
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะห 
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นางสาวปวิชญา สินนอย 
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นายธวัช เฮาหนู 
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นางวนิดา ชวยบํารุง 



 191 

 

นายวรวิทย ชวงชุณหสอง 
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นางสาวอารี บรรจงดวง 
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ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองโร 
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ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๓ 
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ภาคผนวก ข 

รายนามผูเช่ียวชาญ 
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รายนามผูเช่ียวชาญ 
 

1. ช่ือ - สกุล 

ตําแหนง 

วิทยฐานะ 

สถานที่ปฏิบัติงาน 

วุฒิการศึกษา 

นางสาวปวิชญา   สินนอย 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ 

โรงเรียนบานคลองโร 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2. ช่ือ - สกุล 

ตําแหนง 

วิทยฐานะ 

สถานที่ปฏิบัติงาน 

วุฒิการศึกษา 

นายธวัช เฮาหนู 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ 

โรงเรียนบานคลองสงค  อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

3. ช่ือ - สกุล 

ตําแหนง 

วิทยฐานะ 

สถานที่ปฏิบัติงาน 

วุฒิการศึกษา 

นางวนิดา  ชวยบํารุง 

รองผูอํานวยการโรงเรียน 

รองผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ 

โรงเรียนบานหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

4.  ช่ือ - สกุล 

ตําแหนง 

วิทยฐานะ 

สถานที่ปฏิบัติงาน 

วุฒิการศึกษา 

นายวรวิทย  ชวงชุณหสอง 

ครู คศ.3 

ครูชํานาญการพเิศษ 

โรงเรียนบานหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

5.  ช่ือ - สกุล 

ตําแหนง 

วิทยฐานะ 

สถานที่ปฏิบัติงาน 

วุฒิการศึกษา 

นางสาวอารี   บรรจงดวง 

ครู 

ครูชํานาญการพเิศษ 

โรงเรียนบานคลองสงค 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(สงขลา) 
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ภาคผนวก ค 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับ      

ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 

คําชี้แจง 

1.  แบบสอบถามฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา        

สุราษฎรธานี เขต 3 

2.  แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

3.  ขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบแบบสอบถามทุกขอตามความเปนจริง คําตอบ              

ที่เปนจริงจะมีคุณคาอยางย่ิงในการวิจัยครั้งน้ี และเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

4.  ขอมูลที่ไดจากการสอบถามครั้งน้ี จะไมกระทบตอการปฏิบัติงานในหนาที่ของทาน

เน่ืองจากผูวิจัยจะสังเคราะหเปนภาพรวมและเปนความลับ 

 

 ขอขอบพระคุณอยางสงูในการใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 

 

 

นางสาววณัฐสนันท กมลบรูณ 

นักศึกษาปรญิญาโท สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 

1. เพศ 

1)  ชาย 

2)  หญิง 

2. วุฒิการศึกษา 

1)  ปริญญาตรี 

2)  สูงกวาปริญญาตรี 

3. ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

1)  นอยกวา 1 ป 

2)  1 - 3 ป 

3)  4 - 6 ป 

4)  มากกวา 6 ปข้ึนไป 

 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

คําชี้แจง 1.  แบบสอบถามฉบับน้ี มีทัง้หมด 59 ขอ 

  2.  ใหทานพิจารณาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาวาอยูในระดับใด โดยทํา

เครื่องหมาย  ลงในชองระดับการปฏิบัติเพียง 1 ขอ 

5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมากทีสุ่ด 

4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมาก 

3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติปานกลาง 

2 หมายถึง ระดับการปฏิบัตินอย 

1 หมายถึง ระดับการปฏิบัตินอยทีสุ่ด 
 

ขอ พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

หลักนิติธรรม      

1. ผูบริหารสถานศึกษากําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ทนัสมัยมาใช

บังคับในสถานศึกษา 

     

2. ผูบริหารสถานศึกษากําหนดกฎระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ เปนที่ยอมรบัของ

