกับสภาพการณขององคกร และยอมรับกันวาประสิทธิผลมีลักษณะเปนภาวะ

สันนิษฐาน (As a Construct) เปนพหุเกณฑ ดังน้ัน องคกรมีประสิทธิผลและไมมีประสิทธิผลได            

ในเกณฑที่แตกตางกัน และมีการใหความหมายหลากหลาย 

ชาญ รัตนะพิสิฐ (2552 : 67) ไดประเมินประสิทธิผลขององคการดวยตัวแบบที่เรียกวา           

ตัวแบบกระบวนการ (Process Model) โดยเสนอวาการวัด ประสิทธิผลขององคการควรพิจารณา

แนวคิดสัมพันธกัน 3 ประการ คือ 

 1.  การบรรลุถึงเปาหมายใหไดสูงสุด (Goal Optimization) แนวคิดน้ียอมรับวา       

การบรรลุ ถึงเปาหมายสูงสูดเปนสิ่งที่เปนไปไมได และถาถึงแมจะเปนไปไดก็จะมีโทษตอองคการและ 

การอยูรอดขององคการ ดังน้ัน การประเมินประสิทธิผลจึงเปนไปในรูปแบบของการวิเคราะหวา 

องคการบรรลุเปาหมายที่เปนไปไดดีเพียงใด  

 2.  แนวคิดดานระบบ (System Perspective) เสนอวาเปาหมายไมใชอยูในสภาพที่น่ิง 

อยูกับที่ แตเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การบรรลุถึงเปาหมายระยะสั้นก็คือการมีทรัพยากรใหม ๆ 

อยางเพียงพอที่จะใชและระบบการผลิตที่ปรับเปลี่ยนอยางเหมาะสมอยูเสมอ และความเปนวงจร  

ของเปาหมายขององคการดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความเปนระบบขององคการ เพื่อใหองคการ 

สามารถบรรลุเปาหมายไดตามกาลเวลา 

 3.  การเนนเรื่องพฤติกรรม (Human Behavior) คือ การยอมรับวาเปาหมายขององคการ 

จะสามารถบรรลุไดข้ึนอยูกับพฤติกรรมของสมาชิกในองคการ 

นริศ สวัสดี (2552 : 42) ไดกําหนดเกณฑตัวช้ีวัดประสิทธิผล ไว 18 เกณฑตัวช้ีวัด ซึ่งสรุป

ไดดังน้ี 1) ความสําเร็จตามเปาหมาย 2) คุณภาพของผลผลิตหรือการบริการ 3) ปริมาณของผลผลิตหลัก 

4) ความพรอมตอคํารองขอใหมีการบริการเฉพาะ 5) ประสิทธิภาพที่ได มาตรฐาน 6) ผลกําไรหรือ

ผลประโยชนทีไ่ดรับ 7) การเจรญิเติบโตหรือการเพิ่มขยายข้ึน 8) การใชสภาพแวดลอมอยางเกิดประโยชน

สูงสุด 9) ความมั่นคงไดแมในภาวะถูกกดดัน 10) การเปลี่ยนงานหรือการรักษาบุคลากรไวได         

11) ความถ่ีหรือจํานวนครั้งการขาดงาน 12) ความถ่ีหรือจํานวนครั้งของอุบัติเหตุ 13) ขวัญ กําลังใจ

และความผูกพันของบุคลากร 14) การจูงใจใหเต็มใจและพรอมทํางาน 15) ความพึงพอใจตอบทบาท

หรืองานของบุคลากร 16) การยอมรับเปาหมายของบุคลากร 17) ความขัดแยงหรือความสามัคคี และ 

18) การยืดหยุนปรับตัวไดตอการเปลี่ยนแปลง 

สมมารถ สูรโรคา (2553 : 32) กลาววา การประเมินประสิทธิผลองคกร เปนแนวทางที่เกิด

จากการพัฒนา และบูรณรจากแนวทางทีถื่อวาองคกรมีหนาที่การบรรลุเปาหมาย (Goal Attainment) 
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และองคกร ที่มีลักษณะเปนระบบ (System) เปนพื้นฐานทําใหมีแนวทางการประเมินประสิทธิผลองคกร 

ที่สอดคลองกับสภาพการณขององคกร และยอมรับกันวาประสิทธิผลมีลักษณะเปนภาวะสันนิษฐาน

เปนพหุเกณฑ ดังน้ัน องคกรมีประสิทธิผลและไมมีประสิทธิผลไดในเกณฑที่แตกตางกัน และมีการให

ความหมายหลากหลาย 

สมหมาย เทียนสมใจ (2554 : 45) ไดสรุปไววา การประเมินประสิทธิผลขององคกร        

เปนการตรวจสอบผลการดําเนินงานวาองคการมีสภาพการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายหรือ           

ไมประสบผลสําเร็จเพียงใด ซึ่งในการประเมินความมีประสิทธิผลขององคการจําเปนตองคํานึงถึง

องคประกอบตาง ๆ ขององคการ พรอมทั้งสภาพแวดลอมที่อยูรอบ ๆ องคการ เพื่อใหการประเมิน

ประสิทธิผลไดผล ตามสภาพการปฏิบัติงาน โดยเลือกใชรูปแบบที่หลากหลาย 

กษมาพร ทองเอื้อ (2555 : 17) สรุปไววา แนวทางการประเมินประสิทธิผลองคกรน้ัน

นักวิจัย และนักศึกษาจะใหความสําคัญกับการประเมินประสิทธิผลองคการทั้งในดานคุณภาพ และ

ปริมาณควบคูกัน โดยมุงเนนการสรางเกณฑการประเมินประสทิธิผลที่เนนระบบการดําเนินงานเพื่อมุง

สูเปาหมายที่กําหนดไวขององคกรเปนหลัก โดยมีตัวช้ีวัดในองคประกอบดานตาง ๆ ของประสิทธิผล

ขององคการทั้งน้ีแนวทางการสรางตัวช้ีวัดและเกณฑการประเมินจะไดมาจากการพิจารณา ตีความ

และสังเคราะหหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเปนสําคัญ 

จากขอความดังกลาวขางตน สรุปไดวา การประเมินประสิทธิผลองคการทั้งในดานคุณภาพ 

และปริมาณควบคูกัน โดยมุงเนนการสรางเกณฑการประเมินประสิทธิผลที่เนนระบบการดําเนินงาน

เพื่อมุงสูเปาหมายที่กําหนดไวขององคกรเปนหลัก 

การบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงการ

บริหารงานที่มีประสิทธิผลไวตาง ๆ ดังน้ี 

ทักษิณา จัตุกูล (2554) องคกรจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้ึนอยูกับบริบทของผูบริหาร

ในการบริหารจัดการโรงเรียนจะมีนักเรียนและบุคลากรที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพ มีช่ือเสียงข้ึนและ

ไดรับการยอมรับจากภายนอกน้ัน ข้ึนอยูกับสิ่งตอไปน้ี 

 1.  ภาวะผูนํา ผูบริหารควรมีวิสัยทัศนกวางไกล บริหารจัดการใหเหมาะสมกับเวลาและ

โอกาสหรือสถานการณ บางครั้งการบริหารควรรักษาระยะหาง เชน การนิเทศ กํากับ ดูแลอยาง

สม่ําเสมอ บริหารงานตึงเกนิไป ไมหยอนจนผูใตบังคับบญัชาไมกลาเขาใกล เหมือนแสงอาทิตย ซึ่งแสง

ที่รอนพรอมที่จะเผาผลาญถาเขาใกลและหากอยูไกลจากแสงอาทิตยมากเกินไปก็จะรูสึกหนาวเย็น            

ซึ่งผูบริหารควรอยูบริหารโรงเรียนอยางนอย เขาโรงเรียน 4 วันตอสัปดาห รวมกันคิดสรางสรรคและ

พัฒนาองคกรและวางแผนแกไขปญหา เปนการลดภาวะความขัดแยงที่เกิดข้ึนภายในองคกร บางครั้งมี

ความยุติธรรมเหมือนตาช่ัง เชน การพิจารณาความดี ความชอบ มีความบริสุทธ์ิยุติธรรม บริหารงาน
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ดวยความโปรงใส เหมือนดอกบัวซึ่งเปนดอกไมที่นาเคารพกราบไหว บางครั้งมีความหนักแนนมั่นคง 

อดทนและสามารถแกไขปญหาหรือสถานการณตาง ๆ ได เหมือนภูเขา เปนตน 

 2.  กําหนดเปาหมาย ทิศทาง โครงสรางในการบริหารที่เปนระบบ ชัดเจน พัฒนาการ

เรียนรูดวยการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติพฤติกรรมระหวางบุคลากร ชุมชน นักเรียน และผูมีสวนไดสวน

เสีย ซึ่งจะทําใหโรงเรียนไดรับการยอมรับ ไดรับความไววางใจ 

 3.  ผูบริหารควรมีบริหารคน บริหารงาน โดยใชทักษะในการบริหาร ไดแก ทักษะการ

บริหารดานความคิด ทักษะดานมนุษยสัมพันธ 

 4. บริหารจัดการแบบรวมมือ เชนเปดโอกาสใหชุมชน ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา

มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาองคกร ในดานการเรียน ความประพฤติและการมีสวนรวมในกิจกรรม

ของโรงเรียน 

  4.1 การมีสวนรวมของนักเรียน เชน รวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน การระดม

ทรัพยากร การระดมความคิดในการออกกฎ ขอปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน การนิเทศกํากับ

ติดตาม 

  4.2 การรายงานขอมูลสถานศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษา 

  4.3 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

 5.  สรางสารสัมพันธของคนในองคกรและชุมชน 

 6.  สงเสริม สนับสนุน ใหกําลังใจบุคลากร ทําใหครูผูกพันตอการเปลี่ยนแปลงดาน

เปาหมายสวนตัว เปนการสรางวิสัยทัศนรวมกัน กระบวนการกระตุนอารมณ ซึ่งมีอิทธิพลใหความ

ผูกพันของครูสูงข้ึนดานการแสดงความคาดหวังของการปฏิบัติงานสงู มีเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน 

 7.  การบริการสังคมดานวิชาการ คือ การจัดโครงสรางในการทํางานที่มีระบบ 

 8.  ผูบริหารมีบุคลิกภาพที่นาเช่ือถือเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูใตบังคับบัญชา 

 9.  ผูบริหารเปนผูที่มีทั้งภูมิรูและภูมิธรรม บริหารจัดการดวยธรรมาภิบาล 

 10. ผูบริหารมีการพัฒนาตนเอง เรียนรูใหทันตอยุคโลกาภิวัตนและสามารถนําองคกรสู

เปาหมาย และประสบผลสาํเรจ็อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรไดรับการประกันคุณภาพ

การศึกษาสูนานาชาติและสังคมโลก 

สมหมาย เทียนสมใจ (2554 : 25) สรุปไดวา กระบวนการดําเนินงานที่อาศัย องคประกอบ

ที่สําคัญตาง ๆ ทางการบริหาร นํามาประยุกตใชปฏิบัติงานในองคการ ทําใหองคการบรรลุวัตถุประสงค

และเปาหมายที่วางไว 

จากขอความดังกลาวขางตน สรุปไดวา ประสิทธิผลมีความสําคัญตอองคการหรือหนวยงาน

มากถาประสิทธิผลของบุคคลมีคุณภาพ ก็สงผลตอประสิทธิผลขององคการเชนกัน ซึ่งทั้งสองสิ่งน้ีจะ

เปนตัวช้ีวัดความสําเร็จขององคการในการที่ตัดสินวาองคการหรือหนวยงานจะอยูรอดหรือไม 
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แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

จากการศึกษาเอกสารและแนวคิดที่เกี่ยวของ มีนักวิชาการไดกลาวถึงประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ไวหลายทาน ดังน้ี 

ดุสิต เจนวิถี (2551 : 7) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนไว 6 ดาน ดังน้ี 

 1.  บรรยากาศและสิ่งแวดลอม 

 2.  การกําหนดหนาที่รับผิดชอบและเปาหมายของโรงเรียน 

 3.  ความคาดหวังของโรงเรียนที่มีตอนักเรียน 

 4.  การอุทิศเวลาใหกับงานในหนาที่ 

 5.  ความเอาใจใสตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

 6.  ความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนและชุมชน 

ธานินทร เลิศพันธ (2552 : 7 - 8) ไดแสดงความคิดเห็นประสิทธิภาพของโรงเรียน

แสดงออกได 4 ประการ ดังน้ี  

 1.  การอุทิศเวลาใหกับงานในหนาที่ หมายถึง การที่ครูในโรงเรียนมีความต้ังใจ เอาใจใส

ตอหนาที่มีความรับผิดชอบ เสียสละทั้งกําลังกาย กําลังใจ กําลังสติปญญา เสียสละเวลา เพื่อการ

ปฏิบัติหนาที่ โดยไมเห็นแกความเหน็ดเหน่ือย การอุทิศเวลาใหกับงานในหนาของบุคลากรในโรงเรียน 

เปนเครื่องบงช้ีถึงความรูสึกรักในงาน รักในอาชีพ รักในสถาบัน รวมทั้งแสดงถึงการเปนผูมีความ

รับผิดชอบในหนาที่สูง 

 2.  ความเอาใจใสตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การที่ครูในโรงเรียน         

มีการดูแลติดตามผล การเรียนการสอนภายในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพมีการจัดสอนซอมเสริมแก

นักเรียนที่เรียนออนมีการสอนเพิ่มเติมแกนักเรียนที่เรียนเกง เพื่อพัฒนาการเรียนใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

 3.  การกําหนดหนาที่คามรับผิดชอบและเปาหมายของโรงเรียน หมายถึง การที่ผูบริหาร

สถานศึกษามีการแจงใหบุคลากรทราบถึงภาระความรับผดิชอบแตละบุคคลในโรงเรียน การหลอหลอม

รวมจิตใจของบุคลากรใหเกิดความรูสึกรักโรงเรียน 

 4.  ความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง การวางแผนงานสรางความสัมพันธ

ระหวางโรงเรียนกับชุมชน การสนับสนุนใหความรวมมือจากชุมชนในดานตาง ๆ และการใหบริการ

ดานตาง ๆ ใหแกชุมชน 

บุญตา ชาญชํานิ (2552 : 7) ไดสังเคราะหประสิทธิผลของโรงเรียนจากแนวคิดและทฤษฎี

ของนักการศึกษา ไดแก  

 1.  ความเอาใจใสตอคุณภาพการจัดการการสอน 

 2.  การกําหนดหนาที่รับผิดชอบและเปาหมายของโรงเรียน 

 3.  บรรยากาศและสิ่งแวดลอม 

 4.  ความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนและชุมชน 
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ธวัชชัย ยวงคํา (2552 : 9) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ประกอบดวย 4 ประการ ดังน้ี  

 1.  ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง หมายถึง ความสามารถ

ของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานในสถานศึกษาทั้งดานการบริหาร การจัดการเรียนการสอน 

รวมถึง การจัดบรรยากาศและใชทรัพยากรอยางเหมาะสม จนทําใหนักเรียนในสถานศึกษาสวนใหญ          

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยูในระดับที่สูง 

 2. ความสามารถในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค หมายถึง

ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานในสถานศึกษา ทั้งดานการบริหารและการอบรม

นักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย รูจักพัฒนาตนเอง มีทัศนคติที่ดีตอการศึกษาและอยูใน

