บทที 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ กีย วข้ อง
ในการวิจยั ครังนี ได้ศึกษาสภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ตามความคิ ดเห็ นของครู ผูส้ อน สั งกัดสํานักงานเขตพืนที) ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาจันทบุ รี ผูว้ ิจยั
ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที)เกี)ยวข้อง ดังนี
1. การบริ หารและการบริ หารการศึกษา
1.1 ความหมายของการบริ หาร
1.2 ความสําคัญของการบริ หาร
1.3 กระบวนการบริ หาร
1.4 ความหมายของการบริ หารการศึกษา
1.5 ความสําคัญของการบริ หารการศึกษา
1.6 กระบวนการบริ หารการศึกษา
2. แนวคิดหลักธรรมาภิบาล
2.1 ความหมายของธรรมาภิบาล
2.2 ความสําคัญของธรรมาภิบาล
2.3 ลักษณะของธรรมาภิบาล
2.4 องค์ประกอบของธรรมาภิบาล
3. การบริ หารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
3.1 หลักนิติธรรม
3.2 หลักคุณธรรม
3.3 หลักความโปร่ งใส
3.4 หลักการมีส่วนร่ วม
3.5 หลักความรับผิดชอบ
3.6 หลักความคุม้ ค่า
4. งานวิจยั ที)เกี)ยวข้อง
4.1 งานวิจยั ต่างประเทศ
4.2 งานวิจยั ในประเทศ
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การบริหารและการบริหารการศึกษา
ความหมายของการบริหาร
นักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริ หารไว้หลายทัศนะ ดังนี
วิโรจน์ สารรั ตนะ (2546 : 1) กล่ าวว่าการบริ หาร หมายถึ ง กระบวนการดําเนิ นงาน
เพื) อ ให้ บ รรลุ จุ ด หมายขององค์ ก ร โดยอาศัย หน้ า ที) ท างการบริ ห ารที) สํ า คัญ คื อ การวางแผน
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การนํา (Leading) และการควบคุม (Controlling)
วิจิตร ศรี สอ้าน และคณะ (ออนไลน์. 2548) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริ หาร หมายถึ ง
กิจกรรมของกลุ่มบุคคลตังแต่ 2 คนขึนไป ร่ วมมือกันทํากิจกรรมเพื)อให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ร่วมกัน
โดยการใช้กระบวนการและทรัพยากรที)เหมาะสม
ฮอดจ์สัน (Hodgson. 1969 : 1) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริ หาร หมายถึ ง กิ จกรรม
ชนิดหนึ)งที)พบในการทํางานทังหน่วยงานของรัฐและองค์กรทางธุ รกิจที)ทาํ สิ) งต่าง ๆ ในกระบวนการ
จะได้รับผลมากน้อยขึนอยู่กบั ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ที)ร่วมกันทําให้บรรลุ จุดมุ่งหมาย
หรื ออาจกล่าวสัน ๆ ว่า การบริ หาร หมายถึง การที)องค์กรใช้คนและวัสดุในการให้ถึงความต้องการ
ที)กาํ หนดไว้
เฟสเตอร์ และเคท (Fester and Kettl. 1991 : 7) ได้ให้ความหมายไว้วา่ การบริ หาร หมายถึง
กระบวนการจัดการที) ท าํ ให้เกิ ดความสําเร็ จและเห็ นว่าการบริ หารเป็ นกระบวนการระดมความรู ้
ความสามารถที)ทาํ ให้บุคลากรดําเนินการให้ไปสู่ เป้ าหมายได้ผลสําเร็ จสู งสุ ด
สรุ ปได้วา่ การบริ หาร หมายถึง กระบวนการที)ใช้ทงศาสตร์
ั
และศิลป์ ที)จะทําให้งานต่าง ๆ
ลุล่วงหรื อสําเร็ จ โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ด้วยวิธีการดําเนิ นการตามกระบวนการ
บริ ห าร ซึ) งผู ้บ ริ ห ารต้อ งอาศัย ทังอํา นาจหน้า ที) ภาวะผู ้นํา ทัก ษะ และความรู ้ ท างการบริ ห าร
มาดําเนิ นการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายที)ตงไว้
ั อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและได้ประสิ ทธิ ผล
ตามที)องค์กรได้ตงเป้
ั าหมายไว้
ความสํ าคัญของการบริหาร
นักวิชาการได้กล่าวถึงความสําคัญของการบริ หาร ไว้ดงั นี
สมคิด บางโม (2540 : 75) ได้ให้ความสําคัญของการบริ หารไว้วา่ เป็ นการบริ หารจัดการ
ที) มีมีรูปแบบ ขันตอน วิธีดาํ เนิ นการ มี ท รั พยากรสนับสนุ นระบบ และดํา เนิ นการอย่า งต่อเนื) อง
มีบุคคลและหน่วยงานที)รับผิดชอบเข้าร่ วมดําเนินการ
สมยศ นาวีการ (2544 : 9) ได้ให้ความสําคัญของการบริ หารไว้วา่ องค์กรเป็ นสังคมหนึ) ง
ซึ) งประกอบไปด้วยบุคคลหลาย ๆ บุคคล ทํากิจกรรม ปฏิบตั ิงานในระบบกลุ่มบุคคล และประสาน
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ประโยชน์ให้เกิ ดแก่บุคคลและกลุ่ มบุคคลนัน ร่ วมมื อร่ วมใจกันทํางาน เพื)อที)จะยังผลให้เกิ ดการ
ทํางานที)บรรลุเป้ าหมายที)ตงไว้
ั
วิจิตร ศรี สอ้าน และคณะ (ออนไลน์ . 2548) ได้ให้ค วามสํา คัญของการบริ หารไว้ว่า
การบริ หารการศึ ก ษาทําให้ก ารดํา เนิ นงานมี ระบบ ดํา เนิ นการได้อย่า งต่อเนื) อง มี วิธี ดาํ เนิ นการ
มีทรัพยากรสนับสนุ น และมีกระบวนการประเมินผล ดังนันการบริ หารจึงมีความสําคัญที)มุ่งไปสู่
เป้ าหมายร่ วมกันขององค์กร
สรุ ปได้วา่ การบริ หารนันมีความสําคัญเป็ นอย่างยิง) เนื)องจากเป็ นการดําเนิ นงานที)มีระบบ
ดํา เนิ น การได้อ ย่า งต่ อ เนื) อ ง มี วิ ธี ด ํา เนิ น การ มี ท รั พ ยากรสนับ สนุ น มี ก ารใช้ท รั พ ยากรที) มี อ ยู่
อย่างจํากัดนันเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และมีกระบวนการประเมินผล ดังนันการบริ หารจึงมุ่งไปสู่
เป้ าหมายร่ วมกันขององค์กร
กระบวนการบริหาร
ในการบริ หารซึ) งดํา เนิ น งานต่ า ง ๆ โดยกลุ่ ม บุ ค คล เพื) อ ให้ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั น
จํา เป็ นต้อ งจัด ในรู ป ของกระบวนการบริ ห าร คื อ มี ก ารจัด ลํา ดับ ขันตอนกิ จ กรรม รวมทัง
บทบาท หน้าที) และความสัมพันธ์ของผูเ้ กี)ยวข้องทุกฝ่ าย การดําเนิ นการในแต่ละขันตอนเป็ นไปอย่าง
เหมาะสม ชัดเจน และเป็ นระบบ ซึ) งมีนกั บริ หารได้กล่าวถึงกระบวนการบริ หารไว้หลายทัศนะ ดังนี
สมยศ นาวีการ (2540 : 19) กล่าวถึ ง กระบวนการบริ หารไว้ 4 อย่าง คือ
1. การวางแผน (Planning) เป็ นกระบวนการบริ หารที) เกี) ยวพันกับการกําหนดเป้ าหมาย
และการกําหนดวิธีการ หรื อแผนงานขึนมาเพื)อบรรลุเป้ าหมายที)ได้กาํ หนดไว้
2. การจัดองค์การ (Organizing) เป็ นกระบวนการบริ หาร ที) เกี) ยวพันกับการมอบหมายงาน
การรวมกลุ่มงานเป็ นแผนงาน และการจัดสรรทรัพยากรไปยังแผนงาน
3. การสั)งการ (Directing) เป็ นกระบวนการบริ หารที)เกี) ยวพันกับการจูงใจ การเป็ นผูน้ าํ
และการติดต่อสื) อสารกับผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา เพื)อที)จะบรรลุเป้ าหมายขององค์การ
4. การควบคุ ม (Controlling) เป็ นกระบวนการบริ ห ารที) เ กี) ย วพัน กับ การตรวจสอบ
กิจกรรมขององค์การ เพื)อที)จะให้ผลการดําเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์การ
สมคิด บางโม (2540 : 73) กล่าวว่า นัก วิช าการทางการบริ ห ารส่ วนใหญ่ใ นปั จ จุ บ นั
ได้ศึกษาและวิเคราะห์ แนวความคิ ด และสรุ ปว่า กระบวนการจัดการควรจะมีเพียง 4 ขันตอน คือ
PODC ดังนี
1. การวางแผน (Planning)
2. การจัดองค์การ (รวมทังการจัดคนเข้าทํางานด้วย) (Organizing)
3. การอํานวยการ หรื อการชีนํา (Directing)
4. การควบคุมติดตามผลการทํางาน (Controlling)
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กูลิค และเออร์ วิค (Gulick and Urwick. 1937 : 13 ; อ้างถึงใน ศิริอร ขันธหัตถ์. 2541 : 53)
แบ่งกระบวนการบริ หารออกเป็ น 7 ขันตอน คือ
1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดโครงการไว้ล่วงหน้าว่าจะทําอะไร
2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึ ง การจัดหน่ วยงาน โดยการจัดแบ่งงานของ
องค์ก ารหรื อ ของหน่ ว ยงานเป็ นหน่ ว ยงานย่อ ย พร้ อ มกํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ กํา หนดหน้า ที)
ความรับผิดชอบ
3. การบริ หารงานบุคคล (Staffing) หมายถึ ง การดําเนิ นงานบริ หารบุคคลเป็ นการสรรหา
คัดเลือกบุคลากรที)มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสู่ หน่วยงาน
4. การอํานวยการ (Directing) การสั)งการเป็ นขันตอนที) สําคัญในกระบวนการบริ หาร
และเป็ นบทบาทของผูบ้ ริ หาร
5. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึ ง การประสานงานระหว่างหน่ วยงานหรื อ
ตําแหน่งที)เกี)ยวข้อง รวมถึงการติดต่อสื) อสารภายในองค์การ
6. การรายงาน (Reporting) หมายถึ ง การรายงานผลการปฏิบตั ิงานและการประชาสัมพันธ์
องค์การ
7. การจัดงบประมาณ (Budgeting) หมายถึ ง การบริ หารงบประมาณ เป็ นการวางแผน
ในการใช้เงินล่วงหน้าและดําเนินการใช้เงินตามงบที)ได้รับ
ฟาโยล (Fayol. 1967 : 43 - 107 ; อ้างถึงใน เจริ ญผล สุ วรรณโชติ. 2544 : 234 - 235)
ได้แบ่งกระบวนการบริ หารออกเป็ น 5 ขันตอน คือ
1. การวางแผน (Planning) หมายถึ ง การศึ กษาอนาคต และการจัดแผนงานเพื) อการ
ปฏิบตั ิงาน
2. การจัด องค์ก าร (Organizing) หมายถึ ง การดํา เนิ นการ ทังในเรื) อ งของวัส ดุ และ
ของบุคคลที)อยูใ่ นองค์กรนัน การจัดการจะต้องทําด้วยกันทังวัสดุและบุคคล
3. การสั)งการ (Directing) หมายถึง การที)จะทําให้ผรู ้ ่ วมงานทํางาน
4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึ ง การรวมเข้า ด้ว ยกัน และจัด การให้มี
ความสัมพันธ์ต่อกันในกิจกรรมที)จดั ขึนในองค์การทุกอย่าง
5. การควบคุ ม (Controlling) หมายถึ ง การที)ม องเห็ นพฤติก รรมที)เกิ ดขึ นในองค์ก าร
ที)ปฏิบตั ิตามกฎที)ได้วางไว้ และกําหนดขึนตามที)หมู่คณะได้ตกลงกันไว้
วิโรจน์ สารรัตนะ (2546 : 1) กล่าวว่า การบริ หารเป็ นกระบวนการดําเนิ นงานเพื)อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร โดยอาศัยหน้าที)ทางการบริ หารที)สาํ คัญ คือ
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1. การวางแผน (Planning)
2. การจัดองค์การ (Organizing)
3. การนํา (Leading)
4. การควบคุม (Controlling)
สมชาย วงศ์เกษม (2547 : 309) ได้กาํ หนดกระบวนการบริ หารโดยทัว) ไปใช้หลักดําเนิ นการ
9 ประการ คือ
1. การกําหนดนโยบาย รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ทิศทางการผลิต และการบริ การ
2. การจัดแบ่งและใช้อาํ นาจหน้าที) เพื)อการบังคับบัญชา วินิจฉัยสั)งการ ตัดสิ นใจ
3. การวางแผน กําหนดผลที) ตอ้ งการของผลผลิ ตหรื อการบริ การ นํามากําหนดกิ จกรรม
และวิธีดาํ เนินการ ระยะเวลา ปั จจัยที)จะต้องใช้และผูร้ ับผิดชอบ
4. การจัดองค์กร จัดกลุ่ มงานตามโครงสร้ างขององค์ กร จัดให้ การดําเนิ นงานมี ความ
สัมพันธ์กนั
5. การจัดบุ คลากร เข้าหน่ วยงานหรื อเข้ากลุ่ มต่ าง ๆ กําหนดหน้าที) รับผิดชอบ กําหนด
มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน กําหนดสายงานการบังคับบัญชาและการควบคุ มงาน การพัฒนาบุ คลากร
การสร้างแรงจูงใจและขวัญกําลังใจ
6. การสั) ง การ เป็ นการใช้ อ ํา นาจและอิ ท ธิ พ ลโดยผู ้บ ริ หารต่ อ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง าน เพื) อ ให้
การดําเนินงานตามแผนจนบรรลุตามเป้ าหมาย
7. การประสานงาน ระหว่างผูป้ ฏิ บตั ิ งานตําแหน่ งหน้าที)ต่าง ๆ เสริ มสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล รวมถึงการสื) อสารในองค์กร
8. การประเมิ นและการรายงาน การใช้ปั จจัย การปฏิ บ ัติ งานตามแผนการปฏิ บ ัติ ง าน