บุคลากรในสถานศึกษา 
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ขอ พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

3 ผูบริหารสถานศึกษาสรางการตระหนักรู ดวยความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑทีก่ําหนด 

     

4. ผูบริหารสถานศึกษาปกครองบังคับบญัชาบุคลากรภายใตกฎระเบียบ 

ขอบังคับของสถานศึกษา 

     

5. ผูบริหารสถานศึกษาบงัคับใชกฎระเบียบขอบังคับดวยความเสมอภาค 

เทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ 

     

6. ผูบริหารสถานศึกษาบงัคับใชกฎระเบียบขอบังคับของสถานศึกษา 

ดวยความยุติธรรมและเปนธรรม 

     

7. ผูบริหารสถานศึกษาเผยแพรความรู สรางจิตสํานึกในการปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ ขอบงัคับของสถานศึกษา 

     

8. ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการทบทวนปรับปรงุเรื่องกฎระเบียบ และ

กระบวนการดําเนินการใหเปนธรรม และทันตอสถานการณเปลี่ยนแปลง 

     

หลักคุณธรรม      

9. ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนยึดมั่นในความถูกตอง      

10. ผูบริหารสถานศึกษามีความขยันมั่นเพียร      

11. ผูบริหารสถานศึกษามีความอดทนอดกลั้น      

12.. ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต      

13. ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสรมิและสนับสนุนใหทุกคนพฒันาตนเอง

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

     

14. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหอยูในจิตใจ            

ของบุคคลจนเปนนิสัย 

     

15. ผูบริหารสถานศึกษามาปฏิบัติงานตรงเวลา      

16. ผูบริหารสถานศึกษามีความรบัผิดชอบตอตนเองและผูอื่น      

17 ผูบรหิารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบอยางตอผูอื่นดานคุณธรรมจรยิธรรม      

หลักความโปรงใส      

18. ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงานอยางตรงไปตรงมา      

19. ผูบริหารสถานศึกษาสรางความเช่ือมั่นและโปรงใสในการปฏิบัติงาน      

20. ผูบริหารสถานศึกษาเปดเผยขอมลูขาวสารในการบริหารงานในดานตาง ๆ      

21. ผูบริหารสถานศึกษารสรางความไววางใจในการทํางานซึ่งกนัและกัน      



 201 

ขอ พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

22. ผูบริหารสถานศึกษาสรางความยุติธรรมกบัทุกฝายทีม่ีสวนเกี่ยวของในการ

ปฏิบัติงาน 

     

23. ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนดกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน

อยางชัดเจน 

     

24. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน      

หลักการมีสวนรวม      

25. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวม

ในการกําหนดนโยบายของโรงเรยีน 

     

26. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน 

รวมวางแผนการดําเนินงาน 

     

27. ผูบริหารสถานศึกษารบัฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะตาง ๆ จากทุกฝาย

เพื่อการ ปฏิบัติงานและการตัดสินใจ 

     

28. ผูบริหารสถานศึกษายอมรับความคิดเห็นที่แตกตางเพื่อการปรับปรงุและ

พัฒนางาน 

     

29. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหผูมสีวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ

ดําเนินงานหรือปฏิบัติงานรวมกันในกิจกรรมตาง ๆของโรงเรียน 

     

30. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวม

ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน 

     

31. ผูบริหารสถานศึกษาสรางเครือขายการมีสวนรวมทั้งในระดับโรงเรียนและชุมชน      

32. ผูบริหารสถานศึกษาจัดสรรผลประโยชนที่พึงมีพึงไดกบัผูที่มสีวนเกี่ยวของ

อยางเปนธรรม 

     

หลักความรับผิดชอบ      

33. ผูบริหารสถานศึกษาสรางความตระหนักในสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบ      

34. ผูบรหิารสถานศึกษามีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ

รับผิดชอบตอสิ่งทีจ่ะเกิดข้ึน 
     

35. ผูบริหารสถานศึกษามอบหมายงานใหบุคลากรรับผิดชอบตามความรู

ความสามารถ 
     

36. ผูบรหิารสถานศึกษาสงเสรมิการใหเกียรติและเคารพซึ่งกันและกันในโรงเรียน      

37. ผูบริหารสถานศึกษามีความกระตือรือรนในการแกปญหา      
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ขอ พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

38. ผูบริหารสถานศึกษายอมรับผลดีและผลเสียจากการตัดสินใจ      

39. ผูบริหารสถานศึกษาพรอมแสดงขอเท็จจรงิและพรอมยอมรบัการ

ตรวจสอบจากผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 
     

หลักความคุมคา      

40. ผูบริหารสถานศึกษาใชทรัพยากรทางการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด      

41. ผูบริหารสถานศึกษามีความประหยัดใชของอยางคุมคา      

42. ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสรมิสนับสนุนการจัดสรรและการใชจาย

งบประมาณอยางมปีระสิทธิภาพ 
     

43. ผูบริหารสถานศึกษาวางแผนการใชทรพัยากรเพื่อการเรียนการสอนใหเกิด

ประโยชนตอผูเรียน 
     

44. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสรมิการรักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให

เกิดประโยชนและสามารถใชไดอยางย่ังยืน 
     

45. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสรมิ สนับสนุนใหบุคลากรใชวัสดุอปุกรณ อาคาร

สถานที่ ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
     

หลักความเสมอภาค      

46. ผูบริหารสถานศึกษาบริหารจัดการโดยยึดหลกัความเสมอภาค      

47. ผูบริหารสถานศึกษาคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย      

48. ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตอบุคคลอยางเสมอภาคภายใตบทบัญญัติของ

กฎหมาย 
     

49. ผูบรหิารสถานศึกษาเปดโอกาสใหทกุคนไดแสดงความคิดเห็นอยาเทาเทยีมกัน      

50. ผูบริหารสถานศึกษามอบหมายงานตามสิทธิและหนาที่ดวยความเสมอภาค      

51. ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตอผูใตบงัคับบัญชาโดยเสมอหนากันไมคํานึงถึง

เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาหรือถ่ินกําเนิด 
     

52. ผูบริหารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค ไมเลือก

ที่รักมกัที่ชัง 
     

หลักประสิทธิผล      

53. ผูบริหารสถานศึกษากําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดในการทํางาน      

54. ผูบริหารสถานศึกษากําหนดแนวทางที่ใชเพื่อใหบรรลผุลสําเร็จตาม

วัตถุประสงค 
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ขอ พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

55. ผูบริหารสถานศึกษาสือ่สารเปาหมายและตัวช้ีวัดใหผูรวมงานทราบ      

56. ผูบรหิารสถานศึกษาดําเนินการปฏิบัติไดตามเปาหมายและตัวช้ีวัดที่กําหนดไว      

57. ผูบรหิารสถานศึกษาดําเนินการประเมินผลของการทํางานเทยีบกบัเปาหมาย      

58. ผูบรหิารสถานศึกษามีแผนสํารองหากวิธีปฏิบัติที่วางไวไมเปนไปตามเปาหมาย      

59. ผูบรหิารสถานศึกษานําผลจากการประเมนิไปสูการพฒันาปรบัปรงุงานใหดีข้ึน      

 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

คําชี้แจง  

1. แบบสอบถามฉบับน้ี มีทั้งหมด  21  ขอ 

2. ใหทานพิจารณาแบบสอบถามแตละขอวาการปฏิบัติของทานวาอยูในระดับใด โดยทํา 

เครื่องหมาย  ลงในชองระดับประสิทธิผลเพียง 1 ขอ 

5 หมายถึง ประสิทธิผลอยูในระดับมากที่สุด  

4 หมายถึง ประสิทธิผลอยูในระดับมาก 

3 หมายถึง ประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง ประสิทธิผลอยูในระดับนอย 