สังคมอยางมีความสุข 

 3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถ 

ของผูบริหารสถานศึกษาในการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานดานการบริหาร การพัฒนาสภาพแวดลอม 

ภูมิทัศนภายในโรงเรียน รวมถึงการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหสถานศึกษาทัน

กับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง และปรับตัวไดอยางเหมาะสม 

 4. ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถ           

ของผูบริหารสถานศึกษาและครู ในการชวยกันแกปญหาตาง ๆ ทั้งดานการบริหาร การจัดการเรียน

การสอนนักเรียนและงานรับผิดชอบอื่น ๆ จนประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา 

ภาควัชร จันทรกุล (2557 : 33 - 35) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา

ไว 4 ประการ ดังน้ี  

 1.  ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (Productivity) ซึ่ง

หมายถึงปริมาณและคุณภาพของนักเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียนที่สรางความเช่ือมั่นไดสูง โดยจะ

วัดความนิยมจากชุมชนและผูปกครองนักเรียนประการหน่ึงไดแก โรงเรียนน้ันมีนักเรียนเขาเรียน          

มีปริมาณมาก และคุณภาพการเรียนการสอนอยูในเกณฑสูง โดยดูจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน            

ของนักเรียน ความสามารถในการศึกษาตอ ในสถาบันช้ันสูงไดเปนจํานวนมาก โรงเรียนที่มีทัง้ปริมาณ

และคุณภาพสูงดังกลาวน้ี จะไดแกโรงเรียนในเมืองโรงเรียน ระดับจังหวัดที่มีช่ือเสียง โรงเรียนที่มี

ความพรอมทางดานปจจัยตาง ๆ ไดแก วัสดุอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกอยางพอเพียงอาคาร

สถานที่บรรยากาศสิ่งแวดลอมเหมาะสม ปจจัยดานการเงินคลองตัว สามารถจัดซื้อ จัดจาง และ

เบิกจายไดอยางสะดวก มีบุคลากร คือครูผูสอนที่มีคุณภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการที่ ดี             

มีประสิทธิภาพ เรื่องคุณภาพของนักเรียนน้ันสวนใหญจะดูที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนเกณฑช้ีวัด

เพียงประการเดียว ซึ่งเปนความเขาใจผิดควรจะพิจารณาถึงสวนประกอบตาง ๆ ไดแก การพัฒนา

ทัศนคติที่ดี การสรางแรงจูงใจของนักเรียน ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความเช่ือมั่นในตนเอง ความ

ปรารถนา และความคาดหวังตาง ๆ รวมทางการประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสมมีจริยธรรม คุณธรรม 



 97

คานิยมที่ดีงาม ซึ่งลักษณะตาง ๆ ดังกลาวนับเปนลักษณะที่พึงประสงคตามที่สังคมคาดหวังไว และ      

มีความตองการอยางมาก จึงอาจกลาวไดวาคุณภาพที่เกิดกับผูเรียนนอกจากจะเปนผูที่มีความสนใจ 

ในการศึกษาเลาเรียน มีความรูความสามารถดานวิชาการอยางยอดเย่ียม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ในรายวิชาตาง ๆ สูงเปนที่นาพอใจ และยังมีการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติคานิยม 

และคุณธรรมตาง ๆ ที่พึงปรารถนาใหเพียงพอตอการดํารงชีวิต และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

องคประกอบตาง ๆ ในการเสริมสรางประสิทธิผลทางดานปริมาณ และดานคุณภาพของนักเรียนน้ัน

นอกจากปจจัยตาง ๆ ซึ่งไดแกอาคารสถานที่เหมาะสม และพอเพียงตอความตองการ บรรยากาศ

สิ่งแวดลอม สะอาด รมรื่น สวยงาม วัสดุ อุปกรณที่เพียงพอและทันสมัยตอการเรียนการสอน และ

บุคลากรที่สําคัญไดแก ผูบริหาร และครูเปนผูที่มีความสําคัญย่ิงตอประสิทธิผลของโรงเรยีน หากผูบริหาร

เปนผูที่มีความรูความสามารถในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ และมองเห็นความสําคัญของงาน

วิชาการในโรงเรียนอยางแทจริง หาแนวทางการสงเสริมและพัฒนางานวิชาการใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 

และเปนไปตามความคาดหวังของรัฐบาล ผูปกครอง และชุมชน สรางบรรยากาศในการทํางานที่กอให 

เกิดประสิทธิผล ครูอาจารยรูบทบาทหนาที่ของตัวเอง พัฒนาความรูความสามารถของตนเองอยูเสมอ 

วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม โดยยึดกระบวนการและผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียน

การสอน ตลอดจนปรับพฤติกรรมการสอนใหทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง และความเจริญทางเทคโนโลยี

ใหม ๆ แลวเปนที่เช่ือวาโรงเรียนจะตองบรรลุวัตถุประสงคเกิดประสิทธิผลดานปริมาณและคุณภาพ

ของผูเรียนแนนอน 

 2.  ความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวกของนักเรียน (Positive Attitude) หมายถึง  

มีความคิดเห็น ทาที ความรูสึก หรือพฤติกรรมของผูไดรับการศึกษา แสดงออกในทางที่ดีงาม สมเหตุ 

สมผล และสอดคลองกับความตองการของสังคมการศึกษานอกจากจะสรางเสริมความเจริญใหบุคคล

ทั้ง 4 ดาน คือ รางกายใหมีความสมบูรณแข็งแรง พัฒนาสวนตาง ๆ อยางเหมาะสมกับวัย ดานสติปญญา

มีความใฝรู ใฝเรียน รูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล และมีความคิดสรางสรรค ดานสังคมสามารถนํา

ความรู ความสามารถ และทักษะอันจําเปน นําไปใชในการดํารงชีวิต ในสังคมยุคโลกาภิวัฒนไดอยาง

เปนสุข และดานจิตใจรูจัก เหตุผล มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมอยางเหมาะสม และดีงามแลวทัศนคติ

ทางบวกจะเปนผลที่เกิดข้ึนจากผูที่ไดรับการศึกษาครบถวนทั้ง 4 ดาน ดังกลาวแลวผูที่มีทัศนคติทางบวก

จะเปนผูที่มีความรูสึกและแสดงออก ซึ่งพฤติกรรมตาง ๆ เปนที่พึงประสงคของสังคม โดยรวมมีจิตใจ

กวางขวาง ไมทําตนตอตาน หรือถดถอยหนีสังคม มีความมั่นคงทางจิตใจ มีเหตุผลยอมรับกฎกติกา

ของสังคมที่ไดกําหนดข้ึน และปฏิบัติดวยความจริงใจ มีจิตใจเปนประชาธิปไตย ยอมรับและเคารพ

ความคิดเห็นของสวนรวมใหความสําคัญและคุณคาของการอยูรวมกันในสังคม ใหรวมมือรวมใจตอ

การปฏิบัติภารกิจของสวนรวมใหสําเร็จลุลวงดวยดี เปนผูที่มีความสามารถควบคุมจิตใจ และวินัย      

ในตนเอง อดกลั้น และเผชิญหนากับเหตุการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ประพฤติปฏิบัติตัวเปนแบบอยาง

ที่ดีของสังคม รูจักเอื้อเฟอ เผื่อแผ และมีความเอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษยเปนแบบอยางที่ดีของสังคม 
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ตลอดจนสามารถดําเนินการอบรมสั่งสอน ใหนักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมอยูในระเบียบ

วินัย รูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติที่ดีตอการศึกษา และอยูในสังคมไดอยางเปนสุข 

 3.  ความสามารถในการแกปญหาในโรงเรียน (Solving Problems) องคการตาง ๆ หรือ

โรงเรียนยอมมีรูปแบบในการบริหารงาน เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว การกําหนดรูปแบบ

การบริหารภายในโรงเรียนน้ัน แตละโรงเรียนจะมีการกําหนดรูปแบบใหเหมาะสมกับขนาด และภารกิจ

ของโรงเรียน แตไมวาจะมีรูปแบบการบริหารงานแบบใดก็ตาม ระบบในการทํางานของโรงเรียนยอม

ประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ ไดแกเปาหมาย คือการมุงถึงความสําเร็จสูงสุดที่เกิดจากการทํางาน 

บทบาทหนาที่ เปนสวนประกอบรองลงมา เพื่อรวมกันปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายที่เกิดข้ึน การประสานงานเปนแนวทางของความรวมมือในการปฏิบัติงาน 

ใหมีความชัดเจน และเกิดความเรียบรอยและกิจกรรมคือการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหเกิดผลสําเร็จ

ตามเปาหมาย การจัดการศึกษาในโรงเรียนเปนการสรางคนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพ  

ของบุคคลตามแนวทางที่เหมาะสม การบริหารและการจัดการในโรงเรียนจึงมีความยืดหยุนพอสมควร 

นับต้ังแตเรื่องของหลักสูตรควรปรับใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน สภาพของบุคลากร และทรัพยากร 

ที่มีอยู การจัดวิชาตาง ๆ สําหรับการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และเสริม

หลักสูตรควรจัดใหเพียงพอ และหลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับความสนใจ ความตองการ และความ

ถนัดของนักเรียน จะชวยเปนแนวทางการพัฒนาการเรียนรู การปรับตัวบุคลิกภาพของนักเรียนได

อยางเหมาะสม กฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ บางเรื่องเปนสิ่งที่ลาสมัยไมทันกับสภาพปจจุบัน ควรมี 

การปรับปรุงใหเหมาะสมย่ิงข้ึนการบริหาร และการจัดการน้ันผูบริหารเปนผูมีสวนสําคัญย่ิงในการ

ดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพ เกิดความราบรื่น เรียบรอย และเจริญกาวหนาผูบริหารจึงควรปฏิบัติ

ตนใหเหมาะสม ไมควรใชอํานาจหนาที่ในทางเผด็จการ ไมสมควรยึดกฎระเบียบโดยเครงครัด สิ่งใด  

ที่จะเปนอุปสรรคตอการทํางานควรจะมีการยืดหยุนบาง แตไมเสียประโยชนหรือเปาหมายขององคการ

ผูบริหารควรเปนผูที่สรางความไววางใจกับผูรวมงาน ไมควรวางตัวเปนผูบังคับบัญชา แตควรวางตัว

เสมือนพวกเพื่อนรวมงาน เพื่อไมใหเกิดชองวางซึ่งกันและกัน ควรมีการสรางขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน โดยวิธีการตาง ๆ เชนการยกยองชมเชย หรือการใหรางวัลในบางโอกาส พยายามสราง

บรรยากาศในโรงเรียนใหเกิดความเปนมิตร ดวยความรวมมือรวมใจแกบุคลากรทุกฝายรวมกอใหเกิด

ประสิทธิผลในโรงเรียนสูงข้ึนได 

 4. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาใหเขากับสิ่งแวดลอม องคการตาง ๆ 

จะตองประกอบดวยคนและงานโรงเรียนซึ่งเปนองคการทางการศึกษา ก็เชนเดียวกันยอม ประกอบดวย 

ผูบริหารโรงเรียน ครู อาจารยนักเรียน และนักการภารโรง ทําใหเกิดการเรียนการสอนอยางสมบูรณ 

การจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้ัน โรงเรียนจะตองมีความสามารถในการปรับตัวได

อยางเหมาะสม การกําหนดนโยบายตาง ๆ ของโรงเรียน จะตองสอดคลองและทันสมัยทางกับความ

เจริญกาวหนาและความเปลี่ยนแปลง นโยบายของโรงเรียนไมควรยึดตายตัวจนเปลี่ยนแปลงไมได จะ
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ทําใหราสมัยในขณะเดียวกันจะตองสามารถปรับตัวใหทันสมัยทันตอความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

โดยเฉพาะในดานการเรียนการสอนควรมีนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนใหม ๆ มีการคนควาและ

พัฒนาสื่ออุปกรณการสอนตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ ปรับปรุงอาคารสถานที่ใหสะอาดรมรื่น เพื่อใหเกิด

บรรยากาศทางวิชาการ และเกิดบรรยากาศทางการเรียนรู ผูบริหารและครูจะตองมีบทบาทสําคัญตอ

การปรับตัวไมหยุดน่ิงตองพยายามปรับปรุง เปลี่ยนแปลงองคการรูปแบบการบริหารและการดําเนินงาน

ตาง ๆ ใหมีความคลองตัวตอการปฏิบัติงาน ผูบริหารและครูตองเปนนักพัฒนามีความคิดริเริ่มสรางสรรค

ใหเกิดสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรูเพื่อใหสามารถปรับตัวอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุขน้ัน จะตองมีเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสม ครูตองสรางกระบวนการและวิธีการ

เรียนรูใหกับนักเรียน ทั้งเน้ือหาวิชา และคุณธรรมจริยธรรมมากกวาที่จะบอกความรู หรือสอนหนังสือ

แบบธรรมดาเพราะวิธีการเรียนรูหรือกระบวนการเรียนรูของนักเรียนจะเปนวิธีการที่ติดตัวนักเรียน  

ซึ่งสามารถนําไปปรับใชตอในการประกอบอาชีพและใชพัฒนาตนเอง ใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ

สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 

Mott (1972 cited in Hoy and Miskel, 1991 : 305 - 307) กลาวถึงประสิทธิผลของ

โรงเรียน 4 ประการ คือ  

 1.  ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  

 2.  ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  

 3.  ความสามารถในการพัฒนาปรับเปลี่ยนโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม  

 4.  ความสามารถในการแกปญหาในโรงเรียน 

Bennis (1971 cited in Dessler, 1986 : 68 - 69) ไดกลาวถึงประสิทธิผลขององคการวา

เปนความสามารถในการปรับตัวเปลี่ยนแปลงพัฒนาใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และ

ความสามารถในการผสมผสานสัมพันธของสมาชิกในองคการ เพื่อรวมพลังใหมีความเปนอันหน่ึงอัน

เดียวกันในการปฏิบัติภารกิจในองคการ ดังน้ี 

 1.  ความสามารถในการปรับปรงุองคการ ไดแก ความสามารถในการปรับตัว นวัตกรรม 

ความเจริญเติบโตและการพัฒนา 

 2.  ความสามารถในการบูรณาการ (Integration) ไดแก ความพอใจ บรรยากาศความ

ขัดแยง การสื่อความหมาย 

Hoy and Ferguson (1985) ได ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยศึกษา                   

ใน 5 องคประกอบ คือ  

 1.  ความใฝรู รักการอาน แสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียน 

 2.  ความพึงพอใจในการทํางานของครู 

 3.  ความสามารถในการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของคร ู
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 4.  ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

 5.  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนตอสภาวะแวดลอมที่มาทั้งกระทบทั้งภายในและ 

ภายนอก 

จากการศึกษาแนวคิด หลักการและงานวิจยัที่เกีย่วของ อาจกลาวโดยสรุปไดวา ประสิทธิผล 

คือ การที่สถานศึกษาผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง บุคลากรมีความพึงพอใจในการ

ทํางาน และยังรวมถึงการบรรลุเปาหมาย หรือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา โดยพิจารณาจาก

ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง และความสามารถในการพัฒนา

นักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ตลอดจนความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหเขากับ

สภาพแวดลอม ทั้งภายในและภายนอกและรวมทั้งความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียนจน

ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานซึ่งเปนการมองประสิทธิภาพทั้งระบบซึ่งผูวิจัยไดนําทฤษฎีกรอบ

แนวคิด และงานวิจัยของ Mott (1972) ; Bennis (1971) ; Hoy and Ferguson (1985) ธวัชชัย  