ได้มาตรฐาน และผลผลิตของการดําเนิ นงานที)แสดงถึงการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย การนําผล
การปฏิบตั ิและผลที)ได้นาํ มาเป็ นข้อมูลป้ อนกลับเพื)อปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิงาน
9. การจัดงบประมาณ ปั จจัยทรั พยากรต่ าง ๆ ที) จ ําเป็ นต่ อการปฏิ บ ัติ งานครอบคลุ มถึ ง
งบประมาณที)จะใช้ในการลงทุน และการพิจารณาจัดรายได้เพื)อนํามาตอบแทนแก่บุคลากร
สรุ ปได้วา่ กระบวนการบริ หารเป็ นกระบวนการดําเนิ นงาน เพื)อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ขององค์กร โดยอาศัยกระบวนการบริ หารที)มีความคล้ายคลึ งกันมี 4 กระบวนการ คือ การวางแผน
การจัดองค์การ การวินิจฉัยสั)งการ การควบคุม
ความหมายของการบริหารการศึกษา
นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ ดังนี
ประมวล รุ จนเสรี (2542 : 11) ให้ความหมายของการบริ หารการศึ กษาไว้ว่า หมายถึ ง
การดําเนิ นการจัดการศึ กษา โดยกลุ่ มบุ คคลที) เกี) ยวข้องร่ วมมื อกัน เพื) อพัฒนาสมาชิ กขององค์กร
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ให้มีความรู ้ ความสามารถเป็ นคนดีของสังคมและมีประสิ ทธิ ภาพด้วยกระบวนการบริ หารที)สอดคล้อง
และเหมาะสม
ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2543 : 12) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริ หารการศึกษา คือ
ความพยายามของบุคคลตังแต่สองคนขึ นไปร่ วมกันจัดกิ จกรรมทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการ
ทางการบริ หารอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื)อให้บรรลุ เป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์ที)วางไว้อย่างชัดเจน
เหมาะสม และสอดคล้องกับบริ บทของสถานศึกษาหรื อหน่ วยงานแต่ละแห่ งและจะต้องร่ วมมือกัน
บริ หารจัดการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ผรู ้ ับบริ การมีความพึงพอใจ
วิโรจน์ สารรัตนะ (2546 : 28) กล่าวว่า การบริ หารการศึกษา หมายถึง การดําเนิ นงานของ
กลุ่มบุคคลเพื)อการให้การบริ การทางการศึกษาแก่สมาชิ กในสังคม ซึ) งเป็ นทังการศึกษาขันพืนฐาน
ขันอุดมศึกษาและการศึกษาตลอดชี วิต โดยให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ตามที)พระราชบัญญัติการศึกษา
กําหนดขึน
ธี ระ รุ ญเจริ ญ (2548 : 16) ได้ให้ความหมายของการบริ หารการศึกษา หมายถึ ง กิ จกรรม
ต่ าง ๆ ที) กลุ่ ม บุ คคลร่ วมมื อกันจัดการศึ ก ษาหรื อดําเนิ นการ เพื) อพัฒนาสมาชิ กของสั งคม ได้แก่
เด็ก เยาวชน และประชาชน ในด้านความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม คุ ณธรรมหรื อค่านิ ยมเพื)อให้
เป็ นกําลังคนที) มีประสิ ทธิ ภาพเพียบพร้ อมด้วยคุ ณค่าของความเป็ นมนุ ษย์ โดยกระบวนการต่าง ๆ
ที)เป็ นระเบียบแบบแผนทังในและนอกสถานศึกษาอันเป็ นกระบวนการต่อเนื)องตลอดชีวติ
สรุ ปได้วา่ การบริ หารการศึกษา หมายถึ ง การดําเนิ นงานในกิจกรรมต่าง ๆ ที)เกี)ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาในทุกด้านที)เกิดจากบุคลากรหลาย ๆ คนร่ วมมือกันบริ หารจัดการ โดยใช้กระบวนการ
ทางการบริ หารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อาศัยวิธีการจัดการองค์กรที)เหมาะสม และสอดคล้องกับบริ บท
ของสถานศึกษาหรื อหน่ วยงานแต่ละแห่ ง เพื)อพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถพัฒนาสมาชิ กในสังคม
ให้มีความรู ้ ความสามารถ มีคุณภาพ และเป็ นคนดีของสังคม บรรลุ ตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์
ที)กาํ หนดไว้
ความสํ าคัญของการบริหารการศึกษา
นักวิชาการได้กล่าวถึงความสําคัญของการบริ หารการศึกษา ไว้ดงั นี
ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2543 : 2) ได้ให้ความสําคัญของการบริ หารการศึกษาไว้ว่า
สถานศึ กษาเป็ นสังคมหนึ) ง ซึ) งประกอบไปด้วยบุ คคลหลาย ๆ บุคคล ทํากิ จกรรมและปฏิ บตั ิ งาน
ในระบบกลุ่มบุคคล และประสานประโยชน์ให้เกิดแก่บุคคลและกลุ่มบุคคลนัน ร่ วมมือร่ วมใจกัน
ทํางาน เพื)อที)จะยังผลให้เกิดการทํางานที)บรรลุเป้ าหมายที)ตงไว้
ั การที)มนุษย์มาอยูร่ ่ วมกันเพื)อทํางาน
ดังกล่ าว ย่อมเกิ ดความขัดแย้งและการร่ วมมื อกันทํางาน เมื) อการบริ หารต้องเกี) ยวข้องกับมนุ ษ ย์
การรวบรวม การจัดการเกี)ยวกับทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานหรื อสถานศึกษา ตลอดจนปั จจัยอื)น ๆ
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ที)จาํ เป็ นต่อการทํางานจึงจําเป็ นต้องเกิดขึน เรื) องของการบริ หารการศึกษาจึงนับเป็ นสิ) งสําคัญเพราะ
การบริ หารการศึ ก ษามี บ ทบาทที) สํา คัญต่ อการทํา งานของมนุ ษ ย์ ให้ก ารทํา งานมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
และได้ผลมากที)สุด
ปั ญญา แก้วกี ยรู (2545 : 15) ได้ให้ความสําคัญของการบริ หารการศึกษาไว้ว่า สถานศึกษา
เป็ นสถาบันที) รับผิดชอบในการสร้ า งเสริ ม บุ ค ลิ กภาพ อุ ป นิ สัย และความรู ้ ค วามสามารถให้แก่
พลเมื อ งทังชาติ ขณะเดี ย วกัน ก็ มี ห น้ า ที) เ ตรี ย มเยาวชนให้ เ ป็ นสมาชิ ก ที) ดี ข องสั ง คมอี ก ด้ ว ย
การบริ หารการศึกษาจึงมีความสําคัญ ดังต่อไปนี
1. เพื) อให้งานหรื อภารกิ จ ได้ดาํ เนิ นไปอย่า งเป็ นระบบและมี ระเบี ย บ ไม่ ก้าวก่ ายกัน
สามารถเรี ยงลําดับความสําคัญและความรี บด่วนของงานได้
2. เพื) อ ให้ ก ารใช้ท รั พ ยากรที) มี อ ยู่ อ ย่ า งจํา กัด นันเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เนื) อ งจาก
การดําเนินงานนันต้องอาศัยทรัพยากรต่าง ๆ ทังที)เป็ นทรัพยากรมนุ ษย์และทรัพยากรที)ไม่ใช่มนุ ษย์
แต่ทรัพยากรดังกล่าวมีจาํ นวนจํากัด ผูร้ ับผิดชอบจึงต้องหาทางใช้ทรัพยากรให้เป็ นประโยชน์หรื อ
เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพสู ง สุ ด โดยอาศัย ความสํ า คัญ ความเร่ ง ด่ วนและวัตถุ ป ระสงค์ข องหน่ ว ยงาน
เป็ นเครื) องตัดสิ น
3. เพื)อเป็ นการกระจายงานให้บุ คลากรในหน่ วยงาน การจัดการจะเป็ นเครื) องช่ วยให้
ผูบ้ ริ หารได้แจกจ่ายหรื อกระจายความรับผิดชอบให้บุคลากรต่าง ๆ ตามความสามารถของแต่ละ
บุคคลได้
4. เพื)อให้การดําเนิ นงานของสถานศึ กษาเป็ นไปอย่า งมี ทิศทางหรื อเป้ าหมายที) แน่ ชัด
ทังนี เพราะในการจัด การนันจะต้อ งมี ก ารกํา หนดจุ ด ประสงค์ ใ ห้ แ น่ ชั ด จุ ด ประสงค์ จ ะเป็ น
เครื) องกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของสถานศึกษาว่าจะเป็ นไปในทิศทางใด
ปรัชญา เวสารัชช์ (2545 : 1 - 3) ได้ให้ความสําคัญของการบริ หารการศึกษาไว้วา่ เป็ น
การบริ หารจัดการที) มี ระบบ และดํา เนิ นการอย่า งต่ อเนื) อง มี บุ ค คลและหน่ วยงานที) รับ ผิดชอบ
เข้าร่ วมดําเนินการ มีรูปแบบ ขันตอน กติกาและวิธีดาํ เนินการ มีทรัพยากรสนับสนุ น มีกระบวนการ
ประเมิ นผลการศึ ก ษาเที) ย งตรง และเชื) อถื อได้ ซึ) ง การศึ กษาส่ ง ผลกระทบและมี อิท ธิ พ ลต่ อการ
เปลี)ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิทยาการ และเทคโนโลยีที)จาํ เป็ นในการทํางาน
และการใช้ชี วิ ต ในสั ง คม ยิ) ง การเปลี) ย นแปลงด้า นต่ า ง ๆ เป็ นไปอย่า งรวดเร็ ว อัน เป็ นผลจาก
การพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดา้ นการสื) อสารใหม่ ๆ พัฒนาการเหล่านี
ย่อมท้า ทายต่ อการบริ หารการศึ ก ษา ดัง นันการบริ หารการศึ ก ษาจึ งมี ค วามสํา คัญที) ต้องมุ่ ง ไปสู่
เป้ าหมายที)พึงประสงค์ร่วมกันของสังคม ต้องนําไปสู่ การพัฒนาคุ ณภาพของมนุ ษย์อย่างแท้จริ ง
ตรงตามเป้ าหมายร่ วมกัน รวมทังการใช้ทรัพยากรร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

16
สรุ ปได้ว่า การบริ หารการศึ กษานันมี ความจําเป็ นและมี ความสําคัญเป็ นอย่างยิ)ง เพราะ
ในการพัฒนาบุ คคล พัฒนาสังคม หรื อการพัฒนาประเทศชาติ นนต้
ั องการคนที) ไ ด้รับการฝึ กฝน
พัฒนาให้เป็ นมนุ ษย์ที)สมบูรณ์ ในด้าน ร่ างกาย จิตใจ สติ ปัญญา ความรู ้ คุ ณธรรม จริ ยธรรม และ
วัฒนธรรม เนื) องจากสังคมในปั จจุบนั มี การเปลี) ยนแปลงตลอดเวลา โลกก้าวเข้าสู่ สังคมแห่ งการ
เรี ยนรู ้ ความรู ้ จึงเป็ นเครื) องมือจําเป็ นที)ขาดไม่ได้ การบริ หารการศึกษาจําเป็ นอย่างยิ)งที)ตอ้ งได้รับ
การปรับเปลี)ยนพัฒนาอย่างต่อเนื)อง เพื)อให้เหมาะสมกับความเปลี)ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย ความรู ้
ที)ทนั สมัยที) เหมาะสมกับสถานการณ์ จะช่ วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ การพัฒนาการบริ หารการศึกษา
อย่างต่อเนื) องจึงเปรี ยบเสมื อนขุมพลังสําหรับการอยู่รอดและการพัฒนา ทังสําหรั บบุ คคล สังคม
และประเทศชาติโดยรวม
กระบวนการบริหารการศึกษา
กระบวนการบริ หารการศึ กษา เป็ นสิ) งสําคัญและจําเป็ นอย่างยิ)งที) ผูบ้ ริ หารทุ กคนต้องใช้
ในการบริ หารการศึกษาให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ซึ) งต้องอาศัยกระบวนการบริ หารที)เป็ น
ขันตอน ตรงตามสภาพปั ญหาและบริ บ ทของหน่ วยงาน โดยอาศัย การมี ส่ วนร่ วมจากบุ ค ลากร
ทุ กฝ่ ายอย่า งต่อเนื) องและยัง) ยืน มี นัก วิชาการหลายท่ านได้เสนอกระบวนการบริ หารการศึ ก ษา
ไว้ต่าง ๆ กัน ดังนี
ปรัชญา เวสารัชช์ (2545 : 4) ให้ความเห็นว่า กระบวนการบริ หารการศึกษาจะต้องดําเนิ นการ
ไปตามกระบวนการ 5 ขัน คือ
1. Planning คือ การกําหนดแผนงานและโครงการล่วงหน้า
2. Organizing คือ การจัดองค์การ และการกําหนดตําแหน่งหน้าที)
3. Directing คือ การอํานวยการ สั)งการ และมอบหมายงาน
4. Coordinating คื อ การประสานงาน เพื) อสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งหน่ ว ยงาน
และตําแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน
5. Controlling คือ การควบคุมงาน เป็ นการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2546 : 16) ได้กล่ าวถึ งกระบวนการบริ หารการศึ กษาไว้ว่า
ประกอบด้วย 5 ขันตอน คือ การวางแผน (Planning) การจัดสรรทรัพยากร (Allocating) การกระตุน้
(Stimulating) การประสานงาน (Coordinating) การประเมินผล (Evaluatong)
วิโรจน์ สารรัตนะ (2546 : 1) กล่ าวไว้ว่า กระบวนการบริ หารการศึ กษาเพื)อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์การ ประกอบ 4 ขันตอน คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing)
การนํา (Leading) การควบคุม (Controlling)
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สรุ ปได้วา่ กระบวนการบริ หารการศึกษาเป็ นแนวทาง เทคนิ ค หรื อวิธีการ ซึ) งประกอบด้วย
กระบวนการหลัก ๆ ได้ แ ก่ การวางแผน การจัด องค์ ก าร การอํา นวยการ การประสานงาน
การควบคุ ม งาน การตัด สิ น ใจ การจัด คนเข้า ทํา งาน การจัด สรรทัพ ยากร การติ ด ต่ อ สื) อ สาร
การประเมินผล และการปรับปรุ ง รวมทังการกระตุน้ หรื อการจูงใจ เป็ นต้น ที)ผบู ้ ริ หารนํามาใช้ในการ
ปฏิ บตั ิภารกิจการบริ หารการศึกษา ให้ประสบความสําเร็ จบรรลุ เป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
