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บทคัดย่อ
การวิจยั มีความมุง่ หมายเพือ่ 1.ศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพทีพ่ งึ ประสงค์และความต้องการจ�ำเป็น
ของการบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยาย 2.เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหาร
สถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์และความต้องการจ�ำเป็นของการด�ำบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลส�ำหรับ
โรงเรียนขยายโอกาส จากผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครู จ�ำนวน 337 คน ตามตารางของเครซี่ และมอร์แกน
เครื่องมือคือแบบสอบถาม โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.60-1.00 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ
ของแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน คือ 0.22-0.54 และค่าความเชื่อมั่นคือ 0.92 สภาพที่พึงประสงค์ คือ
0.23-0.58 และค่าความเชื่อมั่นคือ 0.92 ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการบริหารสถานศึกษาโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยายโอกาส โดยนักวิชาทีม่ คี วามรูเ้ รือ่ งธรรมาภิบาลในสถานศึกษา จ�ำนวน
8 คน จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันการบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยรวม
อยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความต้องการจ�ำเป็นพัฒนาแนวทาง
เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป
และด้านการบริหารงบประมาณ 2) แนวทางการพัฒนาคือ การน�ำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
วิชาการโดยผูบ้ ริหารส่งเสริมให้ครูผนู้ าํ หน่วยการเรียนรูต้ ามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสูห่ อ้ งเรียน
น�ำหลักนิตธิ รรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลโดยสถานศึกษาควรจัดท�ำฐานข้อมูลความรู้ ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการประพฤติ
ปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การน�ำหลักความคุ้มค่ามาใช้ในการบริหารงานทั่วไปโดยสถานศึกษา
ควรตรวจสอบอาคาร สถานที่ เพื่อรองรับการใช้งาน และน�ำหลักความรับผิดชอบมาใช้ในการบริหารงาน
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งบประมาณ โดยผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมความรับผิดชอบการปฏิบัติงานการเงินในสถานศึกษา
โดยความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางอยู่ในระดับ มาก
คำ�สำ�คัญ:

การบริหารสถานศึกษา, การพัฒนาแนวทาง, โรงเรียนขยายโอกาส, หลักธรรมาภิบาล

Abstract
The research aims to 1. Study the current condition Desirable conditions and
necessities of school administration based on the principles of good governance of extended
schools 2. To develop guidelines for school administration based on the principles of good
governance of schools to expand opportunities Under the office of Khon Kaen Primary
Education Service Area 5, the research was divided into 2 phases. Desirable conditions
and necessities of school management based on the principles of good governance for
expanding schools Of the 337 school administrators and teachers, according to the tables
of Krazy and Morgan, the tool was a questionnaire. The consensus index was 0.60-1.00,
the discriminating power of the current condition questionnaire was 0.22-0.54 and the
confidence value was 0.92, the desirable condition was 0.23-0.58 and the confidence value
was 0.92. School administration based on the principles of school governance, expanding
opportunities by academics with knowledge of good governance in educational institutions,
consisting of 8 people from Focus Group Discussion
The results of the research showed that 1) the current state of educational institution
administration based on the principles of good governance Overall, it’s at a high level. The
overall desirable condition was at a high level. Requirements need to develop guidelines.
Sorted in descending order as follows: Academic administration Personnel management
general administration and budget management. 2) The development approach is The
application of moral principles in academic administration by the administrators encourages
teachers to bring learning units according to the Sufficiency Economy Philosophy into the
classroom. To apply the rule of law in personnel management, educational institutions should
always keep a database of knowledge, abilities and expertise of personnel. and appoint a
committee to control the behavior according to the rules, regulations, rules and regulations.
The principle of value for money is used in general administration by educational institutions
should inspect the buildings and premises to support their use. and apply the principle of
responsibility in budget management The school administrators promote responsibility for
financial performance in educational institutions. The suitability and feasibility of the guidelines
are at a high level.
