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บทคัดย่อ

การวจิยัมคีวามมุง่หมายเพือ่ 1.ศกึษาสภาพปัจจุบนั สภาพทีพ่งึประสงค์และความต้องการจ�าเป็น
ของการบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยาย 2.เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหาร
สถานศกึษาโดยยดึหลกัธรรมาภบิาลของโรงเรยีนขยายโอกาส ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่ 
พึงประสงค์และความต้องการจ�าเป็นของการด�าบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลส�าหรับ
โรงเรยีนขยายโอกาส จากผูบ้รหิารสถานศึกษาและคร ูจ�านวน 337 คน ตามตารางของเครซี ่และมอร์แกน  
เครื่องมือคือแบบสอบถาม โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.60-1.00 ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ 
ของแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน คือ 0.22-0.54 และค่าความเชื่อมั่นคือ 0.92 สภาพที่พึงประสงค์ คือ 
0.23-0.58 และค่าความเชื่อมั่นคือ 0.92 ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการบริหารสถานศึกษาโดยยึด
หลกัธรรมาภบิาลของโรงเรยีนขยายโอกาส โดยนกัวชิาทีม่คีวามรูเ้รือ่งธรรมาภบิาลในสถานศกึษา จ�านวน 
8 คน จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันการบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความต้องการจ�าเป็นพัฒนาแนวทาง  
เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 
และด้านการบริหารงบประมาณ 2) แนวทางการพัฒนาคือ การน�าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
วชิาการโดยผูบ้ริหารส่งเสรมิให้ครผูู้น�าหน่วยการเรยีนรูต้ามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงลงสูห้่องเรยีน 
น�าหลกันติธิรรมมาใช้ในการบรหิารงานบคุคลโดยสถานศกึษาควรจดัท�าฐานข้อมลูความรู ้ความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการประพฤติ
ปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การน�าหลักความคุ้มค่ามาใช้ในการบริหารงานทั่วไปโดยสถานศึกษา
ควรตรวจสอบอาคาร สถานที่ เพื่อรองรับการใช้งาน และน�าหลักความรับผิดชอบมาใช้ในการบริหารงาน 
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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
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บทนำา

หลักธรรมมาภิบาลได้ถูกน�ามาใช้ใน
ประเทศไทยช่วงหลังวิกฤติการณ์เศรษฐกิจในปี 
พ.ศ.2540 เพราะมีสาเหตุมาจากการท�าหนังสือ
แสดงเจตจ�านงในการขอกู้เงินจากกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: 
IMF) โดยรัฐบาลไทยได้ให้ค�ามั่นว่าจะต้องสร้างธร
รมาภบิาลให้เกดิขึน้ในการบรหิารจดัการภาครฐัให้
ได้ ดงันัน้แนวคดิเรือ่งหลักธรรมาภบิาลจงึเป็นส่วน
หนึ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับข้อตกลงในการรับความ
ช่วยเหลือดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบาย
แห่งรัฐ มาตราที่ 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัด
ท�าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
ดงักล่าว การจดัท�า การก�าหนดเป้าหมาย ระยะเวลา
ท่ีจะบรรลุเป้าหมาย และสาระทีพึ่งมใีนยทุธศาสตร์
ชาต ิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธกีารท่ีกฎหมาย
บัญญัติ ทั้งน้ี กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติ
เก่ียวกบัการมส่ีวนร่วมและการรบัฟังความคดิเห็น
ของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย หมวด 
16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (3) ด้านการ
ศึกษา ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและ
พฒันาผูป้ระกอบวชิาชพีครแูละอาจารย์ให้ได้ผูม้จีติ
วิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวม
ทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บคุคลของผูป้ระกอบวิชาชพีคร ู(ราชกจิจานเุบกษา,
2560: 17, 79) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งเป็นกฎหายที่ออก
มาสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทย ที่

ก�าหนดให้รัฐต้องจดัการศกึษาอบรมและสนบัสนนุ
ใหจ้ดัการศกึษาอบรมใหเ้กิดความรู้คู่คุณธรรม จัด
ให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติปรับปรุง
การศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม สรา้งเสริมความรู้และปลูกฝัง
จติส�านกึทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการเมอืงการปกครองใน
ระบบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิเป็นประมขุ 
ซึ่งหลักการเพื่อการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมจริยธรรม
และวฒันธรรมในการด�ารงชวีติ สามารถอยูร่่วมกบั
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สุธรรม ธรรมทัศนานนท์,  
2561: 183) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการ
ทจุรติประพฤตมิชิอบและธรรมาภบิาลในสงัคมไทย  
ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่
ก�าหนดทศิทาง การบรหิารจดัการภาครฐัให้โปร่งใส  
มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็น
ธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมมีการกระจายอ�านาจ
และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม (ประกาศ
เร่ืองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (2560-2564). 2559) สถานศึกษา 
มกีารบรหิารจดัการทีดี่ กจ็ะส่งผลต่อครูผูป้ฏบิตักิาร
สอนในโรงเรียนให้มีขวัญก�าลงัใจในการปฏิบตังิาน 
เกดิความพงึพอใจในการปฏบิตัหิน้าที ่ทุม่เทในการ
สอนอย่างเต็มที่ เต็มก�าลัง เต็มความสามารถและ
เสียสละ ซึ่งผลที่เกิดตามมาก็คือผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทจุรติ ประจ�าปี 2563 ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 (ระหว่าง ตุลาคม 
62 - มิถุนายน 63) มีจ�านวนเรื่องราวร้องทุกข ์
เกีย่วกับการบรหิารสถานศกึษาจ�านวนหนึง่ซึง่ท�าให้
เหน็ว่าการบรหิารสถานศกึษาโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
เป็นสิง่ทีส่�าคญัเพือ่ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการ
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ศกึษามคีวามพร้อมในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างถกู
ต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ (ส�านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5, 2564)