แนวคิดหลักธรรมาภิบาล
ความหมายของธรรมาภิบาล
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543 : 4) ได้ให้ความหมายว่า ธรรมาภิบาล หมายถึ ง กรอบในการ
บริ หารจัดการขององค์การต่าง ๆ ในการบริ หาร ระบบบริ ษทั ก็จะเรี ยกว่า การกํากับดูแลกิ จการที) ดี
(Corporate Good Governance) ในราชการก็เรี ยกว่า ธรรมาภิ บาลภาครั ฐ (Public Governance)
ซึ) งกรอบการบริ หารจัดการนี มีทงดี
ั และไม่ดีที)ดี เรี ยกว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) ที)ไม่ดี
เรี ยกว่า อธรรมาภิบาล (Bad Governance)
ถวิล มาตรเลี)ยม (2544 : 12) กล่าวว่า ธรรมาภิบาล ทําหน้าที)เป็ นกลไก เป็ นเครื) องมือและ
แนวทางการดําเนิ นงานที)เชื) อมโยงกันของภาคเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเน้นความจําเป็ น
ของการสร้ างความร่ วมมือของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย่างจริ งจังและต่อเนื) องเพื)อให้
ประเทศมี พืนฐานระบอบประชาธิ ปไตยที) เข้มแข็ง มี ความชอบธรรมทางกฎหมาย มี เสถี ยรภาพ
มีโครงสร้ าง มี กระบวนการบริ หารที) มีประสิ ทธิ ภาพ มี ความโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
อันจะนําไปสู่ การพัฒนาประเทศที)ยง)ั ยืน โดยมีการเลือกใช้คาํ ที)แตกต่าง เช่น ธรรมาภิบาล ธรรมรัฐ
สุ ประศาสนการ ประชารัฐ การปกครองที)ดี การบริ หารจัดการที)ดี
ปั ญญา ฉายะจิ นดาวงศ์ และรั ชนี ภู่ตระกูล (2544 : 3) กล่าวว่า ธรรมาภิ บาล (Good
Governance) หมายถึ ง การบริ หารการจัดการทรั พ ยากรทางเศรษฐกิ จและสั งคม เพื) อการพัฒนา
ของประเทศ โดยมี การเชื) อมโยงองค์ประกอบทัง 3 ส่ วนของสังคม คื อ ภาครั ฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม และให้มีการสนับสนุ นซึ) งกันและกันอย่างสร้ างสรรค์ก่อให้เกิ ดความสัมพันธ์
ระหว่า งเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ งอย่า งสมดุ ล ส่ ง ผลให้ สั ง คมดํา รงอยู่ร่ ว มกัน อย่า งสั น ติ
ตลอดจนมีการใช้อาํ นาจในการพัฒนาประเทศชาติให้เป็ นไปอย่างมัน) คงยัง) ยืน และมีเสถียรภาพ
เกษม วัฒนชัย (2546 ก : 23) กล่าวว่า ธรรมาภิบาล หมายถึ ง การกํากับที)ดี การดูแล
อย่า งดี เป็ นหลักคิดสําหรับการบริ หารจัดการที)ดี เพื)อประกันว่าในองค์การจะไม่มีการฉ้อราษฎร์
บังหลวง
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ณดา จันทร์ สม (2548 : 2) กล่าวว่า การบริ หารจัดการที)ดี หรื อ ธรรมาภิบาล หมายถึ ง
กระบวนการตัดสิ นใจ และการนํา ผลการตัด สิ น ใจปฏิ บ ัติที) เกี) ย วข้องกับ กิ จการสาธารณะและ
สิ ทธิ มนุ ษยชน โดยหลักการบริ หารจัดการที)ดี ต้องปราศจากการบิดเบือนใช้ประโยชน์ในทางที)ผิด
และคอรัปชัน) และเป็ นไปตามกฎหมาย
สรุ ปได้ว่า ธรรมาภิ บาล หมายถึ ง ระบบกลไกของรัฐที) มีความแข็งแกร่ ง ในการบริ หาร
จัดการประเทศให้ เป็ นไปตามกฎ ข้อบัง คับ ระเบี ยบตามที) ก ําหนดไว้ มี ค วามถู กต้องเป็ นธรรม
ใน 3 เรื) องใหญ่ ๆ คื อ การเมืองที) โปร่ งใส รั บผิดชอบต่อสังคม และถู กตรวจสอบได้ เป็ นแนวทาง
ที)สําคัญที) จะจัดระเบียบให้สังคม ทังภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้สามารถอยู่ร่วมกัน
มีความรู ้รักสามัคคีในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน และนํามาซึ) งความเจริ ญในด้านต่าง ๆ อย่างมีเสถียรภาพ
ความสํ าคัญของธรรมาภิบาล
ปั จจุ บ นั ธรรมาภิ บ าลมี ค วามสํ า คัญ ต่ อ องค์ก ร ชุ ม ชน สั ง คม และประเทศชาติ เพื) อใช้
ในการบริ หารจัดการที)ดี นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความสําคัญของธรรมาภิบาล ไว้ดงั นี
บุษบง ชัยเจริ ญวัฒนะ และบุญมี ลี (2544 : 2 - 3) ได้กล่าวว่า ธรรมาภิบาล มีความสําคัญ
ในการจะช่วยให้ระบบของรัฐมีความยุติธรรมเป็ นที)น่าเชื) อถือทังในและต่างประเทศ อีกทังนําไปสู่
การลดปั ญหาการทุจริ ตซึ) งป็ นปั ญหาเรื อรังของบ้านเมืองได้
ประพัฒ น์ โพธิ ว รคุ ณ (2544 : 1) ได้ ก ล่ า วว่ า ความสํ า คัญ ของธรรมาภิ บ าลเป็ น
มาตรฐานสากลที)บ่งชีถึงระดับการพัฒนาของประเทศทังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ยุทธ วรฉัตรธาร (2544 : 8 - 11) ได้กล่าวว่า ความสําคัญของธรรมาภิบาลจะช่ วยลด
ปั ญหาการฉ้อราษฎร์ บงั หลวงและส่ งเสริ มให้คนมีความซื) อสัตย์สุจริ ต
สรุ ปได้ว่า ความสําคัญของธรรมาภิบาลนันเป็ นยุทธศาสตร์ แนวทางหนึ) งที)สําคัญในการ
นํามาเป็ นกรอบพัฒนาประเทศเพื)อให้เกิ ดหลักการบริ หารจัดการบ้านเมืองที)ดี ที)จะนําองค์กรไปสู่
เป้ าหมาย ซึ) งธรรมาภิ บ าลจะช่ วยให้ร ะบบของรั ฐมี ค วามยุ ติธ รรมเป็ นมาตรฐานสากลที) จะใช้
ขับเคลื)อนองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ลักษณะของธรรมาภิบาล
อานันท์ ปั นยารชุ น (2542 : 14) กล่ าวว่า ลัก ษณะของธรรมาภิ บาล คื อผลลัพ ธ์ ของ
การจัดกิ จกรรมซึ) งบุ คคลและสถาบันทัว) ไปภาครั ฐและเอกชนมี ผ ลประโยชน์ร่วมกันได้กระทํา
ลงไปหลายทาง มีลกั ษณะเป็ นกระบวนการที) เกิ ดขึนอย่างต่อเนื) อง ซึ) งอาจนําไปสู่ การผสมผสาน
ผลประโยชน์ที)หลากหลายและขัดแย้งกัน
เสนี ย ์ คําสุ ข (2544 : 58) กล่ าวถึ ง ลักษณะของธรรมาภิ บาลว่า ธรรมาภิ บาลเป็ นทัง
แนวความคิ ดทัว) ๆ ไป จนถึ งระดับอุ ดมการณ์ และมี ขอบเขตที) เป็ นอุ ดมคติ ธรรมาภิ บาลเป็ นทังเหตุ
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และผล เป็ นทังวิ ธี ก ารในการปฏิ บ ัติ (Means) และเป็ นเป้ าหมาย (Ends) หรื อ ผลลัพ ธ์ (Result)
ธรรมาภิบาลเป็ นแนวคิดในเชิงบวกหรื อคุณธรรมความดีระดับที)พฒั นามากแล้วของมวลมนุ ษยชาติ
ธรรมาภิ บ าลกับ ประชาธิ ป ไตยมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน จนเกื อ บแยกไม่ อ อก ถ้า ประชาธิ ป ไตยใน
สังคมไทยยังอ่อนแอกระแสธรรมาภิบาลในหมู่คนไทยก็ยงั อ่อนแออยู่
วนิ ดา แสงสารพันธ์ (2544 : 42) กล่ าวว่า การบริ หารจัดการแบบธรรมาภิบาลต้องมี
กฎเกณฑ์เป็ นตัวกําหนดความสัมพันธ์ของทุกภาคในสังคมซึ) งกฎเกณฑ์นีอาจหมายถึง รัฐธรรมนูญ
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที)มิได้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่น กฎเกณฑ์ทางธรรมเนี ยม
ประเพณี ศาสนา และศีลธรรมด้วย
บุษบง เจริ ญชัยวัฒนะ และบุญมี ลี (2544 : 6) กล่าวว่า ธรรมาภิบาลเป็ นแนวคิดในสาขา
รั ฐศาสตร์ โดยเป็ นคําที) ร่ วมกลุ่ มคํา ประชาธิ ปไตยประชาสั งคม การมี ส่ วนร่ วมของประชาชน
สิ ทธิ มนุ ษยชน การพัฒนาที)ยง)ั ยืน นักรัฐศาสตร์ ส่วนหนึ) งเห็นว่าธรรมาภิบาลเป็ นมิติใหม่ที)เน้นบทบาท
ของผูบ้ ริ หารในการที)จะปฏิ บตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ มีการตรวจสอบ ประเมินผลงานได้อย่างชัดเจน
และมีการแข่งขันเพื)อการบริ หารที)ดีขึน ข้อสังเกตที)น่าสนใจเกี)ยวกับธรรมาภิบาลคือ การมีประชาธิ ปไตย
โดยไม่ได้หมายความว่าจะนําไปสู่ การมีธรรมาภิบาลเสมอไป แต่จะเป็ นพืนฐานที)ดีช่วยสนับสนุ นให้มี
ธรรมาภิบาลมากขึน
บุญเสริ ม วีสกุล (2547 : 67) ได้กล่าวถึงลักษณะขององค์กรธรรมาภิบาล ดังนี
1. มีอุดมการณ์และเป้ าหมายที)สูงส่ ง
2. มีการดําเนินการที)เรี ยบร้อยสู่ เป้ าหมายที)มีประสิ ทธิ ภาพ
3. การบริ หารงานไม่สับสน ข้าราชการมี ความรั กสามัคคีภายในหน่ วยงานและระหว่าง
หน่วยงานทุกหน่วยงานร่ วมมือกันทํางาน มีเป้ าหมายที)ร่วมกัน
4. มี ค วามเที) ย งธรรมในการบริ ห ารงาน ทังที) เ ป็ นการบริ ห ารงานภายในหน่ ว ยงาน
และกรณี ที)เป็ นการบริ หารที)กระทบถึงผูร้ ับบริ หาร
5. ซื) อตรง โปร่ งใส อย่างเสมอต้นเสมอปลาย เปิ ดเผยได้ ไม่ท าํ งานแบบผักชี โรยหน้า
มีความสัมพันธ์ที)ดีกบั ชุมชน ให้บริ การที)ดีแก่ประชาชน และเป็ นที)พ) ึงได้ทุกกรณี ที)มีปัญหา
6. ชื) อ เสี ย งที) ดี ใ นทุ ก ๆ เรื) อง เป็ นที) ย อมรั บ โดยผู ้มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (Stakeholder)
และเป็ นแบบอย่างที)ดีแก่หน่วยงานอื)นได้
สรุ ปได้วา่ ธรรมาภิบาล จะต้องมีลกั ษณะเป็ นแนวทางที)ดาํ เนิ นการเกี) ยวข้องกับบรรทัดฐาน
ระบบกลไกเป็ นทังเหตุ และผล ซึ) งทําให้การบริ หารกิ จการบ้านเมื องมี ประสิ ทธิ ภาพประกอบด้วย
6 หลัก คือ หลักนิ ติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่ วม
และหลักความคุ ม้ ค่า เป็ นกระบวนความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างภาครัฐสังคมเอกชน และประชาชน
และผูเ้ กี)ยวข้องในการร่ วมมือกัน
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องค์ ประกอบของธรรมาภิบาล
นักวิชาการได้กล่าวถึงองค์ประกอบของธรรมาภิบาลไว้หลายแนวคิด ดังนี
สมหมาย ปฐมวิ ชัย วัฒ น์ (2544 : 53) กล่ า วว่า หลัก ธรรมาภิ บ าลประกอบด้ว ย
ความสมเหตุสมผลที)อธิ บายได้ (Accountability) ความโปร่ งใสเข้าใจตรงกัน ความสํานึ กในหน้าที)
และความรับผิดชอบ (Responsibility) ความเสมอภาคและความเป็ นธรรม (Equitable Treatment)
โสมนัส ณ บางช้าง (2544 : 50) กล่ าวว่า ธรรมาภิบาลต้องคํานึ งถึ งหลักสําคัญ คื อ
ความโปร่ ง ใส ความซื) อ สั ต ย์ (Integrity) ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านตามหน้ า ที) แ ละ
ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness)
สํ านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (2546 : 3) ได้ก ํา หนดระเบี ยบสํ านัก
นายกรัฐมนตรี วา่ ด้วย การสร้างระบบการบริ หารกิ จการบ้านเมืองและสังคมที)ดี พ.ศ. 2542 และต่อมา
ได้ ตราพระราชกฤษฏี ก าว่ า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ หารกิ จ การบ้า นเมื อ งที) ดี พ.ศ. 2546
ให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปราชการ โดยกําหนดให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบตั ิราชการ
ตามหลัก การบริ หารกิ จการบ้านเมื องที) ดี หรื อธรรมาภิ บ าล ซึ) งมี องค์ป ระกอบของธรรมาภิ บาล
ด้วยหลักการ 6 ประการ ได้แก่ หลักนิ ติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า ซึ) งแต่ละหลักสามารถจําแนกได้ 3 ระดับ คือ ระดับประเทศ
ระดับภาครัฐ และระดับองค์กร โดยมีสาระสําคัญดังนี
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2547 : 43) กล่าวว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริ หารจัดการบ้านเมื องที) ดี พุทธศักราช 2546 เป็ นกฎหมายที) เกิ ดขึ นตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน ฉบับที) 5 พุทธศักราช 2545 มาตรา 3(1) เพื)อการปฏิรูประบบราชการ
ให้มีการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล ประกอบด้วย 6 หลัก ได้แก่
นิ ติธรรม คุ ณธรรม โปร่ งใส มี ส่วนร่ วม รั บผิดชอบ และหลักความคุ ม้ ค่า โดยมีจุดมุ่งหมายสําคัญ
ของการออกพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เพื)อกําหนดกระบวนการทํางานของหน่วยงานของรัฐให้บรรลุ
เป้ าหมายสําคัญ คือ
1. การบริ หารราชการเพื)อประโยชน์สุขของประชาชน
