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บทคดัย่อ 
  การวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาองค์ประกอบและตวับ่งชี้ 2) ศกึษา
สภาพปจัจุบนั สภาพที่พงึประสงค์ และ 3) พฒันาแนวทางการบรหิารสถานศกึษาตามหลกัธรร
มาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 การ
วจิยัแบ่งเป็น 3 ระยะ คอื ระยะที่ 1 การศกึษาองค์ประกอบและตวับ่งชี้การบรหิารสถานศกึษา
ตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 24 โดยการศกึษาเอกสารและตรวจสอบยนืยนัโดย ผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 5 คน เครื่องมอืที่
ใช้ในการวจิยั ได้แก่ แบบประเมนิ ระยะที่ 2 การศกึษาสภาพปจัจุบนั สภาพที่พงึประสงค์การ
บรหิารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภบิาลของผู้บรหิารสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา จ านวน 93 คน ไดม้า
โดยวธิกีารสุ่มแบบแบ่งชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามจ านวนที่ได้จากการเทยีบ
กบัตาราง เครจซี ่และมอรแ์กน (Krejcie and Morgan) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  
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แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมอื ได้แก่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของ
แบบสอบถาม มคี่าเท่ากบั .219-.644 และ .498-.899 และค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้
ฉบบั เท่ากบั .949 และ .992 ระยะที ่3 การพฒันาแนวทางการบรหิารสถานศกึษาตามหลกั 
ธรรมาภบิาลของผู้บรหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บรหิารสถานศึกษา หวัหน้าฝ่าย จ านวน 9 คน  เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั 
ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล คอื รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 ผลการวจิยัปรากฏ ดงันี้ 
  1. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบรหิารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของ
ผู้บรหิารสถานศึกษาสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 24 โดยภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากที่สุดทุก
ด้าน เรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดงันี้ การบรหิารทัว่ไปตามหลกัธรรมาภบิาล การ
บรหิารงบประมาณตามหลกัธรรมาภิบาล การบรหิารบุคคลตามหลกัธรรมาภิบาล และการ
บรหิารวชิาการตามหลกัธรรมาภบิาล 
  2. สภาพปจัจุบันการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 24 โดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง เรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อยไดแ้ก่ การบรหิารทัว่ไปตามหลกัธรรมาภบิาล การ
บรหิารวชิาการตามหลกัธรรมาภบิาล การบรหิารบุคคลตามหลกัธรรมาภบิาล และการบรหิาร
งบประมาณตามหลกัธรรมาภบิาลและสภาพที่พงึประสงค์การบรหิารสถานศกึษาตามหลกัธรร
มาภิบาลของผู้บรหิารสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต  24 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่  การบริหาร
งบประมาณตามหลกัธรรมาภบิาล การบรหิารบุคคลตามหลกัธรรมาภบิาล การบรหิารทัว่ไป
ตามหลกัธรรมาภบิาล และการบรหิารวชิาการตามหลกัธรรมาภบิาล  
  3. แนวทางการบรหิารสถานศกึษาตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษา
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 24 สรปุไดด้งันี้ 
     3.1 การบรหิารงบประมาณตามหลกัธรรมาภิบาล มแีนวทางการพัฒนา คือ
จดัท าแผนปฏบิตักิารบรหิารงบประมาณตามขอ้ตกลงของการปฏบิตัิงานที่เขตพื้นที่จดัสรรให้
และเป็นไปตามระเบยีบแบบแผนของทางราชการ ส่งเสรมิใหค้รแูละผูเ้กี่ยวขอ้งศกึษากฎหมาย 
กฎ ขอ้บงัคบั ระเบยีบปฏบิตั ิค าสัง่ทางการเงนิใหเ้ขา้ใจอยา่งถูกตอ้งตรงกนั ส่งเสรมิให้มกีาร
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จดัสรรงบประมาณตามข้อมูลความจ าเป็นด้วยความเป็นธรรม ปลุกจติส านึกให้บุคลากรใน
สถานศกึษาปฏบิตัตินใหป้ลอดจากการคอรร์ปัชัน่และใหเ้หน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม จดัซือ้จดัจา้ง