จากความเป็นมาและความส�าคัญดังที่
กล่าวมา การศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหาร
งานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาน
ศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จะ
เป็นแนวทางทีจ่ะช่วยในการบรหิารงานสถานศกึษา
เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
สามารถน�าไปใช้เพื่อองค์กรหรือสถานศึกษาให้ 
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความสามัคคี ก่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างย่ังยนื และเพือ่ประกอบการวางแผน
พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการ
ศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขยาย
โอกาสต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพท่ี 
พงึประสงค์และความต้องการจ�าเป็นของการบรหิาร
สถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน
ขยายโอกาส ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

2. เพ่ือพฒันาแนวทางการบริหารสถานศึกษา
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยายโอกาส

วิธีดำาเนินการวิจัย

ผู ้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา  
(Research and Development) มกีารด�าเนนิการ
วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที ่1 การศกึษาสภาพปัจจบุนั สภาพ
ท่ีพึงประสงค์และความต้องการจ�าเป็นของการ
บรหิารสถานศกึษาโรงเรียนขยายโอกาส ตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครู
โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จ�าแนก
เป็น ผู้บริหาร 71 คน ครู 963 คน รวมประชากร 
1,034 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 71 โรงเรียน

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและ
ครูในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 5 ปีการศึกษา 2563 แบ่ง
เป็นผูบ้รหิาร 59 คน คร ู278 คน รวมจ�านวนกลุม่
ตัวอย่าง 337 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
เทียบจ�านวนประชากรทั้งหมดกับตารางส�าเร็จรูป 
Krejcie และ Morgan แล้วด�าเนินการสุ่มแบบง่าย 
(บุญชม ศรีสะอาด และคณะ, 2561: 50)

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

เครื่องมือที่ใช ้ในการเก็บข้อมูลคือ
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ รายการ 
(Check list) สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา ต�าแหน่ง ประสบการณ์การท�างาน

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับ
สภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์การและความ
จ�าเป็นของด�าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ส�าหรับสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัด
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น 
เขต 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
ตามแนวคิดของ Likert (Likert’s Rating  
Scale) โดยมีค�าถามคลอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ
การด�าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลส�าหรับ 
สถานศกึษา 4 งาน โดยใช้ค่าความคดิเหน็มากทีส่ดุ  
ถึงน้อยที่สุด
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2.2 การสร้างและการหาคณุภาพเครือ่งมือ

ผูว้จิยัน�าแบบสอบถามฉบบัร่างให้ผูเ้ชีย่วชาญ
จ�านวน 5 คนพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
สอดคล้องของข้อค�าถาม โดยใช้เทคนิค IOC (Index 
of Item-Objective Congruence) โดยคดัเลอืกข้อ
ค�าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.6-1.0

ผู้วิจัยหาค่าคุณภาพเครื่องมือโดย 1) น�า
แบบสอบถามฉบับร่างที่ผ่านการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงและผ่านการพจิารณาจากอาจารย์ทีป่รกึษา 
วิทยานิพนธ์แล้ว น�าไปทดลองใช้กับผู้บริหาร 
และครทูีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 30 คน แล้วจดั
ท�าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์และน�าไปเกบ็ข้อมลู
จากกลุ่มตัวอย่าง

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 2.3.1 ผูว้จิยัด�าเนนิการท�าหนงัสอืจาก
ต้นสงักดัถงึผูอ้�านวยการเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษาขอนแก่น เขต 5 เพือ่ขออนญุาต และอ�านวย
ความสะดวกในการจดัเกบ็ข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง

 2.3.2 น�าแบบสอบถามในรูปแบบที่
อยู่เว็บไซต์ และคิวอาร์โค้ดพร้อมหนังสือขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จดัส่งไปยงัสถาน
ศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผ่านระบบรับส่งหนังสือ
ราชการอิเล็กทรอนิกส์ของส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

2.4 การจดักระท�าและการวเิคราะห์ข้อมลู 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดย ดังนี้

 ตอนที ่1 สถานภาพและข้อมลูทัว่ไป
ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้การวเิคราะห์ข้อมูล
แจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 

 ตอนที ่2 เกีย่วกบัสภาพปัจจุบนั และ
สภาพที่พึงประสงค์การด�าเนินงานโดยใช้หลักธร
รมาภิบาลส�าหรับโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัด
ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น 
เขต 5 โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)