Keywords: Educational Institution Administration, Guideline Development, School
Expanding Opportunities, Good Governance

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2564

บทนำ�
หลั ก ธรรมมาภิ บ าลได้ ถู ก น� ำ มาใช้ ใ น
ประเทศไทยช่วงหลังวิกฤติการณ์เศรษฐกิจในปี
พ.ศ.2540 เพราะมีสาเหตุมาจากการท�ำหนังสือ
แสดงเจตจ�ำนงในการขอกู้เงินจากกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Monetary Fund:
IMF) โดยรัฐบาลไทยได้ให้ค�ำมั่นว่าจะต้องสร้างธร
รมาภิบาลให้เกิดขึน้ ในการบริหารจัดการภาครัฐให้
ได้ ดังนัน้ แนวคิดเรือ่ งหลักธรรมาภิบาลจึงเป็นส่วน
หนึ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับข้อตกลงในการรับความ
ช่วยเหลือดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบาย
แห่งรัฐ มาตราที่ 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัด
ท�ำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว การจัดท�ำ การก�ำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา
ทีจ่ ะบรรลุเป้าหมาย และสาระทีพ่ งึ มีในยุทธศาสตร์
ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติ
เกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมและการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย หมวด
16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (3) ด้านการ
ศึกษา ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและ
พัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผมู้ จี ติ
วิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวม
ทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของผูป้ ระกอบวิชาชีพครู (ราชกิจจานุเบกษา,
2560: 17, 79)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งเป็นกฎหายที่ออก
มาสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทย ที่
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ก�ำหนดให้รฐั ต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุน
ให้จดั การศึกษาอบรมให้เกิดความรู้ค่คู ุณธรรม จัด
ให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติปรับปรุง
การศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝัง
จิตส�ำนึกทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการเมืองการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข
ซึ่งหลักการเพื่อการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวติ สามารถอยูร่ ว่ มกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สุธรรม ธรรมทัศนานนท์,
2561: 183) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมชิ อบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่
ก�ำหนดทิศทาง การบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส
มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็น
ธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมมีการกระจายอ�ำนาจ
และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม (ประกาศ
เรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (2560-2564). 2559) สถานศึกษา
มีการบริหารจัดการทีด่ ี ก็จะส่งผลต่อครูผปู้ ฏิบตั กิ าร
สอนในโรงเรียนให้มขี วัญก�ำลังใจในการปฏิบตั งิ าน
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ ทุม่ เทในการ
สอนอย่างเต็มที่ เต็มก�ำลัง เต็มความสามารถและ
เสียสละ ซึ่งผลที่เกิดตามมาก็คือผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต ประจ�ำปี 2563 ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 (ระหว่าง ตุลาคม
62 - มิถุนายน 63) มีจ�ำนวนเรื่องราวร้องทุกข์
เกีย่ วกับการบริหารสถานศึกษาจ�ำนวนหนึง่ ซึง่ ท�ำให้
เห็นว่าการบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญเพือ่ ให้ขา้ ราชการและบุคลากรทางการ
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ศึกษามีความพร้อมในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างถูก
ต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ (ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5, 2564)
จากความเป็นมาและความส�ำคัญดังที่
กล่าวมา การศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหาร
งานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาน
ศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จะ
เป็นแนวทางทีจ่ ะช่วยในการบริหารงานสถานศึกษา
เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
สามารถน�ำไปใช้เพื่อองค์กรหรือสถานศึกษาให้
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความสามัคคี ก่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และเพือ่ ประกอบการวางแผน
พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการ
ศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขยาย
โอกาสต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์และความต้องการจ�ำเป็นของการบริหาร
สถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน
ขยายโอกาส ในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
2. เพือ่ พัฒนาแนวทางการบริหารสถานศึกษา
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยายโอกาส

วิธีดำ�เนินการวิจัย
ผู ้ วิ จั ย ใช้ รู ป แบบการวิ จั ย และพั ฒนา
(Research and Development) มีการด�ำเนินการ
วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพ
ที่พึงประสงค์และความต้องการจ�ำเป็นของการ
บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส ตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครู
โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จ�ำแนก
เป็น ผู้บริหาร 71 คน ครู 963 คน รวมประชากร
1,034 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 71 โรงเรียน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและ
ครูในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 5 ปีการศึกษา 2563 แบ่ง
เป็นผูบ้ ริหาร 59 คน ครู 278 คน รวมจ�ำนวนกลุม่
ตัวอย่าง 337 คน ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
เทียบจ�ำนวนประชากรทั้งหมดกับตารางส�ำเร็จรูป
Krejcie และ Morgan แล้วด�ำเนินการสุ่มแบบง่าย
(บุญชม ศรีสะอาด และคณะ, 2561: 50)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล คื อ
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็นแบบตรวจสอบ รายการ
(Check list) สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ต�ำแหน่ง ประสบการณ์การท�ำงาน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับ
สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์การและความ
จ�ำเป็นของด�ำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ส�ำหรับสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตามแนวคิ ด ของ Likert (Likert’s Rating
Scale) โดยมีค�ำถามคลอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลส�ำหรับ
สถานศึกษา 4 งาน โดยใช้คา่ ความคิดเห็นมากทีส่ ดุ
ถึงน้อยที่สุด
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2.2 การสร้างและการหาคุณภาพเครือ่ งมือ
ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถามฉบับร่างให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
จ�ำนวน 5 คนพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
สอดคล้องของข้อคําถาม โดยใช้เทคนิค IOC (Index
of Item-Objective Congruence) โดยคัดเลือกข้อ
คําถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.6-1.0
ผู้วิจัยหาค่าคุณภาพเครื่องมือโดย 1) น�ำ
แบบสอบถามฉบับร่างที่ผ่านการตรวจสอบความ
เทีย่ งตรงและผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์แล้ว น�ำไปทดลองใช้กับผู้บริหาร
และครูทไี่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน แล้วจัด
ท�ำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน�ำไปเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.3.1 ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการท�ำหนังสือจาก
ต้นสังกัดถึงผูอ้ ำ� นวยการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 5 เพือ่ ขออนุญาต และอ�ำนวย
ความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
2.3.2 น�ำแบบสอบถามในรูปแบบที่
อยู่เว็บไซต์ และคิวอาร์โค้ดพร้อมหนังสือขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จัดส่งไปยังสถาน
ศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผ่านระบบรับส่งหนังสือ
ราชการอิเล็กทรอนิกส์ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
2.4 การจัดกระท�ำและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดย ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไป
ของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล
แจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 เกีย่ วกับสภาพปัจจุบนั และ
สภาพที่พึงประสงค์การด�ำเนินงานโดยใช้หลักธร
รมาภิบาลส�ำหรับโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 5 โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)
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ระยะที่ 2 การศึกษาการพัฒนาแนวทาง
การด�ำเนินงานโดยยึดใช้หลักธรรมาภิบาลส�ำหรับ
สถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสดังนี้
1. กลุม่ เป้าหมายคือ ผูท้ รงคุณวุฒิ ประกอบ
ด้วยบริหารสถานศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและ
มีประสบการณ์บริหารในสถานศึกษา และนักวิชา
ทีม่ คี วามรูเ้ รือ่ งธรรมาภิบาลในสถานศึกษา จ�ำนวน
8 คน โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบ
สัมภาษณ์ และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ โดยการประเมินความเหมาะสมและ
เป็นไปได้ของแนวทาง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ขอหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากต้นสังกัด ถึงผู้ทรง
คุณวุฒิ พร้อมทั้งจัดส่งเก็บข้อมูลโดยการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion)
4. การจัดกระท�ำข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล
ผู้วิจัย ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ของข้อมูล ท�ำการวิเคราะข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยการพรรณณาบรรยาย แล้วสร้างแบบประเมิน
ท�ำการบันทึกข้อมูลเพื่อน�ำไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
ทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ
โดยการหาค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2553:
35) จากระดับมากที่สุดถึงน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการศึกษา
การบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่กร
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สรุปผล ดังนี้
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1. สภาพปัจจุบันของการบริหารสถาน
ศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่
ในระดับมาก เรียงล�ำดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหาร
ทั่วไป ด้านการบริหารบุคคล และ ด้านการบริหาร
วิชาการ สภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมและเป็น
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการบริหารทั่วไป ด้าน
การบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และ
ด้านการบริหารวิชาการ และความต้องการจ�ำเป็น
ของการบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของโรงเรียนขยายโอกาส พบว่า ล�ำดับที่ 1 คือ
ด้านการบริหารวิชาการ ล�ำดับที่ 2 คือ ด้านการ
บริหารบุคคล ล�ำดับที่ 3 คือ ด้านการบริหารทั่วไป
และล�ำดับสุดท้ายคือ ด้านการบริหารงบประมาณ
2. แนวทางการบริหารสถานศึกษาโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ รศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 5 ตามความต้องการพัฒนา
2.1 แนวทางการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารงานวิชาการ คือผูบ้ ริหารส่งเสริมให้ครู
ปฏิบตั กิ ารสอนโดยยึดระเบียบมาตรฐานการปฏิบตั ิ
งานตามทีค่ รุ สุ ภาก�ำหนดและมาตรฐานการปฏิบตั ิ
ตนตามมาตรฐานความรูแ้ ละประสบการณ์วชิ าชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพ
ระราชบัญญัติ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้นําหน่วย
การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลงสู่ห้องเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นในคุณธรรม
พืน้ ฐาน 8 ประการคือ ขยันประหยัดซือ่ สัตย์มวี นิ ยั
สุภาพสะอาดสามัคคีมีน�้ำใจส่งเสริมให้ครูได้นํา
ค�ำขวัญของนายกรัฐมนตรีมาปฏิบัติในชีวิตประจ�ำ
วัน ผูบ้ ริหารส่งเสริมให้ครูดำ� เนินการวัดและประเมิน

ผลการเรียนด้วยความโปร่งใส สร้างความตระหนัก
ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการสถาน
ศึกษาปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความโปร่งใสและส่งเสริมให้
มีการใช้ระบบข้อมูลข่าวสารทางราชการในเรือ่ งการ
ขอดูรายงานการวัดผลของผูเ้ รียน ผูบ้ ริหารส่งเสริม
ให้ครูท�ำงานด้วยความรับผิดชอบโดยเฉพาะการ
เรียนการสอนกิจกรรมสอนซ่อมเสริม ผู้บริหารจะ
ต้องให้ผทู้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับการจัดการศึกษา ทัง้
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดทั้งชุมชนมีส่วนร่วม
ด�ำเนินการจัดการศึกษาในโครงการและกิจกรรม
ของสถานศึกษาที่จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา และ
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้สื่อประกอบการสอน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
2.2 แนวทางการน�ำหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงานบุคคล คือ ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรประพฤติปฏิบตั ติ นตามวินยั ของข้าราชการ
รู้จักพัฒนาตนเองตามมาตรฐานที่ส�ำนักงานคณะ
กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก�ำหนดแนวปฏิบัติไว้นํากฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อน
ขั้นมาใช้อย่างเคร่งครัดประเมิน ผลงานบุคลากร
ตามระเบียบกฎหมายที่ก�ำหนดออกค�ำสั่งและ
มอบหมายงานอย่างชัดเจน ผูบ้ ริหารส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรมีวินัยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
จรรบรรณวิชาชีพและขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของไทย ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติ
งานเพื่อเลื่อนเงินเดือนด้วยความโปร่งใสและ
เป็นระบบเปิดจัดท�ำคะแนนผลการปฏิบัติงานไว้
ตรวจสอบการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ให้ครูได้รับ
ทราบร่วมกัน จัดสรรทุนการศึกษาหรืองบปัจจัย
พืน้ ฐานให้กบั นักเรียนอย่างโปร่งใส ครูและบุคลากร
ในโรงเรียนรับทราบงบประมาณร่วมกัน ผู้บริหาร
กระจายงานในความรับผิดชอบให้กับบุคลากร
มอบงานสอดคล้องกับความรู้ความสามารถความ
ถนัดและประสบการณ์ มีการบริหารงานแบบ
ประชาธิปไตยโดยให้ทกุ ฝ่ายเข้ามามีสว่ นให้ขอ้ เสนอ
แนะเริม่ ตัง้ แต่คณะกรรมการสถานศึกษาผูป้ กครอง
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สภานักเรียน และ ผูบ้ ริหารกระจายงานให้บคุ ลากร
ร่วมกันรับผิดชอบและช่วยกันประหยัดพลังงานเช่น
ประหยัดน�้ำประหยัดไฟฟ้าประหยัดวัสดุ
2.3 แนวทางการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารงานทัว่ ไป คือ ผูบ้ ริหารส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรปฏิบตั ติ ามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ
และระเบียบว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและระเบียบว่า
ด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน แนวทางการน�ำ
หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานทั่วไปคือ
ผูบ้ ริหารส่งเสริมการจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนยึดมัน่ ในประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม
และการห่างไกลยาเสพติด แนวทางการน�ำหลักความ
โปร่งใสมาใช้ในการบริหารงานทั่วไป โดยผู้บริหาร
จะต้องยึดหลักความบริสุทธิ์ คือ มีการวินิจฉัย
สั่งการ กระท�ำกิจการงาน ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ด้วยเจตนา ความคิดอ่าน ทีบ่ ริสทุ ธิ์ โปร่งใส ใช้ระบบ
สารสนเทศสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดย
ใช้หลักการ PDCA ในระบบงาน แนวทางการน�ำ
หลักความรับผิดชอบมาใช้ในการบริหารงานทั่วไป
คือ ผูบ้ ริหารเปิดโอกาสให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องมีสว่ นรับผิด
ชอบร่วมกันหรือเป็นหุ้นส่วนของปัญหาและร่วม
กันแก้ไข แนวทางการน�ำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้
ในการบริหารงานทั่วไป คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยให้ผเู้ กีย่ วข้องได้เข้ามามี
ส่วนรับรูแ้ ละตัดสินใจแก้ปญ
ั หาร่วมกันมีการท�ำงาน
เป็นทีม และ แนวทางการน�ำหลักความคุ้มค่ามา
ใช้ในการบริหารงานทั่วไป คือ ผู้บริหารด�ำเนิน
กิจกรรมต่างๆ โดยให้ผเู้ กีย่ วข้องปฏิบตั งิ านธุรการ
อย่างสม�ำ่ เสมอช่วยกันรับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่
และความปลอดภัยในทรัพย์สินราชการ
2.4 แนวทางการน�ำหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้ในการบริหารงานงบประมาณ คือผูบ้ ริหารก�ำกับ
ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและด�ำเนินการด้านพัสดุ
ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
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ใช้จ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์ ก�ำหนด
ผู้รับผิดชอบการเงิน บัญชีและพัสดุแต่ละหมวด
อย่างชัดเจนบริหารงบประมาณตามระเบียบกฎหมาย
ที่ก�ำหนดไว้และจัดระบบการตรวจสอบถ่วงดุล
การบริหารงบประมาณ ผู้บริหารก�ำกับติดตามครู
และบุคลากรใช้จ่ายงบประมาณด้วยความสุจริต
ผู้บริหารจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี
และการพัสดุ ก่อนด�ำเนินงานตามโครงการควรขอ
อนุมัติงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
เปิดเผยการใช้จา่ ยงบประมาณให้ผเู้ กีย่ วข้องได้ทราบ
มีแผนการใช้จา่ ยเงินตามแผนงานอย่างชัดเจนและ
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับรู้และอนุมัติ
งบประมาณ และเปิดเผยงบประมาณให้ที่ประชุม
ผู้ปกครองทราบ ผู้บริหารจัดให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบถ่วงดุล แนวทาง
การน�ำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารงาน
งบประมาณ คือ ผู้บริหารจัดให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในมอบหมายให้มผี ปู้ ฏิบตั งิ านด้านการ
เงินการบัญชีและการพัสดุเป็นคณะท�ำงานร่วมกัน
และ ผูบ้ ริหารจัดให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณในการด�ำเนินงานตามโครงการ
ต่างๆ เพื่อจะได้ทราบว่ามีความคุ้มค่าคุ้มทุนหรือ
ไม่และรายการใดมีการประหยัดงบประมาณหรือ
ใช้งบประมาณน้อยแต่ได้ผลเกินความคาดหมาย

อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาพบว่าสภาพปัจจุบันของ
การบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของโรงเรียนขยายโอกาส ด้านการบริหารวิชาการ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เนือ่ งจาก สถานศึกษาจัด
ท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปี ผู้บริหารสถานศึกษา
ใช้หลักคุณธรรมโดยมีการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพตนเองให้เป็นบุคคล
ทีม่ คี ณ
ุ ธรรมจริยธรรม ซือ่ สัตย์ มีระเบียบวินยั และ
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ผูบ้ ริหารสถานศึกษาใช้หลักความรับผิดชอบก�ำหนด
ให้การบริหารงานทุกส่วนยึดประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
กับผูเ้ รียนเป็นหลัก ด้านการบริหารงบประมาณอยู่
ในระดับมาก เนือ่ งจากสถานศึกษามีการมอบหมาย
แต่งตั้งคณะบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการเงินและ
งบประมาณ สถานศึกษามีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
รายหัวของนักเรียนในสถานศึกษาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และสถานศึกษามีการจัดสรรงบ
ประมาณตามข้อมูลความจ�ำเป็นด้วยความเป็นธรรม
ด้านการบริหารบุคคลอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
สถานศึกษามีการจัดท�ำหลักเกณฑ์ แผนปฏิบตั แิ ละ
ขั้นตอนการแสวงหาและบรรจุแต่งตั้งที่ชัดเจน
โปร่งใส มีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานและ
ประสิทธิภาพของครูและบุคคากรทางการศึกษา
อย่างสม�่ำเสมอ และการบริหารบุคคลตามหลัก
ความโปร่งใส โดยมีการแจ้งหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบ และด้าน
การบริหารงานทัว่ ไปอยูใ่ นระดับมาก เนือ่ งจากสถาน
ศึกษามีการรับนักเรียนโดยปฏิบตั ติ ามระเบียบและ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
ปราศจากการทุจริต สถานศึกษาการจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเน้นการ
