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ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ช่ือนักศึกษา  ขันทอง  ไทยทวี 
รหัสประจ าตัว   57B54650105  
ปริญญา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
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ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต์ 
กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา  จรูญธรรม   

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) เปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 3) ศึกษา
สุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) เปรียบเทียบสุขภาพองค์การ
ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา และ 5) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับสุขภาพองค์การ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ ครูในสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นท่ี 3 (ภาคกลางตอนกลาง) 73 สถานศึกษา จ านวน 313 คน 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปของเครจซี่ และ
มอร์แกน  และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า  5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.80 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน   

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารสถานศึกษาตาม

หลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยท่ีหลักนิติธรรมมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ หลักความ
รับผิดชอบ และหลักการมีสวนรวม มีค่าเฉล่ียต่ าสุด 

2. การเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลตามขนาดสถานศึกษา พบว่า
สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกันมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยท่ีสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลสูงกว่า
สถานศึกษาขนาดเล็ก 

3. สุขภาพองค์การของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยท่ีความสามัคคีมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ภาวะผู้น าฉันท์เพื่อนร่วมงาน และการ
ติดต่อส่ือสารมีค่าเฉล่ียต่ าสุด   
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 4. การเปรียบเทียบสุขภาพองค์การของสถานศึกษาตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า
สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกันมีสุขภาพองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย
ท่ีสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดกลางมีสุขภาพองค์การสูงกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก 
 5. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับสุขภาพองค์การ
พบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก            
ในระดับสูงกับสุขภาพองค์การของสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r = 0.77)            
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลัก
ความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาพองค์การของสถานศึกษามากท่ีสุด (r = 0.92) 
รองลงมา ได้แก่ ด้านหลักคุณธรรม (r = 0.89) และท่ีมีความสัมพันธ์น้อยท่ีสุด คือ ด้านหลักความคุ้มค่า  
(r = 0.63) 
 
ค ำส ำคัญ :  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  สุขภาพองค์การ สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง 
               ส่วนท้องถิ่น 
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  ABSTRACT 
 The purposes of this research were to: 1 )  study the administration according 
to  good governance principles of school administrators under Local Government 
Organization, 2) compare the administration according to the good governance principles 
of school administrators under the Local Government Organization  classified by school 
size, 3) study the organizational health of the schools under Local Government Organization, 
4) compare the  organizational  health of the schools  classified by school  size, and 5) investigate  
the relationship between the administration according to the good governance principles 
of school administrators with organization health. The research sample consisted of 
313  teachers from 73 schools from the provincial education group 3 (mid central region) 
under Local Government Organization.  The sample size was determined using Krejcie 
and Morgan’s table, and the participants were randomly selected using the stratified 
random sampling method. The research instrument was a five-point rating scale 
questionnaire with a congruence index ranging between 0.80-1.00 and a confidence value 
equivalent to 0.80. The data were analyzed using percentage, arithmetic mean, ANOVA 
and Pearson's product moment.  
 The findings were as follows: 
 1. The school administrators under the Local Government Organization rated   
the administration according to good governance principles at a high level. The aspect         
rule of law was at the highest level, followed by responsibility. Participation was at the 
lowest level. 
 2. The comparison of the administration according to the good governance 
principles by school size, revealed that school size produced differences which were 
tatistically different at the 0.05 level. The large and medium sized schools had higher 
administration according to the good governance principles than the small schools. 
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 3. The organizational health of the schools under the Local Government 
Organization was at a high level. The aspect unity had the highest level, followed by 
colleague leadership, communication had the lowest mean. 
 4.  The Comparison of the organizational health of the schools done by 
school size revealed that there were differences in the organizational health at the 
statistical significance level of 0.05. The large and medium sized schools had better 
organizational health than small schools. 
   5. The results of the study of the relationship between the administration 
according to good governance principles and the organizational health revealed that there 
was an overall positive relationship at a high level at the statistical significance level of 
0.01 ( r = 0.77) .  When considering each aspect, it was found that the responsibility 
aspect of the administration according to the good governance principles of the school 
administrators, had the strongest positive correlation with the organizational health of 
schools ( r = 0.92), followed by moral principles ( r = 0.89) .  The weakest relationship was 
for value principles (r = 0.63).   
      
Keywords: Administration According to the Good Governance Principles, Organizational  
    Health, School under Local Government Organization  
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) หรือโลกไร้พรมแดน (Border-less World)  
ท่ีกระแสของโลกเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  รุนแรง  ต่อเนื่อง  ซับซ้อน  และเกี่ยวข้องกัน  อัน
เป็นผลสืบเนื่ องมาจากความก้ าวหน้าทาง เทคโนโลยี ในแต่ละสาขา อาทิ วิทยาศาสตร์   
วิศวกรรมศาสตร์ วัสดุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การส่ือสารและโทรคมนาคม ฯลฯ ด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ  หรือแม้แต่การก้าวข้ามจากการด าเนินชีวิตท่ีต้องอาศัยการติดต่อกันทาง
กายภาพ  หรือใช้อุปกรณ์ส่ือสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน  มาเป็นการด าเนินชีวิตในโลกของ
สารสนเทศ (Cyberspace)  ความจริง เสมือน (Virtual reality) และพาณิชย์อิ เ ล็กทรอนิกส์  
(E-commerce) อีกท้ังความก้าวหน้าในสังคม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
ในหลายด้านด้วยกัน  ท าให้ทุกคนต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง มิเช่นนั้นอาจจะถูกละท้ิงให้
ล้าหลังจนไม่สามารถจะตามได้ทัน (ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์, 2551)  จึงกล่าวได้ว่า โลกในยุคปัจจุบัน 
มีความแตกต่างจากโลกในยุคท่ีผ่านมาอย่างส้ินเชิง  นั่นคือ  ระบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น  ระบบการเมือง
การปกครอง   ระบบเศรษฐกิจ  ระบบทางการทหาร ระบบสาธารณสุข ต่างก็ต้องมีการพัฒนา  เพื่อให้
สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริงในปัจจุบัน   รวมท้ังระบบการศึกษาด้วยเช่นกัน  เนื่องจากการศึกษา
เป็นกระบวนการ ท่ีท าให้คนมีความรู้และมี คุณลักษณะท่ีจะ ช่วยให้คน  ๆ นั้น  อยู่ รอดไ ด้ 
ในสังคม เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อสังคมส่วนรวม ตามความมุ่งหมายและ
หลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542  
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีระบุว่า  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ดังนั้น คุณภาพการศึกษาจึงเป็นส่ิงท่ีสะท้อน 
ให้เห็นถึงคุณภาพของคนซึ่งเป็นผลผลิตของการจัดการศึกษาผ่านทางสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีความส าคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ เนื่องจาก  สถานศึกษาเป็น
แหล่งประสิทธิ์ประสาทวิชา  ถ่ายทอดความรู้  แนวคิด  เจตคติ ค่านิยม ฝึกทักษะอาชีพ  สร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  และฝึกทักษะชีวิตอันจ าเป็นในการด ารง
ชีพให้กับนักเรียน  สรรค์สร้างบุคลิกภาพทางสังคมให้แก่นักเรียน   เพื่อให้สามารถปรับตนในการ
ติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและปฏิบัติตนให้มีคุณค่าแก่สังคม  เป็นทรัพยากรมนุษย์ตามความต้องการ
ทางสังคม  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บริหาร  จัดการ ท าหน้าท่ีก ากับ ติดตาม และควบคุมดูแล
การด าเนินการทุกอย่างของสถานศึกษา อีกท้ัง พยายามทุกวิถีทางท่ีจะด าเนินการนั้นมีผลผลิตคือ
นักเรียนท่ีมีคุณภาพในท่ีสุด  เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในโลกยุคปัจจุบันดังท่ีกล่าวมาข้างต้น  
จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญท่ีสุดต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เนื่องจาก การจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง 
จะด าเนินการจนประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด  ย่อมข้ึนอยู่กับความสามารถในการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ดังค ากล่าวของชาญชัย อาจินสมาจาร  (2560) ท่ีกล่าวถึงความส าคัญ
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ของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาคือศูนย์กลางขององค์กรท้ังหมดในสถานศึกษา  
ความส าเร็จของสถานศึกษาขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ ความต่ืนตัว การมียุทธวิธี ประสบการณ์ ความคิด  
ความเป็นเลิศทางวิชาการ  การอุทิศตัวเอง ความเสียสละ  และความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา 
ซึ่งหมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้น านโยบายการศึกษา
ออกปฏิบัติและด าเนินการเพื่อผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในลักษณะของชีวิตในสถานศึกษา   
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552)  ให้ความส าคัญกับหลักธรรมาภิบาล
ส าหรับการพัฒนาระบบราชการ  ส่วนราชการ  และข้าราชการ เพื่อให้เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization:  HPO)  อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดต้ังแต่ ปีงบประมาณ  2547 
จนถึงปัจจุบัน  เห็นได้จากกรอบการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ท่ีสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลในแต่ละปี  ซึ่งเน้นการน าไปใช้กับองค์การท่ีเป็นระบบราชการท่ีมี
หลักจริยธรรมและศักดิ์ศรี  และมุ่งเน้นการประเมินผลด้านจริยธรรมธรรมาภิบาล  โดยให้ความส าคัญ
ในเรื่องความโปร่งใสของการปฏิบัติราชการ  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตลอดจนการสร้าง
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  จึงก าหนดให้ส่วน
ราชการท าค ารับรองการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ท้ังนี้  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นส่วนราชการท่ีเล็งเห็นถึงความส าคัญตามหลักการดังกล่าว 
จึงมีนโยบายเสริมสร้างการบริหารงานตามหลักการของธรรมาภิบาลในหน่วยงานทุกระดับ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ก่อให้เกิดความตระหนักและปรับปรุง
ระบบงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง ท้ังยังสอดคล้องกับการ
ปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา การบริหารท่ีทันต่อเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบัน รวมท้ังสอดคล้องกับแนวคิดของประเสริฐ บัณฑิศักด์ิ (2553)  ท่ีกล่าวว่า  
หลักธรรมาภิบาลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการศึกษา 5  ประการ คือ ประการท่ีหนึ่ง  
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษา ประการ 
ท่ีสอง  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ  
ประการท่ีสาม พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ประการ
ท่ีส่ี พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และประการสุดท้าย  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย 
 จะเห็นได้ว่า  หลักธรรมาภิบาลเป็นส่ิงส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา  และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เนื่องจากหลักธรรมาภิบาลจะเป็น
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาทางเลือกหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพ  สร้างความยั่งยืน  และสร้างคุณภาพ
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี   
 องค์การเกิดจากความต้องการของบุคคลท่ีมีจุดประสงค์เดียวกัน  บุคคลเหล่านั้นไม่สามารถ
ไปถึงจุดหมายได้โดยล าพัง  จึงจ าเป็นต้องรวมกลุ่มกันเป็นองค์การ โดยมีจุดประสงค์ คือ การเพิ่ม
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ประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายแห่งความส าเร็จ  การเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถบรรลุ
เป้าหมายแห่งความส าเร็จขององค์การได้นั้น สุขภาพองค์การ (Organizational Health) จะเป็น 
ตัวบ่งช้ีภาวะแห่งความสมบูรณ์ขององค์การว่า จะสามารถคงอยู่ในสังคมได้ดีหรือไม่ เนื่องจากองค์การ
แต่ละแห่งจะประกอบไปด้วยหลาย ๆ ส่วนประกอบกันขึ้น เช่น การก าหนดเป้าหมาย การก าหนด
ทรัพยากร การส่ือสารในองค์การ เป็นต้น ถ้าแต่ละส่วนท างานได้สมบูรณ์ ประสานสัมพันธ์กันดี ก็จะ
ท าให้ภารกิจขององค์การเป็นไปด้วยดี แต่ถ้าแต่ละส่วนมีความบกพร่อง ก็จะท าให้การท างาน 
ไม่สัมพันธ์กัน ท าให้งานองค์การนั้นย่อมประสบปัญหาได้ (กอบกุล  วิศิษฏ์สรศักด์ิ, 2558) อีกท้ัง 
องค์การดังกล่าวต้องเป็นองค์การสุขภาพดีด้วย เพราะ องค์การสุขภาพดีคือ องค์การท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนตามสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง  ๆ อยู่เสมอ ตระหนักในเอกลักษณ์ของตน  
มีความยืดหยุ่น  ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกทุกคนในองค์การจะต้องมีวุฒิภาวะสูง  มีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน  ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน  ยึดหลักบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 สถานศึกษาก็เป็นองค์การหนึ่งท่ีต้องค านึงถึงสุขภาพองค์การ  เพราะสุขภาพองค์การของ
สถานศึกษาคือ สภาวะของการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา  สถานศึกษาสามารถคงอยู่  
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้ มีกระบวนการบริหารภายใน 
ท่ีราบรื่น ไม่มีความตึงเครียด ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจเจตคติ ความรู้สึก ความคิดของบุคลากร 
ในสถานศึกษา และการมีความมั่นคงของสถานศึกษา  มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานตามภารกิจ  
และความรับผิดชอบของสถานศึกษา มีศักยภาพในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและความ
เปล่ียนแปลงใดๆ  ท่ีเกิดขึ้น  สามารถบรรลุถึงเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ (จินตนา ศุภกรธนสาร, 2550)  
และด้วยเหตุผลเดียวกับองค์การทุกองค์การ  นั่นคือ  สถานศึกษาควรจะเป็นองค์การสุขภาพดีด้วย
เช่นกัน  ซึ่งการจะเป็นสถานศึกษาท่ีเป็นองค์การสุขภาพดีนั้น  ก็ต้องมีตัวช้ีวัด (indicator) หรือเกณฑ์
มาตรฐาน (benchmark) มาเป็นเครื่องมือในการพิจารณา ท่ีเรียกว่า มิติวัดสุขภาพองค์การ  
ทาร์เทอร์  ฮอย  และคอทท์แคมป์ (Tarter, Hoy and  Kottkamp, 1990) ได้เสนอมิติวัดสุขภาพ
องค์การไว้  5 มิติ  ได้แก่ 1) ภาวะผู้น าฉันท์เพื่อนร่วมงาน คือ พฤติกรรมของผู้บริหารองค์การท่ีมุ่งเน้น
ท้ังสร้างมิตรสัมพันธ์และกิจสัมพันธ์ที่ได้ให้เกิดขึ้นกับสมาชิกในองค์การ สามารถก าหนดมาตรฐานการ
ด าเนินงานอย่างเป็นมีระบบ การกระตุ้นให้สมาชิกขององค์การร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
หลักขององค์การได้  2)  การสนับสนุนทางทรัพยากร คือ พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
องค์การท่ีมุ้งเน้นการสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้พอเพียงแก่ความต้องการ เพื่อกระตุ้นให้
สมาชิกขององค์การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3) ขวัญในการปฏิบัติงาน คือ ความรู้สึกท่ี
แสดงออกถึงการยอมรับ ศรัทธาและมีสัมพันธ์ภาพท่ีดีต่อผู้บริหารและผู้ร่วมงานอื่น ๆ รวมถึงการ
ยอมรับ ศรัทธาต่ออาชีพ ความพึงพอใจในงานและการได้รับการยอมรับ 4) การติดต่อส่ือสาร คือ การ
มีปฏิสัมพันธ์ในการแลกเปล่ียนความรู้สึกนึกคิด เจตคติอารมณ์และการกระท าอื่น ๆ ท่ีก่อให้เกิดความ
เข้าใจตรงกันในขณะในหมู่สมาชิก สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและ 5)  ความสามัคคี คือ 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในองค์การ การยอมรับนับถือ ไว้วางไจ การสนับสนุน และ
การร่วมปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในกาปฏิบัติงาน   
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 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้พิจารณาทีละประเด็นดังนี้ ประเด็นท่ีหนึ่ง ผู้บริหาสถาน
ศึกษาควรบริหารสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  
หลักความโปร่งใส  หลักความมี ส่วนร่วม   หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่า    
ประเด็นท่ีสอง  สถานศึกษาจะเป็นองค์การสุขภาพดี  ควรมีองค์ประกอบใน ด้านภาวะผู้น าฉันท์เพื่อนร่วมงาน 
การสนับสนุนทางทรัพยากร  ขวัญในการปฏิบั ติงาน การติดต่อส่ือสาร และความสามัคคี    
ซึ่งท้ังสองประเด็นนี้เป็นเรื่องของการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นเรื่องระหว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชา และเป็นเรื่องภายในองค์การหรือบริบทเดียวกัน    
เกิดเป็นประเด็นท่ีสามว่า  หากผู้บริหารสถานศึกษาบริหารสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลแล้ว  
สถานศึกษาก็น่าจะเป็นสถานศึกษาองค์การสุขภาพดี  ในทางกลับกัน หากผู้บริหารสถานศึกษาบริหาร
สถานศึกษาโดยขาดหลักธรรมาภิบาลแล้ว สถานศึกษาก็น่าจะเป็นสถานศึกษาองค์การสุขภาพไม่ดี 
จากท้ังสามประเด็นดังกล่าว จึงเกิดค าถามว่า การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับสุขภาพองค์การของสถานศึกษาจะมีความสัมพันธ์กันหรือไม่  อย่างไร 
 สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่ม จังหวัดการศึกษาท้องถิ่นท่ี 3  
(ภาคกลางตอนกลาง) จ านวน 5 จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ  จ านวน 73 แห่ง ได้จัดการศึกษาตามแนวนโยบาย 
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีส านักบริหารการศึกษาท้องถิ่น (2554) ระบุไว้ 
ประกอบด้วย  นโยบายด้านความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัย นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  นโยบายด้านระบบบริหารและการจัด
การศึกษา  นโยบายด้านครู  คณาจารย์  นโยบายด้านหลักสูตร   นโยบายด้านการเรียนรู้  นโยบาย
ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  นโยบายด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นโยบายด้านการ
ส่งเสริมกีฬานโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ  และนโยบายด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้ังนี้ ในส่วนของนโยบายด้านระบบบริหารและการจัดการศึกษานั้น  
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามพันธกิจของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (2559) ท่ีระบุไว้ประการหนึ่งว่า  ส่งเสริม สนับสนุน  และพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกประเภททุกระดับ  ให้ร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระดับพื้นท่ีให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง  สมบูรณ์  
ด้วยธรรมาภิบาลท่ีทุกภาคส่วนให้การยอมรับ  ด้วยเหตุนี้  จึงเกิดค าถามเพิ่มขึ้นจากค าถามท่ีผ่านมาว่า  
เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดพันธกิจโดยเน้นหลักธรรมาภิบาลแล้ว  ผู้บริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นท่ี 3  (ภาค
กลางตอนกลาง) มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ อย่างไร และสืบเนื่องจากค าถาม
ท่ีว่า การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับสุขภาพองค์การของ
สถานศึกษาจะมีความสัมพันธ์กันหรือไม่  อย่างไร  จึงเกิดค าถามอีกหนึ่งค าถามว่า  สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นท่ี 3 (ภาคกลางตอนกลาง)  มีสุขภาพ
องค์การเป็นอย่างไร  
 จากท่ีกล่าวมาท้ังหมด ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาลกับสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคาดว่า  
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ผลการวิจัยท่ีได้จะน ามาซึ่งข้อมูลเพื่อประมวลผลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการ
บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถื่นท่ี 3 (ภาคกลาง
ตอนกลาง) หรือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู และคณะกรรมกา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิน่ท่ี 3 (ภาคกลางตอนกลาง) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา
ถึงขนาดของสถานสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นท่ี 3 
(ภาคกลางตอนกลาง) แล้วจะพบว่า  สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด
การศึกษาท้องถิ่นท่ี 3 (ภาคกลางตอนกลาง) จะมีขนาดต่างกัน 3 ขนาด ได้แก่ สถานศึกษาขนาดเล็ก  
สถานศึกษาขนาดกลาง  และสถานศึกษาขนาดใหญ่  ซึ่งน่าจะมีความแตกต่างกันตามความพร้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่ง ดังนั้น  จึงควรศึกษาด้วยว่า  สถานศึกษาท่ีขนาดต่างกัน  
ผู้บริหารสถานศึกษาจะบริหารตามหลักธรรมาภิบาลต่างกันหรือไม่  และสถานศึกษามสุีขภาพองค์การ
ต่างกันหรือไม่  อย่างไร  เพื่อให้ได้ผลการวิจัยท่ีให้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นท่ี 3  
(ภาคกลางตอนกลาง) มากยิ่งขึ้น 
 
1.2  วัตถุประสงคข์องกำรวิจัย  
 1.  เพื่อศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 3.  เพื่อศึกษาสุขภาพองค์การของสถานศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.  เพื่อเปรียบเทียบสุขภาพองค์การของสถานศึกษา   สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 5.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษากับสุขภาพองค์การ 

 
1.3  สมมติฐำนของกำรวิจัย  
 1.  สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกันมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
แตกต่างกัน 
 2.  สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกันมีระดับสุขภาพองค์การแตกต่างกัน  
 3.   การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับสุขภาพองค์การมีความสัมพันธ์กัน 
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1.4  กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้  มุ่งศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับ
สุขภาพองค์การของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแนวคิดท่ีส าคัญ ดังนี้  
  1.4.1  แนวคิดเรื่องหลักธรรมภิบาล ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2542) 
ท่ีก าหนดว่า  หลักธรรมภิบาลประกอบด้วยหลักส าคัญ 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่าซึ่งเสนอหลักธรรมา  
ภิบาลเนื่องในโอกาสประชุมประจ าปีระหว่างส่วนราชการกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ  
พลเรือนเมื่อ วันท่ี 23 ธันวาคม  พ.ศ. 2542  
 1.4.2  แนวคิดเรื่องมิติการวัดสุขภาพองค์การของทาร์เทอร์  ฮอย  และคอทท์แคมป์ 
(Tarter, Hoy and  Kottkamp, 1990 )   ในผลงาน เรื่ อ ง  (School health and organizational 
commitment) ซึ่งก าหนดมิติท่ีใช้ส าหรับช้ีวัดสุขภาพองค์การไว้ 5 มิติ ประกอบด้วย มิติภาวะผู้น า
ฉันท์เพื่อนร่วมงาน มิติการสนับสนุนทรัพยากร มิติขวัญในการปฏิบัติงาน มิติการติดต่อส่ือสาร และมิติ
ความสามัคคี 
 
 สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการในการวิจัยดังภาพท่ี 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่  1.1  กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนำดของสถำนศึกษำ 
    1.  สถานศึกษาขนาดเล็ก 
    2.  สถานศึกษาขนาดกลาง 
    3.  สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
    
 

 
 
 

 กำรบริหำรสถำนศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 
    1.  หลักนิติธรรม  
    2.  หลักคุณธรรม  
    3.  หลักความโป่รงใส  
    4.  หลักการมีส่วนร่วม 
    5.  หลักความรับผิดชอบ  
    6.  หลักความคุ้มค่า 
  

 
 
 
 

สุขภำพองค์กำร 
    1.  ภาวะผู้น าฉันท์เพื่อนร่วมงาน   
    2.  การสนับสนุนทรัพยากร  
    3.  ขวัญในการปฏิบัติงาน   
    4.  การติดต่อส่ือสาร  
    5.  ความสามัคคี 
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1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1  ข้อมูลจากผลการวิจัยจะน าไปใช้เป็นประโยชน์ให้กับสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนา 
และส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.5.2  ผลจากการวิจัยใช้เป็นข้อมูลในการการปรับสภาพของสถานศึกษาให้มีควาสมบูรณ์ 
และความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานตามภารกิจ และความรับผิดชอบของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
1.6  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตของวิจัยด้านเนื้อหา  ด้านประชากร  และกลุ่มตัวอย่าง  ดังนี้ 
 1.6.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ขอบเขตของเนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยก าหนดเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล  
และสุขภาพองค์การ 
 1.6.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  1.6.2.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ครูในสถานศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นท่ี 3 ภาคกลางตอนกลาง จ านวน 5 
จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน 73 แห่ง  จ านวน 1,694 คน 
  1.6.2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  ครูท่ีในสถานศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท่ี 3 (ภาคกลางตอนกลาง) จ านวน 5 
จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน 313 คน  ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างส าเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) 
 1.6.3  ตัวแปรท่ีศึกษา 
  1.6.3.1  ตัวแปรต้น  คือ  ขนาดของสถานศึกษา    
  1.6.3.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  และสุขภาพองค์การ 
 
1.7  นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 1.7.1  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  หมายถึง  การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล  ประกอบด้วย  หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส  หลักการ มีส่วนร่วม  
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
 1.7.2  หลักนิติธรรม หมายถึง การใช้กฎ กติกา กฎหมาย เกณฑ์ กฎระเบียบ ค าส่ัง  
ข้อบังคับต่าง ๆ  ให้เป็นธรรม และเป็นท่ียอมรับของบุคลากรในสถานศึกษา โดยบุคลากรใน
สถานศึกษายินยอมพร้อมใจปฏิบัติตาม กฎ กติกา กฎหมาย เกณฑ์ กฎระเบียบ ค าส่ัง ข้อบังคับต่าง ๆ  
เหล่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 
         1.7.3  หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม  โดยผู้บริหารสถานศึกษา 
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ยึดเป็นหลักในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นแบบอย่างแก่สังคม  รวมท้ังสนับสนุน  ส่งเสริม 
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาตนเองไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน  
มีระเบียบวินัย และประกอบวิชาชีพโดยสุจริต 
          1.7.4  หลักความโปร่งใส  หมายถึง การเปิดเผยข่าวสาร ข้อมูล  สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ 
ให้บุคลากรภายในสถานศึกษาและประชาชนรับทราบและรับรู้  บุคลากรภายในสถานศึกษาและ
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน สร้างความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกันของบุคลากรในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
          1.7.5  หลักความมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมรับรู้ 
สามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ร่วมตัดสินใจในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  
และร่วมรับผลท่ีเกิดขึ้น 
    1.7.6  หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักรู้ในสิทธิหน้าท่ี ส านึกในความรับผิดชอบ 
ต่อหน้าท่ี การใส่ใจปัญหาของสถานศึกษา และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนเคารพในความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างและความกล้าท่ีจะรับผลจากการกระท าของตน          
 1.7.7  หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรในสถานศึกษามีความประหยัด  
ใช้ของอย่างคุ้มค่า และมีการบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแข่งขันในระดับต่าง  ๆ รวมท้ังรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 1.7.8  สุขภาพองค์การของสถานศึกษา หมายถึง  สภาวะหรือสภาพของสถานศึกษา 
ท่ี เกิดจากด า เนินงาน  การปฏิบั ติงานตามภารกิจ   และความรับผิดชอบของสถานศึกษา  
โดยสนองตอบต่อความต้องการของสังคม  ประกอบด้วย การมีศักยภาพในการปรับตัวของสถานศึกษา
ให้ เข้ ากับสภาพแวดล้อมของ สังคม   สถานศึกษาสามารถท าง าน ไ ด้ตรงตามเป้ าหมาย 
ท่ีก าหนดไว้  สถานศึกษาบูรณาการสร้างสรรค์ผลงาน และสถานศึกษามีการรักษาระเบียบแบบแผน 
ท่ีสังคมก าหนดไว้ 
 1.7.9  ภาวะผู้น าฉันท์เพื่อนร่วมงาน หมายถึง การปฏิบัติงานด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นการสร้างมิตรสัมพันธ์ และกิจสัมพันธ์ท่ีดีกับข้าราชการครูโดยปฏิบัติตัวเสมือน
เป็นเพื่อนร่วมงาน รับรู้ทุกข์สุขของคนในบังคับบัญชาของตน  ให้ความช่วยเหลือเจือจุน สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา มีความเช่ือมั่นในความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา  เปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีอิสระเต็มท่ีให้การท างานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ เสริมสร้างให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
ความจงรักภักดี โดยวิธีการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ และมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจปัญหาท่ีจะมีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของสถานศึกษา 
 1.7.10  การสนับสนุนทางทรัพยากร หมายถึง การปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมการบริหาร  
ของผู้บริหารสถานศึกษามี่มุ้งเน้นการสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหาร ด้านบุคลากร การเงิน และ
อาคารสถานท่ี เพื่อช่วยให้การบริหารงานสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 1.7.11  ขวัญในการปฏิบัติ หมายถึง การปฏิบัติงานของข้าราชการครูด้านความรู้สึกท่ี
แสดงออกถึงการยอมรับ เช่ือฟัง เคารพ และศรัทธาต่อผู้บริหาร ตลอดจนการมีสัมพันธ์ภาพท่ีดี 
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ต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษาด้วยกัน รวมถึงการศรัทธาต่ออาชีพ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
และการได้รับการยอมรับ 
 1.7.12  การติดต่อส่ือสาร หมายถึง  การปฏิบัติงานของผู้บริหารและข้าราชการครู ท่ี
แสดงออกถึงการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ในการแลกเปล่ียนความรู้สึกนึกคิด เจตคติอารมณ์ และการ
กระท าต่าง ๆ  ท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถร่วมปฏิบัติงานต่าง ๆ  ในสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ร่วมกัน 
 1.7.13  ความสามัคคี หมายถึง การปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษาท่ีแสดงออก
ถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ท าให้เกิดความร่วมมือในการท างาน เกิดขวัญก าลังใจ ซึ่งพิจารณา  
ได้จากการยอมรับนับถือ การไว้วางใจ การสนับสนุน การร่วมปรึกษาหาหรือเพื่อแก้ปัญหาต่าง ในการ
ปฏิบัติงาน 

 1.7.14  สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง  โรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นท่ี 3 (ภาคกลางตอนกลาง) จ านวน 5 
จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัด
สมุทรปราการ 

 1.7.15  ขนาดของสถานศึกษา  หมายถึง  การก าหนดขนาดของสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์
การแบ่งขนาดของสถานศึกษาตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2558)  ได้เสนอไว้ ดังนี้ 

ขนาดเล็กมีนักเรียนต้ังแต่ 120 คนลงมา  
ขนาดกลาง 121-600 คน  
ขนาดใหญ่ 601-1,500 คน 
ขนาดใหญ่พิเศษ 1,501 คนขึ้นไป 
อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีจ านวนน้อยเพียง 1 โรงเรียน 

เพื่อสะดวกในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงรวมสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษเข้า
ด้วยกัน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 601 คนขึ้นไป 
   



บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับสุขภาพองค์การของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย  ดังนี้   
 2.1 หลักธรรมาภิบาล 
  2.1.1  ความเป็นมาของหลักธรรมาภิบาล   
  2.1.2  ความหมายของหลักธรรมาภิบาล   
  2.1.3  ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล   
  2.1.4  องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
  2.1.5  การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา   
 2.2  สุขภาพองค์การ 
  2.2.1  ความหมายของสุขภาพองค์การ 
  2.2.2  ความหมายของสุขภาพองค์การของสถานศึกษา   
  2.2.3  ความส าคัญของสุขภาพองค์การ   
  2.2.4  องค์การสุขภาพดี 
  2.2.5  มิติวัดสุขภาพองค์การ 
 2.3  แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสังเขป 
  2.3.1  ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.3.2  วัตถุประสงคของการปกครองสวนทองถิ่น 
  2.3.3  ความส าคัญของการปกครองสวนทองถิ่น 
  2.3.4  องค์ประกอบของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.3.5  นโยบายการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.4  ตัวแปรท่ีศึกษา  
 2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
  2.5.2  งานวิจัยในต่างประเทศ 
 
2.1  หลักธรรมาภิบาล 
 ผู้วิจัยน าเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นมาของหลักธรรมาภิบาล  ความหมาย
ของหลักธรรมาภิบาล  ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล  องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล และ 
การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  ตามล าดับดังนี้ 
         2.1.1  ความเป็นมาของหลักธรรมาภิบาล 
         หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  ยังไม่มีหลักฐานยืนยันท่ีมาอย่างแน่ชัดว่า 
มีต้นก าเนิดและแนวความคิดของผู้ใด ยุคใด สมัยใด แต่มีการกล่าวถึงรัฐ และสังคมท่ีรักความยุติธรรม  
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การปกครองท่ีดี รัฐบาลท่ีดี มานานแล้ว ในกลุ่มชาติตะวันตกในยุคกรีกโบราณ ประมาณ 2 ,500 ปี  
ท่ีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาท่ีเกี่ยวกับรัฐและสังคมของเพลโต และอริสโตเติล ซึ่งเปน็นักปราชญ์ 
ในยุคธรรมรัฐ กับประชาธิปไตย หรือ Democracy ในภาษาอังกฤษ มีจุดก าเนิดและพัฒนามามากกว่า 
2,500 กว่าปีมาแล้วเช่นกัน คือ เริ่มจากยุคสมัยกรีกโบราณ ก่อนจะเกิดพลังผลักดันอย่างจริงจังในช่วง
ครึ่งแรกของศตวรรษท่ี 17  ในแถบยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกาและเริ่มปรากฏแพร่หลายมากขึ้น
ต้ังแต่ก่อนคริสต์ศตวรรษ ท่ี 20 เป็นต้นมา และแพร่ไปในท่ัวโลกในปัจจุบัน  (เสนีย์ ค าสุข, 2544) 
         เมื่อย้อนยุคไปในอดีต แม้ธรรมาภิบาลเป็นเรื่องพูดถึงกันอย่างมากในช่วงปี ค.ศ. 1980 – 1990 
แต่ธรรมาภิบาลก็มีความเก่าแก่เทียบเท่ากับเรื่องประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็ว่าได้ ปัจจุบันธรรมาภิบาล
ถูกน ามาใช้เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งนโยบายขององค์การระหว่างประเทศหลาย ๆ  องค์กร นอกจากนี้
ยังมีนักวิชาการและนักปฏิบัติส่วนหนึ่งน าแนวคิดธรรมาภิบาลไปขยายผล ใช้กับการปรับโครงสร้าง
และกระบวนการท้ังในองค์กรของรัฐและธุรกิจ ในขณะท่ีนักวิชาการบางส่วนได้น าเอาหลักธรรมาภิ
บาลไปใช้ในความหมายท่ีใกล้เคียงกับความหมายของค าว่า government หรือการปกครอง 
ท่ีหมายถึงรัฐบาล โดยท่ัวไปรัฐบาลเป็นส่วนหนึ่ ง ท่ีมีความส าคัญต่อธรรมาภิบาล หลักการ  
ของธรรมาภิบาลสามารถจะด ารงอยู่ได้ ถึงแม้ว่ารัฐบาลท่ีได้รับการยอมรับหรือไม่ก็ตาม (บุษบง  
ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ล้ี, 2544) 
         ธรรมาภิบาลหรือภาษาอั งกฤษเรียกว่า  Good Governance เป็นเรื่อง ท่ีทุกสังคม 
ทุกประเทศไม่ว่าประเทศก าลังพัฒนาแล้ว ก็ยังต้องการให้เกิดขึ้น โดยความหมายของ Governance  
ค าเดียว หมายถึง กรอบในการบริหารจัดองค์กรต่าง ๆ  เมื่อน าไปใช้ในการบริหารระดับบริษัทก็จะ
เรียกว่า Gorporate Governance และหากน าไปใช้ในทางราชการก็จะเรียกว่า Public Governance ซึ่ง
กรอบการบริหารจัดการนี้ย่อมมีท้ังดีและไม่ดี ท่ีดีเรียกว่า Good Governance ส าหรับไม่ดีนี้เรียกว่า 
Bad Governance (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2542) 
         หลักธรรมาภิบาลยุ คปัจ จุบัน เริ่ ม ต้นจ ากการ เสนอของธนาคารพัฒนาเอ เ ชีย    
(Asian Development Bank: ADB) ท่ีต้องการให้ประเทศในเอเชียตระหนักถึงการบริหารจัดการท่ีดี 
(Good Governance) ความคิดดังกล่าวเกิดจากทัศนคติท่ีว่า รัฐบาลในทวีปเอเชียต่างมีปัญหา 
เรื่องระบบพวกพ้องเส้นสายและการฉ้อราษฎรบังหลวง วิธีการท่ีจะขจัดปัญหาเหล่านี้ได้ดีคือ 
การสร้างหลักธรรมาภิบาลขึ้นมา ซึ่งหมายถึง การบริหารจัดการท่ีดี ท้ังในแง่การเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม  ท้ังนี้ แนวคิดธรรมาภิบาลเริ่มเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายและกว้างขวาง เมื่อธนาคารพัฒนาเอเชีย  
ได้น าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการก าหนดนโยบายการให้กู้ เงินแก้ประเทศยากจนต้ังแต่ช่วง
คริสต์ศักราช 1980-1990 เพื่อแก้ปัญหาความไร้ประสิทธิภาพและปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงของ
รัฐบาลในประเทศเหล่านั้น และค าว่า Good Governance มีการใช้ครั้งแรกในธนาคารโลก เมื่อปี 
1989 ในรายงานเรื่อง Sub Sahara  Africa:from Crisus to Sustainable Growth ซึ่งเป็นรายงาน
การฟื้นฟูเศรษฐกิจ และความส าคัญของการมี Good Governance (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 2546) 
         หลักธรรมาภิบาล หรือ Good Governance ในความหมายถึง ระบบ โครงสร้าง และ
กระบวนการต่าง ๆ ท่ีวางกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมประเทศ เพื่อท่ี
ภาคต่าง ๆ  ของสังคมจะพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข (อรพินท์ สพโชคชัย, 2541) จะเห็นค าว่า
ธรรมาภิบาล มีความหลากหลายตามท่ีนักวิชาการต่าง ๆ ได้น าเสนอไว้นั้นมีความสอดคล้องการบริบท
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การพัฒนาและการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและมีความหมายเหมาะสมกับวัฒนธรรม สังคม และ
ลักษณะการปกครองปัจจุบันของประเทศ จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ธรรมาภิบาล ท าหน้าท่ีเป็นกลไก 
เครื่องมือ และแนวทางการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงกันของภาครัฐ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
โดยเน้นความจ าเป็นของการสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างจริงจัง 
และต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศมีพื้นฐานทางระบอบประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็ง มีความชอบธรรมทาง
กฎหมายมีเสถียรภาพ มีโครงสร้าง และกระบวนการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส  
และสามารถตรวจสอบได้อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน  (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ล้ี, 2544) 
         สรุปได้ว่า ยังไม่มีหลักฐานปรากฎแน่ชัดว่า  ต้นก าเนิดของธรรมาภิบาลมาจากแนวความคิด
ของผู้ใด ในยุคใด หรือในสมัยใด  แต่มีการกล่าวถึง รัฐท่ีดี  รัฐท่ีมีการปกครองท่ีดี รัฐท่ีมีความยุติธรรม  
และรัฐท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี มาต้ังแต่อดีตแล้ว  
        ส าหรับธรรมาภิบาลในประเทศไทยนั้น พบว่า ในการเปล่ียนการปกครอง พ.ศ. 2475 
มีการน าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมาใช้ แต่ในทางปฏิบัติการตัดสินใจระดับชาติยังเป็น
ของข้าราชการระดับสูง ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมืองอย่างแท้จริง เพราะการศึกษา
ของคนไทยยังไม่สูงพอ ส่ือมวลชนไม่มีพลังและไม่มีกลไก  ประชาชนไม่มีโอกาสมีส่วนร่วม หรือ 
การตรวจสอบ  ผู้มีอ านาจมองข้ามคุณธรรมในการปกครอง ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้ประเทศ
ประสบกับปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 ท้ังนี้  นับต้ังแต่สมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัตน์   
เป็นต้นมารัฐบาลเกือบทุกสมัย ได้พยายามปฏิรูประบบราชการของประเทศ แต่การปฏิรูปท่ีผ่านมา 
ไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ต่อมาในช่วงต้น พ.ศ. 2523 นักวิชาการส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้องกันว่า
แนวทางการบริหารภาครัฐท่ีเป็นอยู่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจ และสังคมโลกท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
มีความจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปและปรับปรุงรูปแบบการปกครองใหม่ ในช่วงเวลาดังกล่าวมีองค์กร
ระหว่างประเทศท่ีส าคัญ เช่น  ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนนานาชาติได้เข้ามามีบทบาท
ในการสนับสนุนและพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท่ีดี หรือเรียกกัน ท่ัวไปว่า Good 
Governance หรือ ธรรมาภิบาล (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ล้ี, 2544) คนท่ีพูดถึงเรื่อง Good 
Governance ในเมืองไทยคนแรกคือ นายธีรยุทธ บุญมี โดยใช้ค าว่า ธรรมรัฐ หลายคนอาจจะไม่เห็น
ด้วยกับค าธรรมรัฐ เพราะเวลาพูดถึงรัฐท่ีใช้อ านาจอย่างเป็นธรรมอย่างนั้น มันจ ากัดวงเฉพาะรัฐ คือ
หน่วยราชการเท่านั้น หลายฝ่ายบอกว่าน่าจะขยายไปสู่ภาคเอกชนด้วย จึงมีการใช้ค าว่า ธรรมาภิบาล 
(สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2542) 
         ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540 ก่อนท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  
จะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ ประเทศไทยท่ีวนเวียนอยู่ท่ามกลางกระแสวิกฤตท่ีมีสภาพเศรษฐกิจ
เลวร้ายลงทุกวันจนต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ  (IMF) เมื่อ
วันท่ี 21 สิงหาคม 2540 โดยได้มีการก าหนดเงื่อนไขให้รัฐบาลไทยปฏิบัติตามหลายประการ  มีสัญญา
ข้อหนึ่งระบุว่า ประเทศไทยจะต้องให้มีธรรมาภิบาลในระบบต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งก็ได้รับการขานรับ
และวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจากนักวิชาการ นักธุรกิจ นักบริหาร ส่ือมวลชน และกลุ่มองค์กร
ต่าง ๆ ท่ีเคล่ือนไหวทางสังคม ก่อให้เกิดการปฏิรูปทางสังคมท้ังระบบ (พรอัมรินทร์  พรหมเกิด,2543)  
ท่ามกลางปัญหาท่ีทับถมอยู่มากมาย  ประชาชนไทยประสบความส าเร็จในการร่วมกันจัดท า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช 2540  ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศท่ีวางระบบ
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ในการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นประหนึ่งรากฐานของ
การบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมท่ีดีของประเทศไทยในอนาคต  ต่อมาเมื่อรัฐบาลของนายชวน 
หลีกภัยได้เข้ามาบริหารประเทศ พิจารณาเห็นความจ าเป็นท่ีต้องมีการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ สามารถรองรับกระแส
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ได้อย่างทันสถานการณ์ จึงมีหนังสือลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2540 ขอความ
ร่วมมือจากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDR) ในการด าเนินการค้นคว้า วิจัย  
เพื่อเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมท้ังในระยะส้ัน และระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ มูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ได้จัดท าข้อเสนอเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลไทย เสนอต่อ
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2542 ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้มอบหมายให้เลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จัดท าบันทึกก าหนดเรื่องราวนี้ เป็นวาระแห่งชาติเสนอ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมวันท่ี 11 พฤษภาคม 2542 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีเป็นวาระแห่งชาติและมีมติเห็นชอบในวันท่ี  22 มิถุนายน 2542  
ให้ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี  
พ.ศ. 2542 เพื่อให้เป็นรูปแบบท่ีชัดเจน หน่วยงานของรัฐสามารถน าไปปฏิบัติได้และจะไม่ถูกยกเลิก
เมื่อมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาล นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในระเบียบดังกล่าวเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 
2542 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาฉบับประกาศท่ัวไปเ ล่ม 116 ตอน ท่ี 63  วัน ท่ี   
10 สิงหาคม 2542 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นมา ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้มี
การประกาศพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ .ศ. 2546 
โดยเหตุผลในการประกาศพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือเพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งการ
บริหารราชการและปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อให้การ
บริหารราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาชนได้รับการบริการตอบสนองความต้องการ รวมท้ังมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , 2542)   
 อย่างไรก็ตามมีการใช้ค าท่ีแตกต่างกัน  เช่น ธรรมาภิบาล  ธรรมรัฐ  สุประศาสนการ   
ประชารัฐ  การปกครองท่ีดี การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและอื่น ๆ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย ได้อธิบายว่าธรรมาภิบาลเป็นศัพท์ท่ีสร้างขึ้นจากค าว่า ธรรม  ซึ่งแปลว่าความดี หรือ
กฎเกณฑ์  ส่วนค าว่า อภิบาล แปลว่า บ ารุงรักษาปกครองเมื่อรวมกันก็เป็น ธรรมาภิบาล จึงมี
ความหมายเดียวกับค าว่า good governance 
 สรุปได้ว่า ค าเรียกใช้ธรรมาภิบาล มีความหมายเหมือนกัน แต่การน าไปใช้แตกต่างกันตาม
ลักษณะ และตามความนิยม ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยขอใช้ค าว่า ธรรมาภิบาล ซึ่งมีความหมาย
เดียวกับค าว่า Good Governance 