ที่โปร่งใส เปิดเผยให้ผู้เกี่ยวขอ้งสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา บญัชรีบัจ่ายของโรงเรยีนต้องมี
ความเป็นจรงิ เป็นปจัจุบนัและตรวจสอบได้ กระจายอ านาจการปฏบิตัิงานทางด้านการเงนิสู่
ระดบัการปฏบิตัใิหม้ากขึน้  
     3.2 การบรหิารบุคคลตามหลกัธรรมาภิบาลมแีนวทางการพฒันา คอืก าหนด
เป้าหมายของงานและมาตรฐานตวัชีว้ดัอย่างชดัเจนทุกงาน ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางใน
การพจิารณาความดคีวามชอบของสถานศกึษาตามเกณฑท์ี่ ก.ค.ศ. ก าหนดอยา่งชดัเจน  
จดับุคลากรเขา้ท างานตามความรู้ ความสามารถและความถนัดของแต่ละคน ปกครองครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาโดยใช้หลกัเมตตาธรรม มรีะบบการส่งเสรมิและยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรทีม่ผีลการปฏบิตังิานดเีด่น จดัท าหลกัเกณฑ ์แผนปฏบิตัแิละขัน้ตอนการแสวงหาและ
บรรจุแต่งตัง้ทีช่ดัเจนโปร่งใส แจง้หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัใินการพจิารณาความดคีวามชอบ
ให้ผูเ้กี่ยวขอ้งทราบอย่างทัว่ถงึ ส่งเสรมิให้มกีารจดัท าแผนงานและมาตรการแก้ไขปญัหาความ
ขดัแย้งทัง้ภายในสถานศึกษาและกบัหน่วยงาน ชุมชน และบุคคลภายนอก จดัประชุมรบัฟงั
ความคดิเห็นแล้วน ามาปรบัปรุงพฒันาโรงเรยีน จดัให้มกีารฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรทุก
ต าแหน่ง เพื่อพฒันาประสทิธภิาพการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง ก ากบัดูแล ตดิตามให้บุคลากร
ท าหน้าทีไ่ดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ละทัว่ถงึ 
     3.3 การบรหิารวชิาการตามหลกัธรรมาภิบาลมแีนวทางการพฒันา คอืจดัท า
แผ นปฏิบั ติ ก ารป ระจ า ปี ที่ ส อ ด ค ล้ อ งกับ น โยบ ายขอ ง เขตพื้ น ที่ ก า รศึ ก ษ าแล ะ
กระทรวงศกึษาธกิาร ศกึษาระเบยีบกฎหมายทีเ่กี่ยวกบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน หลกัสูตรและการ
สอนให้แจ่มแจง้และน ามาประยุกต์ใช้ ก าหนดเกณฑ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทุกกลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้ปลูกฝงัค่านิยมที่ดงีามให้แก่นักเรยีนและส่งเสรมิให้สอดแทรกคุณธรรมในการจดัการ
เรยีนรู้ทุกกลุ่มสาระ ส่งเสรมิให้มรีะบบการทดสอบทางการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
โปร่งใส ให้ความยุติธรรมแก่ผู้เรยีน ก าหนดแผนและขัน้ตอนการด าเนินงานด้านวชิาการที่
ชดัเจน จดัท าขอ้มูลแหล่งเรยีนรู้ สิง่แวดล้อมทางการศกึษาและภูมปิญัญาท้องถิน่เพื่อเผยแพร่
และใชป้ระกอบการเรยีนการสอน เปิดโอกาสให้ครู นักเรยีน ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งคดัเลอืกหนังสอื
เรยีนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ก าหนดให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมสี่วนในการวางแผนก าหนดความ
ต้องการและมสี่วนร่วมในการประเมนิการนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลระบบบรหิารและจดั
การศกึษา  
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     3.4 การบริหารทัว่ไปตามหลักธรรมาภิบาล  มีแนวทางการพัฒนา คือ 
ก าหนดให้มชีัน้ความลบัของฐานและรหสัการเขา้ถงึขอ้มูลและวธิกีารทราบขอ้มูลเพื่อการตรวจ
ได้ ด าเนินงานทุกชนิดต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการก าหนดเป้าหมายผลผลิต 
ผลลพัธ ์ตวัชีว้ดัในการปฏบิตังิานของบุคลากร จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์
จรงิเน้นการปฏบิตัใิหท้ าได้ รกัการอ่าน และเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเน่ือง หา้มลงโทษนักเรยีนโดย
การเฆี่ยนตีและการท าการในสิง่ที่เกินกว่าเหตุ เปิดเผยขัน้ตอนและแนวทางปฏบิตัิในการรบั
นักเรยีนทุกขัน้ตอนอย่างตรงไป ตรงมา รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา
เสนอส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชน ร่วมกนัวางแผนการบรหิารงาน
การศกึษาระหว่างสถานศกึษากบัผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งและมกีารกระจายอ านาจสู่บุคลากรผูป้ฏบิตัิ  
 
ค าส าคญั : การพฒันาแนวทาง, การบรหิารสถานศกึษา, หลกัธรรมาภบิาล 
 
Abstract 