ยวงคํา (2552) ; ดุสิต เจนวิถี (2551) ; ธานินทร เลิศพันธ (2552) ; บุญตา ชาญชํานิ (2552) และ

ภาควัชร จันทรกุล (2557) ซึ่งผูวิจัยไดสังเคราะหเปนตัวแปรในการศึกษาวิจัย เรื่องความสัมพันธ

ระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดังแสดงในตารางที่ 2.2 

 

ตารางท่ี 2.2 การสังเคราะหตัวแปรประสิทธิผลของสถานศึกษา  
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1.  ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิ          

ทางการเรียนสูง          
2.  ความสามารถในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ             

อันพึงประสงค          

3.  ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาสถานศึกษา          
4.  ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา          
5.  ความเอาใจใสตอคุณภาพการจัดการการสอน          
6. การกําหนดหนาที่รับผิดชอบและเปาหมายของโรงเรียน          

7.  ความคาดหวังของโรงเรียนที่มีตอนักเรียน          
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ตารางท่ี 2.2 (ตอ)  
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8. การอุทิศเวลาใหกับงานในหนาที่          

9. บรรยากาศและส่ิงแวดลอม          

10. ความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนและชุมชน          

11.  ความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวกของนักเรียน          

12. ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาใหเขากับ

ส่ิงแวดลอม          
13. ความสามารถในการบูรณาการ          

14.  ความใฝรู รักการอาน แสวงหาความรูดวยตนเอง            

ของนักเรียน          

15. ความพึงพอใจในการทํางานของคร ู          

16. ความสามารถในการใชส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของคร ู          

17. ความสามารถในการจัดสรรทรพัยากรอยางมีประสิทธิภาพ          

 

จากการศึกษาและวิเคราะหตัวแปรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ซึ่งผูวิจัยไดสังเคราะหตัวแปรที่ใช         

ในการวิจัย ไดดังน้ี 

 1.  ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 

 2.  ความสามารถในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในยุคไทยแลนด 4.0 

 3.  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา 

 4.  ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา คือ การที่สถานศึกษาผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูง บุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางาน และยังรวมถึงการบรรลุเปาหมาย หรือวัตถุประสงคในการ

จัดการศึกษา โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง และ

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ตลอดจนความสามารถในการปรับเปลี่ยน

และพัฒนาโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม ทั้งภายในและภายนอกและรวมทั้งความสามารถในการ
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แกปญหาภายในโรงเรียนจนทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานซึ่งเปนการมองประสิทธิภาพทั้งระบบ 

ซึ่งจากการสังเคราะหตัวแปรผูวิจัยขอเสนอประสิทธิผลของสถานศึกษาที่ใชในการวิจัยไว 4 ดาน ดังน้ี 

 1.  ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 

  1.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

   จากการศึกษาเอกสารและแนวคิดที่เกี่ยวของ มีนักวิชาการไดกลาวถึงความหมาย

ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไวหลายทาน ดังน้ี 

   กุหลาบ สีหาพงษ (2550 : 39) ไดใหความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 

ความสามารถในการเรียนรูของบคุคล อันเปนผลเน่ืองมาจากการไดรับการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู 

ซึ่งสามารถวัดไดโดยอาศัยเครื่องมือทางจิตวิทยาหรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

   ขวัญใจ ขุนทํานาย (2553 : 35) สรุปวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ระดับ 

ความรู ความสามารถและทักษะที ไดรับและพัฒนามาจากการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ โดยอาศัย

เครื่องมือในการวัดผล หลังจากการเรียน หรือจากการฝกอบรม 

   ปนัดดา โภคพิพัฒน (2553 : 37) ไดใหความหมาย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หมายถึง แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบทดสอบที่สรางข้ึนเพื่อใชในการตรวจสอบการ

เรียนรูของผูเรียน เพื่อใหทราบวาผูเรียนมีความรู ความสามารถมากนอยเพียงใด 

   ประนอม เมตตาวาสี (2555 : 60) ใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หมายถึงผลของความรูความสามารถและทักษะที่นักเรียนไดจากการเรียนการสอนทั้งที่โรงเรียนที่บาน

สภาพแวดลอมและแหลงอื่น ๆ สามารถวัดไดดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

   จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือผลการเรียนรูตาม

หลักสูตร ไดมาตามหลักการวัดและประเมินผล ที่ครอบคลุมทั้งดานความรูความคิดหรือพุทธิพิสัย  

ดานอารมณและความรูสึกหรือจิตพิสัย และดานทักษะปฏิบัติหรือทักษะพิสัยที่ผูสอนกําหนดไว            

ในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง  

  1.2 จุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

   อรุณี ศรีวงษชัย (2551 : 49 - 50) กลาววาเปนการตรวจสอบความสามารถ

ของสมรรถภาพทางสมองของบุคคลวาเรียนแลวรูอะไรบางและมีความสามารถดานใด มากนอยเทาใด 

เชน พฤติกรรมดานความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมิน

คามากนอยอยูในระดับใด น่ันคือ การวัดผลสัมฤทธ์ิเปนการตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียนในดาน

พุทธิพิสัย ที่เปนการวัด 2 องคประกอบตามจุดมุงหมายและลักษณะของวิชาที่เรียน ดังน้ี 

    1) การวัดดานการปฏิบัติ เปนการตรวจสอบความรู ความสามารถทาง  

การปฏิบัติโดยใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงใหเห็นเปนผลงานปรากฏออกมา สามารถทําการสังเกต

และวัดได เชน วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การชาง เปนตน การวัดแบบน้ีจึงตองวัดโดยใช “ขอสอบ
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ภาคปฏิบัติ” (Performance Test) ซึ่งเปนการประเมินผลพิจารณาที่วิธีปฏิบัติ (Procedure) และ

ผลงานที่ปฏิบัติ 

   2) การวัดดานเน้ือหา เปนการตรวจสอบความรูความสามารถเกี่ยวกับ

เน้ือหาวิชา (Content) รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตาง ๆ อันเปนผลมาจากการเรียนการ

สอนมีวิธีการสอบวัดได 2 ลักษณะ ดังน้ี 

    2.1) การสอบแบบปากเปลา (Oral Test) การสอบแบบน้ีมักกระทําเปน

รายบุคคลซึ่งเปนการสอบที่ตองการดูผลเฉพาะอยาง เชน การสอบอานฟงเสียง การสอบสัมภาษณ            

ที่ตองการดูการใชถอยคําในการตอบคําถาม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและบุคลิกภาพตาง ๆ เชน 

การสอบปริญญานิพนธ ที่ตองการวัดความรูความเขาใจในเรื่องที่ทํา ตลอดจนแงมุมตาง ๆ การสอบ

ปากเปลาสามารถวัดไดละเอียดลึกซึ้ง และคําถามก็สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตามที่ตองการ 

    2.2) การสอบแบบใหเขียนความ (Paper-Pencil test or Written test) 

เปนการสอบวัดโดยใหผูสอบเขียนเปนตัวหนังสือตอบ ที่มีรูปแบบการตอบอยู 2 แบบ คือ 

     2.2.1) แบบไมจํากัดคําตอบ (Free Response Type) ไดแก การสอบ

วัดที่ใชขอสอบแบบอัตนัย หรือความเรียง (Essay Test) 

     2.2.2) แบบจํากัดคําถาม (Fixed Response Type) เปนการสอบที่

กําหนดขอบเขตของคําถามที่จะใหตอบ หรือกําหนดคําตอบมาใหเลือกซึ่งมีรูปแบบของคําถามคําตอบ 

4 รูปแบบ ดังน้ี 

      2.2.2.1) แบบเลือกทางใดทางหน่ึง (Alternative) 

      2.2.2.2) แบบจับคู (Matching) 

      2.2.2.3) แบบเติมคํา (Completion) 

      2.2.2.4) แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 

   กลาวโดยสรุปไดวา การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนการตรวจสอบหรือ         

การวัดผลพฤติกรรมของผูเรียนวาบรรลุผลตามจุดมุงหมายของ การเรียนหรือไม ซึ่งสามารถวัดได            

ทั้งในดานการปฏิบัติ และวัดดานเน้ือหา โดยเลือกวัดใหตรง ตามจุดมุงหมายและธรรมชาติ หรือตาม

ลักษณะวิชาที่เรียน 

  1.3 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

   กรองแกว วรรณพฤกษ (2555 : 45 - 46) ไดกลาวถึงองคประกอบที่มีอิทธิพล

ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในโรงเรียนน้ัน ประกอบดวย 

    1) คุณลักษณะของผูเรียน ไดแก ความพรอมทางสมองและความพรอมทาง

สติปญญาความพรอมทางดานรางกาย และความสามารถทางดานทักษะของรางกายคุณลักษณะทาง
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จิตใจ ซึ่งไดแก ความสนใจแรงจูงใจ เจตคติ และคานิยม สุขภาพ ความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง ความ

เขาใจในสถานการณอายุ เพศ 

    2) คุณลักษณะของผูสอน ไดแก สติปญญาความรูในวิชาที่สอนการพัฒนา

ความรูทักษะทางรางกาย คุณลักษณะทางจิตใจสุขภาพ ความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง ความเขาใจ           

ในสถานการณอายุ เพศ 

    3) พฤติกรรมระหวางผูสอนกับผูเรียน ไดแก ปฏิสัมพันธระหวางผูสอน

จะตองมีพฤติกรรมที่มีความเปนมิตรตอกันเขาอกเขาใจ ความสัมพันธกันดีมีความรูสึกที่ดีตอกัน 

    4) คุณลักษณะของกลุมผู เรียน ไดแก  โครงสรางของกลุมตลอดจน

ความสัมพันธของกลุมเจตคติความสามัคคี และภาวะผูนําและผูตามที่ดีของกลุม 

    5) คุณลักษณะของพฤติกรรมเฉพาะตัว ไดแก การตอบสนองตอการเรียน

การมีเครื่องมือและอุปกรณพรอมในการเรียนความสนใจตอบทเรียน 

    6) แรงผลักดันภายนอก ไดแก บานมีความสัมพันธระหวางคนในบานดี

สิ่งแวดลอมดีมีวัฒนธรรมและคุณธรรมพื้นฐานดี เชน ขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี 

   ดังน้ัน จึงกลาวไดวา มีองคประกอบหลายประการที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนในการจัดการเรียนการสอน จึงควรคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ ดวยเพื่อใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงสุด 

  1.4 ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 

   ความสามารถในการผลิตนักเรยีนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (Productivity) 

ซึ่งหมายถึงปริมาณและคุณภาพของนักเรยีน ประสิทธิผลของโรงเรยีนที่สรางความเช่ือมั่นไดสูง โดยจะ

วัดความนิยมจากชุมชนและผูปกครองนักเรียนประการหน่ึงไดแก โรงเรียนน้ันมีนักเรียนเขาเรียนมี

ปริมาณมาก และคุณภาพการเรียนการสอนอยูในเกณฑสูง โดยดูจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียน ความสามารถในการศึกษาตอในสถาบันช้ันสูงไดเปนจํานวนมาก โรงเรียนที่มีทั้งปริมาณและ

คุณภาพสูงดังกลาวน้ี จะไดแกโรงเรียนในเมือง โรงเรียนระดับจังหวัดที่มีช่ือเสียง โรงเรียนที่มีความ

พรอมทางดานปจจัยตาง ๆ ไดแก วัสดุอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกอยางพอเพียงอาคารสถานที่

บรรยากาศสิ่งแวดลอมเหมาะสม ปจจัยดานการเงินคลองตัว สามารถจัดซื้อ จัดจาง และเบิกจายได

อยางสะดวก มีบุคลากร คือ ครูผูสอนที่มีคุณภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 

คุณภาพของนักเรียนน้ันสวนใหญจะดูที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนเกณฑช้ีวัดเพียงประการเดียว 

   ซึ่งเปนความเขาใจผิดควรจะพิจารณาถึงสวนประกอบตาง ๆ ไดแก การพัฒนา

ทัศนคติที่ดี การสรางแรงจูงใจของนักเรียน ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความเช่ือมั่นในตนเอง ความ

ปรารถนา และความคาดหวังตาง ๆ รวมทางการประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสมมีจริยธรรม 

คุณธรรม คานิยมที่ดีงาม  
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   ซึ่งลักษณะตาง ๆ ดังกลาวนับเปนลักษณะที่พึงประสงคตามที่สังคมคาดหวังไว 

และมีความตองการอยางมาก จึงอาจกลาวไดวาคุณภาพที่เกิดกับผูเรียน นอกจากจะเปนผูที่มีความสนใจ

ในการศึกษาเลาเรียน มีความรูความสามารถดานวิชาการอยางยอดเย่ียม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน        

ในรายวิชาตาง ๆ สูงเปนที่นาพอใจ และยังมีการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติคานิยม 

และคุณธรรมตาง ๆ ที่พึงปรารถนาใหเพียงพอตอการดํารงชีวิต และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

องคประกอบตาง ๆ ในการเสริมสรางประสิทธิผลทางดานปริมาณ และดานคุณภาพของนักเรียนน้ัน

นอกจากปจจัยตาง ๆ ซึ่งไดแก 

    1) อาคารสถานที่เหมาะสม และพอเพียงตอความตองการ บรรยากาศ

สิ่งแวดลอม สะอาด รมรื่น สวยงาม  

    2) วัสดุ อุปกรณที่เพียงพอและทันสมัยตอการเรียนการสอน  

    3) บุคลากรที่สําคัญไดแก ผูบริหาร  

    4) ครู ซึ่งเปนผูที่มีความสําคัญย่ิงตอประสิทธิผลของโรงเรียน  

   หากผูบริหารเปนผูที่มีความรูความสามารถในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 

และมองเห็นความสําคัญของงานวิชาการในโรงเรียนอยางแทจริง หาแนวทางการสงเสริมและพัฒนา

งานวิชาการใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และเปนไปตามความคาดหวังของรัฐบาล ผูปกครอง และชุมชน 

สรางบรรยากาศในการทํางานที่กอใหเกิดประสิทธิผล ครูอาจารยรูบทบาทหนาที่ของตัวเอง พัฒนา

ความรูความสามารถของตนเองอยูเสมอ วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม โดยยึด

กระบวนการและผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนการสอน ตลอดจนปรับพฤติกรรมการสอนใหทันสมัย

ตอการเปลี่ยนแปลง และความเจริญทางเทคโนโลยีใหม ๆ แลวเปนที่เช่ือวาโรงเรียนจะตองบรรลุ

วัตถุประสงคเกิดประสิทธิผลดานปริมาณและคุณภาพของผูเรียนแนนอน 

   จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ประสิทธิผลของสถานดานความสามารถในการ

ผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง หมายถึง ผลการดําเนินการของสถานศึกษาที่สามารถ

ดําเนินการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยความพรอมจากปจจัยทั้งภายในและภายนอก ในดาน

การจัดการเรียนการสอนทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับสูง และมีความสามารถ   

ในการศึกษาตอในสถาบันช้ันสูงไดเปนจํานวนมาก ทําใหจํานวนผูเรียนและคุณภาพของผูเรียนสามารถ

สรางความเช่ือมั่นและการยอมรับใหกับ นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน  

 2.  ความสามารถในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในยุคไทยแลนด 4.0 

  ปจจุบันการศึกษาอยูในยุค 4.0 โดยผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองจากสือ่

การสอนทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่อดิจิทัล โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะในการสืบคน  และ              

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองจากขอมูลในปจจุบันมีจํานวนมาก ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการ

คนหาและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
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   การพัฒนาการศึกษาภายใตกรอบประเทศไทย 4.0 สูศตวรรษที่ 21 เริ่มดวย

การฝกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ครูเปลี่ยนจากครูสอนเปนพี่เลี้ยง ครูฝก (Coach) การเรียน

แบบบูรณาการสหวิชาการ เช่ือมโยงความรูกับจินตนาการ เปลี่ยนแปลงไปสูรูปธรรมใหผูเรียนมีทักษะ

ที่ตองการ เชน การทํางานรวมกัน ความคิดสรางสรรค และการสื่อสารที่ดี ซึ่งการจัดการศึกษาตอง

สรางความพอใจใหผูเรียนและทาทายสูการสรางกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนอยากเรียน 

   กรอบยุทธศาสตรระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) โรงเรียนและหนวยงานตอง

วางแผนงานใหรองรับกรอบยุทธศาสตรชาติทั้ง 6 ดาน คือ 

    1) ความมั่นคง 

    2) การสรางความสามารถในการแขงขัน 

    3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย 

    4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

    5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

    6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

   ซึ่งเปนนโยบายหน่ึงที่เปนการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวและ

เปนจุดเริ่มตนในการขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศที่มั่งค่ังมั่นคงและย่ังยืนทิศทาง ในการสรางเด็กยุค

ไทยแลนด 4.0 สรางเด็กและเยาวชนไทยใหมีความรูความสามารถ และมีทักษะในการประยุกตใหเขาถึง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ สรางความคิดของเด็กและเยาวชนไปสูที่ยากข้ึน ซึ่งถือวาเปนความสําเร็จ

ของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ การพัฒนาเด็กตองพัฒนาทั้งดานความรู และทักษะ      

การเรียนรูที่ดีที่สุด คือ การเรียนรูจากปญหาจริงที่เกิดข้ึน เรียกวาเปน Problem Based Learning 

  2.1 การศึกษาในยุค Thailand 4.0 

   จากการศึกษาเอกสารและแนวคิดที่เกี่ยวของ มีหนวยงานและนักวิชาการได

กลาวถึงการศึกษาในยุค Thailand 4.0 ไวดังน้ี 

   ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป (2560) กลาววา การศึกษาในยุค Thailand 4.0      

มีความหมายมากกวาการเตรียมความพรอมของคนหรือใหความรูกับคนเทาน้ัน แตเปนการเตรียม

มนุษยใหเปนมนุษย กลาวคือ นอกจากใหความรูแลว ตองทําใหเขาเปนคนที่รักที่จะเรียน มีคุณธรรม 

และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดดวย น่ันก็คือการสรางคนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเนนทักษะ          

ในการคิดวิเคราะหเปนหลัก ในขณะเดียวกัน Thailand 4.0 คือ การพัฒนาประเทศใหมีความทันสมัย         

มีรายไดมากข้ึน และกาวพนจากกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง โดยจะตองผลิตนวัตกรรมใหม ๆ 

เพื่อเปนฐานในการพัฒนาประเทศ และตองสามารถติดตอคาขายกับนานาประเทศไดดวย 

   ดังน้ัน การศึกษาจึงตองเรงดําเนินการปฏิรูปการเรียนรูใหกับเด็กไทยไดกาวเขา

มาสู Thailand 4.0 อยางเปนรูปธรรมในหลายดาน ดังน้ี 
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    1) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เปนหัวใจสําคัญในการสื่อสารกับนานาชาติ 

ทั้งเพื่อการติดตอสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู การประสานความรวมมือ และการคาขาย ซึ่งที่ผาน

มากระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการยกระดับภาษาอังกฤษของประเทศผานโครงการสําคัญตาง ๆ 

อาทิ การพัฒนาครูภาษาอังกฤษผานกระบวนการ Boot Camp จัดทําแอพพลิเคช่ัน Echo Hybrid, 

Echo English เปนตน  

    2) การสงเสริมการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ซึ่งเปน

สวนหน่ึงของสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อใหเด็กมีความเขาใจเกี่ยวกับศาสตรที่วาดวยเรื่อง

ของโลกและวัตถุตาง ๆ ในขณะเดียวกันเด็กไทยในอนาคตก็ตองคงไวซึ่งวัฒนธรรมของไทยที่ดีงาม 

ควบคูกับการเรียนรูศาสตรใหม ๆ ที่มีความทันสมัยดวยเชนกัน  

    3) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห สิ่งสาํคัญหน่ึงที่มหาวิทยาลยัเคมบริดจ 

คนพบเกี่ยวกับ Communication Thinking Skill คือ การสอนเรื่องการคิดวิเคราะห ไมสามารถแยก

วิชาสอนตางหากได แตจะตองมีการเรียนวิชาการแตละเรื่องอยางลึกซึ้งเสียกอน หลังจากน้ันการคิด

วิเคราะหจะตามมาเอง เชนเดียวกับการเรียนภาษาอังกฤษ ตองมีความรูเรื่องไวยากรณควบคูกับ        

การอาน จนมีความรูเรื่องคําและเรื่องภาษาจริง ๆ เมื่อน้ันเราก็จะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได 

รวมทั้งสามารถนําความรูไปใชงานตอไดดวย 

    4) การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการกําลังปรับปรุง

หลักสูตรใหม เพื่อนํามาใชในปการศึกษา 2561 จากเดิมเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู อาจจะปรับให

เรียนเปนรายวิชาเฉพาะเชนในอดีต โดยเน้ือหาหลักสูตรจะเปลี่ยนไปตามองคความรูในโลกยุคใหม 

พรอมกับการเรียนเฉพาะเรื่องที่สําคัญ ๆ  และเรียนใหรูอยางลึกซึ้งทั้งน้ีอาจเกิดวิชาใหม ๆ เชน Computing 

ที่จะเปนการเรียนเกี่ยวกับโปรแกรม ที่ใชควบคุมการทํางานของเครื่องจักร เครื่องกล เพื่อใหเด็กสราง

นวัตกรรมและรูเทาทันเทคโนโลยี, ความรูเรื่องวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรใหม ๆ ที่จะนําไปสู

การสรางนวัตกรรมไดในที่สุด รวมทั้งอาจจะนําวิชาเดิม ๆ กลับมาสอนอีก เชน วิชาภูมิศาสตร เพื่อให

เกิดการเรียนรูเรื่องของโลก เกี่ยวโยงไปสูวิชาวิทยาศาสตรและเกษตรกรรม คือความเขาใจการเกิด 

ของมนุษย เขาใจพื้นที่ เปนตน  

   5) การพัฒนาปรับปรุงตําราเรียนใหมีมาตรฐาน 5 ดาว กระทรวงศึกษาธิการ      

มีความพยายามที่จะสรางตําราเรียน ใหมีมาตรฐาน เพราะตําราที่ดีจะชวยสงเสริมและกระตุนใหเด็ก

อยากรู อยากเห็น อยากต้ังคําถาม ดังน้ัน ตําราเรียนตองตอบสนองตอผูเรียนจริง ๆ ขณะน้ีอยูระหวาง

การจัดทํามาตรฐานตําราเรียน โดยจะมีการใหคะแนน (ดาว) ตามองคประกอบของตําราที่กําหนดข้ึน 

เชน มีรูปเลมสวยงาม มีภาพประกอบที่ดี มีหัวเรื่องบทเรียนและเปาหมายที่ชัดเจน มีวิธีการและ

ตัวอยางในการแกโจทย-แกปญหา ตลอดจนมีแบบฝกหัด และมีลิ๊งคเช่ือมโยงแบบออนไลน เปนตน 

ลาสุดไดมีการประชุมหารือรวมกันระหวางกระทรวงศึกษาธิการกบัสาํนักพิมพที่ผลิตตําราเรียนทั้งหมด 
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เพื่อผลิตตําราเรียนที่ดีมีคุณภาพ และในอนาคตรัฐบาลก็จะใชตําราเรยีนที่ได 5 ดาวเทาน้ัน หากตํารา

ใดมีมาตรฐานที่เทากัน ก็จะพิจารณาจากราคาตอไป จากน้ันจึงสงรายช่ือตําราเพื่อใหโรงเรียนไปจัดหา

มาใชตอไป  

    6) การบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ภายใตโครงการโรงเรียนดี

ใกลบาน ขณะน้ีไดเริ่มดําเนินโครงการแลวในโรงเรียนทีส่มัครเขารวมโครงการรอบแรก ซึ่งจะเริ่มดําเนิน

ในชวงเปดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 259 แหง โดยทุกอยางตองเกิดจากการยอมรับ

และตัดสินใจของคนในพื้นที่ ชุมชน พอแมและผูปกครอง แมที่ผานมาเราจะมีความพยายามที่จะ

ยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก แตยังทําไมสําเร็จ เพราะหลายฝายไมเห็นดวยแตขณะน้ีกระทรวงศึกษาธิการ 

พยายามช้ีแจงใหเห็นถึงทางเลือกที่ดีกวาของบุตรหลาน โดยใหเด็ก ๆ ยายไปเรียนในโรงเรียนแมเหล็ก

ที่มีความพรอมมากกวาซึ่งอยูใกลเคียงกัน พรอมทั้งไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อพัฒนาทั้งทางดานกายภาพและวิชาการใหสามารถ

รองรับนักเรียนและครูที่เพิ่มข้ึนได  

  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ กลาววาในสวนของระบบการคัดเลอืกบคุคลเขาศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษา หรือสอบเขามหาวิทยาลัยในยุคของ Thailand 4.0 น้ัน อาจจะยังไมไดตอบ

โจทย Thailand 4.0 โดยตรง แตจะมีความเกี่ยวของกับเน้ือหา (Content) ในตําราเรียน ซึ่งเปนเรื่อง

หรือเ น้ือหาที่ เ ด็กตองเรียน เพื่อนําความรู เหลาน้ันมาใชให เกิดประโยชนตอไป ซึ่ งขณะน้ี

กระทรวงศึกษาธิการไดหารือกับผูเกี่ยวของเพื่อปรับระบบการสอบเขามหาวิทยาลัย ภายใตหลักคิด 

“ลดภาระของเด็กและผูปกครองในการว่ิงรอกสอบ เพิ่มความยุติธรรมสําหรับเด็กดอยโอกาสและเด็ก

ยากจน และเพิ่มความเที่ยงตรงในการสอบคัดเลือก” เน่ืองจากระบบเดิมใหโอกาสกับเด็กที่มาจาก

ครอบครัวที่มีฐานะ มากกวาเด็กดอยโอกาสและเด็กยากจน ที่ไมมีเงินและไมสามารถว่ิงรอกไปสอบได

หลายแหง รวมทั้งยังเปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยทําการคัดเลือกเด็กเอง ทําใหสรางความไมเทาเทียม

และไมเที่ยงตรงใหเกิดข้ึนในการคัดเลือก เพราะมหาวิทยาลัยตาง ๆ เรงที่จะชอนเด็กเกงไวทั้งหมด 

  จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การพัฒนาการศึกษาภายใตกรอบประเทศไทย 4.0 

สูศตวรรษที่ 21 ตองฝกใหผูเรยีนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ครูเปลี่ยนจากครูสอนเปนพีเ่ลี้ยงหรือผูคอย

ใหความชวยเหลือ การจัดการศึกษาตองสรางความพอใจใหผูเรียนและทาทายสูการสรางกระบวนการ

เรียนรูใหผูเรียนอยากเรียนรู รวมทั้งการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห และ      

การจัดการเรียนรูแบบสเต็มศึกษาใหกับผูเรียน รวมถึงการปรับปรุงตําราเรียนใหมีมาตรฐาน 5 ดาว

และการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กใหดีข้ึน 

  2.2 เปาหมายดานผูเรียนในยุคไทยแลนด 4.0 

   จากการศึกษาเอกสารและแนวคิดที่เกี่ยวของ มีหนวยงานไดกลาวถึงเปาหมาย

ดานผูเรียนในยุคไทยแลนด 4.0 ไวดังน้ี 
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   สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560 : 79) ไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ 

มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมคุีณลักษณะและทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ประกอบดวย 

ทักษะและคุณลักษณะตอไปน้ี 

    1) 3Rs ไดแก การอานออก (Reading) การเขียนได (Writing) การคิดเลข

เปน (Arithmetic’s)  

    2) 8Cs ไดแก  

     2.1) ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา

(Critical Thinking and Problem Solving)  

     2.2) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม(Creativity and Innovation)  

     2.3) ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน (Cross-

Cultural Understanding)  

     2.4) ทักษะดานความรวมมือการทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา (Collaboration, 

Teamwork and Leadership) 

     2.5) ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศและการรูเทาทันสื่อ (Communications, 

Information and Media Literacy)  

     2.6) ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Computing and ICT Literacy)  

     2.7) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills)  

     2.8) ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  

   จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู     

ของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ประกอบดวย คุณลักษณะการอานออก เขียนได การคิดเลข

เปนและทักษะการเรียนรู 8 ทักษะ คือ ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา 

ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน ทักษะ

ดานความรวมมือการทาํงานเปนทีมและภาวะผูนํา ทักษะดานการสือ่สารสารสนเทศและการรูเทาทนัสือ่ 

ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู 

ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

  2.3 การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู 

   จากการศึกษาเอกสารและแนวคิดที่เกี่ยวของ มีหนวยงานและนักวิชาการได

กลาวถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูในยุคไทยแลนด 4.0 ไวดังน้ี 

    1) การปรับเปลีย่นเรยีนรูเพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจ มีความมุงมั่น เพื่อให

มีชีวิตอยูอยางมีพลังและมี ความหมาย (Purposeful Learning) 
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     1.1) ปรับเปลี่ยนจากการเรียนแบบเฉ่ือยชา (Passive Learning) เปน

การเรียนดวย ความกระตือรือรน (Active Learning) 

     1.2) ปรับเปลี่ยนจากการเรียนตามภาคบังคับ (Duty-Driven) เปนการ

เรียนที่เกิดจากความอยากรู อยากทําและอยากเปน (Passion-Driven) 

     1.3) ปรับเปลี่ยนจากการเรียนตามมาตรฐาน (Standardized) เปนการ

เรียนเพื่อตอบ โจทยเฉพาะบุคคล (Personalized) 

    2) การปรับเปลี่ยนเรียนรูเพื่อบมเพาะความคิดสรางสรรค และความสามารถ

ในการรังสรรคนวัตกรรม ใหม ๆ (Generative Learning)  

     2.1) ปรับเปลี่ยนจากการเรียนรูในหองเรียน ในโรงเรียน และในระบบ 

เปนการเรียนรูนอกหองเรียน นอกโรงเรียน และนอกระบบ 

     2.2) ปรับเปลี่ยนจากการเรียนจากขอเท็จจริง (Fact-Based) เปนการ

เรียนที่เริ่มจากการใชความคิด (Idea-Based)  

     2.3) ปรับเปลี่ยนจากการคิดในกรอบ (In the Box) เปนการคิดนอก

กรอบ (Out of the Box) ปรับเปลี่ยนจากการเรียนแบบถายทอด (Transmitting) เปนการเรียนแบบ

ช้ีแนะ (Mentoring) 

    3) การปรับเปลี่ยนเรียนรูเพื่อปลูกฝงจิตสาธารณะ ยึดประโยชนสวนรวม

เปนที่ต้ัง (Mindful Learning) 

