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บทคัดยอ 

 
 การคนควาแบบอิสระคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  
โรงเรียน รวมถึงปญหาและขอเสนอแนะเพื่อการบริหารงานในโรงเรียน ในอําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย ปการศึกษา 2553 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 36 คน และ
กลุมตัวอยางท่ีศึกษาคือ ครู จาํนวน 168 คน รวมท้ังส้ิน 204 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถามเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวขางตน นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชความถ่ีและ
รอยละ 
 ผลการศึกษาสรุปไดดังนี ้
 ในดานการใชหลักนิติธรรม ผูตอบแบบสอบถามเกือบท้ังหมดใหขอมูลวา ไดมีกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับท่ีบุคลากรทุกคนยอมรับ แนะนําแนวทางปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับให
บุคลากรมคีวามเขาใจตรงกนั สําหรับปญหาท่ีพบเปนสวนนอยคือ บุคลากรไมปฏิบัติตามกฎ ระเบยีบ  
โรงเรียนยังไมเปนนิติบุคคลท่ีแทจริง  ขอเสนอแนะคือ โรงเรียนควรมกีฎ ระเบียบท่ีเปนท่ียอมรับ
จากบุคลากร รวมทั้งนํามาปฏิบัติโดยท่ัวกนั สวนการใชหลักคุณธรรม ผูตอบแบบสอบถามเกือบ
ท้ังหมดใหขอมูลวา ไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สําหรับปญหาท่ีพบเปนสวนนอยคือ ผูบริหาร
ไมใหความเสมอภาคและยุตธิรรมกับบุคลากรในโรงเรียน ขอเสนอแนะคือ ผูบริหารควรมีคุณธรรม
ในการบริหารงาน และการใชหลักความโปรงใส ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดใหขอมูลวา ไดจดั
โครงสรางการบริหารงาน จัดประชุมช้ีแจงใหบุคลากรเขาใจหนาท่ีรับผิดชอบตามภารกจิ   ไดรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานประจําป สําหรับปญหาท่ีพบเปนสวนนอยคือ การใชงบประมาณไมถูกตองตาม
ระเบียบ ไมโปรงใส  ขอเสนอแนะคือ ควรแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบความถูกตอง  
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 สําหรับการใชหลักการมีสวนรวม ผูตอบแบบสอบถามเกือบท้ังหมดใหขอมูลวา ไดให
บุคลากรมีสวนรวมประสานงาน ตลอดจนสงเสริมใหบุคลากรและชุมชนมีสวนรวมในการจดัทํา
แผนปฏิบัติการประจําป สําหรับปญหาท่ีพบเปนสวนนอยคือ ขาดการมีสวนรวมจากผูมีสวนได 
สวนเสียอยางแทจริง  ขอเสนอแนะคือ ควรเปดโอกาสใหบุคลากร ชุมชนมีสวนรวมดําเนินงาน  
สวนการใชหลักความรับผิดชอบ ผูตอบแบบสอบถามเกือบท้ังหมดใหขอมูลวา ไดมอบหมายงาน
ใหบุคลากรปฏิบัติตามความสามารถ ไดจัดทําแผนการปฏิบัติการประจําปครบตามภารกิจ 4 งาน 
สําหรับปญหาท่ีพบเปนสวนนอยคือ บุคลากรขาดความรับผิดชอบ ขอเสนอแนะคือ ควรสราง
จิตสํานึกรับผิดชอบตอหนาท่ี ในการใชหลักความคุมคา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดใหขอมูลวา  
ไดสงเสริมใหบุคลากรเนนหลักผูเรียนเปนสําคัญ สําหรับปญหาท่ีพบเปนสวนนอยคือ ใชทรัพยากร
ไมคุมคา ขอเสนอแนะคือ ควรใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
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ABSTRACT 
 
 This independent study was aimed at examining the use of good governance in  
Chiang  Khong District, Chiang Rai Province Schools’ administration as well as seeking some 
recommendations for improving good governance-based school administration. Those providing 
needed information/data were 36 school administrators and 168 teachers in the 2010 academic 
year.  They were asked to respond to the questionnaire with items relevant to the topic under 
study.  Collected data were analyzed using percentage and frequency. 
 Findings were as follows : 
 As regards the use of legality principle almost all respondents reported that there 
existed plenty of rules, regulations and laws recognized and accepted by all personnel.  However, 
a small number of respondents were of the opinion that some personnel did not observe those 
rules and regulations and that schools were not truly legal bodies as prescribed by the national law.               
It was recommended that existing rules and regulations be made comprehensively acceptable and 
equally enforced. 
 As regards the use of merit system and principle nearly all respondents said they had 
performed their  duties with honesty.  Only a minority reported that administrators did not treat 
school personnel equally and fairly.  The recommendation in this regard was that administrators 
execute their tasks meritocratically.  As regards the use of transparency principle all respondents 
reported that clear administrative structures were in place in all schools and all personnel 
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informed of such structures and their places in them as well as annual performance reports.           
A small problem of improper use of budget was cited by a small number of respondents.  It was 
recommended that an oversight committee be set up to look into this matter.  As regards the use 
of participation principle almost all respondents reported that personnel had been accorded 
opportunities to involve  in coordination activities and participate along with the community in 
preparing annual operational plan.  A problem of lack of real participation of stakeholders was 
reported  by some leading to the only recommendation that personnel and the community               
be given opportunities to truly participate in school affairs. 
 As regards the use of responsibility principle almost all respondents reported that 
personnel had been properly assigned to their jobs based on their abilities and annual operational 
plans covering all 4 areas of work established.  A problem of irresponsible personnel was reported 
by some leading to the recommendation that efforts be made to instill the sense of responsibility 
among personnel.  Lastly, as regards the use of cost-effectiveness principle all respondents 
reported that personnel had constantly been reminded and encouraged to emphasize the student-
centered principle.  Also a problem of inadequately utilized resources was reported and this led    
to the only recommendation that the economic sufficiency principle be seriously embraced. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