 This research aimed to 1) study elements and indicators, 2) current and 
desirable situation, 3) administrative guideline development of educational institutes 
based on administrator’s good governance in the Secondary Educational Service Area, 
zone 24. This research was divided into 3 periods. The first period was a study of 
elements and indicators of educational institutes’ administration based on 
administrator’s good governance in the Secondary Educational Service Area, zone 24. 
The study documented and verified by Informants included 5 educational experts. 
Research instrument comprised the second period evaluation of the study of elements 
and indicators of educational institutes’ administration based on administrator’s good 
governance in the Secondary Educational Service Area, zone 24. Research sample 
included 93 administrators. They were selected by stratified random sampling the 
amount of the table Krejcie and Morgan. The tools used in this research include 
statistics used to determine the quality of the instruments, including the discriminative 
power of the query equals. 219 to .644 and. 498 to .899 and the confidence of the 
entire questionnaire. 949 and. 992. Research instrument comprised the third period 
evaluation of administrative guideline development of educational institutes based on 
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administrator’s good governance in the Secondary Educational Service Area, zone 24. 
Informants were 9 heads of each division. Research instrument was interview form. 
Statistical analysis comprised mean and standard deviation.  
 This research found the following results.  
  1. The total elements and indicators were agreeable at the highest level, 
arranged from the highest to the least of point average, including general 
administration, budget administration, personnel administration and academic 
administration.  
  2. The total current situation of administrative guideline development of 
educational institutes based on administrator’s good governance in the Secondary 
Educational Service Area, zone 24 was medium level, arranged from the highest to the 
least of point average, including general administration, academic administration, 
personnel administration and budget administration. The total desirable situation of 
administrative guideline development of educational institutes based on administrator’s 
good governance in the Secondary Educational Service Area, zone 24 was the highest 
level, arranged from the highest to the least of point average, including budget 
administration, personnel administration and academic administration. 
 3. Approach to education based on good governance of school administrators 
under the Office of Secondary Educational Service Area 24 zone are summarized 
below : 
  3.1 Administration budget by good governance. A development approach 
The Action Plan budget by agreement of the operational area and allocated according 
to the regulations of the government. Encourage teachers and education-related laws, 
rules, regulations and procedures. Financial statements to understand properly 
synchronized. Promote the budget according to their needs with fairness. Raise 
awareness for school personnel to conduct themselves free from the corrupt and selfish 
interests. Procurement Transparency Expose those involved can be checked at any 
time. Accountant must pay the school a reality. Current and accountability 
Decentralized operations, financial performance, to give more. 