     3.1) ปรับเปลี่ยนจากการเนนผลประโยชนรวม (Common Interest) 

เปนการเนนสราง คุณคารวม (Sharing Value)  

     3.2) ปรับเปลี่ยนจากการมุงเนนความคิดสรางสรรคในรายบุคคล 

(Individual Creating) เปนการมุงเนนการระดมความคิดสรางสรรคแบบกลุม (Common Creating)  

     3.3) ปรับเปลี่ยนจากการใหรางวัลจากการแขงขัน (Competing 

Incentive) เปนการใหรางวัลจากการทํางานรวมกัน (Sharing Incentive)  

    4) การปรับเปลี่ยนเรียนรูเพื่อมุงการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ (Result- 

Based Learning)  

     4.1) ปรับเปลี่ยนจากการเรียนโดยเนนทฤษฎี เปนการเรียนที่เนนการ

วิเคราะหและแกไขปญหา  

     4.2) ปรับเปลี่ยนจากการเรียนแบบฟงบรรยาย เปนการทําโครงงานและ

แกปญหาโจทยในรูปแบบตาง ๆ  

     4.3) ปรับเปลี่ยนจากการวัดความสําเร็จจากระบบการนับหนวยกิตเปน 

การวัด ความสําเร็จจากการบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 
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     4.4) ปรับเปลี่ยนจากการเรียนเพื่อวุฒิการศึกษา เปนการเรียนเพื่อการ

ประกอบอาชีพ 

  จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู ในยุคไทยแลนด 

4.0 คือ การปรับเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเสริมสรางแรงบันดาลไมใชจากการบังคับ ปรับเปลี่ยนจากการคิด 

ในกรอบเปนการคิดนอกกรอบ ปรับเปลี่ยนจากการใหรางวัลจากการแขงขันเปนการใหรางวัลจาก          

การทํางานรวมกัน  

  จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาประสิทธิผลของสถานศึกษา ความสามารถในการพัฒนา

ผูเรียนใหมีทักษะในยุคไทยแลนด 4.0 หมายถึง ผลการดําเนินการของสถานศึกษาที่สามารถดําเนินการ

จัดการศึกษา ผานการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการที่มันสมัย ทําใหผูเรียนมีความรูความ 

สามารถ และมีทักษะที่เหมาะสมในยุคไทยแลนด 4.0 นําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ สงผลให

สถานศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมถึงการพัฒนาผูเรียนในดานอื่น ๆ ดวย 

 3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา 

  สถานศึกษาเปนองคการ แสดงวา โรงเรียนเกิดจากการรวมตัวของกลุมบุคคลอยางมี

ระบบ มีเปาหมายหรือวัตถุประสงครวมกัน มีการดําเนินงานประสานงานเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย หรือ

วัตถุประสงคที่ตองการ องคประกอบที่สําคัญ คือ 1) กลุมบุคคล (Human Grouping) 2) วัตถุประสงค 

(Objectives) หรือเปาหมาย (Goals) 

  การพัฒนาสถานศึกษา คือ ความพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบของ

สถานศึกษาทุกระบบ โดยมีการวางแผนการดําเนินงานอยางดี เพื่อใหสถานศึกษาที่ไดรับการปรับปรุง

แลวสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

  3.1 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

   จากการศึกษาเอกสารและแนวคิดที่เกี่ยวของ มีหนวยงานและนักวิชาการได

กลาวถึงแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ไวดังน้ี 

   ปณิธาน ณ นคร (2560) ไดกลาวถึง แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาไวดังน้ี 

    1) แนวทางการจัดการความรูเพื่อใหครูเปนบุคคลแหงการเรียนรู คือ        

ลดภาระงานพิเศษใหนอยลง จัดหาแหลงเรียนรู สื่อ อุปกรณ อํานวยความสะดวกในการเรียนรูแกครู

โดยเฉพาะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน เปดรับการเปลี่ยนแปลง และสิ่งใหม ๆ เปดโอกาส         

ดานการแสดงออกทางความคิดอยางเสรีมากข้ึน สรางแรงจูงใจในการเรียนรูรวมกันเปนทีม มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูใหเพิ่มมากข้ึน สงเสริมการทํางานขามสายงาน สงเสริมกิจกรรมรวมคิด รวมทํา  

เพื่อเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกันขององคกร 

    2) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยพัฒนา การศึกษาตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เช่ือวาในอนาคตอันใกลน้ีการศึกษาจะ          

ไรขีดพรมแดน ขอจํากัดในดานสถานที่ เวลา และดานอื่น ๆ จะไมเปนอุปสรรคในการเรียนรูอีกตอไป  
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    3) การเปดโอกาสใหชุมชนมีสิทธิและสวนรวมในการกําหนดแนวทางจัด

การศึกษา โดยใชชุมชนเปนฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยระดมทรัพยากรและทุนทาง

สังคมเขามาเปนปจจัยในการจัดกิจกรรม ไมจําเปนจะตองมุงใชงบประมาณจากรัฐแตเพียงอยางเดียว 

ซึ่งถือวาเปนโอกาสและนิมิตหมายที่ดี ที่ชุมชนจะไดมีสวนรวมในการบูรณาการภูมิปญญาชาวบาน 

จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินเขากับการจัดการศึกษาในชุมชน โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนเครื่องมือ  

    4) การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ 

และพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรในการจัดการเรียน

การสอนและการปฏิบัติงานในหนาที่ โดยจัดทําขอมูลสารสนเทศเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรูตลอดจน

ใหบริการทางการศึกษา สงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จัดหาคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพในการใชปฏิบัติงานที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงานในการจัดการศึกษา สงเสริมใหผูเรียน 

ใชประโยชนจาก ICT เพื่อการเรียนรู ใหมีการสอนผาน E-learning จัดใหมีหองสมุดอิเลคทรอนิกส

เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตซึ่งนําไปสูสังคมแหงคุณธรรมและ

สังคมแหงภูมิปญญาและการเรยีนรู   

   เฉลียว สรสิทธ์ิ (2560 : 8) กลาววา วิธีการพัฒนา “ยอมเกิดจากเหตุ” แตละ

สถานที่แตละโรงเรียนมีบริบทที่ไมเหมือนกัน หลักการบริหาร หลักการพัฒนา ไมมีหลักสูตร ทฤษฎี           

ที่ตายตัว แตอยางไรก็ตามกรอบที่จะดําเนินการได คือ 

    1) การพัฒนาคนในสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย 

     1.1) ผูที่ตองรับการพัฒนา ไดแก 

      1.1.1) ผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการพัฒนา และตอง

พัฒนาใหมากที่สุด 

      1.1.2) คุณครู เปนหัวใจของกระบวนการผลิต (Process) 

     1.2) สวนประกอบของการพัฒนา ไดแก 

      1.2.1) พัฒนาแนวคิด เจตคติ ทุกคนมีความรูสึกเปนเจาของ

โรงเรียนและรวมกัน สรางวัฒนธรรมที่ดีในโรงเรียน 

      1.2.2) พัฒนาทักษะ การบริหาร การจัดการ ทักษะการอบรมสั่ง

สอนใหไดมาตรฐาน ใหไดช่ือวามืออาชีพทั้งผูบริหารและครู  

    2) การพัฒนาวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการจัดการศึกษา 

     2.1) พัฒนาสถานศึกษา ใหไดมาตรฐานทั้งดานผูเรียน ครู และผูบริหาร 

ดวยการมีสวนรวมของทุกฝาย เพื่อกําหนดวิสัยทัศน กําหนดภารกิจ กําหนดเปาหมายวางแผน 

กําหนดแผนปฏิบัติการ กําหนดกิจกรรมของโรงเรียนและประเมินผล 
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     2.2) ยุทธศาสตรที่ใชในการพฒันาไดแก การพัฒนาทั้งระบบใชวงจรพัฒนา

ของเดรมมิ่ง PDCA หลังการดําเนินการพัฒนาทั้ง “คน” และ “เปาหมาย” แลวภาพของสถานศึกษา 

คือ โรงเรียนไดมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และไดมาตรฐาน

ของการประเมินภายนอก (สมศ.) ซึ่งเปนพื้นฐานลําดับแรกที่จะตองทําใหบรรลุและรักษาคุณภาพ

เอาไว เพื่อประกันในเรื่องคุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติ ตอผูใชบริการจากโรงเรียน 

   การพัฒนาสูความเปนเลิศ ใชหลัก 4RE 2 สราง 1 เปด 

    1) การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน (Reprocess) ปรับเปลี่ยน

วิธีการทํางานใหแบบ มุงไปสูการบริหารที่มุงผลสัมฤทธ์ิ โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จขององคการ

ดวยมิติอะไรบางแตละหนวยมีตัวอะไรเปนตัวช้ีวัดผลงานที่เปนรูปธรรม คือ นอกจากจะวัดวา ทําอะไร

ไดบางแลว ยังจะวัดวาประชาชนไดอะไรดวย 

    2) การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงิน และการพัสดุ (Refinance & 

Budget) เปนเรื่องการพัฒนาระบบการจัดทํางบประมาณที่เนนการควบคุมการใชจายเงินเปนหลักเพื่อให

ตรวจสอบไดงายและเนนเปนเครื่องมือในการวางแผน ดังน้ันงบประมาณจะช้ีใหเห็นถึงวัตถุประสงค

หรือยุทธศาสตรของสถานศึกษา คือทําใหผูพิจารณางบประมาณสามารถทราบไดวาการจัดสรร

งบประมาณน้ันชวยใหองคการบรรลุเปาหมายไดหรอืไม และเปนระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน

และผลสัมฤทธ์ิ มีการกําหนดเปาหมายของงานอยางเปน รูปธรรม มีดัชนีช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของงาน 

    3) การปรับเปลีย่นกระบวนทศัน วัฒนธรรมและคานิยม (Re-paradigm) จะ

มุงที่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานและทัศนคติของ ผูบริหาร ครู จากความคิดความเช่ือเดิม ๆ 

ไปเปนองคการแหงการเรียนรู มีคานิยมรักศักด์ิศรี มีจริยธรรม รับผิดชอบตอผลงาน 

    4) การปรับปรุงโครงสรางบริหารสถานศึกษา (Re-organized) มีการปรับปรุง

โครงสราง เนนการประสานงานแนวราบที่ชัดเจน 

    5) สรางระบบบริหารบุคคลและคาตอบแทน โดย การยึดความสามารถและ

ผลงานพัฒนารูปแบบการจางงานใหมีความ หลากหลาย 

    6) สรางระบบราชการใหมีความทันสมัย 

    7) เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 

   จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา

สถานศึกษาเกิดจากการรวมตัวของกลุมบคุคลอยางมรีะบบ มีเปาหมายหรือวัตถุประสงครวมกัน มีการ

ดําเนินงานประสานงานเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายเพื่อใหสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  3.2 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา 

   ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาใหเขากับสิ่งแวดลอม องคการตาง ๆ 

จะตองประกอบดวยคนและงานโรงเรียนซึ่งเปนองคการทางการศึกษา ก็เชนเดียวกันยอม ประกอบดวย  
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    1) ผูบริหารโรงเรยีน ครู อาจารยนักเรียน และนักการภารโรง ทําใหเกิดการ

เรียนการสอนอยางสมบูรณ  

    2) การจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้ัน โรงเรียน

จะตองมีความสามารถในการปรับตัวไดอยางเหมาะสม การกําหนดนโยบายตาง ๆ ของโรงเรียน 

จะตองสอดคลองและทันสมัยทางกับความเจริญกาวหนาและความเปลี่ยนแปลง นโยบายของโรงเรียน

ไมควรยึดตายตัวจนเปลี่ยนแปลงไมได จะทําใหลาสมัย ในขณะเดียวกันจะตองสามารถปรับตัวให

ทันสมัยทันตอความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยเฉพาะในดานการเรียนการสอนควรมีนวัตกรรมและสื่อ

การเรียนการสอนใหม ๆ มีการคนควาและพัฒนาสื่ออุปกรณการสอนตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ ปรับปรุง

อาคารสถานที่ใหสะอาดรมรื่น เพื่อใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเกิดบรรยากาศทางการเรียนรู  

    3) ผูบริหารและครูจะตองมีบทบาทสําคัญตอการปรับตัวไมหยุดน่ิงตอง

พยายามปรับปรุง เปลี่ยนแปลงองคการรูปแบบการบริหารและการดําเนินงานตาง ๆ ใหมีความ

คลองตัวตอการปฏิบัติงาน  

    4) ผูบริหารและครูตองเปนนักพัฒนามีความคิดริเริ่มสรางสรรคใหเกิด           

สิ่งใหม ๆ อยูเสมอ  

    5) การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมคีวามรูเพือ่ใหสามารถปรับตัวอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุขน้ัน จะตองมีเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสม ครูตองสรางกระบวนการและ

วิธีการเรียนรูใหกับนักเรียนทั้งเน้ือหาวิชา และคุณธรรมจริยธรรมมากกวาที่จะบอกความรู หรือสอน

หนังสือแบบธรรมดาเพราะวิธีการเรียนรูหรือกระบวนการเรียนรูของนักเรียนจะเปนวิธีการที่ติดตัว

นักเรียน ซึ่งสามารถนําไปปรับใชตอในการประกอบอาชีพและใชพัฒนาตนเอง ใหเปนบุคคลที่มี

คุณภาพสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม  

   จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาประสิทธิผลของสถานศึกษา ดานความสามารถ

ในการปรับเปลีย่นและพัฒนาสถานศึกษา หมายถึง ผลการดําเนินการของสถานศึกษาที่สามารถดําเนินการ

จัดการศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาใหเขากับสิ่งแวดลอม สภาวะการเปลีย่นแปลงที่เกิดข้ึนในปจจุบัน 

โดยมีความสามารถในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโดยใชวิธีการ กระบวนการที่เหมาะสมและพัฒนา

สรางสรรคสิ่งใหม ๆ ข้ึนมาในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนําไปสูความเปนเลิศและ

ชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ  

 4.  ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา 

  ปญหาที่เกิดข้ึนในสถานศึกษามีอยูหลายดาน เชน ปญหาดานการบริหารงานวิชาการ 

เกิดจากกิจกรรมที่โรงเรียนจัดใหไมมีความหลากหลายเพื่อใหนักเรียนไดเลือกตามความถนัด ความสนใจ 

ขาดขอมูลในการจัดแผนการเรียนใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน และแนวปฏิบัติในการจัด

ครูเขาสอนแทนไมชัดเจน ดานการจัดการเรียนการสอน เกิดจากการขาดการสนับสนุนเรื่องการจัดหา
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จัดทําสื่อการเรียนการสอน ครูไมมีความรู ความสามารถ ในการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช          

ในการเรียนการสอน และครูไมใชวิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  ดานการพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ เกิดจากครูไมนําผลจากการอบรมสัมมนา

มาขยายผลหรือปฏิบัติใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ เอกสารทางวิชาการที่ใชเพิ่มพูนความรูมีนอย และ

ครูขาดความรู ความเขาใจในกิจกรรมที่รับผิดชอบ ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงาน

ทะเบียนนักเรียน เกิดจากครูมีความรูและทกัษะไมเพียงพอในการสรางแบบทดสอบ ขาดการวิเคราะห

เครื่องมือที่ใชในการวัดผลและประเมินผล และครูไมใชการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงและดาน

การประเมินผลการจัดการงานวิชาการ เกิดจากแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ

ไมชัดเจน โรงเรียนไมไดนําผลการประเมินมาเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนา และผูรับผิดชอบ 

ในการประเมินขาดความชํานาญ ซึ่งปญหาเหลาน้ีจะตองไดรับการแกไขทั้งโดยผูบริหารสถานศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษา บุคคลหรือหนวยงานภายนอกเขามา

มีสวนรวมในการแกปญหา เพื่อใหสถานศึกษาสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  4.1 ปญหาในสถานศึกษา 

   จากการศึกษาเอกสารและแนวคิดที่เกี่ยวของ มีหนวยงานและนักวิชาการได

กลาวถึง ปญหาในสถานศึกษา ไวดังน้ี 

   ฐาปนีย จําปา (2560) ไดกลาวถึง ปญหาดานการบริหารงานวิชาการ ไววา สาเหตุ

หรือปจจัยที่ทําใหระบบการบริหารจัดการดานวิชาการของสถานศึกษาไมบรรลุตามวัตถุประสงค            

ที่ต้ังไวก็คือปจจัยดานกระบวนการหรือระบบการบริหารจัดการน่ันเอง ซึ่งระบบการบริหารจัดการ       

ในสถานศึกษาแหงน้ี มีลักษณะงาย ๆ เปนกันเอง มีความเกรงใจซึ่งกันและกัน เน่ืองจากบุคลากร  

สวนใหญมีอายุคอนขางสูง และปฏิบัติงานในสถานศึกษาแหงน้ีมาเปนเวลานาน ดังน้ันระบบจึงขาด

การบริหารจัดการที่เปนแบบแผน ขาดการวางแผนที่เปนระบบ ลงมือปฏิบัติอยางไมจริงจังและที่สําคัญ

ขาดการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลที่มีมาตรฐาน ทั้งตัวผูเรียน และตัวผูสอน รวมทั้งขาดการวิเคราะห

คุณภาพการจัดการศึกษา วาบรรลุตามวัตถุประสงคแคไหน และอะไรเปนสาเหตุใหไมบรรลุตาม

วัตถุประสงค ดังน้ันกระบวนการหรือการบริหารจัดการหรือการวางแผนจึงมีความสําคัญและจําเปน

สําหรับการบริหารจัดการงานในทุก ๆ เรื่อง ดังคํากลาวที่วา “การวางแผนที่ดี มีชัยไปกวาครึ่ง”  

   ในฐานะผูบริหารสถานศึกษา การนําหลักหรือทฤษฎีการบริหารมาประยุกตใช

ใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในสถานการณแบบน้ี วงจรเดรมมิ่ง (PDCA) นาจะมีความ

เหมาะสมที่สุดดังที่กลาวมาแลวขางตนวา สถานศึกษาขาดระบบการบริหารจัดการ หรือการวางแผน   

ที่เปนระบบ ซึ่งการดําเนินการในเรื่องใดควรเริ่มจากการวางแผนกอนทั้งสิ้น ซึ่งการวางแผนน้ันไมได

หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูวางแผนแลวสั่งการเพียงผู เดียว แตควรใชหลักการ

บริหารงานแบบมีสวนรวม โดยบุคลากรที่เปนแกนนําของสถานศึกษา ไดแก รองผูอํานวยการ
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สถานศึกษา หัวหนาฝายวิชาการสถานศึกษา ฝายวิชาการสายช้ัน และหัวหนาสายช้ัน (รูปแบบการ

บริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาน้ี) รวมกันประชุมวางแผน ในสวนของการวางแผนจะตองกําหนด

วัตถุประสงคที่ตองการใหแนนอนหรืออยูบนพื้นฐานของ MBO (Management Base Objective) 

เมื่อวางแผนแลวก็เริ่มดําเนินการตามแผนที่วางไว ซึ่งในข้ันตอนน้ีตองคํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคลตามทฤษฎี x และทฤษฎี y ของ McGragor (1990) ที่วาบุคคลมีความแตกตางกันในการทํางาน 

2 ลักษณะ ดังน้ันเมื่อมีการดําเนินการแลว ตองมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผล การดําเนินการวา

บรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม 

   อังศุมาลี อินวงค (2560) ไดกลาวถึงปญหาที่เกิดข้ันในสถานศึกษาในดานการ

จัดการเรียนการสอนไวดังน้ี 

    1) ปญหาครูอาจารยผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ       

สวนใหญยังขาดความเขาใจที่แทจริงวาการปฏิรปูการศึกษาที่แทจริง คือ การเปลี่ยนแปลงอยางถึงราก

เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนและแตกตางไปจากเดิม เชน การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีทํางาน       

ของผูบริหารการศึกษาและครูอาจารย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรครูบางทานก็ยังยึดติดกับ 

การสอนแบบโบราณ โดยไมเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกไมมีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใช

นอกจากน้ียังมีปญหาดานคุณภาพครูดวย 

    2) ปญหาการขาดภาวะผูนําที่ตระหนักถึงรากเหงาและความสําคัญ            

ของปญหาการปฏิรูปการศึกษา โดยมองปญหาการศึกษาอยางเช่ือมโยงกับเรื่องอื่นในสังคมแบบเปน

องครวมและรูจักจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของปญหา เพื่อกอให เกิดการผลักดันตอการ

เปลี่ยนแปลงโดยสามารถปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบไดอยางแทจริง 

    3) ปญหาระบบคัดเลือกการบริหารและการใหความดีความชอบครูอาจารย

ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาอยูภายใตระบบราชการแบบรวมศูนย จึงกลายเปนอุปสรรคตอ

การปฏิรูปทางการศึกษา ซึ่งระบบน้ีทําใหครูอาจารยผูบริหารสวนใหญทํางานแคตามหนาที่ไปวัน ๆ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงไมมีการแขงขันการตรวจสอบและประเมินผลเพื่อประสทิธิภาพของงานอยางแทจรงิ 

    4) ปญหาดานประสิทธิภาพการใชงบประมาณการศึกษาในแงคุณภาพ             

ของผูจบการศึกษาทุกระดับตํ่ากวาหลายประเทศทั้ง ๆ ที่การจัดสรรงบประมาณการศึกษาของรัฐบาล

คิดเปนสัดสวนตอผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศหรือกระทั่งพิจารณาในงบประมาณประจําปทั้งหมด

พบวา อยูในเกณฑสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ตัวอยางการใชงบประมาณฯที่ไมเกิดประสิทธิภาพ

เชน นิยมนํางบประมาณแคสรางอาคารสถานที่มากกวาใชเพื่อวัสดุอุปกรณตลอดจนสื่อทางการศึกษา 

    5) ปญหาระบบการประเมินผลและการสอบแขงขันเพื่อรับการคัดเลือก

เรียนตอในมหาวิทยาลัยรวมทั้งการศึกษาระดับอื่น ๆ ยังเปนเพียงการสอบแบบปรนัยเพื่อวัด

ความสามารถในการจําขอมูล ซึ่งมีความขัดแยงกับแนวคิดปฏิรูปการเรียนรูแบบใหมที่เนนการใหรูจัก

คิดวิเคราะหและสังเคราะหเปน 
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   จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ปญหาในสถานศึกษา ปญหาผูบริหาร ครู     

ของประเทศสวนใหญยังขาดความเขาใจ ขาดภาวะผูนําที่ตระหนักถึงรากเหงา และความสําคัญ       

ของปญหาการปฏิรูปการศึกษา ปญหาระบบการประเมินผล และการสอบแขงขันเพื่อรับการคัดเลือก

เรียนตอในมหาวิทยาลัย และการใชงบประมาณที่ไมเกิดประสิทธิภาพเชนการนํางบประมาณมาสราง

อาคารสถานที่มากกวาใชเพื่อวัสดุอุปกรณตลอดจนสื่อทางการศึกษา 

  4.2 เทคนิคการแกปญหาของผูบริหารสถานศึกษา 

   จากการศึกษาเอกสารและแนวคิดที่เกี่ยวของ มีหนวยงานและนักวิชาการได

กลาวถึง เทคนิคการแกปญหาของผูบริหารสถานศึกษา ไวดังน้ี 

   ภาวดี ภักดี (2560) กลาวถึง “การแกปญหาและตัดสินใจ” ของผูบริหารวา 

การแกปญหาและตัดสินใจเปนกลไกที่ทําใหเกิดการเคลื่อนของงาน หากการทํางานหรือทําสิ่งใด เมื่อ

อยูในภาวะที่ตองตัดสินใจแลวไมสามารถตัดสินใจได จะทําใหงานน้ัน ๆ ไมเคลื่อน หรือกาวไปได 

    1) การแกปญหาและตัดสินใจ ประกอบดวยการวิเคราะห 4 ดาน คือ 

     1.1) การวิเคราะหสถานการณ เปนการพิจารณาถึงงานที่รับผิดชอบ 

หรือปญหาที่ตองแกไข หากมีหลายงาน/ปญหาที่ตองดําเนินการ เราตองจัดลําดับความสําคัญ 

เพื่อที่จะดูวาตองทําอะไรกอน อะไรหลังหลัง 

     1.2) การวิเคราะหหาสาเหตุแหงปญหา เพื่อการแกไขปญหาใหตรงสาเหตุ 

     1.3) การวิเคราะหวิธีแกปญหา ปญหาหน่ึง อาจมีทางออกหลายทางตอง

วิเคราะหแลวเลือกวิธีที่เหมาะสมในการแกไขปญหา 

     1.4) การวิเคราะหวิธีปองกันไมใหปญหาเกิดข้ึนและเตรียมการแกไข

ปญหาในอนาคต ปญหาบางอยางเราอาจทราบวาหากทํางานน้ี ตองเกิดปญหาข้ึนอยางแนนอน ตอง

เตรียมแกปญหาไว เมื่อปญหาน้ันเกิดข้ึนจะแกไขไดทันทวงที 

    2) วิธีการในการดําเนินการในการวิเคราะหแตละดาน 

     2.1) การวิเคราะห/ประเมินสถานการณ “Managing your Time” 

      2.1.1) ทบทวนงาน/ปญหาใหม 

      2.1.2) จัดลําดับความสําคัญใหม     

      2.1.3) ตัดสินใจอีกครั้ง 

      2.1.4) เลือกใหม 

     2.2) การวิเคราะหหาสาเหตุแหงปญหา “Searching for the Fact” 

คนหาความจริงกอนจึงแกไข 

      2.2.1) สํารวจหาสาเหตุของปญหาที่แทจริง 

      2.2.2) จัดลําดับความสําคัญของปญหาที่จะแกไขปญหาที่สําคัญ คือ

ปญหาที่มีผลกระทบตองคนสวนใหญ 
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      2.2.3) เลือกปญหาที่สําคัญเพื่อแกไขกอน 

      2.2.4) แกไขปญหา 

     2.3) การวิเคราะหวิธีแกปญหา “Choosing the right one” 

      2.3.1) ตรวจสอบดูกอนวา เปนสิ่งที่ตองการจริง ๆ หรือไม 

      2.3.2) พิจารณาดูวามีตัวเลือกอะไรบาง 

      2.3.3) ใหพิจารณาดูวามีอะไรที่เปนสิ่งที่ตองทํา (Must) และอะไร

เปนสิ่งที่ควรทํา      

      2.3.4 วิธีการแกปญหาที่เลือกใชตองประหยัด งาย และปลอดภัย 

     2.4) การวิเคราะหวางแผนและปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึนกับแผนการ

ดําเนินงานตามที่วางไว คือ “Predicting your Future” การทํานายเหตุการณลวงหนาโดย 

      2.4.1) วิเคราะหวาปญหาใดที่มีโอกาสเกิดข้ึนมาก 

      2.4.2) คาดการณ/ทํานายสิ่งที่จะเกิดข้ึนแน ๆ  

      2.4.3) วางแผนปองกันไมใหปญหาน้ันเกิด 

      2.4.4) ปองกันแลวแตก็อาจเกิดได ตองเตรียมการรับมือกับปญหาน้ัน 

    3) ในการวิเคราะหเพื่อแกปญหาและตัดสินใจในทุก ๆ ขอ จะตอง 

     3.1) อยูบนฐานของขอมูลจริง 

     3.2) อยูบนฐานของเหตุผล ไมใชผลประโยชน 

     3.3) อยูบนฐานของความคิดที่เปนระบบ 

     3.4) อยูบนฐานของการคิด คาดการณลวงหนาของปญหาที่จะเกิด 

   ซึ่งสิ่งที่ เหลาเปนหลักและวิธีการ ซึ่ งควรนําไปฝกปฏิบัติเพื่อการทํางาน           

การแกปญหา และการตัดสินใจ ที่หากใชเปนประจําก็จะกลายเปนนิสัย อันจะสงผลใหสามารถ

แกปญหา และตัดสินใจไดอยางถูกตองเหมาะสมที่สุด เปนผลดีตอการทํางาน 

   สมชัย ต้ังพรอมพันธ (2560) กลาววาในการทํางาน สิ่งที่ผูบริหารหลกีเลี่ยงไมได

คือการเผชิญกับปญหาที่ตองตัดสินใจแกไข จุดบอดของการแกปญหาคือ การที่มองปญหาไมรอบคอบ 

คนหาปญหาไมเจอ รีบตัดสินใจแกไปดวยสํานึกที่มีอยูสงผลใหผิดพลาดได และตองมาแกปญหาใหม  

ที่เกิดข้ึนอีกตอไปไมสิ้นสุด ดังน้ัน กระบวนการแกปญหาจึงจําเปนตองอาศัยมุมมองที่ละเอียด 

รอบคอบและอิงอยูบนหลักการดวย 

    1) กระบวนการแกปญหาและตัดสินใจประกอบดวย 

     1.1) การวิเคราะหและระบุปญหาจากเหตุการณที่เกิดข้ึน ปญหาอาจ

มองเห็นไดชัดและไมชัดเจน การพิจารณาใหมองวาอะไรตองแกไขหรือควรจะแกไข มากนอยแคไหน

น่ันคือสิ่งที่ตองจัดการ หากเปรียบเทียบกับอริยสัจ 4 ก็คือ ทุกข ซึ่งหมายถึงปญหาน่ันเอง 
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     1.2) การรวบรวมและวิเคราะหขอเท็จจริงที่เกี่ยวของในข้ันน้ีตองอาศัย

การรวบรวมขอเท็จจริงใหไดมากทีสุ่ด เพื่อนํามาคนหา สาเหตุของปญหา ซึ่งก็คือสมุทัย ในความหมาย

ของหลักอริยสัจ 4 

      1.2.1) การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ ปจจัยที่สําคัญที่สุดในการ

แกปญหาใด คือ การรวบรวมขอมูลที่ครบถวนสมบูรณบางคนพอ เห็นปญหาก็สรุปเลย แบบ Jump 

Conclusion โดยไมมีการวิเคราะหขอมูลใหถ่ีถวน สงผลใหเกิดปญหาใหมอีกไมสิน้สุด ขอมูลที่สมบูรณ

หมายถึง เหตุการณที่เกิดข้ึนตามความเปนจริง เรียกวา ภาวะวิสัย (Objective Evidence) ไมใชจาก

การปรุงแตงใสไขดวยอารมณซึ่งมักพบบอย ๆ เรียกวา สักวิสัย (Subjective Evidence) 

      1.2.2) การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลทั้งหมดมาแยกเปนประเด็น 

โดยวิเคราะหเหตุการณที่เกิดข้ึนในมุมมองของรูปธรรม คือ สิ่งที่สัมผัสไดหรืออาการ (Symptoms) 