ระยะที่ 2 การศึกษาการพัฒนาแนวทาง
การด�าเนินงานโดยยึดใช้หลักธรรมาภิบาลส�าหรับ
สถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสดังนี้

1. กลุ่มเป้าหมายคอื ผูท้รงคณุวฒุ ิประกอบ
ด้วยบริหารสถานศึกษาที่มีความเช่ียวชาญและ 
มีประสบการณ์บริหารในสถานศึกษา และนักวิชา 
ทีม่คีวามรูเ้รือ่งธรรมาภิบาลในสถานศึกษา จ�านวน 
8 คน โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group  
Discussion)

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบ
สมัภาษณ์ และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ โดยการประเมินความเหมาะสมและ
เป็นไปได้ของแนวทาง

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้จิยัขอหนงัสอืราชการขอความอนเุคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากต้นสังกัด ถึงผู้ทรง
คุณวุฒิ พร้อมทั้งจัดส่งเก็บข้อมูลโดยการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion)

4. การจัดกระท�าข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล

ผู้วิจัย ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
สมบรูณ์ของข้อมลู ท�าการวเิคราะข้อมลูเชงิคณุภาพ
โดยการพรรณณาบรรยาย แล้วสร้างแบบประเมิน 
ท�าการบันทึกข้อมูลเพื่อน�าไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการ 
ทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ  
โดยการหาค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 
35) จากระดับมากที่สุดถึงน้อยที่สุด

ผลการวิจัย

จากการวเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้จากการศกึษา
การบรหิารสถานศกึษาโดยยดึหลกัธรรมาภบิาลของ
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่กร
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สรุปผล ดังนี้
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1. สภาพปัจจุบันของการบริหารสถาน
ศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่กรศึกษาประถม
ศกึษาขอนแก่น เขต 5 โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่
ในระดบัมาก เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหาร
ทั่วไป ด้านการบริหารบุคคล และ ด้านการบริหาร 
วิชาการ สภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมและเป็น 
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการบริหารท่ัวไป ด้าน
การบรหิารงบประมาณ ด้านการบรหิารบคุคล และ
ด้านการบริหารวิชาการ และความต้องการจ�าเป็น
ของการบรหิารสถานศกึษาโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล
ของโรงเรียนขยายโอกาส พบว่า ล�าดับที่ 1 คือ 
ด้านการบริหารวิชาการ ล�าดับที่ 2 คือ ด้านการ
บรหิารบุคคล ล�าดับที่ 3 คือ ด้านการบริหารทั่วไป 
และล�าดับสุดท้ายคือ ด้านการบริหารงบประมาณ

2. แนวทางการบรหิารสถานศกึษาโดยยดึ
หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส�านักงานเขตพืน้ทีก่รศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น 
เขต 5 ตามความต้องการพัฒนา

2.1 แนวทางการน�าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้
ในการบรหิารงานวชิาการ คอืผูบ้รหิารส่งเสรมิให้ครู
ปฏบิตักิารสอนโดยยึดระเบยีบมาตรฐานการปฏบิตัิ
งานตามทีค่รุสุภาก�าหนดและมาตรฐานการปฏบิตัิ
ตนตามมาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพี
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรยีนการสอนตามแนวทางการจดัการศึกษาตามพ
ระราชบัญญัติ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูผู้น�าหน่วย
การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลงสู่ห้องเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นในคุณธรรม 
พืน้ฐาน 8 ประการคอื ขยนัประหยดัซือ่สตัย์มวีนิยั
สุภาพสะอาดสามัคคีมีน�้าใจส่งเสริมให้ครูได้น�า
ค�าขวัญของนายกรัฐมนตรีมาปฏิบัติในชีวิตประจ�า
วนั ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครดู�าเนนิการวดัและประเมิน

ผลการเรยีนด้วยความโปร่งใส สร้างความตระหนกั
ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและวิชาการสถาน
ศกึษาปฏบัิตหิน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและส่งเสรมิให้
มกีารใช้ระบบข้อมลูข่าวสารทางราชการในเรือ่งการ
ขอดูรายงานการวัดผลของผูเ้รียน ผูบ้ริหารส่งเสริม
ให้ครูท�างานด้วยความรับผิดชอบโดยเฉพาะการ
เรียนการสอนกิจกรรมสอนซ่อมเสริม ผู้บริหารจะ
ต้องให้ผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีกบัการจดัการศกึษา ทัง้
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดทั้งชุมชนมีส่วนร่วม
ด�าเนินการจัดการศึกษาในโครงการและกิจกรรม
ของสถานศึกษาที่จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา และ 
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้สื่อประกอบการสอน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ 