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  3.2 Administrative personnel in accordance with good governance 
guidelines. Is the target of the standards and indicators clearly all the work. Rules and 
guidelines for determining the merits of the schools based on criteria K.c.s. clearly 
defined. The personnel working on knowledge. Ability and aptitude of the individual. 
Parents, teachers and educational personnel using the Mercy.  
A system to encourage and honor individuals with outstanding performance. Guidelines 
Traditional practices and procedures and seek to appoint a clear and transparent. 
Guidelines and practices in determining the merits of the concerned areas. Encourage 
the preparation of plans and measures to resolve the conflict, both within schools and 
with community agencies and other third parties. Meeting to receive comments and to 
improve the school. Provide training and development of all staff positions. To improve 
operational efficiency, continuous monitoring oversight personnel served fully and 
thoroughly. 
  3.3. Civil Aeronautics Administration under the good governance with 
development. The preparation of annual action plans consistent with the policy of the 
school district and the Department of Education. Education law regarding basic 
education. Curriculum and instruction and to unequivocally applied. Criteria 
achievement of all learning. Instill good values to students and encourage morality 
interpolation in learning all subjects. Encouraging educational testing system with a 
variety of methods transparent justice to the students. Plans and procedures Academic 
clear. Making data resources Environmental education and the dissemination and use 
of traditional knowledge for teaching. Opportunity for teachers, students, involved the 
selection of textbooks for use in schools. The stakeholders involved in the planning, 
requirements definition, and participate in. Assessment, supervision, monitoring and 
evaluation systems, administration and education. 
  3.4 General management by good governance. The development is set to 
be a top secret database and data access code and know how to check it. All 
operations must follow the government regulations targeting yield results in a measure 
of the performance of personnel. Activities allow students to learn from real experience 
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on the possible love of reading and the learning continues. Prohibits punishment by 
flogging and making things excessively. Disclosure procedures and practices to get 
students every step of openly reporting the annual school districts offer office and 
publicly. Joint planning, the administration of the school and those involved with the 
distribution of power to the personnel. 
 
Keywords :  Administrative Guideline Development, Educational Institute  
                  Administration, Good Governance  
 

บทน า 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 24 ไดส้่งเสรมิใหโ้รงเรยีน
เกิดการบริหารจัดการและปฏิบัติ  ตาม
หลัก เกณฑ์ และวิธีก ารบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยด าเนินการจัดประชุม
ปฏิบัติการ จัดท าสารสนเทศต่างๆ เพื่อ
สร้างความตระหนักและให้ความรู้กับ
ผู้บริหารและครูผู้สอน ก าหนดให้สถาน 
ศึกษาท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