 2.1.2 ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 
          ธีรยุทธ บุญมี (2541) ให้ความหมายของค าว่าธรรมาภิบาลไว้ว่า หมายถึง การบริหาร
จัดการประเทศท่ีดีทุกด้านในทุก ๆ  ด้าน และทุกระดับ และยังหมายถึงกฎเกณฑ์ กติกาท่ีต้องมีความ
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โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วมของคนในการก าหนด
นโยบาย การตัดสินใจ การตรวจสอบและการประเมินผลร่วมกัน 
         บวรศักด์ิ อุวรรณโณ (2542) กล่าวไว้ว่า  ธรรมาภิบาลหมายถึงระบบโครงสร้าง  
และกระบวนการต่าง ๆ ท่ีวางกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจการเมืองและสังคมของ
ประเทศ เพื่อท่ีภาคต่าง ๆ  ของสังคมจะพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติสุข 
        ปรีชา ช้างขวัญยืน (2542) ให้ความเห็นว่า ธรรมรัฐ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Good 
State ไม่ใช่ Good Governance อย่างท่ีใช้กันอยู่ท่ัวไป Good Governance คือ การปกครองท่ีดี  
ซึ่งควรเรียกว่า ธรรมาธิปไตย   ปรากฏอยู่ในหลักอธิปไตย 3 อย่าง ซึ่งมีในสังคีตสูตร ได้แก่ อัตตาธิป
เตยยะ (การถือตนเป็นใหญ่)  โลกาธิปเตยยะ (การถือโลกเป็นใหญ่) และธัมมาธิป-เตยยะ  (การถือ
ธรรมเป็นใหญ่) 
        บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ล้ี (2544) กล่าวถึง ความหมายของธรรมาภิบาลว่า  
ท าหน้าท่ีเป็นกลไก เครื่องมือ  และแนวทางการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงกันของภาคเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง โดยเน้นความจ าเป็นของการสร้างความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และประชาชนอย่าง
จริงจังต่อเนื่อง  เพื่อให้ประเทศมีพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็ง  มีเสถียรภาพ  มีโครงสร้าง  
และกระบวนการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 สัมมา  รธนิธย์ (2560)  กล่าวว่า ธรรมาภิบาลหมายถึง  การบริหารจัดการดูแลประโยชน์
ของส่วนรวม  และการรักษาผลประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างภาครัฐ  ภาคสังคม  ภาคเอกชน  และ
ประชาชนท่ัวไปในทุก ๆ ด้าน  และทุก ๆ ระดับ  เพื่อให้มีการวางกรอบการท างานอย่างเป็นระบบท่ีมี
ความสัมพันธ์  วิธีการ  และมีเครื่องมือท่ีก่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการท่ีดีด้วยความเป็นธรรม  
เคารพสิทธิอย่างเสมอกัน  มีระบบและการใช้กฎหมายท่ียุติธรรม  มีความรับผิดชอบ  เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วม  มีความโปร่งใส  มีความคงเส้นคงวา  สามารถตรวจสอบได้  รับรู้ได้  เมื่อ
ตัดสินใจแล้วเปิดเผยเหตุผลได้  การใช้อ านาจมีท่ีมาท่ีไปอย่างเปิดเผย ชัดเจน  และสามารถก้าวก่าย
ส่ังการได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด 
 สรุปได้ว่า  ธรรมาภิบาลหมายถึง  การจัดการบริหารบ้านเมืองและสังคมท่ีดีในทุก ๆ  ด้าน 
และทุก ๆ  ระดับ ท าให้ทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น  ภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  มีความรักความสามัคคี  เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่าง
มีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  และยั่งยืน 
 2.1.3 ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล 
 ธีรยุทธ  บุญมี  (2541) กล่าวว่า ความส าคัญของธรรมภิบาลเกี่ยวข้องกับบรรทัดฐานและ
ค่านิยม ซึ่งเป็นตัวอย่างแนวทางการด าเนินงานภายในองค์กรให้เกิดความโปร่งใส  คณะกรรมการของ
องค์กรและผู้บริหารเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรงในการน าพาให้องค์กรไปสู่ภาวะธรรมาภิบาล 

อานันท์  ปันยารชุน (2541) กล่าวถึงความส าคัญของหลักธรรมาภิบาลไว้ว่า หลักธรรมาภิบาลเป็น
หลักการพื้นฐานในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม เอื้อผลประโยชน์ให้กับทุกคนในภาครัฐและ
เอกชน ในเรื่องท่ีเปิดเผย ตรวจสอบได้ และรับผิดชอบในส่ิงท่ีตัดสินใจ 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2542)  ระบุว่า ความส าคัญของธรรมมาภิบาล
มีสองประการ คือ ประการท่ีหนึ่ง  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542  มาตรา 9 



 15 

ก าหนดให้จัดโครงสร้างระบบและกระบวนการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ และ
หลักการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นเรื่อง ท่ีท่ัวโลกให้ความส าคัญและมีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  
และประการท่ีสอง องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น  องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก และกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ ท่ีให้ความช่วยเหลือประเทศท่ีมีปัญหาทางการเงิน มีความเห็นร่วมกันว่า 
กุญแจส าคัญท่ีน าไปสู่การฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  คือ การท่ีประเทศมีการบริหาร
จัดการท่ีดี (Good Governance)  หรือการมีหลักธรรมาภิบาล 

บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ล้ี  (2544) กล่าวว่า ความส าคัญของธรรมาภิบาล คือ 
การมีรัฐบาลท่ีมาจากระบอบประชาธิปไตย แต่ไม่ได้หมายความว่าจะน าไปสู่การมีธรรมาภิบาลเสมอไป 
รัฐบาลประชาธิปไตยเป็นพื้นฐานท่ีดีท่ีช่วยสนับสนุนให้น าไปสู่การมีธรรมาภิบาลง่ายข้ึน   
 บวร  เทศารินทร์  (2550) กล่าวว่า ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล เป็นยุทธศาสตร์ 
การสร้างระบบบริหารจัดการท่ีดีในสังคมได้เป็นเงื่อนไขความส าเร็จของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 เป็นพื้นฐานส าคัญของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นหลักปฏิบัติ
ในทุกระดับ เริ่มต้ังแต่ครอบครัว ชุมชน และรัฐ  

สรุปความส าคัญของหลักธรรมาภิบาลได้ว่า  ธรรมาภิบาลเป็นหลักการพื้นฐานในการสร้าง
ความเป็นธรรมให้กับทุกคนและทุกภาคส่วนในสังคม  ให้ความเสมอภาคและเอื้อประโยชน์ให้กับท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชนในเรื่องท่ีเปิดเผย  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ ท้ังนี้ เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการ 
ท่ีดีในองค์กรและสังคม 
  2.1.4  องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
 ธีรยุทธ บุญมี (2541) กล่าวว่า หลักธรรมาภิบาล ควรจะต้องประกอบด้วยความมี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรม การมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้ 
  อานันท์ ปันยารชุน (2541) กล่าวว่า ธรรมาภิบาลประกอบด้วยความรับผิดชอบและเหตุผล 
ท่ีสามารถอธิบายได้ การมีส่วนร่วมของประชานมีความโปร่งใส ต้องสามารถคาดการณ์ได้ การมี
กฎหมายท่ียุติธรรม ผู้ใช้กฎหมาย มีคุณธรรมและเท่ียงธรรม และมีความเช่ือมโยงกันระหว่าง
องค์ประกอบดังกล่าว 
          ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2542) เสนอหลักธรรมาภิบาลเนื่องในโอกาส
ประชุมประจ าปีระหว่างส่วนราชการกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเมื่อ วันท่ี 23 
ธันวาคม  พ.ศ. 2542 ไว้ว่า  ประกอบด้วยหลักส าคัญ 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่า 
          บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ล้ี (2544)  กล่าวว่า ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ได้ระบุถึงหลักส าคัญของธรรมาภิบาล 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลัก
ความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบหลักของ  
ธรรมาภิบาลท่ีเสนอโดยระเบียบส านักนายกรับมนตรี เน้นการก าหนดเป็นกรอบแนวทาง  
ให้แก่หน่วยงานราชการเพื่อถือปฏิบัติ  
 1. หลักนิติธรรม เป็นการตรากฎหมายและกฎข้อบังคับ ให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็น 
ท่ียอมรับของสังคม อันจะท าให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับเหล่านั้น 
โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่อ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 



 16 

         2. หลักคุณธรรม เป็นการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐยึดหลัก
นี้ในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไป
พร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจน
เป็นนิสัยประจ าชาติ 
         3. หลักความโปร่งใส เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุง
กลไกการท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์
อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการ
ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน 
         4. หลักความมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจปัญหาของประเทศไม่ว่าด้วยการแสดงความเห็น การไต่สวนสาธารณะประชาพิจารณ์ 
การแสดงประชามติ 
         5. หลักความรับผิดชอบ เป็นการตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ความส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพใน
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน และความกล้าท่ีจะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
         6. หลักความคุ้มค่า  เป็นการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนร่วม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มครองสร้างสรรค์สินค้าและ
บริการท่ีมีคุณภาพ  สามารถแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
 นอกจากนี้ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ล้ี (2544) ได้แบ่งองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
ตามหน่วยงานท่ีส าคัญ 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (ก.พ.)  ดังนี้ 
 1.  ส านักนายกรัฐมนตรี  ได้ระบุถึงหลักส าคัญของธรรมาภิบาล 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่าจะ
เห็นได้ว่าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล ท่ีเสนอโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีเน้นการก าหนด
เป็นกรอบแนวทางให้แก่หน่วยงานราชการเพื่อปฏิบัติ ประกอบด้วย 
          1.1  หลักนิติธรรม เป็นตรากฎหมายและกฎข้อบังคับ ให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม อันจะท าให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันกันปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเหล่านั้น 
โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่อ าเภอหรืออ านาจของตัวบุคคล 
           1.2  หลักคุณธรรม เป็นการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบ
อาชีพสุจริต จนเป็นนิสัยประจ าชาติ 
           1.3 หลักความโปร่งใส เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ของคนในชาติ โดย
ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน 
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           1.4 หลักความมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอแนะ
ความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศไม่ว่าด้วยการแลดงความคิดเห็น การไต่
สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ 
           1.5 หลักความรับผิดชอบ เป็นการตระหนักในสิทธิหน้าท่ีความส านึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพใน
ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และความกล้าท่ีจะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
          1.6 หลักความคุ้มค่า เป็นการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัด เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์สินค้า
และบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์
ยั่งยืน 
 2. กระทรวงมหาดไทย ระบุองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลไว้ 11 องค์ประกอบ ดังนี้ 
          2.1 การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการมีส่วนร่วมของท้ังประชาชนและเจ้าหน้าท่ี
รัฐในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่ม และพลังการท างานท่ีสอดคล้องเพื่อบรรลุ ในการบริการ
ประชาชน 
         2.2  ความยั่งยืน ( Sustainability)  มีการบริหารงานท่ีอยู่บนหลักการของความสมดุล
ท้ังในเมืองและชนบท ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนมีความรู้สึกว่าเป็นส่ิงท่ีชอบธรรม 
(Legitimacy) และให้การยอมรับ (Acceptance) การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน ประชาชนพร้อมท่ีจะสูญเสียประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมท่ี
ต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
          2.3  ประชาชนมีความรู้สึกว่าเป็นส่ิงท่ีชอบธรรม (Legitimacy) และให้การยอมรับ 
(Acceptance) การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
ประชาชนพร้อมท่ีจะสูญเสียประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
          2.4  มีความโปร่งใส (Transparency) ข้อมูลต่าง ๆ ต้องตรงกับข้อเท็จจริงของการ
ด าเนินการ และสามารถตรวจสอบได้ มีการด าเนินการเปิดเผยชัดเจน และเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้
ส่งเสริมความเป็นธรรม (Equity) และความเสมอภาค (Equality) มีการกระจายการพัฒนาอย่างท่ัวถึง
เท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และมีระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ชัดเจน 
          2.5  ส่งเสริมความเป็นธรรม (Equity) และความเสมอภาค (Equality)  การกระจาย 
การพัฒนาอย่างท่ัวถึงเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และมีระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ชัดเจน  
          2.6  มีความสามารถท่ีจะพัฒนาทรัพยากร และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะเพื่อให้สามารถน าไปปรับ
ใช้กับการท างานได้ และมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานท่ีชัดเจนเพื่อให้ทุกหน่วยงานยึดถือแนว
ปฏิบัติร่วมกัน 
  2.7 ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ (Promoting Gender Balance) เปิดโอกาสให้
สตรีท้ังในเมือง และชนบทเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นมากขึ้น 
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        2.8 การอดทนอดกล้ัน (Tolerance) และการยอมรับ (Acceptance) ต่อทัศนะท่ี
หลากหลาย  (Diverse Perspective) รวมท้ังต้องยุติข้อยัดแย้งด้วยเหตุผล หาจุดร่วมท่ีทุกฝ่ายยอมรับ
ร่วมกันได้ 
        2.9 การด าเนินการตามหลักนิติธรรม (Operating by rule of law) พัฒนาปรับปรุง 
แก้ไข และเพิ่มเติมกฎหมายให้มีความทันสมัยและเป็นธรรม 
        2.10 ความรับผิดชอบ (Accountabillity) เจ้าหน้าท่ีจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชน 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน จะเป็นตัวช้ีวัดส าคัญในการประเมินความส าเร็จของ
หน่วยงานและเจ้าหน้าท่ี 
        2.11 การเป็นผู้ก ากับดูแล (Regulator)  แทนการควบคุม โอนงานบางอย่างไปให้ 
องค์กรท้องถิ่น ซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด หรืองานบางอย่างก็ต้องแปรรูปให้เอกชนด าเนินการแทน 
      3. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระบุถึงองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลไว้ ดังนี้ 
  3.1  หลักนิติธรรม ประกอบด้วย  กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  มีความเป็นธรรม 
 สามารถปกป้องคนดีและสังคมไม่ดี มีการปฏิรูปกฎหมายอย่างสม่ าเสมอให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
ท่ีเปล่ียนไป  การด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว  โปร่งใส และ ตรวจสอบได้
และได้รับการยอมรับจากประชาชน   และประชาชนตระหนักถึงเสรีภาพ หน้าท่ีของตน เข้าใจ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ  มีส่วนร่วมในกรณีต่าง ๆ 
  3.2  หลักความโปร่งใส  ประกอบด้วย  การส ารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของ
รัฐและเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการ  จ านวนเรื่องกล่าวหา ร้องเรียน หรือสอบสวนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
เกณฑ์ในการใช้ดุลยพินิจของส่วนราชการมีความชัดเจนเป็นท่ียอมรับ  ส่วนราชการมีตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นรูปธรรมและเปิดเผยต่อสาธารณชน  การด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเป็นไป
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส และ ตรวจสอบได้และได้รับการยอมรับจากประชาชน และประชาชนตระหนัก
ถึงสิทธิเสรีภาพ หน้าท่ีของตนเอง เข้าใจกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในกรณีต่าง ๆ 
  3.3  หลักความคุ้มค่า ประกอบด้วย ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ 
  3.4  หลักการมีส่วนร่วม  ประกอบด้วย  ความสัมฤทธิ์ของโครงการต่าง ๆ  รวมถึงการ
ประหยัดงบประมาณ  ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ได้รับผลกระทบ   จ านวนผู้เข้าร่วม
แสดงความคิดเห็นหรือจ านวนข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ  
รวมถึงคุณภาพของการเข้ามามีส่วนร่วม 
  3.5  หลักคุณธรรม  ประกอบด้วย  การร้องเรียนหรือร้องทุกข์ในการด าเนินการในเรื่อง
ต่าง ๆ  ท้ังในและนอกองค์การลดลง  คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีขึ้นมีการบริหารจัดการและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด  และสังคมมีเสถียรภาพ อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขด้วย
ความมีระเบียบวินัย 
         สรุปได้ว่า องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลตามแนวคิดของแต่ละบุคคล แต่ละหน่วยงาน 
และองค์การต่าง ๆ อาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้าง แต่เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า จะประกอบด้วยหลัก 
6 ประการ ได้แก่  หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  
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 จากองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลตามแนวคิดของแต่ละบุคคล แต่ละหน่วยงาน และ
องค์การต่าง ๆ  ท่ีผู้วิจัยน าเสนอมา ซึ่งพบว่า ประกอบด้วยหลัก 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม  
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่านั้น  
ผู้วิจัยจึงศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. หลักนิติธรรม  
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2542)  ระบุว่า ตามระเบียบส านัก  
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542  หลักนิติธรรม หมายถึง 
การตรากฎหมายท่ีถูกต้องเป็นธรรม การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย การก าหนดกฎหมาย  
การก าหนดกฎกติกา และการปฏิบัติตามกฎ กติกา ท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงสิทธิ 
เสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก กระบวนการเสนอร่างกฎหมาย กฎข้อบังคับต่าง ๆ  เป็นไปด้วย
ความชอบธรรม เนื้อหาของกฎหมายมีความทันสมัย เป็นธรรมเป็นท่ียอมรับของสังคม และสังคม
ยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้นต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ  บังคับใช้กับ 
ทุกคนอย่างเสมอภาค  ไม่เลือกปฏิบัติ  และไม่ขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย การปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีใช้ในการบริหารงานร่วมกันภายในภาครัฐ เช่น กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีใช้ใน
การบริหารงานร่วมกันภายในภาครัฐ เช่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีใช้ในการบริหารงานงบประมาณ 
พัสดุ และบริหารงานบุคคล เอื้อต่อการบริหารท่ีคล่องตัวและรับผิดชอบต่อผลงานและประชาชน  
แต่ละองค์กรกติกาท่ีใช้ในการบริหารงานภายใน เช่น การมาท างานหรือเข้าประชุมให้ตรงเวลา  
การให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค รวมถึงข้อตกลงในการสับเปล่ียนหน้าท่ีภายในองค์กร 
 อานันท์  ปันยารชุน (2543)  กล่าวไว้ว่า หลักนิติธรรมว่าการบังคับใช้กฎหมายต้องเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่าย ท้ังเจตนารมณ์ สาระเพื่อประโยชน์ต่อคนหมู่มาก ไม่ใช่เพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 ทิพาวดี  เมฆสวรรค์ (2543)  เสนอว่า หลักนิติธรรม คือ การใช้กฎเกณฑ์หรืออ านาจอย่าง 
ชอบธรรม เป็นกฎเกณฑ์เป็นกติกาท่ีมีเหตุผล 
 สุดจิต  นิมิตกุล (2543) อ้างถึงหลักนิติธรรมตามนัยในการด าเนินงานของกระทรวงมหาดไทยว่า 
การด าเนินงานตามหลักนิติธรรม (operating by rule of law) คือ การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขและ
เพิ่มเติมกฎหมายให้มีความทันสมัย และเป็นธรรม  
 อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ (2543) กล่าวว่า หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย และการบังคับ 
ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม การใช้อ านาจรัฐอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์และสิทธิมนุษยชน 
 สัมมา  รธนิธย์ (2560)  กล่าวว่า หลักนิติธรรม  หมายถึง การมีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ท่ียุติธรรม
และชัดเจนของกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกันเป็นท่ียอมรับของสังคม 
อันจะท าให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเหล่านั้น  ด้วยกระบวนการยุติธรรมและ
ถูกบังคับใช้กับคนกลุ่มต่าง ๆ  อย่างเสมอภาค  เท่าเทียมกัน  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
 สรุปได้ว่า หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายท่ีเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  การบังคับใช้
กฎหมายท่ีตราขึ้นนั้นอย่างเท่าเทียมกันแก่ทุกฝ่าย  การใช้อ านาจรัฐอย่างเป็นธรรมและชอบธรรม รวม
ความถึงการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข  เพิ่มเติมกฎหมายให้มีความทันสมัย  และเป็นธรรมอยู่เสมอ   
โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนเป็นท่ีต้ัง 
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 2.  หลักคุณธรรม  
 วศิน อินทสระ (2541) กล่าวว่า คุณธรรม คือ อุปนิสัยอันดีงามซึ่งส่ังสมอยู่ในดวงจิต 
อุปนิสัยอันนี้ได้มาจากความพยายามและความประพฤติติดต่อกันมาเป็นเวลานาน คุณธรรมสัมพันธ์
กับหน้าท่ีอย่างมาก  เพราะการท าหน้าท่ีจนเป็นนิสัย จะกลายเป็นอุปนิสัยอันดีงามท่ีส่ังสมในดวงจิต
เป็นบารมี มีลักษณะอย่างเดียวกันนี้ ถ้าเป็นฝ่ายช่ัว เรียกว่า อาสวะ คือ กิเลสท่ีหมักหมมในดวงจิต 
ย้อมจิตให้เศร้าหมองเกรอะกรังด้วยความช่ัวนานาประการ  กลายเป็นสันดานช่ัว ท าให้แก้ไขยาก  
สอนยาก  
 พระธรรมปิฎก (2542) กล่าวถึงคุณธรรมไว้ว่า คุณธรรมคือคุณสมบัติท่ีเสริมสร้างจิตใจให้ 
ดีงามให้เป็นจิตใจท่ีสูง ประณีต และประเสริฐ เช่น ความรัก ความเมตตา ความสงสารอยากให้ผู้อื่น
พ้นทุกข์  ความยินดี การวางตัวเป็นกลาง ความมีน้า ใจ ความเสียสละ  ความกตัญญูกตเวที  
ความละอาย และกลัวบาป ความเคารพนบนอบ และความสุภาพอ่อนโยน 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2542) ระบุว่า ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 กล่าวถึงการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมว่า 
เป็นการยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไป พร้อม ๆ กัน 
เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัย
ประจ าชาติ ประชาชนแต่ละคนท าหน้าท่ีอย่างถูกต้อง เลือกทางานท่ีสุจริตและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ต่อส่วนรวม ปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นพลเมืองดี คือ  ถือปฏิบัติตามฆราวาสธรรม ได้แก่ สัจจะ 
(การรักษาความสัจ) ทมะ (การรู้จักข่มใจตนเอง) ขันติ (การอดทน อดกล้ัน และอดออม) และจาคะ 
(การรู้จักระวังความช่ัว ความทุจริต) ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
พระราชทานแก่คนไทยทุกคนในโอกาสครบ 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (ปี 2525) ซึ่งเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนด้วย ผู้แทนประชาชนท่ีเข้าไปบริหารราชการ
ต้องเข้าสู่หน้าท่ีด้วยความชอบธรรม ท้ังเจ้าหน้าท่ีของรัฐฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าจะต้องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา  77 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
รวมท้ังจัดระบบงานท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชน และปฏิบัติตามข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วย
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน  พ .ศ.2537 คือ มีจรรยาบรรณต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน  
ต่อผู้ร่วมงาน และต่อประชาชนและสังคม 
 ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543) กล่าวถึงคุณธรรมว่า บุคคลต้องยึดคุณธรรมตัวเองเป็นหลัก
เสร็จแล้วกลไกต่าง ๆ  ท่ีจะเป็นตัวคานอ านาจ ย่อมมีอยู่แล้ว นั่นคือ เราต้องเริ่มจากรักษาสิทธิและ
หน้าท่ีของเราต้องมีความฉลาดในการใช้อ านาจของเรา 
 สุดจิต  นิมิตกุล (2543) อ้างถึงหลักคุณธรรมตามนัย ในการด าเนินงานของกระทรวงมหาดไทยว่า 
หลักคุณธรรมหมายถึง  ความอดทน  อดกล้ัน และการยอมรับต่อทัศนะท่ีหลากหลายรวมท้ังต้องยุติ
ข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล  หาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันได้ 
 ทิศนา  แขมมณี (2546)  กล่าวว่า  คุณธรรมหมายถึง คุณลักษณะหรือสภาวะภายในจิตใจ
ของมนุษย์ท่ีเป็นไปในทางท่ีถูกต้อง ดีงาม ซึ่งเป็นภาวะนามธรรมอยู่ในจิตใจ 
 สัมมา  รธนิธย์  (2560)  กล่าวถึงหลักคุณธรรมว่า  หมายถึงการใช้อ านาจความชอบธรรม 
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อย่างถูกต้อง  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพ  มีความซื่อสัตย์  จริงใจ  ขยัน  อดทน   
มีระเบียบวินัยในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต  มีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์
สูงสุด  สังคมมีเสถียรภาพ  อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  ซึ่งเป็นหลักส าคัญในหลักธรรมาภิบาลหรือระบบ
การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
 สรุปได้ว่า  หลักคุณธรรม คือ ความถูกต้องดีงามท่ีควรมีอยู่ในตัวบุคคล และให้คงอยู่ใน
สังคม  ท้ังนี้รวมความถึงการใช้อ านาจความชอบธรรมอย่างถูกต้องของผู้มีอ านาจ  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติตาม
ได้ยึดมั่นในความถูกต้องดีงามนั้น  
 3. หลักความโปร่งใส  
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2542) ระบุว่า ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 กล่าวถึงหลักความโปร่งใสว่าหมายถึง  การสร้าง
ความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรทุกองค์กร ให้มีความ
โปร่งใส ประชาชน มีอิสระในการส่ือสาร ส่ือมวลชนสามารถปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และมีจริยธรรม 
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ การตัดสินใจและการปฏิบัติงานของรัฐต้องมีความโปร่งใส เรื่องนี้เป็นประเด็นส าคัญในการ
ตัดสินใจลงทุนท่ีเหมาะสมของภาคธุรกิจ ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐจะช่วยให้ภาคธุรกิจเอกชนและ
ประชาชนตัดสินใจได้ถูกทางและประชาชนสามารถตรวจสอบการทางานของภาครัฐไ ด้  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ช่วยให้ประชาชนมีโอกาสในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการของภาครัฐ เพื่อท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิ
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชน
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 ก าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐ ก าหนดขั้นตอน และระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนและภายในองค์กรต้องมีความโปร่งใสในการตัดสินใจ ในการบริหารงาน 
เงิน คน มีการส่ือสารท่ีดีภายในหน่วยงานด้วย เช่น  มีการกระจายข่าวรายวัน หรือรายสัปดาห์เพื่อให้
สมาชิกในองค์กรได้รับทราบความเคล่ือนไหวในองค์กร  
 เกษม  วัฒนชัย (2543)  กล่าวถึงหลักความโปร่งใสไว้ว่า  ในการออกแบบระบบ   
และกระบวนการบริหารทุกขั้นตอนนั้น  จะต้องยึดหลักความโปร่งใส อธิบายด้วยเหตุผล และมีหลักฐานก ากับ 
 อานันท์  ปันยารชุน (2543) กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญท่ีจะท าให้เกิดความโปร่งใสคือ  
สังคมต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องได้รวดเร็ว  ทันการณ์และครบสมบูรณ์  ต้องมีกลไก  
ท่ีตรวจสอบได้  มีกระบวนการยุติธรรมท่ีเป็นอิสระ  มีส่ือท่ีเป็นอิสระและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ส่วนรัฐต้องมีเหตุผลท่ีสามารถอธิบายการตัดสินใจและการกระทาต่าง ๆ ได้ 
 สุดจิต  นิมิตกุล (2543)  อ้างถึงหลักความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของกระทรวงมหาดไทยว่า  
หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ ต้องตรงกับข้อเท็จจริง และสามารถตรวจสอบได้  โดยมีการด าเนินการท่ี
เปิดเผย  ชัดเจน และเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 
 บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ล้ี (2544)  กล่าวว่า  ความโปร่งใส เป็นการพิจารณา 
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย  กระบวนการท างาน  กฎเกณฑ์ กติกา และความต้ังใจจริง   
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ในการบริหารงานของรัฐ  มีความเป็นอิสระในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 โสมนัส ณ บางช้าง (2544) กล่าวถึงความโปร่งใสท่ีเกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้น าว่า 
ผู้บริหารต้องมีความโปร่งใสในการท างาน  ไม่ซ่อนเร้นหรือปิดบัง และต้องเต็มใจให้มีกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกส่วน 
 สมาน  รังสิโยกฤษณฎ์ (2543)  กล่าวไว้ว่า  ความสุจริตและความโปร่งใส  (honesty and 
transparency) หมายถึง  การบริหารราชการท่ีมีความสุจริต ความโปร่งใส เปิดเผย ตรงไปตรงมา
ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างเสรี เป็นธรรม ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  สามารถติดตามผลและตรวจสอบได้ 
 สัมมา  รธนิธย์ (2560)  กล่าวถึงหลักความโปร่งใสไว้ว่า  หมายถึง   กระบวนการท างาน 
กฎเกณฑ์กติกาต่าง ๆ  ท่ีมีการด าเนินการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาของคนในองค์กร  มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  และมี
ความพร้อมท่ีจะถูกตรวจสอบได้ไม่ว่าเป็นจากองค์กรภายในหรือองค์กรภายนอก 
 สรุปได้ว่าความโปร่งใส หมายถึง การกระท าใด ๆ  ของภาครัฐ  ท้ังในระดับบุคคลและ
องค์กรท่ีเป็นไปอย่างเปิดเผย  สามารถคาดเดาได้  สามารถมองเห็นได้ และเข้าใจได้  ครอบคลุมถึง  
ทุกการกระท าท่ีเป็นผลมาจากการตัดสินใจของผู้บริหาร ต่อการด าเนินงานตามภารภิจ และงาน
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ โดยมีระบบงานและขั้นตอนการท างานท่ีชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้   
 4.  หลักการมีส่วนร่วม  
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2542) ระบุว่า ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542  ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า เป็น 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น 
การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติไว้หลายมาตรา ท่ีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น หมวด 3  
ว่าด้วยสิทธิ และเสรีภาพของชนชาวไทย มาตราท่ี 60  บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปฏิบัติราชการ  มาตราท่ี  76 หมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย  
การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมท้ังการตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐทุกระดับ 
 สมาน  รังสิโยกฤษณฎ์ (2543)  กล่าวว่า หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การบริหารราชการ 
ท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม  การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเสรี รวมถึงการให้เสรีภาพแก่ส่ือมวลชนและประชาชนในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ คุณลักษณะส าคัญประการหนึ่งท่ีประชาชนมีส่วนร่วมคือ การปกครองและ
การบริหารงานท่ีกระจายอ านาจ 
 อานันท์  ปันยารชุน (2543) กล่าวถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมว่า  การมีส่วนร่วม 
ของประชาชนเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตท่ีทรงพลัง มีความสุจริตโปร่งใส 
 สุรพล พุฒคา (2544)  กล่าวว่า  การมีส่วนร่วม หมายถึง  การที่ผู้บังคับบัญชาเปิด
โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เข้ามาเกี่ยวข้องผูกพันกับงานท่ีตนรับผิดชอบ ท้ังด้านกายและจิตใจ เพื่อให้ 
คนงานเกิดความพึงพอใจในงานท่ีตนรับผิดชอบ  และพร้อมท่ีดา เนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
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อย่างมีคุณภาพ 
 บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี  ล้ี (2544) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม รวมถึง คนไทยทุกคน
ต้องรู้จักสิทธิ และการใช้สิทธิ ประชาชนต้องต่ืนตัว กระตือรือร้นท่ีจะรับรู้ ตรวจสอบ 
กระบวนการตัดสินใจของภาครัฐและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนอื่น  สร้างภาคประชาสังคม 
ท่ีเข้มแข็ง มีทัศนะคติต่อส่วนร่วมที่ถูกต้อง และมีคุณธรรม 
 วนิดา แสงสารพันธ์ (2544)  กล่าวว่า หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการท่ี
ประชาชนสามารถท่ีจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกันในการบริหารจัดการทางสังคม 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 สัมมา  รธนิธย์ (2560)  กล่าวถึงหลักการมีส่วนร่วมว่า  หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันของบุคลากรทุกฝ่ายในองค์กร  ร่วมกันแสดงความคิดเห็น  ให้ค าแนะน าปรึกษา  ร่วมวางแผน  
ร่วมปฏิบัติท่ีเห็นพ้องต้องกัน  และร่วมรับผลท่ีจะเกิดขึ้น  เพื่อเปิดกว้างในความคิดเห็น หาทางออกท่ี
ดีท่ีสุดส าหรับทุก ๆ คน  เกิดการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีต้องการโดยการกระท าผ่านกลุ่มหรือองค์กร 
เพื่อให้บรรลุถึงความเปล่ียนแปลงท่ีพึงประสงค์ 
 สรุปได้ว่า หลักการมีส่วนร่วมหมายถึง การให้โอกาสแก่ผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้องในองค์กรได้ร่วม
รับรู้ ร่วมคิด ร่วมแสดงความเห็น  ร่วมตัดสินใจในการปฏิบัติงานและมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตรวจสอบการด าเนินงานต่าง ๆ รวมท้ังร่วมรับผลท่ีเกิดขึ้นท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังนี้  การ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดความสามัคคี  และมีความผูกพันกับองค์กร  
 5. หลักความรับผิดชอบ  
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2542) ระบุว่า ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542  ให้ความหมายของหลักความรับผิดชอบ
ว่า หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ความสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหา
สาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา  ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ี 
แตกต่างและความกล้าท่ีจะยอมรับผลดีและเสียจากการกระท าของตน ประชาชนรู้เข้าใจใช้สิทธิ 
เสรีภาพ และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย รับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี และกระจายอ านาจการตัดสินใจลงสู่ระดับ
ล่าง เพื่อให้ความรับผิดชอบในทุกระดับมีความชัดเจน  และรณรงค์ให้ประชาชนรับผิดชอบด้วย 
 พรอัมรินทร์ พรหมเกิด (2543)  ให้ความหมายของหลักการรับผิดชอบว่า การตัดสินใจ 
ในการท างานใด ๆ ก็ตาม  ต้องสามารถอธิบาย โดยมีข้อมูลให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับรู้ว่า เหตุใดจึงตัดสินใจ
อย่างนั้น ซึ่งเมื่อตัดสินใจไปแล้วผลจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ได้ แต่ต้องรับผิดชอบการตัดสินใจของตนเอง 
 โสมนัส ณ บางช้าง (2544) กล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์กรว่า ผู้บริหารต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดอย่างเคร่งครัด  การละเลยไม่ว่าจะเกิดจากการจง
ใจหรือประเมินเลินเล่อ ท่ีน ามาซึ่งความเสียหายอย่างรุนแรง ผู้บริหารต้องรับผิดชอบอย่างเต็มท่ี 
 สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2543) กล่าวไว้ว่า การมีพันธะความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการ
บริหารราชการท่ีมีความรับผิดชอบในภาระหน้าท่ีและบทบาทท่ีมีต่อสาธารณะชน  การมีพันธะ
รับผิดชอบเช่นนี้ องค์กร  หน่วยงาน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องต้องพร้อมและสามารถถูกตรวจสอบและวัดผล 
การด าเนินงาน 
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 บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ล้ี (2544)  กล่าวว่า  การตัดสินใจใด ๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ต้องกระท าโดยมีพันธะความรับผิดชอบในส่ิงท่ีตนเองกระท ากับสาธารณชนหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีเกิดแก่ส่วนร่วมเป็นหลักและมีจิตใจเสียสละเห็นคุณค่า
สังคมท่ีตนเองสังกัดอยู่ 
 ทิพาวดี  เมฆสวรรค์ (2543)  กล่าวไว้ว่า บุคคลต้องรับผิดชอบต่อตนเองในเรื่องการรักษา
เวลาเป็นอันดับแรก  ต่อมาจึงรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี หรือการท างานอย่างตรงไปตรงมา และ
อันดับสุดท้าย  ต้องรับผิดชอบต่อสังคม โดยต้องโยงความรับผิดชอบไล่ไปจนถึงสังคมให้ได้ 
 สัมมา  รธนิธย์ (2560)  กล่าวถึงหลักความรับผิดชอบไว้ว่า  หมายถึง  การตระหนักในสิทธิ
หน้าท่ี  การใส่ใจในปัญหา  และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาในส่ิงท่ีตนเองปฏิบัติ  โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนแก่ส่วนรวมเป็นหลัก  และมีจิตใจท่ีเสียสละให้แก่ส่วนรวม  และพร้อมท่ีจะได้รับ
การตรวจสอบจากการร้องเรียนหรือการกล่าวหาท่ีได้รับจากการกระท าของคน 
 สรุปได้ว่า หลักความรับผิดชอบมีความหมายว่า ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการ
ประพฤติปฏิบัติของตน  แล้วยอมรับผลท่ีเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัตินั้นท้ังท่ีเป็นข้อดีและข้อเสีย
อีกท้ัง  การประพฤติปฏิบัติดังกล่าวต้องเป็นไปโดยค านึงประโยชน์ของส่วนร่วมเป็ นส าคัญ และ
สามารถตรวจสอบได้  ท้ังนี้ แนวทางปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบ  ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้
เป็นไปตามกฎหมาย  และข้อก าหนดอื่นอย่างเคร่งครัด  ต้องมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ
จากภายนอก รวมทั้ง ต้องยอมรับผลท่ีเกิดจากการตัดสินใจ และการกระท า และสามารถช้ีแจงเหตุผล
ในการกระท านั้นได้ 
 6. หลักความคุ้มค่า  
 อรพินท์ สพโชคชัย (2541) กล่าวถึงหลักความคุ้มค่าไว้ว่า เป็นกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดกระบวนการท างาน การจัดองค์กร การจัดสรรบุคลากร 
การใช้ทรัพยากรสาธารณะต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม มีการด าเนินการให้บริการสาธารณะ 
ท่ีให้ผลลัพธ์เป็นท่ีน่าพอใจ และกระตุ้นการพัฒนาของสังคมทุกด้าน 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2542) ระบุว่า ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542  ให้ความหมายของหลักความคุ้มค่าว่า
หมายถึง การบริหารจัดการและให้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประโยชน์ส่วนร่วม 
โดยรณรงค์ให้คนไทย มีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ 
และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่ งยืน การใช้ทรัพยากรต้องใช้อย่างประหยัด มีการ
หมุนเวียนใช้ สร้างทดแทนใหม่ ลดการเกิดมลภาวะท้ังในดินในน้ าและบนอากาศ เพื่อการส่งทอด
ทรัพยากรท่ีสมบูรณ์ให้คนรุ่นถัดไป ทุกหน่วยงานจะต้องใช้งบประมาณอย่างประหยัด มีรายงานผล
การท างาน  และแสดงต่อสาธารณะ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องมีความเข้าใจอย่างดีในเรื่องประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่าของโครงการ 
 เกษม วัฒนชัย (2543)  กล่าวถึง  หลักความคุ้มค่าว่า  การท ากิจการใดต้องสร้างระบบ 
คุณภาพมาตรฐานควบคู่กันไป  ให้มีก าหนดมาตรฐานท่ีจะไปถึงก าหนดวิธีปฏิบัติและสร้างคู่มือปฏิบัติ 
แล้วประเมินผลเป็นระยะ การบริหารจัดการทุกด้าน ต้องยึดหลักประหยัดและหลักประสิทธิภาพ 
เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีคุณค่าท่ีสุด 
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 ทิพาวดี  เมฆสวรรค์ (2543) กล่าวไว้ว่า หลักการคุ้มค่า คือ การใช้ทรัพยากรต้ังแต่เวลา 
วัสดุ ส่ิงของต่าง ๆ เงื่อนไข  การใช้สมองอย่างคุ้มค่า  เพื่อให้งานของเรามีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
ไม่ทุจริต 
 สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2543) กล่าวถึงหลักความคุ้มค่าไว้ว่า  เป็นการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินงานด้านจัดการ กระบวนการทางาน การจัดองค์การ การจัดสรรบุคคลและมีการใช้
ทรัพยากรสาธารณะอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม มีการด าเนินการและการให้บริการแก่ประชาชนท่ีให้ 
ผลลัพธ์เป็นท่ีน่าพอใจ กระตุ้นการพัฒนาของสังคมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง สังคมวัฒนธรรม 
และเศรษฐกิจ 
 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ล้ี (2544) กล่าวถึงหลักความคุ้มค่าว่า คือ การท าให้
สังคมไทยเป็นสังคมท่ีรู้คุณค่าทรัพยากรของชาติและบริหารงานด้วยความประหยัดมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐต้องให้บริการท่ีมีคุณภาพแก่ประชาชน 
 สัมมา  รธนิธย์ (2560) กล่าวถึงหลักความคุ้มค่าไว้ว่า หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากร 
ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง  และพัฒนาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 สรุปได้ว่า หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดด้วย
ความประหยัด  หมุนเวียนใช้ และสร้างทดแทนใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนร่วม  รวมท้ังรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน  มีการรายงานผลการท างานและแสดง
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรต่อสาธารณะ อีกท้ังต้องค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ค านึงถึงผลระยะยาว และเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องมีความเข้าใจอย่างดีในเรื่องประสิทธิภาพ และความ
คุ้มค่าของโครงการ และพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  2.1.5 การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 สถานศึกษาเป็นสถาบันทางสังคมท่ีมีความส าคัญท่ีสุดในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ 
เนื่องจาก  สถานศึกษาเป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาทวิชา ถ่ายทอดความรู้  วัฒนธรรม  ฝึกทักษะอาชีพ  
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  และฝึกทักษะชีวิต  
อันจ าเป็นในการด ารงชีพให้กับนักเรียน  สรรค์สร้างบุคลิกภาพทางสังคมให้แก่นักเรียน   เพื่อให้
สามารถปรับตนในการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและปฏิบัติตนให้มีคุณค่าแก่สังคม  เป็นทรัพยากร
มนุษย์ตามความต้องการทางสังคม  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บริหารจัดการ คอยก ากับ ติดตาม 
และดูแลการด าเนินการของโรงเรียน อีกท้ัง พยายามทุกวิถีทางท่ีจะด าเนินการทุกอย่างท่ีเกี่ยวกับ
การศึกษาให้มีผลผลิต คือ นักเรียนท่ีมีคุณภาพในท่ีสุด  เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ใน โลกยุค
ปัจจุบัน จึงอาจกล่าวได้ว่า  ผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญต่อการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เนื่องจาก การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังจะด าเนินงานจนประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด  ย่อมขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพราะผู้บริหารสถานศึกษาจัดบุคลากรให้
ร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด นั่นคือ ผู้บริหารสถานศึกษาจะ
เป็นผู้ท่ีก าหนดแนวทางให้กับการท างานของบุคลากร เพื่อให้สามารถด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย  
ถ้าปราศจากผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว บุคลากรท่ีรวมกันขึ้น ก็จะไม่มีความหมายและไม่สามารถท า
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อะไรได้ส าเร็จ  ดังค ากล่าวของชาญชัย  อาจินสมาจาร (2560) ท่ีกล่าวถึงความส าคัญของผู้บริหาร
สถานศึกษาไว้ว่า  ผู้บริหารสถานศึกษา คือ ศูนย์กลางขององค์กรท้ังหมดในโรงเรียน  ความส าเร็จของ
โรงเรียนขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ  ความตื่นตัว  ความมียุทธวิธี  ประสบการณ์   ความคิด  ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ การอุทิศตัวเอง  ความเสียสละ  และความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา  ซึ่ง
หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นครูให้น านโยบายการศึกษาออกปฏิบัติและ
ด าเนินการเพื่อผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในลักษณะของชีวิตในโรงเรียน  ท้ังนี้  ธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดใหม่
ท่ีเน้นบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบประเมินผล 
ได้อย่างชัดเจน  เพราะธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ท่ีได้รับการยอมรับท้ังใน
ระดับนานาชาติ ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นว่าเป็นหลักการท่ีดีมีประโยชน์ สามารถช่วยป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาช่วยให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง  และมีการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ในประเทศไทยมีองค์กรทางราชการ และสถาบันการศึกษาได้มีการริเริ่มน าหลักธรรมาภิบาลไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้นตามล าดับ (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ล้ี , 2544) อีกท้ัง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และแก้ไขเพิ่มเติม 2545, 2553) หมวด 5 การบริหาร
และจัดการศึกษาได้มีการปรับการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา (มาตรา 31-38) 
ให้เน้นความส าคัญในการกระจายอ านาจ (มาตรา 39-40) ลงมาในระดับต่าง ๆ จนถึงสถานศึกษา
ในการบริหารจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคต่าง ๆ  ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลอยู่โดยนัย 
 กระทรวงศึกษาธิการพยายามท่ีจะส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานโดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ท่ีดี พ.ศ.2542 สถานศึกษาท่ัวประเทศหลายแห่งก็ได้มีนโยบายท่ีจะน าหลักธรมาภิบาลมาปรับใช้ 
ในการปฏิบัติงานโดยมีวัตถุประสงค์ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจ ตระหนักและ
ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าท่ี โดยการปรับปรุงวิธีการท างานให้เกิดระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ปรับปรุงระบบและกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงานให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องและ
สอดคล้องกับการปฏิรูปงานสอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา โดยมี
เป้าหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตลอดจนมุ่งหวัง
ให้หน่วยงานทางการศึกษาได้น าแนวคิดในการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลไปเสริมสร้างการ
บริหารงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสุวรรณ ทองค า (2546) กล่าวถึง การน าหลักการบริหาร
และการจัดการท่ีดีมาใช้บูรณาการการ  ส่วนท่ีดีของแนวคิดต่าง ๆ  ของการบริหารเพื่อน ามาปรับใช้ใน
บริบทขององค์การทางการศึกษา เช่น แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงาน เป็นต้น เช่นกันกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ท่ีระบุว่า  การบริหาร 
จัดการของสถานศึกษา  ซึ่งมีหนาท่ีใหบริการการศึกษาแกประชาชนและเปนสถานศึกษาของรัฐ 
จะตองน าหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี เรียกกันโดยท่ัวไปวา ธรรมาภิบาล
มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาในฐานะท่ี
เปนนิติบุคคล  หลักการดังกลาว  ไดแก  หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการ 
มีส วนร วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ มค า หลักธรรมาภิบาลอาจบูรณาการเข ากับ 
การด าเนินงานดานตาง ๆ  ของสถานศึกษาซึ่งไดแก การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
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บริหารงานบุคคล และบริหารท่ัวไป และเปาหมายในการจัดการศึกษา คือ ท าใหผูเรียนเปนคนดี  เกง 
และมีความสุข ดังแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ในภาพท่ี 2.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.1  หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารการศึกษา 
 