1 หมายถึง ประสิทธิผลอยูในระดับนอยที่สุด 

 

ขอ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับประสิทธิผล 

5 4 3 2 1 

ประสิทธิผลในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง      

1. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษามีประสิทธิภาพโดยอาศัยความพรอมจาก

ปจจัยภายในและภายนอก 

     

2. สถานศึกษามีผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนระดับชาติ

อยูในระดับที่นาพอใจ 

     

3. นักเรียนที่สําเรจ็การศึกษาสามารถเขารบัการศึกษาในสถาบนัการศึกษา

ช้ันสูงไดจํานวนมาก 

     

4. ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพดานผูเรียนของสถานศึกษาอยูในระดับ  

ที่นาพอใจ 
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ขอ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับประสิทธิผล 

5 4 3 2 1 

5. นักเรียนที่สําเรจ็การศึกษาจากสถานศึกษาสามารถสอบเขาศึกษาตอใน

ระดับสูไดตามเปาหมายที่กําหนด 

     

ประสิทธิผลในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในยุคไทยแลนด 4.0      

6. การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทันสมัยกาวทันการเปลี่ยนแปลง      

7. การบริหารจัดการของสถานศึกษามีความทันสมัย      

8. สถานศึกษาพัฒนาผูเรียนมีความรูความสามารถและทักษะทีเ่หมาะสม        

ในยุคไทยแลนด 4.0 

     

9. นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะในการประยุกตและเขาถึงเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมใหม ๆ 

     

10. สถานศึกษาประสบความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในภาพรวม      

11. สถานศึกษามีความสามารถในการพฒันาผูเรียนในทุกดาน      

ประสิทธิผลในการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาสถานศึกษา      

12. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกจิ 

สังคม การเมอืง และเทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนแปลง 

     

13. สถานศึกษาปรบัปรุง เปลี่ยนแปลงองคการรปูแบบการบรหิารและ           

การดําเนินงานตาง ๆ ไดสอดคลองกบัสถานการณ 

     

14. สถานศึกษามีความกาวหนาและทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปในปจจบุัน      

15. สถานศึกษาปรบัตัวไดอยางเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลง      

16. สถานศึกษาสามารถพัฒนาสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหม ๆ ข้ึนอยางสรางสรรค      

ประสิทธิผลในการแกปญหาภายในสถานศึกษา      

17. สถานศึกษาบรหิารงาน ประสบผลสําเรจ็ตามเปาหมายที่วางไว      

18. สถานศึกษากําหนดรปูแบบการบรหิารงานภายในสถานศึกษาไดเหมาะสม

และชัดเจน 
     

19. สถานศึกษามีการกําหนดรปูแบบการทํางานไดเหมาะสมกับขนาดและ

ภารกิจของสถานศึกษา 
     

20. สถานศึกษาสามารถแกปญหาในสถานศึกษาไดอยางทันทวงที  

และทันเหตุการณ 
     

21. สถานศึกษาสามารถดําเนินงานภายในสถานศึกษาไดอยางมปีระสิทธิภาพ      
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ความเที่ยงตรงของเนือ้หา 
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ตารางสรุปการทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา 

 

คําถามเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
ผูเช่ียวชาญคนที ่

รวม เฉล่ีย สรุป 
1 2 3 4 5 

หลักนิติธรรม         

1. ผูบริหารสถานศึกษากําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับตาง 

ๆ ท่ีทันสมัยมาใชบงัคับในสถานศึกษา 

+1 0 +1 +1 0 3 0.6 ใชได 

2. ผูบริหารสถานศึกษากําหนดกฎระเบียบกฎเกณฑตาง 

ๆ เปนท่ียอมรับของบุคลากรในสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3 ผูบริหารสถานศึกษาสรางการตระหนักรู ดวยความ

