บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมา
ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็ นแนวคิดสําคัญในการบริ หารงานและการปกครอง
เพราะปั จจุ บ นั โลกได้ใ ห้ค วามสนใจกับ เรื. องโลกาภิ วฒั น์ และหลัก ธรรมาภิ บ าลแทนการสนใจ
พัฒนาอุ ตสาหกรรมดั.ง แต่ ก่ อน เพราะกระแสการพัฒ นาเศรษฐกิ จมี ค วามสํ า คัญกระทบถึ ง กัน
การติ ดต่ อสื. อสาร การดํา เนิ นกิ จกรรมในที. หนึ. ง มี ผ ลกระทบต่ ออี ก ที. หนึ. ง การพัฒนาเรื. อ งของ
การเมืองการปกครองได้มุ่งให้ประชาชนเป็ นศูนย์กลางมากขึ?น หากจะให้ประเทศมีการเจริ ญเติบโต
ที.ยง.ั ยืน การมุ่งธุ รกิ จหรื อปฏิ บตั ิ ราชการต่าง ๆ ต้องให้ความสนใจเรื. องของสังคม ประชาชนและ
สิ. งแวดล้อม หลักธรรมาภิบาลจึงเข้ามาเป็ นเรื. องที.ทุกภาคส่ วนให้ความสําคัญและเริ. มมี การนําไป
ปฏิบตั ิกนั มากขึ?น (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. 2547 : 3)
ภายหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิ จของประเทศในปี พุทธศักราช 2540 ประเทศไทย ประสบ
ปั ญหาต่าง ๆ มากมาย ทั?งปั ญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม มีท? งั ปั ญหาเศรษฐกิจ
ตกตํ.า การว่างงาน ยาเสพติด ปั ญหาโสเภณี เด็ก หนี? ที.ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ปั ญหาคุ ณภาพประชากร
และสิ. ง สํา คัญ คื อ ปั ญหาการฉ้อ ราษฎร์ บ ัง หลวง หรื อปั ญหาคอรั ป ชั.น รั ฐ บาลจึ ง ได้เ ร่ ง รั ด ให้ มี
การปฏิรูปในทุก ๆ ด้าน ทั?งการปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปเศรษฐกิจ ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูประบบราชการ
เพื.อเป็ นการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ให้เบาบางลง (เกียรติยศ เอี.ยมคงเอก. 2546 : 1) โดยได้นาํ แนวคิด
หลัก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ใ นการปฏิ รู ป การเมื อ ง ปฏิ รู ป การศึ ก ษา และการปฏิ รูป ระบบราชการ
โดยวางรากฐานแนวคิดนี?ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หลายประเด็น
ในเรื. องนี? เช่น ความโปร่ งใส การตรวจสอบ ความมีประสิ ทธิ ภาพ การมีส่วนร่ วม ความรับผิดชอบ
และการกระจายอํานาจ (บุษบง ชัยเจริ ญวัฒนะ และบุญมี ลี?. 2544 : 41) เพื.อให้กระบวนการสร้าง
หลักธรรมาภิบาลเกิดผลอย่างจริ งจัง รัฐบาลจึงได้ให้ความสําคัญ ในการปฏิรูประบบราชการ เพื.อให้
สามารถบริ หารงานคล่องตัว มีความชัดเจนในการดําเนิ นบทบาท เพิ.มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงาน
และการให้บริ การที.ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การบริ หารงาน
เกิดความโปร่ งใสและตรวจสอบได้เป็ นธรรมาภิบาล โดยอาศัยพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
แผ่ น ดิ น (ฉบับ ที. 5) ที. ไ ด้ ก ํา หนดให้ มี ค ณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็ น
คณะกรรมการปฏิ บตั ิ หน้าที. กาํ หนดแนวทางการบริ หารราชการและการปฏิ บตั ิ หน้าที. ของทุ ก ๆ
ส่ วนราชการให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎี กาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริ หาร
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กิ จการบ้านเมื องที. ดีหรื อธรรมาภิ บาล (Good Governance) พ.ศ. 2546 โดยกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการปฏิ บตั ิ ราชการ ซึ. งได้กาํ หนดให้ทุกส่ วนราชการและข้าราชการปฏิ บตั ิราชการ
ตามหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที.ดีหรื อหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ. งประกอบด้วย
หลักการดังนี? หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ
และหลักความคุ ม้ ค่า เพื.อให้การบริ หารราชการบรรลุตามเป้ าหมาย คือ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิ ดผลสัม ฤทธิR ต่อภารกิ จของรั ฐ ความมี ป ระสิ ทธิ ภาพ และเกิ ดความคุ ม้ ค่ าในเชิ ง ภารกิ จของรั ฐ
ลดขั?น ตอนการปฏิ บ ตั ิ ง านที. เกิ น ความจํา เป็ น มี ก ารปรั บ ปรุ ง ภารกิ จ ของส่ วนราชการให้ ท นั ต่ อ
สถานการณ์ ประชาชนได้รับ การอํา นวยความสะดวก และได้รับ การตอบสนองความต้องการ
มีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการอย่างสมํ.าเสมอ คํานึ งถึงความรับผิดชอบของผูป้ ฏิบตั ิงาน การมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน การเปิ ดเผยข้อมูล การติ ดตามตรวจสอบและประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
สมํ.าเสมอ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2551 : 11)
หน่ วยงานการบริ หารจัดการศึ กษา ซึ. ง เป็ นองค์กรหลักที. สํา คัญยิ.ง ในสังคมจําเป็ นต้อง
ได้รับการปฏิรูปที.ดีข? ึนกว่าเดิม การนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการดําเนิ นการเป็ นเรื. องที.หลีกเลี.ยง
ไม่ ไ ด้ อี ก ทั?ง พระราชบัญญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที. แ ก้ไ ขเพิ. ม เติ ม (ฉบับ ที. 2)
พ.ศ. 2545 ได้กาํ หนดให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา ทั?งด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านงานบุคคล และด้านการบริ หารทัว. ไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื?นที.
การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง พระราชบัญญัติบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. 2546
มาตรา 35 ได้บญั ญัติให้สถานศึกษาที.จดั การศึกษาตามมาตรา 34 (2) เฉพาะที.เป็ นสถานศึกษาของรัฐ
มี ฐานะเป็ นนิ ติบุค คล ความเป็ นนิ ติบุค คลของสถานศึ ก ษาก่ อให้เกิ ดอํา นาจหน้า ที. ตามกฎหมาย
เอกชนและกฎหมายมหาชนหลายอย่าง ทําให้ความรับผิดชอบสู งขึ?นกว่าเดิม การนําหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริ หารจัดการยิ.งมีความจําเป็ นมากขึ?น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั?นพื?นฐาน.
2550 : 157)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั?นพื?นฐาน (2551 : 8) เป็ นองค์กรหลักที.สําคัญในการจัด
การศึกษาขั?นพื?นฐาน ได้มีการปฏิ รูปการศึกษาให้ดีข? ึนกว่าเดิ ม มีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริ หารจัดการศึกษา กําหนดให้มีการกระจายอํานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา ทั?งด้านวิชาการ
งบประมาณ งานบุคคล และด้านการบริ หารทัว. ไป ให้สถานศึกษาโดยตรง ซึ. งสถานศึกษาจะมีฐานะ
เป็ นนิ ติบุคคล การเป็ นนิ ติบุคคลของสถานศึ กษาจะต้องมี ความรั บผิดชอบสู งขึ? นกว่าเดิ ม การนํา
หลัก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ใ นการบริ หารจัดการยิ.ง ต้องมี ค วามจําเป็ นมากขึ?น ด้วยเหตุ น? ี จึง กํา หนด
นโยบาย ในการบริ หารจัดการศึกษา มุ่งให้หน่ วยงานในสังกัดทุกระดับ มีการบริ หารราชการและ
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บริ หารการศึ กษาตามหลักธรรมาภิ บาล เพื.อให้เกิ ดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเกิ ดผลสัมฤทธิR ต่อ
ภารกิ จภาครัฐ มีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล เกิ ดความคุ ม้ ค่า เยาวชนและประชาชนได้รับความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน อี กทั?งได้กาํ หนดกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล ในกลยุทธ์ที. 5 ว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งและการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของทุกภาคส่ วนในการบริ หารและการจัดการศึกษาเพื.อรองรับการกระจายอํานาจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
บนหลักธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพื?นที.การศึกษา และสถานศึกษา
การบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี? 1) ด้านหลักนิ ติธรรม
2) ด้า นหลัก คุ ณ ธรรม 3) ด้า นหลัก ความโปร่ ง ใส 4) ด้า นหลัก ความมี ส่ วนร่ ว ม 5) ด้า นหลัก
ความรับผิดชอบ และ 6) ด้านหลักความคุม้ ค่า ซึ. งสํานักงานเขตพื?นที.การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 ได้ส่งเสริ มให้สถานศึกษาเกิ ดการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที.ดี โดยดําเนิ นการจัดประชุ มปฏิบตั ิการ จัดทําสารสนเทศต่าง ๆ
เพื. อสร้ า งความตระหนัก และให้ค วามรู ้ แ ก่ ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนเกี. ย วกับ หลัก และแนวปฏิ บ ัติ
ประจํา ปี ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้า นเมื อ งที. ดี กํา หนดให้ ส ถานศึ ก ษาจัด ทํา
แผนปฏิ บ ตั ิ ก ารที. ส อดคล้องกับ เป้ าหมายของหน่ วยงานต้นสัง กัดและสถานศึ ก ษา จัดวางระบบ
ควบคุ มภายใน จัดทําตัวชี? วดั ผล การปฏิ บตั ิราชการที.ชดั เจน เผยแพร่ ให้ประชาชนได้ทราบ มีการ
ประเมินผลเป็ นระยะ และรายงานผลอย่างต่อเนื. องทุ กปี อี กทั?งยังส่ งเสริ มให้สถานศึ กษาบริ หาร
จัดการ การศึกษาโดยยึดหลักคุ ณธรรมนําความรู ้ (สํานักงานเขตพื?นที. การศึ กษาประถมศึ กษา
จันทบุรี เขต 2. 2554 : 20)
การบริ หารจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะต้องมีการเปลี.ยนแปลงการบริ หาร และการจัดการ
ในอํานาจหน้าที. ที.กฎหมายกําหนดให้เป็ นนิ ติบุคคล การนําหลักธรรมาภิ บาลมาใช้ในการบริ หาร