  รายละเอียดแนวคิดของธรรมาภิบาลในแตละดานมีดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

1. การบริหารงานดานวิชาการ งานวิชาการเปนงานหลัก หรือเปนภารกิจหลักของ 
สถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มุงใหกระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากท่ีสุด ดวยเจตนารมณท่ีจะให
สถานศึกษาด าเนินการได โดยอิสระคลองตัวรวดเร็วสอดคลองกับความตองการ ของผู เรียน 
สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยส าคัญ
ท าใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมท้ังการวัดปจจัยเกื้ออหนุนการพัฒนาคุณภาพ นักเรียน 
ชุมชน ทองถิ่น ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

2.  การบริหารงบประมาณ การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระ 
ในการบริหารจัดการมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนน ผลสัมฤทธิ์และ
บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน ของสถานศึกษา 
รวมทั้งจัดหารายได จากบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชน ทางการศึกษา สงผลใหเกิด
คุณภาพท่ีดีขึ้นตอผูเรียน  

3.  การบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจส าคัญท่ีมุงสงเสริมให
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการดาน การบริหารงานบุคคล
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ใหเกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลัก ธรรมาภิบาล ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนามีความรูความสามารถมีขวัญก าลังใจไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปน็ส าคัญ  

4.  การบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานท่ัวไปท่ีเกี่ยวของกับการจัดระบบ บริหารองคกรให
บริการบริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายท่ีก าหนดไว โดยมี บทบาท
หลักในการประสานสงเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการ การศึกษาทุก
รูปแบบ มุ งพัฒนาสถานศึกษาให ใช นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย าง เหมาะสม ส ง เสริม  
ในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ของ
งานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวม ของบุคคล 
ชมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