2.2 แนวทางการน�าหลักธรรมาภิบาล 
มาใช้ในการบรหิารงานบคุคล คอื ส่งเสรมิให้ครแูละ
บคุลากรประพฤตปิฏิบติัตนตามวนิยัของข้าราชการ
รู้จักพัฒนาตนเองตามมาตรฐานที่ส�านักงานคณะ
กรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา
ก�าหนดแนวปฏิบัติไว้น�ากฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อน
ขั้นมาใช้อย่างเคร่งครัดประเมินผลงานบุคลากร
ตามระเบียบกฎหมายที่ก�าหนดออกค�าส่ังและ 
มอบหมายงานอย่างชดัเจน ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครู 
และบุคลากรมีวินัยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  
จรรบรรณวิชาชีพและขนบธรรมเนียมประเพณ ี
อันดีงามของไทย ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติ
งานเพื่อเล่ือนเงินเดือนด้วยความโปร่งใสและ 
เป็นระบบเปิดจัดท�าคะแนนผลการปฏิบัติงานไว้
ตรวจสอบการด�าเนินงานด้านต่างๆ ให้ครูได้รับ
ทราบร่วมกัน จัดสรรทุนการศึกษาหรืองบปัจจัย
พืน้ฐานให้กบันกัเรยีนอย่างโปร่งใส ครแูละบคุลากร
ในโรงเรียนรับทราบงบประมาณร่วมกัน ผู้บริหาร
กระจายงานในความรับผิดชอบให้กับบุคลากร  
มอบงานสอดคล้องกับความรู้ความสามารถความ
ถนัดและประสบการณ์ มีการบริหารงานแบบ
ประชาธปิไตยโดยให้ทกุฝ่ายเข้ามามส่ีวนให้ข้อเสนอ
แนะเริม่ตัง้แต่คณะกรรมการสถานศกึษาผูป้กครอง
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สภานกัเรยีน และ ผูบ้รหิารกระจายงานให้บคุลากร
ร่วมกนัรบัผดิชอบและช่วยกนัประหยดัพลงังานเช่น 
ประหยัดน�้าประหยัดไฟฟ้าประหยัดวัสดุ 

2.3 แนวทางการน�าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้
ในการบรหิารงานทัว่ไป คอื ผูบ้รหิารส่งเสรมิให้ครู
และบคุลากรปฏบิตัติามระเบยีบว่าด้วยงานสารบรรณ
และระเบยีบว่าด้วยการจัดกจิกรรมในสถานศกึษา 
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและระเบียบว่า
ด้วยการจดักจิกรรมพฒันานกัเรยีน แนวทางการน�า
หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานทั่วไปคือ  
ผู้บรหิารส่งเสรมิการจดักจิกรรมระบบดแูลช่วยเหลอื
นกัเรยีนยึดมัน่ในประชาธปิไตย คณุธรรมจรยิธรรม
และการห่างไกลยาเสพตดิ แนวทางการน�าหลกัความ
โปร่งใสมาใช้ในการบริหารงานทั่วไป โดยผู้บริหาร
จะต้องยึดหลักความบริสุทธ์ิ คือ มีการวินิจฉัย  
สั่งการ กระท�ากิจการงาน ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
ด้วยเจตนา ความคดิอ่าน ทีบ่รสิทุธิ ์โปร่งใส ใช้ระบบ
สารสนเทศสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดย
ใช้หลักการ PDCA ในระบบงาน แนวทางการน�า
หลกัความรับผิดชอบมาใช้ในการบรหิารงานทั่วไป 
คือ ผูบ้รหิารเปิดโอกาสให้ผูท่ี้เกีย่วข้องมส่ีวนรบัผดิ
ชอบร่วมกันหรือเป็นหุ้นส่วนของปัญหาและร่วม
กันแก้ไข แนวทางการน�าหลักการมีส่วนร่วมมาใช้
ในการบริหารงานทั่วไป คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
ด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ โดยให้ผูเ้กีย่วข้องได้เข้ามามี
ส่วนรบัรูแ้ละตดัสนิใจแก้ปัญหาร่วมกนัมกีารท�างาน
เป็นทีม และ แนวทางการน�าหลักความคุ้มค่ามา
ใช้ในการบริหารงานทั่วไป คือ ผู้บริหารด�าเนิน
กจิกรรมต่างๆ โดยให้ผู้เก่ียวข้องปฏบิตังิานธุรการ 
อย่างสม�า่เสมอช่วยกันรับผิดชอบดแูลอาคารสถานที ่
และความปลอดภัยในทรัพย์สินราชการ

2.4 แนวทางการน�าหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้ในการบรหิารงานงบประมาณ คอืผูบ้ริหารก�ากบั
ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและด�าเนินการด้านพัสด ุ
ให้เป็นไปตามระเบยีบแบบแผนของทางราชการและ 