จัดการ นับว่าเป็ นสิ. งที.ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทุกคนควรจะต้องนํามาใช้ เพื.อให้การบริ หารงานของ
สถานศึ กษาประสบความสําเร็ จและมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบี ยบบริ หาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. 2546 ดังนั?น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที.จะศึกษาสภาพการบริ หารการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิ บาลของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาตามความคิ ดเห็ นของครู ผูส้ อน สังกัดสํานักงาน
เขตพื? นที. ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจันทบุ รี เพื. อจะนํา ผลการวิจยั ไปประกอบการวางแผนการจัด
การศึ ก ษาและการบริ หารงานในสถานศึ ก ษาให้เ ป็ นไปตามหลัก ธรรมาภิ บ าล ซึ. ง จะทํา ให้เกิ ด
การบริ หารจัดการที.ดี มีประสิ ทธิ ภาพ
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั?งนี?มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี?
1. เพื. อ ศึ ก ษาสภาพการบริ หารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษา
ตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื?นที.การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
2. เพื. อเปรี ย บเที ยบสภาพการบริ หารตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา
ตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื?นที.การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตาม
ประสบการณ์ เขตพื?นที.การศึกษา และขนาดสถานศึกษา
ประโยชน์ ของการวิจัย
ผลที.ได้จากการวิจยั ครั?งนี? จะใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการบริ หารงานของสถานศึกษา
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เกิ ดการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิ บาล ซึ. งจะเป็ น
ประโยชน์ ต่ อสถานศึ ก ษา ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา รวมถึ ง หน่ วยงานอื. นที. เกี. ย วข้องให้ มี
กระบวนการบริ ห ารจัด การที. มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลตามหลัก ธรรมาภิ บ าล และเกิ ด
ผลสัมฤทธิR ในการบริ หารการศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ ช้ ในการวิจัย
1. การกําหนดกลุ่มประชากร
ประชากรที. ใช้ในการวิจยั ครั? งนี? คื อ ครู ผูส้ อน สั งกัดสํา นักงานเขตพื?นที. การศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และเขต 2 ปี การศึกษา 2556 จํานวน 2,196 คน
2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที.ใช้ในการศึกษาครั?งนี? คือ ครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื?นที.การศึกษา
ประถมศึ กษาจันทบุรี ปี การศึ กษา 2556 กําหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี. และ
มอร์ แกน (Krejcie and Morgan.1970 : 607 - 610) และการสุ่ มแบบแบ่งชั?นตามสัดส่ วน
(Proportional Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดสถานศึกษาเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งชั?น
ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 327 คน
ตัวแปรทีศ ึกษา
1. ตัวแปรต้น ประกอบด้วย
1.1 ประสบการณ์ จําแนกเป็ น
1.1.1 ประสบการณ์นอ้ ย
1.1.2 ประสบการณ์มาก
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1.2 เขตพื?นที.การศึกษา จําแนกเป็ น
1.2.1 สํานักงานเขตพื?นที.การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
1.2.2 สํานักงานเขตพื?นที.การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
1.3 ขนาดสถานศึกษา จําแนกเป็ น
1.3.1 ขนาดเล็ก
1.3.2 ขนาดกลาง
1.3.3 ขนาดใหญ่
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพการบริ หารการศึ กษาตามหลักธรรมาภิ บาลของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื?นที.การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ในการวิจยั ครั?งนี? มีนิยามศัพท์เฉพาะที.เกี.ยวข้องกับงานวิจยั ดังต่อไปนี?