ปฏิบตั ใิ ห้ทำ� ได้ มีความมุง่ มัน่ ในการบริหารงานทัว่ ไป
ให้ส�ำเร็จ และมีการให้ความร่วมมือและสนับสนุน
ทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษา
และเขตพื้นที่การศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุเทพ ทิมนาม (2553: 89-92) ศึกษาเรื่อง
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
อีกทั้งการศึกษาของปริญญา สัญพึ่ง (2553:
71-73) ซึง่ ศึกษาการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และยังสอดคล้อง
กับฐิติรัตน์ เอี่ยมสกุล (2555: 72-74) ได้ศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ของผูบ้ ริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง
ผลการศึกษาพบว่าสภาพที่พึงประสงค์
ด้านการบริหารวิชาการอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
ต้องการใหผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บคุ ลากรพัฒนาศักยภาพตนเองให้เป็น
บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัย มีการก�ำหนดนโยบายและเป้าหมายในการ
บริหารงานและเป้าหมายผลผลิตนักเรียนในแต่ละ
ระดับชั้นอย่างชัดเจน และมีการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ น�ำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการบริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารงบ
ประมาณอยูใ่ นระดับมาก เนือ่ งจากต้องการให้มกี าร
จัดท�ำทะเบียนควบคุมการเงินเป็นปัจจุบนั /หลักฐาน
ตรวจสอบได้ มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวของ
นักเรียนในสถานศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ต้องการให้สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณตาม
ข้อมูลความจ�ำเป็นด้วยความเป็นธรรม และสถาน
ศึกษามีการมอบหมายแต่งตัง้ คณะบุคลากรผูร้ บั ผิดชอบ
ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล
อยู ่ ใ นระดั บมาก เนื่ อ งจากต้ อ งการให้ มี ก าร
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกต�ำแหน่ง เพือ่ พัฒนา
ประสิทธิภาพในการ ให้มกี ารจัดท�ำหลักเกณฑ์ แผน
ปฏิบัติและขั้นตอนการแสวงหาและบรรจุแต่งตั้ง
ทีช่ ดั เจน โปร่งใส และให้สถานศึกษามีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยความยุติธรรม
เสมอภาค ตรวจสอบได้ และด้านการบริหารงาน
ทั่วไปอยู่ในระดับมาก เนื่องจากต้องการให้สถาน
ศึกษามีข้อก�ำหนดในการห้ามลงโทษนักเรียนโดย
การเฆี่ยนตีและการท�ำการในสิ่งที่เกินกว่าเหตุ มี
การรับนักเรียนโดยปฏิบตั ติ ามระเบียบและนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัดปราศจาก
การทุจริต และให้สถานศึกษามีการก�ำหนดปฏิทิน
การบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา เพื่อให้
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังต้องการ
ให้ มี ก ารบริ ห ารทั่ ว ไปตามหลั ก คุ ณ ธรรมโดย
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สถานศึกษามีการจัดระบบการให้บริการทางการ
ศึกษาแก่นกั เรียนและประชาชนอย่างทัว่ ถึง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Clarke and Vicki Clinell Burge
(2001) ศึกษาเรือ่ งการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
กระจายอ�ำนาจการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในประเทศกาน่า พบว่า ในประเทศทีด่ อ้ ยพัฒนาการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ได้มกี ารกระจาย
อ�ำนาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น โดยประชาชนมี
ส่วนร่วมมากขึ้น
ผลการศึกษาพบว่าความต้องการจ�ำเป็น
แนวทางการบริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยยึ ด หลั ก
ธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ รศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 5 ด้านการบริหารวิชาการเนื่องจาก ต้องการ
ให้มีการศึกษาวิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการใช้สอื่ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ของสถานศึกษอย่างต่อเนื่อง และบริหารวิชาการ
ตามหลักการมีส่วนร่วม โดยมีการประเมินความ
พึงพอใจในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และผู้มีส่วนได้เสีย ด้านการบริหารงบประมาณ
มีความต้องการเนื่องจากการบริหารงบประมาณ
ตามหลักนิติธรรมซึ่งสถานศึกษาต้องมีการจัดท�ำ
แผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ บริหารงบประมาณเป็นไปตาม
กฎหมายทีก่ ำ� หนด ให้สถานศึกษามีการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตรงตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา
ที่ก�ำหนด และให้สถานศึกษามีการก�ำหนดให้การ
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เน้นประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงาน ด้านการบริหารบุคคล มีความ
ต้องการจ�ำเป็นเนื่องจากต้องการให้สถานศึกษา
มีการศึกษาวิจัยมีการน�ำผลการประเมิน ผู้เรียน
มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบตั งิ านของครู มีการสือ่ สาร
ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิทาง
กฎหมายและการรักษาสิทธิแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และการก�ำหนดเป้าหมาย
ของงานและมาตรฐานตัวชี้วัดอย่างชัดเจนทุกงาน