รับผิดชอบในการปฏิบัตติามกฎเกณฑท่ีกําหนด 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

4. ผูบริหารสถานศึกษาปกครองบังคับบญัชาบุคลากร

ภายใตกฎระเบยีบ ขอบงัคับของสถานศึกษา 

0 +1 +1 0 +1 3 0.6 ใชได 

5. ผูบริหารสถานศึกษาบังคับใชกฎระเบียบขอบงัคับ

ดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบตั ิ

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

6. ผูบริหารสถานศึกษาบังคับใชกฎระเบียบขอบงัคับ

ของสถานศึกษาดวยความยตุิธรรมและเปนธรรม 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

7 ผูบริหารสถานศึกษาเผยแพรความรู สรางจิตสํานึกใน

การปฏิบตัิตามกฎระเบียบของคับของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

8. ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการทบทวนปรับปรุงเร่ือง

กฎระเบียบ และกระบวนการดําเนินการใหเปนธรรม 

และทันตอสถานการณเปลีย่นแปลง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

หลักคุณธรรม         

9. ผูบริหารสถานศึกษาประพฤตปิฏิบตัิตนยึดม่ันใน

ความถูกตอง 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

10. ผูบริหารสถานศึกษามีความขยันม่ันเพียร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

11. ผูบริหารสถานศึกษามีความอดทนอดกลั้น +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

12.. ผูบริหารสถานศึกษาปฏบิัตงิานดวยความซ่ือสัตย

สุจริต 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

13. ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมและสนับสนุนให

ทุกคนพัฒนาตนเองดานคุณธรรม จริยธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

14. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมใหอยูในจิตใจของบคุคลจนเปนนิสัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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คําถามเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
ผูเช่ียวชาญคนที ่

รวม เฉล่ีย สรุป 
1 2 3 4 5 

15. ผูบริหารสถานศึกษามาปฏิบัตงิานตรงเวลา +1 +1 0 +1 0 3 0.6 ใชได 

16. ผูบริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเองและ

ผูอ่ืน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

17 ผูบริหารสถานศึกษาประพฤตตินเปนแบบอยางตอ

ผูอ่ืนดานคุณธรรมจริยธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

หลักความโปรงใส         

18. ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงานอยางตรงไปตรงมา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

19. ผูบริหารสถานศึกษาสรางความเชื่อม่ันและโปรงใสใน

การปฏิบตัิงาน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

20. ผูบริหารสถานศึกษาเปดเผยขอมูลขาวสารในการ

บริหารงานในดานตาง ๆ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

21. ผูบริหารสถานศึกษารสรางความไววางใจในการ

ทํางาน ซ่ึงกันและกัน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

22. ผูบริหารสถานศึกษาสรางความยุติธรรมกับทุกฝายท่ี

มีสวนเก่ียวของในการปฏิบตัิงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

23. ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนดกระบวนการและ

ขั้นตอนการปฏิบตัิงานอยางชดัเจน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

24. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีกระบวนการตรวจสอบ          

ท่ีชัดเจน  

+1 +1 -1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

25. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครู นักเรียน ผูปกครอง 

ชุมชน มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของโรงเรียน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

26. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครู นักเรียน 

ผูปกครอง ชุมชน รวมวางแผนการดําเนินงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

27. ผูบริหารสถานศึกษารับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ

ตางๆ จากทุกฝายเพ่ือการปฏิบตังิานและการตัดสินใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

28. ผูบริหารสถานศึกษายอมรับความคดิเห็นท่ีแตกตาง

เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

29. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของ      

มีสวนรวมในการดําเนินงาน หรือปฏิบตังิานรวมกัน      

ในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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คําถามเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
ผูเช่ียวชาญคนที ่