และนามธรรม คือ ปจจัยที่ซอนอยูเบื้องหลงัทีไ่มไดปรากฏใหเราไดเห็นหรอืตนเหตุ (Cause) ซึ่งทุกปญหา

ที่เกิดข้ึนลวนมาจากความไมเปนไปตามที่ควรเปน หรือความตองการของมนุษย 

      1.2.3) การคนหาเหตุของปญหา การทบทวนอาการ และตนเหตุ        

วาสอดคลองกันหรือไม โดยมองหลาย ๆ มุมที่เปนไปได ข้ันตอนน้ีควรทําในรูปแบบระดมสมอง เพื่อให

ไดทุมมองที่หลากหลาย และการระบุปญหาที่สามารถครอบคลุมการแกไขใหเบ็ดเสร็จ 

      1.2.4) การสรุปประเด็นของปญหาและสาเหตุที่แทจริงเมื่อระบุ

ปญหาไดแลว นํามารวบรวมเปนประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของในข้ันตอนน้ีเราจะเริ่มมองเห็นแนวทาง   

ในการแกปญหาไดแลว 

       1.2.4.1) การพัฒนาทางเลือก ไดแก การมองหาแนวทาง          

ที่จะแกปญหาก็คือ นิโรธของอริยสัจน่ันเอง สรางทางเลือกหลาย ๆ ทาง เอาประเด็นปญหาที่เปนไปได 

ทั้งหมดมา หาคําตอบ และระดมแนวทางแกปญหาโดยสรางคําตอบออกมาหลาย ๆ แนวทางที่เปนไป

ได โดยการสราง Decision treeเพื่อใหเห็นหลาย ๆ แนวทางแลวเลือกแนวทางที่ดีที่สุด 

       1.2.4.2) การประเมินทางเลือกเปรียบไดกับมรรค หนทาง

แหงการดับทุกขหรือปญหาในอริยสัจ ทบทวนทางเลือก วิเคราะหความเสี่ยงนําแตละคําตอบมา

วิเคราะหความเสี่ยงที่มีความเปนไปไดที่อาจเบี่ยงเบนผลลัพธ 

       1.2.4.3) เลือกวิธีการแกปญหาที่ ดีที่สุดทําการเลือกวิธี

แกปญหาที่ใหผลดีและครอบคลุมการแกปญหามากที่สุด กําหนดผูรับผิดชอบ ข้ันตอนทรัพยากรที่ใช 

       1.2.4.4) วิเคราะหผลที่ตามมาของการตัดสินใจโดยทํา

แบบทดสอบเหมือนจริง (Simulation) 

       1.2.4.5) การดําเนินการของการตัดสินใจ 

   จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาในการแกปญหาตาง ๆ ผูบริหารสถานศึกษา

จะตองมีการวิเคราะหปญหา หาแนวทางตัวเลือกที่เหมาะสมในการแกปญหาโดยตองคํานึงผลกระทบ
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ที่ตามมาดวย โดยการแกปญหาจะตองเทคนิค วิธีแกปญหาที่เหมาะสมที่สุดในการแกปญหา                     

แตละอยาง 

  4.3 ความสามารถในการแกปญหาในโรงเรียน 

   ความสามารถในการแกปญหาในโรงเรียน (Solving Problems) องคการตาง ๆ 

หรือโรงเรียนยอมมีรปูแบบในการบริหารงาน เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว การกําหนด

รูปแบบการบริหารภายในโรงเรียนน้ัน แตละโรงเรียนจะมีการกําหนดรูปแบบใหเหมาะสมกับขนาด 

และภารกิจของโรงเรียน แตไมวาจะมีรูปแบบการบริหารงานแบบใดก็ตาม ระบบในการทํางาน        

ของโรงเรียนยอมประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ ไดแก เปาหมาย คือการมุงถึงความสําเร็จสูงสุด       

ที่เกิดจากการทํางาน บทบาทหนาที่ เปนสวนประกอบรองลงมา เพื่อรวมกันปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 

ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายที่เกิดข้ึน การประสานงานเปนแนวทาง         

ของความรวมมือในการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจน และเกิดความเรียบรอยและกิจกรรม คือ การจัด

กิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย  

   การจัดการศึกษาในโรงเรียนเปนการสรางคนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพ

ของบุคคลตามแนวทางที่เหมาะสม การบริหารและการจัดการในโรงเรียนจึงมีความยืดหยุนพอสมควร 

นับต้ังแตเรื่องของหลักสูตรควรปรับใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน สภาพของบุคลากร และทรัพยากร 

ที่มีอยู การจัดวิชาตาง ๆ สําหรับการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และเสริม

หลักสูตรควรจัดใหเพียงพอ และหลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับความสนใจ ความตองการ และความ

ถนัดของนักเรียน จะชวยเปนแนวทางการพัฒนาการเรียนรู การปรับตัวบุคลิกภาพของนักเรียนได

อยางเหมาะสม กฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ  บางเรื่องเปนสิง่ที่ลาสมยัไมทันกับสภาพปจจุบัน ควรมีการ

ปรับปรุงใหเหมาะสมย่ิงข้ึนการบริหาร และการจัดการน้ันผูบริหารเปนผูมีสวนสําคัญย่ิงในการดําเนินการ

ใหเกิดประสิทธิภาพ เกิดความราบรื่น เรียบรอย และเจริญกาวหนาผูบริหารจึงควรปฏิบัติตนให

เหมาะสม ไมควรใชอํานาจหนาที่ในทางเผด็จการ ไมสมควรยึดกฎระเบียบโดยเครงครัด สิ่งใดที่จะเปน

อุปสรรคตอการทํางานควรจะมีการยืดหยุนบาง แตไมเสียประโยชนหรือเปาหมายขององคการ 

   ผูบริหารควรเปนผูที่สรางความไววางใจกับผูรวมงาน ไมควรวางตัวเปน

ผูบังคับบัญชา แตควรวางตัวเสมือนพวกเพื่อนรวมงาน เพื่อไมใหเกิดชองวางซึ่งกันและกัน ควรมีการ

สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยวิธีการตาง ๆ เชนการยกยองชมเชย หรือการใหรางวัล       

ในบางโอกาส พยายามสรางบรรยากาศในโรงเรียนใหเกิดความเปนมิตร ดวยความรวมมือรวมใจแก

บุคลากรทุกฝายรวมกอใหเกิดประสิทธิผลในโรงเรียนสูงข้ึนได 

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาประสิทธิผลของสถานศึกษา ดานความสามารถในการ

แกปญหาในโรงเรียน หมายถึง ผลการดําเนินการของสถานศึกษาที่สามารถดําเนินการจัดการศึกษา 

ในดานของการกําหนดรูปแบบการบริหารภายในสถานศึกษา การวางแผนในการบริหารจัดการปญหา
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ตาง ๆ รวมถึงความสามารถในการแกปญหาอยางเหมาะสมและรวดเร็วโดยใหสงผลกระทบตอการจัด

การศึกษานอยที่สุด สงผลใหสามารถดําเนินงานตามแผนที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 

สภาพบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 

สภาพขอมูลท่ัวไป 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเกิดจากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนกฎหมายทางการศึกษาที่เกิดข้ึนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนกฎหมายทางการศึกษาที่เกิดข้ึนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2540 ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบยีบบริหารการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กําหนดให

การบริหารและการจดัการข้ันพื้นฐานใหยึดเขตพื้นทีก่ารศึกษาโดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา จํานวน

ประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมดานอื่น และใหมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

เพื่อทําหนาที่ในการดําเนินการใหเปนไปตามอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการตามที่กําหนดไวในกฎหมายน้ี

หรือกฎหมายอื่น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเปนหนวยงานที่อยูใตการกํากับดูแล        

ของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ต้ังอยูถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 

(A41) ตําบลเวียงสระ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี รหัสไปรษณีย 84190 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 เปนหนวยงานที่อยูภายใต

การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตาม

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีอํานาจ

หนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ครอบคลุมพื้นที่ 6 อําเภอของจังหวัด

สุราษฎรธานี 

 1.  อําเภอเวียงสระ 

 2.  อําเภอบานนาสาร 

 3.  อําเภอบานนาเดิม 

 4.  อําเภอพระแสง 

 5.  อําเภอเคียนซา 

 6.  อําเภอชัยบุรี 
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ไดรวมกันกําหนดทิศทาง 

การพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2548 - 2561) จากผลการวิเคราะหสถานภาพของเขตพื้นที่

การศึกษา ดังน้ี 

 1. วิสัยทัศน 

  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 เปนองคกรช้ันนําในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของความเปนไทย 

 2. พันธกิจ 

  2.1  สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง 

และมีคุณภาพตามาตรฐาน  

  2.2  สงเสริมใหผู เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม

หลักสูตร บนพื้นฐานของความเปนไทย  

  2.3  สงเสริมและสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ 

  2.4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ที่เนนการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวน 

  2.5  พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

 3. คานิยม “รับผิดชอบตอหนาที่ มีวินัย ใสใจบริการ ประสานความรวมมือ” 

 4. เปาประสงค 

  4.1  นักเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพฒันาการที่เหมาะสมตามชวงวัย อยางสมดุล  

  4.2  นักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับมีคุณภาพตามาตรฐาน  

  4.3  ประชากรวัยเรียน (อายุ 4 ป ถึง ยาง เขาถึงปที่ 16) ไดรับโอกาสทางการศึกษา

อยางทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ จนจบการศึกษาภาคบังคับ 

  4.4  ครู  ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ  และ            

มีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิ 

  4.5  สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการ ไดคุณภาพตามมาตรฐาน 

  4.6  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ

เปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 5. กลยุทธ 

  5.1  พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท 

  5.2  ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีวิถีชีวิตความเปนไทย ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  5.3  ขยายโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาใหทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ 

  5.4  พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  5.5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 6. ผลผลิตหลัก 

  6.1  ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา 

  6.2  ผูจบการศึกษาภาคบังคับ 

  6.3  เด็กพิการไดรับการศึกษาภาคบังคับและพัฒนาสมรรถภาพ 

  6.4  เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาภาคบังคับ 

  6.5  ผูที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ  

นโยบายการจัดการศึกษา 

จุดเนนการดําเนินงาน 

 1. เด็กปฐมวัยมีความพรอมดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ตามหลักสูตร 

 2. ผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนทุกระดับช้ัน  

 4. ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 5. เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเช่ียน 

 6. ผูเรียนทุกคนมีคุณลักษณะพึงประสงคตามหลักสูตรและมีคานิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ  

 7. สถานศึกษายึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู 

 8. ประชากรวัยเรียน อายุ 4 ป ถึงอายุยางเขาปที่ 16 ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยาง

ทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

 9. ครู และบุคลการทางการศึกษาไดรับการพัฒนาองคความรูและสมรรถนะผานการ

ปฏิบัติจริงและการชวยเหลืออยาตอเน่ือง 

 10. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนครูมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ ไดรับการยก

ยองเชิดชูเกียรติอยางเหมาะสม 

 11. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงมีการบรหิารจัดการโดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ เนนการมีสวน

รวมและความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน  

 12. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

การแบงสวนราชการ 

ไดแบงสวนราชการภายในสํานักงานตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดกฎเกณฑการแบง

สวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 พ.ศ. 2546 ขอ 2 
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และขอ 3 เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจหลัก และรองรับการกระจายอํานาจการบริหารและจัด

การศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ มีความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการมีความยืดหยุน พรอมตอ

การปรับเปลี่ยนและมุงสัมฤทธ์ิผลตามภารกิจ ความคุมคา ลดข้ันตอนการบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลการบริหารจัดการ โดยแบงสวนราชการ ดังน้ี 

 1.  กลุมอํานวยการ 

 2.  กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

 3.  กลุมบริหารงานบุคคล 

 4.  กลุมนโยบายและแผน 

 5.  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

 6.  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 7.  กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน 

 8.  หนวยตรวจสอบภายใน 

อํานาจหนาท่ี 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 เปนหนวยงานที่อยูภายใต

การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตาม

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 และมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

 1.  จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาของเขต

พื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

ความตองการของทองถ่ิน 

 2.  วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานใน

เขตพื้นที่การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงาน และกํากับการตรวจสอบ ติดตาม

การใชงบประมาณของหนวยงาน 

 3.  ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษา 

 4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา 

 5. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและรวบรวมขอมลูสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

 6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม 

สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

 7. จัดระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษา 
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 8. ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน

อื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

 9. ดําเนินการประสานสงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

 10. ประสานสงเสรมิการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา 

 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 

และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่การศึกษา 

 12. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพื้นที่การศึกษา ที่ไมไดระบุใหเปนหนาที่

ของหนวยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

 

งานวิจัยในประเทศ 

อุไรวรรณ แกวบาง (2557) ไดวิจัยการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของสถานศึกษา

ของผูบริหารตามความคิดเห็นของครู กลุมอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลใน

การบริหารของสถานศึกษาของผูบริหารตามความคิดเห็นของครู กลุมอําเภอธัญบุรี และเพื่อ

เปรียบเทียบความคิดเหน็ของครูตอการใชหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารของสถานศึกษาของผูบริหาร

ตามความคิดเห็นของครู กลุมอําเภอธัญบุรี จําแนกตามประสบการณการทํางาน และขนาดของ

สถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษากลุมอําเภอธัญบุรี 

จํานวน 210 คน ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของสถานศึกษาของผูบริหาร

ตามความคิดเห็นของครู กลุมอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดย

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลัก

ความโปรงใสและหลักการมีสวนรวม ผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของ

สถานศึกษาของผูบริหารตามความคิดเห็นของครู กลุมอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จําแนกตามประสบการณการทํางานและขนาดของ

สถานศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา หลักนิติธรรม แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนหลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความ

รับผิดชอบและหลักความคุมคา ไมแตกตางกัน 

ธวัชชัย นิลประดับ (2557) ไดวิจัยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารในทัศนะ

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 
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เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารในทัศนะของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน 

กลุมสาระและขนาดสถานศึกษาที่สังกัด กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแก ครูในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในปการศึกษา 2557 จํานวน 312 คน 

ผลการวิจัยพบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบรหิารในทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครโดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก ครูที่อยูในกลุม

สาระการเรียนรูตางกัน มีทัศนะตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร โดยรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และสําหรับครูที่มีระดับการศึกษา ประสบการณทํางานและขนาดของ

สถานศึกษาตางกัน มีทัศนะตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร โดยรวมไมแตกตางกัน 

วิไลวรรณ สุทธิวงศ (2558) ไดวิจัยการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล      

ของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอบางปลามา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 1 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

บุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอบางปลามา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 1 และเพื่อเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร

สถานศึกษาในอําเภอบางปลามา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามประสบการณทํางานและวุฒิการศึกษา กลุมตัวอยางไดแก ครู 

ของโรงเรียนในอําเภอบางปลามา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

ปการศึกษา 2558 จํานวน 186 คน จาก 50 โรงเรียน ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาล     

ในการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอบางปลามา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยรวม 6 ดานอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดาน พบวา      

อยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก ดานหลักการมีสวนรวม รองลงมา

คือ ดานคุณธรรม ถัดมาคือ ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักความคุมคา ดานหลักนิติธรรมและ