สรุปไดวา การจัดการศึกษามีหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเขาไปเกี่ยวของกับการ 
บริหารสถานศึกษาในทุกขายงาน  อาทิ การบริหารงานวิชาการตองใชหลักการมีสวนรวม หลักความ
รับผิดชอบ โดยเนนการท างานเปนอิสระคลองตัว  การบริหารงบประมาณใชหลักความโปรงใส
ตรวจสอบไดและความคุมคาในการบริหารเพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารงาน  บุคคล  
เปนหลักนิติธรรม การมีสวนรวมและความรับผิดชอบสุดทาย การบริหารงานท่ัวไปเนน ความโปรงใส 
รับผิดชอบรวมกันตรวจสอบ และการมีสวนรวมของทุกคนทุกฝาย 
 อย่างไรก็ตาม  การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษายังไม่มี
นักวิชาการหรือนักการศึกษากล่าวถึงโดยตรงในบริบทของสถานศึกษามากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ใช้หลักธรรมาภิบาลในองค์ประกอบท่ีผู้วิจัยได้น าเสนอไว้ข้างต้น ได้แก่  หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  มีเพียงบางแนวคิด
ส าหรับหน่วยงานทางราชการ ดังนี้ 
 1.  หลักนิติธรรม 
          ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2542) ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลัก
นิติธรรมคือ  เผยแพร่ความรู้เรื่องกฎ ระเบียบหน่วยงานแก่ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป สร้าง
จิตส านึกให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน ในการใช้ ทบทวน ปรับปรุง กฎระเบียบ และกระบวนการด้วย
ความเป็นธรรม 
 2.  หลักคุณธรรม 
         ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543)  ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติของความชอบธรรมโดยเฉพาะ 
ความชอบธรรมในการบริหารงานบุคคล คือ ไม่เล่นพรรคเล่นพวก ไม่มอบหมายงานแบบเลือกปฏิบัติ 
ประเมินผลแบบไม่มีเหตุไม่มีผล ท างานตามอ าเภอใจ การท างานต้องยึดหลักคุณธรรม การรักษาสิทธิ
และหน้าท่ีต้องมีความฉลาดในการอ านาจ  ท้ังนี้ ในประเด็นคุณธรรมของครู จะหมายถึง คุณสมบัติท่ี
เป็นความดี ความถูกต้องเหมาะสม ซึ่งมีอยู่ภายใต้จิตใจของครู และเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพครู กระท าหน้าท่ีครูได้อย่างสมบูรณ์ และหลักคุณธรรมในการบริหารงาน หมายถึง ปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความชอบธรรมในการบริหารงานบุคคล 
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 3.  หลักความโปร่งใส 
        ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2542) ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติของหลัก
ความโปร่งใสไว้ คือ  
         3.1  ผู้บริหารก าหนดเป็นนโยบายให้มีการปรับปรุงกลไกการท างาน ของข้าราชการ 
ให้เน้นการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
         3.2  ผู้บริหารทบทวนขั้นตอนและกฎระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตให้มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีตัวชี้วัดท่ีชัดเจน และมีผู้รับผิดชอบทุกขั้นตอน    
         3.3  ผู้บริหารปฏิบัติตนตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างราชการใสสะอาด เช่น 
จัดท าแผนการสร้างความโปร่งใสในกระบวนการท างานทุกขั้นตอน รวมทั้งแผนการป้องกัน การทุจริต 
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานของตน 
 4. หลักการมีส่วนร่วม 
        กระทรวงศึกษาธิการ (2547) ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติของการมีส่วนร่วมของประชาชน
จะต้องครอบคลุมในประเด็นต่อไปนี้ คือ  ประเด็นท่ีหนึ่ง การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีครอบคลุมถึง
การสร้างโอกาสท่ีเอื้อให้สมาชิกทุกคนของชุมชนและสังคมได้ร่วมกิจกรรมซึ่งน าไปสู่ระบวนการพัฒนา
และเอื้อให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน  ประเด็นท่ีสอง  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน สะท้อนให้เห็น การเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยความสมัครใจ และเป็นประชาธิปไตย ในการ
ตัดสินใจ เพื่อก าหนดเป้าหมาย ก าหนดนโยบาย การวางแผนการด าเนินโครงการและการแบ่งสรร
ประโยชน์จากพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน  ประเด็นท่ีสาม  การมีส่วนร่วมเป็นความเช่ือมโยงระหว่างส่วนท่ี
ประชาชนลงแรงและทรัพยากรเพื่อการพัฒนากับประโยชน์ท่ีได้รับจากการลงทุนลงแรงดังกล่าว  และ
ประเด็นท่ีส่ี  ลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจผิดแผกแตกต่างกันไปตามสภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศ นโยบายและโครงสร้างการบริหาร รวมทั้งลักษณะทางเศรษฐกิจของประชาชน การมีส่วน
ร่วมของประชาชนมิไ ด้ เป็น เพียงเทคนิควิธีการ แต่เป็นปัจจัยส า คัญในการประกันให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาท่ีมุ่งเอื้อประโยชน์ต่อประชาชน การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 อานันท์ ปันยารชุน  (2541)  ก าหนดแนวทางปฏิบัติของการมีส่วนร่วมไว้ว่า  การมีส่วนร่วม
ต้องอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพ การตัดสินใจว่าจะเลือกในการมีส่วนร่วม หรือไม่ ท่ีส าคัญจะต้องไม่มี
ใครเป็นนาย หรือเป็นนายแห่งชีวิตใคร  และกระบวนการมีส่วนร่วมนั้น จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความ
เสมอภาคและความสามารถพึ่งพาตนเองซึ่งจะท าให้เกิดความตระหนักรับรู้ในความส าคัญของการมี
ส่วนร่วม 
 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ล้ี (2544) ก าหนดแนวทางปฏิบัติของการมีส่วนร่วมไว้ว่า
ประกอบด้วย  การตัดสินใจ (Decision-making) การเกิดความรู้สึกผูกพันต่อกิจกรรมหรือเรื่องนั้น ๆ  
(Commitment)  และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (Behavioral component)  การมีส่วนร่วม จึง
เป็นการท่ีบุคคลได้เข้ามาร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ร่วม
เสียสละเวลา แรงงาน วัสดุ อุปกรณ์และอื่น ๆ ซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจและอารมณ์ของบุคคลนั้น ดังนั้น 
การมีส่วนร่วมควรท าด้วยความสมัครใจ และต้ังอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาค ซึ่งการให้สมาชิกเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติอย่างแท้จริงจะท าให้บุคคล ชุมชน เกิดความรู้สึกว่าตนเองได้ลงทุนมีความผูกพัน
และอุทิศพลังทุกอย่างเพื่อให้งานประสบความส าเร็จ 
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 สนิท สุทนต์  (2544)  ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติของการมีส่วนร่วมต่อการจัดการการศึกษา  
ให้ประสบความส าเร็จ มีองค์ประกอบท่ีส าคัญคือ  บุคคล ได้แก่ ผู้ปกครอง ประชาชนในชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  องค์กร ได้แก่ หน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชน หมู่บ้านและสถานท่ีส าคัญในท้องถิ่น  
และกิจกรรม ได้แก่ งานหรือโครงการ กลุ่มกิจกรรมท่ีประชาชนจะท าร่วมกันในลักษณะ ริเริ่ม 
ร่วมค้นหา ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติการ  ร่วมในผลประโยชน์ และ 
ร่วมติดตาม ประเมินผล การก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจะต้องมีเครือข่ายในการติดต่อประสานงานกัน
โดยจะต้องมีกิจกรรมกลุ่มท่ีแตกต่างกันออกไป 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2542) ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติของหลัก
ความมีส่วนร่วมไว้ 4 ประการ คือ  ประการท่ีหนึ่ง ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกลไกการให้ผู้มีเกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วม  ประการท่ีสอง กระจายอ านาจการบริหารงานในหน่วยงานหรือสู่ท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ประการท่ีสาม รณรงค์เพื่อสร้างจิตส านึกเรื่องการมีส่วนร่วมแก่
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน  และประการสุดท้าย สร้างหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้มีส่วนร่วม 
        5. หลักความรับผิดชอบ 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2542)  ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติของ 
หลักความรับผิดชอบ คือ ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างท่ีดี มีมาตรฐานหรือข้อก ากับความประพฤติ   
และสร้างความส านึกเรื่องความรับผิดชอบของตนเอง (Self-accountability) เช่น ใช้การมีส่วนร่วม 
ระบบการตรวจสอบ ระบบประเมินผลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 6.หลักความคุ้มค่า 
        ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2542)  ก าหนดแนวทางปฏิบัติของหลักความ
คุ้มค่าไว้ ได้แก่  การสร้างจิตส านึกแก่เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานในการประหยัดการใช้ทรัพยากร  การลด
ขั้นตอนการให้บริการ/การท างาน  การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต  การ
ก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานการท างาน  มีระบบติดตามและประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบความคุ้ม
ทุนในการด าเนินการ  มีระบบการรายงานผลท่ีสอดคล้องกับระบบการประเมินผล  และใช้เทคนิคการ
บริหารแบบใหม่ส าหรับบางงานท่ีหน่วยงานไม่ต้องท าเอง 
       สรุปได้ว่า  การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา คือ การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล ท้ังนี้  ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยต้องการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในองค์ประกอบ  6  องค์ประกอบ คือ  
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุ้มค่า ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาลท่ีน าเสนอมาท้ังหมด  ท าให้ผู้วิจัยนิยาม
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลได้ดังนี้ 
          1. หลักนิติธรรม หมายถึง การใช้กฎ กติกา กฎหมาย เกณฑ์ กฎระเบียบ ค าส่ัง ข้อบังคับ
ต่าง ๆ  ให้เป็นธรรม และเป็นท่ียอมรับของบุคลากรในสถานศึกษา โดยบุคลากรในสถานศึกษายินยอม
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พร้อมใจปฏิบัติตาม กฎ กติกา กฎหมาย เกณฑ์ กฎระเบียบ ค าส่ัง ข้อบังคับต่าง ๆ  เหล่านั้น ซึ่งถือว่า
เป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 
          2.  หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม  โดยผู้บริหารสถานศึกษา 
ยึดเป็นหลักในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นแบบอย่างแก่สังคม  รวมท้ังสนับสนุน  ส่งเสริม
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาตนเองไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน  
มีระเบียบวินัย และประกอบวิชาชีพโดยสุจริต 
          3. หลักความโปร่งใส  หมายถึง การเปิดเผยข่าวสาร ข้อมูล  สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ให้
บุคลากรภายในสถานศึกษาและประชาชนรับทราบและรับรู้  บุคลากรภายในสถานศึกษาและ
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน สร้างความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกันของบุคลากรในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
          4. หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมรับรู้  
สามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และร่วมรับผลท่ีเกิดขึ้น 
    5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักรู้ในสิทธิหน้าท่ี ส านึกในความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี การใส่ใจปัญหาของสถานศึกษา และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนเคารพในความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างและความกล้าท่ีจะรับผลจากการกระท าของตน          
 6. หลักความคุ้มค่า หมายถึง  การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู ่อย่าง
จ ากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรในสถานศึกษามีความประหยัด  
ใช้ของอย่างคุ้มค่า และมีการบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแข่งขันในระดับต่าง  ๆ รวมท้ังรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 
2.2  สุขภาพองค์การ 
 ในส่วนของสุขภาพองค์การ  ผู้วิจัยน าเสนอแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายของสุขภาพ
องค์การ  ความหมายของสุขภาพองค์การของสถานศึกษา  ความส าคัญของสุขภาพองค์การ  องค์การ
สุขภาพดี  และมิติวัดสุขภาพองค์การ  ดังนี้ 
 2.2.1  ความหมายของสุขภาพองค์การ 
 พรรณี  สุวัตถี (2537)  ให้ความหมายของค าว่าสุขภาพองค์การไว้ว่า หมายถึง  ภาวะแห่ง
ความสมบูรณ์ขององค์การท่ีสามารถคงอยู่ในสังคมได้ด้วยดี หากเปรียบองค์การเป็นส่ิงมีชีวิต องค์การ
ก็จะมีการเกิด การเจริญเติบโต การเส่ือม และการตายได้ในท่ีสุด ซึ่งคล้ายกับชีวิตมนุษย์ การท่ีมนุษย์
จะด ารงชีวิตอยู่ได้จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ  มาหล่อเล้ียง อาทิ อาหาร อากาศ เครื่องนุ่งห่ม และ
ยารักษาโรค ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นตัวป้อน (Input) ท่ีเข้าไปในร่างกายเพื่อท าให้เกิดกระบวนการ
(Process) ในการท างานของอวัยวะต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เช่น ระบบหายใจ  ระบบหมุนเวียนโลหิต 
ระบบย่อยอาหาร ตลอดจนระบบขับถ่าย หากอวัยวะดังกล่าวท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะ 
ท าให้ระบบต่าง ๆ  สามารถท างานได้อย่างสอดคล้องและประสานสัมพันธ์กันดี ก่อให้เกิดผลผลิต
(Output) ท่ีดี คือ ความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ รวมถึงการด ารงชีวิตท่ีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
เมื่ออุปมาให้องค์การเปรียบเสมือนร่างกายของมนุษย์แล้ว  องค์การมีระบบภายในหลายระบบ ท างาน
ตามภารกิจหน้าท่ีคล้ายกับระบบการท างานในร่างกายมนุษย์เช่นกัน  ระบบดังกล่าวได้แก่ ระบบ
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โครงสร้ าง (Structural Subsystem)  ระบบเทคโนโลยี  (Technology Subsystem) ระบบงาน (Task 
Subsystem) และ ระบบคน  (People Subsystem) ในแ ต่ละระบบมีอ ง ค์ประกอบภายใน 
ท าหน้าท่ีเป็นกลไกของการท างาน  เช่นเดียวกับการท างานของอวัยวะต่าง  ๆ ของร่างกาย  
หากองค์ประกอบแต่ละส่วนท างานได้ดีก็จะท าให้ระบบสามารถประสานสัมพันธ์กันได้  องค์การ 
ก็สามารถสนองตอบต่อเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ได้ส าเร็จ  แต่หากองค์ประกอบใดไม่สามารถ
ท างานหรือเส่ือมสมรรถภาพไปเป็นผลให้ระบบขาดความคล่องตัวในการประสานการท างานร่วมกัน   
ด้วยเหตุนี้เอง องค์การก็จะพบปัญหาในการปฏิบัติงานมีสภาพการณ์ของความไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นท าให้
องค์การไม่สามารถคงอยู่ได้ และในท่ีสุดองค์การนั้นก็เส่ือมและตายไป เช่นเดียวกับชีวิตของมนุษย์ 
 เจริญ  ควรหา (2552)  กล่าวว่า สุขภาพองคการ หมายถึง สภาวะท่ีสมบูรณขององคการ 
ท่ีปฏิบัติงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบ  องคการสามารถคงอยู ไดทามกลางส่ิงแวดล้อมท่ี
เปล่ียนไปของสังคม  มีการเจริญพัฒนาและมีความพร อม ในการเปล่ียนแปลงพัฒนาให มี
ความก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนมีความสามารถในการ จัดการกับปญหาตาง ๆ  ท่ีมาคุกคาม
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถท่ีจะปรับตัว และพัฒนาองคการใหกาวหน้าไปอย่าง
ยั่งยืน 
 กรรณิการ์  เฟื่องประยูร (2555)  กล่าวถึงความหมายของสุขภาพองค์การว่า สุขภาพองค์การ
หมายถึง การท่ีองค์กรสามารถด ารงกิจการอยู่ได้อย่างมั่นคง  มีความเจริญ  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
และมีความสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ  ท่ีมาคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 ชุตินันท์  แตงก่ า (2556)  กล่าวว่า  สุขภาพองค์การหมายถึง  สภาพหรือภาวะแห่งความ
สมบูรณ์ขององค์การท่ีสามารถด าเนินกิจการอยู่ได้อย่างมั่นคง  มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงามตาม
ภารกิจและความรับผิดชอบ  มีศักยภาพในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม  และสามารถจัดการกับ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสมาชิกในองค์การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล 
 ไมล์ส (Miles, 1973)  ได้ให้ทัศนะของสุขภาพองค์การว่า  เป็นการจัดชุดของระบบเพื่อให้
องค์การคงอยู่ได้อย่างเหมาะสมเป็นระยะเวลานาน  สามารถบ่งบอกถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ขององค์การในระยะเวลาอันยาวได้ 
 สรุปได้ว่า  สุขภาพองค์การหมายถึง  สภาวะขององค์การท่ีมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
หรือด าเนินงานต่าง ๆ  ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป  
และมีความสามารถในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นองค์กร
ท่ีสามารถปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงองค์การใหม้ีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าและด ารงอยู่ต่อไป   
 2.2.2  ความหมายของสุขภาพองค์การของสถานศึกษา 
 ชฎาพร  ยืนยงกิตติชัย (2547)  ให้ความหมายสุขภาพองค์การของสถานศึกษาไว้ว่า  
หมายถึง สภาพของสถานศึกษาท่ีเกิดจากสภาวะการปฏิบัติงานตามภารกิจและความรับผิดชอบของ  
สถานศึกษาท าให้สถานศึกษาสามารถท่ีจะปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงให้มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าได้
อย่างต่อเนื่อง สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ 
สถานศึกษาท่ีก าหนดไว้  
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 วราพร  จันทร์เดช (2548)  ให้ความหมายสุขภาพขององค์การของสถานศึกษาไว้ว่า  
หมายถึง  สภาพของสถานศึกษาที่เกิดจากสภาวะการปฏิบัติง านตามภารกิจและความ
รับผิดชอบของระบบสถานศึกษา ซึ่งสามารถตอบสนองการกระท าตามหน้าท่ีส าคัญของระบบสังคม 
4 ประการ คือมีการปรับตัว ท างานได้บรรลุวัตถุประสงค์ มีการบูรณาการความสามารถของบุคลากร 
และมีความซื่อสัตย์  ท าให้สถานศึกษามีความพร้อมต่อสภาวการณ์ต่าง ๆ  ในระบบสังคมได้อย่างเหมาะสม 
สามารถท่ีจะปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงให้สถานศึกษามีการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 
 กิจกิจพัฒน์ พันธ์แจ่ม (2549) ให้ความหมายของค าว่าสุขภาพองค์การของสถานศึกษา 
หมายถึง  สภาพของสถานศึกษาท่ีมีความศึกษา มีศักยภาพในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม  
และความเปล่ียนแปลงใด ๆ สามารถบรรลุถึงเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีความมั่นคงในหน่วยงาน  
มีความสามารถท่ีจะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 
 จินตนา ศุภกรธนสาร (2550) ให้ความหมายสุขภาพองค์การของสถานศึกษาไว้ว่า   
หมายถึง สภาวะของการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา  สถานศึกษาสามารถคงอยู่ มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้ มีกระบวนการบริหารภายในท่ีราบรื่น  
ไม่มีความตึงเครียด ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจเจตคติ ความรู้สึก ความคิดของบุคลากรในสถานศึกษา 
และ ก าร มี ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ งสถ าน ศึก ษ า   มี ค ว าม พ ร้ อ ม ท่ี จ ะ ปฏิ บั ติ ง าน ต ามภ า ร กิ จ  
และความรับผิดชอบของสถานศึกษา มีศักยภาพในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและความ
เปล่ียนแปลงใด ๆ  ท่ีเกิดขึ้น  สามารถบรรลุถึงเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 พิมพ์  ศรีภัทรประภา (2554) กล่าวถึงความหมายของสุขภาพองค์การของสถานศึกษาไว้ว่า  
สุขภาพองค์การ ถือเป็นสภาพองค์การท่ีเกิดจากสภาวะการ ปฏิบัติงาน ตามภารกิจ และระดับความ
รับผิดชอบของระบบสถานศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับสถาบัน  ระดับการจัดการ และระดับเทคนิค  
ซึ่งสามารถตอบสนองการกระท าตามหน้าท่ีส าคัญของระบบสังคม 4 ประการ คือ การปรับตัว 
การบรรลุเป้าหมาย การบูรณาการ และการรักษาระเบียบแบบแผน  ของสังคม ท าให้สถานศึกษา 
มีความพร้อมท่ีจะคงอยู่ในท่ามกลางส่ิงแวดล้อม และในสภาวการณ์ต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
และมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้องค์การของตนมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ
เวลานาน 
 สรุปได้ว่า  สุขภาพองค์การของสถานศึกษา หมายถึง  สภาวะหรือสภาพของสถานศึกษา 
ท่ี เกิดจากด า เนินงาน  การปฏิบั ติงานตามภารกิจ   และความรับผิดชอบของสถานศึกษา  
โดยสนองตอบต่อความต้องการของสังคม  ประกอบด้วย การมีศักยภาพในการปรับตัวของ
สถานศึกษาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสังคม  สถานศึกษาสามารถท างานได้ตรงตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้  สถานศึกษาบูรณาการสร้างสรรค์ผลงาน และสถานศึกษามีการรักษาระเบียบแบบแผนท่ี
สังคมก าหนดไว้  ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้  จะท าให้สถานศึกษามีความพร้อมต่อสภาวการณ์ต่าง ๆ ใน
ระบบสังคมได้อย่างเหมาะสม  สามารถท่ีจะปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงให้สถานศึกษามีการพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่องยาวนาน 
 2.2.3  ความส าคัญของสุขภาพองค์การ 
 ธร  สุนทรายุทธ (2551)  กล่าวถึงความส าคัญของสุขภาพองค์การไว้ว่า  สุขภาพองค์การ
เป็นเงื่อนไขของความเจริญงอกงามขององค์การ  และเป็นส่ิงพัฒนาส่ิงกีดขวางพลวัตรสุขภาพองค์การ   
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 นูรเอ็ฮซาน  บอตอ (2554)  กล่าวถึงความส าคัญของสุขภาพองค์การไว้ว่า  สุขภาพองค์การ
เป็นเกณฑ์หนึ่งท่ีเป็นตัวช้ีวัดประสิทธิผลขององค์การ  เป็นการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานภายใน
องค์การ องค์การสุขภาพดีแสดงว่าการบริหารประสบความส าเร็จองค์การสามารถใช้ทรัพยากรท่ีมี 
อยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการท างานร่วมกันอย่างราบรื่น สมาชิกในองค์การมีความสุข มีความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ระบบงานย่อยในองค์การมีกิจกรรมร่วมกัน และสานสัมพันธ์กันดี  
และองค์การมีผลผลิตในระดับสูง  
 พิมพ์  ศรีภัทรประภา (2554)  กล่าวถึงความส าคัญของสุขภาพองค์การไว้ว่า องค์การ 
ทุกองค์การในปัจจุบัน ต้องการการพัฒนาให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ ดังนั้น 
จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาองค์การของตนให้กาวไปข้างหน้า โดยการศึกษาสภาพความเป็นจริงในการ
ปฏิบัติงานองค์การของตนว่าองค์การของตนเป็นอย่างไรโดยใช้สุขภาพองค์การ เป็นเกณฑ์ช้ีให้เห็นว่า 
องค์การของตนมีสุขภาพดีหรือไม่  อย่างไร  ดังนั้น  สุขภาพองค์การจึงเป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหาร 
ท่ีจะน าไปใช้ในการพัฒนาองค์การ   
  กอบกุล  วิศิษฏ์สรศักด์ิ (2558)  กล่าวถึงความส าคัญของสุขภาพองค์การไว้ว่า  สุขภาพ
องค์การเป็นภาวะแห่งความสมบูรณ์ขององค์การท่ีสามารถคงอยู่ในสังคมได้ดี หากวิเคราะห์จะพบว่า 
องค์การแต่ละแห่งประกอบด้วยหลาย ๆ  ส่วนประกอบกันขึ้น เช่น การก าหนดเป้าหมาย การก าหนด
ทรัพยากร การส่ือสารในองค์การ เป็นต้น ถ้าแต่ละส่วนท างานได้สมบูรณ์ ประสานสัมพันธ์กันดี ก็จะ
ท าให้ภารกิจของหน่วยงานเป็นไปด้วยดี แต่ถ้าแต่ละส่วนมีความบกพร่อง ก็จะท าให้การท างานไม่
สัมพันธ์กัน ท าให้งานองค์การนั้นย่อมประสบปัญหาได้ 
 ฮอย และเฟลด์แมน (Hoy and Feldman, 1987) กล่าวว่า  สุขภาพองค์การเป็นตัวช้ีวัด
อย่างหนึ่งของความส าเร็จหรือประสิทธิผลขององค์การ  องค์การใดมีสุขภาพดี ก็จะท าให้การบริหาร
องค์การนั้นมีประสิทธิผล  ในทางตรงกันข้าม ถ้าองค์การมีสุขภาพไม่ดี จะท าให้การบริหารองค์การนั้น
ไม่มีประสิทธิผล 
 สรุปได้ว่า  สุขภาพองค์การเป็นส่ิงบ่งบอกหรือก าหนดความส าเร็จขององค์การและการมี
ประสิทธิผลและการมีประสิทธิภาพขององค์การ นั่นคือ สุขภาพขององค์การจึงเป็นเครื่องมือส าหรับ
ผู้บริหารท่ีจะน าไปใช้ในการพัฒนาองค์การ  
 2.2.4  องค์การสุขภาพดี 
 อรัญญา  สารีโพธิ์ (2553)  กล่าวว่าองค์การท่ีมีสุขภาพดีนั้น  คือองค์การท่ีสามารถ 
ด าเนินการได้เป็นอย่างดี  ในขณะท่ีสมาชิกในองค์การสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข  และมี
ประสิทธิภาพด้วย  สุขภาพองค์การเป็นตัวบ่งช้ีถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ 
 ฟอร์ดไดซ์  และวีล (Fordyce and Weil,  1971)  กล่าวถึงองค์การสุขภาพดี และองค์การ
สุขภาพไม่ดี (Health  and  Unhealthy  Organizations)  ไว้ดังนี้ 
 1.  องค์การสุขภาพดีจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1.1  สมาชิกในองค์การมีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์  และร่วมพลังกันปฏิบัติ
ภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย 
  1.2  สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบต่อปัญหาท่ีเกิดขึ้นและมีความเช่ือมั่นในการแก้ปัญหา 
  1.3  ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา   ซึ่งเน้นในการท างานเป็นกลุ่ม 
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  1.4 สมาชิกมีความผูกพันทางจิตใจและใช้ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ  
และใช้ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงาน 
  1.5  สมาชิกทุกคนมีการวางแผนร่วมกันและรับผิดชอบร่วมกัน 
  1.6  มีการยอมรับนับถือความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล  และรู้จัก
ใช้คนท่ีมีความรู้ความสามารถท างาน 
  1.7  สมาชิกในองค์การมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน 
  1.8  การบริหารงานยึดหลักความร่วมมือร่วมใจ 
  1.9  สมาชิกทุกคนจะผนึกก าลังกันเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
  1.10  สามารถน าข้อขัดแย้งมาเป็นประโยชน์ในการบริหาร  โดยยึดถือว่า ความขัดแย้ง
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในองค์การ 
  1.11  สมาชิกมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  รู้จักการใช้ข้อมูลข่าวสารสะท้อนกลับเพื่อ
น ามาปรับปรุงงาน 
  1.12  สมาชิกร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์และตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น 
  1.13  สมาชิกมีความสัมพันธภาพต่อกันด้วยความซื่อสัตย์ 
  1.14  สมาชิกมีอิสระและเสรีภาพในการปฏิบัติงานตามท่ีตนได้รับมอบหมายหรือเป็น
หน้าท่ีโดยตรง 
  1.15  การแสดงพฤติกรรมผู้น าเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม 
  1.16  สมาชิกมีความรู้สึกเป็นตัวเองและมีระดับความไว้วางใจระหว่างสมาชิกในองค์การสูง 
  1.17 สมาชิกยอมรับในการเส่ียงโดยถือว่า  เงื่อนไขในการสร้างความเจริญเติบโต  
และการเปล่ียนแปลงในองค์การ 
  1.18  มีการเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต 
  1.19  รู้จักการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
  1.20  สมาชิกทุกคนร่วมมือกันและรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ปัญหาขององค์การ 
 2.  องค์การสุขภาพไม่ดีจะมีลักษณะตรงข้ามกันองค์การสุขภาพดี  ดังต่อไปนี้ 
  2.1  สมาชิกขาดการอุทิศตนให้กับวัตถุประสงค์  อาจมีบางกลุ่มเฉพาะผู้บริหารเท่านั้น
ท่ีมีส่วนร่วมทุมเทแรงกายแรงใจให้ 
  2.2  สมาชิกขาดความรับผิดชอบในการแก้ปัญหา  แต่กลับเอามาวิพากษ์วิจารณ์กับผู้
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  2.3  ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกต่างคนต่างแก้ปัญหา  ขาดการท างานเป็นทีม 
  2.4  สมาชิกแตกความสามัคคี  ขาดการใช้ข้อมูลข่าวสารในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจ 
  2.5  สมาชิกขาดความสนใจในการวางแผน  ผู้บริหารเป็นผู้ผูกขาดจึงขาดความร่วมมือ 
  2.6  ผู้บริหารไม่ยอมรับความรู้ความสามารถ  หรือความคิดเห็นของสมาชิก 
  2.7  สมาชิกมีความคิดเห็นแตกแยกกัน  ต่างคนต่างอยู่ 
  2.8  สมาชิกรวมทั้งผู้บริหารแข่งขันชิงดีชิงเด่น  ท าให้ขาดความร่วมมือกันอย่างจริงจัง 
  2.9  สมาชิกจะเกิดความรู้สึกเอาตัวรอดและถอนตัวจากการแก้ปัญหา 
  2.10  สมาชิกไม่ใช้ความขัดแย้งในการท างานอย่างสร้างสรรค์ 
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  2.11  สมาชิกขาดความร่วมมือและไม่น าข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงงาน 
  2.12  สมาชิกหลีกเล่ียงการให้และรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์ 
  2.13  สมาชิกขาดความอบอุ่น  ไม่สนใจใยดีต่อกัน  ขาดความซื่อสัตย์ 
  2.14  ผู้บริหารใช้อ านาจจนท าให้สมาชิกขาดอิสระและเสรีภาพในการท างาน 
  2.15  การปฏิบัติงานขาดความยืดหยุ่น  ผู้น าเป็นผู้ใช้อ านาจและไม่สนใจการเปล่ียนแปลง 
  2.16  สมาชิกขาดความไว้วางใจต่อกัน 
  2.17  สมาชิกไม่กล้าเส่ียงเกรงจะเกิดความผิดพลาด 
  2.18  ความผิดพลาดในการท างานหรือความผิดครั้งเดียวถูกลงโทษให้ออกจากงาน 
  2.19  ปล่อยงานให้ผิดพลาดโดยไม่สนใจในการน ามาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา 
  2.20  โครงสร้างระเบียบข้อบังคับท่ีไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน  ความสนใจอยู่ในระดับน้อย 
  2.21  ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  2.22  สมาชิกเห็นว่าตนเองไม่มีส่วนท่ีจะต้องรับผิดชอบ 
 มอทท์ (Mott,  1972)  ได้จ าแนกลักษณะขององค์การสุขภาพดีหรือไม่ดีว่า  องค์การท่ีมี 
สุขภาพดีต้องมีความสามารถในการปรับตัว  มีการยืดหยุ่นและมีความสามารถในการผลิตและถ้า
องค์การสุขภาพไม่ดีจะมีภาวะเส่ียงต่อประสิทธิผลในระยะยาวและการอยู่รอดขององค์การ   
 แมคฟาร์แลนด์ (McFarland, 1979)  กล่าวว่าองค์การท่ีมีสุขภาพดีจะต้องมีความสามารถ 
ในการปรับตัว (Adaptability)  ตระหนักในเอกลักษณ์ของตน  (Sense  of  Identity)  และต้องมี 
ความสามารถในการทดสอบสภาพความเป็นจริงในสังคม (Capacity  to  Test  Reality)   
ในสภาพการณ์ท่ีมีการรวมตัวกัน  มีข้อจ ากัดของผลผลิต  มีการแข่งขัน  และพนักงานไม่สนใจท างาน 
พนักงานมีพฤติกรรมผลักดันความต้องการของตนเหนือเป้าหมายขององค์การ  เป็นกลุ่มอาการท่ี
แสดงว่าองค์การมีสุขภาพไม่ดี  และองค์การท่ีมีการเปล่ียนแปลงช้า  ไม่มีการปรับเปล่ียนแบบภาวะ
ผู้น าองค์การท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับสัมพันธภาพของสมาชิกในองค์การ  และองค์การท่ีมีผู้บริหารไม่เข้าใจ
เจตคติ  ความรู้สึก  ความคิดของลูกน้อง  จะเป็นองค์การท่ีอยู่ในภาวะอันตรายต่อสุขภาพองค์การ 
 ฮอย และเฟลด์แมน (Hoy and Feldman, 1987) กล่าวว่า การท่ีองค์การจะมีสุขภาพดีนั้น 
องค์การจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐาน  2  ประการนี้ได้เป็นอย่างดีคือ 
 1.  ความต้องการเชิงเครื่องมือ  (Instrumental  Needs  of  Adaptation  and  Goal  Achievement)  
คือ  ความต้องการกุศโลบาย  ยุทธวิธี   หรือวิธีการในการปรับตัวและปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย 
 2. ความต้องการเชิงการแสดงออก (Expressive Needs of Social and Normative  Integration)  
คือ  ความต้องการมีช่ือเสียงและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
 สรุปได้ว่า  องค์การสุขภาพดีคือ  องค์การท่ีสามารถปรับเปล่ียนตามสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ต่าง ๆ  อยู่เสมอ  ตระหนักในเอกลักษณ์ของตน มีความยืดหยุ่น  ผู้บังคับบัญชาและ
สมาชิกทุกคนในองค์การจะต้องมีวุฒิภาวะสูง  มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  ร่วมมือร่วมใจในการ
ปฏิบัติงาน  ยึดหลักบริหารแบบมีส่วนร่วม ส่วนองค์การสุขภาพไม่ดีคือองค์การท่ีเป็นองค์การแบบปิด  
ขาดความสามารถปรับเปล่ียนตามสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ  สมาชิกและผู้บริหารขาด
ความรู้สึกท่ีดีต่อกัน  ไม่สนใจท่ีจะปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีเกิดขึ้น  ท าให้
องค์การคงอยู่ได้  แต่ไม่มีการพัฒนาหรืออาจจะมีประสิทธิผลต่ าลงกว่าเดิม 
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 2.2.5  มิติวัดสุขภาพองค์การ 
 ไมลส์ (Mile, 1973)  แบ่งลักษณะของมิติวัดสุขภาพองค์การ (Miles’s Dimensions of 
Organizational Health) ตามความต้องการของระบบ  3  ด้าน รวม 10 มิติ  ดังนี้    
 1.  ความต้องการด้านภารกิจ (Task Needs)  พิจารณาจาก 
  1.1  ความชัดเจนของเป้าหมาย (Goal Focus)  หมายถึง การท่ีบุคคลในองค์การ 
ต้องเข้าใจและยอมรับเป้าหมายองค์การ  ซึ่งจะต้องมีความเป็นไปได้และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  
  1.2  ความเพียงพอของการส่ือสาร (Communication Adequacy) หมายถึง องค์การต้องมี
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพท้ังภายในและภายนอก ต้องมีข้อมูลข่าวสารท่ีพร้อมเสมอในการวินิจฉัย
และแก้ไขปัญหาท่ีส่งผลต่อการพัฒนาองค์การ 
 2.  ความต้องการด้านบ ารุงรักษา (Maintenance Needs) พิจารณาจาก        
  2.1  การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ (Resource Utilization) หมายถึง ความสามารถของ
ผู้บริหารในการจัดสรรทรัพยากร ประเภทสื่อ วัสดุการเรียน งบประมาณ ที่มีอยู ่อย่างจ ากัด ให้
เหมาะสมกับความต้องการของครูและนักเรียน เพื่อท าให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
อย่างสูงสุด 
  2.2 ความสามัคคี (Cohesiveness)  หมายถึง การมีความเป็นน้ าหนึ ่ง ใจเดียวกัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันต้องการท่ีจะคงอยู่ในองค์การ มีความเคารพซึ่งกันและกัน   
  2.3  ขวัญและก าลังใจ (Morale)  หมายถึง ความรู้สึกในจิตใจที่ดีของคณะครูใน
โรงเร ียนโดยแสดงความเป็นมิตรร ักใคร ่สน ิทสนม มีน้ าใจกว ้าง ไว ้ใจซึ ่งก ันและกันมีความ
กระตือรือร้นท่ีจะสอน ช่วยเหลือกันท างาน มีความเต็มใจและภูมิใจท่ีจะปฏิบัติงานในโรงเรียนตาม
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ   
 3.  ความต้องการด้านความเจริญและการเปล่ียนแปลงอย่างสมบูรณ์ (Growth  and 
Changefulness Needs or Growth and Development Needs)  พิจารณาจาก 
  3.1  การมีนวัตกรรมใหม่ (Innovativeness) หมายถึง การคิดค้นวิธีการแนวคิดใหม่ 
ทางการศึกษาขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการต่าง ๆ  รวมท้ังการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการศึกษาให้สูงขึ้น  
  3.2  ความเป็นอิสระ (Autonomy) หมายถึง การเป็นตัวของตัวเอง มีอิสระในการ
ตอบสนองความต้องการของสภาพแวดล้อม   
  3.3  การปรับตัว (Adaptation) หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว 
มั่นคงทนต่อความเครียดท่ีเกิดจากความยุ่งยากท่ีเกิดจากกระบวนการปรับตัวได้ดี   
  3.4  ความเหมาะสมของการแก้ปัญหา (Problem-Solving Adequacy) หมายถึง 
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุดและเกิดความตึงเครียดน้อยท่ีสุด 
 ฮอย  และฟอร์ซิธ (Hoy and Forsyth, 1986)  เสนอมิติวัดสุขภาพองค์การไว้ดังนี้ 
 1.  การมุ่งเน้นเป้าหมาย  (Goal Focus)  หมายถึง การท่ีบุคลากรในองค์การมีความเข้าใจและ
ยอมรับเป้าหมายขององค์การ โดยท่ีเป้าหมายขององค์การจะต้องมีความเป็นไปได้ และเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์การ  
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   2.  การติดต่อส่ือสารอย่างเพียงพอ (Communication Adequacy) หมายถึง องค์การจะต้อง
มีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังภายในและภายนอกองค์การ ต้องมีข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศท่ี
พร้อมเสนอประกอบการวินิจฉัยแก้ไขปัญหา  หรือการตัดสินใจทางการบริหารท่ีส่งผลกระทบต่อองค์การ 
 3.  การใช้อ านาจท่ีเป็นธรรม (Optimal Power Equalization) หมายถึง การท่ีองค์การมีการ
กระจายอ านาตอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมในทุกระดับ 
 4.  การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ (Resource Utilization) หมายถึง การใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ  เช่น  ทรัพยากรบุคคล มีการใช้งานท่ีเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป มีความเครียดใน
การท างานน้อย  บุคลากรท างานโดยไม่มีความรู้สึกว่าเป็นงานท่ีเกินตัว มีความพอดีเหมาะสมในการ
วางตัวและแสดงบทบาทหน้าท่ีตามท่ีองค์การต้องการ มีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง  และไม่เพียงแต่มี
ความรู้สึกท่ีดีต่องานเท่านั้น  หากแต่ยังต้องรู้สึกว่าองค์การช่วยส่งเสริมให้เขามีการเรียนรู้และมี
ความก้าวหน้า 
 5.  ความกลมเกลียว (Cohesiveness) เป็นการมีความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต้องการท่ีจะคงอยู่ในองค์การ มีความเคารพซึ่งกัน เป็นต้น  
 6.  ขวัญก าลังใจ (Morale) เป็นความรู้สึกท่ีบุคลากรมีต่อองค์การในลักษณะความพึงพอใจต่อ
การท างาน  ซึ่งท าให้บุคลากรมีความสุข และมีความผูกพันท่ีดีต่อองค์การ   
 7.  การมีนวัตกรรมใหม่ ๆ (Innovativeness)  หมายถึง การท่ีองค์การมีความเจริญ พัฒนา 
และมีการเปล่ียนแปลง  มีการคิดเป้าหมายใหม ่ๆ ไม่หยุดนิ่งอยู่กับท่ี  
 8.  ความเป็นอิสระ (Autonomy) เป็นการเป็นตัวของตัวเอง  มีอิสระในการตอบสนองต่อ
ความต้องการขององค์การและส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์การ 
 9.  การปรับตัว (Adaptation) หมายถึง การมีความสามาสรถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลง  มีความมั่นคง ทนต่อความเครียดท่ีเกิดขึ้นจากความยุ่งยากของงาน และมีการ
ปรับตัวได้ดี 
 10.  ความสามารถในการแก้ไขปัญหา (Problem-solving Adequacy) หมายถึง การท่ี
องค์การมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  ในทางท่ีสามารถแก้ไขปัญหา
โดยใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุด และเกิดความเครียดจากการจัดการปัญหาน้อยท่ีสุด  
 เวบบ ์และคนอื่นๆ (Webb, et al., 1987)  แบ่งมิติวัดสุขภาพองค์การตามองค์ประกอบดังนี ้
 1.  องค์ประกอบท่ีเน้นภารกิจ (The Task – Centered Component) ได้แก่  มีเป้าหมาย
ท่ีชัดเจน (Goal Focus) มีการติดต่อส่ือสารอย่างเหมาะสม (Communication Adequacy)  และ
การใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม (Optimal Power Equalization) 
 2.  องค์ประกอบภายในองค์การ  (The Internal State Component) ได้แก่  การใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Resource Utilization) ความสามัคคี (Cohesiveness) และขวัญในการ
ปฏิบัติงาน (Morale) 
 3. ความเจริญและการเปล่ียนแปลงในองค์การ (Growth and Changefulness) ได้แก่ 
มีนวัตกรรมใหม่ ๆ (Innovativeness) ความมีอิสระ (Autonomy) การปรับตัว (Adaptation) 
และความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Problem–Solving Adequacy) 
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 ทาร์เทอร์  ฮอย  และคอทท์แคมป์ (Tarter, Hoy and  Kottkamp, 1990) น าเสนอมิติวัด
สุขภาพองค์การไว้  5  มิติ  ดังนี้ 
 1.  ภาวะผู้น าฉันท์เพื่อนร่วมงาน คือ พฤติกรรมของผู้บริหารองค์การท่ีมุ่งเน้นท้ังสร้างมิตรสัมพันธ์
และกิจสัมพันธ์ท่ีได้ให้เกิดขึ้นกับสมาชิกในองค์การ สามารถก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ การกระตุ้นให้สมาชิกขององค์การร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์การได้ 
 2.  การสนับสนุนทางทรัพยากร คือ พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การท่ีมุ้งเน้น 
การสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้พอเพียงแก่ความต้องการ เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกขององค์การ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  ขวัญในการปฏิบัติงาน คือ ความรู้ สึกท่ีแสดงออกถึงการยอมรับ ศรัทธาและมี
สัมพันธภาพท่ีดี  ต่อ ผู้บริหารและ ผู้ร่ วมงานอื่น  ๆ รวมถึงการยอมรับ ศรัทธาต่ออาชีพ   
ความพึงพอใจในงานและการได้รับการยอมรับ 
 4.  การติดต่อส่ือสาร คือ การมีปฏิสัมพันธ์ในการแลกเปล่ียนความรู้สึกนึกคิด  เจตคติ 
อารมณ์และการกระท าอื่น ๆ ท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในขณะในหมู่สมาชิก สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกันได้อย่างราบรื่น 
 5.  ความสามัคคี คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในองค์การ  การยอมรับนับถือ  
ไว้วางไจ การสนับสนุน และการร่วมปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาต่าง  ๆในการปฏิบัติงาน 
 โอเวนส์ (Owens, 1991)  กล่าวว่า  การท่ีองค์การจะมีสุขภาพดีนั้น  จะต้องปฏิบัติให้
บรรลุเกณฑ์มาตรฐาน  10  ประการต่อไปนี้   
 1.  การมุ่งเน้นเป้าหมาย  (Goal  Focus)  คือ  การท่ีบุคลากรในองค์การต้องเข้าใจและ 
ยอมรับเป้าหมายขององค์การ  เป้าหมายขององค์การจะต้องมีความเป็นไปได้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
 2.  มีการติดต่อส่ือสารอย่างพอเพียง (Communication  Adequacy)  คือ  องค์การต้องมี 
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพท้ังภายนอกและภายในองค์การ  ต้องมีข้อมูลข่าวสารท่ีพร้อมเสมอในการ
วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาท่ีส่งผลต่อการพัฒนาองค์การ 
 3.  การใช้อ านาจท่ีเป็นธรรม (Optimal  Power  Equalization)  คือ การท่ีองค์การ มีการ
กระจายอ านาจอย่างเหมาะสม  และเป็นธรรมในทุกระดับขององค์การ 
 4.  การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ (Resource Utilization)  เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  เช่น  ทรัพยากรบุคคลมีการใช้งานท่ีเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป  มีความตึงเครียด
น้อย  บุคลากรท างานหนักแต่ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นการท างานท่ีเกินตัว  มีความพอดีในการวางตัวและ
บทบาทท่ีองค์การต้องการ  มีความรู้สึกว่าองค์การสนับสนุนให้เขามีการเรียนรู้และมีความก้าวหน้า  
 5.  ความกลมเกลียว (Cohesiveness)  คือ  การมีความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ต้องการท่ีจะคงอยู่ในองค์การ  มีความเคารพซึ่งกันและกัน 
 6.  ขวัญ (Morale)  เป็นความรู้สึกในจิตใจท่ีบุคลากรมีความรู้สึกต่อองค์การ  มีความ 
พึงพอใจ  ซึ่งตรงกันข้ามกับความรู้สึกไม่มีความสุข  มีความตึงเครียดและไม่พอใจ 
 7.  การมีนวัตกรรมใหม่ ๆ (Innovativeness)  คือ  การท่ีองค์การมีความเจริญพัฒนาและ
มีการเปล่ียนแปลง มีการคิดเป้าหมายใหม ่ๆ  ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เปล่ียนแปลงตัวเองแทนท่ีจะหยุดนิ่งอยู่กับท่ี 
 8.  เป็นอิสระ (Autonomy)  คือ  การเป็นตัวของตัวเอง  มีอิสระในการตอบสนองความต้องการ 
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ของส่ิงแวดล้อม 
 9.  มีการปรับตัว (Adaptation)  คือ  ความสามารถในการปรับตัวอย่างเร็ว  มีความมั่นคง 
ทนต่อความเครียดท่ีเกิดจากความยุ่งยากท่ีเกิดจากขบวนการปรับตัวได้ดี 
 10.  ความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem-solving  Adequacy)  มีความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถแก้ปัญหาได้โดยการใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุดและเกิด
ความตึงเครียดน้อยท่ีสุด 
 ฮอย และซาโบ (Hoy and Sabo, 1997)  แบ่งมิติสุขภาพองค์การของสถานศึกษาออกเป็น 
6  มิติ ดังนี้ 
 1.  เกียรติศักด์ิศรีของโรงเรียน (Institutional Integrity) หรือความเข้มแข็งขององค์การ 
คือ ความสามารถขององค์การในการปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อม ในการท่ีจะควบคุมความมั่นคงในการ
ปฏิบัติงาน 
 2.  ความเป็นผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน (Collegial Leadership) หมายถึง พฤติกรรมผู้น า 
ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3.  อิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียน (Principal Influence) หมายถึง ผู้บริหารจะต้อง 
ปฏิบัติภารกิจ 2 ประการ คือ ท าให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และท าให้องค์การด ารงอยู่ได้ 
 4.  การสนับสนุนทรัพยากร (Resource Support)  หมายถึง องค์ประกอบด้านการจัดการ 
บุคลากร เงิน และวัสดุอุปกรณ์  ท่ีผู้บริหารองค์การได้ประโยชน์เพื่อให้การบริหารองค์การมีประสิทธิภาพ 
 5.  การอยู่ร่วมกันของครู (Teacher Affiliation) หรือขวัญในการปฏิบัติงาน หมายถึง  
การท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาเช่ือมั่นในผู้บริหารองค์การ  มีความมั่นคงในงานท่ีท า มีความกระตือรือร้น  
มีความเป็นมิตรระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
 6.  การมุ่งเน้นวิชาการ (Academic Emphasis) หมายถึง การท่ีสถานศึกษาเน้นผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยต้ังเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนไว้สูง 
 สรุปได้ว่า  มิติวัดสุขภาพองค์การประกอบด้วยตัวบ่งช้ี หรือ เกณฑ์มาตรฐานหลายประการ 
ได้แก่  ความชัดเจนของเป้าหมาย (Goal Focus) ความเพียงพอของการส่ือสาร (Communication Adequacy) 
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ (Resource Utilization) ความสามัคคี (Cohesiveness)  ขวัญและก าลังใจ 
(Morale)  การมีนวัตกรรมใหม่  ( Innovativeness) ความเป็นอิสระ (Autonomy) การปรับตัว 
(Adaptation) ความเหมาะสมของการแก้ปัญหา (Problem-Solving Adequacy)  การใช้อ านาจท่ี
เป็นธรรม (Optimal Power Equalization) เกียรติศักด์ิศรีของโรงเรียน (Institutional Integrity) 
ความเป็น ผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน  (Collegial Leadership) อิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียน 
(Principal Influence)  การสนับสนุนทรัพยากร  (Resource Support) การอยู่ร่วมกันของครู  
(Teacher Affiliation) และการมุ่งเน้นวิชาการ (Academic Emphasis) 
 อย่างไรก็ตาม  การพัฒนามิติวัดสุขภาพองค์การเป็นไปอย่างแพร่หลายในสังคมวิชาการ
ตะวันตก  โดยมีการพัฒนามิติวัดสุขภาพองค์การท่ีเน้นทางด้านประสิทธิผลและความส าเร็จตาม
เป้าหมายขององค์การ  นักวิชาการท่ีน าเสนอแนวคิดใหม่นี้ ได้แก่ ทาร์เทอร์  ฮอย  และคอทท์แคมป์ 
(Tarter, Hoy and  Kottkamp, 1990) ในผลงานเรื่อง (School health and organizational commitment) 
ท้ังนี้ ได้ก าหนดมิติท่ีใช้ส าหรับช้ีวัดสุขภาพองค์การไว้ 5 มิติ  ประกอบด้วย  มิติภาวะผู้น าฉันท์เพื่อน
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ร่วมงาน  มิติการสนับสนุนทรัพยากร มิติขวัญในการปฏิบัติงาน  มิติการติดต่อส่ือสาร และมิติความ
สามัคคี  แล้วพัฒนาเป็นเครื่องมือท่ีช่ือว่า (Organizational Health Inventory หรือ OHI)  ซึ่งได้รับ
ความนิยม  มีการน ามาใช้เป็นท้ังแนวคิดพื้นฐานและเครื่องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การสถานศึกษา
อย่างแพร่หลาย  เนื่องจากเป็นเครื่องมือท่ีผ่านขั้นตอนเครื่องมือท่ีมีความน่าเช่ือถือได้ในทางหลัก
วิชาการ  นอกจากนี้  พ็อดเกอร์สกี (Podgurski, 1990) ได้น าเสนอมิติช้ีวัดสุขภาพองค์การท่ีพัฒนา
จากแบบวัดสุขภาพองค์การ  Organizational Health Inventory (OHI)  โดยได้น าแบบวัดสุขภาพ
องค์การ Organizational Health Inventory (OHI)  ไปทดลองใช้กับโรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษา
จ านวน 78 แห่ง  พบผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ว่า 
มิติวัดสุขภาพองค์การท่ีใช้วัดลดลงเหลือ 5 มิติ สอดคล้องกับแนวคิดท่ี ทาร์เทอร์  ฮอย  และคอทท์
แคมป์ (Tarter, Hoy, and  Kottkamp, 1990) ได้เสนอไว้ จึงพัฒนาเป็นแบบวัดสุขภาพองค์การท่ีช่ือ
ว่า Organizational  Health  Inventory for Elementary Schools หรือ OHI-E ขึ้น  และสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยองค์การเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมี
แบบแผน  อีกท้ัง  สามารถวัดพฤติกรรมในการท างานได้ท้ัง 3 ระดับคือ ระดับสถาบัน  ระดับการ
จัดการ และระดับเทคนิค  หรือพิจารณาในเรื่องของการใช้เป็นเครื่องมือ (Instrument)  และกิจกรรม
ท่ีแสดงออก (Expressive) ท้ังนี้  เมื่อทราบคะแนนจากการวัดแล้ว  จะสามารถบ่งช้ีได้ว่า องค์การหรือ
สถานศึกษาแห่งนั้น  มีสุขภาพดี (Healthy)  หรือมีสุขภาพไม่ดี (Unhealthy)  ด้วยเหตุนี้  การวิจัยใน
ครั้งนี้  ผู้วิจัยจึงน าเอาแนวคิดเรื่องมิติวัดสุขภาพองค์การของทาร์เทอร์  ฮอย  และคอทท์แคมป์ 
(Tarter, Hoy and  Kottkamp, 1990)  มาใช้เป็นกรอบในมิติท่ีใช้วัดสุขภาพองค์การของสถานศึกษา  
รายละเอียดมดัีงนี้ 
 1.  ภาวะผู้น าฉันท์เพื่อนร่วมงาน 
 สมคิด  บางโม (2555)  กล่าวว่า  ผู้น าหมายถึงสมาชิกของกลุ่มท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อคน
อื่นๆ  ในกลุ่ม  เป็นผู้ท่ีแผ่อิทธิพลไปยังคนอื่นมากกว่าท่ีคนอื่นจะแผ่อิทธิพลมายังตน  และสมาชิกคน
อื่นๆ  ยอมรับโดยสมัครใจว่า  บุคคลนี้เป็นผู้น าของกลุ่ม  และสามารถน ากลุ่มให้บรรลุเป้าหมายได้  
ผู้น าอาจได้รับต าแหน่งมาโดยการแต่งต้ังหรือเลือกตั้ง  หรือยกตัวเองขึ้นมาเป็นผู้น าก็ได้  แต่สมาชิกใน
กลุ่มยอมรับว่าเป็นผู้น าด้วยความจริงใจ 
 นิติพล  ภูตะโชติ (2556) กล่าวว่า  ผู้น าหมายถึงบุคคลท่ีมีอ านาจในองค์การ  สามารถน า
พาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าท่ีจนบรรลุเป้าหมายขององค์การได้ 
 ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล (2559) กล่าวถึงความหมายของผู้น าว่า  ผู้น าหมายถึงบุคคลท่ีท าให้
องค์การประสบความก้าวหน้าและบรรลุผลส าเร็จโดยใช้อิทธิพล  การจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม  
นอกจากนั้น ยังหมายถึง  ผู้ท่ีมีส่วนท าให้เกิดวิสัยทัศน์ต่อองค์การและพนักงาน  รวมท้ังสามารถใช้
อ านาจอิทธิพลต่าง ๆ  ท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม  เพื่อน ากลุ่มประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง   
 ทองใบ  สุดชารี (2544)  กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น าท่ีดีว่ามีองค์ประกอบดังนี้  
 1.  ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ มีความฉับไวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม 
 2.  เป็นผู้ท่ีมีความทะเยอทะยานและมุ่งท างานเพื่อความส าเร็จ ท างานในเชิงรุก  
 3.  เป็นผู้ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นได้  
 4.  มีความสามารถในการตัดสินใจ  
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 5.  เป็นผู้ท่ีเป็นท่ีพึ่งของผู้อื่นได้ มีความสามารถในการครอบง าผู้อื่น  
 6.  เป็นผู้ท่ีมีพลังสูงเป็นผู้ท่ียืนหยัดในการท างาน มีความเช่ือมั่นในตนเองอดทนต่อแรง
กดดัน และเต็มใจท่ีจะรับผิดชอบ 
 พรนพ  พุกกะพันธุ์ (2544) กล่าวว่าผู้น าท่ีดีต้องมีคุณลักษณะหลายอย่างประกอบกัน ดังนี้ 
 1.  มีความสามารถในการสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ  
 2.  มีความสามารถในการปรับตัวและมีความรอบรู้ในเหตุการณ์ต่างๆ 
 3.  เป็นผู้ท างานหนักอยู่เสมอ  และต้องขยันท างานมากกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา  
 4.  เป็นผู้ท่ีมีลักษณะท่ีเหนือกว่าผู้ตาม  เหนือกว่าทางความคิด  ผลงาน สถานะองค์การ 
บุคลิกภาพ ความกล้าหาญ  
 5.  ต้องเป็นผู้ท่ีพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
 6.  เป็นผู้มีอารมณ์คงท่ี  หนักแน่น  ไม่ใช้อารมณ์ส่วนตัวในการแก้ไขปัญหา ควบคุมอารมณ์
ในสถานการณ์วิกฤติได้  
 7.  เป็นนักกลยุทธ์  ผู้น าท่ีก้าวหน้าจะต้องเป็นผู้ท่ีมีกลยุทธ์ ความเป็นนักกลยุทธ์จะช่วยให้ 
ปฏิบัติการใด ๆ อย่างคล่องตัวและเคล่ือนไหวอยู่เสมอไม่หยุดนิ่งอยู่กับท่ี 
 8.  เป็นผู้ท่ีมีอ านาจ  เนื่องจากอ านาจเป็นของคู่กับผู้น า เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผู้น าในการท่ี
จะชนะคู่ต่อสู้หรือในกรณีท่ีจะก่อให้เกิดการยอมรับนับถือ และปฏิบัติตามค าส่ังของผู้น าโดยดุษฎี 
อ านาจอาจเกิดขึ้นโดยความสามารถในการสร้างความเช่ือถือและอาจเกิดจากการบังคับบัญชาโดยตรง 
 ชัยวุฒิ  จุฑาพันธ์สวัสด์ิ (2545)  กล่าวว่าคุณลักษณะผู้น าท่ีดี คือ ผู้ท่ีมีความฉลาด รอบรู้  
มีวุฒิภาวะทางสังคม มีความมุ่งมั่นเพียรพยายาม ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  
มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการติดต่อส่ือสาร 
 พิชัย เสงี่ยมจิตต์ (2545)  กล่าวถึงคุณลักษณะของการเป็นผู้น าท่ีดี ควรมีลักษณะหรือ
ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส าคัญ ดังนี้ คือ 
 1.  ความสามารถ (Capacity) 
 2.  วิสัยทัศน์กว้างไกล (Vision) 
 3.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) 
 4.  การประสบผลส าเร็จ (Achievement) 
 5.  ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
 6.  การเข้าไปมีส่วนร่วม (Participation) 
 7.  การมีต าแหน่งทางสังคม (Status) 
 8.  การรู้และเข้าใจสถานการณ์ (Situation) 
 9.  การมีความกล้าหาญ (Courage) 
 10.  การมีคุณธรรม (High Moral integrity) 
 11.  การก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง (Change Agent) 
 12.  การมีพลังก่อให้เกิดศรัทธา (Ability to Motivate Others) 
 13.  การปรับปรุงงานเป็นระบบ (Project Orientation) 
 พรรณี  แดงเครือ (2549)  กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น าท่ีดีไว้ดังนี้ 
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 1.  มีความเฉลียวฉลาดสามารถจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาและมีประสบการณ์เหนือผู้อื่น 
 2.  มีวุฒิภาวะทางสังคม มีอารมณ์มั่นคง มีความเช่ือมั่นในตนเอง ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นโดยตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
 3.  มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง  มีความมุ่งมั่นและมีความเพียรพยายามกระท าการใด ๆ  ให้ส าเร็จ 
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
 4.  มีมนุษย์สัมพันธ์ ท่ีดี  มีความเป็นกันเองและเป็นผู้ท่ีมีทักษะในการติดต่อส่ือสาร  
เป็นผู้มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา ก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดี 
 ฮูส (Huse,1978) ให้ความของค าว่าผู้น าไว้ว่า  หมายถึง ผู้ท่ีสามารถในการชักจูงให้คนอื่น
ท างานให้ส าเร็จตามต้องการ 
 ทาร์เทอร์  ฮอย  และคอทท์แคมป์ (Tarter, Hoy, and  Kottkamp, 1990) กล่าวว่า  ภาวะ
ผู้น าฉันท์เพื่อนร่วมงาน คือ พฤติกรรมของผู้บริหารองค์การท่ีมุ่งเน้นท้ังสร้างมิตรสัมพันธ์ และกิจสัมพันธ์ท่ี
ได้ให้เกิดขึ้นกับสมาชิกในองค์การ สามารถก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานอย่างเป็นมีระบบ การ
กระตุ้นให้สมาชิกขององค์การร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์การได้ 
 ยุคล์ (Yukl,1998) ให้ความหมายของผู้น าไว้ว่า  ผู้น าคือบุคคลท่ีมีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่ม และ
เป็นผู้ท่ีต้องปฏิบัติภาระหน้าท่ีของต าแหน่งผู้น าท่ีได้รับมอบหมายบุคคลอื่นในกลุ่มท่ีเห ลือก็คือ 
ผู้ตาม  แม้จะเป็นหัวหน้ากลุ่มย่อย หรือผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าท่ีต่าง ๆ ก็ตาม 
 สรุปได้ว่า  ภาวะผู้น าฉันท์เพื่อนร่วมงาน คือ พฤติกรรมของผู้บริหารองค์การท่ีมุ่งเน้น  
ท้ังการสร้างมิตรสัมพันธ์ และการสร้างกิจสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดข้ึนกับสมาชิกในองค์การ โดยปฏิบัติตัวเป็น
เสมือนเพื่อนร่วมงานท่ีสามารถก าหนดมาตรฐานการท างานอย่างเป็นระบบ กระตุ้นให้สมาชิกใน
องค์การได้ร่วมมือกันปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์การ บทบาทของภาวะผู้น ามี
ความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การ 
 จากข้อความดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงระบุให้ ภาวะผู้น าฉันท์เพื่อนร่วมงาน เป็นมิติหนึ่งท่ีใช้
วัดสุขภาพองค์การของสถานศึกษา โดยให้ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย ภาวะผู้น าฉันท์เพื่อนร่วมงาน 
หมายถึง  การปฏิบัติงานด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นการสร้างมิตรสัมพันธ์  
และกิจสัมพันธ์ท่ีดีกับข้าราชการครูโดยปฏิบัติตัวเสมือนเป็นเพื่อนร่วมงาน รับรู้ทุกข์สุขของคนใน
บังคับบัญชาของตน  ให้ความช่วยเหลือเจือจุน สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา มีความ
เช่ือมั่นในความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา  เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีอิสระเต็มท่ีให้การ
ท างานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ เสริมสร้างให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความจงรักภักดี โดยวิธีการเปิด
โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจปัญหาท่ีจะมี
ผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของสถานศึกษา 
 2.  การสนับสนุนทรัพยากร 
 ทวีศักด์ิ  เดชสองช้ัน (2546)  ให้ความหมายการสนับสนุนทรัพยากรไว้ว่า หมายถึง 
พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหาร ท่ีมุ้งเน้นการสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารด้านบุคลากร 
การเงินและอาคารสถานท่ี เพื่อช่วยเหลือให้การบริหารโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของผู้บริหาร ในการด าเนินการใช้ทรัพยากรทางการบริหารท่ีมี่อยู่อย่างจ ากัด  
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 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ ซึ่งอาจท าได้โดย  การลด การเพิ่ม หรือ การท าให้
เท่าเดิม เพื่อให้การจัดการกับทรัพยากรให้ได้ประโยชน์มากท่ีสุดในเวลาอันรวดเร็ว กล่าวคือ 
 1.  มีการลดทรัพยากรบุคคล เงิน วัสดุอุปกรณ์เท่าเดิม และปรับปรุงระบบการจัดการให้ดีขึ้น 
เพื่อให้ผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับเดิมหรือดีข้ึน 
 2.  มีการใช้ทรัพยากรบุคคล เงิน และวัสดุอุปกรณ์เท่าเดิม  และปรับปรุงระบบการจัดการ 
ให้ดีขึ้น เป็นการเพิ่มคุณภาพหรือผลท่ีเกิดขึ้นต่อนักเรียนให้มากขึ้นนั่นคือ  การลงทุนเท่าเดิม  แต่ให้ผลดีขึ้น 
 3.  มีการเพิ่มทรัพยากรบุคคล เงิน และวัสดุอุปกรณ์ เท่าท่ีจ าเป็น  และจัดระบบการจัดการ 
ให้ดีขึ้น ท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาสูงสุด 
 อุทัยวรรณ  อุปถัมภ์ (2546)  กล่าวว่า การสนับสนุนทรัพยากรภายในสถานศึกษา หมายถึง 
ทางสถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการใช้ ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ เช่น  มีการจัดส่ือ วัสดุอุปกรณ์
อย่างเพียงพอ และครูจัดหาอุปกรณ์และใช้ส่ือท่ีเหมาะสมต่อการเรียนการสอน ท้ังนี้อุทัยวรรณ  อุปถัมภ์ (2546)  
ได้อธิบายถึงกระบวนการในการบริหารทรัพยากรทางการบริหารว่า  มีหลักการหรือกระบวนการในการบริหารกว้าง ๆ   ดังนี้ 
 1.  ก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงานเราต้องท่ีท าอะไร ท้ังในด้านของปริมาณ และคุณภาพ 
ต้องวิเคราะห์งาน หรือกิจกรรมว่าหากจะต้องการบรรลุเป้าหมายนั้นจะต้องกระท าหรือภารกิจอะไรบ้าง 
 2.  ก าหนดทรัพยากรท่ีต้องการ เมื่อก าหนดเป้าหมายกิจกรรมแล้วจะต้องพิจารณาว่า 
ในการด าเนินกิจกรรมนั้น จะต้องใช้ทรัพยากรเท่าใด เช่น ต้องการทรัพยากรมนุษย์ ก็วิเคราะห์ออกมา
ว่าจะต้องใช้คนเท่าใด ต่อวัน หรือต่อเดือน แล้วแต่ลักษะของงาน และยังต้องการทรัพยากรอื่น ๆ  
อีกหรือไม่ เช่น ทรัพยากรเงินเป็นท่ีใช้สอยเท่าใด ต้องการวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง โดยพยายามจ าแนก
ทรัพยากรออกมาเป็นหมวดหมู่ และก าหนดว่าจะใช้ทรัพยากรเหล่านั้นเมื่อใดเพื่อให้สอดคล้อง 
กับกิจกรรมและการแสวงหา 
 3.  การแสวงหาทรัพยากรนั้น  อาจท าได้ในรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น การจัดต้ังงบประมาณ 
จากทางราชการ การขอความช่วยเหลือจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือระดมจากฝ่ายต่าง ๆ 
 4.  การจัดสรรทรัพยากร เมื่อได้ทรัพยากรแล้ว ผู้บริหารจะต้องจัดสรรทรัพยากรตามเกณฑ์ 
หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ เช่น จัดสรรตามความเร่งด่วนของงานหรือกิจกรรม 
 5.  ควบคุมเมื่อจัดสรรให้แล้ว ผู้ท่ีได้รับจัดสรรจะน าไปใช้เมื่อกิจกรรมต่าง ๆ  ผู้บริหารจะต้องควบคุม
เพื่อให้การใช้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.  การประเมินเป็นการบริหารทรัพยากรขั้นสุดท้าย เพื่อดูว่าการใช้ทรัพยากรนั้นมีประสิทธิภาพ
เพียงใด ประสิทธิผลท่ีได้คุ้มกันหรือไม่ และมีปัญหาประการใดเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานั้น  หรือปรับปรุงต่อไป 
 พินิจ  ธิมา (2548)  ให้ความหมายการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ หมายถึง  องค์ประกอบ
ด้านการจัดการ บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์ ท่ีผู้บริหารโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์เพื่อให้การบริหาร
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารในการด าเนินการใช้ทรัพยากร
ทางการบริหารท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ ซึ่งอาจท าได้โดย 
การลด การเพิ่ม หรือการท าให้เท่าเดิม เพื่อให้การจัดการทรัพยากรให้ได้ประโยชน์ท่ีสุดในเวลา
อันรวดเร็ว  ท้ังนี้พินิจ  ธิมา (2548)  ให้ความเห็นว่า  ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทส าคัญยิ่งจะท าให้ 
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ทรัพยากรเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนจะ
อยู่ท่ีการใช้บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์ และเวลาท่ีมีอยู่ให้ได้ผลมากท่ีสุด ซึ่งอาจด าเนินการได้หลาย
ประการ ดังนี้ 
 1.  การจัดการ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียนโดยตรง  ที่จะจัดระบบ
การจัดการให้ชัดเจน และเป็นท่ีรับทราบท่ังไป โดยก าหนดกรรมวิธีท่ีจะใช้ในการบริหารให้สอดคล้อง
กับสถานภาพ หรือลักษณะของโรงเรียน ท้ังนี้ประสิทธิภาพ การบริหารโรงเรียนขึ้นอยู่กับระบบการ
จัดการแม้ว่าจะวางแผนไว้อย่างดี แต่ขาดระบบการจัดการท่ีดีก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ได้ 
 2.  บุคลากรอาจด าเนินการได้ ดังนี้ 
  2.1  ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชัดเจน  โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ  
ความสนใจ   ตลอดท้ังภารกิจหลักของโรงเรียน  ท้ังนี้จ าเป็นต้องให้บุคลากรมีหน้าท่ีหลัก   
หน้าท่ีสนับสนุนและหน้าท่ีบริการประกอบกันเสมอ 
  2.2  ติดตามและดูแล การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ โดยวางแผนไว้
ล่วงหน้าชัดเจน 
  2.3  นิเทศหรือให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ขณะบุคลากรปฏิบัติงาน 
  2.4  ประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมท้ังใช้ผลการประเมิน
ประกอบการวางแผนพิจารณาความดีความชอบ หรือส่งเสริมความก้าวหน้าต่อไป ท้ังนี้จ าเป็นต้อง
บ ารุงขวัญ ให้ก าลังใจหรือเสริมแรงอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมและยุติธรรม  โดยยึดระบบคุณธรรมเป็น
ส าคัญ 
 3.  เงินหรืองบประมาณ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหาร  ผู้บริหารโรงเรียนสามารถ 
ด าเนินการได้หลายอย่าง เช่น 
  3.1  วางแผนการใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับ โดยยึดหลักในกิจกรรมท่ีมีผลใกล้ตัว 
นักเรียนมากท่ีสุดก่อน ท้ังนี้ควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนด้วย 
  3.2  วางแผนการได้มาซึ่งเงินนอกงบประมาณ จากชุมชนหรือแหล่งอื่นหรือจาก 
กิจกรรมของโรงเรียน 
  3.3  จัดระบบการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ให้บุคลากรรับทราบ  และมี 
ส่วนร่วมในการด าเนินกิจการ 
  3.4  จัดประเมินผลการใช้เงินหรืองบประมาณ 
 4.  วัสดุอุปกรณ์ ผู้บริหารโรงเรียนจ าต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ คือ 
  4.1  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนการสอน 
  4.2  วางแผนการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์อย่างเอนกประสงค์คุ้มค่า 
  4.3  จัดระบบการเก็บ บ ารุง และรักษาไว้ให้ดี 
  4.4  ด าเนินการประเมินผลว่า การใช้วัสดุอุปกรณ์เกิดประโยชน์เต็มท่ีหรือไม่ควรแก้ไข
ปรับปรุงอย่างไร จึงจะไดรับประโยชน์สูงสุด 
 สะอาด  โพธิก าชัย (2548)  ให้ความเห็นว่า  เกณฑ์การบ่งช้ีวัดสุขภาพองค์การของสถานศึกษา  
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ตามการรับรู้ของข้าราชการครู ในด้านการสนับสนุน  เป็นระดับสภาวะการปฏิบัติงานด้านพฤติกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีมุ่งเน้นสนับสนุนทรัพยากร ทางการบริหาร ด้านบุคคลการเงิน อาคาร สถานท่ี 
และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อช่วยให้การบริหารโรงเรียน 
 จินตนา  ศุภกรธนสาร (2550)  กล่าวว่า  ทรัพยากรแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
ทรัพยากรด้านวัตถุ หรือด้านรูปธรรม ซึ่งหมายถึง ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ทรัพยากรนามธรรม ซึ่งหมายถึง วัฒนธรรม ค่านิยม ความช านาญ จารีต ประเพณีต่าง ๆ 
 ไมล์ส (Miles, 1973)  กล่าวไว้ว่า  ในองค์การท่ีมีสุขภาพดี  หัวใจหลักด้านการใช้ทรัพยากร 
คือ การได้สนับสนุนทรัพยากรด้านบุคคล ท าให้แต่ละคนมีความรู้สึกว่า ตนเองไม่รับภาระงานหนัก
เกินไป การใช้วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีมีอยู่จะต้องคุ้มค่าและมีให้ใช้อย่างเพียงพอ การใช้ทรัพยากรใน
องค์กรท่ีมีสุขภาพดี  การท างานของบุคลากรจะเป็นไปตามความ สามารถ และความถนัดของแต่ละคน
อีกท้ังปริมาณงานจะต้องมีความหนักเบาพอ ๆ  กัน จึงจะท าให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ทาร์ เทอร์   ฮอย  และคอทท์แคมป์ (Tarter, Hoy and  Kottkamp, 1990) กล่าวว่า   
การสนับสนุนทางทรัพยากร คือ พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การท่ีมุ้งเน้นการสนับสนุน
ทรัพยากรทางการบริหารให้พอเพียงแก่ความต้องการ เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกขององค์การปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สรุปว่า การสนับสนุนทรัพยากรหมายถึง  การท่ีองค์กรมีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอแก่ความต้องการ  มีการจัดสวัสดิการและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ
ของบุคลากรท าให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 จากท่ีน าเสนอมา  ผู้วิจัยจึงระบุให้ การสนับสนุนทางทรัพยากร เป็นมิติหนึ่งในการวัด
สุขภาพองค์การ โดยให้ค านิยามศัพท์ว่า การสนับสนุนทางทรัพยากร หมายถึง การปฏิบัติงานด้าน
พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษามี่มุ้งเน้นการสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหาร  
ด้านบุคลากร การเงิน และอาคารสถานท่ี เพื่อช่วยให้การบริหารงานสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 3.  ขวัญในการปฏิบัติงาน 
 ทวีศักดิ์  เดชสองช้ัน (2546)  กล่าวถึงขวัญในการปฏิบัติงานว่า  ขวัญเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ 
มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานของคนทุก ๆ คนในองค์การเป็นส่ิงท่ี
ผู้บริหารทุกระดับ ต้องค านึงและให้ความสนใจจะต้องเสริมสร้างหรือท าให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรใน
องค์การของตน เพราะขวัญนอกจากจะท าให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังท า
ให้งานท่ีได้มีคุณภาพสูง ท าให้บุคลากรในองค์การมีความรู้สึกพึงพอใจในงานท่ีท าและจะท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย  ท้ังนี้  อาจพิจารณาลักษณะของขวัญ  ได้ดังนี้ 
   1.  ขวัญหรือก าลังใจเป็นองค์ประกอบทางจิตใจและอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้ 
เกิดความจงรักภักดีและความพยายามท างานอย่างเต็มก าลังให้บรรลุจุดมุ่งหมายของงาน 
 2.   องค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดขวัญหรือก าลังใจนั้น  ขึ้นอยู่กับความมีศรัทธาในลักษณะของงานท่ี
กระท า 
 3.  คุณลักษณะของผู้บริหารท่ีจะท าให้เกิดแรงจูงใจและขวัญท่ีจะมีต่องาน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจนั้น ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีท าหรือบทบาทท่ีได้รับมอบหมาย 
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น่าจะมีความส าคัญไม่น้อยกว่าปัจจัยท่ีเกิดจากผู้บริหารเพียงอย่างเดียว ท้ังนี้เพราะผู้บริหารนั้น อาจ
เปล่ียนแปลงได้ตามก าหนดเงื่อนไขเวลาในการด ารงต าแหน่ง หรือโอนย้ายหรือเล่ือนต าแหน่งสูงขึ้น 
แต่จุดประสงค์ขององค์การและงานท่ีจะต้องปฏิบัตินั้นเกือบจะเป็นส่ิงตายตัว 
 อัจฉรา  พวงศุภวิวัฒน์ (2547)  กล่าวว่า ขวัญมีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การ 
หากบุคลากรในองค์การมีขวัญท่ีดีก็จะมีความต้ังใจและอุทิศตนในการท างาน ในสถานศึกษาก็เช่นกัน
หากครูมีขวัญท่ีดีความต้ังใจในการท างานจะมีมาก ครูจะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีเต็มความสามารถ 
อุทิศท้ังเวลาแรงกายและแรงใจ  ซึ่งย่อมส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา  
ท้ั ง นี้  ข วั ญ ใน ก าร ป ฏิ บั ติ ง า นข อ งค รู  ก็ ขึ้ น อ ยู่ กั บ ปั จ จั ยห ล าย ปร ะ กา ร  เ ช่ นกั น  อา ทิ   
การบริหารงานนโยบายท่ัวไปวัสดุอุปกรณ์การสอน  การเป็นผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ภาระใน
การสอน นโยบายเกี่ยวกับการลาป่วย การจัดครูเข้าสอนแทน การวางแผน การเล่ือนขั้นเงินเดือน การ
ให้ได้รับบ าเหน็จบ านาญ ลักษณะท่าทางและบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อครู ความพึงพอใจ
ในหน้าท่ีการงานท่ีครูปฏิบัติอยู่ สภาพห้องท างานเป็นต้น 
 กลอยใจ  ชวนศรีไพบูลย์ (2548)  กล่าวถึงขวัญในการปฏิบัติงานว่า  ขวัญมีส่วนเกี่ยวพัน 
กันอย่างมากกับความส าเร็จของงาน  โดยเฉพาะบรรยากาศของการท างาน ผู้บริหารจ าเป็นต้องสร้าง 
และบ ารุงขวัญของผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับดีอยู่เสมอ เพราะสามารถท าหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
บ ารุงรักษาภายใน คือการรักษาระเบียบแบบแผน หรือส่ิงท่ีซ้อนเร้นท่ีเป็นความรู้สึกของสมาชิก
องค์การ 
 พนม  สุวรรณหงษ์ (2548)  กล่าวว่า  ขวัญหรือก าลังใจ กับการปฏิบัติงานนั้นเป็นของคู่กัน 
และมีความส าคัญต่อการบริหารองค์การเป็นอย่างมาก เพราะขวัญท าให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานเป็นความรู้สึกทางจิตใจและอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อ
องค์การและพยายามท างานอย่างเต็มก าลังเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของงาน องค์ประกอบท่ีก่อขวัญ
หรือก าลังใจนั้น ขึ้นอยู่กับศรัทธาในลักษณะของงานท่ีท าให้คุณลักษณะของผู้บริหารจะท าให้เกิด
แรงจูงใจและขวัญท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน  ท้ังนี้  ขวัญในการปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ต่อองค์การให้ด้าน
ต่อไปนี้ 
 1.  ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างาน เพื่อท่ีจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 2.  ก่อให้เกิดความซื่อสัตย์ จงรักภัคดีต่อหมู่คณะและองค์การ 
 3.  เสริมสร้างความสามัคคีธรรมในหมู่คณะ ท าให้เกิดพลังร่วมของกลุ่มอันจะเป็นพลังของ
องค์การท่ีจะต่อสู้อุปสรรค์ต่าง ๆ  ได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง 
 4.  เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลในองค์การ รวมทั้งความเข้าใจในนโยบายและ
วัตถุประสงค์ขององค์การด้วย 
 5.  ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
 6.  ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเช่ือมั่นต่อองค์การของตนยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้  พนม  สุวรรณหงส์ (2548)  ยังกล่าวด้วยว่า  ส าหรับการปฏิบัติงานใน สถานศึกษา  
การสร้างขวัญให้กับครูผู้สอนเป็นหน้าท่ีท่ีผู้บริหารสมควรกระท าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากภารกิจของ
ครูผู้สอนแตกต่างจากภารกิจของบุคลากรในองค์การอื่น ๆ กล่าวคือ บทบาทหน้าท่ีของครูผู้สอนมี
ความส าคัญต่อความส าเร็จของการบริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพของ
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นักเรียนโดยตรง เพราะครูเป็นผู้ต้องติดต่อใกล้ชิดกับนักเรียนอยู่ตลอดเวลาในขณะท่ีอยู่ในสถานศึกษา 
การก่ อ ให้ เ กิ ดก าร เรี ยน รู้ แ ละพัฒนา ตั ว ผู้ เ รี ยน เป็น ง าน ท่ีมี คว าม ละ เอี ยดอ่ อน  ลึก ซึ้ ง  
ครูต้องหาวิธีการต่าง ๆ มาเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และช้ีแนะแนวทางให้นักเรียนเกิด 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีพึงประสงค์ ดังนั้น  ครูผู้สอนจึงเป็นพลังท่ีส าคัญในการปฏิบัติ
ภารกิจต่าง ๆ ในสถานศึกษา การเสริมสร้างขวัญเป็นวิธีท่ีท าให้ครูร่วมมือกันปฏิบัติงานด้วยความ 
พึงพอใจและต้ังใจ อันจะน าไปสู่ความส าเร็จของการปฏิบัติงานในท่ีสุด หากขวัญในโรงเรียนอยู่ใน
ระดับสูงย่อมหมายถึงการท่ีคณะครูมีความร่วมมือร่วมใจท างานให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนมีความ
จงรักภักดีต่อโรงเรียน รวมท้ังเพื่อนครูด้วยกัน  มีแรงจูงใจในอันท่ีจะคิดสร้างสรรค์ในกิจการต่าง ๆ  
ท าให้เกิดสามัคคีธรรมในหมู่คณะ ช่วยกันแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียน  
 พินิจ  ธิมา (2548) กล่าวว่า ขวัญกับการปฏิบัติงานเป็นของคู่กัน และมีความส าคัญ 
ต่อการบริหารองค์การเป็นอย่างมาก การท่ีบุคลากรในองค์การมีขวัญดี จะท าให้ความจงรักภักดี 
ซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะและองค์การ เต็มใจปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบแบบแผนขององค์การ  ซึ่ง
สามารถเกื้อหนุนให้เกิดผลดีในด้านการควบคุมความประพฤติของบุคลากร  ให้อยู่ในกรอบของ
ระเบียบวินัย และศีลธรรมอันดีงาม นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความสามัคคี ในหมู่คณะให้บังเกิดขึ้นเป็น
ผลให้องค์การแข็งแกร่ง  สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้  ท้ังนี้  ขวัญในการปฏิบัติงานนั้นประกอบด้วย
ปัจจัยนานัปการท้ังทางด้านส่วนตัว เช่น โอกาสท่ีจะก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
การได้รับการยอมรับนับถือ  สุขภาพร่างกายและจิตใจ ความมั่นคงในอาชีพ สถานะทางสังคม เป็นต้น 
และปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม เช่น ความเพียงพอของการส่ือสาร ความปลอดภัย การบริการสวัสดิการ  
สังคมกลุ่มท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและเพื่อนครู เป็นต้น 
 สะอาด  โพธิก าชัย (2548) ให้ความเห็นว่า  เกณฑ์บ่งช้ีสุขภาพองค์การของโรงเรียน  
ตามการรับรู้ของข้าราชการครูด้านขวัญในการปฏิบัติงาน  เป็นระดับสภาวะการปฏิบัติงานของ 
ข้าราชการครูท่ีเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้สึกท่ีแสดงออกถึงการยอมรับ   เช่ือฟัง และศรัทธาต่อ
ผู้บริหารตลอดจนการมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อข้าราชการครูด้วยกัน รวมถึงความศรัทธาในอาชีพ  
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และรู้สึกว่าได้รับความส าเร็จในการท างาน 
 จินตนา  ศุภกรธนสาร (2550) สรุปความหมายของขวัญในการปฏิบัติงานไว้ว่า คือส่ิงท่ีท า
ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข มีแรงจูงใจท่ีจะท างานให้มากขั้น  มีความผูกพันกับองค์การ นอกจากนี้  
ยังหมายถึงการผู้ท่ีได้ร่วมงานต้องการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้องค์การมีความเจริญก้าวหน้า  
และการได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
 พูลสุข  สังข์รุ่ง (2550) อธิบายถึงวิธีการสร้างขวัญหรือก าลังใจท่ีดีไว้ดังนี้ 
 1.  รู้จักยกย่องชมเชยในการกระท าของผู้อื่น 
 2.  ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง 
 3.  เป็นท่ีปรึกษาและให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ 
 4.  เอาใจใส่ผู้อื่น 
 5.  ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
 6.  ยอมรับในความผิดและการกระท าของผู้อื่น 
 7.  ให้รางวัลเพื่อประกาศคุณงามความดีของผู้อื่น  อาจเป็นค าพูดชมเชยหรือรางวัล 
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ท่ีเป็นวัตถุส่ิงของ หรือให้โอกาสท่ีดีแก่เขา 
 8.  อ านวยความสะดวกในการท างานต่าง ๆ  
 ฟลิปโป (Flippo, 1971)  ให้ความหมายของค าว่าขวัญหรือก าลังใจว่า หมายถึงสภาพจิตใจ
หรือท่าทีความรู้สึกของแต่ละคนหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งแสดงออกในลักษณะมีความต้ังใจท่ีจะร่วมมือ 
ประสานงานซึ่งกันละกัน ขวัญ คือ สภาพทางใจท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการกระท าของคน  หรือเป็น
ความรู้สึกท่ีมีต่อพฤติกรรมของคน ต่อการท างาน เช่น อารมณ์ ความกระตือรือร้น ความหวังและ
ความต้ังใจ ขวัญจึงเป็นสภาพอย่างหนึ่งของจิตใจท่ีขึ้นภายในตัวบุคคล แต่มีอิทธิพลภายนอกบังคับ 
สภาพจิตใจนี้จะเป็นส่ิงก าหนดก าลังใจในการท างานท่ีมีผลโดยตรงเป้าหมายในการท างานของตน และ
กระทบการท างานขององค์การ 
 ทาร์ เทอร์   ฮอย  และคอทท์แคมป์ (Tarter, Hoy and  Kottkamp, 1990) กล่าวว่า 
ขวัญในการปฏิบัติงาน คือ ความรู้สึกท่ีแสดงออกถึงการยอมรับ ศรัทธาและมีสัมพันธ์ภาพท่ีดีต่อ
ผู้บริหารและผู้ร่วมงานอื่น ๆ รวมถึงการยอมรับ ศรัทธาต่ออาชีพ ความพึงพอใจในงานและการได้รับ
การยอมรับ 
 สรุปว่า ขวัญในการปฏิบัติงานหมายถึง ความรู้สึก ความรู้สึก นึกคิดของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
ท่ีแสดงออกถึงการยอมรับในการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจศรัทธาต่ออาชีพ สามารถตอบสนองความ
ต้องการท่ีผู้บริหารมอบหมายให้ได้ และร่วมส่งเสริมให้องค์การมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 จากข้อความดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ระบุให้ ขวัญในการปฏิบัติงาน เป็นมิติหนึ่งท่ีใช้วัด
สุขภาพองค์การของสถานศึกษา โดยให้ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัยว่า ขวัญในการปฏิบัติ หมายถึง 
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูด้านความรู้สึกท่ีแสดงออกถึงการยอมรับ เช่ือฟัง เคารพ และศรัทธา
ต่อผู้บริหาร ตลอดจนการมีสัมพันธ์ภาพท่ีดีต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษาด้วยกัน รวมถึงการศรัทธา
ต่ออาชีพ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และการได้รับการยอมรับ 
 4.  การติดต่อส่ือสาร 
 ชฎาพร  ยืนยงกิตติชัย (2547) กล่าวว่า การติดต่อส่ือสารกระท าได้ 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ 
การติดต่อส่ือสารแบบใช้ภาษาและแบบไม่ใช้ภาษามีองค์ประกอบพื้นฐานแบบไม่ส าคัญ  คือ ผู้ส่ง
ข่าวสารและผู้รับข่าวสารในระหว่างกระบวนการรับและผู้ส่งจะมีการแปลงความของข่าวสารท่ีส่งเป็น
สัญลักษณ์ทางภาษาหรือไม่ใช้ภาษา เพื่อข่าวท่ีถูกน าไปโดยตัวน าสารรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เมื่อถึง
ตัวรับก็จะมีการถอดความ เพื่อให้เข้าใจข่าวสารท่ีได้รับมานั้น การติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล ผู้รับ
ข่าวสารต้องเข้าใจความหมายของข่าวสารนั้นตรงกับข่าวสารท่ีผู้ส่งได้ส่งออกไปแม้จะมีตัวรบกวน 
(Noise) ท่ีอาจเกิดขึ้นบ้างก็ตาม และการติดต่อส่ือสารท่ีดีควรมีข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นการ
ติดต่อส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication)  มากกว่าเป็นการติดต่อส่ือสารทางเดียว 
(One-way Communication)   
 อัจฉรา  พวงศุภวิวัฒน์ (2547)  ให้ความหมายของการส่ือสารว่า  เป็นกิจกรรมการบริหาร
งานประจ าวันของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีต้องใช้การติดต่อส่ือสารในหลาย ๆ รูปแบบ กับบุคคลต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การ ไม่ว่าจะเป็นการออกค าส่ัง การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร การตีความ หรือการ
ช้ีแจงนโยบายของหน่วยงาน เป็นต้น ดังนั้น การส่ือสารจึงเป็นมิติในระดับการจัดการท่ีจะใช้วัดสุขภาพ
องค์การของโรงเรียนประถมศึกษา  
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 กลอยใจ  ชวนศรีไพบูลย์ (2548)  กล่าวว่า  การติดต่อส่ือสารเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับองค์การ
ท่ัวไป และมีความจ าเป็นเพิ่มมากขึ้นเมื่อขนาดขององค์การโตขึ้น การส่ือการเป็นสะพานเช่ือมโยง
ความเข้าใจกันระหว่างมนุษย์และมีส่วนกระตุ้นความเข้าใจด้วย ซึ่งเป็นหน้าท่ีส าคัญของผู้บริหาร
ผู้ใต้บังคับบัญชาท้ังหลาย ย่อยมีความต้องการท่ีจะได้รับความเข้าใจในการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีเกิดขึ้น
ในส่ิงท่ีเขาไม่เข้าใจอยู่ด้วยการบริหารบุคคลจึงมีความจ าเป็นและต้องมั่นใจว่าก าลังติดต่อส่ือสารกับ
ทุกฝ่ายในองค์กรของตนเป็นส่ิงส าคัญ 
 พนม  สุวรรณหงส์ (2548) กล่าวว่า การส่ือสารท่ีมีคุณภาพจะช่วยเพิ่มประสิทธิผลของ
องค์การการให้ข่าวสารแก่บุคคลการอย่างถูกต้อง พอเพียง จะช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นคนดี  
หายสงสัย หายหวาดระแวง และมีขวัญดี แต่ถ้าภายในองค์การขาดการติดต่อส่ือสารจากผู้บริหาร 
หรือมีระบบการติดต่อส่ือสารท่ีล้มเหลว ขาดประสิทธิภาพ จะมีผลให้ผู้บังคับบัญชาสร้างเครือข่าย 
การส่ือสารขึ้นมาเองบางครั้งจะเป็นการส่ือสารท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การ นั้นย่อมหมายถึง
การด าเนินการขององค์การไม่บรรลุเป้าหมาย ท่ีก าหนดไว้จากความส าคัญของการติดต่อส่ือสารซึ่งมี
ผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์การระดับต่าง ๆ ดังท่ีกล่าวมาแล้ว จึงก าหนดให้ความ
พอเพียงในการส่ือสารเป็นด้านหนึ่งท่ีใช้วัดสุขภาพองค์การ  
 วิเชียร  วิทยอุดม (2549) ใหค้วามหมายของการส่ือสารว่า การติดต่อส่ือสาร 
เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารงานถ้าขาดการติดต่อส่ือสาร สังคมในหน่วยงานจะหยุดนิ่งทันที 
การติดต่อส่ือสารจะเข้าไปมีบทบาทในทุกขั้นตอนของการบริหารงานในองค์การ ต้ังแต่ขั้นตอนการวาง
แผนการปฏิบัติงาน การควบคุมและการรายงานผลงาน เป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัย
กระบวนการติดต่อส่ือสารเป็นทางเช่ือมให้บุคคลในองค์การ ได้มีความเข้าใจตรงกันในจุดมุ่งหมายและ
การปฏิบัติงานในองค์การ 
 สะอาด  โพธิก าชัย (2548) ให้ความเห็นว่า  การติดต่อส่ือสารเป็นพฤติกรรมเริ่มแรกของ 
ผู้บริหารก่อนลงมือปฏิบัติงานในองค์การทุก ๆ งาน จึงเป็นศูนย์รวมโยงใยไปทุกจุดท่ัวองค์การ  
ในโรงเรียนระบบการติดต่อส่ือสารมีศูนย์รวมอยู่ท่ีท่ีผู้บริหารสถานศึกษา ถ้าภายในสถานศึกษาขาด
การติดต่อส่ือสารจากผู้บริหาสถานศึกษา หรือมีการศึกษาล้มเหลว จะมีผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสร้าง
ข่ายส่ือสารขึ้นเองบางครั้งอาจเป็นการส่ือสารท่ีก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์การด้วย  และย่อมหมายถึง 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 ไพโรจน ์ บาลัน (2549)  กล่าวว่า  หากองค์การได้มีการสร้างแผนการส่ือสาร ภายใต้แผนส ารอง  
องค์การก็จะมีความพร้อมท่ีจะรับมือกับทุกอย่างได้  ท้ังนี้  แผนส ารองทุกแผน และทีมจัดการกับภาระ
ฉุกเฉินทุกทีมควรจะมีแผนการส่ือสาร (Communication Plan) ซึ่งพร้อมท่ีจะน ามาใช้เพื่อให้ข้อมูล
เมื่อสามารถหามาได้  ซึ่งแน่นอนว่า  แผนการส่ือสารนั้นไม่สามารถมีค าตอบรอเอาไว้ส าหรับทุก ๆ 
ค าถาม  แต่ก็ควรจะมีกลไกท่ีจ าเป็นท้ังหมดส าหรับการส่ือสารซึ่งรวมถึงส่ิงต่อไปนี้ 
 1.  แผนการรวบรวมข้อมูลเท็จจริง 
 2.  การก าหนดผู้ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นโฆษก 
 3.  รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของบุคคล และสถาบันท่ีควรจะติดต่อหลังจากเกิดภาวะ
วิกฤติ (ผู้จัดการ ผู้ควบคุมงาน หน่วยดับเพลิงและต ารวจ ส่ือต่าง ๆ เป็นต้น) 
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 4.  เบอร์โทรศัพท์ด่วน (Hot Line) ท่ีผู้คนสามารถโทรมาถามข้อมูล และรับทราบแนวทาง
ด าเนินการ 
 5.  ท่ีอยู่ทางอีเมล์ท่ีอยู่เดียวส าหรับกลุ่มพนักงานและคณะกรรมการบริษัททุกคน 
 6.  ศูนย์การส่ือสารนอกส านักงานท่ีมีโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ และการเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต  
 วราภรณ์  ตระกูลสฤษด์ิ (2550)  กล่าวว่า  แม้การส่ือสารจะเป็นส่ิงองค์การต่างคุ้นเคย 
เพราะได้ปฏิบัติกันมาแทบตลอด แต่ผู้บริหารท่ีชาญฉลาดควรตระหนักว่า ต้องไม่ปล่อยให้การส่ือสาร
เป็นไปตามยถากรรม  การส่ือสารสามารถสร้างผลกระทบท้ังต่อจิตใจ  วิธีการคิด วิธีการท างานของ
พนักงานในองค์กร  และส่งผลอย่างยิ่งต่อการขับเคล่ือนภารกิจต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพการติดต่อส่ือสารท่ีดี (Good Communication) ในการท างานโดยท่ัวไป จะต้องมีการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างผู้บริหารผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ร่วมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่ือความหรือแลกเปล่ียนข่าวสารซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดี
เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดข้อมูล ข้อความ ความรู้ อารมณ์ ความรู้สึกในบางครั้งอาจต้องหาวิธีหยั่ง
ถึง ความต้องการ อารมณ์ ความรู้สึกของผู้ร่วมงานทุกคน เพื่อจะได้ประเมินแนวทางในการส่ือสาร 
วิธีการถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ เช่น ค าพูด กิริยาท่าทาง สีหน้า แววตา ภาษาเขียน สัญลักษณ์  หรือ
ส่ือมวลชน เป็นต้น การส่ือสารในองค์การมี 2 ลักษณะ คือ การติดต่อส่ือสารแบบเป็นทางการ 
(Formal Communication) หมายถึง การติดต่อส่ือสารท่ีมีระเบียบแบบแผน มีข้อก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจน มีลายลักษณ์อักษรท่ีบ่งบอกระเบียบวิธีการ เช่น ใบสมัครงาน ค าส่ัง หรือจดหมายของทาง
ราชการ เป็นต้น ผู้บังคับบัญชาควรใช้การติดต่อส่ือสารแบบเป็นทางการ เมื่อเป็นงานท่ีเป็นพิธีการ 
และต้องหาหลักฐานบันทึกไว้  และการติดต่อส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal Communication) 
หมายถึง  การติดต่อส่ือสารท่ีเกิดจากความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นการส่วนตัวส่วนใหญ่เป็นการส่ือสาร
แบบเป็นกันเอง เช่น การทักทายปราศรัยพูดคุยกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือการ
พูดคุยระหว่างเพื่อนร่วมงานเหมาะส าหรับการติดต่อส่ือสารท่ีต้องการความเร่งด่วน  ท้ังนี้  รูปแบบ
การติดต่อส่ือสารในองค์การ ม ี3 รูปแบบ คือ 
 1.  การติดต่อส่ือสารจากบนมาล่าง (Downward Communication) เป็นลักษณะ 
การติดต่อ ตามสายบังคับบัญชาจากบนมายังฐานล่าง เป็นการส่ือสารแบบด้ังเดิม (Classic Theory) 
มักเป็นการส่ือสารทางเดียว โดยมากเป็นเรื่องการส่ังการ และการบังคับบัญชาให้ปฏิบัติ หรือให้ท า 
ตามระเบียบข้อบังคับ นโยบาย แผ่นป้ายประกาศ จดหมายเวียนแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นต้น 
 2.  การติดต่อส่ือสารจากล่างขึ้นบน (Upward Communication) เป็นลักษณะการติดต่อ
สนองตามการติดต่อของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นการติดต่อส่ือสารท่ีเป็นพิธีรีตอง คือ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็น ข้อร้องทุกข์ ข้อหารือ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3.  การติดต่อส่ือสารในระดับเดียวกัน  (Horizontal Communication) หมายถึง 
การติดต่อส่ือสารในระดับเดียวกัน เช่น พนักงานกับพนักงาน หรือหัวหน้าฝ่ายกับหัวหน้าฝ่ายเป็นต้น 
ส่วนใหญ่การติดต่อส่ือสารประเภทนี้ มักจะไม่มีพิธีการ ท าให้ง่ายแก่การเข้าใจ สะดวก รวดเร็ว  
และมักเป็นการส่ือสารสองทาง คือ มีการพูดคุยโต้ตอบกันท้ังสองฝ่าย ท าให้เกิดความสนิทสนม 
 เสาวลักษณ์  นิกรพิทยา (2550)  ให้ความหมายว่า  การส่ือสารหมายถึง กระบวนการ 
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แลกเปล่ียนข้อความระหว่างผู้ส่งและผู้รับ เพื่อสร้างความเข้าใจจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง หรือ
หน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นกระบวนการในการส่งข่าวสาร
ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกองค์การ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถ
ประสานงานให้ฝ่ายต่าง ๆ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์การ  ท้ังนี้ 
การพัฒนาทักษะการส่ือสารจะท าให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล เพราะการท างานส่วนใหญ่จะต้องใช้
การติดต่อส่ือสารเป็นองค์ประกอบ ซึ่งการติดต่อส่ือสารจะมีผลท าให้งานประสบความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวได้ ดังนั้นองค์การจึงจ าเป็นต้องมีการติดต่อส่ือสารอย่างเพียงพอ 
 ฮอย  และมิสเกล (Hoy and Miskel, 1987)  ให้ความหมายว่า การติดต่อส่ือสารในสถานศึกษา
เป็นการแลกเปล่ียนข่าวสารความรู้สึกนึกคิด หรือทัศนคติในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกันสถานศึกษา ซึ่งได้แก่ 
ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาเป็นการแลกเปล่ียนข่าวสารความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนผู้ปกครอง และผู้สนใจเกี่ยวข้องอื่น ๆ 
 ทาร์เทอร์  ฮอย  และคอทท์แคมป์ (Tarter, Hoy and  Kottkamp, 1990) น าเสนอมิติวัดสุขภาพองค์การ
ด้านการติดต่อส่ือสารไว้ว่า คือการมีปฏิสัมพันธ์ในการแลกเปล่ียนความรู้สึกนึกคิด เจตคติอารมณ์และ
การกระท าอื่น ๆ ท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในขณะในหมู่สมาชิก สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้
อย่างราบรื่น 
 โอเวนส์ (Owens, 1991) กล่าวว่า การติดต่อส่ือสารโดยนัยขององค์การสุขภาพดี คือ 
การท่ีองค์การต้องมีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพท้ังภายในและภายนอกองค์การ ต้องมีข้อมูลข่าวสารท่ี
พร้อมเสมอในการวินิจฉัยและแก้ปัญหาท่ีส่งผลต่อการพัฒนาองค์การ 
 สรุปได้ว่า  การติดต่อส่ือสาร หมายถึง เป็นระดับสภาวะการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
และครูท่ีแสดงออกถึงปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  ในด้านการแลกเปล่ียนความรู้สึกนึกคิด เจตคติ 
ตลอดจนอารมณ์ และการกระท าต่าง ๆ  ก่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถร่วมกันปฏิบัติภารกิจ 
ในโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้   
 จากข้อความดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงก าหนดให้ การติดต่อส่ือสาร เป็นมิติหนึ่งท่ีใช้วัด
สุขภาพองค์การและสถานศึกษา โดยให้ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัยว่า การติดต่อส่ือสาร หมายถึง
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและข้าราชการครูท่ีแสดงออกถึงการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ในการ
แลกเปล่ียนความรู้สึกนึกคิด เจตคติอารมณ์ และการกระท าต่าง ๆ  ท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
สามารถร่วมปฏิบัติงานต่าง ๆ  ในสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ร่วมกัน 
 5.  ความสามัคคี 
 ธงชัย  สันติวงษ์ (2542) กล่าวว่า ความสามัคคีหมายถึงความรู้ สึกพึงพอใจในด้าน 
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อันเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ท าให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะอยู่
ร่วมกันต่อไป และมีความเอื้ออารีต่อกันกลุ่มคนท่ีมีค่านิยม เจตคติ และมาตรฐานของพฤติกรรม
เหมือนกันมากเท่าใด ความสามัคคี ก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น ความสามัคคี ภายในกลุ่มก่อให้เกิดผลดีต่อ
องค์การมาก  ถ้ากิจกรรมของกลุ่มนั้นเป็นไปในทางสร้างสรรค์   ซึ่งปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามัคคีของคนในองค์การมีดังนี้ 
 1.  ควรมีลักษณะท่ีเหมือน ๆ กันของกลุ่ม ได้แก่ ค่านิยม เจตคติ และฐานะ ส่ิงเหล่านี้ 
เป็นตัวหล่อหลอมให้คนรวมกลุ่มกันและเกิดความสามัคคี 
 2.  สถานการณ์ บางอย่างท่ีกดดันกลุ่ม  หรือถูกยกตัวออกมาท าให้สมาชิกมีความสามัคคี 
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ท่ีเหนียวแน่นขึ้น เกิดความพร้อมเพรียงเพื่อกัน 
 3.  ขนาดของกลุ่ม กลุ่มท่ีมีขนาดเล็กอาจมีความสามารถในการสร้างผลงานไม่เพียงพอ  
กลุ่มจึงไม่ดึงดูดใจสมาชิก ในทางกลับกันกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่เกินไปการติดต่อส่ือสารอาจยุ่งยาก
สลับซับซ้อน ขาดตอนไม่ท่ัวถึง การรวมตัวกันเกิดขึ้นได้ยาก สมาชิกไม่มีการสร้างความพึงพอใจ 
ตามความต้องการของตนเองได้ ความสามัคคีจึงไม่อาจเกิดขึ้น 
 4.  บรรยากาศท้ังภายในและภายนอกกลุ่ม  หากบรรยากาศภายในกลุ่มมีความสัมพันธ์ 
ถึงกันหมดในหมู่สมาชิก ความสามัคคีก็จะเพิ่มมากขึ้น ท านองเดียวกันหากบรรยากาศภายนอกกลุ่ม
เป็นปรปักษ์กันกลุ่มจะท าให้ความสามัคคีเพิ่มขึ้นด้วย 
 5.  ผู้น าของกลุ่ม ในส่วนนี้มีความส าคัญต่อกลุ่มมาก ความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้  ผู้น ากลุ่ม 
มีอิทธิพลมาก โดยปกติผู้น ากลุ่มจะท าหน้าท่ีสองประการ ได้แก่ การเป็นผู้ริเริ่มส่ังการหรือก ากับกลุ่ม 
และอีกประการหนึ่งคือ  ท าหน้าท่ีประสมกลมเกลียวระหว่างสมาชิก ซึ่งประการหลังเป็นส่ิงส าคัญมาก
หากผู้น าท าหน้าท่ีได้อย่างดีแล้ว ความสามัคคี กลมเกลียวของกลุ่มย่อมมีมาก 
 กลอยใจ  ชวนศรีไพบูลย์ (2548)  กล่าวว่า  ความสมัครสมานสามัคคี เป็นกระบวนการ 
บ ารุงรักษาภายในให้บุคลากรสามารถอยู่ในองค์การได้  ขนาดของความสามัคคีมีผลต่อความรู้สึก 
ของบุคลากรเหล่านั้นด้วยความสามัคคี หมายถึง ความรู้สึกพอใจในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอันเกิด
จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท าให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะอยู่ด้วยกันต่อไป และมีความเอื้ออารีต่อกัน 
จะเห็นได้ว่า ความรู้สึกพึงพอใจในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  อันเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลท าให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะต้องอยู่ด้วยกันต่อไป และมีความเอื้ออารีต่อกัน 
 พนม  สุวรรณหงส์ (2548) ให้ความหมายของความสามัคคีว่า  ความสามัคคี หมายถึง 
ระดับสภาวะการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การท่ีแสดงออกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ท าให้
เกิดความร่วมมือในการท างาน เกิดขวัญ ก าลังใจ ซึ่งพิจารณาได้จากการ  ยอมรับนับถือการไว้วางใจ 
การสนับสนุน การร่วมมือปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ท้ังนี้ ในการปฏิบัติงานนั้น  ความ
สามัคคีจะมีผลดีต่อการบริหารองค์การเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อบุคลากรมีความสามัคคีกัน ก็จะเกิด
ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถท่ีเป็นอยู่ มีความสุขกับการปฏิบัติงาน 
รู้สึกพอใจ และเต็มใจพัฒนาองค์การให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ร่วมกัน  ความสามัคคี สามารถ
สังเกตได้จากพฤติกรรมของสมาชิก ซึ่งพฤติกรรมดังท่ีกล่าวส่งผลต่อสุขภาพขององค์การโดยตรง 
 สะอาด  โพธิก าชัย (2548) ให้ความเห็นว่า  ความสามัคคีสามารถดึงศักยภาพในการท างาน
ของคนออกมาใช้ได้มาก และเต็มท่ีตามท่ีบุคคลมีอยู่ บุคคลในกลุ่มรู้สึกพอใจและเป็นสุขท่ีได้ใช้ด้วย  
จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารงาน ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ เพราะความสามัคคีเป็น
การแสดงออกถึงการมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกันของสมาชิกในองค์การ  ท้ังนี้  เกณฑ์บ่งช้ีวัดสุขภาพ
องค์การ ด้านความสามัคคีเป็นระดับสภาวะการปฏิบัติงานของบุคคล ท่ีแสดงออกถึงความกลมเกลียว
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ท าให้เกิดความช่วยเหลือร่วมมือในการท างาน มีความเคารพซึ่งกันและกันต่อ
ให้เกิดขวัญก าลังใจ ซึ่งพิจารณาได้จากการยอมรับนับถือ การไว้วางใจ การสนับสนุน การร่วมมือ
ปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
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 ทาร์เทอร์  ฮอย  และคอทท์แคมป์ (Tarter, Hoy and  Kottkamp, 1990) กล่าวว่า   
ความสามัคคี คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในองค์การ การยอมรับนับถือ ไว้วางไจ  
การสนับสนุน และการร่วมปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 
 สรุปว่า ความสามัคคีหมายถึง การท่ีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีภายในองค์การมีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ยอมรับสนับสนุนช่วยเหลือร่วมมือกันท าหน้าท่ีปฏิบัติงาน  หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในยาม
วิกฤติร่วมกันและให้อภัยซึ่งกันและกันเมื่อบางฝ่ายท างานบกพร่อง 
 จากข้อความดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงก าหนดให้ความสามัคคีเป็นมิติหนึ่งท่ีใช้วัดสุขภาพ
องค์การ โดยให้ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัยว่า  ความสามัคคี หมายถึง การปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาท่ีแสดงออกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ท าให้เกิดความร่วมมือในการท างาน เกิดขวัญ
ก าลังใจ ซึ่งพิจารณาได้จากการยอมรับนับถือ การไว้วางใจ การสนับสนุน การร่วมปรึกษาหาหรือเพื่อ
แก้ปัญหาต่าง ในการปฏิบัติงาน 
 