ใช้จ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์ ก�าหนด 
ผู้รับผิดชอบการเงิน บัญชีและพัสดุแต่ละหมวด 
อย่างชดัเจนบริหารงบประมาณตามระเบยีบกฎหมาย
ที่ก�าหนดไว้และจัดระบบการตรวจสอบถ่วงดุล
การบริหารงบประมาณ ผู้บริหารก�ากับติดตามครู
และบุคลากรใช้จ่ายงบประมาณด้วยความสุจริต 
ผู้บริหารจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี
และการพสัดุ ก่อนด�าเนินงานตามโครงการควรขอ
อนุมัติงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
เปิดเผยการใช้จ่ายงบประมาณให้ผูเ้กีย่วข้องได้ทราบ 
มแีผนการใช้จ่ายเงนิตามแผนงานอย่างชดัเจนและ
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับรู้และอนุมัติ
งบประมาณ และเปิดเผยงบประมาณให้ที่ประชุม
ผู้ปกครองทราบ ผู้บริหารจัดให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบถ่วงดุล แนวทาง
การน�าหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารงาน 
งบประมาณ คือ ผู้บริหารจัดให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในมอบหมายให้มผีูป้ฏบิตังิานด้านการ
เงินการบัญชีและการพัสดุเป็นคณะท�างานร่วมกัน 
และ ผูบ้รหิารจัดให้มคีณะกรรมการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณในการด�าเนินงานตามโครงการ
ต่างๆ เพื่อจะได้ทราบว่ามีความคุ้มค่าคุ้มทุนหรือ
ไม่และรายการใดมีการประหยัดงบประมาณหรือ
ใช้งบประมาณน้อยแต่ได้ผลเกินความคาดหมาย 

อภิปรายผล

1. ผลการศึกษาพบว่าสภาพปัจจุบันของ
การบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของโรงเรียนขยายโอกาส ด้านการบริหารวิชาการ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เนือ่งจาก สถานศกึษาจัด
ท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปี ผู้บริหารสถานศึกษา 
ใช้หลักคุณธรรมโดยมีการส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพตนเองให้เป็นบุคคล 
ทีมี่คณุธรรมจรยิธรรม ซือ่สตัย์ มีระเบียบวินยั และ
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ผูบ้รหิารสถานศกึษาใช้หลกัความรับผดิชอบก�าหนด
ให้การบริหารงานทุกส่วนยึดประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
กับผูเ้รยีนเป็นหลกั ด้านการบรหิารงบประมาณอยู่
ในระดบัมาก เนือ่งจากสถานศกึษามกีารมอบหมาย
แต่งตั้งคณะบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการเงินและ 
งบประมาณ สถานศึกษามีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
รายหัวของนักเรียนในสถานศึกษาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และสถานศึกษามีการจัดสรรงบ
ประมาณตามข้อมลูความจ�าเป็นด้วยความเป็นธรรม 
ด้านการบริหารบุคคลอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
สถานศกึษามกีารจดัท�าหลักเกณฑ์ แผนปฏบิตัแิละ 
ขั้นตอนการแสวงหาและบรรจุแต่งตั้งที่ชัดเจน  
โปร่งใส มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ประสิทธิภาพของครูและบุคคากรทางการศึกษา
อย่างสม�่าเสมอ และการบริหารบุคคลตามหลัก
ความโปร่งใส โดยมีการแจ้งหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบ และด้าน
การบริหารงานทัว่ไปอยูใ่นระดบัมาก เนือ่งจากสถาน
ศกึษามกีารรบันกัเรียนโดยปฏิบติัตามระเบยีบและ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
ปราศจากการทุจริต สถานศึกษาการจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเน้นการ
ปฏบิตัใิห้ท�าได้ มีความมุง่มัน่ในการบรหิารงานทัว่ไป
ให้ส�าเร็จ และมีการให้ความร่วมมือและสนับสนุน
ทางวชิาการแก่เครอืข่ายการศึกษาของสถานศกึษา
และเขตพื้นที่การศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุเทพ ทิมนาม (2553: 89-92) ศึกษาเรื่อง  
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การพฒันาบคุลากรในสถานศกึษา สงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
อีกทั้งการศึกษาของปริญญา สัญพึ่ง (2553:  
71-73) ซึง่ศึกษาการปฏบิตัติามหลกัธรรมาภิบาล
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาร้อยเอด็ เขต 1 และยงัสอดคล้อง
กับฐิติรัตน์ เอี่ยมสกุล (2555: 72-74) ได้ศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ของผูบ้ริหารโรงเรยีนสังกดัเทศบาลนครแหลมฉบงั