การบริ หารการศึ กษาตามหลั กธรรมาภิ บาลของสถานศึ ก ษา หมายถึ ง การปฏิ บ ัติ งาน
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื?นที.การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีที.บริ หารการศึกษา
ตามการปฏิบตั ิงาน เพื.อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย
1. หลัก นิ ติ ธ รรม หมายถึ ง การปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ต่ า ง ๆ
โดยยึดถือว่า เป็ นการปกครองภายใต้กฎเกณฑ์มิใช่ตามอําเภอใจ หรื ออํานาจของบุคคลจะต้องคํานึ ง
ความเป็ นธรรม และความยุติธรรมรวมทั?งมีความรัดกุมและรวดเร็ วด้วย
2. หลัก คุ ณ ธรรม หมายถึ ง การปฏิ บ ัติ ง านด้ว ยการประพฤติ ต นเป็ นแบบอย่ า งที. ดี
ด้วยความถู ก ต้อ ง ขยัน หมั.นเพี ย ร เสี ย สละอดทน เมตตา กรุ ณ า เอื? อเฟื? อเผื.อ แผ่ มี ระเบี ย บวินัย
ซื. อสัตย์ จริ งใจ มีเหตุผล มีมนุ ษย์สัมพันธ์ รับฟั งความคิดเห็น สร้างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนส่ งเสริ ม
ให้บุคลากรมีความเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที.ราชการ
3. หลักความโปร่ งใส หมายถึง การปฏิบตั ิงานอย่างเปิ ดเผย เที.ยงตรง มีเอกสารหลักฐาน
ที.สามารถตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามระเบียบ แบบแผนของราชการ ด้วยความสุ จริ ต
ตรงไปตรงมา สามารถอธิ บายเหตุผลตามข้อเท็จจริ งอย่างถูกต้อง และชัดเจน ไม่ปิดบัง อําพราง และ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลการดําเนิ นงานและข้อมูลข่าวสารแก่ครู ผูส้ อน ผูป้ กครอง ชุ มชน และ
องค์กรที.เกี.ยวข้องอย่างสมํ.าเสมอต่อเนื.อง
4. หลักการมี ส่ วนร่ วม หมายถึ ง การปฏิ บ ตั ิ งานที. เปิ ดโอกาสให้ผูท้ ี. เกี. ยวข้องมี ส่ วนร่ วม
ในการร่ ว มคิ ด ร่ ว มวางแผน ร่ ว มปฏิ บ ัติ ร่ ว มกํา กับ ติ ดตาม ตรวจสอบ ตัด สิ น ใจ ด้ วยวิ ธี ท าง
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แห่ งประชาธิ ป ไตยและประเมิ นผลเกี. ยวกับ นโยบาย แผน/ปฏิ ทิ นปฏิ บ ัติ ง าน ผลการปฏิ บ ัติ งาน
ของบุ คลากร และภาระงานของสถานศึ กษา พร้ อมทั?งการสร้ างความสามัคคี ในองค์กร ตลอดจน
ร่ วมกับเครื อข่ายสถานศึกษาและหน่วยงานอื.นในการบริ หารจัดการศึกษา
5. หลักความรั บผิดชอบ หมายถึ ง การปฏิ บ ตั ิ งานในหน้าที.อย่างเต็มศักยภาพ ช่ วยเหลื อ
แก้ปั ญหา ข้อบกพร่ องต่ าง ๆ ด้วยความถู กต้องครบถ้วน ทันเวลา ด้วยความเอาใจใส่ กระตื อรื อร้ น
ในการแก้ปั ญ หาพร้ อ มทั?ง ยอมรั บ ผลที. เ กิ ด ขึ? น จากการตัด สิ น ใจในการปฏิ บ ัติ ห น้า ที. มี เ หตุ ผ ล
ที.อธิ บายได้ ยอมรับความคิดเห็นที.แตกต่าง กล้าตัดสิ นใจ และพร้อมรับการตรวจสอบจากสาธารณะ
6. หลักความคุ ม้ ค่า หมายถึ ง การปฏิ บตั ิงานด้วยความรวดเร็ ว ถูกต้อง ครบถ้วน อํานวย
ความสะดวก ใช้วสั ดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ งบประมาณ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล ประหยัด และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด ตลอดจนกํากับ นิ เทศ ติดตาม และประเมินผล ตามแผนงานด้วยวิธีที.หลากหลาย
มุ่งเน้นถึงการบริ หารจัดการทรัพยากรที.มีอยูอ่ ย่างจํากัดให้มีประสิ ทธิ ภาพซึ. งครอบคลุม 3 ประเด็น
คือ การบริ หารจัดการใช้ทรัพยากร การประหยัด และความสามารถในการแข่งขันโดยต้องคํานึ งถึ ง
ต้นทุนในการทํางาน คุม้ ค่าในเชิงของงบประมาณ บุคลากร เวลา และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ข้าราชการครู ที.ปฏิบตั ิหน้าที.ผอู ้ าํ นวยการสถานศึกษา และ
รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื?นที.การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปี การศึกษา
2556
ครู ผ้ ู ส อน หมายถึ ง บุ ค ลากรที. ป ฏิ บ ัติ ห น้ า ที. ใ นการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอน
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื?นที.การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปี การศึกษา 2556
ประสบการณ์ หมายถึ ง ระยะเวลาที. ดาํ รงตําแหน่ งครู นับตั?งแต่ปีที. ได้รับการแต่งตั?งให้
ดํารงตําแหน่ง จําแนกเป็ น
1. ประสบการณ์ น้อย หมายถึ ง ระยะเวลาที.ดาํ รงตําแหน่ งครู ผูส้ อนน้อยกว่าและเท่ากับ
ค่าเฉลี.ยของครู ในกลุ่มตัวอย่าง
2. ประสบการณ์ ม าก หมายถึ ง ระยะเวลาที. ด ํา รงตํา แหน่ ง ครู ผูส้ อนมากกว่า ค่ า เฉลี. ย
ของครู ในกลุ่มตัวอย่าง
เขตพื2น ที ก ารศึ ก ษา หมายถึ ง สํ า นัก งานเขตพื? น ที. ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจัน ทบุ รี
แบ่งออกเป็ น 2 เขต ประกอบด้วย
1. สํานักงานเขตพื?นที.การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
2. สํานักงานเขตพื?นที.การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ขนาดสถานศึกษา หมายถึง การกําหนดขนาดของสถานศึกษาตามจํานวนนักเรี ยนทั?งหมด
ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั?นพื?นฐาน แบ่งขนาดสถานศึกษาเป็ น 3 ขนาด คือ
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1. ขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที.มีจาํ นวนนักเรี ยนตั?งแต่ 120 คน ลงมา
2. ขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาที.มีจาํ นวนนักเรี ยนตั?งแต่ 121 - 300 คน
3. ขนาดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาที.มีจาํ นวนนักเรี ยนตั?งแต่ 301คน ขึ?นไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจยั สภาพการบริ หารการศึ กษาตามหลักธรรมาภิ บาลของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
ตามความคิ ดเห็ นของครู ผูส้ อน สัง กัดสํานักงานเขตพื?นที. การศึ กษาประถมศึ ก ษาจันทบุ รี ผูว้ ิจยั
กํา หนดกรอบแนวคิ ดในการวิจยั ตามระเบี ย บของสํา นัก นายกรั ฐมนตรี ว่า ด้วยการสร้ า งระบบ
การบริ หารกิจการบ้านเมืองที.ดี (สํานักนายกรัฐมนตรี . 2546 : 3) ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรต้ น
1. ประสบการณ์
1.1 ประสบการณ์นอ้ ย
1.2 ประสบการณ์มาก
2. เขตพื?นที.การศึกษา
2.1 สํ า นัก งานเขตพื? น ที. ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
2.2 สํ า นัก งานเขตพื? น ที. ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
3. ขนาดสถานศึกษา
3.1 ขนาดเล็ก
3.2 ขนาดกลาง
3.3 ขนาดใหญ่
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ตัวแปรตาม
สภาพการบริ หารการศึ ก ษาตามหลั ก
ธรรมาภิ บ าลของผู ้ บ ริ หารสถานศึ ก ษาตาม
ความเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื"นที%
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ใน 6 ด้าน ดังนี"
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่ งใส
4. หลักการมีส่วนร่ วม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุม้ ค่า
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สมมติฐานในการวิจัย
1. สภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิ บาลของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาตามความคิ ดเห็ น
ของครู ผูส้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื?นที.การศึ กษาประถมศึ กษาจันทบุ รี จําแนกตามประสบการณ์
แตกต่างกัน
2. สภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู ผูส้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื?นที.การศึ กษาประถมศึกษาจันทบุ รี จําแนกตามเขตพื?นที.การศึ กษา
แตกต่างกัน
3. สภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิ บาลของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาตามความคิ ดเห็ น
ของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื?นที.การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามขนาดสถานศึกษา
แตกต่างกัน