2. การบริ หารราชการเพื)อให้เกิดผลสัมฤทธิ{ ต่อภารกิจของรัฐ
3. การบริ หารราชการที)มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจ
4. การไม่มีขนตอนปฏิ
ั
บตั ิงานเกินความจําเป็ นและต้องลดขันตอนลง
5. การปรับปรุ งภารกิจของส่ วนราชการให้ทนั ต่อสถานการณ์
6. การให้ ป ระชาชนได้ รั บ การอํ า นวยความสะดวกและได้ รั บ การตอบสนอง
ความต้องการ
7. การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการอย่างสมํ)าเสมอ
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การกําหนดให้ทุกส่ วนราชการปฏิ บตั ิตามพระราชกฤษฎี การว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริ หารจัดการบ้านเมื องที) ดี จึ งเป็ นหัวใจของการปฏิ รูประบบราชการ เพราะเป็ นเรื) องการนํา
หลักธรรมาภิ บาลไปใช้ในการบริ หารจัดการ เพื) อให้บรรลุ เป้ าประสงค์หลักหรื อผลลัพธ์ สุ ดท้าย
ที)พึงประสงค์ของการพัฒนาระบบราชการไทย คือ การพัฒนาคุณภาพการให้บริ การประชาชนที)ดีขึน
ปรับบทบาท ขนาดและภารกิจให้มีความเหมาะสม ยกระดับขีดความสามารถ และมาตรฐานการทํางาน
ให้อยูใ่ นระดับสู งเทียบเท่าเกณฑ์สากล และตอบสนองต่อการปกครองในระบบประชาธิ ปไตย
สรุ ปได้ว่า องค์ป ระกอบของธรรมาภิ บ าล เป็ นหลักการบริ หารบ้านเมื องที) ดีใ นแต่ ล ะ
หน่ วยงานเป็ นการสร้ างความสามัคคี ร่วมกัน เพื) อนําไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของชาติ ซึ) งประกอบ
ไปด้วย 6 หลัก คื อ หลัก นิ ติ ธ รรม หลัก ความคุ ้ม ค่ า หลัก ความรั บ ผิ ดชอบ หลัก ความโปร่ ง ใส
หลัก การมี ส่ ว นร่ ว ม และหลั ก คุ ณ ธรรม เพื) อ ให้ บ รรลุ เ ป้ าประสงค์ ห ลั ก หรื อผลลั พ ธ์ สุ ด ท้า ย
ที)พึงประสงค์ของการพัฒนาระบบราชการไทย คือ การพัฒนาคุณภาพการให้บริ การประชาชนที)ดีขึน
ปรับบทบาท ขนาดและภารกิจให้มีความเหมาะสม ยกระดับขีดความสามารถ และมาตรฐานการทํางาน
ให้อยูใ่ นระดับสู งเทียบเท่าเกณฑ์สากล และตอบสนองต่อการปกครองในระบบประชาธิ ปไตย
การบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
พระราชบัญ ญัติ ระเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 มาตรา 35
กําหนดให้สถานศึ กษาที)จดั การศึกษาขันพืนฐาน ตามมาตรา 34 (2) เฉพาะที)เป็ นโรงเรี ยนมีฐานะ
เป็ นนิ ติบุคคล ความเป็ นนิ ติบุคคลของโรงเรี ยนก่ อให้เกิ ดอํานาจหน้าที)ตามกฎหมายเอกชน และ
กฎหมายมหาชนหลายอย่าง ทําให้ความรับผิดชอบสู งขึนกว่าเดิ ม การนําหลักธรรมาภิ บาลมาใช้
ในการบริ หารจัดการยิ)งมีความจําเป็ นมากขึนซึ) งระเบียบกระทรวงศึกษาธิ ก าร ว่าด้วยการบริ หาร
จัดการโรงเรี ยนนิ ติบุคคล พ.ศ. 2546 ได้กาํ หนดอํานาจหน้าที)ของโรงเรี ยน ดังนี (ธี ระ รุ ญเจริ ญ.
2549 : 30 - 33)
1. ให้สถานศึกษามีวตั ถุประสงค์และอํานาจหน้าที)เพื)อจัดการศึกษาขันพืนฐานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ
2. ในกิจการทัว) ไปของสถานศึกษาที)เกี)ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผอู ้ าํ นวยการสถานศึกษา
เป็ นผูแ้ ทนของนิติบุคคลสถานศึกษา
3. ให้ สถานศึ กษามี อ าํ นาจปกครอง ดู แล บํารุ ง รั กษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์ จาก
ทรั พย์สินที) มีผูอ้ ุ ทิศให้แก่ สถานศึ กษา เว้นแต่การจําหน่ ายอสังหาริ มทรั พย์ที)มีผูอ้ ุ ทิศให้สถานศึ กษา
ต้องได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ เมื) อจําหน่ ายอสั งหาริ มทรั พย์ตามวรรคหนึ) งแล้วให้
สถานศึกษารายงานให้ผอู ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพืนที)การศึกษาทราบโดยเร็ ว ในกรณี ที)มีความจําเป็ น
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เพื) อประโยชน์ ในการบริ หารจัดการทรั พยากรเพื) อการศึ กษา เลขาธิ การคณะกรรมการการศึ กษา
ขันพืนฐาน อาจวางระเบียบเกี)ยวกับการบริ หารจัดการทรัพย์สินที)มีผบู ้ ริ จาคตามวรรคหนึ)งก็ได้
4. ในกรณี ที)จะต้องมีการจดทะเบียนสิ ทธิ ขึนทะเบียนหรื อดําเนิ นการทางทะเบียนใด ๆ
เกี)ยวกับทรัพย์สินที)มีผอู ้ ุทิศให้แก่สถานศึกษา ให้สถานศึกษาสามารถดําเนิ นการทางทะเบียนดังกล่าว
ได้ในนามนิติบุคคลสถานศึกษา
5. ในกรณี นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟ้ องคดี ให้สถานศึกษารายงานให้สํานักงานเขตพืนที)
การศึกษา เพื)อแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานทราบ เพื)อดําเนิ นการแต่งตัง
ผูร้ ับผิดชอบดําเนิ นคดีโดยเร็ ว ในกรณี ที)นิติบุคคลสถานศึกษา จะเป็ นโจทก์ฟ้องคดีในนามของตน
ให้กระทําได้เฉพาะในส่ วนที) เกี) ยวกับทรั พย์สินที) มีผูอ้ ุ ทิศให้สถานศึ กษา โดยจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ และผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพืนที)การศึกษาที)สถานศึกษานันสังกัด
6. สถานศึ กษาจะมี อิสระในการบริ หารจัดการงบประมาณในฐานของที) ตงไว้
ั สําหรั บ
สถานศึ ก ษาตามที) ไ ด้รั บ การกําหนดวงเงิ น และได้รั บ มอบอํานาจจากเลขาธิ การคณะกรรมการ
การศึ กษาขันพื นฐาน และผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพืนที) การศึ กษา ตามหลักเกณฑ์ที)เลขาธิ การ
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานกําหนด ทังนียกเว้นงบประมาณในหมวดเงินเดือน
7. สถานศึกษามีอิสระในการบริ หารจัดการเกี)ยวกับการพัสดุในส่ วนที)อยูใ่ นความรับผิดชอบ
หรื อ อยู่ ใ นวงเงิ นงบประมาณที) ไ ด้รั บ มอบตามหลัก เกณฑ์ ที) ร ะบุ ใ นข้อ 6 ทังนี ตามหลัก เกณฑ์
ที)เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานประกาศกําหนด
8. การรับบริ จาคเงิ นหรื อทรัพย์สินที)มีผูอ้ ุทิศให้แก่สถานศึกษา ให้สถานศึกษารับบริ จาค
ตามระเบี ยบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงิ นหรื อทรัพย์สินที) มีผูบ้ ริ จาคให้ทางราชการ และตาม
หลักเกณฑ์ที)เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานกําหนด การบริ หารงานจะต้องเป็ นรู ปแบบ
ใหม่ เพราะประสิ ทธิ ภาพของการดําเนิ นงานของโรงเรี ยน ขึนอยู่กบั ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาซึ) งเป็ น
ผูน้ าํ ในการบริ หารจัดการศึกษา
9. การบริ หารจัดการเกี) ยวกับการเงิ นและบัญชี ของสถานศึกษา ให้เป็ นไปตามระเบียบ
ที)เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานประกาศกําหนด
10. ให้ ส ถานศึ ก ษาจัด ทํา บัญ ชี แ สดงรายการรั บ จ่ า ยเงิ น และทรั พ ย์สิ น ที) มี ผู ้อุ ทิ ศ ให้
ตามข้อ 6 ไว้เป็ นหลักฐาน และให้ส รุ ป รายการบัญชี ทรั พย์สินดังกล่ า ว รายงานให้ผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานเขตพืนที) การศึ กษาที) สถานศึ กษานันสังกัดทราบทุ กสิ นปี งบประมาณ ให้ผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานเขตพืนที)การศึกษาจัดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี ทรัพย์สิน แล้วรายงานให้
เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานทราบโดยเร็ ว
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11. การบริ หารงานบุคคลของสถานศึกษาให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที)กาํ หนดในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
12. เมื)อมีประกาศยุบ รวม เลิกสถานศึกษา ให้สํานักงานเขตพืนที)การศึกษา จัดให้มีการ
ตรวจสอบทรัพย์สินและชําระบัญชี รวมทังดําเนิ นการโอนหรื อจําหน่ ายทรัพย์สินที)ยงั คงเหลื ออยู่
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที)คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานกําหนด
13. ให้เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี
อนึ) งในการบริ หารงานของสถานศึ ก ษา ซึ) งได้ รั บ การกระจายอํา นาจตามมาตรา 39
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที)แก้ไขเพิ)มเติม (ฉบับที) 2) พ.ศ. 2545 ใน 4 ด้าน
คื อ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุ คลากร และด้านบริ หารทัว) ไป ทําให้มีความจําเป็ นต้องยึด
หลักธรรมาภิบาลเป็ นหลักในการบริ หารจัดการ จึงจะนําไปสู่ ความสําเร็ จและมีคุณภาพ ซึ) งประกอบ
ไปด้วยการบริ หาร 6 ด้าน คือ
หลักนิติธรรม
1. ความหมายของหลักนิติธรรม
นักวิชาการได้ให้ความหมายของหลักนิติธรรม ไว้ดงั นี
วีระ ไชยธรรม (2542 : 2) กล่ าวว่า หลักนิ ติธรรม หมายถึ ง หลักการใช้กฎเกณฑ์
เป็ นบรรทัดฐานในการปกครองกฎเกณฑ์นีอาจหมายถึ ง ตัวบทกฎหมาย ระเบี ย บวินัยข้อบังคับ
กติ ก า หรื อข้ อ ตกลงในระดั บ ต่ า ง ๆ รวมถึ ง กฎเกณฑ์ ที) มิ ไ ด้ เ ป็ นลายลั ก ษณ์ อ ั ก ษร เช่ น
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และศีลธรรม โดยการใช้กฎเกณฑ์ดงั กล่าวต้องมีความยุติธรรม ความ
เสมอภาค ความเป็ นธรรมและมีความชอบธรรม ได้รับการยอมรับและปฏิบตั ิตาม
สถาบันพระปกเกล้า (2549 : 12) ได้ให้ความหมายว่า หลักนิ ติธรรม หมายถึง การตรา
กฎหมายที)ถูกต้อง เป็ นธรรม บังคับการให้เป็ นไปตามกฎหมาย การกําหนดกฎ กติกาและการปฏิบตั ิ
ตามกติกาที)ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด โดยคํานึงถึงสิ ทธิ เสรี ภาพความยุติธรรมของสมาชิก
สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐาน (2550 : 60) ได้ให้ความหมายของ
หลักนิ ติธรรมไว้วา่ หลักนิ ติธรรม ได้แก่ กฎระเบียบ ข้อบังคับที)ใช้ในองค์กร เป็ นข้อตกลงร่ วมกัน
และบังคับใช้ กฎระเบียบ หรื อข้อบังคับดังกล่าว ต้องเป็ นธรรม เป็ นที)ยอมรับจากฝ่ ายสมาชิ กทุกฝ่ าย
ในองค์กร กฎ และข้อบังคับเหล่ านันต้องนํามาซึ) งความเสมอภาคของสมาชิ กในองค์กร รวมทัง
สร้างสภาพที)เอือต่อการควบคุม และการพัฒนาสังคมด้วย
สรุ ปได้วา่ หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
โดยยึดถือว่าเป็ นการปกครองภายใต้กฎเกณฑ์มิใช่ตามอําเภอใจ หรื ออํานาจของบุคคลจะต้องคํานึ ง
ความเป็ นธรรม และความยุติธรรมรวมทังมีความรัดกุมและรวดเร็ ว
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2. ความสําคัญของหลักนิติธรรม
นักวิชาการได้ให้ความสําคัญของหลักนิติธรรม ไว้ดงั นี
วีระ ไชยธรรม (2542 : 4) กล่าวถึ งความสําคัญของหลักนิ ติธรรม คือ การมีกฎหมาย
รวมถึ งมีกฎระเบียบที)เป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย มีการบังคับใช้อย่างเสมอภาคและไม่มีการเลื อกปฏิ บตั ิ
ไม่มีมาตรฐานเชิ งซ้อน (Double Standard) มีการดูแลและปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกรอบของกฎหมาย
ไม่ มี ก ารใช้ ก ฎหมายแสวงหาผลประโยชน์ มิ ช อบ มี ก ารปรั บ ปรุ งให้ ท ัน สมัย สอดคล้ อ งกับ
อารยประเทศ มีกรอบการปฏิบตั ิที)เคารพสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชน รวมทังกําหนด กรอบเวลา
การปฏิบตั ิที)ชดั เจนให้ประชาชนทราบ
บวรศักดิ{ อุวรรณโณ (2545 : 83 - 84) กล่าวว่า ความสําคัญประการหนึ) งของหลัก
นิ ติ ธ รรม คื อ ต้องมี ก ารเคารพกฎเกณฑ์ แยกเรื) องส่ ว นตัวกับ การใช้อ าํ นาจหน้า ที) ใ นตํา แหน่ ง