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และมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการ
พิจารณาความดีความชอบของบุคลากรตามเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ. ก�ำหนด และ ด้านการบริหารทัว่ ไปเนือ่ งจาก
ต้องการให้มกี ารบริหารสถานศึกษามีการประเมิน
และประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
และปรับปรุงพัฒนา มีการนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม
การปฏิบตั งิ านทัว่ ไปอย่างเป็นระบบและสม�ำ่ เสมอ
และมีการจัดระบบการให้บริการทางการศึกษา
แก่นักเรียนและประชาชนอย่างทั่วถึง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของภัคนิดา หนองเรือง (2558: 69)
2. แนวทางการบริหารสถานศึกษาโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ รศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 5 พบว่า
2.1 แนวทางการน�ำหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงานวิชาการ คือผูบ้ ริหารส่งเสริม
ให้ครูปฏิบตั กิ ารสอนโดยยึดระเบียบมาตรฐานการ
ปฏิบตั งิ านตามทีค่ รุ สุ ภาก�ำหนดและมาตรฐานการ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ส่งเสริมให้
ครูจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการ
ศึกษาตามพระราชบัญญัติ ผู้บริหารส่งเสริมให้
ครูผนู้ าํ หน่วยการเรียนรูต้ ามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงลงสู่ห้องเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่น
ในคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการคือ ขยันประหยัด
ซื่อสัตย์มีวินัยสุภาพสะอาดสามัคคีมีน�้ำใจส่งเสริม
ให้ครูได้นําค�ำขวัญของนายกรัฐมนตรีมาปฏิบัติใน
ชีวติ ประจ�ำวัน ผูบ้ ริหารส่งเสริมให้ครูดำ� เนินการวัด
และประเมินผลการเรียนด้วยความโปร่งใส สร้าง
ความตระหนักให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และวิชาการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใสและส่งเสริมให้มกี ารใช้ระบบข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการในเรื่องการขอดูรายงานการวัดผล
ของผู้เรียน ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูท�ำงานด้วย
ความรับผิดชอบโดยเฉพาะการเรียนการสอน
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กิจกรรมสอนซ่อมเสริม ผู้บริหารจะต้องให้ผู้ที่มี
ส่วนได้สว่ นเสียกับการจัดการศึกษา ทัง้ ครู นักเรียน
ผู้ปกครอง ตลอดทั้งชุมชนมีส่วนร่วมด�ำเนินการ
จัดการศึกษาในโครงการและกิจกรรมของสถาน
ศึกษาที่จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา และ ผู้บริหาร
ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อประกอบการสอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้
2.2 แนวทางการน�ำหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงานบุคคล คือ ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรประพฤติปฏิบตั ติ นตามวินยั ของข้าราชการ
รู้จักพัฒนาตนเองตามมาตรฐานที่ส�ำนักงานคณะ
กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก�ำหนดแนวปฏิบัติไว้นํากฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
เลือ่ นขัน้ มาใช้อย่างเคร่งครัดประเมินผลงานบุคลากร
ตามระเบียบกฎหมายที่ก�ำหนดออกค�ำสั่งและ
มอบหมายงานอย่างชัดเจน ผู้บริหารส่งเสริมให้
ครูและบุคลากรมีวินยั ยึดมัน่ ในคุณธรรมจริยธรรม
จรรบรรณวิชาชีพและขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของไทย ผูบ้ ริหารประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เพือ่ เลือ่ นเงินเดือนด้วยความโปร่งใสและเป็นระบบ
เปิดจัดท�ำคะแนนผลการปฏิบัติงานไว้ตรวจสอบ
การด�ำเนินงานด้านต่างๆ ให้ครูได้รบั ทราบร่วมกัน
จัดสรรทุนการศึกษาหรืองบปัจจัยพื้นฐานให้กับ
นักเรียนอย่างโปร่งใส ครูและบุคลากรในโรงเรียน
รับทราบงบประมาณร่วมกัน ผู้บริหารกระจาย
งานในความรับผิดชอบให้กับบุคลากร มอบงาน
สอดคล้องกับความรู้ความสามารถความถนัด
และประสบการณ์ มีการบริหารงานแบบประชาธิปไตย
โดยให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนให้ข้อเสนอแนะเริ่ม
ตั้งแต่คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองสภา
นักเรียน และ ผู้บริหารกระจายงานให้บุคลากร
ร่วมกันรับผิดชอบและช่วยกันประหยัดพลังงานเช่น
ประหยัดน�้ำประหยัดไฟฟ้าประหยัดวัสดุ
2.3 แนวทางการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารงานทัว่ ไป คือ ผูบ้ ริหารส่งเสริมให้ครู

และบุคลากรปฏิบตั ติ ามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ
และระเบียบว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและระเบียบว่า
ด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน แนวทางการน�ำ
หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานทั่วไปคือ
ผูบ้ ริหารส่งเสริมการจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนยึดมัน่ ในประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม
และการห่างไกลยาเสพติด แนวทางการน�ำหลักความ
โปร่งใสมาใช้ในการบริหารงานทั่วไป โดยผู้บริหาร
จะต้องยึดหลักความบริสุทธิ์ คือ มีการวินิจฉัย
สั่งการ กระท�ำกิจการงาน ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ด้วยเจตนา ความคิดอ่าน ที่บริสุทธิ์ โปร่งใส ใช้
ระบบสารสนเทศสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
โดยใช้หลักการ PDCA ในระบบงาน แนวทาง
การน�ำหลักความรับผิดชอบมาใช้ในการบริหารงาน
ทัว่ ไป คือ ผูบ้ ริหารเปิดโอกาสให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องมีสว่ น
รับผิดชอบร่วมกันหรือเป็นหุ้นส่วนของปัญหา
และร่วมกันแก้ไข แนวทางการน�ำหลักการมี
ส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารงานทัว่ ไป คือ ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยให้ผเู้ กีย่ วข้อง
ได้เข้ามามีส่วนรับรู้และตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกัน
มีการท�ำงานเป็นทีม และ แนวทางการน�ำหลัก
ความคุม้ ค่ามาใช้ในการบริหารงานทัว่ ไป คือ ผูบ้ ริหาร
ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยให้ผเู้ กีย่ วข้องปฏิบตั งิ าน
ธุรการอย่างสม�ำ่ เสมอช่วยกันรับผิดชอบดูแลอาคาร
สถานที่และความปลอดภัยในทรัพย์สินราชการ
2.4 แนวทางการน�ำหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้ในการบริหารงานงบประมาณ คือผูบ้ ริหารก�ำกับ
ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและด�ำเนินการด้านพัสดุ
ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และใช้จ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์ ก�ำหนด
ผู้รับผิดชอบการเงิน บัญชีและพัสดุแต่ละหมวด
อย่างชัดเจนบริหารงบประมาณตามระเบียบ
กฎหมายที่ก�ำหนดไว้และจัดระบบการตรวจสอบ
ถ่วงดุลการบริหารงบประมาณ ผู้บริหารก�ำกับ
ติดตามครูและบุคลากรใช้จ่ายงบประมาณด้วย
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ความสุจริต ผู้บริหารจัดให้มีคณะกรรมการตรวจ
สอบภายในมอบหมายให้มผี ปู้ ฏิบตั งิ านด้านการเงิน
การบัญชีและการพัสดุ ก่อนด�ำเนินงานตามโครงการ
ควรขออนุมัติงบประมาณต่อคณะกรรมการสถาน
ศึกษาเปิดเผยการใช้จา่ ยงบประมาณให้ผเู้ กีย่ วข้อง
ได้ทราบ มีแผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานอย่าง
ชัดเจนและให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับรู้
และอนุมัติงบประมาณ และเปิดเผยงบประมาณ
ให้ที่ประชุมผู้ปกครองทราบ ผู้บริหารจัดให้มีคณะ
กรรมการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบถ่วงดุล
แนวทางการน�ำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการ
บริหารงานงบประมาณ คือ ผู้บริหารจัดให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบภายในมอบหมายให้มี
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุ
เป็นคณะท�ำงานร่วมกัน และ ผู้บริหารจัดให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการด�ำเนินงานตามโครงการต่างๆ เพื่อจะได้
ทราบว่ามีความคุ้มค่าคุ้มทุนหรือไม่และรายการ
ใดมีการประหยัดงบประมาณหรือใช้งบประมาณ
น้อยแต่ได้ผลเกินความคาดหมาย
ซึ่งผลการวิจัยแนวทางพบว่าสอดคล้อง
กับหลักการของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (2542) ซึ่งได้
กล่าวถึง การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในส่วนของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
สอดคล้องกับบังอร สิมพันธ์ (2560: 39-40)
อีกด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เปรมมิกา อ่อนธานี(2559) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ ง แนวทาง
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุทยั ธานี
เขต 2 งานวิจยั ของกิตติภมู ิ สมศรี (2560) ซึง่ ศึกษา
แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ในขณะเดียวกัน
ยังสอดคล้องกับ กมลวรรณ ศรีม่วง (2560:
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65-74) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง การบริหารงานโดยใช้หลักธร
รมาภิบาล ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครสมุทรปราการ และฉัตรมงคล สูงเนิน (2561)
ทีศ่ กึ ษาแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 อีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
ไปใช้

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัย

1.1 ผู้บริหารควรบริหารงบประมาณตาม
หลักความรับผิดชอบ โดยมอบหมายแต่งตั้งคณะ
บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการเงินและงบประมาณ
1.2 ในการบริหารวิชาการตามหลักความ
รับผิดชอบทุกฝ่ายต้องสามารถยอมรับร่วมกันได้
และยอมรับผลจากการกระท�ำของตน
1.3 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูผู้นําหน่วย
การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลงสู่ห้องเรียน

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาแนวทางการการบริหาร
วิชาการตามหลักความคุ้มค่าเพื่อให้สถานศึกษา
มีการศึกษาวิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
2.2 ควรศึกษาการแนวทางการบริหาร
ทั่วไปตามหลักคุณธรรม ศึกษาข้อก�ำหนดในการ
ห้ามลงโทษนักเรียนโดยการเฆีย่ นตีและการท�ำการ
ในสิ่งที่เกินกว่าเหตุ
2.3 ควรศึกษาแนวทางให้ผบู้ ริหารส่งเสริม
ให้ครูและบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตามวินัย
ของข้าราชการรู้จักพัฒนาตนเองตามมาตรฐานที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก�ำหนดแนวปฏิบัติไว้
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