เป้าหมาย จัดวางระบบควบคุมภายใน 
จดัท าตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานอย่างชดัเจน 
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ มกีารประเมนิ
เป็นระยะ ส่งเสรมิให้สถานศึกษาบริหาร
จดัการโดยยดึหลกัคุณธรรม แต่ปจัจุบนัยงั
มขี่าวการรอ้งเรยีนกล่าวหาความไม่โปรง่ใส
ในการบรหิารงานของผูบ้รหิารบางโรงเรยีน 
การปฏิบตัิหน้าที่โดยมชิอบหลายประการ
ของผู้บริหาร เช่นการเลื่อนขัน้เงินเดือน 
การเลือกปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างไม่เป็น

ธรรม การใช้จ่ายเงนิของสถานศึกษาอย่าง
ไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
และมพีฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ โดยได้
มี ก า ร ร้ อ ง เ รี ย น ไ ป ยั ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง (ส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 24. 2555) จาก
ปญัหาต่างๆ ดงักล่าวขา้งต้นถอืเป็นสาเหตุ
ส าคัญที่สะท้อนให้เห็นการขาดหลักธรร
มาภิบาลในการบรหิารสถานศึกษา ผู้วจิยั
ในฐานะครทูีอ่ยู่ในสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 จงึมคีวาม
สนใจที่จะศึกษาเพื่อพัฒนาแนวทางการ
บรหิารสถานศกึษาตามหลกัธรรมมาภบิาล
ของผู้บรหิารสถานศึกษา สงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 ซึง่
ประกอบไปด้วยโรงเรยีนมธัยมศึกษา 55 
โรงเรยีน ว่าจะมีแนวทางการน าหลักธรร
มาภิบาล มาใช้ในการบรหิารสถานศึกษา
อ ย่ า ง ไ ร จึ ง จ ะ เห ม า ะ ส ม กั บ บ ริบ ท
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สถานศึกษาและเกิดการพัฒนาระบบงาน
ของห น่วยงานให้มีป ระสิทธิภาพและ
ประโยชน์สงูสุด 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้ของการบรหิารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัด ส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึกษ า
มธัยมศกึษา เขต 24 
 2. เพื่อศกึษาสภาพปจัจุบนั สภาพ
ที่พึงประสงค์ของการบรหิารสถานศึกษา
ต ามห ลัก ธ รรม าภิ บ าลขอ งผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 
 3. เพื่อพัฒนาแนวทางการบรหิาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บรหิารสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ขอบเขตด้านเนื้อหาของการบรหิาร
สถานศกึษาตามหลกัธรรมาภบิาลซึ่งผูว้จิยั
ได้ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้ง และได้
กรอบแนวคิดและขอบข่ายงานน าเสนอ
ตามล าดบัดงันี้ 
   1.1 กรอบแนวคดิและขอบข่าย
การบรหิารสถานศึกษา ได้กรอบแนวคิด
และขอบข่ายที่น ามาใช้ในการวจิยัครัง้นี้  4 

งาน ดงันี้ ดา้นการบรหิารวชิาการ ดา้นการ
บรหิารงบประมาณ ด้านการบรหิารบุคคล 
ดา้นการบรหิารทัว่ไป  
   1.2 กรอบแนวคิดและขอบข่าย
ของหลักธรรมาภิบาล  ผู้วิจ ัยได้ศึกษา
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลจาก
แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งได้กรอบแนวคดิ
ที่จะใช้ประกอบการวจิยัครัง้นี้  6 ด้าน ดงันี้ 
ด้านหลกันิตธิรรม ด้านหลกัคุณธรรม ด้าน
หลกัความโปร่งใส ด้านหลกัการมสี่วนร่วม 
ด้านหลักความรบัผิดชอบ และด้านหลัก
ความคุม้ค่า 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 เกิดจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ี
หลักการ และงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับการ
บรหิารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล 
แล้วน ามาสังเคราะห์และก าหนดกรอบ
แนวคดิที่ใช้ในการวจิยั 4 ด้าน 6 หลกั คือ 
การบรหิารสถานศึกษาตามหลกันิติธรรม 
การบรหิารสถานศึกษาตามหลกัคุณธรรม 
การบริหารสถานศึกษาตามหลักความ
โปร่งใส  ก ารบริห ารสถานศึกษ าตาม
หลกัการมสี่วนร่วม การบรหิารสถานศกึษา
ตามหลกัความรบัผดิชอบ และการบรหิาร
สถานศกึษาตามหลกัความคุม้ค่า 
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วิธีด าเนินการวิจยั  