เพราะจะเป็ นฐานของการคอร์ รัปชัน) ทังหมด ระบบอุปถัมภ์เป็ นเรื) องสายสัมพันธ์ส่วนตัว กฎหมาย
จะศักดิ{สิทธิ{ เฉพาะกับคนที)ไม่รู้จกั ซึ) งเรี ยกว่า หลักการบริ หารจัดการที)ดี
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรื อน (2545 : 125) ได้สรุ ปความสําคัญของหลักนิ ติธรรม
คื อ ต้องมี ก ติ ก าในการทํา งานกับ คนหมู่ มากจะต้องวางกติ ก าให้เป็ นที) รับ รู ้ โดยทัว) กัน เมื) อกติ ก า
เป็ นอย่างไร ก็ตอ้ งปฏิบตั ิตามนัน ต้องมีการเคารพกฎเกณฑ์ ต้องแยกเรื) องส่ วนตัวกับหน้าที)เพราะ
จะเป็ นฐานของการคอร์ รัปชัน)
สถาบันพระปกเกล้า (2549 : 42 - 43) ให้ความสําคัญของหลักนิ ติธรรมว่าเป็ นหลักที)มี
ความมุ่ ง หมายเพื) อ ที) จ ะคุ ้ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชนจากการใช้ อ ํา นาจของรั ฐ
หลักดังต่อไปนีเป็ นหลักการสําคัญอันเป็ นสาระสําคัญของหลักนิติธรรม ดังนี
1. หลักการแบ่งแยกอํานาจ หลักการแบ่งแยกอํานาจเป็ นพืนฐานที)สําคัญของหลัก
นิติธรรมเพราะหลักนิติธรรม ไม่สามารถจะสถาปนาขึนมาได้ในระบบการปกครองที)ไม่มีการแบ่งแยก
อํานาจ ไม่มีการควบคุ มตรวจสอบซึ) งกันและกันระหว่างอํานาจฝ่ ายนิ ติบญ
ั ญัติ ฝ่ ายบริ หาร และ
ฝ่ ายตุลาการ อํานาจทังสามมิได้แบ่งแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด หากแต่มีการถ่วงดุ ลกัน (Check
and Balance) เพื)อให้สิทธิ และเสรี ภาพของประชาชนได้รับความคุม้ ครอง
2. หลักการคุ ม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชน สิ ทธิ เสรี ภาพของบุ คคลและ
สิ ทธิ ในความเสมอภาคทังสองประการนี ถือว่าเป็ นพืนฐานของศักดิ{ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ การแทรกแซง
ในสิ ทธิ และเสรี ภาพของปั จเจกบุคคล โดยอํานาจรัฐจะกระทําได้ก็ต่อเมื)อมีกฎหมายซึ) งผ่านการเห็นชอบ
จากตัวแทนของประชาชนหรื อรัฐสภาเท่านัน โดยกฎหมายที)จาํ กัดสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนนัน
จะต้ อ งไม่ มุ่ ง หมายให้ ใ ช้ บ ั ง คับ แก่ ก รณี ใ ดกรณี ห นึ) งหรื อแก่ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ) งเป็ นการ
เฉพาะเจาะจง
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3. หลักความชอบธรรมด้วยกฎหมายของฝ่ ายตุ ลาการและฝ่ ายปกครอง เป็ นหลัก
ที)เรี ยกว่า หลักความผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ ายตุลาการและฝ่ ายปกครอง ซึ) งหมายความว่า การใช้
กฎหมายของฝ่ ายตุลาการก็ดี หรื อฝ่ ายปกครองก็ดีจะต้องผูกพันต่อบทบัญญัติของกฎหมายที)ออก
โดยองค์กรนิ ติบญั ญัติอนั เป็ นองค์กรที)มีพืนฐานมาจากตัวแทนของประชาชนจะกระทําได้เฉพาะ
ภายใต้เงื)อนไขของรัฐธรรมนูญ
4. หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื อหา เป็ นหลักที)เรี ยกร้ องให้ฝ่ายนิ ติบญั ญัติ
หรื อฝ่ ายปกครอง กําหนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้เป็ นไปตามหลักความแน่นอนของกฎหมาย
หลักห้ามมิ ให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง และหลักความพอควรสมควรแก่เหตุประกอบด้วย 1) หลัก
ความชัดเจนของกฎหมาย 2) หลักคุม้ ครองความสุ จริ ต
5. หลัก ความเป็ นอิ ส ระของผูพ้ ิ พ ากษา หลัก นี เป็ นข้อ เรี ย กร้ อ งเพื) อ ให้ ผูพ้ ิ พ ากษา
สามารถทําภาระหน้าที) ตุลาการได้โดยปราศจากการแทรกแซงใด ๆ โดยมุ่งหมายให้ผูพ้ ิพากษา
มีความผูกพันเฉพาะต่อกฎหมายและพิจารณาพิพากษาภายใต้มโนธรรมของตนเท่านัน
6. หลักไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย เป็ นหลักที)มีผลใช้กบั เรื) องโทษ
ปรั บ ทางการปกครอง เรื) องโทษทางวินัยและโทษในทางวิช าชี พ ด้วย หลัก นี วางอยู่บ นพื นฐาน
4 ประการ คือ 1) หลักการกระทํา 2) หลักการกําหนดโทษทางกฎหมาย 3) หลักความแน่นอนชัดเจน
4) หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง
7. หลักความเป็ นกฎหมายสู งสุ ดของรั ฐธรรมนู ญ เป็ นส่ วนยอกของหลักนิ ติธรรม
หมายความว่า หากกฎหมายที)มีอยูใ่ นลําดับตํ)ากว่าขัดหรื อแย้งกันกับรัฐธรรมนูญดังกล่าวย่อมไม่มี
ผลบังคับใช้ หลักนี เป็ นข้อเรี ยกร้องให้อาํ นาจทังหลายผูกพันกับรัฐธรรมนูญ ซึ) งย่อมหมายความว่า
การทําให้หลักที)ได้กล่าวมาข้างต้นทังหมดนีมีความศักดิ{สิทธิ{ ยง)ิ ขึน
สรุ ปได้วา่ หลักนิ ติธรรม เป็ นหลักการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
โดยยึดถือว่าเป็ นการปกครองภายใต้กฎเกณฑ์มิใช่ตามอําเภอใจ หรื ออํานาจของบุคคลจะต้องคํานึ ง
ความเป็ นธรรม และความยุติธรรม รวมทังมีความรัดกุมและรวดเร็ วด้วย
หลักคุณธรรม
1. ความหมายของหลักคุณธรรม
นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายท่านดังนี
สถาบันป๋ วยอึ}งภากรณ์ (2544 : 20) ให้ความหมายของหลักคุณธรรมไว้ว่า หมายถึ ง
การยึดมัน) ในความถูกต้องดี งาม โดยรณรงค์ให้บุคลากรในสถานศึกษายึดถื อหลักนี ในการปฏิ บตั ิ
หน้าที)ให้เป็ นตัวอย่างแก่หมู่คณะ ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้บุคลากรพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื)อให้
มีความซื) อสัตย์ จริ งใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินยั
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สํานักนายกรัฐมนตรี (2546 : 60 - 65) ได้ให้ความหมายว่า หลักคุ ณธรรม หมายถึ ง
การยึดมัน) ในความถูกต้องดี งาม การส่ งเสริ มสนับสนุ นการทํางานให้มีความซื) อสัตย์ จริ งใจ ขยัน
อดทน มี ระเบี ยบวินัย ประกอบอาชี พสุ จริ ตจนเป็ นนิ สัยประจําชาติ เป็ นพลเมื องดี คื อ ปฏิ บตั ิ ตาม
ฆราวาสธรรม ได้แก่ สัจจะ คือ การรักษาความสัจ ทมะ คือ การรู ้ จกั ข่มใจตนเอง ขันติ คือ การอดทน
อดกลัน และการอดออม จาคะ คือ การรู ้จกั ละวาง ความชัว) ความทุจริ ต
วศิน อินทสระ (2549 : 199) กล่าวว่า หลักคุณธรรม หมายถึง อุปนิ สัยที)ดีงามซึ) งสั)งสม
อยูใ่ นดวงจิต อุปกนิสัยอันนีได้มาจากความพยายามและความประพฤติติดต่อกันมาเป็ นเวลานาน
สถาบันพระปกเกล้า (2549 : 12) ให้ความหมายไว้วา่ หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมัน)
ในความถูกต้องดีงาม การส่ งเสริ มสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื)อให้คนไทย
มีความซื) อสัตย์ จริ งใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินยั ประกอบอาชีพสุ จริ ตจนเป็ นนิสัยประจําชาติ
สรุ ปได้ว่า หลักคุ ณธรรม หมายถึ ง หลักการยึดมัน) ในความถูกต้องดี งามเป็ นกฎเกณฑ์
ของการประพฤติและปฏิบตั ิในสังคม ส่ งเสริ มให้บุคลากรพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน มีความซื) อสัตย์
จริ งใจ ขยัน อดทน มี ระเบี ยบวินัย ประกอบอาชี พสุ จริ ต เป็ นนิ สั ยประจําชาติ จนเป็ นตัวอย่างที) ดี
ของสังคม
2. ความสําคัญของหลักคุณธรรม
นักวิชาการและหน่วยงานได้ให้ความสําคัญของหลักคุณธรรม ไว้ดงั นี
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543 : 53) ได้กล่าวว่า ความสําคัญของหลักคุณธรรมคือ ต้องมีคาํ
ว่า อุเบกขา เข้าไปด้วย อุเบกขา หมายความว่า เมื)อถึงที)สุดแล้วต้องสามารถปล่อยวางและเป็ นกลาง ผิด
ก็ว่าไปตามผิด สิ) งแรกที) คนทํางานต้องการ นัน) คือ ความเป็ นธรรม คื อ ปฏิ บตั ิต่อผูอ้ ื)นอย่างมี เหตุผล
ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมที)สาํ คัญที)สุด คือ ความเป็ นธรรมและความเสมอภาค
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรื อน (2545 : 125) ได้ให้ความสําคัญของหลักคุณธรรม
ไว้ว่า ต้องมี การปฏิ บตั ิ ต่อผูท้ ี) ทาํ งานอย่างมี ความเป็ นธรรม คือ ปฏิ บตั ิ อย่างมี เหตุผลอย่างถูกต้อง
ตามทํานองคลองธรรม การใช้หลักนีต้องมีคาํ ว่า อุเบกขา เข้าไปด้วย คือ ถ้าทําผิดก็ตอ้ งตัดสิ นกันไป
ตามความผิด
สมชาย วงศ์เกษม (2547 : 29) กล่าวถึงความสําคัญของหลักคุณธรรม คือ การไม่ทุจริ ต
ไม่ ป ระพฤติ ผิด วิ นัย ไม่ ก ระทํา ผิ ดมาตรฐานวิ ช าชี พ และจรรยาบรรณ รวมถึ ง การมี พ ฤติ ก รรม
ที)พึงประสงค์ปลอดจากการคอรัปชัน) หรื อฉ้อราษฎร์ บงั หลวง การไม่ละเมิดจริ ยธรรมหรื อธรรมเนี ยม
ปฏิ บตั ิและกฎหมาย จะต้องทําหน้าที)โดยยึดหลักคุ ณธรรม ด้วยความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน
ทังนีจะต้องอยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั)ง แนวทางปฏิบตั ิทงสิ
ั น
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สรุ ปได้ว่า ความสํา คัญของหลักคุ ณธรรม เป็ นการปฏิ บตั ิ งานด้วยการประพฤติ ตน
เป็ นแบบอย่างที) ดี ด้วยความถู กต้อง ขยันหมัน) เพียร เสี ยสละอดทน เมตตา กรุ ณา เอือเฟื อเผื)อแผ่
มีระเบี ยบวินยั ซื) อสัตย์ จริ งใจ มี เหตุ ผล มี มนุ ษย์สัมพันธ์ รั บฟั งความคิ ดเห็ น สร้ างขวัญ กําลังใจ
ตลอดจนส่ งเสริ มให้บุคลากรมีความเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที)ราชการ
หลักความโปร่ งใส
1. ความหมายของหลักความโปร่ งใส
นักวิชาการได้ให้ความหมายของหลักความโปร่ งใส ไว้ดงั นี
วีระ ไชยธรรม (2542 : 20) กล่าวว่า หลักความโปร่ งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจ
ซึ) งกันและกัน ปรั บปรุ งกลไกการทํางานของสถานศึ กษาให้มีความโปร่ งใส มี การเปิ ดเผยข้อมู ล
ข่าวสารที)เป็ นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา และมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน
สถาบันพระปกเกล้า (2549 : 13) ได้ให้ความหมายของหลักความโปร่ งใสว่า หมายถึง
การสร้ างความไว้วางใจซึ) งกันและกันของคนในชาติ โดยปรั บ ปรุ งกลไกการทํางานขององค์ก ร
ทุกวงการให้มีความโปร่ งใส
สํา นัก งานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2551 : 26) ให้ความหมายไว้ว่า
หลักความโปร่ งใส หมายถึง การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที)เป็ นประโยชน์ให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก
และมีส่วนร่ วมตรวจสอบความถูกต้องในการดําเนินงาน
สรุ ปได้วา่ หลักความโปร่ งใส หมายถึง การปฏิบตั ิงานอย่างเปิ ดเผย เที)ยงตรง มีเอกสาร
หลักฐานที)สามารถตรวจสอบและประเมินผลการปฏิ บตั ิงานตามระเบี ยบ แบบแผนของราชการ
ด้วยความสุ จริ ต ตรงไปตรงมา สามารถอธิ บ ายเหตุ ผ ลตามข้อเท็จ จริ ง อย่า งถู ก ต้องและชัดเจน
ไม่ปิดบัง อําพราง และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลการดําเนิ นงานและข้อมูลข่าวสารแก่ครู ผูส้ อน
ผูป้ กครอง ชุมชน และองค์กรที)เกี)ยวข้องอย่างสมํ)าเสมอต่อเนื)อง
2. ความสําคัญของหลักความโปร่ งใส
หลัก ความโปร่ ง ใส มี ค วามสํ า คัญ ต่ อ การบริ ห ารกิ จ การบ้า นเมื อ งและสั ง คมที) ดี
เป็ นการตรวจสอบความถูกต้อง มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ซึ) งเป็ นสิ) งที)ช่วยแก้ปัญหา
การทุ จริ ตและคอรั ป ชั)นได้ทงในภาครั
ั
ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จึ ง มี นักวิช าการได้ใ ห้
ความสําคัญของหลักความโปร่ งใส ไว้ดงั นี