2.3  แนวคิดเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยสังเขป 
 การปกครองส่วนท้องถิ่นคือหน่วยงานปกครองท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด 
รูปแบบหนึ่ง  โดยปกติการปกครองส่วนท้องถิ่นจะเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตท้องถิ่นนั้น  ๆ 
เลือกต้ังผู้แทนของตนเข้าไปท าหน้าท่ีเป็นผู้บริหารท้องถิ่น หรือเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเลือก
ผู้บริหารท้องถิ่นอีกทีหนึ่ง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจอิสระ (autonomy) ในการบริหาร
จากรัฐได้ในระดับหนึ่งตามขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด  การเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง คือการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ สามารถเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
ท้องถิ่น ของตนได้โดยตรง  ส่วนการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นโดยอ้อม  สภาท้องถิ่นจะท าหน้าท่ีเลือก
ผู้บริหารท้องถิ่นแทนประชาชนในท้องถิ่น กล่าวคือ ประชาชนในท้องถิ่นจะท าหน้าท่ีเพียงแค่เลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นเท่านั้น แล้วสมาชิกสภาท้องถิ่นจะท าหน้าท่ีในการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นอีก
ช้ันหนึ่ง ในท่ีนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสังเขป  ประกอบด้วย
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น  วัตถุประสงคของการปกครองสวนทองถิ่น  
ความส าคัญของการปกครองสวนทองถิ่น  และองค์ประกอบของการปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามล าดับ
ดังนี้ (ฉัตรยุพิน บ่ายเท่ียง, 2552) 
 2.3.1  ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.3.1.1  เป็นการปกครองของชุมชนหนึ่ง  ซึ่งชุมชมเหลานั้นอาจมีความแตกตางกันในดานความเจริญ 
จ านวนประชากร หรือขนาดของพื้นท่ี เชน หนวยการปกครองสวนทองถิ่นของไทย จัดเปนองคการ
บริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนต าบล  เทศบาล  เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ตามสาเหตุดังกลาว  
  2.3.1.2  หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีอ านาจในการปฏิบัติหนาท่ีตามความเหมาะสม 
กลาวคือ  อ านาจของหนวยการปกครองท้องถิ่นจะตองมีขอบเขตพอสมควร เพื่อใหเกิดประโยชนตอ 
การปฏิ บั ติหน้ า ท่ีของหน วยการปกครอ ง ท้อง ถิ่ นนั้ น   ห ากอ ง ค์การปกครองท องถิ่ น 
มีอ านาจในการปฏิบัติหนท่ีเกินความเหมาะสม ก็อาจจะกลายสภาพเปนรัฐอธิปไตยเอง เปนผลเสีย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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ตอความมั่นคงของรัฐบาล  อ านาจของท้องถิ่นนั้นมีความแตกตางกันออกไปตามลักษณะความเจริญ
และความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นนั้นเปนส าคัญ  รวมท้ังนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณา
การกระจายอ านาจใหหนวยการปกครองท้องถิ่นระดับใดจึงจะเหมาะสม  
  2.3.1.3  การปกครองทองถิ่นจะตองมีสิทธิตามกฎหมาย ท่ีจะด าเนินการปกครอง 
ตนเอง สิทธิตามกฎหมาย  ซึ่งแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ  
   2.3.1.3.1  หนวยการปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิท่ีจะตรากฎหมายหรือระเบียบ 
ขอบังคับตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อประโยชนในการบริหารตามหนาที่และเพื่อใช
บังคับ ประชาชนในปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ  เชน  เทศบัญญัติขอบังคับต าบล  เปนตน  
   2.3.1.3.2  สิทธิท่ีเปนหลักในการด าเนินการบริหารปกครองสวนทองถิ่นคือ 
อ านาจในการก าหนดงบประมาณเพื่อบริหารกิจกรรมตามอ านาจหน าท่ีของหนวยการปกครอง
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ  
  2.3.1.4  มีองคกรท่ีจ าเปนในการบริหารและปกครองตนเอง  องคกรท่ีจ าเป็นของท้องถิ่น 
จัดแบงเปนสองฝายคือ  องคกรฝายบริหาร  และองคกรฝ่ายนิติบัญญัติ  เชน การปกครองท้องถิ่นแบบเทศบาล  
จะมีคณะเทศมนตรีเปนฝายบริหาร  และสภาเทศมนตรีเปนฝายนิติบัญญัติหรือในแบบมหานครคือ  
กรุงเทพมหานคร  มีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนฝายบริหาร สภากรุงเทพมหานคร เปนฝายนิติ
บัญญัติ  เปนตน 
  2.3.1.5  ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น  จากแนวคิดท่ีวา 
ประชาชนใน ท้องถิ่นเทานั้นท่ีจะรูปญหาและวิธีการแกไขของตนเองอยางแทจริง  หนวยการปกครอง
ท้องถิ่นจึงจ าเปนตองมีคนในท้องถิ่นมาบริหารงาน  เพื่อใหสมเจตนารมณและความตองการของชุมชน 
และอยูภายใตการควบคุมของประชาชนในท้องถิ่น  นอกจากนี้  ยังเปนการฝกใหประชาชนในท้องถิ่น
เขาใจระบบและกลไกลของประชาธิปไตยอยางแทจริงอีกดวย 
 2.3.2.  วัตถุประสงคของการปกครองสวนทองถิ่น  
  2.3.2.1  ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล ท้ังด้านการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาท่ีใช  
ในการด าเนินงาน  
  2.3.2.2  เพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง 
  2.3.2.3  เพื่อใหหนวยการปกครองสวนทองถิ่นเปนสถาบันท่ีใหการศึกษาการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
 2.3.3  ความส าคัญของการปกครองสวนทองถิ่น  
  2.3.3.1 การปกครองสวนทองถิ่นถือเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เพราะเปนสถาบันฝกสอนการเมืองการปกครองใหแกประชาชน ท าใหเกิด ความคุนเคยในการใชสิทธิ
และหนาท่ีของพลเมือง  อันจะน ามาสูความศรัทธาในระบอบประชาธปไตย  
  2.3.3.2  การปกครองสวนทองถิ่นเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล  
  2.3.3.3  การปกครองสวนทองถิ่นจะท าใหประชาชนรูจักการปกครองตนเอง  เพราะ 
เปิดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง  ซึ่งจะท าใหประชาชนเกิดความส านึกใน
ความส าคัญของตนเองตอทองถิ่น  ประชาชนจะมีสวนรับรูถึงอุปสรรค ปญหาและชวยกันแกไข  
ปญหาของทองถิ่นของตนเอง  
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  2.3.3.4  การปกครองสวนทองถิ่นสามารถตอบสนองความตองการ ของท้องถิ่น 
ตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ  
  2.3.3.5  การปกครองสวนทองถิ่นจะเปนแหลงสรางผูน าทางการเมือง การบริหาร 
ของประเทศในอนาคต  
  2.3.3.6  การปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเอง 
 2.3.4.  องค์ประกอบของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.3.4.1  สถานะตามกฎหมาย (Legal status) หมายความวา หากประเทศใดก าหนด 
เรื่องของการปกครองสวนท้องถิ่นไวในรัฐธรรมนูญของประเทศ  การปกครองท้องถิ่นในประเทศนั้นจะ
มีความเขมแข็งกวาการปกครองท้องถิ่นท่ีจัดต้ังโดยกฎหมายอื่น  เพราะขอความท่ีก าหนดไวใน
รัฐธรรมนูญนั้น  เปนการแสดงใหเห็นวา ประเทศนั้นมีนโยบายท่ีจะกระจายอ านาจอยางแทจริง  
  2.3.4.2  พื้นท่ีและระดับ (Area and level)  ปจจัยท่ีมีความส าคัญตอการก าหนดพื้นท่ี
และระดับของหนวยการปกครองท้องถิ่นมีหลายประการ เชน  ปจจัยทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร
เช้ือชาติ  และความส านึกในการปกครองตนเองของประชาชน จึงไดมีกฎเกณฑ์ท่ีจะก าหนดพื้นท่ีและ
ระดับของการปกครองสวนท้องถิ่นออกเปน 2 ระดับ คือ หนวยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ ส าหรับขนาดของพื้นท่ีจากการศึกษาขององคการสหประชาชาติโดยองคการอาหารและ 
เกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO)  องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม (UNESCO) องคการ 
อนามัยโลก (WHO) และส านักกิจการสังคม (Bureau of social affair) ไดใหความเห็นวา หนวยการ 
ปกครองสวนท้องถิ่นท่ีสามารถใหบริการงานอยางมีประสิทธิภาพได้ ควรมีประชากรประมาณ 50,000 คน 
แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นท่ีต้องพิจารณาด้วย  เช่น ประสิทธิภาพในการบริหารรายไดและ บุคลากร  เปนตน  
  2.3.4.3  การกระจายอ านาจหนาท่ี  การท่ีจะก าหนดใหท้องถิ่นมีอ านาจหนาท่ีมากนอย
เพียงใด  ขึ้นอยูกับนโยบายทางการเมืองการปกครองของรัฐบาลเปนส าคัญ  
  2.3.4.4  องคกรนิติบุคคล  จัดต้ังขึ้นโดยผลแหงกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือ 
รัฐบาล แหงชาติ  มีขอบเขตการปกครองท่ีแนนอน  มีอ านาจในการก าหนดนโยบายออกกฎขอบังคับ
ควบคุม ใหมีการปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ  
  2.3.4.5 การเลือกตั้งสมาชิกองคการ หรือคณะผูบริหารจะตองไดรับการเลือกตั้ง
จากประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ  ท้ังหมดหรือบางสวน  เพื่อแสดงถึงการเขามามีสวนรวมทางการเมือง 
การปกครองของประชาชนโดยเลือกผูบริหารท้องถิ่นของตนเอง  
  2.3.4.6  อิสระในการปกครองสวนท้องถิ่นสามารถใชดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติ 
กิจการภายในขอบเขตของกฎหมายโดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไมอยู่ในสายการบังคับ
บัญชาของหนวยงานราชการ 
  2.3.4.7  งบประมาณของตนเอง   มีอ านาจในการจัดเก็บรายไดการจัดเก็บภาษี 
ตามขอบเขตท่ีกฎหมายใหอ านาจในการจัดเก็บ เพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้พอเพียงท่ีจะท านุบ ารุงท้องถิ่น
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
  2.3.4.8  การควบคุมดูแลของรัฐเมื่อได้รับการจัดต้ังขึ้นแล้ว  ยังคงอยู่ในการก ากับ 
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ดูและจากรัฐ  เพื่อประโยชน์และความมั่นคงของรัฐและประชาชนโดยสวนรวม  โดยการมีอิสระในการ
ด าเนินงานของ หนวยงานการปกครองท้องถิ่นนั้น   ท้ังนี้มิไดหมายความวามีอิสระเต็มท่ี  หากแต่
หมายถึง  เฉพาะอิสระในการด าเนินการเทานั้น  เพราะมิฉะนั้นแลวท้องถิ่นจะกลายเปนรัฐอธิปไตยไป  
 2.3.5  นโยบายการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ส าหรับแนวนโยบายการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีดังนี้ (ส านักบริหาร
การศึกษาท้องถิ่น, 2554)  
   2.3.5.1  นโยบายด้านความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเร่งรัด 
จัดการศึกษาให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการเข้ารับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า
สิบสองปี  ให้ได้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
  2.3.5.2  นโยบายด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยได้เข้า
รับบริการการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ   ส่งเสริม  สนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นในท้องถิ่น มีสิทธิ
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  2.3.5.3  นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  มุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน  
และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
  2.3.5.4  นโยบายด้านระบบบริหารและการจัดการศึกษา โดยการจัดระบบบริหาร
และจัดการทางการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีเอกภาพในเชิงนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ อีกท้ังมีความพร้อมในการ
ด าเนินการจัดการศึกษา และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท้องถิ่น การก าหนด
นโยบาย และแผนการจัดการศึกษา ให้ค านึงถึงผลกระทบ ต่อการจัดการศึกษาของเอกชนหรือรับฟัง 
ความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาด้วย 
  2.3.5.5 นโยบายด้านครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา โดยการวางแผนงาน 
บุคคล เพื่อใช้ในการประสานข้อมูลและเป็นข้อมูลในการน าเสนอพิจารณา สรรหาบุคคล พร้อมมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
มีคุณภาพและมาตรฐานกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง โดยมีสิทธิประโยชน์  สวัสดิการ  ค่าตอบแทน
เพียงพอและเหมาะสมกับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพช้ันสูง 
          2.3.5.6  นโยบายด้านหลักสูตร  โดยให้สถานศึกษาจัดท ารายละเอียด สาระหลักสูตร 
แกนกลางและสาระหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้  และบูรณาการตาม                    
ความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยให้สอดคล้องกับ  สภาพปัญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของความเป็นไทย   
ความเป็นพลเมืองดี 
           2.3.5.7  นโยบายด้านการเรียนรู้  โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตส านึก
ในความเป็นไทย  และสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด การจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพให้เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
และส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน ในแต่ละระดับการศึกษา 
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          2.3.5.8  นโยบายด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  โดยการระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลท้ังด้านงบประมาณ  การเงิน 
ทรัพย์สินในประเทศจากรัฐ บุคคล องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  
สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศ มาใช้ในการจัดการศึกษา  และจัดสรรงบประมาณให้กับการศึกษา                      
ในฐานะท่ีมีความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
        2.3.5.9  นโยบายด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ผลิตและพัฒนาแบบเรียนเอกสารทางวิชาการส่ิงพิมพ์  วัสดุอุปกรณ์  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น  
โดยเร่งรัดพิจารณาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีแรงจูงใจในการผลิต 
รวมถึงการพัฒนาและการประยุกต์  ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนการส่ือสารทุกรูปแบบ ส่ือ
ตัวน าและโครงสร้างพื้นฐานอื่นท่ีจ าเป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม 
และการส่ือสารในรูปอื่น   
  2.3.5.10  นโยบายด้านการส่งเสริมกีฬา   นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน    
โดยการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการกีฬา นันทนาการ กิจกรรม เด็กเยาวชนรวมท้ังแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบบริการแก่เด็ก ประชาชน อย่างหลากหลาย และมี  ประสิทธิภาพ 
            2.3.5.11  นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ  โดยการสนับสนุน  ส่งเสริม  ช่วยเหลือ ให้มี 
การประกอบอาชีพอิสระท่ีถูกต้องตามกฎหมาย   จัดให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
สนับสนุนการระดมทุนและการจัดการ น าวิทยาการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการประกอบ 
อาชีพ การจัดการทางด้านการตลาดให้ได้มาตรฐานและความเหมาะสมตามสภาพท้องถิ่น  
            2.3.5.12  นโยบายด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นโดยการบ ารุง  รักษา  ส่งเสริม   และอนุรักษ์  สถาบันศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดสังคมภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้  และสังคมท่ีเอื้ออาทรต่อกัน   
สืบทอดวัฒนธรรม  ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น 
 สรุปไดวา การปกครองสวนท้องถิ่นก าหนดขึ้นบนพื้นฐานของการกระจายอ านาจและ
อุดมการณ์ประชาธิปไตย  ซึ่งมุ่งเปิดโอกาสและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ  
ทางการเมืองและกิจกรรมการปกครองตัวเอง  จะเห็นไดจากลักษณะส าคัญของการปกครอง 
สวนท้องถิ่นท่ีเนนอ านาจอิสระในการปกครองตนเอง  มีการเลือกตั้ง  มีองค์กรหรือสถาบันท่ีจ าเป็นใน
การปกครองตนเอง  และท่ีส าคัญ คือ  ประชาชนในท้องถิ่นจะต้องมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง
อย่างกว้างขวาง  ส าหรับโยบายการจัดการศึกษา   จะประกอบด้วยนโยบายด้านความเสมอภาคของ
โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย  นโยบายด้านคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา  นโยบายด้านระบบบริหารและการจัดการศึกษา  นโยบายด้านครู  คณาจารย์  
และบุคลากรทางการศึกษา  นโยบายด้านหลักสูตร  นโยบายด้านการเรียนรู้  นโยบายด้านทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา  นโยบายด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  นโยบายด้านการส่งเสริมกีฬา   
นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน  นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ  และนโยบายด้านการศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
2.4  ตัวแปรที่ศึกษา 
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 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายส าคัญประการหนึ่งคือ  เพื่อเปรียบเทียบการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา และเปรียบเทียบระดับสุขภาพองค์การโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ผู้วิจัยจึงน าเสนอท่ีมาของตัวแปรขนาดของ
สถานศึกษา ดังนี้ 
 อัจฉรา  พวงศุภวิวัฒน์ (2547) ศึกษาเรื่องสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงาน การประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า  สุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่โดยภาพรวมและรายมิติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .05    
 พรหมเมศว์  ค าผาบ (2550)  ได้ศึกษาเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส า คัญทางสถิ ติ ท่ีระ ดับ .05 โดยเรียงล าดับค่าเฉ ล่ียสูง สุดไปหาค่า เฉ ล่ีย ต่ า   
คือ  โรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดใหญ่ 
 ทักษิณา เหลืองทวีผล (2551)  ศึกษาเรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พบว่า ผู้บริหาร ในสถานศึกษา 
ขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 เจริญ ควรหา (2552)  ศึกษาความคิดเห็นของครูทางด้านสุขภาพองค์การของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 2  พบว่า ครูในโรงเรียนขนาดต่างกันมีความคิดเห็น
ด้านสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 ลาวัลย์  เฟื่องประยูร (2553)  ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูต่อการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรง เรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาตราด  
ผลการศึกษาพบว่า  เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูต่อการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า 
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาด
กลาง และโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ส าหรับโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 สมคิด  มาวงศ์ (2554)  ท าวิจัยเรื่อง  การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 
ผลการวิจัยพบว่า  การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนตาม
ความคิดเห็น ของครู สังกัดโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 อรทัย  บุญเส็ง (2557)  ศึกษาเรื่องสุขภาพองค์การในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมัธยมศึกษาใน
จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  พบว่า  ผลการเปรียบเทียบ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%A8%C3%D4%AD%20%A4%C7%C3%CB%D2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C5%D2%C7%D1%C5%C2%EC%20%E0%BF%D7%E8%CD%A7%BB%C3%D0%C2%D9%C3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%C1%A4%D4%B4%20%C1%D2%C7%A7%C8%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CD%C3%B7%D1%C2%20%20%BA%D8%AD%E0%CA%E7%A7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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สุขภาพองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 ณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง (2558)  ศึกษาเรื่อง  สุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  ผลการศึกษาพบว่า  ข้าราชการครู
ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนทีมีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพองค์การแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีระดับ .05 
 จากงานวิจัยท่ียกตัวอย่างมาข้างต้น มีข้อควรพิจารณาว่า เกณฑ์ในการแบ่งช่วงขนาดของ
สถานศึกษาจะแบ่งเป็น 3 ขนาด คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่  
ผู้บริหาร ข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขนาดต่างกัน จะมีความคิดเห็นหรือ
มีการบริหารงานหรือมีกระบวนการด าเนินงานท่ีแตกต่างกัน  ด้วยเหตุนี้  การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงใช้
ขนาดของสถานศึกษาเป็นตัวแปรต้นตัวแปรหนึ่ง ในการวิจัย  โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
สถานศึกษาขนาดเล็ก  สถานศึกษาขนาดกลาง  และสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
 