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง แยกตาม 
ลกัษณะของการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ 
 ระยะที่ 1 การศกึษาองค์ประกอบ
และตวับ่งชีข้องการบรหิารสถานศกึษาตาม
ห ลัก ธ รรม าภิ บ าลผู้ ให้ ข้ อ มู ล  ได้ แ ก่ 
ผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 5 คน 
   ระยะที่  2 ก ารศึกษ าสภ าพ
ปจัจุบัน สภาพที่พึงประสงค์การบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บ ริห ารในสังกัดส านัก งาน เขตพื้ นที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 24 
     1. ประชากร คือ ผู้บรหิาร 
สังกัด ส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึกษ า
มธัยมศึกษาเขต 24 จ านวน 55 โรงเรยีน 
จ านวน 124 คน 
     2. ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  คื อ 
ผูบ้รหิารสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษาเขต 24 ก าหนดขนาดตวัอย่าง
โดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน เทียบ
สดัส่วนของแต่ละขนาดและแต่ละโรงเรยีน
แล้ว สุ่มอย่างง่ายได้กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
93 คน 
  ระยะที่  3 ก ารพัฒ นาแน ว
ทางการบรหิารสถานศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหารในสังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 24 
   

 ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล  ไ ด้ แ ก่  ผู้ บ ริห า ร
สถานศึกษา จ านวน 1 คน รองผู้บริหาร
จ านวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายหรือผู้ที่ได้ร ับ
มอบหมาย จ านวน 1 คน จากโรงเรยีนที่มี
วธิปีฏบิตัทิีด่ ีรวมเป็นผูใ้หข้อ้มลูโรงเรยีนละ 
3 คน จาก 3 โรงเรยีน รวมผูใ้หข้อ้มลูทัง้สิน้ 
9 คน  
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใน
ครัง้นี้  ผู้ วิจ ัยได้ใช้ เครื่องมือ  จ านวน 3 
ประเภท คอื 
   1.1 แบบประเมนิ  
   1.2 แบบสอบถาม โดยมี
ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ของแบบสอบถาม
สภาพปจัจุบนัการบรหิารสถานศึกษาตาม
หลกัธรรมาภบิาลของผู้บรหิารสถานศกึษา 
มีค่ า เท่ ากับ  .219-.644 แ ละค่ าอ าน าจ
จ าแนกของแบบสอบถามสภาพที่พึ ง
ประสงค์การบรหิารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภบิาลของผู้บรหิารสถานศกึษา มคี่า
เท่ากบั.498-.899 และค่าความเชื่อมัน่ของ
แบบสอบถามสภาพปจัจุบันการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บรหิารสถานศึกษา ทัง้ฉบบัเท่ากบั .949 
และค่าความเชื่ อมัน่ของแบบสอบถาม
สภาพที่พงึประสงค์การบรหิารสถานศกึษา
ต ามห ลัก ธ รรม าภิ บ าลขอ งผู้ บ ริห าร
สถานศกึษา ทัง้ฉบบัเท่ากบั .992 
 1.3 แบบสมัภาษณ์ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจยัได้
ด าเนินการดงันี้ 
  1. แบบประเมนิ ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมู ล  ป ระ เมิน ค ว าม เห ม าะสมขอ ง
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บรหิารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 จาก
ผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 5 คน  
  2. แบบสอบถาม ใช้เก็บรวบรวม
ขอ้มูล โดยการศึกษาสภาพปจัจุบนั สภาพ
ที่พึงประสงค์การบรหิารสถานศึกษาตาม
หลกัธรรมาภบิาลของผู้บรหิารสถานศกึษา 
สังกัด ส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึกษ า
มธัยมศกึษา เขต 24  จากประชากร ได้แก่ 
ผู้บรหิารสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 24 จ านวน 
55 โรงเรียน จ านวน 124 คนและกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แ ก่  ผู้บ ริห ารสถานศึกษา
ผูบ้รหิารสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษาเขต 24 จ านวน 93 คน 
  3. แบบสมัภาษณ์ ใชเ้กบ็รวบรวม
ข้อมูล โดยการสัมภาษณ์จาก ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 1 คน รองผู้บรหิาร