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543 : 56) กล่าวถึงความสําคัญของหลักความโปร่ งใส ว่าเป็ นคํา
ค่ อ นข้า งจะใหม่ พอราชการไทยนํา มาใช้ใ นที) นี คื อ การเปิ ดเผยทุ ก อย่า ง แต่ จ ริ ง ๆ แล้ว ไม่ ใ ช่
คําว่าโปร่ งใส แปลว่า ทํางานด้วยความถูกต้องเป็ นธรรม พร้อมที)จะเปิ ดเผยข้อมูลให้ตรวจสอบได้
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บวรศักดิ{ อุวรรณโณ (2545 : 126 - 130) กล่าวถึงความสําคัญของหลักความโปร่ งใส
ว่าเป็ นการใช้อาํ นาจหน้าที) ในการดําเนิ นงานของรั ฐ ด้วยการสร้ างระบบโครงสร้ างองค์ก รและ
บุคลากรซึ) งมี บทบาท หน้าที) และพฤติ กรรมที) ปฏิ บตั ิ ต่อองค์กรของตนด้วยความรั บผิดชอบและ
สามารถตรวจสอบได้ มีหลายวิธี เช่ น ให้มีการกระจายโครงสร้ าง และอํานาจของรัฐด้วยการสร้าง
กลไกให้เกิดการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการดําเนินงานของรัฐ
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรื อน (2545 : 125) ได้ให้ความสําคัญของหลักความโปร่ งใส
ว่าการมี ความโปร่ งใสเกี) ยวกับการบริ หารงานทุ ก ๆ ด้าน จะต้องมี การวางระบบงาน การกําหนด
ขันตอนที)ชดั เจน มีระบบคุ ณธรรมในการเลื อกบุคลากร รวมถึ งการให้คุณให้โทษ ฯลฯ เปิ ดโอกาส
ให้สังคมภายนอกเข้าถึ งข้อมูลข่าวสาร และผลการดําเนิ นงาน โดยยึดหลักความโปร่ งใส และพร้ อม
ที)จะได้รับการตรวจสอบ
สรุ ปได้ว่า ความสําคัญของหลักความโปร่ งใส คือ หลักการปฏิ บตั ิงานอย่างเปิ ดเผย
เที) ย งตรง มี เอกสารหลัก ฐานที) ส ามารถตรวจสอบและประเมิ นผลการปฏิ บ ัติง านตามระเบี ย บ
แบบแผนของราชการด้วยความสุ จริ ต ตรงไปตรงมา สามารถอธิ บายเหตุ ผลตามข้อเท็จจริ งอย่าง
ถู ก ต้องและชัดเจน ไม่ ปิ ดบัง อํา พรางและเผยแพร่ ประชาสัม พันธ์ ผ ลการดํา เนิ นงานและข้อมู ล
ข่าวสาร เป็ นหลักที)แก้ไขการทุจริ ตคอรัปชัน) มีการตรวจสอบได้และเปิ ดเผยได้อย่างชัดเจน เป็ น
หลัก
ที)ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมรับรู ้ในการบริ หารของหน่วยงาน มีการตรวจสอบการทํางาน
ในหน่ วยงานเพื)อให้เกิ ดความยุติธ รรม และเป็ นหลักที) มีความโปร่ ง ใสของระบบการให้คุณและ
ระบบการให้โทษ และมีความโปร่ งใสด้านการเปิ ดเผยของระบบงานอย่างสมํ)าเสมอต่อเนื)อง
หลักการมีส่วนร่ วม
1. ความหมายของหลักการมีส่วนร่ วม
หลักการมี ส่วนร่ วมเป็ นหลักการหนึ) งของหลักธรรมาภิ บาล อาจกล่ าวได้ว่า หลักการ
มี ส่วนร่ วม มี ความสําคัญที) สุดในหลักธรรมาภิ บาล และนักวิชาการได้ให้ความหมายของหลักการ
มีส่วนร่ วม ไว้ดงั นี
สมาน รังสิ โยกฤษฏ์ (2543 : 10 - 11) กล่าวว่า หลักการมีส่วนร่ วม หมายถึง การบริ หาร
ราชการที) ประชาชนมีโอกาสและมีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็ น
โอกาสในการเข้า ร่ วมในทางตรงหรื อทางอ้อม โดยผ่า นกลุ่ ม ผู ้แทนราษฎรที) ได้รั บ การเลื อกตัง
จากประชาชนโดยชอบธรรม การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมอย่างเสรี นี รวมถึ งการให้เสรี แก่
สื) อมวลชนและประชาชนในการแสดงความคิดเห็ นอย่างสร้ างสรรค์ คุ ณลักษณะสําคัญบางประการ
หน้าที)ประชาชนจะมีส่วนร่ วม คือ การมีรูปแบบการปกครองและการบริ หารงานที)กระจายอํานาจ
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สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรื อน (2545 : 126) ได้ให้ความหมายว่า หลักการมีส่วนร่ วม
หมายถึง การเข้าร่ วมของประชาชนไม่วา่ ในระดับมากหรื อน้อยในองค์กร ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
ที)เกี)ยวกับการตัดสิ นใจเพื)อการปฏิบตั ิงานพัฒนา
สถาบันพระปกเกล้า (2549 : 13) ให้ความหมายของหลักการมีส่วนร่ วมไว้วา่ หมายถึง
การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมรับรู ้ และเสนอความเห็ นในการตัดสิ นใจปั ญหาสําคัญของ
ประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การแจ้งความเห็ น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์
การแสดงประชามติหรื ออื)น ๆ
สรุ ปได้ว่า หลักการมี ส่วนร่ วม หมายถึ ง การปฏิ บตั ิ งานที) เปิ ดโอกาสให้ผูท้ ี) เกี) ยวข้อง
มีส่วนร่ วมในการร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วมกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ตัดสิ นใจ ด้วยวิธีทาง
แห่ งประชาธิ ปไตยและประเมิ นผลเกี) ยวกับนโยบาย แผน/ปฏิ ทินปฏิ บตั ิ งาน ผลการปฏิ บตั ิ งานของ
บุคลากร และภาระงานของสถานศึกษา พร้ อมทังการสร้ างความสามัคคีในองค์กร ตลอดจนร่ วมกับ
เครื อข่ายสถานศึกษาและหน่วยงานอื)นในการบริ หารจัดการศึกษา
2. ความสําคัญของหลักการมีส่วนร่ วม
การมี ส่ วนร่ วมของประชาชน มี ความสํา คัญในการสร้ างประชาธิ ปไตยอย่างยัง) ยื น
และส่ งเสริ มธรรมาภิบาล ตลอดจนการบริ หารงาน หากการมีส่วนร่ วมของประชาชนมากขึนเพียงใด
ก็จะช่ วยให้มีการตรวจสอบการทํางานของผูบ้ ริ หาร จะทําให้ผูบ้ ริ หารมีความรั บผิดชอบต่อสังคม
มากขึน อีกทังยังเป็ นการป้ องกันนักการเมือง จากการกําหนดนโยบายที)ไม่เหมาะสมกับสังคมนัน ๆ
นอกจากนี การมีส่วนร่ วมของประชาชนยังเป็ นการสร้ างความมัน) ใจว่าเสี ยงของประชาชนจะมีคน
รับฟั ง อีกทังความต้องการหรื อความปรารถนาของประชาชนก็จะรับการตอบสนอง มีนกั วิชาการ
ได้ให้ความสําคัญของหลักการมีส่วนร่ วม ไว้ดงั นี
วีระ ไชยธรรม (2542 : 23) กล่าวถึงความสําคัญของหลักการมีส่วนร่ วม คือ กระบวนการ
ที)ผมู ้ ีส่วนเกี)ยวข้อง หรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย มีโอกาสได้แสดงทัศนะและเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ที)มี
ผลต่อชีวติ ความเป็ นอยูข่ องประชาชน รวมทังมีการนําความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบายและการตัดสิ นใจของรัฐ ประกอบด้วยการให้ขอ้ มูลข่าวสารต่อผูม้ ี ส่วนเกี) ยวข้อง
การเปิ ดรับความคิดเห็นจากประชาชน (ประชาพิจารณ์) การวางแผนร่ วมกัน และการพัฒนาศักยภาพ
ของประชาชนให้สามารถเข้ามามีส่วนร่ วมได้ จึงจะทําให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริ ง
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543 : 55) กล่ าวถึ งความสําคัญของหลักการมี ส่วนร่ วม คื อ
การเปิ ดโอกาสให้ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็ น ในการออกความคิดเห็ น
และคิ ดก่ อนที) จะตัดสิ นใจ โดยการรั บฟั งมี กระบวนการให้ ผูท้ ี) มี ส่ วนเกี) ยวข้องเข้า มามี ส่ วนรั บ รู ้
ร่ วมคิด ร่ วมทํา ผูบ้ ริ หารที)ดีตอ้ งมีมารยาท คือ รู ้จกั กาลเทศะ รู ้บุคคล รู ้ สถานการณ์วา่ จะต้องใช้วาจา
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พฤติ ก รรมอย่า งไรกับ บุ ค คลและสถานการณ์ ใ ด เพื) อให้ เ กิ ดความรู ้ สึ ก ที) ดี ระหว่า งกัน การเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาจึงไม่ใช่ การใช้อาํ นาจแต่ฝ่ายเดียว แต่ตอ้ งใช้ศิลปะในการโน้มน้าวจิตใจผูร้ ่ วมงานให้
เกิด ความรู ้สึกและความต้องการที)จะปฏิบตั ิหน้าที)ให้ดีที)สุด
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรื อน (2545 : 125) ได้ให้ความสําคัญของหลักการ
มีส่วนร่ วมไว้ว่า ต้องให้โอกาสกับทุกคนในองค์กร ได้มีส่วนร่ วมในการแสดงข้อคิ ดเห็ นก่อนที)จะ
ตัดสิ นใจใด ๆ ต้องมีการรับฟัง มีกระบวนการให้ผทู ้ ี)มีส่วนเกี)ยวข้องเข้ามามีส่วนรับรู ้ ร่ วมคิด ร่ วมทํา
ในกระบวนการจัดการ ผูม้ ี ส่วนเกี) ยวข้องควรจะได้เข้ามามี ส่วนร่ วมในเรื) องที) ควร ไม่ใช่ ทุกเรื) อง
เพื)อให้การบริ หารจัดสรรทรัพยากรเกิดความสมดุลและเป็ นระบบ
สรุ ปได้ว่า หลักการมี ส่วนร่ วม เป็ นหลักการปฏิ บตั ิ งานที) เปิ ดโอกาสให้ผูท้ ี) เกี) ยวข้อง
มีส่วนร่ วมในการร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วมกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ตัดสิ นใจ ด้วยวิธีทาง
แห่ งประชาธิ ปไตย และเป็ นหลักการซึ) งประชาชนหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้มีโอกาสแสดงทัศนะ
และเข้าร่ วมในกิ จกรรมต่าง ๆ ที) มีผลต่อชี วิตความเป็ นอยู่ของประชาชน รวมทังมี การแสดงความ
คิดเห็นและการตัดสิ นใจ การมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นกระบวนการสื) อสารทังอย่างเป็ นทางการ
และไม่ เป็ นทางการ ซึ) งเป็ นการแบ่ งสรรข้อมู ลร่ วมกันระหว่างผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย และเป็ นการ
เสริ มสร้างความสามัคคีในสังคม
หลักความรับผิดชอบ
1. ความหมายของหลักความรับผิดชอบ
นักวิชาการได้ให้ความหมายของหลักความรับผิดชอบ ไว้ดงั นี
วีระ ไชยธรรม (2542 : 25) กล่าวว่า หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนัก
ในสิ ทธิ หน้าที) มีจิตสํานึ กในความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา การใส่ ใจในปั ญหา และกระตือรื อร้ น
ในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที)แตกต่างกันและความกล้าที)จะยอมรับผลจาก
สิ) งที)ตนเองได้กระทํา
สถาบันพระปกเกล้า (2549 : 13) ได้ให้ความหมายว่า หลักความรับผิดชอบ หมายถึง
การตระหนักในสิ ทธิ หน้าที) ความสํานึ กในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ ใจปั ญหาสาธารณะ
ของบ้านเมือง และการกระตือรื อร้ นการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิ ดเห็ นที) แตกต่าง
และความกล้าที)จะยอมรับผลดีและผลเสี ยจากการกระทําของตนเอง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2551 : 26) ได้ให้ความหมายของหลัก
ความรับผิดชอบ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที) 9 ว่าหมายถึง ความตระหนักถึง
สิ ทธิ หน้าที) การมีจิตสํานึ กรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ ใจในปั ญหาของบ้านเมือง มีความกล้าหาญ
ที)จะรับผิดชอบผลจากการกระทํา
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สรุ ปได้ว่า หลักความรับผิดชอบ หมายถึ ง การปฏิ บตั ิงานในหน้าที) อย่างเต็มศักยภาพ
ช่ วยเหลื อ แก้ปั ญหา ข้อบกพร่ องต่ าง ๆ ด้วยความถู กต้องครบถ้วน ทันเวลา ด้วยความเอาใจใส่
กระตื อรื อร้ นในการแก้ปั ญหาพร้ อมทังยอมรั บผล ที) เกิ ดขึ นจากการตัดสิ นใจในการปฏิ บ ตั ิ หน้าที)
มี เหตุ ผลที) อธิ บายได้ ยอมรั บความคิ ดเห็ นที) แตกต่ าง กล้าตัดสิ นใจ และพร้ อมรั บการตรวจสอบ
จากสาธารณะ
2. ความสําคัญของหลักความรับผิดชอบ
นักวิชาการและหน่ วยงานทางวิชาการได้ให้ความสําคัญของหลักความรั บผิดชอบ
ไว้ดงั นี
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543 : 54) กล่าวไว้วา่ ความสําคัญของหลักความรับผิดชอบ คือ
การเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาต้องรั บผิดชอบต่อผลงานทังหมด ไม่ว่าสุ ดท้ายอะไรจะเกิ ดขึ น แม้ว่าบางที
อาจจะไม่รู้ ไม่เป็ นคนทําก็ตาม ถ้าอยูใ่ นความรับผิดชอบ ซึ) งถือว่าเป็ นคุณธรรมประจําใจ
บวรศักดิ{ อุวรรณโณ (2545 : 134 - 143) กล่าวถึงความสําคัญของหลักความรับผิดชอบ