2.5  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
 ลาวัลย์  เฟื่องประยูร (2553)  ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูต่อ 
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด  พบว่า   
1) ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
3 ล าดับแรก ดังนี้ ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า 2) ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู ต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูต่อการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด จ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียน พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยโรงเรียนขนาด
เล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  ส าหรับโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 สมคิด  มาวงศ์ (2554)  ท าวิจัยเรื่อง  การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 
พบผลการวิจัยว่า  1) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็น 
ของครู สังกัดโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับ จากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักความรับผิดชอบ และ
ด้านหลักความ โปร่งใส 2) การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน
ตามความคิดเห็น ของครู สังกัดโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จ าแนกตาม

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B3%D1%AF%B0%EC%B8%B9%D4%B9%20%E2%BE%B8%D4%EC%BE%E8%C7%A7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C5%D2%C7%D1%C5%C2%EC%20%E0%BF%D7%E8%CD%A7%BB%C3%D0%C2%D9%C3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ประสบการณ์ โดยรวม พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยโรงเรียนขนาดเล็กกับ
โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาด กลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก กับโรงเรียนขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ จ าแนกตามท่ีต้ังจังหวัด พบว่า โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดย
ท่ีต้ังจังหวัดระยองกับท่ีต้ังจังหวัดจันทบุรี แตกต่าง กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส าหรับ
ท่ีต้ังจังหวัดระยองกับท่ีต้ังจังหวัดตราด และท่ีต้ังจังหวัด จันทบุรีกับท่ีต้ังจังหวัดตราด แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 ขวัญใจ  ป้อมพระเดช (2555) ท าวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  พบว่า  1) ระดับ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามล าดับพบว่า หลัก
คุณธรรม มีการบริหารในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือหลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่า หลัก  
นิติธรรม หลักความรับผิดชอบ และอันดับสุดท้ายคือ หลักการมีส่วนร่วม 2) ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมี
ระดับการศึกษาและสังกัดในสถานศึกษาท่ีมีขนาด ต่างกันมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 3) ผู้บริหาร สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาต่างกัน มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
4) ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีสังกัดในสถานศึกษาแตกต่างกันมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ฐิตารีย  ตรีเหรา (2556)  ศึกษาเรื่องสุขภาพองคการท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร  พบว่า 1) สุขภาพองคการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  3) สุขภาพองคการดานความสมบูรณของสถาบัน ดานการบริหารแบบ
เนนงาน ดานการสนับสนุน ดานทรัพยากร ดานขวัญและก าลังใจ และดานการเนนดานวิชาการ  
สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใตโดยภาพรวมและรายดาน 
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 สันทนา  ศรีไพรบัว (2556)  ศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  พบว่า  
1) การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยู่ในระดับมากท่ีสุด  2) ผลการเปรียบเทียบระดับการ
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศและวุฒิการศึกษา 
ท้ังในภาพรวมและรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส าหรับด้านต าแหน่งหน้าท่ีและ
ประสบการณ์การท างานในภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 3) แนวทางการใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ควรให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักประชาธิปไตย 
และการมอบหมายงานต้องมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  
 วีระยุทธ  พรพจน์ธนมาศ (2557)  ท าวิจัยเรื่อง  ธรรมาภิบาลในองค์การภาครัฐ : ศึกษากรณี
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบธรรมาภิบาล
ท่ีเหมาะสมกับการบริหารงานโรงเรียน มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า หลักเป้าหมายสอดคล้องต่อสังคม และ
หลักความมั่นคงจากค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีเป็นธรรม 2) สภาพการบริหารงานโรงเรียนตามหลัก
ธรรมาภิบาลในภาพรวมอยู่ในระดับมากอย่างยิ่ง 3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
มีความสอดคล้องกันว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับธรรมาภิบาลในโรงเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายในของโรงเรียน ได้แก่ ปัจจัยค่านิยมร่วมของโรงเรียน ระบบการด าเนินงานของโรงเรียน บุคลากร 
ทักษะ และ สไตล์ ส่วนปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนท่ีส่งผล ได้แก่ สภาพแวดล้อมทาง
การเมือง ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมให้โรงเรียนได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารโรงเรียน
อย่างประสบผลส าเร็จ ภาครัฐควรมีบทบาทในการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการวัดธรรมาภิบาล
ในโรงเรียน และมีการกระตุ้นจูงใจให้โรงเรียนน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในโรงเรียนตาม 8 องค์ประกอบของ
ข้อค้นพบจากผลการวิจัยนี้ 
 อรทัย  บุญเส็ง (2557)  ศึกษาเรื่องสุขภาพองค์การในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมัธยมศึกษาใน
จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  พบว่า  1) สุขภาพองค์การ
ในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ มิติการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ มิติการส่ือสาร มิติภาวะผู้น าฉันท์
เพื่อนร่วมงาน มิติการก าหนดเป้าหมาย มิติขวัญในการปฏิบัติงาน มิติการเป็นผู้น าทางวิชาการ มิติการ
มุ่งเน้นวิชาการ และมิติบูรณภาพของสถาบัน 2) ผลการเปรียบเทียบสุขภาพองค์การในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 สุขภาพองค์การในสถานศึกษาขนาดเล็ก แตกต่างกับสุขภาพองค์การในสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสุขภาพองค์การในสถานศึกษาขนาดกลาง แตกต่างกับ
สุขภาพองค์การในสถานศึกษาขนาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 กรรณิกา ปัญญะติ (2558) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง  
ของผู้บริหารกับสุขภาพองค์การโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
2) ระดับสุขภาพองค์การโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
ในภาพรวมและรายมิติ มีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า  
การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับสุขภาพองค์การโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันสูงอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 
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 นงนุช  สุริวงค์ (2558)  ท าวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับ 
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพิจิตร  ผลการวิจัยพบว่า  1)  สุขภาพองค์การของ 
สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในรายด้าน โดย
เรียงล าดับค่าเฉล่ียสูงสุดลงมา ได้แก่ ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ ด้านบริหารแบบมิตรสัมพันธ์  ด้านขวัญ
ในการปฏิบัติงาน  ด้านความเปน็อิสระ  ด้านการสนับสนุนทรัพยากร  ด้านบริหารแบบกิจสัมพันธ์ด้าน
ความสามัคคี และด้านความเพียงพอในการส่ือสาร ตามล าดับ  2)  ประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน
ในจังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  เมื่อพิจารณาในรายด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ีย
สูงสุดลงมา ได้แก่  ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อม ความสามารถในการแก้ปัญหา
สถานศึกษา  ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวก และความสามารถในการผลิต
นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ตามล าดับ  3) ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพิจิตร พบว่า โดยภาพรวมสุขภาพองค์การของ
สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพิจิตร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด
พิจิตรในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ ในระดับต่ า   
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การของสถานศึกษา เอกชนในจังหวัดพิจิตรรายด้าน 
กับประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพิจิตรในภาพรวม  พบว่า  สุขภาพองค์การของ 
สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพิจิตร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด
พิจิตรในทางบวก ระหว่าง 0.046-0.383  โดยสุขภาพองค์การด้านบริหารแบบมิตรสัมพันธ์ของ  
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพิจิตร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
มากกว่าสุขภาพองค์การด้านอื่น ๆ 
 ภูวินทร์  รักษ์พงศ์ (2559)  ศึกษาเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1 พบว่า 1) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ าแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน 
 สายอรุณ  กิติยะ (2559)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ  
ผู้บริหารสถานศึกษากับสุขภาพองค์การในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  พบว่า  1) ภาวะผูน าการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ์  
มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ตามล าดับ ส่วนด้านการค านึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีค่าเฉล่ียต่ าสุด 2) สุขภาพองค์การใน
สถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความชัดเจนของ
เป้าหมาย มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ และด้านการใช้อิทธิพลอ านาจท่ี
เป็นธรรม ตามล าดับ ส่วนด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณค่า  มีค่าเฉล่ียต่ าสุด  
3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูน าการเปล่ียนแปลงกับสุขภาพองคการในสถานศึกษา ภาพรวมพบว่า 
มีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 สวนันท์  ชัยวร (2559)  ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  พบว่า  1) สุขภาพองค์การของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การ
มุ่งเน้นวิชาการ รองลงมา คือ การก าหนดเป้าหมาย และน้อยท่ีสุด คือ การสนับสนุนทรัพยากร  
2) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 โดยภาพรวมและ รายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ ทีมงานและการบริหาร รองลงมา คือ ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร และน้อยท่ีสุด คือ การจูงใจ  3) สมการพยากรณ์สุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยใช้ปัจจัยท่ีส่งผลต่อสุขภาพองค์กรของ
สถานศึกษาเป็นตัวพยากรณ์ พบว่า ปัจจัยด้านการจูงใจ (X4) ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ (X1) 
และปัจจัยด้านบรรยากาศในสถานศึกษา (X5) เป็นตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .736 สามารถสร้างสมการพยากรณ์
สุขภาพองค์การของสถานศึกษาได้ร้อยละ  54.1 สร้างสมการพยากรณ์สุขภาพองค์การของ
สถานศึกษาได้ ดังนี้   
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Y = 9.407 + 1.865X4 + 1.468X1 + 1.412X5 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = .370X4 + .244X1 + .223X5 
 วราพร  ลูกไทย (2560)  ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ านาจเจริญ  พบว่า  1) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการ  
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ านาจเจริญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านหลักคุณธรรม รองลงมา คือ ด้านหลักความคุ้มค่า ส่วนด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ 2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู ผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี  
วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ านาจเจริญ จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 2.5.2  งานวิจัยในต่างประเทศ 
 ฮอย ทาร์ เทอร์ และบลิส (Hoy, Tarter and Bliss, 1991)  ศึกษาเรื่องการวิ เคราะห์
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ  สุขภาพองค์การ  กับประสิทธิผลองค์การ  
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบอ านาจการท านายประสิทธิผลโรงเรียนซึ่งเน้นท่ีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนเป็นเกณฑ์ในการวัดประสิทธิผลโรงเรียน  ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรสุขภาพ
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องค์การ 3 ตัว คือ ความมั่นคงของสถาบัน การจัดสรร  ทรัพยากร และการมุ่งเน้นวิชาการมี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ส่วนตัวแปรบรรยากาศมีเพียง 
ตัวเดียว คือ ความคับข้องใจของครูท่ีมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพบว่า ตัวแปร
สุขภาพท้ังหมด 7 มิติ และตัวแปรบรรยากาศ 4 มิติ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันขององค์การ 
นอกจากนั้นตัวแปรสถานภาพเศรษฐกิจ และสังคมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันทางการเรียนและ
ความผูกพันต่อองค์การ  
 ฮอย และแอนิต้า (Hoy, and Anita, 1993)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษากับประสิทธิผลของครูผู้สอน พบว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีสุขภาพองค์การดี
จะท าให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเอง  และเมื่อครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองแล้ว  จะส่งผลดีต่อ
ประสิทธิผลของครู  แล้วส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง 
 ว็อก และเช็ง (Kwok and Cheng, 1999)  ศึกษาสุขภาพองค์การของโรงเรียนกับความ
ผูกพันของครูผู้สอนในประเทศฮ่องกง  พบว่า ตัวแปรสุขภาพองค์การ 3 มิติคือ ขวัญและก าลังใจ 
ภาวะผู้น าฉันท์เพื่อนร่วมงาน  และการบูรณภาพของสถาบัน  มีความสัมพันธ์กับความผูกพันกับ
ครูผู้สอนแตกต่างกันตามลักษณะเฉพาะตัวของครูผู้สอน  เช่น  ต าแหน่ง  สถานภาพสมรส  ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน  ผลการวิจัยดังกล่าว  เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
สุขภาพองค์การของโรงเรียนกับความผูกพันของครูผู้สอนขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะตัวของครูผู้สอน  
 วินเกิล (Winkle, 1999)  ศึกษาวิเคราะห์การปรับโครงสร้างโรงเรียนและสุขภาพองค์การ 
ในโรงเรียนท่ีปฏิรูปการเรียนรู้และโรงเรียนท่ีไม่ได้ปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน  มัธยมศึกษาใน 
รัฐมิสซูรีของโคลัมเบีย  พบว่า  สุขภาพองค์การของโรงเรียนท่ีปฏิรูปการเรียนรู้และโรงเรียนท่ีไม่ได้
ปฏิรูปการเรียนรู้แตกต่างกัน  โดยโรงเรียนท่ีไม่ได้ปฏิรูปการเรียนรู้มีสุขภาพองค์การ ในระดับต่ ากว่า
โรงเรียนท่ีได้ปฏิรูปการเรียนรู้ 
 คลาร์ค (Clarke,  2001) ศึกษาเรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการกระจายอ านาจการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศกาน่าพบว่า  ในประเทศท่ีด้อยพัฒนา  การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยได้มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น  โดยประชาชนมีส่วนร่วมมาก
ขึ้นท า ให้เกิดกลยุทธการพัฒนาท่ีเป็นจริงเป็นจัง  มีการปรับตัวในการปฏิบัติต่าง ๆ ของท้องถิ่นโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลให้เหมาะสมกับท้องถิ่นจนถือเป็นกุญแจส าคัญในการใช้หลักธรรมาภิบาลท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น อย่างไรก็ตาม  ยังเกิดปัญหาบางประการจากการถือพรรคถือพวกพ้อง 
 พิลเล (Pillay, 2004) ท าการศึกษาเรื่อง คอรัปช่ัน ส่ิงท่ีท้าทายไปสู่ธรรมาภิบาลในมุมมองของชาว
อาฟริกาใต้ พบว่า การคอรัปช่ันในอาฟริกาใต้ มีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ  รวมท้ังเป็นตัวการส าคัญท่ีขัดขวางการไปสู่การมีธรรมาภิบาล ในการปกครอง 
ท่ีซับซ้อนของอาฟริกาใต้ มีผลท าให้เกิดการคอรัปช่ันซึ่งมีผลต่อความมั่นคง และความเช่ือมั่นเป็นการ
ท าลายค่านิยม และหลักการทางประชาธิปไตย แม้รัฐบาลอาฟริกาใต้จะสร้างระบบการต่อสู้กับการ
คอรัปช่ัน แต่ยังคงมีปัญหาคอรัปช่ันอยู่นั่นเอง  
 คิมเมท (Kimmet, 2005)  ศึกษาถึงการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในด้านการเมืองการปกครองของ
กลุ่มประเทศอาเซียน  จ านวน 4 ประเทศ ได้แก่   ฟลิปปนส ไทย  มาเลเซีย และอินโดนีเซียพบวา  
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1)  ประเทศท่ีพัฒนาแลวมีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใชในด้านการเมืองการปกครองมากกวาประเทศ
ท่ีก าลังพัฒนาและประเทศท่ีดอยพัฒนา  โดยน าหลักธรรมาภิบาล ไปประยุกตใชในเรื่องนโยบายและ
การบริหารงานมากท่ีสุด  2) ทุกประเทศมีความพยายามท่ีจะน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ให้มากขึ้น 
ไมวาจะเปนดานการเมือง  การปกครอง การบริหาร  พร้อมท้ังขยายแนวคิดไปยังหน่วยงาน หรือ
องค์กรต่าง ๆ ท่ัวประเทศ  ท้ังนี้เพื่อให้เกิดการบริหารงานด้านการเมืองการปกครองในรูปแบบใหม 
ท่ีอาศัยหลักการของการปกครองในระบบประชาธิปไตย  
 แม็คมิลแลนด  (MacMillan, 2007)   ศึกษาผลการกระจายอ านาจนโยบายทางการศึกษา 
ของโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศกานา  พบวา  การศึกษาระดับประถมศึกษาของประเทศกานา 
ไดรับการพัฒนามากขึ้นเรื่อย ๆ  โดยมีการน านโยบายการกระจายอ านาจภายใตการใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ
จัดการศึกษา  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ  แตผลการศึกษายังพบวา มีการเปล่ียนแปลง
เพียงเล็กนอยเทานั้นท่ีเกิดกับการจัดการศึกษาโดยการใชนโยบายการกระจายอ านาจการบริหาร  ซึ่ง
ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวารูปแบบการกระจายอ านาจการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลนั้นยังคงไม
ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร  เนื่องจาก อ านาจในการตัดสินใจยังคงอยู ท่ีส่วนกลางและขาดการ
สนับสนุนจากรัฐบาลอย่างจริงจังและอยางตอเนื่อง   ด้วยเหตุนี้  ผลการวิจัยจึงให้ข้อเสนแนะว่า 
รูปแบบการกระจายอ านาจการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลจ าเปนตองไดรับการสนับสนุน ในสวน
ของการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องและมากขึ้น เพื่อใหการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาของ
ประเทศกาน่าประสบผลส าเร็จอยางแทจริง 
 อาเหม็ด (Ahmad, 2012) ศึกษาเรื่องสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา ท่ีประเทศ
จอร์แดน  โดยใช้เครื่องมือวัดสุขภาพองค์การ Organizational Health Inventory-Secondary 
(OHI-S) ตามแนวคิดของทาร์เทอร์  และฮอย (Tarter and Hoy) พบว่า ระดับสุขภาพองค์การ 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอนจ านวน  406  คนท่ีท างานในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในประเทศจอร์แดนนั้น  มิติท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มิติเน้นทางวิชาการ (Academic Emphasis) สูงกว่า
มิติอื่น ๆ   ได้แก่ ความซื่อสัตย์ของสถาบัน (Institutional Integrity) โครงสร้างของสถาบัน (Initiating Structure) 
การพิจารณา (Consideration) อิทธิพลของผู้บริหาร (Principal Influence) การสนับสนุนด้านทรัพยากร 
(Resource Support) และ ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน (Morale) อยู่ในระดับปานกลาง  และ
ยังพบอีกว่า  ในโรงเรียนท่ีมีองค์การสุขภาพดี  ครูผู้สอนเพศหญิงจะมีการรับรู้ได้ดีกว่าครูผู้สอนเพศ
ชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และขนาดของโรงเรียนก็เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็นสถานศึกษา
องค์การสุขภาพดี 
 



บทท่ี  3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับสุขภาพองค์การของ
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  
ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.3  การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 3.1.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ครูในสถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นท่ี 3 (ภาคกลางตอนกลาง) จ านวน 5 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัด
สมุทรปราการ  จ านวน 1,694  คน  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ครูท่ีในสถานศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นท่ี 3 (ภาคกลางตอนกลาง)  แบ่งเป็น
ครูโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 313 คน มีข้ันตอนในการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
  3.1.2.1 ส ารวจประชากรของการวิจัยโดยสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับรายช่ือสถานศึกษาและ  
จ านวนครูของสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นท่ี 3 
(ภาคกลางตอนกลาง) ได้จ านวนประชากรในการวิจัย 1,694 คน เป็นครูในโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 
673 คน ครูในโรงเรียนขนาดกลางจ านวน 464 คน และ ครูในโรงเรียนขนาดใหญ๋ จ านวน 557  คน 
  3.1.2.2 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ส าเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน  (Krejcie and Morgan, 1970)  ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 313 คน   
  3.1.2.3 สุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling)    
โดยค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามขนาดของโรงเรียนด้วยการเทียบสัดส่วน จากนั้นสุ่มจ านวน
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  โดยใช้การจับฉลากตามจ านวน
กลุ่มได้จ านวนครูโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 125 คน จ านวนครูโรงเรียนขนาดกลางจ านวน 86 คน 
และจ านวนครูโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 102 คน รวม 313 คน 
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ตำรำงท่ี 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 

ขนำดสถำนศึกษำ จ ำนวน
สถำนศึกษำ 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