ผลการศึกษาพบว่าสภาพที่พึงประสงค์ 
ด้านการบริหารวิชาการอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
ต้องการใหผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมและ
สนบัสนนุให้บคุลากรพฒันาศกัยภาพตนเองให้เป็น
บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัย มีการก�าหนดนโยบายและเป้าหมายในการ
บริหารงานและเป้าหมายผลผลตินกัเรยีนในแต่ละ
ระดับชั้นอย่างชัดเจน และมีการปฏิบัติงานของ 
ครูผู้สอนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ น�า
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้
ในการบริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารงบ
ประมาณอยูใ่นระดบัมาก เนือ่งจากต้องการให้มกีาร
จดัท�าทะเบยีนควบคมุการเงนิเป็นปัจจบุนั/หลกัฐาน 
ตรวจสอบได้ มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวของ
นกัเรยีนในสถานศกึษาไปใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 
ต้องการให้สถานศกึษามกีารจดัสรรงบประมาณตาม
ข้อมูลความจ�าเป็นด้วยความเป็นธรรม และสถาน
ศกึษามกีารมอบหมายแต่งตัง้คณะบคุลากรผูร้บัผดิชอบ 
ด้านการเงนิและงบประมาณ ด้านการบรหิารบคุคล 
อยู ่ในระดับมาก เนื่องจากต้องการให้มีการ 
ฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรทกุต�าแหน่ง เพือ่พฒันา
ประสทิธภิาพในการ ให้มกีารจดัท�าหลกัเกณฑ์ แผน
ปฏิบัติและขั้นตอนการแสวงหาและบรรจุแต่งต้ัง 
ทีช่ดัเจน โปร่งใส และให้สถานศกึษามกีารประเมนิ
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยความยุติธรรม 
เสมอภาค ตรวจสอบได้ และด้านการบริหารงาน
ทั่วไปอยู่ในระดับมาก เนื่องจากต้องการให้สถาน
ศึกษามีข้อก�าหนดในการห้ามลงโทษนักเรียนโดย
การเฆี่ยนตีและการท�าการในสิ่งที่เกินกว่าเหตุ มี
การรบันกัเรยีนโดยปฏบิตัติามระเบยีบและนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัดปราศจาก
การทุจริต และให้สถานศึกษามีการก�าหนดปฏิทิน
การบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษา เพื่อให้
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ นอกจากน้ียังต้องการ 
ให้มีการบริหารทั่วไปตามหลักคุณธรรมโดย 
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สถานศึกษามีการจัดระบบการให้บริการทางการ
ศกึษาแก่นักเรยีนและประชาชนอย่างทัว่ถงึ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Clarke and Vicki Clinell Burge 
(2001) ศกึษาเรือ่งการใช้หลกัธรรมาภบิาลในการ 
กระจายอ�านาจการปกครองระบอบประชาธปิไตย 
ในประเทศกาน่า พบว่า ในประเทศทีด้่อยพฒันาการ
ปกครองตามระบอบประชาธปิไตย ได้มกีารกระจาย 
อ�านาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น โดยประชาชนมี
ส่วนร่วมมากขึ้น

ผลการศึกษาพบว่าความต้องการจ�าเป็น
แนวทางการบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส�านักงานเขตพืน้ทีก่รศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น 
เขต 5 ด้านการบริหารวิชาการเนื่องจาก ต้องการ
ให้มีการศึกษาวิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมนิผลการใช้ส่ือและเทคโนโลยทีางการศกึษา
ของสถานศึกษอย่างต่อเน่ือง และบริหารวิชาการ
ตามหลักการมีส่วนร่วม โดยมีการประเมินความ
พึงพอใจในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และผู้มีส่วนได้เสีย ด้านการบริหารงบประมาณ
มีความต้องการเนื่องจากการบริหารงบประมาณ
ตามหลักนิติธรรมซึ่งสถานศึกษาต้องมีการจัดท�า
แผนปฏบิตักิารเพือ่บรหิารงบประมาณเป็นไปตาม
กฎหมายทีก่�าหนด ให้สถานศึกษามกีารเบกิจ่ายเงิน
งบประมาณตรงตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา 
ที่ก�าหนด และให้สถานศึกษามีการก�าหนดให้การ
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เน้นประสิทธิภาพ
ในการด�าเนินงาน ด้านการบริหารบุคคล มีความ
ต้องการจ�าเป็นเนื่องจากต้องการให้สถานศึกษา 
มีการศึกษาวิจัยมีการน�าผลการประเมินผู้เรียน 
มาใช้ในการพฒันาการปฏบิตังิานของคร ูมกีารสือ่สาร 
ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิทาง
กฎหมายและการรักษาสิทธิแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และการก�าหนดเป้าหมาย
ของงานและมาตรฐานตัวชี้วัดอย่างชัดเจนทุกงาน

และมีการก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการ
พจิารณาความดคีวามชอบของบคุลากรตามเกณฑ์ท่ี 
ก.ค.ศ. ก�าหนด และ ด้านการบรหิารทัว่ไปเนือ่งจาก
ต้องการให้มกีารบรหิารสถานศกึษามีการประเมิน
และประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
และปรับปรุงพัฒนา มีการนิเทศ ก�ากับ ติดตาม
การปฏบิตังิานท่ัวไปอย่างเป็นระบบและสม�า่เสมอ 
และมีการจัดระบบการให้บริการทางการศึกษา 
แก่นักเรียนและประชาชนอย่างท่ัวถึง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของภัคนิดา หนองเรือง (2558: 69) 

2. แนวทางการบรหิารสถานศกึษาโดยยดึ
หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่รศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น 
เขต 5 พบว่า