คือ หน้าที)ที)ตอ้ งกระทําเพื)อความรวดเร็ วในการปฏิบตั ิงานภายในกรอบของอํานาจความรับผิดชอบ
และทรั พ ยากรที) ไ ด้ รั บ อนุ ม ัติ ผู ้ที) ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบด้า นการบริ หาร หมายถึ ง เจ้า หน้ า ที) ข องรั ฐ
โดยเฉพาะในระดับ ปลัด กระทรวง อธิ บ ดี หั ว หน้ า กอง หรื อ ผู ้บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ
นัย สํ า คัญของความรั บ ผิ ด ชอบในองค์ ก รของรั ฐอยู่ที) ค วามเกี) ย วโยงอย่ า งเหนี ย วแน่ นระหว่ า ง
จุ ดมุ่ ง หมายของประสิ ท ธิ ภาพในการบริ หาร และความสํ า เร็ จทางเศรษฐกิ จ นโยบายเศรษฐกิ จ
ที) กาํ หนดโดยรั ฐบาลที) มีความรั บผิดชอบ มักจะมี ความเชื) อถื อ และมี เสถี ยรภาพมากกว่านโยบาย
ที) กาํ หนดโดยรั ฐบาลที) ไม่ มีความรั บผิดชอบ การปฏิ บ ตั ิ งานของรั ฐอาจมี มากขึ นโดยการกระจาย
โครงสร้ างอํานาจของรั ฐ และการมี ส่วนร่ วมของประชาชน คื อ มี กระบวนการมอบหมายอํานาจ
ของการบริ หารของรัฐจากส่ วนกลางลงไปสู่ ส่วนท้องถิ)นและรับผิดชอบโดยตรง
สถาบันพัฒนาข้า ราชการพลเรื อน (2545 : 129) ได้ส รุ ป ความสํ าคัญของหลัก
ความรับผิดชอบไว้วา่ ต้องตอบทุกคําถามได้ ต้องมีระบบการตรวจสอบ ผูบ้ งั คับบัญชาต้องรับผิดชอบ
ต่อผลของานทังหมด เป็ นผูท้ ี)รับผิดชอบสุ ดท้าย ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึนถ้าเป็ นงานที)อยูใ่ นความรับผิดชอบ
แม้วา่ ลูกน้องจะเป็ นคนทําก็ตาม
สรุ ปได้ว่า หลักความรับผิดชอบ เป็ นหลักการปฏิ บตั ิงานในหน้าที) อย่างเต็มศักยภาพ
ช่ วยเหลื อ แก้ปั ญหา ข้อบกพร่ องต่ าง ๆ ด้วยความถู กต้องครบถ้วน ทันเวลา ด้วยความเอาใจใส่
กระตื อรื อร้ นในการแก้ปั ญหาพร้ อมทังยอมรั บผลที) เกิ ดขึ นจากการตัดสิ นใจในการปฏิ บ ตั ิ หน้าที)
มี เหตุ ผลที) อธิ บายได้ ยอมรั บความคิ ดเห็ นที) แตกต่ าง กล้าตัดสิ นใจ และพร้ อมรั บการตรวจสอบ
จากสาธารณะ
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หลักความคุ้มค่ า
1. ความหมายของหลักความคุม้ ค่า
นักวิชาการและหน่วยงานทางวิชาการได้ให้ความหมายของหลักความคุม้ ค่า ไว้ดงั นี
สมาน รังสิ โยกฤษฏ์ (2543 : 15) กล่าวว่า หลักความคุม้ ค่า หมายถึง การบริ หารจัดการ
และใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาที)มีอยูอ่ ย่างจํากัด เพื)อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ส่วนร่ วม โดยการ
รณรงค์ให้มี ความประหยัดใช้อย่างคุ ้มค่ าและสร้ างสรรค์และมี คุ ณภาพ รวมทังการรั กษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยง)ั ยืน
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543 : 55) ได้กล่าวว่า หลักความคุม้ ค่า หมายถึง การบริ หารจัดการ
และใช้ทรั พยากรที) มี จาํ กัดเพื)อให้เกิ ดประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ส่วนร่ วม โดยรณรงค์ให้คนไทยมี ความ
ประหยัด ใช้ของอย่างคุม้ ค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริ การที)มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยง)ั ยืน การใช้ทรัพยากรต้องเป็ นไปด้วยความประหยัด
หมุนเวียนใช้และสร้างทดแทนใหม่อย่างมีคุณภาพ
สถาบันพระปกเกล้า (2549 : 19) ได้ให้ความหมายว่า หลักความคุ ม้ ค่า หมายถึ ง
การบริ หารจัดการ และใช้ทรัพยากรที) มีจาํ กัดเพื)อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์
ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุม้ ค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริ การที)มีคุณภาพ สามารถแข่งขัน
ได้ในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยงั) ยืน
สรุ ป ได้ว่ า หลัก ความคุ ้ม ค่ า หมายถึ ง การปฏิ บ ัติ ง านด้ว ยความรวดเร็ ว ถู ก ต้อ ง
ครบถ้วน อํานวยความสะดวก ใช้วสั ดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ สื) อการสอน งบประมาณ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ผล ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
2. ความสําคัญของหลักความคุม้ ค่า
นักวิชาการและหน่วยงานทางวิชาการได้ให้ความสําคัญของหลักความคุม้ ค่า ไว้ดงั นี
สมาน รังสิ โยกฤษฏ์ (2543 : 16) กล่าวถึง ความสําคัญของหลักความคุม้ ค่า คือ จะต้อง
คํานึ งถึ งประโยชน์สูงสุ ดของส่ วนรวมในการบริ หารจัดการและการใช้ทรัพยากรที)มีอยู่อย่างจํากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและยัง) ยืน รวมทังมีการป้ องกันรักษาสิ) งแวดล้อม และมีความสามารถในการ
พัฒนาและจะต้องมีการบริ หารจัดการทังรายรับหรื อรายได้ และรายจ่าย โดยคํานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ด
และให้เกิ ดความคุ ม้ ค่ าในทุ กภารกิ จ จะต้องตระหนักว่าการดําเนิ นภารกิ จจะต้องใช้งบประมาณ
เทียบกับผลสัมฤทธิ{ ของงานว่าคุม้ ค่าหรื อไม่
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543 : 54 - 56) กล่าวว่า ความสําคัญของหลักความคุม้ ค่า คือ ในการ
ทํางานใด ๆ ล้วนมี ต้นทุ น ต้องทํางานโดยคํานึ งถึ งประสิ ทธิ ภาพหรื อทํางานอย่างมี คุ ณภาพสู งสุ ด
มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด นัน) คือ คํานึ งถึงต้นทุนในการทํางาน คุม้ ค่าในเชิ งของงบประมาณ บุคลากร เวลา
ซึ) งผูบ้ ริ หารควรต้องคํานึง
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สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรื อน (2545 : 131) ได้ให้ความสําคัญของหลักความคุม้ ค่า
ไว้วา่ ต้องคํานึ งถึงต้นทุนในการทํางาน เพราะการทํางานใด ๆ ล้วนมีตน้ ทุน ต้องทํางานอย่างคุม้ ค่า
คุ ม้ ค่ าในเชิ งงบประมาณ บุ คลากรและเวลา อาจกล่ าวได้ว่าการจัดสรรทรั พ ยากรในการบริ หาร
จะต้องได้ความสมดุลและความเป็ นธรรม
สรุ ปได้วา่ หลักความคุม้ ค่า เป็ นหลักการปฏิบตั ิงานด้วยความรวดเร็ ว ถูกต้อง ครบถ้วน
อํานวยความสะดวก ใช้วสั ดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ งบประมาณ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล ประหยัดและ
เกิ ดประโยชน์สู งสุ ด ตลอดจนกํากับ ติ ดตาม และประเมิ นผล ตามแผนงานด้วยวิธี ที) หลากหลาย
มุ่งเน้นถึงการบริ หารจัดการทรัพยากรที)มีอยูอ่ ย่างจํากัดให้มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ) งครอบคลุม 3 ประเด็น
คือ การบริ หารจัดการใช้ทรัพยากร การประหยัด และความสามารถในการแข่งขัน โดยต้องคํานึ งถึ ง
ต้นทุนในการทํางาน คุม้ ค่าในเชิงของงบประมาณ บุคลากร เวลา และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
งานวิจัยทีเ กีย วข้ อง
งานวิจัยต่ างประเทศ
บลูเมล (Blumel. 2000 : 25) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื) องความช่ วยเหลื อระหว่างประเทศ
ความร่ วมมือกันระหว่างนักสังคมสงเคราะห์และการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ (ประเทศเคนยา)
งานวิจยั นี พบว่า หลักธรรมาภิ บาลมี ความจําเป็ นอย่างยิ)งต่อความร่ วมมื อ ต่องานความช่ วยเหลื อ
ระหว่างประเทศของนักสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ ส่ วนปั จจัยอื)น ๆ ที)ช่วยเสริ มสร้างการทํางานร่ วมกัน
ระหว่างนักสังคมสงเคราะห์ เหล่ านี ในประเทศเคนยา (Kenya) ก็คือความสามารถของนักสังคม
สงเคราะห์ในการเข้าถึ งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และรวมไปถึ งการปรับตัวเข้าหากัน
เพื)อที) จะสร้ างความร่ วมมื อเป็ นกลุ่ มย่อย ๆ เพื)อที) จะก่ อให้เกิ ดประโยชน์ในการสื) อสาร และการ
แลกเปลี) ย น ข้อมู ล ข่า วสาร ท้ายที) สุ ดนัก สั ง คมสงเคราะห์ จากความร่ วมมื อกันระหว่า งประเทศ
ที) มีจาํ นวนมากในประเทศเคนยา ยังก่ อให้เกิ ดการสร้ างสภาพสั งคมใหม่ ๆ โดยการนํากิ จกรรม
และความมีส่วนร่ วมต่าง ๆ เข้ามาเป็ นปั จจัยในการเชื)อมต่อ
คราค (Clarke. 2001 : 3519-A) ได้ท าํ การศึ ก ษาวิ จยั เรื) อง การใช้ห ลัก ธรรมาภิ บ าล
ในการกระจายอํานาจการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยในประเทศกาน่า พบว่า ในประเทศที)ดอ้ ยพัฒนา
การปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยได้ มี ก ารกระจายอํา นาจจากส่ ว นกลางไปสู ้ ท ้อ งถิ) น
โดยประชาชนมีส่วนร่ วมมากขึน ทําให้เกิดกลยุทธ์การพัฒนาที)เป็ นจริ งเป็ นจัง มีการปรับตัวในการ
ปฏิ บตั ิต่าง ๆ ของท้องถิ) น โดยใช้หลักธรรมาภิ บาลให้เหมาะสมกับท้องถิ) นจนถื อเป็ นกุญแจสําคัญ
การใช้หลักธรรมาภิบาล ทําให้เกิดการเปลี)ยนแปลงไปในทางที)ดีขึน แต่ก็ยงั คงมีปัญหาอยู่ จากการที)
ยังคงมีการถือพรรคถือพวกพ้อง
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คิมเมท (Kimmet. 2005 : 32) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื) อง การนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในระบอบ
การเมืองการปกครองในอาเซี ยน 4 ประเทศ งานวิจยั นีพบว่า ในประเทศที)พฒั นาแล้วหลักธรรมาภิบาล
ได้ถูกนําไปใช้ในเชิ งของกลยุทธ์ทางการเมืองมากกว่าการนําเนื อหาสาระไปประยุกต์ใช้ในเชิ งนโยบาย
เกี)ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในประเทศเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ 4 ประเทศนี ได้แก่ ฟิ ลิปปิ นส์
ไทย มาเลเซี ย และอิ นโดนี เซี ย โดยพิจารณาเป็ นประเทศ และเปรี ยบเที ยบกับกรณี ศึกษา โดยศึกษาว่า
ประเทศเหล่ า นี มี ก ารนํ า หลั ก ธรรมาภิ บ าลไปใช้ อ ย่ า งไรบ้ า ง รวมไปถึ ง การมี ส่ วนร่ วมของ
หลักธรรมาภิบาลในการเลื อกตังในปี 2004 ซึ) งพบว่าหลักธรรมาภิบาล ได้ถูกนําไปใช้อย่างกว้างขวาง
และเป็ นประเด็นสําคัญในการปฏิรูปรู ปแบบการปกครอง นอกจากนี ประเทศในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
ที)ได้กล่าวมานี ยังได้เรี ยนรู ้ในการนําหลักธรรมาภิบาลเพื)อพัฒนาการเมือง การปกครอง โดยเน้นการนํา
หลักธรรมาภิบาลไปใช้พฒั นาบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ)งในสภาวะที)บา้ นเมืองมีความไม่แน่นอนและ
เศรษฐกิ จคับขัน เพื) อเป็ นรู ปแบบและเป็ นแนวทางในการบริ หารประเทศใหม่ ๆ เนื) องจากหลัก
ธรรมาภิ บาลช่ วยสนับสนุ นการเมื อง การปกครอง ซึ) งแนวคิ ดของหลักธรรมาภิ บาลมี ที) มาจากชาติ
ตะวันตก ซึ) งก่อให้เกิ ดรู ปแบบการบริ หารใหม่ ๆ และก่อให้เกิดการพัฒนาทางประชาธิ ปไตย ซึ) งนัน) คือ
หนึ)งในจุดประสงค์สาํ คัญของหลักธรรมาภิบาลนัน) เอง
งานวิจัยในประเทศ
ประเสริ ฐ อาสนาทิพย์ (2550 : 86) ได้ทาํ การศึกษาเรื) อง การปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของสถานศึ กษาขันพืนฐาน กลุ่ มโรงเรี ยนดงมูล สังกัดสํานักงานเขตพืนที) การศึ กษากาฬสิ นธุ์ เขต 2
พบว่า ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อน มี ความคิ ดเห็ นต่ อการปฏิ บ ัติ งานตามหลักธรรมาภิ บาลแตกต่ างกัน
โดยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนครู ผสู ้ อนมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ไพฑูรย์ บังชิ ด (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาเรื) อง การใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริ หารจัดการสถานศึกษาขันพืนฐาน สํานักงานเขตพืนที)การศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า การใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนที)การศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื)อพิจารณาเป็ นรายด้าน อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
เรี ยงลําดับค่าเฉลี)ยสู งสุ ดไปตํ)าสุ ด คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านคุณธรรม ด้านหลักความคุม้ ค่า
ด้านหลักความโปร่ งใส ด้านหลักนิ ติธรรม และด้านหลักการมี ส่วนร่ วม เมื) อเปรี ยบเที ยบการใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการสถานศึกษาขันพืนฐาน ระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กกับ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ พบว่า ทังโดยภาพรวม และรายด้าน ทุ กด้านแตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญ
ทางสิ ติที)ระดับ .05
วิชยั โนนทิง (2550 : 118 - 119) ได้ทาํ การศึ กษาเรื) อง สภาพการบริ หารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที) การศึกษาหนองคาย เขต 3 พบว่า
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สภาพการบริ หารงานตามหลัก ธรรมาภิบ าลของผู บ้ ริ ห ารโรงเรี ย น สัง กัด สํา นัก งานเขตพื นที)
การศึก ษาหนองคาย เขต 3 โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก ส่ วนรายด้า นอยู่ใ นระดับ มาก 4 ด้า น คื อ
หลักการมีส่วนร่ วม หลักคุณธรรม หลักนิ ติธรรม หลักความโปร่ งใส และอยูใ่ นระดับปานกลาง 2 ด้าน
คือ หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า ข้าราชการครู ที)มีตาํ แหน่งหน้าที)ต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่ อสภาพการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิ บาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สั งกัดสํ านักงานเขตพื นที)
การศึ กษาหนองคาย เขต 3 โดยรวมและทุ กด้า นแตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที)ระดับ .05
ข้าราชการครู ที)มีประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อสภาพการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สั งกัดสํานักงานเขตพืนที) การศึ กษาหนองคาย เขต 3 โดยรวมแตกต่ างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที)ระดับ .05
สุ ชิน เรื องบุ ญส่ ง (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึ กษาเรื) อง การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิ บาล
ในโรงเรี ย น สัง กัดสํา นักงานเขตพืนที) ก ารศึ ก ษาระยอง เขต 2 พบว่า การปฏิ บ ตั ิ งานของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนตามหลักธรรมาภิ บาล ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนที) การศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรี ยงลําดับ คื อ หลักคุ ณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่ งใส
หลักความมีส่วนร่ วม หลักนิ ติธรรม และหลักความคุ ม้ ค่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผูส้ อนที)ปฏิ บตั ิงาน
ในโรงเรี ยนขนาดต่างกัน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที)ระดับ .05
อัมพร พุดมี (2551 : 131) ได้ทาํ การศึกษาเรื) อง การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สั งกัดสํานักงานเขตพืนที) การศึ กษาอุ ดรธานี เขต 2 พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ที)อยู่ในโรงเรี ยนที)มีขนาดต่างกัน มี การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิ บาลแตกต่างกัน กล่ าวคื อ ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนขนาดเล็กมีการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล มากกว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดใหญ่
พี ร พงษ์ พงศ์ ศ าสตร์ (ออนไลน์ . 2553) ได้ ท ํา การศึ ก ษาเรื) อง การปฏิ บ ัติ ง านตาม
หลัก ธรรมาภิ บ าลของโรงเรี ยนระดับ มัธ ยมศึ ก ษาในเขตพื นที) ก ารศึ ก ษาร้ อยเอ็ ด เขต 3 พบว่ า
การปฏิ บตั ิตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาในเขตพืนที)การศึกษาร้ อยเอ็ด เขต 3
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื)อจําแนกเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก เช่นกัน
เมื) อเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นต่ อการปฏิ บ ัติ งานตามหลักธรรมาภิ บาลของบุ คลากรกับกรรมการ
สถานศึ กษาขันพื นฐานของโรงเรี ยนระดับมัธยมศึ ก ษา ในเขตพื นที) การศึ กษาร้ อยเอ็ ด เขต 3
โดยภาพรวม พบว่า มีความคิ ดเห็ นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที)ระดับ .01 ในด้านหลัก
ความรับผิดชอบ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมี ความคิ ดเห็ นแตกต่างไปจากครู ปฏิ บตั ิ การสอน และกรรมการ
สถานศึ กษาขันพืนฐานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที)ระดับ .01 ความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
มากกว่าครู ปฏิ บตั ิ การสอน และกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน ด้านหลักความโปร่ งใส ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน มี ความคิ ดเห็ นแตกต่างไปจากครู ปฏิ บตั ิ การสอน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที)ระดับ .01
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ด้านหลักคุ ณธรรม ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีความคิดเห็ นแตกต่างจากครู ปฏิ บตั ิ การสอน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที)ระดับ .05
ภาวิณี ชิ นคํา (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื) อง การศึกษาความคิดเห็ นของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ต่อการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขต
พืนที)การศึ กษานครสวรรค์ เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู มีความคิ ดเห็ น
เกี) ยวกับการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขตพืนที)การศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก เรี ย งลํา ดับ จากมากไปหาน้อ ย 3 ลํา ดับ ดัง นี
ด้านหลักความโปร่ งใส ด้านหลักความรั บผิดชอบ ด้านหลักความคุ ม้ ค่า 2) ผลการเปรี ยบเที ยบ
ความคิ ด เห็ นของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นและครู ต่ อ การบริ ห ารตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของโรงเรี ย น
ในสังกัดสํานักงานเขตพืนที)การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จําแนกตามตําแหน่งหน้าที) พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมี นัยสํา คัญทางสถิ ติที)ระดับ .01 3) เปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู
ต่ อการบริ หารตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของโรงเรี ย นในสั ง กัดสํา นัก งานเขตพืนที) ก ารศึ ก ษาตราด
จํา แนกตามขนาดโรงเรี ย น พบว่า โดยรวมแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที) ร ะดับ .01
โดยโรงเรี ยนขนาดเล็ กกับ โรงเรี ย นขนาดกลาง และโรงเรี ย นขนาดเล็ก กับ โรงเรี ย นขนาดใหญ่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที)ระดับ .05
สมคิด มาวงศ์ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื) อง การศึกษาการบริ หารงาน
ตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น ตามความคิ ดเห็ น ของครู สั ง กัดโรงเรี ย นเทศบาล
ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ผลการวิจยั พบว่า 1) การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดโรงเรี ยนเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) การเปรี ยบเที ยบการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิ บาลของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนตามความคิ ดเห็ นของครู สัง กัดโรงเรี ย นเทศบาลในจัง หวัดระยอง จันทบุ รี และตราด
จําแนกตามประสบการณ์ โดยรวมพบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิ ติ จําแนกตาม
ขนาดโรงเรี ยน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที)ระดับ .01 จําแนกตามที) ตงั
จังหวัด พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที)ระดับ .01
ไพฑูรย์ สุ ขผลานันท์ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื) อง การศึกษาสภาพการบริ หารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดอาชี วศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
ผลการวิจ ัย พบว่า 1) สภาพการบริ ห ารตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กัด
อาชี ว ศึ ก ษาจัง หวัดระยอง จันทบุ รี และตราด โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก 2) ผลการเปรี ย บเที ย บ
สภาพการบริ หารงานตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา สั งกัดอาชี วศึ ก ษาจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ

37
ทางสถิติที)ระดับ .05 3) ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที)ระดับ .05 4) ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการบริ หารงานตาม
หลัก ธรรมาภิ บาลของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา สั งกัดอาชี วศึ กษาจังหวัดระยอง จันทบุ รี และตราด
จําแนกตามเขตจังหวัด โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที)ระดับ .05
จากเอกสารและงานวิจยั ที) เกี) ย วข้องที) ผูว้ ิจยั ได้นํา มาเสนอนัน สรุ ป ได้ว่า การนํา หลัก
ธรรมาภิบาลตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการสร้างระบบการบริ หารกิจการบ้านเมืองที)ดี
พ.ศ. 2552 ซึ) งประกอบด้วย หลักนิ ติธรรม หลักคุ ณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม
หลักความรั บผิดชอบ และหลัก ความคุ ม้ ค่า และพระราชกฤษฎี ก าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริ หารกิ จการบ้านเมื องที) ดี พ.ศ. 2546 มาบูรณาการประยุก ต์ใ ช้ในการบริ หารจัดการศึ ก ษาตาม
หลักธรรมาภิบาลเป็ นการบริ หารจัดการศึกษาที)เหมาะสมกับปั จจุบนั เพื)อความก้าวหน้าในการจัด
การศึกษา พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ มีประสิ ทธิ ภาพ ได้มาตรฐานตามเป้ าหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที)แก้ไขเพิ)มเติม (ฉบับที) 2) พ.ศ. 2545 ที)มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนเป็ นผูม้ ีความรู ้
คู่คุณธรรม มีจริ ยธรรม ดี เก่ง มีสุข และสนองตอบความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุมชน และท้องถิ)น