ดานหลักความโปรงใส ตามลําดับ สวนความคิดเห็นของครูตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามประสบการณทํางานและวุฒิการศึกษา โดยรวม

และรายดานไมแตกตางกัน 

จีรนันท สมนอย และคณะ (2559) ไดวิจัยแนวทางการบรหิารงบประมาณตามหลกัธรรมาภิบาล   

ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํากัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2       

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาสภาพและเสนอแนวทางการบริหารงบประมาณตามหลัก

ธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํากัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 

เขต 2 ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก สภาพและแนวทางการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล กลุม

ตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูปฏิบัติหนาที่การเงิน/บัญชี ครูผูปฏิบัติหนาที่พัสดุ สังกัดสํากัด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 148 คน 

ผลการวิจัยพบวา สภาพการและแนวทางบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํากัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา หลักความโปรงใส มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาไดแก หลัก

คุณธรรม คาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก หลักความคุมคา 

ซารีลา ลาหมีด (2559) ไดวิจัยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ตามทัศนะ

ของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล การวิจัยครั้งน้ี

มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ตามทัศนะ

ของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จําแนกตาม

ประเภทของครู วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครู

ปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ปการศึกษา 2558 จํานวน 271 คน แบงเปนครูสอน

สามัญ 141 คนและครูสอนศาสนาอิสลาม 76 คน ผลการวิจัยพบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ของผูบริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน

จังหวัดสตูล โดยภาพรวมและรายดานมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงาน

การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จําแนกตามประเภทของครู วุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานทุกดาน

ไมแตกตางกัน ดานประสบการณในการทํางาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

มยุรี แสนสุข (2558) ไดวิจัยความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล      

ของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพองคการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 2) ระดับสุขภาพองคการของสถานศึกษา 3) ความสัมพันธ

ระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพองคการของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตัวแปรในการวิจัยการบริหารตามหลัก

ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาและสุขภาพองคการของสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

คือ ครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จํานวน 

265 คน ผลการวิจัยพบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและ 

รายดานอยูในระดับมาก สุขภาพองคการของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก       

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกในทิศทางเดียวกัน

กับสุขภาพองคการของสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

จุฑามาศ ภูสงา (2558) ไดวิจัยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษา     

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารตามหลัก 
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ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นคิดเห็นของครูที่มีเพศ อายุ และประสบการณ

ทํางานแตกตางกัน และ 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล      

ของผูบริหารสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูโรงเรียนมัธยมที่สังกัดสํานักงาน         

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ปการศึกษา 2558 จํานวน 324 คน ผลการวิจัยพบวา ครู      

มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายดาน  

อยูในระดับมากที่สุด ผลการทําสอบสมมติฐาน พบวา ครูที่มีเพศ อายุ และประสบการณทํางานตางกัน  

มีความคิดเห็นโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน และขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับการใชหลักธรรมาภิบาล ผูบริหารสถานศึกษาจะตองกําหนดกรอบระเบียบ วินัย ขอบังคับ       

ในสถานศึกษาโดยใหครูมีสวนรวม 

นันทิชา ปูเวสา (2559) ไดวิจัยการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนศูนยเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาหนองกุงศรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ เขต 1 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

โรงเรียนศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการบรหิารการศึกษาหนองกุงศรี 2) เพื่อเปรียบเทียบการใชหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาหนองกุงศรี  

ตามความคิดเห็นของครูที่มีเพศ อายุ และประสบการณทํางานตางกัน 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาหนองกุงศร ี

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูโรงเรียนศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการบรหิารการศึกษา

หนองกุงศรี ปการศึกษา 2559 จํานวน 115 คน ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

โรงเรียนศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาหนองกุงศรี ตามความคิดเห็นของครู

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนศูนย

เครือขายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาหนองกุงศรี ตามความคิดเห็นของครูที่มีเพศ อายุ และ

ประสบการณทํางานตางกันโดยรวมและรายดานมีความคิดเห็นไมตางกัน และขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา

หนองกุงศรี การบริการโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิตองยึดระเบียบตัดสินปญหา

อยางใหเกิดความชอบธรรม 

อภิญญา อินทฉิม (2559) ไดวิจัยการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาในอําเภอ

ปากเกร็ด สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาการใช

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาในอําเภอปากเกร็ด สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นนทบุรี เพื่อเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาในอําเภอปากเกร็ด สังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณทํางาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 
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ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในอําเภอปากเกร็ด สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 

จํานวน 118 คนจาก 5 โรงเรียน ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษาในอําเภอปากเกร็ด สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ 

ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักความโปรงใส ดานหลักความคุมคา และ     

ดานหลักนิติธรรม ผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา

ในอําเภอปากเกร็ด สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษาและ

ประสบการณทํางานงาน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

ขวัญใจ แพงทอง (2559) ไดวิจัยการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบรหิารสถานศึกษาตามทัศนะ

ของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํางานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี    

เขต 1 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใชหลัก     

ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด        

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษาและระยะเวลา      

ในการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ขาราชการครูโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จํานวน 159 คน ผลการวิจัยพบวา การใช

หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

สํางานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน 

พบวาทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย หลักความรับผิดชอบ หลักความ

โปรงใส หลักความคุมคา หลักนิติธรรม หลักการมีสวนรวมและหลักคุณธรรม ผลการเปรียบเทียบตาม

ทัศนะของครู จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน

คุณธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน จําแนก

ระยะเวลาการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

งานวิจัยตางประเทศ 

Blumel (2000) ไดศึกษาเรื่องความชวยเหลือระหวางประเทศ ความรวมมือกันระหวาง  

นักสังคมสงเคราะหและการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช (ประเทศเคนยา) พบวา หลักธรรมาภิบาล          

มีความจําเปนอยางย่ิงตอความรวมมือตองานความชวยเหลือระหวางประเทศของนักสังคมสงเคราะห

ตาง ๆ สวนปจจัยอื่น ๆ ที่ชวยเสริมสรางการทํางานรวมกันระหวาง นักสังคมสงเคราะหเหลาน้ีใน

ประเทศเคนยาก็คือความสามารถของนักสังคมสงเคราะหในการเขาถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และรวมไปถึงการปรับตัวเขาหากันเพื่อที่จะสรางความรวมมือเปนกลุมยอย ๆ เพื่อที่จะ

กอใหเกิดประโยชนในการสือ่สาร และการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารทายที่สุดนักสังคมสงเคราะหจาก

ความรวมมือกันระหวางประเทศ ที่มีจํานวนมากในประเทศเคนยายังกอใหเกิดการสรางสภาพสังคม

ใหม ๆ โดยการนํากิจกรรมและความมีความสวนรวมตาง ๆ เขามาเปนปจจัยในการเช่ือมตอ 
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Clarke (2001) ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชหลักธรรมาภิบาลในการกระจายอํานาจ           

การปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศที่ดอยพัฒนา (ประเทศกานา) พบวา การปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยไดมีการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูทองถ่ิน โดยประชาชนมีสวนรวม     

มากข้ึนทําใหเกิดกลยุทธการพัฒนาที่แทจริง มีการปรับตัวในการทํางานของทองถ่ินโดยใชหลัก            

ธรรมาภิบาลซึ่งเปนกุญแจสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน 

Ross (2002) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาสถาบัน 

อุดมศึกษาในประเทศบัลแกเรีย การเปลี่ยนถายจากคอมมิวนิสตสูประชาธิปไตย พบขอสรุปที่เกี่ยวกับ

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล คือ ในยุคคอมมิวนิสต ซึ่งการปกครองแบบศูนยรวมในลักษณะ        

ของระบบราชการ (Bureaucracy) ทําใหสถาบันอุดมศึกษาขาดความรับผิดชอบตรวจสอบได

(Accountability) ขาดการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ รวมทั้งขาดความเปนอิสระ (Autonomy)       

ถือเปนความบกพรองของสถาบันอุดมศึกษา 

Kimmet (2005) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในระบอบการเมือง     

การปกครองในอาเซียน 4 ประเทศ พบวา ในประเทศที่พัฒนาแลวหลักธรรมาภิบาลไดถูกนําไปใช     

ในเชิงของกลยุทธทางการเมืองมากกวาการนําเน้ือหาสาระไปประยุกตใชในเชิงนโยบายโดยเฉพาะ

อยางย่ิงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําหลกัธรรมาภิบาลไปใชในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต 4 ประเทศ 

ไดแก ฟลิปปนส ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยพิจารณาเปนรายประเทศและเปรียบเทียบกับ

กรณีศึกษา วาประเทศเหลาน้ีมีการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชอยางไรรวมไปถึงการมีสวนรวมของหลัก

ธรรมาภิบาลในการเลือกต้ังในป ค.ศ. 2004 นอกจากน้ีประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตยังที่ไดเรียนรู  

ในการนําหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาการเมือง การปกครอง โดยเนนการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช

พัฒนาบานเมืองในสภาวะที่บานเมืองมีความไมแนนอนและเศรษฐกิจคับขัน เพื่อเปนแนวทางในการ

บริหารประเทศใหม ๆ เน่ืองจากหลักธรรมาภิบาลชวยสนับสนุนการเมืองการปกครอง ซึ่งแนวคิดของ

หลักธรรมาภิบาลของชาติตะวันตก กอเกิดรูปแบบการบริหารใหม ๆ และการพัฒนาประชาธิปไตย 

McMillan (2007) ไดศึกษาเรื่อง กระจายอํานาจทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา

ในประเทศกานา ผลการศึกษาพบวา ทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศกานา ไดรับ

ความสําคัญในการพัฒนามากข้ึนเรื่อย ๆ โดยมีการนโยบายการกระจายอํานาจภายใตการใชหลัก    

ธรรมาภิบาลมาใชในการจัดการศึกษา เพื่อจะเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ แตผลการศึกษา

พบวา มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยเทาน้ันที่จะเกิดกับการจัดการศึกษาโดยการใชนโยบายการ

กระจายอํานาจการบริหาร ผลการวิเคราะหน้ีเผยใหเห็นวา รูปแบบการกระจายอํานาจการบริหาร 

โดยใชหลกัธรรมาภิบาลน้ันยังคงไมประสบความสําเร็จ เพราะวาอํานาจในการตัดสินยังคงอยูที่การ

บริหารสวนกลาง และรัฐบาลขาดการสนับสนุนอยางตอเน่ือง ดังน้ันผลการวิจัยไดช้ีใหเห็นวารูปแบบ

การกระจายอํานาจการบริหาร โดยใชหลักธรรมาภิบาลจําเปนตองไดรับการสนับสนุนในสวนของการ

จัดการศึกษาอยางตอเน่ืองและมากข้ึน เพื่อใหประสบความสําเร็จอยางแทจริง 
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Ibekwe (2007) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใชการจัดการคุณภาพองครวมในการบรหิารโปรแกรม

ดานการศึกษาใหมีประสิทธิผล ในการประเมินความเขาใจของผูบริหารและคณะอาจารยในโรงเรียนธุรกิจ

ในเครือขายของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแหงประวัติศาสตรแบล็ค การศึกษาพบวา มีองคประกอบ

สําคัญที่ช้ีใหเห็นการใชการจัดการคุณภาพองคสวนรวมในการบริหาร ไดแก การมีภาวะผูนําที่เขมแข็ง

และการประสานงานที่ดี  การมี วิสัยทัศนและเปาหมายรวมกันการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ              

การมอบหมายงานที่ตรงกับความรูความสามารถ การมีงบประมาณที่เพียงพอ และการมีทีมงานที่ดี

นอกจากน้ี ผลการศึกษายังพบวา การบริหารจัดการโดยการใชการจัดการคุณภาพองครวมในการ

บริหารงาน ยังสงผลตอความพึงพอใจของนักเรียนและทําใหการจัดการศึกษาประสบผลสําเร็จได 

อยางมีประสิทธิภาพ และสงผลตอความสําเร็จในการเรียนรูของนักเรียนดวย 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของขางตน พบวามีการศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารตาม

หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา ไวหลากหลายทั้งในและ

ตางประเทศ โดยพบวา อุไรวรรณ แกวบาง (2557) การวิจัยพบวา หลักนิติธรรม แตกตางกันอยาง     

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนหลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความ

รับผิดชอบและหลักความคุมคา ไมแตกตางกัน สวน ธวัชชัย นิลประดับ (2557) พบวา การบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารในทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานครโดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก ครูที่อยูในกลุมสาระการเรียนรูตางกัน 

มีทัศนะตอการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบรหิาร โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 และสําหรบัครูที่มีระดับการศึกษาประสบการณทํางาน และขนาดของสถานศึกษาตางกัน 

มีทัศนะตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร โดยรวมไมแตกตางกัน ขณะที่ วิไลวรรณ 

สุทธิวงศ (2558) พบวา ความคิดเห็นของครูตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล         

ของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามประสบการณทํางานและวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดาน      

ไมแตกตางกัน จีรนันท สมนอย และคณะ (2559) พบวา สภาพการและแนวทางบริหารงบประมาณ

ตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํากัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา หลักความ

โปรงใส มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาไดแก หลักคุณธรรม คาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก หลักความคุมคา รวมทั้ง 

ซารีลา ลาหมีด (2559) พบวา ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ตามทัศนะของครู

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จําแนกตามประเภท

ของครู วุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน ดานประสบการณในการทํางาน 

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รวมทั้ง ขวัญใจ แพงทอง (2559) 

ผลการวิจัยพบวา พบวา ดานคุณธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนดานอื่น ๆ ไม

แตกตางกัน จําแนกระยะเวลาการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 



 132 

นอกจากน้ีเมื่อพิจารณางานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ Blumel (2000) คนพบวา       

หลักธรรมาภิบาลมีความจําเปนอยางย่ิงตอความรวมมือ ตองานความชวยเหลือระหวางประเทศ     

ของนักสังคมสงเคราะหตาง ๆ Clarke (2001) พบวา การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยไดมีการ

กระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูทองถ่ิน โดยประชาชนมีสวนรวมมากข้ึนทําใหเกิดกลยุทธการพัฒนา

ที่แทจริง มีการปรับตัวในการทํางานของทองถ่ินโดยใชหลักธรรมาภิบาลซึ่งเปนกุญแจสําคัญที่ทําให

เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน ขณะที่ Ross (2002) พบขอสรุปที่เกี่ยวกับการบริหารตามหลัก

ธรรมาภิบาล คือ ในยุคคอมมิวนิสต ซึ่งการปกครองแบบศูนยรวมในลักษณะของระบบราชการ ทําให

สถาบันอุดมศึกษาขาดความรับผิดชอบตรวจสอบไดขาดการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ รวมทั้ง      

ขาดความเปนอิสระถือเปนความบกพรองของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง Kimmet (2005) พบวา      

ในประเทศที่พัฒนาแลวหลักธรรมาภิบาลไดถูกนําไปใชในเชิงของกลยุทธทางการเมืองมากกวาการนํา

เน้ือหาสาระไปประยุกตใชในเชิงนโยบาย และ McMillan (2007) ช้ีใหเห็นวารูปแบบการกระจาย

อํานาจการบริหาร โดยใชหลักธรรมาภิบาลจําเปนตองไดรับการสนับสนุนในสวนของการจัดการศึกษา

อยางตอเน่ืองและมากข้ึน เพื่อใหประสบความสําเร็จอยางแทจริง  

 