2.1 แนวทางการน�าหลักธรรมาภิบาล 
มาใช้ในการบรหิารงานวชิาการ คอืผูบ้รหิารส่งเสรมิ
ให้ครปูฏบิตักิารสอนโดยยดึระเบยีบมาตรฐานการ
ปฏิบติังานตามทีคุ่รุสภาก�าหนดและมาตรฐานการ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ส่งเสริมให้
ครูจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการ
ศึกษาตามพระราชบัญญัติ ผู้บริหารส่งเสริมให้ 
ครผูู้น�าหน่วยการเรยีนรูต้ามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงลงสู่ห้องเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดม่ัน 
ในคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการคือ ขยันประหยัด
ซื่อสัตย์มีวินัยสุภาพสะอาดสามัคคีมีน�้าใจส่งเสริม
ให้ครูได้น�าค�าขวัญของนายกรัฐมนตรีมาปฏิบัติใน
ชวีติประจ�าวนั ผูบ้รหิารส่งเสริมให้ครดู�าเนนิการวดั
และประเมินผลการเรียนด้วยความโปร่งใส สร้าง
ความตระหนักให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และวิชาการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใสและส่งเสรมิให้มกีารใช้ระบบข้อมลูข่าวสาร
ทางราชการในเรื่องการขอดูรายงานการวัดผล 
ของผู้เรียน ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูท�างานด้วย 
ความรับผิดชอบโดยเฉพาะการเรียนการสอน 
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กิจกรรมสอนซ่อมเสริม ผู้บริหารจะต้องให้ผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสยีกบัการจดัการศกึษา ทัง้ครู นกัเรยีน  
ผู้ปกครอง ตลอดทั้งชุมชนมีส่วนร่วมด�าเนินการ
จัดการศึกษาในโครงการและกิจกรรมของสถาน
ศึกษาที่จัดข้ึนตลอดปีการศึกษา และ ผู้บริหาร
ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อประกอบการสอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ 

2.2 แนวทางการน�าหลักธรรมาภิบาล 
มาใช้ในการบรหิารงานบคุคล คอื ส่งเสรมิให้ครแูละ
บคุลากรประพฤตปิฏบิตัตินตามวนิยัของข้าราชการ
รู้จักพัฒนาตนเองตามมาตรฐานที่ส�านักงานคณะ
กรรมการข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา
ก�าหนดแนวปฏิบัติไว้น�ากฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ 
เลือ่นขัน้มาใช้อย่างเคร่งครัดประเมินผลงานบุคลากร
ตามระเบียบกฎหมายที่ก�าหนดออกค�าส่ังและ 
มอบหมายงานอย่างชัดเจน ผู้บริหารส่งเสริมให้
ครูและบุคลากรมวีินยัยดึมัน่ในคณุธรรมจรยิธรรม  
จรรบรรณวิชาชีพและขนบธรรมเนียมประเพณี 
อนัดีงามของไทย ผูบ้รหิารประเมนิผลการปฏบิตังิาน
เพ่ือเล่ือนเงนิเดือนด้วยความโปร่งใสและเป็นระบบ
เปิดจัดท�าคะแนนผลการปฏิบัติงานไว้ตรวจสอบ 
การด�าเนนิงานด้านต่างๆ ให้ครไูด้รบัทราบร่วมกัน 
จัดสรรทุนการศึกษาหรืองบปัจจัยพื้นฐานให้กับ
นักเรียนอย่างโปร่งใส ครูและบุคลากรในโรงเรียน
รับทราบงบประมาณร่วมกัน ผู้บริหารกระจาย
งานในความรับผิดชอบให้กับบุคลากร มอบงาน
สอดคล้องกับความรู้ความสามารถความถนัด 
และประสบการณ์ มกีารบรหิารงานแบบประชาธปิไตย
โดยให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนให้ข้อเสนอแนะเร่ิม 
ตั้งแต่คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองสภา
นักเรียน และ ผู้บริหารกระจายงานให้บุคลากร
ร่วมกนัรบัผดิชอบและช่วยกนัประหยดัพลงังานเช่น 
ประหยัดน�้าประหยัดไฟฟ้าประหยัดวัสดุ 

2.3 แนวทางการน�าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้
ในการบรหิารงานทัว่ไป คอื ผูบ้รหิารส่งเสรมิให้ครู

และบคุลากรปฏบิตัติามระเบยีบว่าด้วยงานสารบรรณ
และระเบยีบว่าด้วยการจดักจิกรรมในสถานศึกษา 
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและระเบียบว่า
ด้วยการจดักิจกรรมพฒันานกัเรียน แนวทางการน�า
หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานทั่วไปคือ  
ผู้บรหิารส่งเสรมิการจัดกิจกรรมระบบดแูลช่วยเหลอื
นกัเรยีนยึดมัน่ในประชาธปิไตย คณุธรรมจรยิธรรม
และการห่างไกลยาเสพตดิ แนวทางการน�าหลกัความ
โปร่งใสมาใช้ในการบริหารงานทั่วไป โดยผู้บริหาร
จะต้องยึดหลักความบริสุทธิ์ คือ มีการวินิจฉัย  
สั่งการ กระท�ากิจการงาน ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
ด้วยเจตนา ความคิดอ่าน ที่บริสุทธิ์ โปร่งใส ใช้
ระบบสารสนเทศสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
โดยใช้หลักการ PDCA ในระบบงาน แนวทาง
การน�าหลกัความรบัผดิชอบมาใช้ในการบรหิารงาน
ทัว่ไป คอื ผูบ้รหิารเปิดโอกาสให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องมส่ีวน 
รับผิดชอบร่วมกันหรือเป็นหุ้นส่วนของปัญหา 
และร่วมกันแก้ไข แนวทางการน�าหลักการม ี
ส่วนร่วมมาใช้ในการบรหิารงานทัว่ไป คือ ผูบ้รหิาร
สถานศกึษาด�าเนนิกิจกรรมต่างๆ โดยให้ผูเ้กีย่วข้อง
ได้เข้ามามีส่วนรับรู้และตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกัน 
มีการท�างานเป็นทีม และ แนวทางการน�าหลัก 
ความคุ้มค่ามาใช้ในการบริหารงานทัว่ไป คอื ผูบ้ริหาร
ด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ โดยให้ผูเ้กีย่วข้องปฏบิตังิาน
ธรุการอย่างสม�า่เสมอช่วยกนัรบัผดิชอบดแูลอาคาร
สถานที่และความปลอดภัยในทรัพย์สินราชการ