รวม เฉล่ีย สรุป 
1 2 3 4 5 

30. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครู นักเรียน ผูปกครอง 

ชุมชน มีสวนรวมในการตดิตามประเมินผลการ

ดําเนินงานของโรงเรียน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

31. ผูบริหารสถานศึกษาสรางเครือขายการมีสวนรวมท้ัง

ในระดับโรงเรียนและชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

32. ผูบริหารสถานศึกษาจัดสรรผลประโยชนท่ีพึงมีพึงได

กับผูท่ีมีสวนเก่ียวของอยางเปนธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

หลักความรับผิดชอบ         

33. ผูบริหารสถานศึกษาสรางความตระหนักในสิทธิ

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

34. ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงม่ันในการปฏิบตัิหนาท่ี

อยางเต็มความสามารถรับผดิชอบตอสิ่งท่ีจะเกิดขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

35. ผูบริหารสถานศึกษามอบหมายงานใหบุคลากร

รับผิดชอบตามความรูความสามารถ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

36. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมการใหเกียรตแิละเคารพ

ซ่ึงกันและกันในโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

37. ผูบริหารสถานศึกษามีความกระตือรือรนในการ

แกปญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

38. ผูบริหารสถานศึกษายอมรับผลดีและผลเสยีจากการ

ตัดสินใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

39. ผูบริหารสถานศึกษาพรอมแสดงขอเท็จจริงและ

พรอมยอมรับการตรวจสอบจากผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย  

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

หลักความคุมคา         

40. ผูบริหารสถานศึกษาใชทรัพยากรทางการศึกษาให

เกิดประโยชนสูงสดุ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

41. ผูบริหารสถานศึกษามีความประหยดัใชของอยาง

คุมคา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

42. ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนการ

จัดสรรและการใชจายงบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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คําถามเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
ผูเช่ียวชาญคนที ่

รวม เฉล่ีย สรุป 
1 2 3 4 5 

43. ผูบริหารสถานศึกษาวางแผนการใชทรัพยากรเพ่ือ

การเรียนการสอนใหเกิดประโยชนตอผูเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

44. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมการรักษาและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนและสามารถ

ใชไดอยางยัง่ยืน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

45. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรใช

วัสดุอุปกรณ อาคารสถานท่ี ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

47. ผูบริหารสถานศึกษาคํานึงถงึศักดิ์ศรีความเปนมนุษย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

48. ผูบริหารสถานศึกษาปฏบิัตติอบุคคลอยางเสมอภาค

ภายใตบทบญัญตัิของกฎหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

49. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดง

ความคดิเห็นอยาเทาเทียมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

50. ผูบริหารสถานศึกษามอบหมายงานตามสทิธิและ

หนาท่ีดวยความเสมอภาค 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

51. ผูบริหารสถานศึกษาปฏบิัตติอผูใตบงัคบับัญชาโดย

เสมอหนากันไมคํานึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาหรือ

ถิ่นกําเนิด  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

52. ผูบริหารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัตงิานดวย

ความเสมอภาค ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง  

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

หลักประสิทธิผล         

53. ผูบริหารสถานศึกษากําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดใน

การทํางาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

54. ผูบริหารสถานศึกษากําหนดแนวทางท่ีใชเพ่ือให

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

55. ผูบริหารสถานศึกษาสื่อสารเปาหมายและตัวชี้วัดให

ผูรวมงานทราบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

56. ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการปฏิบตัิไดตาม

เปาหมายและตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

57. ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการประเมินผลของการ

ทํางานเทียบกับเปาหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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คําถามเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
ผูเช่ียวชาญคนที ่

รวม เฉล่ีย สรุป 
1 2 3 4 5 

58. ผูบริหารสถานศึกษามีแผนสํารองหากวิธีปฏิบตัิท่ีวาง

ไว ไมเปนไปตามเปาหมาย 

+1 +1 0 +1 0 3 0.6 ใชได 

59. ผูบริหารสถานศึกษานําผลจากการประเมินไปสูการ

พัฒนาปรับปรุงงานใหดขีึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

ประสิทธิผลในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูง        

1. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษามีประสิทธิภาพโดย

อาศัยความพรอมจากปจจัยภายในและภายนอก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

2. สถานศึกษามีผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนระดับชาติอยูในระดับท่ีนาพอใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3. นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาสามารถเขารับการศึกษาใน

สถาบันการศึกษาชั้นสงูไดจํานวนมาก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4. ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพดานผูเรียนของ

สถานศึกษาอยูในระดับท่ีนาพอใจ 

+1 +1 0 +1 0 3 0.6 ใชได 

5. นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาสามารถ

สอบเขาศึกษาตอในระดับสูไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

ประสิทธิผลในการพัฒนาผูเรียนใหมีทกัษะในยุคไทยแลนด 4.0        

6. การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทันสมัยกาว

ทันการเปลี่ยนแปลง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

7. การบริหารจัดการของสถานศึกษามีความทันสมัย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

8. สถานศึกษาพัฒนาผูเรียนมีความรูความสามารถและ

ทักษะท่ีเหมาะสมในยคุไทยแลนด 4.0 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

9. นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะในการประยุกตและ

เขาถงึเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

10. สถานศึกษาประสบความสําเร็จในการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาในภาพรวม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

11. สถานศึกษามีความสามารถในการพัฒนาผูเรียนในทุก

ดาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

ประสิทธิผลในการปรับเปล่ียนและการพัฒนาสถานศึกษา         

12. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ

เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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คําถามเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
ผูเช่ียวชาญคนที ่

รวม เฉล่ีย สรุป 
1 2 3 4 5 

13. สถานศึกษาปรับปรุง เปลีย่นแปลงองคการรูปแบบการ

บริหารและการดาํเนินงานตาง ๆ ไดสอดคลองกับ

สถานการณ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

14. สถานศึกษามีความกาวหนาและทันกับสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน 

+1 +1 0 +1 0 3 0.6 ใชได 

15. สถานศึกษาปรับตัวไดอยางเหมาะสมกับการ

เปลี่ยนแปลง 

0 +1 0 +1 +1 3 0.6 ใชได 

16. สถานศึกษาสามารถพัฒนาสรางสรรคใหเกิดสิง่ใหม ๆ 

ขึ้นอยางสรางสรรค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

ประสิทธิผลในการแกปญหาภายในสถานศึกษา         

17. สถานศึกษาบริหารงาน ประสบผลสาํเร็จตามเปาหมาย

ท่ีวางไว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

18. สถานศึกษากําหนดรูปแบบการบริหารงานภายใน

สถานศึกษาไดเหมาะสมและชัดเจน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

19. สถานศึกษามีการกําหนดรูปแบบการทํางานได

เหมาะสมกับขนาดและภารกิจของสถานศึกษา 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

20. สถานศึกษาสามารถแกปญหาในสถานศึกษาไดอยาง

ทันทวงที และทันเหตุการณ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

21. สถานศึกษาสามารถดาํเนินงานภายในสถานศึกษาได

อยางมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ภาคผนวก จ 

คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
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ตารางคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม 

 

รายการ คาความเชื่อมั่น 

1. พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 0.971 

หลักนิติธรรม 0.888 

หลักคุณธรรม 0.909 

หลักความโปรงใส 0.896 

หลักการมีสวนรวม 0.894 

หลักความรับผิดชอบ 0.889 

หลักความคุมคา 0.856 

หลักความเสมอภาค 0.804 

หลักประสิทธิผล 0.868 

2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา 0.917 

ประสิทธิผลในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 0.870 

ประสิทธิผลในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในยุคไทยแลนด 4.0 0.855 

ประสิทธิผลในการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาสถานศึกษา 0.824 

ประสิทธิผลในการแกปญหาภายในสถานศึกษา 0.890 

รวม 0.963 

 