1.สถานศึกษาขนาดเล็ก        29 673 125 

2.สถานศึกษาขนาดกลาง       20 464 86 

3.สถานศึกษาขนาดใหญ่ 24 557 102 

รวม 73 1,694 313 
 
3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามเรื่อง  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษากับสุขภาพองค์การของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษา
และประสบการณ์ในการเป็นครูผู้สอน  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  ดังนี้ 
 ระดับ  5  หมายถึง  มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ระดับ  4  หมายถึง  มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก 
 ระดับ  3  หมายถึง  มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ  2  หมายถึง  มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ  1  หมายถึง  มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพองค์การของสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  ดังนี้ 
 ระดับ  5  หมายถึง  สถานศึกษามีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ระดับ  4  หมายถึง  มีสถานศึกษามีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับมาก 
 ระดับ  3  หมายถึง  สถานศึกษามีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ  2  หมายถึง  สถานศึกษามีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ  1  หมายถึง  สถานศึกษามีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 
3.3  กำรสร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาแบบสอบถามเรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับสุขภาพ
องค์การของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 3.3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล  และสุขภาพองค์การและงานวิจัย 
ท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อนิยามศัพท์เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
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 3.3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย  และระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 3.3. 3 ก าหนดขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถาม  ตามกรอบของหลักธรรมาภิบาล  และสุขภาพ
องค์การท่ีก าหนดไว้   
 3.3.4 ยกร่างแบบสอบถาม  แล้วน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น  เสนอต่ออาจารย์ท่ีควบคุม
วิทยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา  ความเหมาะสมในการใช้ถ้อยค า ส านวนภาษา
และความชัดเจนของข้อค าถาม  แล้วน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข 
 3.3.5 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีควบคุมวิทยานิพนธ์ 
ให้ผู้เช่ียวชาญ  จ านวน  5  ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity)  ด้วยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Congruency: IOC)  ดังนี้ (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2558)  
  ให้คะแนน +1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามหรือข้อความนั้นวัดคุณลักษณะตรงตามนิยาม 
    ให้คะแนน   0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามหรือข้อความนั้นวัดคุณลักษณะตรงตามนิยาม   
  ให้คะแนน –1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามหรือข้อความนั้นไม่วัดคุณลักษณะตรงตามนิยาม 
ต้ังแต่  0.50 ขึ้นไป  ดัชนีความสอดคล้องมีค่าระหว่าง 0.80 – 1.00  
 3.3.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  แล้วน าเสนออาจารย์ 
ท่ีควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้งก่อนน าไปทดลองใช้  
 3.3.7 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับบุคลากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน  
เพื่อวิเคราะห์ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
ของครอนบาค (-Cronbach’ s Alpha Coefficient) แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ  0.802   
 3.3.8 จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
3.4  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 3.4.1 น าหนังสือจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขออนุญาตถงึองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นท่ี 3 
(ภาคกลางตอนกลาง) ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4.2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามจ านวน 313 ฉบับ พร้อมซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึง
ผู้วิจัยไปยังสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นท่ี 3 (ภาคกลาง
ตอนกลาง) ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์  เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม แล้วส่ง
แบบสอบถามกลับทางไปรษณีย์   
 3.4.3 น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืน  ซึ่งได้รับกลับคืนมา  จ านวน 306 ฉบับ  คิดเป็น
ร้อยละ 97.76  มาตรวจสอบความสมบูรณ์ จากนั้นน าไปใช้ในการจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
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3.5  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่และร้อยละ 
 3.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยการวิเคราะห์ หาค่าเฉล่ีย  
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท้ังนี้  ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554)  
 ค่าเฉล่ีย   4.51 – 5.00  หมายถึง  มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50 หมายถึง มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50 หมายถึง มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50 หมายถึง มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50 หมายถึง มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 3.5.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพองค์การของสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย 
 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท้ังนี้ ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554) 
 ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง  สถานศึกษามีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50  หมายถึง  สถานศึกษามีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับมาก  
 ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง  สถานศึกษามีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง  สถานศึกษามีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับน้อย  
 ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง  สถานศึกษามีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 3.5.4  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา และระดับสุขภาพองค์การสถานศึกษาจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance)  และจะเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ด้วย
วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe)  หากพบว่า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 3.5.5 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหารสถานศึกษากับสุขภาพองค์การโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’ s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรสอง
ตัวที่อิสระต่อกัน หรือหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุด (พรรณี  ลีกิจวัฒนะ, 2557) 
 โดยท่ีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จะมีค่าระหว่าง  –1 ≤ r ≤ 1 ความหมายของค่า r คือ  
  3.5.5.1 ค่า r เป็นลบ แสดงว่า ตัวแปรอิสระ(x) และตัวแปรตาม (y) มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทาง ตรงกันข้าม 
   3.5.5.2 ค่า r เป็นบวก แสดงว่า ตัวแปรอิสระ (x) และตัวแปรตาม (y) มีความสัมพันธ์
ในทิศทาง เดียวกัน  
   3.5.5.3 ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 1  หมายถึง ตัวแปรอิสระ(x ) และตัวแปรตาม (y) มี
ความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันมาก 
   3.5.5.4 ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ –1 หมายถึง ตัวแปรอิสระ(x) และตัวแปรตาม (y) มี
ความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกนข้ามกันและมีความสัมพันธ์กันมาก 
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   3.5.5.5 ถ้า r = 0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระ (x) และตัวแปรตาม (y) ไม่มีความสัมพันธ์กัน  
  3.5.5.6 ถ้า r เข้าใกล้ 0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระ (x) และตัวแปรตาม (y) มีความสัมพันธ์
กันน้อย ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ก าหนดเกณฑ์ในการแปลผล  ดัง
ตารางท่ี 3.2 (พรรณี  ลีกิจวัฒนะ, 2557) 
ตำรำงที่ 3.2  เกณฑ์การแปลความหมายขนาดของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
 

ขนาดของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระดับความสัมพันธ์ 
±1.00 สมบูรณ์ 

±.80 -±.99 สูงมาก 
±.60 - ±.79 สูง 
±.40 - ±.59 ปานกลาง 
±.20 - ±.39 ต่ า 
±.01- ±.19 ต่ ามาก 

.00 ไม่มี 
 
 จากตารางท่ี 3.2 แปลความหมายค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ดังนี้ 
ถ้า r มีค่า ± 1.00 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในระดับสมบูรณ์  ถ้า r มีค่า ±.80 -± .99 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ใน
ระดับสูงมาก  ถ้าค่า r มีค่า  ± .60 -  ± .79 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ ในระดับสูง   ถ้า r มี
ค่าเท่ากับ ±40 -± .59 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ถ้า r มีค่าเท่ากับ±.20 -± .39 แสดงว่ามี
ความสัมพันธ์ในระดับต่ า  ถ้า r มีค่า ±.01 -± .19  แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในระดับต่ ามาก   
ถ้า r มีค่า .00 แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน   
 
3.6  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
 3.6.1  สถิติพื้นฐาน 
  3.6.1.1 ความถ่ี (Frequency) 
  3.6.1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) 
       3.6.1.3 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
       3.6.1.4 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3.6.2  สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน   
  3.6.2.1  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance)     
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  3.6.2.2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’ s Product Moment 
Correlation Coefficient)   
  



บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่องการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับสุขภาพองค์การของ
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  n   แทน กลุ่มตัวอย่าง 
  X    แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
  S.D.   แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  F   แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาใน F -distribution 
  df   แทน ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degrees  of  freedom) 
  SS   แทน ค่าผลรวมก าลังสอง (Sum of Squares) 
  MS   แทน  ค่าเฉล่ียของผลรวมก าลังสอง (Mean  Squares) 
  r    แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
  Sig.   แทน ความน่าจะเป็น (probability) 
  *   แทน มีความแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  **   แทน มีความแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
  X   แทน การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
  X1   แทน หลักนิติธรรม 
  X2   แทน หลักคุณธรรม 
  X3   แทน หลักความโปร่งใส 
  X4   แทน หลักการมีส่วนร่วม 
  X5   แทน หลักความรับผิดชอบ 
  X6   แทน หลักความคุ้มค่า 
  Y   แทน สุขภาพองค์การของสถานศึกษา 
  Y1   แทน ภาวะผู้น าฉันท์เพื่อนร่วมงาน 
  Y2   แทน การสนับสนุนทางทรัพยากร 
  Y3   แทน ขวัญในการปฏิบัติงาน 
  Y4   แทน การติดต่อส่ือสาร 
  Y5   แทน ความสามัคคี    
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4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตอนท่ี 3 สุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา และ
สุขภาพองค์การสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  และ
ตอนท่ี 5 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับสุขภาพ
องค์การของสถานศึกษา  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 ตอนที่ 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามปรากฏดังตารางท่ี 4.1  
 

ตารางท่ี 4.1  จ านวนและร้อยละข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน ร้อยละ 
เพศ     
 ชาย 72 23.50 
 หญิง 234 76.50 

รวม 306 100.00 
ระดับการศึกษา   
 ปริญญาตร ี 68 22.20 
 ปริญญาโท 234 76.50 
 ปริญญาเอก 4 1.30 

รวม 306 100.00 
ประสบการณ์ในการรับราชการครู     
 ต่ ากว่า 5 ปี 62 20.26 
 5 – 10 ปี   96 31.37 
 11 – 15 ปี     93 30.40 
 16 ปีข้ึนไป 55 17.97 

รวม 306 100.00 
ขนาดของสถานศึกษา   
 สถานศึกษาขนาดเล็ก 123 40.20 
 สถานศึกษาขนาดกลาง 84 27.45 
 สถานศึกษาขนาดใหญ่ 99 32.35 

   รวม 306 100.00 
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 จากตารางท่ี  4.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นครูเพศหญิง ร้อยละ 76 .50     
มีการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 76.50 มีประสบการณ์ในการรับราชการครู   5- 10 ปี 
ร้อยละ  31.40  ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ร้อยละ 40.20    
 

ตอนที่ 2  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น 
  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏดังตารางท่ี 4.2-4.8 
 
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ค่าสถิติ (n = 306) 

ระดับการบริหารงาน X  S.D. 
หลักนิติธรรม  4.47 0.39 มาก 
หลักคุณธรรม 4.32 0.33 มาก 

หลักความโปรงใส 4.28 0.32 มาก 

หลักการมีสวนรวม 4.09 0.37 มาก 

หลักความรับผิดชอบ 4.46 0.34 มาก 

หลักความคุมคา 4.33 0.28 มาก 

โดยรวม 4.31 0.34 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.2  ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.31,  S.D. = 0.34)  เมื่อพิจารณา
แต่ละด้าน  พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  หลักนิติธรรม ( X  = 4.47,  S.D. = 0.39) รองลงมาคือ
หลักความรับผิดชอบ ( X  = 4.46,  S.D. = 0.34)  และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือหลักการมีสวนรวม 
 ( X  = 4.09,  S.D. = 0.37)     
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ตารางที่ 4.3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ   
      ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านหลักนิติธรรม 
 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักนิติธรรม 
ค่าสถิติ (n = 

306) ระดับการ
บริหารงาน X  S.D. 

1.  มีการก าหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน   4.74 0.50 มากท่ีสุด 
2.  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานร่วมกัน 4.67 0.51 มากท่ีสุด 
3.  บุคลากรทุกคนให้การยอมรับในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
ท่ีก าหนดขึ้นด้วยความเต็มใจ  4.21 0.56 มาก 
4.  บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
อย่างเคร่งครัด 4.18 0.56 มาก 
5.  มีการก ากับ ดูแล และส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติ 
ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีก าหนดไว้   4.43 0.59 มาก 
6.  ใช้ศิลปะในการโน้มน้าว จูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา 4.42 0.63 มาก 
7.  ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย  เป็นแบบอย่างท่ีดี
แก่บุคลากร 4.58 0.53 มากท่ีสุด 
8.  ช้ีแจง แนะน าแนวทางการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ให้บุคลากรมีความเข้าใจตรงกัน 4.53 0.55 มากท่ีสุด 

รวม 4.47 0.39 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.3  ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ด้านนิติธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.47, S.D. = 0.39)   
เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ  พบว่า  การก าหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  
มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X  = 4.74,  S.D. = 0.50)  รองลงมา คือ  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานร่วมกัน ( X  = 4.67,  S.D. = 0.51)  และรายการ
บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดมีค่าเฉล่ียต่ าสุด  (X  = 4.18, S.D. = 0.56)   
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ตารางที่ 4.4  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ 
                 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านหลักคุณธรรม 
 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักคุณธรรม 

ค่าสถิติ (n = 
306) ระดับการ

บริหารงาน X  S.D. 

1.  ให้ความเสมอภาคและมีความยุติธรรมกับบุคลากรทุกคน  4.40 0.63 มาก 
2.  มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติตามความสามารถ 
และ   ความเหมาะสม   4.38 0.61 มาก 
3.  ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 4.34 0.71 มาก 
4.  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 4.28 0.75 มาก 
5.  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 4.55 0.54 มากท่ีสุด 
6.  มีความประพฤติดีงามตามหลักศีลธรรม  จรรยา 4.51 0.56 มาก 
7.  รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร และผู้ร่วมงาน   
ด้วยความเป็นธรรม  และมีใจเป็นกลาง 3.98 0.69 มาก 
8.  เป็นผู้มีความเสียสละ  และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 3.91 0.63 มาก 
9.  ใช้วาจาสุภาพ  เหมาะสม  และให้เกียรติบุคลากร 4.60 0.60 มากท่ีสุด 
10.  พิจารณาความดีความชอบของบุคลากรตามหลักเกณฑ์ 
ด้วยความยุติธรรม 4.46 0.62 มาก 
11.  ให้ความเช่ือถือ  ไว้วางใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร   4.09 0.52 มาก 
12.  ให้การปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ถูกกล่ันแกล้ง 4.11 0.54 มาก 
13.  ใช้อ านาจในการบังคับบัญชาอย่างถูกต้องเหมาะสม 4.56 0.50 มากท่ีสุด 
14.  จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมแก่ครู และนักเรียนอยู่เสมอ   4.42 0.61 มาก 
15.    เป็นผู้มีอัธยาศัยดี มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่แก่ผู้ร่วมงานด้วย
ความจริงใจ   4.16 0.56 มาก 

รวม 4.32 0.33 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.4  ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักคุณธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.32, S.D. = 0.33)  
เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ  พบว่า  รายการใช้วาจาสุภาพ  เหมาะสม  และให้เกียรติบุคลากร  มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ( X  = 4.60,  S.D. = 0.60)  รองลงมา คือ  ใช้อ านาจในการบังคับบัญชาอย่างถูกต้อง
เหมาะสม ( X  = 4.56,  S.D. = 0.50)  และรายการเป็นผู้มีความเสียสละ  และเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม มีค่าเฉล่ียต่ าสุด  ( X  = 3.91,  S.D. = 0.63)   
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
                ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านหลักความโปร่งใส 
 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความโปร่งใส 

 
ค่าสถิติ (n = 

306) 
ระดับการ
บริหารงาน 

 

X  
S.D. 

1.  ให้ความไว้วางใจ มอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบงานท่ี
ส าคัญต่าง ๆ   4.51 0.61 มากท่ีสุด 
2.  มีการจัดประชุมช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณ
ต่าง ๆ  ท่ีสถานศึกษาได้รับให้บุคลากรทุกคนทราบ   4.22 0.57 มาก 
3.  มีการประชุมวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างเป็น
ระบบชัดเจน  สามารถน าไปปฏิบัติได้ 4.53 0.59 มากท่ีสุด 
4.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตาม
ระเบียบ 4.21 0.54 มาก 
5.  ควบคุม ดูและการปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุให้
เป็นไปตามกฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับของทางราชการ   4.13 0.54 มาก 
6.  มีการควบคุม  ก ากับ ดูแล ตรวจสอบการท าบัญชี  
ทะเบียนการเงิน  และพัสดุให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 3.99 0.54 มาก 
7.  มีการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของงาน/โครงการ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 4.60 0.49 มากท่ีสุด 
8.  ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข่าวสาร  ประชาสัมพันธ์ถึง
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ  ของ
สถานศึกษาให้ชุมชนได้ทราบเป็นระยะ 4.02 0.48 มาก 

รวม 4.28 0.32 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.5  ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความโปร่งใสในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.28,  S.D. = 0.32)  
เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ  พบว่า  รายการมีการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของงาน/โครงการ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา  มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X  = 4.60,  S.D. = 0.49)  
รองลงมาคือ  มีการประชุมวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างเป็นระบบชัดเจน  สามารถน าไป
ปฏิบัติได้ ( X  = 4.53,  S.D. = 0.59)  และรายการมีการควบคุม  ก ากับ ดูแล ตรวจสอบการท าบัญชี  
ทะเบียนการเงิน  และพัสดุให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีค่าเฉล่ียต่ าสุด  ( X  = 3.99,  S.D. = 0.54)  
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ตารางที่ 4.6  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
                  ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักการมีส่วนร่วม 

 
ค่าสถิติ (n = 

306) 

 
ระดับการ
บริหารงาน 

 X  S.D. 
1.  มีความตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรและชุมชน 3.88 0.71 มาก 
2.  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
การด าเนินงานของสถานศึกษา   3.81 0.74 มาก 
3.  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน   4.53 0.50 มากท่ีสุด 
4.  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดสายงานการ
บังคับบัญชาของสถานศึกษา 4.08 0.68 มาก 
5.  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประสานงานท้ังใน 
และนอกสถานศึกษา 4.14 0.58 มาก 
6.  จัดให้มีการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มี 
การเสนอและแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกันเป็นระยะ 4.19 0.50 มาก 
7.  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ   3.77 0.68 มาก 
8.  ส่งเสริมให้บุคลากรได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ   
และเป้าหมายของสถานศึกษา 3.86 0.69 มาก 
9.  ส่งเสริมให้บุคลากรมีการท างานเป็นทีม       4.01 0.62 มาก 
10.  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดต้ังทีมงาน 4.00 0.73 มาก 
11.  ส่งเสริมให้บุคลากรมีการประสานความร่วมมือกัน 
ในการปฏิบัติงาน   3.90 0.77 มาก 
12.  ส่งเสริมให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 4.56 0.50 มากท่ีสุด 
13.  เปิดโอกาสให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 4.15 0.69 

 
มาก 

14.  เปิดโอกาสให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดการศึกษา 4.22 0.59 มาก 
15.  สนับสนุนให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  ของสถานศึกษา 4.27 0.52 มาก 

รวม 4.09 0.37 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.6  ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักการมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.09,  S.D. = 0.37)  
เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ  พบว่า  การส่งเสริมให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X  = 4.56,  S.D. = 0.50)  
รองลงมา คือ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน  (X  = 4.53,  S.D. = 0.50)  และรายการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  มีค่าเฉล่ียต่ าสุด  ( X  = 3.77,  S.D. = 0.68)   
 
ตารางที่ 4.7  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ 
                 ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักความรับผิดชอบ 
 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความรับผิดชอบ 

 
ค่าสถิติ (n = 

306) 
ระดับการ
บริหารงาน 

X  S.D. 
1.   มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน   4.81 0.39 มากท่ีสุด 
2.  มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน   4.74 0.45 มากท่ีสุด 
3.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาชัดเจน 4.33 0.53 มาก 
4.  มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  
เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 4.28 0.54 มาก 
5.  มอบหมายหน้าท่ีให้บุคลากรได้ปฏิบัติอย่างชัดเจน 4.54 0.54 มากท่ีสุด 
6.  มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร 
อย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ 4.56 0.59 มากท่ีสุด 
7. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  
ครบถ้วนตรงตามภารกิจท้ัง  4  งาน 4.66 0.49 มากท่ีสุด 
8.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศไว้อย่างเป็นระบบ  สามารถ
น ามาใช้ได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว 4.61 0.51 มากท่ีสุด 
9.  มีการจัดประชุม  วางแผนการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 4.49 0.60 มาก 
10.  ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 4.43 .59 มาก 
11.  วินิจฉัยส่ังการบนพื้นฐานของข้อมูลท่ีถูกต้อง 4.41 0.71 มาก 
12.  มีความรับผิดชอบต่อการวินิจฉัยส่ังการ 4.27 0.71 มาก 
13.  มีการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม 4.52 0.52 มากท่ีสุด 
14.  ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเป็นระยะ 4.58 0.53 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ) 
 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความรับผิดชอบ 
 

ค่าสถิติ (n = 306) ระดับการ
บริหารงาน X  S.D. 

15.  น าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผน  ปรับปรุง  
พัฒนางาน  อย่างต่อเนื่อง 4.15 0.71 มาก 
16.  จัดประชุมบุคลากรเป็นประจ าเพื่อช้ีแจงเรื่องราวต่าง ๆ 
และท าความเข้าใจหน้าท่ีความรับผิดชอบตามภารกิจของสถานศึกษา 4.09 0.65 มาก 
17.  จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้สวยงาม ร่มรื่น เป็น
ระเบียบ มีบรรยากาศท่ีดี  และปลอดภัย   4.59 0.64 มากท่ีสุด 
18.  จัดแหล่งเรียนรู้และส่ือท่ีมีคุณภาพให้เอื้อต่อ 
การจัดการเรียนการสอน 4.50 0.62 มาก 
19.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.22 0.55 มาก 
20.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท าแผนงาน  โครงการต่างๆ   
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน   4.27 0.55 มาก 
21.  จัดหางบประมาณมาสนับสนุนการจัดการศึกษา 
อย่างพอเพียง 4.54 0.60 มากท่ีสุด 

รวม 4.46 0.34 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.7  ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ด้านความรับผิดชอบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.46,  S.D. = 0.34)  
เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า การมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X  = 4.81,  S.D. = 0.39) รองลงมา คือ มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน 
( X  = 4.74,  S.D. = 0.49)  และรายการจัดประชุมบุคลากรเป็นประจ าเพื่อช้ีแจงเรื่องราวต่าง ๆ  และ
ท าความเข้าใจหน้าท่ีความรับผิดชอบตามภารกิจของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียต่ าสุด (X  = 4.09,  S.D. = 0.65)   
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ตารางที่ 4.8  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ     
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านหลักความคุ้มค่า 

 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความคุ้มค่า 

 
ค่าสถิติ (n = 

306) 
ระดับการ
บริหารงาน 

X  S.D. 

1.  จัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างคุ้มค่า   
และเกิดประโยชน์สูงสุด 4.59 0.49 มากท่ีสุด 
2.  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ตามความจ าเป็น 4.30 0.57 มาก 
3.  ส่งเสริมให้บุคลากรใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นจัดท า 
ส่ือการเรียนการสอน 4.49 0.59 มาก 
4.  จัดสรรห้องเรียน อาคารเรียน  อาคารประกอบ   
และบริเวณโรงเรียนให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี 4.22 0.50 มาก 
5.  ควบคุม  ดูแล  บ ารุงรักษา  ตกแต่ง  และซ่อมแซม  
อาคารสถานท่ีให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้อย่างสม่ าเสมอ 4.50 0.56 มาก 
6.  มีการรณรงค์ให้บุคลากรใช้น้ าและไฟฟ้าอย่างประหยัด   4.22 0.50 มาก 
7.  มีการก าหนดมาตรการการใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม 4.13 0.50 มาก 
8.  มีการรณรงค์ให้บุคลากร  ครู  นักเรียน และชุมชน  
ร่วมกันอนรุักษ์ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ 4.05 0.51 มาก 
9.  เปิดโอกาสให้ชุมชนได้ใช้อาคารสถานท่ี  รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณ์ของสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 4.61 0.49 มากท่ีสุด 
10.  มีการวางแผนและส ารวจความต้องการในการใช้วัสดุ
และอุปกรณ์ของบุคคลากร เพื่อให้สามารถน ามาใช้ได้อย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 4.15 0.52 มาก 

รวม 4.33 0.28 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.8  ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความคุ้มค่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.33,  S.D. = 0.28)  
เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ  พบว่า  การเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ใช้อาคารสถานท่ี  รวมท้ังวัสดุอุปกรณ์
ของสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X  = 4.61,  S.D. = 0.49)  รองลงมา คือ  
มีจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างคุ้มค่า  และเกิดประโยชน์สูงสุด  ( X  = 4.59,  S.D. = 0.49)  
และรายการมีการรณรงค์ให้บุคลากร  ครู  นักเรียน และชุมชน  ร่วมกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ธรรมชาติ  มีค่าเฉล่ียต่ าสุด  ( X  = 4.05,  S.D. = 0.51)   



83 
 

 ตอนที่ 3  การเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา     
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ปรากฏดังตารางท่ี 4.9-4.10 
 
ตารางที่ 4.9  ผลการเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  
                  จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  
 

การบริหาร 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

สถานศึกษา (n = 306)  
F 
 

 
Sig ขนาดเล็ก (n = 123) ขนาดกลาง (n = 84) ขนาดใหญ่ (n = 99) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

หลักนิติธรรม 4.07 0.26 มาก 4.61 0.22 มาก
ที่สุด 

4.75 0.18 มาก
ที่สุด 

305.15* 0.000 

หลักคุณธรรม 4.01 0.23 มาก 4.35 0.17 มาก 4.62 0.16 มาก
ที่สุด 

287.77* 0.000 

หลักความโปรงใส 4.07 0.23 มาก 4.21 0.22 มาก 4.57 0.26 มาก
ที่สุด 

122.94* 0.000 

หลักการมีสวนรวม 3.78 0.18 มาก 4.00 0.21 มาก 4.51 0.24 มาก
ที่สุด 

343.59* 0.000 

หลักความรับผิดชอบ 4.12 0.21 มาก 4.57 0.15 มาก
ที่สุด 

4.78 0.15 มาก
ที่สุด 

420.61* 0.000 

หลักความคมุคา 4.14 0.19 มาก 4.28 0.22 มาก 4.58 0.22 มาก
ที่สุด 

126.95* 0.000 

รวม 4.03 0.13 มาก 4.34 0.08 มาก 4.62 0.37 มาก
ท่ีสุด 

185.52* 0.000 

  
* แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
  
 จากตารางท่ี 4.9  ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ท้ังโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
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ตารางที่ 4.10  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร     
                   สถานศึกษาจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 

การบริหาร 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ขนาด
สถานศึกษา 

X  ขนาดสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

     X  4.07 4.61 4.75 
 
1.  หลักนิติธรรม 

ขนาดเล็ก 4.07 - 0.54* 0.68* 
ขนาดกลาง 4.61 - - 0.14* 
ขนาดใหญ่ 4.75 - - - 

  X  4.01 4.35 4.35 
 
2.  หลักคุณธรรม 

ขนาดเล็ก 4.01 - 0.34* 0.61* 
ขนาดกลาง 4.35 - - 0.27* 
ขนาดใหญ่ 4.35 - - - 

  X  4.07 4.21 4.57 
 
3.  หลักความโปร่งใส 

ขนาดเล็ก 4.07 - 0.14* 0.50* 
ขนาดกลาง 4.21 - - 0.36* 
ขนาดใหญ่ 4.57 - - - 

  X  3.78 4.00 4.51 
 
4.  หลักการมีส่วนร่วม            

ขนาดเล็ก 3.78 - 0.22* 0.73* 
ขนาดกลาง 4.00 - - 0.51* 
ขนาดใหญ่ 4.51 - - - 

  X  4.12 4.57 4.78 
 
5.  หลักความรับผิดชอบ 

ขนาดเล็ก 4.12 - 0.45* 0.66* 
ขนาดกลาง 4.57 - - 0.21* 
ขนาดใหญ่ 4.78 - - - 

  X  4.14 4.28 4.58 
 
6.  หลักความคุ้มค่า 

ขนาดเล็ก 4.14 - 0.14* 0.44* 
ขนาดกลาง 4.28 - - 0.30* 
ขนาดใหญ่ 4.58 - - - 

  X  4.03 4.34 4.62 
 

รวม 
ขนาดเล็ก 4.03 - 0.31* 0.59* 
ขนาดกลาง 4.34 - - 0.27* 
ขนาดใหญ่ 4.62 - -  
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* แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
 จากตารางท่ี 4.10  สถานศึกษาขนาดใหญ่และสถานศึกษาขนาดกลางมีการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลสูงกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก  ท้ังภาพรวมและรายด้านอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 ตอนที่ 3  สุขภาพองค์การของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาระดับสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ปรากฏดังตารางท่ี 4.11–4.14 
 
ตารางที่  4.11  ค่า เฉ ล่ียและส่วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน สุขภาพองค์การของสถานศึกษา  
                สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

สุขภาพองค์การของสถานศึกษา 
 

ค่าสถิติ (n = 306) ระดับการปฏิบัติ 
X  S.D. 

ภาวะผู้น าฉันท์เพื่อนร่วมงาน 4.36 0.35 มาก 
การสนับสนุนทางทรัพยากร 4.35 0.35 มาก 

ขวัญในการปฏิบัติงาน 4.21 0.41 มาก 

การติดต่อส่ือสาร 4.04 0.41 มาก 

ความสามัคคี 4.45 0.31 มาก 

โดยรวม 4.30 0.29 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.11  สุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.30,  S.D. = 0.29)  เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน  พบว่า   
สุขภาพองค์การของสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน  ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ   
ความสามัคคี ( X  = 4.45,  S.D. = 0.31)  รองลงมาคือ ภาวะผู้น าฉันท์เพื่อนร่วมงาน (X  = 4.36,  S.D. = 0.35)    
และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือการติดต่อส่ือสาร ( X  = 4.04,  S.D. = 0.41)                                                                                                                                                                
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ตารางที่ 4.12 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดองค์กร                    
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านภาวะผู้น าฉันท์เพื่อนร่วมงาน 

 

สุขภาพองค์การของสถานศึกษา 
ด้านภาวะผู้น าฉันท์เพื่อนร่วมงาน 

 
ค่าสถิติ (n = 306) ระดับ 

การปฏิบัติ X  S.D. 
1.  ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเป็นมิตร สนิทสนม 
กับครูทุกคนและสามารถติดต่อได้โดยง่าย 4.74 0.50 มากท่ีสุด 
2.  ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเสมอภาคและมีความยุติธรรม 
กับครูทุกคน       4.63 0.52 มากท่ีสุด 
3.  ผู้บริหารสถานศึกษาน าความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ของครูไปใช้พิจารณาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล 4.30 0.59 มาก 
4.  ผู้บริหารสถานศึกษาพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     4.26 0.60 มาก 
5.  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถแยกเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัว
ออกจากกันได้   4.40 0.59 มาก 
6.  ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูทุกคนได้พัฒนาตนเอง
ตามต าแหน่งหน้าท่ี   4.32 0.62 มาก 
7.  ผู้บริหารสถานศึกษาเอาใจใส่ช่วยเหลือกิจกรรม 
ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 4.52 0.54 มากท่ีสุด 
8.  ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสวัสดิการให้แก่ครูในโรงเรียน
อย่างเหมาะสม   4.40 0.54 มาก 
9.  ผู้บริหารสถานศึกษากล่าวยกย่องชมเชยเมื่อครูท างาน 
ได้ส าเร็จ  บังเกิดผลดีต่อนักเรียนหรือโรงเรียน   4.33 0.63 

 
มาก 

10. ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานให้แก่ครูทุกคน 
ตามความรู้  ความสามารถ  และความถนัด 4.30 0.61 

 
มาก 

11.  ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดระยะเวลาการท างาน 
แต่ละงานไว้อย่างชัดเจน 4.28 0.69 มาก 
12.  ผู้บริหารสถานศึกษาติดตาม  ตรวจสอบงานทุกด้าน 
ของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 4.22 0.72 มาก 
13.  ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
ด้วยความยุติธรรม   4.45 0.54 มาก 
14.  ผู้บริหารสถานศึกษามีความต้ังใจในการปฏิบัติงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ 4.42 0.56 มาก 
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ) 
 

สุขภาพองค์การของสถานศึกษา 
ด้านภาวะผู้น าฉันท์เพื่อนร่วมงาน 

 
ค่าสถิติ (n = 

306) 
ระดับ 

การปฏิบัติ 
X  S.D. 

15.  ผู้บริหารสถานศึกษาหาวิธีการท่ีหลากหลายให้ครูปฏิบัติ 
ตามระเบียบวินัยของทางราชการ       3.97 0.71 มาก 
16.  ผู้บริหารสถานศึกษากล้าเปิดเผยความรู้สึกและเจตคติ
ของตนเองท่ีมีต่องานให้ครูทุกคนทราบ 3.93 0.65 มาก 
17.  ผู้บริหารสถานศึกษาแจ้งให้ครูทุกคนได้ทราบ 
ถึงความคาดหวังในการท างานของตน     4.56 0.62 มากท่ีสุด 
18.  ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ให้ได้มาตรฐาน   4.49 0.64 มาก 

รวม 4.36 0.35 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.12  สุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านภาวะผู้น าฉันท์เพื่อนร่วมงานมีการปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.36,  S.D. = 0.35)  
เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ  พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเป็นมิตร สนิทสนมกับครูทุกคนและ
สามารถติดต่อได้โดยง่าย มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X  = 4.74,  S.D. = 0.50)  รองลงมา คือ  ผู้บริหาร
สถานศึกษาให้ความเสมอภาคและมีความยุติธรรมกับครูทุกคน  ( X  = 4.63,  S.D. = 0.52)  และ
รายการผู้บริหารสถานศึกษากล้าเปิดเผยความรู้สึกและเจตคติของตนเองท่ีมีต่องานให้ครูทุกคนทราบ  
มีค่าเฉล่ียต่ าสุด  ( X  = 3.93,  S.D. = 0.65)   
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ตารางที่ 4.13  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดองค์กร   
                   ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการสนับสนุนทางทรัพยากร 
 

สุขภาพองค์การของสถานศึกษา 
ด้านการสนับสนุนทางทรัพยากร 

 
ค่าสถิติ (n = 306) ระดับ 

การปฏิบัติ X  S.D. 
1.  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ   4.19 0.59 มาก 
2.  ครูมีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีพร้อมจะน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ในสถานศึกษา   4.57 0.50 มากท่ีสุด 
3.  ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนการใช้งบประมาณ
อย่างเหมาะสม 4.42 0.61 มาก 
4.  ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสรรงบประมาณให้แก่ครูใช้ในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม 4.17 0.57 มาก 
5.  ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสรรภาระงานให้ครูแต่ละคน
รับผิดชอบอย่างเหมาะสม   4.53 0.61 มากท่ีสุด 
6.  ผู้บริหารสถานศึกษาหาวิธีการต่าง ๆ  เพื่อช่วยเหลือ
ครอบครัวของครูท่ีประสบปัญหาเดือดร้อน 4.26 0.59 มาก 
7.  ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับโรงเรียน  4.48 0.59 มาก 
8.  ผู้บริหารสถานศึกษาวางแผนการใช้ห้องเรียน  อาคารสถานท่ี  
และบริเวณโรงเรียนให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี   4.16 0.52 มาก 

รวม 4.35 0.35 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.13  สุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านการสนับสนุนทางทรัพยากรมีการปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.35,  S.D. = 0.35)  
เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ  พบว่า  ครูมีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีพร้อมจะน ามาใช้ในการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษามีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X  = 4.57,  S.D. = 0.50)  รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสรร
ภาระงานให้ครูแต่ละคนรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ( X  = 4.53,  S.D. = 0.61)  และรายการผู้บริหาร
สถานศึกษาวางแผนการใช้ห้องเรียน  อาคารสถานท่ี  และบริเวณโรงเรียนให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างเต็มท่ี มีค่าเฉล่ียต่ าสุด  ( X  = 4.16,  S.D. = 0.52) 
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ตารางที่ 4.14  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดองค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านขวัญในการปฏิบัติงาน 
 
 

สุขภาพองค์การของสถานศึกษา 
ด้านขวัญในการปฏิบัติงาน 

 
ค่าสถิติ (n = 306) ระดับ 

การปฏิบัติ X  S.D. 
1.  ครูในสถานศึกษามีน้ าใจ  ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล 
ซึ่งกันและกนัเป็นอย่างดี 4.17 0.56 มาก 
2.  ครูในสถานศึกษามีความสนิทสนมคุ้นเคย  เป็นมิตร  
และชอบพอซึ่งกันและกัน 4.10 0.62 มาก 
3.  ครูทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขท่ีได้ปฏิบัติงาน 
ในโรงเรียนนี ้ 4.67 0.47 มากท่ีสุด 
4.  ครูทุกคนมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของโรงเรียน 4.14 0.58 มาก 
5.  ครูทุกคนให้ความไว้วางใจและเช่ือถือซึ่งกันและกัน 3.95 0.75 มาก 
6.  ครูในสถานศึกษาไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก 3.85 0.76 มาก 
7.  ครูในสถานศึกษาส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอย่างกระตือรือร้น 
และประสบความส าเร็จ   4.57 0.50 มากท่ีสุด 
8.  ครูในสถานศึกษามีความรักและพอใจในอาชีพครู    4.12 0.70 มาก 
9.  ครูทุกคนร่วมกันแก้ปัญหาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น 4.22 0.62 มาก 
10.  ครูทุกคนมีความรู้สึกมั่นใจ  เช่ือถือในความสามารถ 
ของผู้บริหาร 4.26 0.54 มาก 

รวม 4.21 0.41 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.14  สุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านขวัญในการปฏิบัติงานมีการปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X  = 4.21,  S.D. = 0.41)   
เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ  พบว่า  ครูทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขท่ีได้ปฏิบัติงานในโรงเรียน
นี้มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X  = 4.67,  S.D. = 0.47)  รองลงมา คือ ครูในสถานศึกษาส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน
อย่างกระตือรือร้นและประสบความส าเร็จ ( X  = 4.57,  S.D. = 0.50)  และรายการครูในสถานศึกษา
ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกมีค่าเฉล่ียต่ าสุด  ( X  = 3.85,  S.D. = 0.76) 
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ตารางที่  4 .15  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สุขภาพองค์การของสถานศึกษา       
                      สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการติดต่อส่ือสาร 
 

สุขภาพองค์การของสถานศึกษา 
ด้านการติดต่อสื่อสาร 

 
ค่าสถิติ (n = 306) ระดับ 

การปฏิบัติ X  S.D. 
1.  มีการแจ้งข้อมูล  ข่าวสาร  ความเคล่ือนไหว เกี่ยวกับ 
งานท่ีปฏิบัติให้ครูทราบตามสายงานบังคับบัญชา   
หรือช่องทางอื่นท่ีสะดวก 3.82 0.68 มาก 
2.  มีการประชุมช้ีแจงให้ครูทราบข้อมูล  ข่าวสาร   
ความเคล่ือนไหว เกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ 3.90 0.72 มาก 
3.  ครูได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคล่ือนไหว  
เกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติอย่างท่ัวถึง 3.94 0.55 มาก 
4.  ครูได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  ความเคล่ือนไหว  
เกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติอย่างถูกต้อง  ชัดเจน 3.96 0.68 มาก 
5.  ครูได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  ความเคล่ือนไหว เกี่ยวกับ
งานท่ีปฏิบัติอย่างรวดเร็ว  ทันเหตุการณ์ 3.89 0.74 มาก 
6.  ครูได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  ความเคล่ือนไหว เกี่ยวกับ
งานท่ีปฏิบัติ  ด้วยการพูดคุยสนทนาระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน   4.52 0.50 มากท่ีสุด 
7.  มีการแจ้งหนังสือเวียนให้ครูได้ทราบข้อมูล  ข่าวสาร   
ความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ 4.11 0.67 มาก 

รวม 4.04 0.41 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.15  สุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านการติดต่อส่ือสารมีการปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.04 ,  S.D. = 0 .41)  
เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ครูได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ  
ด้วยการพูดคุยสนทนาระหว่างเพื่อนครูด้วยกันมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X  = 4.52 ,  S.D. = 0.50)  
รองลงมา คือ มีการแจ้งหนังสือเวียนให้ครูได้ทราบข้อมูล  ข่าวสาร  ความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับงานท่ี
ปฏิบัติ ( X  = 4.11,  S.D. = 0.67) และรายการมีการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร ความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับงาน
ท่ีปฏิบัติให้ครูทราบตามสายงานบังคับบัญชา หรือช่องทางอื่นท่ีสะดวกมีค่าเฉล่ียต่ าสุด  (X  = 3.82,  S.D. = 0.68) 
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ตารางที่ 4.16  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดองค์กร  
                   ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านความสามัคคี                   
 

สุขภาพองค์การของสถานศึกษา 
ด้านความสามัคคี 

 
ค่าสถิติ (n = 

306) 
ระดับ 

การปฏิบัติ 
X  S.D. 