2.4 แนวทางการน�าหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้ในการบรหิารงานงบประมาณ คอืผูบ้ริหารก�ากบั
ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและด�าเนินการด้านพัสด ุ
ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
และใช้จ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์ ก�าหนด
ผู้รับผิดชอบการเงิน บัญชีและพัสดุแต่ละหมวด 
อย่างชัดเจนบริหารงบประมาณตามระเบียบ 
กฎหมายที่ก�าหนดไว้และจัดระบบการตรวจสอบ 
ถ่วงดุลการบริหารงบประมาณ ผู้บริหารก�ากับ 
ติดตามครูและบุคลากรใช้จ่ายงบประมาณด้วย 



187วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2564

ความสุจริต ผู้บริหารจัดให้มีคณะกรรมการตรวจ
สอบภายในมอบหมายให้มผีูป้ฏบิตังิานด้านการเงนิ
การบญัชแีละการพสัด ุก่อนด�าเนนิงานตามโครงการ
ควรขออนุมัติงบประมาณต่อคณะกรรมการสถาน
ศกึษาเปิดเผยการใช้จ่ายงบประมาณให้ผูเ้กีย่วข้อง
ได้ทราบ มีแผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานอย่าง
ชัดเจนและให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับรู้
และอนุมัติงบประมาณ และเปิดเผยงบประมาณ
ให้ที่ประชุมผู้ปกครองทราบ ผู้บริหารจัดให้มีคณะ
กรรมการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบถ่วงดุล 
แนวทางการน�าหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการ 
บริหารงานงบประมาณ คือ ผู้บริหารจัดให้มี 
คณะกรรมการตรวจสอบภายในมอบหมายให้มี 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุ
เป็นคณะท�างานร่วมกัน และ ผู้บริหารจัดให้ม ี
คณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
ในการด�าเนินงานตามโครงการต่างๆ เพื่อจะได้
ทราบว่ามีความคุ้มค่าคุ้มทุนหรือไม่และรายการ
ใดมีการประหยัดงบประมาณหรือใช้งบประมาณ
น้อยแต่ได้ผลเกินความคาดหมาย 

ซึ่งผลการวิจัยแนวทางพบว่าสอดคล้อง
กบัหลกัการของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (2542) ซึ่งได้
กล่าวถึง การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ในส่วนของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
สอดคล้องกับบังอร สิมพันธ์ (2560: 39-40)  
อีกด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เปรมมกิา อ่อนธาน(ี2559) ทีศ่กึษาเรือ่ง แนวทาง
การบรหิารตามหลักธรรมาภบิาลของผูบ้ริหารสถาน
ศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาอุทยัธานี 
เขต 2 งานวิจัยของกติตภูิม ิสมศร ี(2560) ซ่ึงศึกษา
แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ในขณะเดียวกัน 
ยังสอดคล้องกับ กมลวรรณ ศรีม่วง (2560:  

65-74) ได้ศึกษาเรือ่ง การบรหิารงานโดยใช้หลักธร
รมาภบิาล ของผู้บรหิารสถานศกึษาสงักดัเทศบาล
นครสมทุรปราการ และฉตัรมงคล สงูเนิน (2561) 
ทีศึ่กษาแนวทางการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล 
ของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 อีกด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

1.1 ผู้บริหารควรบริหารงบประมาณตาม
หลักความรับผิดชอบ โดยมอบหมายแต่งต้ังคณะ
บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการเงินและงบประมาณ

1.2 ในการบรหิารวชิาการตามหลกัความ
รับผิดชอบทุกฝ่ายต้องสามารถยอมรับร่วมกันได้
และยอมรับผลจากการกระท�าของตน

1.3 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูผู้น�าหน่วย
การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลงสู่ห้องเรียน

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาแนวทางการการบริหาร
วิชาการตามหลักความคุ้มค่าเพื่อให้สถานศึกษา
มีการศึกษาวิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

2.2 ควรศึกษาการแนวทางการบริหาร
ทั่วไปตามหลักคุณธรรม ศึกษาข้อก�าหนดในการ
ห้ามลงโทษนกัเรียนโดยการเฆ่ียนตแีละการท�าการ
ในสิ่งที่เกินกว่าเหตุ

2.3 ควรศกึษาแนวทางให้ผูบ้รหิารส่งเสรมิ
ให้ครูและบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตามวินัย
ของข้าราชการรู้จักพัฒนาตนเองตามมาตรฐานที่
ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก�าหนดแนวปฏิบัติไว้
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