1.  ครูในสถานศึกษามีความสามัคคี  รักใคร่  ปรองดองกัน 
เป็นอย่างดี 4.25 0.60 มาก 
2.  ครูในสถานศึกษาส่วนใหญ่ให้อภัยในความผิดพลาด 
ของเพื่อนร่วมงานท่ีท าไปโดยไม่ได้เจตนา 4.29 0.52 มาก 
3.  ครูในสถานศึกษามีน้ าใจ  ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล 
ซึ่งกันและกนั 4.77 0.42 มากท่ีสุด 
4.  ครูในสถานศึกษาส่วนใหญ่ปฏิบัติงานด้วยความพึงพอใจ 4.71 0.47 มากท่ีสุด 
5.  ครูในสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความยินดีและรู้สึกเป็นสุขเมื่อ
ได้ท างานร่วมกัน 4.33 0.53 มาก 
6.  ครูในสถานศึกษาได้พบปะสังสรรค์นอกเวลาราชการ 
ตามโอกาสอันควร  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 4.20 0.50 มาก 
7.  ครูในสถานศึกษาให้ความสนใจต่อเพื่อนครูท่ีมีปัญหา 
เป็นรายบุคคล 4.48 0.54 มาก 
8.  ครูในสถานศึกษามักจะพูดถึงความส าเร็จของเพื่อนครูตาม
โอกาสอันควร 4.45 0.59 มาก 
9.  ครูในสถานศึกษามีความเต็มใจท่ีจะท างานเมื่อผู้บริหารขอร้อง 4.50 0.51 มาก 
10.  ครูในสถานศึกษายอมรับความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ของเพื่อนร่วมงาน 4.55 0.52 มากท่ีสุด 
11.  ครูในสถานศึกษามีความกระตือรือร้นและท างาน 
อย่างขยันขันแข็ง 4.41 0.60 มาก 

รวม 4.45 0.31 มาก 
  
 จากตารางท่ี 4.16  สุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านความสามัคคีมีการปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.45,  S.D. = 0.31)  เมื่อพิจารณา
แต่ละรายการ  พบว่า  ครูในสถานศึกษามีน้ าใจ  ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ( X  = 4.77,  S.D. = 0.42)  รองลงมา คือ ครูในสถานศึกษาส่วนใหญ่ปฏิบัติงานด้วยความพึง
พอใจ ( X  = 4.71,  S.D. = 0.47)  และรายการครูในสถานศึกษาได้พบปะสังสรรค์นอกเวลาราชการ
ตามโอกาสอันควร  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด  ( X  = 4.20,  S.D. = 0.50) 
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 ตอนที่ 4  การเปรียบเทียบสุขภาพองค์การของสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบสุขภาพองค์การ  จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  ปรากฏ
ดังตารางท่ี 4.17-4.18 
 
ตารางที่ 4.17  ผลการเปรียบเทียบระดับสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง 
       ส่วนท้องถิ่นจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

สุขภาพองค์การ 
สถานศึกษา (n = 306)  

F 
 

 
Sig. ขนาดเล็ก (n = 123) ขนาดกลาง (n = 84) ขนาดใหญ่ (n = 99) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

ภาวะผู้น าฉันท์เพื่อน
ร่วมงาน 

4.02 0.22 มาก 4.54 0.22 มาก
ที่สุด 

4.64 0.17 มาก
ที่สุด 

291.53* 0.000 

การสนับสนุนทาง
ทรัพยากร 

4.13 0.26 มาก 4.29 0.26 มาก 4.67 0.26 มาก
ที่สุด 

124.27* 0.000 

ขวัญในการปฏิบัติงาน 3.91 0.15 มาก 4.07 0.21 มาก 4.69 0.34 มาก
ที่สุด 

298.94* 0.000 

การติดต่อสื่อสาร 3.75 0.23 มาก 3.92 0.23 มาก 4.51 0.29 มาก
ที่สุด 

259.94* 0.000 

ความสามัคค ี 4.15 0.20 มาก 4.66 0.18 มาก
ที่สุด 

4.64 0.17 มาก
ที่สุด 

255.50* 0.000 

รวม 4.01 0.14 มาก 4.36 0.10 มาก 4.63 0.11 มาก
ท่ีสุด 

719.73* 0.000 

 
*  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
 
 จากตารางท่ี 4.17  สุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในสถานศึกษาขนาดต่างกันท้ังโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
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ตารางที่ 4.18  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ระดับสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดองค์กร  
                  ปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

สุขภาพองค์การ 
ของสถานศึกษา               

ขนาด
สถานศึกษา 

X  ขนาดสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

  X  4.02 4.53 4.63 
 
1.  ภาวะผู้น าฉันท์เพื่อน
ร่วมงาน 

ขนาดเล็ก 4.02 - 0.51* 0.61* 
ขนาดกลาง 4.53 - - 0.10* 
ขนาดใหญ่ 4.63 - - - 

  X  4.12 4.29 4.67 
2.  การสนับสนุน
ทรัพยากร 

ขนาดเล็ก 4.12 - 0.17* 0.55* 
ขนาดกลาง 4.29 - - 0.38* 
ขนาดใหญ่ 4.67 - - - 

  X  3.91 4.00 4.68 
3.  ขวัญในการปฏิบัติงาน ขนาดเล็ก 3.91 - 0.17* 0.55* 

ขนาดกลาง 4.00 - - 0.38* 
ขนาดใหญ่ 4.68  - - 

  X  3.75 3.92 4.51 
4.  การติดต่อส่ือสาร     ขนาดเล็ก 3.75 - 0.17* 0.76* 

ขนาดกลาง 3.92 - - 0.59* 
ขนาดใหญ่ 4.51 - - - 

  X  4.15 4.65 4.63 
5.  ความสามัคคี ขนาดเล็ก 4.15 - 0.50* 0.48* 

ขนาดกลาง 4.65 - - 0.02 
ขนาดใหญ่ 4.63   - - - 

  X  4.00 4.35 4.63 
 

รวม 
ขนาดเล็ก 4.00 - 0.35* 0.63* 
ขนาดกลาง 4.35 - - 0.28* 
ขนาดใหญ่ 4.63 - - - 

 

*  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
 
 จากตารางท่ี 4.18  สุขภาพองค์การในภาพรวมสถานศึกษาขนาดใหญ่และสถานศึกษา
ขนาดกลางมีสุขภาพองค์การสูงกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สถานศึกษา
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ขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาดกลาง มีสุขภาพองค์การสูงกว่าสถานศึกษาขนาดเล็กใน 3  ด้านได้แก่ 
ด้านสนับสนุนทรัพยากร  ด้านขวัญในการปฏิบัติงาน  และด้านการติดต่อส่ือสาร   
 
 ตอนที่ 5  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
กับสุขภาพองค์การของสถานศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษากับสุขภาพองค์การของสถานศึกษา ดังตารางท่ี 4.19  
 
ตารางที่ 4.19  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
                  สถานศึกษาโดยรวมและรายด้านกับสุขภาพองค์การของสถานศึกษาโดยรวม 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 x4 X5 X6 X Y 
หลักนิติธรรม (X1)  1.000               
หลักคุณธรรม (X2) 0.756** 1.000             
หลักความโปรงใส 
(X3) 0.469** 0.578** 1.000           
หลักการมีสวนรวม 
(X4) 0.576** 0.670** 0.585** 1.000         
หลักความ
รับผิดชอบ (X5) 0.818** 0.845** 0.654** 0.711** 1.000       
หลักความคมุคา 
(X6) 0.535** 0.662** 0.504** 0.557** 0.517** 1.000     
การบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล
โดยรวม (X) 0.666** 0.746** 0.545** 0.655** 0.752** 0.544** 1.000   
สุขภาพองค์การของ
สถานศึกษาโดยรวม 
(Y) 0.837** 0.893** 0.726** 0.847** 0.920** 0.633** 0.776** 1.000 

  
* *  มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 
 
 จากตารางท่ี 4.19  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม 
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับสุขภาพองค์การของสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .01 (r = 0.776)  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
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สถานศึกษา หลักความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาพองค์การของสถานศึกษามากท่ีสุด 
(r = 0.920) รองลงมา ได้แก่ หลักคุณธรรม (r = 0.893)  และท่ีมีความสัมพันธ์น้อยท่ีสุดคือหลักความ
คุ้มค่า (r = 0.633)      
 
 
   
 
 
 
 
   

 
 



บทท่ี 5 
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิ จัยเรื่อง  การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับสุขภาพองค์การ 
ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา เปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  ศึกษาสุขภาพองค์การของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เปรียบเทียบสุขภาพองค์การของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมา 
ภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับสุขภาพองค์การ   
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1  ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน   พบว่า  มีการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากทุกด้าน  เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงไปต่ า คือ  หลัก
นิติธรรม  หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส และหลักการมีส
วนรวม 
 5.1.2  ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดต่างกันมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ท้ังโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยท่ีผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสถานศึกษาขนาดใหญ่และสถานศึกษาขนาดกลางจะมีการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
สูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็ก  ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดใหญ่จะ
มีการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดกลาง 
และผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดกลางจะมีการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
สูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็ก ท้ังโดยรวมและรายด้าน  
 5.1.3  สุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการปฏิบัติ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน  พบว่า  สุขภาพองค์การของสถานศึกษามีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมากทุกด้าน  เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงไปต่ า คือ   ความสามัคคี ภาวะผู้น าฉันท์เพื่อน
ร่วมงาน  การสนับสนุนทางทรัพยากร ขวัญในการปฏิบัติงาน และการติดต่อส่ือสาร   
             5.1.4  สุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานศึกษา
ขนาดต่างกันท้ังโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   โดยสุขภาพ
องค์การของสถานศึกษาขนาดใหญ่และสถานศึกษาขนาดกลางมีสุขภาพองค์การสูงกว่าสถานศึกษา
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ขนาดเล็ก ในภาพรวมเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่และสถานศึกษาขนาดกลาง  
มีสุขภาพองค์การสูงกว่าสถานศึกษาขนาดเล็กใน 3 ด้านได้แก่  ด้านการสนับสนุนทรัพยากร   
ด้านขวัญในการปฏิบัติงาน  และด้านการติดต่อส่ือสาร   
              5.1.5  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับสุขภาพองค์การของ 
สถานศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูง
และมีทิศทางเป็นบวก พิจารณารายด้าน พบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาสถานศึกษา
ด้านหลักความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาพองค์การของสถานศึกษามากท่ีสุด 
รองลงมาได้แก่หลักนิติธรรมและด้านท่ีมีความสัมพันธ์น้อยท่ีสุดคือหลักความคุ้มค่า 
  
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยท่ีได้  ผู้วิจัยน าเสนอการอภิปรายผลตามผลการวิจัยท่ีพบและวัตถุประสงค์
ของการวิจัย  ดังนี้   
 5.2.1  จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมและรายด้าน  อยู่ในระดับมากแสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงาน ส่งผลให้ครูเกิดความเล่ือมใสศรัทธา
ตระหนักถึงสิทธิหน้าท่ี ความรับผิดชอบ มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  ให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย หากผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญของหลักธรรมาภิบาลท่ีมี
ต่อการบริหารสถานศึกษา  และได้น าเอาหลักธรรมาภิบาลมาเป็นหลักในการบริหารสถานศึกษาเพื่อ
ประโยชน์ของนักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  สถานศึกษา  และทุกภาคส่วน  สอดคล้องกับค ากล่าวของ
สัมมา  รธนิธย์ (2560)  ท่ีกล่าวไว้ว่า ธรรมาภิบาลเป็นการบริหารจัดการดูแลประโยชน์ของส่วนรวม  
และการรักษาผลประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างภาครัฐ  ภาคสังคม  ภาคเอกชน  และประชาชน
ท่ัวไปในทุก ๆ ด้าน  และทุก ๆ ระดับ  เพื่อให้มีการวางกรอบการท างานอย่างเป็นระบบท่ีมี
ความสัมพันธ์  วิธีการ  และมีเครื่องมือท่ีก่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการท่ีดีด้วยความเป็นธรรม  
เคารพสิทธิอย่างเสมอกัน  มีระบบและการใช้กฎหมายท่ียุติธรรม  มีความรับผิดชอบ  เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วม  มีความโปร่งใส  มีความคงเส้นคงวา  สามารถตรวจสอบได้  รับรู้ได้  เมื่อ
ตัดสินใจแล้วเปิดเผยเหตุผลได้  การใช้อ านาจมีท่ีมาท่ีไปอย่างเปิดเผย ชัดเจน  และสามารถก้าวก่าย
ส่ังการได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด ผลการวิจัยข้อนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของขวัญใจ  ป้อมพระเดช 
(2555)  ท่ีศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  พบว่า ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และผลการวิจัยของภูวินทร์  รักษ์พงศ์ (2559) ท่ีศึกษาเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1  พบว่า 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A2%C7%D1%AD%E3%A8%20%BB%E9%CD%C1%BE%C3%D0%E0%B4%AA&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก   
 5.2.2  จากผลการวิจัยท่ีพบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดต่างกันมีการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลท้ังโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
เนื่องจากการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเป็นการบริหารท่ีเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความ
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วม และการมีคุณธรรม จริยธรรม อีกท้ังสถานศึกษาท่ีขนาดต่างกันจะมี
โครงสร้างของบุคลการแตกต่างกัน  ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดต่างกันน าหลักธรร
มาภิบาลมาใช้แตกต่างกันออกไป  ซึ่งหากพิจารณาให้ถ่องแท้แล้ว  จะเห็นว่า  หลักธรรมาภิบาลเป็น
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากรเป็นส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  การท่ีผู้บริหารสถานศึกษาน าหลักธรร
มาภิบาลมาใช้กับบุคลากรท่ีมีโครงสร้างแตกต่างกันย่อมน ามาซึ่งผลท่ีแตกต่างกัน  เช่น  สถานศึกษา
ขนาดใหญ่จะมีสายงานการบังคับบัญชาท่ีสลับซับซ้อนมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษา
ขนาดเล็ก  กล่าวคือ ในสถานศึกษาขนาดใหญ่  จะมีรองผู้อ านวยการโรงเรียนท้ัง 4 ฝ่าย ได้แก่  ฝ่าย
บริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารท่ัวไป  และต่อจาก
รองผู้อ านวยการโรงเรียนลงมา  ก็อาจจะเป็นหัวหน้างานท้ัง 4 ฝ่าย ได้แก่  หัวหน้างานบริหารวิชาการ  
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ  หัวหน้างานบริหารงานบุคคล  และหัวหน้างานบริหารท่ัวไป  ต่อจาก
หัวหน้างานท้ัง 4 ฝ่าย ก็คือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าสายช้ัน จากนั้น จึงเป็นครูผู้สอน  
ตามล าดับในขณะท่ีสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดเล็ก  อาจจะมีรองผู้อ านวยการ
โรงเรียนไม่ครบท้ัง 4 ฝ่าย  หรือไม่มีเลย  และอาจจะไม่มีหัวหน้างาน  มีเพียงหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้  หรือ หัวหน้าสายช้ัน เท่านั้น  ส่ิงเหล่านี้  ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดใหญ่
ต้องใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย 
สูงกว่าหลักธรรมาภิบาลท่ีผู้บริหารสถานศึกษาในขนาดกลางและขนาดเล็กน ามาใช้  หรือกรณีท่ี
ผู้บริหารในสถานศึกษาขนาดใหญ่จะต้องพบกับบุคลากรท่ีหลากหลายรูปแบบกว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดกลางหรือในสถานศึกษาขนาดเล็ก  อาจจะต้องประสบปัญหาความไม่
รับผิดชอบของครูผู้สอนแต่ละคน  อาจจะต้องประสบปัญหาเรื่องการพิจารณาความดีความชอบของ
คณะครู  หรืออาจจะต้องพบกับปัญหาเรื่องความขัดแย้งของบุคลากร เป็นต้น  ความแตกต่างเหล่านี้
น ามาซึ่งการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลท่ีแตกต่างกันของผู้บริหารสถานศึกษา  ผลการวิจัยข้อนี้
สอดคล้องกับผลการวิจัยของลาวัลย์  เฟื่องประยูร (2553)  ท่ีศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียนและครูต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาตราด พบว่า  ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
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ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราดจ าแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 5.2.3  จากผลการวิจัยท่ีพบว่า  สุขภาพองค์การของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการปฏิบัติโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การท่ี  
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญต่อ  สุขภาพองค์การท่ีมีความส าคัญต่อ
องค์การและเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งท่ีบ่งบอกถึงประสิทธิผลขององค์การ  จึงน าเอาแนวทางขององค์การ
สุขภาพดีมายึดถือปฏิบัติ  กล่าวคือ  สุขภาพองค์การเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีจะท าให้องค์การมีสุขภาพ
สมบูรณ์  ท าให้องค์การได้รับความไว้วางใจจากสังคมหรือผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ท าให้
เกิดการเช่ือถือและการยอมรับเกิดขึ้น  ช่วยท าให้องค์การเติบโตและอยู่รอดอย่างยั่งยืน  สมาชิกใน
องค์การก็จะมีความสุข ส่งผลให้องค์การด าเนินการบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการวิจัยครั้งนี้  ซึ่งเป็นการวิจัยในบริบทขององค์การท่ีมีความส าคัญทางการศึกษา ก็คือ 
สถานศึกษา ถือเป็นองค์การทางการศึกษาท่ีจะต้องด าเนินการด้านการศึกษาให้กับนักเรียน  มี
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บริหารจัดการ คอยก ากับ ติดตาม และดูแลการด าเนินการด้วยการก าหนด
นโยบาย เป้าหมาย หลักการของสถานศึกษาร่วมกับองค์คณะบุคคลท่ีเกี่ยวข้องแล้วน าไปปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรม ทุกฝ่ายจะต้องพยายามท่ีจะด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการศึกษาหลาย ๆ ประการ 
เช่น  หลักสูตร ครูผู้สอน นักเรียน วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี เป็นต้น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ประสิทธิผลย่อมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของสถานศึกษานั้น ๆ  หาก
สถานศึกษามีการปฏิบัติงานตามแนวทางของสุขภาพองค์การท่ีดี ย่อมท าให้สถานศึกษาปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิผล  ในทางกลับกันหากไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางของสุขภาพองค์การท่ีดีก็ย่อมท าให้
สถานศึกษาปฏิบัติงานอย่างไม่มีประสิทธิผล ตรงกับแนวคิดของฮอย และเฟลด์แมน (Hoy and 
Feldman, 1987)  ท่ีกล่าวว่า  สุขภาพองค์การเป็นตัวช้ีวัดอย่างหนึ่งของความส าเร็จหรือประสิทธิผล
ขององค์การ  องค์การใดมีสุขภาพดี ก็จะท าให้การบริหารองค์การนั้นมีประสิทธิผล  ในทางตรงกัน
ข้าม ถ้าองค์การมีสุขภาพไม่ดี จะท าให้การบริหารองค์การนั้นไม่มีประสิทธิผล และผลการวิจัยข้อนี้
สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรทัย  บุญเส็ง (2557)  ท่ีศึกษาเรื่องสุขภาพองค์การในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  พบว่า  
สุขภาพองค์การในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และผลการศึกษา
ของสวนันท์  ชัยวร (2559)  ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  พบว่า สุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากหรืออาจจะต้องพบกับปัญหาเรื่องความขัดแย้งของบุคลากร เป็นต้น  ความแตกต่างเหล่านี้
น ามาซึ่งการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลท่ีแตกต่างกันของผู้บริหารสถานศึกษา  โดยอาจจะอาศัย
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ภาวะผู้น าของตัวผู้บริหารสถานศึกษาเอง  ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการปรับตัว  การประสานงาน  
การตัดสินใจ   ความอดทน  ความเช่ือมั่น ความรับผิดชอบ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความ
กระตือรือร้นในการท างาน  ฯลฯ (ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล, 2559)  
 5.2.4  จากผลการวิจัยท่ีพบว่า  สุขภาพองค์การของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในสถานศึกษาขนาดต่างกันท้ังโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .05  ท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาขนาดต่างกันจะมีความพร้อมใน
ด้านบุคลากร/คน (Man)  งบประมาณ/เงิน (Money)  และวัสดุ/อุปกรณ์ (Material)  ท่ีแตกต่างกัน  
ความแตกต่างดังกล่าวย่อมส่งผลต่อสุขภาพองค์การของสถานศึกษาให้แตกต่างกันไปด้วย  ยกตัวอย่าง
เช่น  ในสถานศึกษาขนาดใหญ่  จะได้รับงบประมาณมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลาง  และสถานศึกษา
ขนาดกลาง  จะได้รับงบประมาณมากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก  การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อบริหาร
จัดการของสถานศึกษาย่อมแตกต่างกัน  เนื่องจากความพอเพียงของงบประมาณท่ีแตกต่างกัน  หรือ
ในกรณีความแตกต่างของจ านวนบุคลากร  อันเป็นท่ีทราบดีว่า  สถานศึกษาขนาดใหญ่  สถานศึกษา
ขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดเล็ก  ย่อมมีจ านวนบุคลากรมากไปน้อยตามล าดับ  การท่ีบุคลากรมี
จ านวนท่ีแตกต่างกัน  ความสามารถ ศักยภาพ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาย่อมแตกต่างกัน  หรือในกรณีความแตกต่างของวัสดุ/อุปกรณ์  ท่ีมีอยู่ในสถานศึกษาแต่ละ
ขนาดท่ีแตกต่างกันท าให้การสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษาแตกต่างกัน  ซึ่งปัจจัยท้ัง 3 
ประการ  ย่อมส่งผลต่อสุขภาพองค์การของสถานศึกษาอย่างหลีกเล่ียงมิได้ อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า 
เพราะความแตกต่างของบุคลากร/คน งบประมาณ/เงิน (Money) และวัสดุ/อุปกรณ์ ในสถานศึกษา
ขนาดต่างกัน  ส่งผลให้สถานศึกษาแต่ละขนาดมีสุขภาพองค์การท่ีแตกต่างกันนั่นเอง  ความแตกต่าง
ของบุคลากร/คน งบประมาณ/เงิน (Money) และวัสดุ/อุปกรณ์ดังท่ีได้กล่าวมาสอดคล้องกับแนวคิด
ในการบริหารของสมคิด  บางโม (2555)  ท่ีกล่าวไว้ว่า  การบริหารเป็นศิลปะการใช้คน เงิน วัสดุ 
อุปกรณ์ขององค์กรและนอกองค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยข้อนี้
สอดคล้องกับผลการวิจัยของอรทัย  บุญเส็ง (2557)  ท่ีศึกษาเรื่องสุขภาพองค์การในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบว่า
ผลการเปรียบเทียบสุขภาพองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ าแนกตามขนาดของ 
สถานศึกษาโดยภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
              5.2.5  จากผลการวิจัยท่ีพบว่า  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
กับสุขภาพองค์การของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับสูง   และมีทิศทางเป็นบวก  ท้ังนี้ผลการวิจัยในครั้งนี้  แสดงให้เห็นว่า 
หลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีสวนรวม  
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หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เป็นตัวบ่งช้ีท่ีมีความสัมพันธ์กับสุขภาพองค์การของ
สถานศึกษา  ประกอบด้วย  ภาวะผู้น าฉันท์เพื่อนร่วมงาน  การสนับสนุนทางทรัพยากร ขวัญในการ
ปฏิบัติงาน การติดต่อส่ือสาร  และความสามัคคี  อย่างมีนัยส าคัญ  และแสดงให้เห็นว่า การบริหาร
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาท าให้สถานศึกษาเป็นองค์กรสุขภาพดี หรือ 
สถานศึกษาท่ีเป็นองค์กรสุขภาพดีท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เป็นไป
ตามสมมุติฐานของการวิจัยท่ีก าหนดไว้ ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ รับขวัญ  ภาคภูมิ 
(2547) ท่ีศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับ
สุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต1 พบว่าการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาก าแพงเพชร เขต1ท้ังในภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาพองค์การ
ของสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
    5.3.1.1 จากผลการวิจัยพบว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษากับสุขภาพองค์การของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก คือ มีความสัมพันธ์ไป
ในทิศทางเดียวกัน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เมื่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาดีระดับสูงในองค์กรของสถานศึกษาก็จะดีตามไปด้วย ดังนั้นผู้บริหารควรน าผลการวิจัยท่ี
ได้ไปเป็นสารสนเทศในการพิจารณาก าหนดนโยบายหรือแผนงานท่ีจะกระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  เพื่อให้การบริหารจัด
การศึกษาเป็นไปในทิศทางท่ีก าหนด  ตรงตามเป้าหมาย  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
    5.3.1.2 จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท้ังโดยรวมและรายด้าน  อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานศึกษา
พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียต่ ากว่าสถานศึกษา ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กจึงควรน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานให้มากขึ้นเพื่อให้การจัด
การศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย 
  5.3.1.3  จากผลการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพองค์การของสถานศึกษา ท้ังในภาพรวม และ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า  สถานศึกษาขนาดเล็กมี
ค่าเฉล่ียต่ ากว่าสถานศึกษา ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กจึงควรให้
ความส าคัญกับสุขภาพองค์การไปใช้ในการบริหารงานให้มากขึ้น โดยเฉพาะด้านความสามัคคี 
ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูมีความรักและสามัคคีกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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 5.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   5.3.2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
กับสุขภาพองค์การของสถานศึกษาของโรงเรียนต่างประเภทกัน เช่น โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม 
และโรงเรียนขยายโอกาส    
   5.3.2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
กับสุขภาพองค์การของสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อจะได้ทราบถึงสภาพท่ีแท้จริงของ
องค์การท่ีปฏิบัติงานอยู่   
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับสุขภาพองค์การ 

ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ค าช้ีแจง 
 1. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับสุขภาพ
องค์การของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมท้ัง  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับสุขภาพองค์การ  ซึ่งข้อมูลท่ีได้รับจากท่านจะ
เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้นโปรดแสดงความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริง 
ผู้วิจัยจะประมวลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม และเก็บรักษาไว้เป็นความลับโดย
จะไม่พาดพิงถึงผู้ตอบแบบสอบถามบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ 
 2.  แบบสอบถามนี้ มี 3 ตอนคือ 
 ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 ตอนท่ี 2  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตอนท่ี 3  สุขภาพองค์การของสถานศึกษา  
 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้ 
   
 
 
                         ขันทอง  ไทยทวี                                    
                      นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                            มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน     
 
1.  เพศ 
   1.1  ชาย 
   1.2  หญิง 
2.  ระดับศึกษา 
   2.1  ปริญญาตรี 
   2.2  ปริญญาโท 
   2.3 ปริญญาเอก 
3.  ประสบการณ์ในท างาน   
   3.1  ต่ ากว่า 5 ปี 
   3.2  5 – 10 ปี    
   3.3  11 – 15 ปี     
   3.4  16 ปีข้ึนไป 
4.  ขนาดของสถานศึกษา 
   4.1  สถานศึกษาขนาดเล็ก (มีนักเรียนต้ังแต่ 120 คนลงมา) 
   4.2  สถานศึกษาขนาดกลาง (มีนักเรียน 121 - 600 คน)  
   4.3  สถานศึกษาขนาดใหญ่ (มีนักเรียนต้ังแต่ 601 คนขึ้นไป)   
 
ตอนที่ 2  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
ค าช้ีแจง  โปรดพิจารณาว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาของท่านมีการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลในข้อต่อไปนี้อยู่ในระดับใด  โดยตัวเลขแต่ละตัวแทนความหมายดังนี้ 
 ระดับ  5  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ระดับ  4  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 ระดับ  3  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ  2  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ  1  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 จากนั้นกรุณาท าเครื่องหมาย ลงในช่อง “ระดับการปฏิบัติ”  ตามความคิดเห็นของท่าน 
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หลักธรรมาภิบาล 
ระดับการปฎิบัติ 

5 4 3 2 1 
หลักนิติธรรม      
1.  มีการก าหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน        
2.  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

     

3.  บุคลากรทุกคนให้การยอมรับในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีก าหนด
ขึ้นด้วยความเต็มใจ  

     

4.  บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด      
5.  มีการก ากับ ดูแล และส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติ ปฏิบัติตนตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีก าหนดไว้   

     

6.  ใช้ศิลปะในการโน้มน้าว จูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสถานศึกษา 

     

7.  ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย  เป็นแบบอย่างท่ีดี 
แก่บุคลากร 

     

8.  ช้ีแจง แนะน าแนวทางการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ให้บุคลากรมีความเข้าใจตรงกัน 

     

หลักคุณธรรม      
9.  ให้ความเสมอภาคและมีความยุติธรรมกับบุคลากรทุกคน       
10.  มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติตามความสามารถ และความ
เหมาะสม   

     

11.  ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ      
12.  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี      
13.  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต      
14.  มีความประพฤติดีงามตามหลักศีลธรรม  จรรยา      
15.  รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร และผู้ร่วมงาน  ด้วยความ 
เป็นธรรม  และมีใจเป็นกลาง 

     

16.  เป็นผู้มีความเสียสละ  และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม      
17.  ใช้วาจาสุภาพ  เหมาะสม  และให้เกียรติบุคลากร      

 
ยังมีต่อ… 
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หลักธรรมาภิบาล 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
หลักคุณธรรม (ต่อ)      
18.  พิจารณาความดีความชอบของบุคลากรตามหลักเกณฑ์ 
ด้วยความยุติธรรม 

     

19.  ให้ความเช่ือถือ  ไว้วางใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร        
20.  ให้การปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ถูกกล่ันแกล้ง        
21.  ใช้อ านาจในการบังคับบัญชาอย่างถูกต้องเหมาะสม      
22.  จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมแก่ครู และนักเรียนอยู่เสมอ        
23.  เป็นผู้มีอัธยาศัยดี มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่แก่ผู้ร่วมงานด้วยความ
จริงใจ   

     

หลักความโปร่งใส 
24.  ให้ความไว้วางใจ มอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบงานท่ีส าคัญต่าง ๆ   

     

25.  มีการจัดประชุมช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณต่าง ๆ  
ท่ีสถานศึกษาได้รับให้บุคลากรทุกคนทราบ   

     

26.  มีการประชุมวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างเป็นระบบ
ชัดเจน  สามารถน าไปปฏิบัติได้ 

     

27.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ      
28.  ควบคุม ดูและการปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุให้เป็นไปตาม
กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับของทางราชการ   

     

29.  มีการควบคุม  ก ากับ ดูแล ตรวจสอบการท าบัญชี  ทะเบียน
การเงิน  และพัสดุให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

     

30.  มีการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
งาน/โครงการ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

     

31.  ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข่าวสาร  ประชาสัมพันธ์ถึง
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ  ของสถานศึกษา 
ให้ชุมชนได้ทราบเป็นระยะ 

     

 
ยังมีต่อ… 
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หลักธรรมาภิบาล 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
หลักการมีส่วนร่วม 
32.  มีความตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
ของบุคลากรและชุมชน 

     

33.  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
การด าเนินงานของสถานศึกษา   

     

34.  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน        
35.  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดสายงานการบังคับ
บัญชาของสถานศึกษา 

     

36.  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประสานงานท้ังใน 
และนอกสถานศึกษา 

     

37.  จัดให้มีการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการเสนอ 
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกันเป็นระยะ 

     

38.  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ   

     

39.  ส่งเสริมให้บุคลากรได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ   
และเป้าหมายของสถานศึกษา 

     

40.  ส่งเสริมให้บุคลากรมีการท างานเป็นทีม      
41.  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดต้ังทีมงาน      
42.  ส่งเสริมให้บุคลากรมีการประสานความร่วมมือกันในการ
ปฏิบัติงาน   

     

43.  ส่งเสริมให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

     

44.  เปิดโอกาสให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

     

45.  เปิดโอกาสให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน 
การจัดการศึกษา  

     

46.  สนับสนุนให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ  ของสถานศึกษา 

     

 
ยังมีต่อ… 
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ยังมีต่อ… 
 
 
 
 

 

หลักธรรมาภิบาล 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
หลักความรับผิดชอบ 
47.  มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 
อย่างชัดเจน   

     

48.  มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน        
49.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายของสถานศึกษา
ชัดเจน 

     

50.  มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  เพื่อให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

     

51.  มอบหมายหน้าท่ีให้บุคลากรได้ปฏิบัติอย่างชัดเจน      
52.  มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร 
อย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ 

     

53. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  ครบถ้วน
ตรงตามภารกิจท้ัง  4  งาน 

     

54.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศไว้อย่างเป็นระบบ  สามารถน ามาใช้ 
ได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

     

55.  มีการจัดประชุม  วางแผนการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ      
56.  ด าเนินการพัฒนา  ปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

     

57.  วินิจฉัยส่ังการบนพื้นฐานของข้อมูลท่ีถูกต้อง      
58.  มีความรับผิดชอบต่อการวินิจฉัยส่ังการ      
59.  มีการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม      
60.  ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เป็นระยะ 

     

61.  น าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนางาน  
อย่างต่อเนื่อง 

     

62.  จัดประชุมบุคลากรเป็นประจ าเพื่อช้ีแจงเรื่องราวต่าง ๆ  และท า
ความเข้าใจหน้าท่ีความรับผิดชอบตามภารกิจของสถานศึกษา 
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หลักธรรมาภิบาล 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
หลักความรับผิดชอบ (ต่อ) 
63.  จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้สวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบ 
มีบรรยากาศท่ีดี  และปลอดภัย   

     

64.  จัดแหล่งเรียนรู้และส่ือท่ีมีคุณภาพให้เอื้อต่อการจัดการเรียน 
การสอน 

     

65.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

66.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท าแผนงาน  โครงการต่าง ๆ   
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน   

     

67.  จัดหางบประมาณมาสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างพอเพียง      
หลักความคุ้มค่า 
68.  จัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างคุ้มค่า  และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

     

69.  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะน ามาใช้ในการปฏิบัติงานตามความ
จ าเป็น 

     

70.  ส่งเสริมให้บุคลากรใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นจัดท าส่ือการเรียน
การสอน 

     

71.  จัดสรรห้องเรียน อาคารเรียน  อาคารประกอบ  และบริเวณ
โรงเรียนให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี 

     

72.  ควบคุม  ดูแล  บ ารุงรักษา  ตกแต่ง  และซ่อมแซม  อาคาร
สถานท่ีให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้อย่างสม่ าเสมอ 

     

73.  มีการรณรงค์ให้บุคลากรใช้น้ าและไฟฟ้าอย่างประหยัด        
74.  มีการก าหนดมาตรการการใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม      
75.  มีการรณรงค์ให้บุคลากร  ครู  นักเรียน และชุมชน  ร่วมกัน
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ 

     

76.  เปิดโอกาสให้ชุมชนได้ใช้อาคารสถานท่ี  รวมท้ังวัสดุอุปกรณ์ 
ของสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

     
 

77.  มีการวางแผนและส ารวจความต้องการในการใช้วัสดุและอุปกรณ์
ของบุคคลากร เพื่อให้สามารถน ามาใช้ได้อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

     

 
ยังมีต่อ… 

 



122 
 

ตอนที่ 3  สุขภาพองค์การของสถานศึกษา 
ค าช้ีแจง  โปรดพิจารณาว่าสถานศึกษาของท่านมีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับใด  โดยตัวเลข 
แต่ละตัวแทนความหมายดังนี้ 
 ระดับ  5  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ระดับ  4  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 ระดับ  3  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ  2  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ  1  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 จากนั้นกรุณาท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  “ระดับการปฏิบัติ”  ตามความคิดเห็นของท่าน 

            ยังมีต่อ… 

สุขภาพองค์การของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
ภาวะผู้น าฉันท์เพื่อนร่วมงาน      
1.  ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเป็นมิตร สนิทสนมกับครูทุกคนและ
สามารถติดต่อได้โดยง่าย 

     

2.  ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเสมอภาค มีความยุติธรรมกับครูทุกคน            
3.  ผู้บริหารสถานศึกษาน าความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของคร ู
ไปใช้พิจารณาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล 

     

4.  ผู้บริหารสถานศึกษาพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงาน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     

     

5.  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถแยกเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว 
ออกจากกันได้   

     

6.  ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูทุกคนได้พัฒนาตนเองตาม
ต าแหน่งหน้าท่ี   

     

7.  ผู้บริหารสถานศึกษาเอาใจใส่ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน 
อย่างต่อเนื่อง 

     

8.  ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสวัสดิการให้แก่ครูในโรงเรียนอย่างเหมาะสม        
9.  ผู้บริหารสถานศึกษากล่าวยกย่องชมเชยเมื่อครูท างานได้ส าเร็จ  
บังเกิดผลดีต่อนักเรียนหรือโรงเรียน   

     

10.  ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานให้ครูทุกคนตามความรู้  
ความสามารถ  และความถนัด 

     

11.  ผู้บริหารสถานศึกษาของท่านก าหนดระยะเวลาของการท างานแต่ละ
งานไว้อย่างชัดเจน 

     
 

12.  ผู้บริหารสถานศึกษาติดตาม  ตรวจสอบงานทุกด้านของสถานศึกษา
อย่างสม่ าเสมอ 
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สุขภาพองค์การของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
ภาวะผู้น าฉันท์เพื่อนร่วมงาน (ต่อ) 
13.  ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของครูด้วยความ
ยุติธรรม   

     

14.  ผู้บริหารสถานศึกษามีความต้ังใจในการปฏิบัติงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ 

     

15.  ผู้บริหารสถานศึกษาหาวิธีการท่ีหลากหลายให้ครูปฏิบัติ 
ตามระเบียบวินัยของทางราชการ       

     

16.  ผู้บริหารสถานศึกษากล้าเปิดเผยความรู้สึกและเจตคติของตนเอง
ท่ีมีต่องานให้ครูทุกคนทราบ 

     

17.  ผู้บริหารสถานศึกษาแจ้งให้ครูทุกคนได้ทราบถึงความคาดหวัง 
ในการท างานของตน     

     

18.  ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ให้ได้มาตรฐาน   

     

การสนับสนุนทางทรัพยากร      
19.  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ   

     

20.  ครูมีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีพร้อมจะน ามาใช้ในการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา   

     

21.  ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่าง
เหมาะสม 

     

22.  ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสรรงบประมาณให้แก่ครูใช้ในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม 

     

23.  ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสรรภาระงานให้ครูแต่ละคนรับผิดชอบ
อย่างเหมาะสม   

     

24.  ผู้บริหารสถานศึกษาหาวิธีการต่าง ๆ  เพื่อช่วยเหลือครอบครัว
ของครูท่ีประสบปัญหาเดือดร้อน 

     

25.  ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
ให้กับโรงเรียน 

     

 
ยังมีต่อ… 
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สุขภาพองค์การของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
การสนับสนุนทางทรัพยากร (ต่อ)      
26.  ผู้บริหารสถานศึกษาวางแผนการใช้ห้องเรียน  อาคารสถานท่ี  
และบริเวณโรงเรียนให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี   

     

ขวัญในการปฏิบัติงาน 
27.  ครูในสถานศึกษามีน้ าใจ  ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
เป็นอย่างดี 

     

28.  ครูในสถานศึกษามีความสนิทสนมคุ้นเคย  เป็นมิตร และชอบพอ
ซึ่งกันและกนั 

     

29.  ครูทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขท่ีได้ปฏิบัติงานในโรงเรียน
นี้ 

     

30.  ครูทุกคนมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของโรงเรียน 

     

31.  ครูทุกคนให้ความไว้วางใจและเช่ือถือซึ่งกันและกัน      
32.  ครูในสถานศึกษาไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก      
33.  ครูในสถานศึกษาส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอย่างกระตือรือร้น 
และประสบความส าเร็จ   

     

34.  ครูในสถานศึกษามีความรักและพอใจในอาชีพครู      
35.  ครูทุกคนร่วมกันแก้ปัญหาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น      
36.  ครูทุกคนมีความรู้สึกมั่นใจ  เช่ือถือในความสามารถของผู้บริหาร      
การติดต่อสื่อสาร 
37.  มีการแจ้งข้อมูล  ข่าวสาร  ความเคล่ือนไหว เกี่ยวกับงานท่ี
ปฏิบัติให้ครูทราบตามสายงานบังคับบัญชา  หรือช่องทางอื่นท่ีสะดวก 

     

38.  มีการประชุมช้ีแจงให้ครูทราบข้อมูล  ข่าวสาร  ความเคล่ือนไหว 
เกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ 

     

39.  ครูได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  ความเคล่ือนไหว  เกี่ยวกับงาน 
ท่ีปฏิบัติอย่างท่ัวถึง 

     

 
ยังมีต่อ… 
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สุขภาพองค์การของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
การติดต่อสื่อสาร (ต่อ)      
40.  ครูได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  ความเคล่ือนไหว เกี่ยวกับงาน 
ท่ีปฏิบัติอย่างถูกต้อง  ชัดเจน 

     

41.  ครูได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  ความเคล่ือนไหว เกี่ยวกับงาน 
ท่ีปฏิบัติอย่างรวดเร็ว  ทันเหตุการณ์ 

     

42.  ครูได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  ความเคล่ือนไหว เกี่ยวกับงาน 
ท่ีปฏิบัติ  ด้วยการพูดคุยสนทนาระหว่างเพื่อนครดู้วยกัน   

     

43.  มีการแจ้งหนังสือเวียนให้ครูได้ทราบข้อมูล  ข่าวสาร   
ความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ 

     

ความสามัคคี 
44.  ครูในสถานศึกษามีความสามัคคี  รักใคร่  ปรองดองกัน 
เป็นอย่างดี 

     

45.  ครูในสถานศึกษาส่วนใหญ่ให้อภัยในความผิดพลาดของเพื่อน
ร่วมงานท่ีท าไปโดยไม่ได้เจตนา 

     

46.  ครูในสถานศึกษามีน้ าใจ  ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน      
47.  ครูในสถานศึกษาส่วนใหญ่ปฏิบัติงานด้วยความพึงพอใจ      
48.  ครูในสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความยินดีและรู้สึกเป็นสุขเมื่อได้
ท างานร่วมกัน 

     

49.  ครูในสถานศึกษาได้พบปะสังสรรค์นอกเวลาราชการตามโอกาส
อันควร  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

     

50.  ครูในสถานศึกษาให้ความสนใจต่อเพื่อนครูท่ีมีปัญหา 
เป็นรายบุคคล 

     

51.  ครูในสถานศึกษามักจะพูดถึงความส าเร็จของเพื่อนครูตามโอกาส
อันควร 

     

52.  ครูในสถานศึกษามีความเต็มใจท่ีจะท างานเมื่อผู้บริหารขอร้อง      
53.  ครูในสถานศึกษายอมรับความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ของเพื่อนร่วมงาน 

     

54.  ครูในสถานศึกษามีความกระตือรือร้นและท างาน 
อย่างขยันขันแข็ง 
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ต าแหน่งหน้าท่ีการงานปัจจุบัน ครู คศ.2  
ท่ีท างานปัจจุบัน 
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