สถานศกึษา จ านวน 1 คน และหวัหน้าฝ่าย
หรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมาย จ านวน 1 คน ซึ่ง
ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ด ี

(Best Practice) ร ว ม เ ป็ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล
โรงเรยีนละ 3 คน จาก 3 โรงเรยีน รวมผูใ้ห้
ข้อมูล จ านวน 9 คน สงักัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  
เขต 24 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 

 1. แบบประเมิน ผู้วิจ ัยด าเนินการ
วเิคราะห์ขอ้มลูโดยน าแบบประเมนิทัง้หมด
หาค่าทางสถติดิ้วยเครื่องคอมพวิเตอรโ์ดย
ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู โดยหา ค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของแบบประเมนิใน
แต่ละดา้นแต่ละขอ้ 
 2. แบบสอบถาม ผู้วิจยัด าเนินการ
วเิคราะหข์อ้มลูโดยน าแบบสอบถามทัง้หมด
หาค่าทางสถติดิ้วยเครื่องคอมพวิเตอรโ์ดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  โดยหา ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
แบบสอบถามในแต่ละดา้นและรายขอ้ 
   3. แบบสมัภาษณ์ ผู้วจิยัน าขอ้มูล
ที่ได้จากการสมัภาษณ์มาวเิคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 
 
ผลการวิจยั 
 ผู้วิจ ัยน าเสนอผลตามจุดมุ่งหมาย
ของการวจิยัไดด้งันี้ 
  1. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ
บรหิารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล
ของผู้บรหิารสถานศึกษาสงักัดส านักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 
โดยภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากที่สุด เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  ดังนี้  การ
บริหารทัว่ไปตามหลักธรรมาภิบาล การ
บรหิารงบประมาณตามหลกัธรรมาภิบาล 
การบริหารบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
และการบรหิารวิชาการตามหลกัธรรมาภิ
บาล 
  2. สภ าพป ัจจุบัน ก ารบ ริห าร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บรหิารสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขต
พื้ นที่ ก ารศึกษ ามัธยมศึกษ าเขต  24 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรยีงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่  การ
บริหารทัว่ไปตามหลักธรรมาภิบาล การ
บรหิารวชิาการตามหลกัธรรมาภิบาล การ
บริหารบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล และ
การบรหิารงบประมาณตามหลกัธรรมาภิ
บาลและสภาพที่พึงประสงค์การบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บรหิารสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขต
พื้ นที่ ก ารศึกษ ามัธยมศึกษ าเขต  24 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรยีงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่  การ
บรหิารงบประมาณตามหลกัธรรมาภิบาล 
การบริหารบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

การบรหิารทัว่ไปตามหลกัธรรมาภบิาล และ
การบรหิารวชิาการตามหลกัธรรมาภบิาล  
  3.แนวทางการบรหิารสถานศกึษา
ต ามห ลัก ธ รรม าภิ บ าลขอ งผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 24 สรปุไดด้งันี้ 
     3.1 การบริหารงบประมาณ
ตามหลกัธรรมาภบิาล มแีนวทางการพฒันา 
คอืจดัท าแผนปฏบิตักิารบรหิารงบประมาณ
ตามขอ้ตกลงของการปฏบิตังิานทีเ่ขตพื้นที่
จดัสรรให้และเป็นไปตามระเบยีบแบบแผน
ขอ งท างราชก าร  ส่ ง เส ริม ให้ ค รูแ ล ะ
ผู้เกี่ยวข้องศึกษากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ 
ระเบยีบปฏิบตัิ ค าสัง่ทางการเงนิให้เข้าใจ
อยา่งถูกตอ้งตรงกนั ส่ ง เส ริม ให้ มี ก า ร
จดัสรรงบประมาณตามข้อมูลความจ าเป็น
ด้วยความเป็นธรรม  ปลุกจิตส านึกให้
บุคลากรในสถานศกึษาปฏบิตัิตนให้ปลอด
จากการคอรร์ปัชัน่และให้เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม จดัซือ้จดัจา้งทีโ่ปร่งใส เปิดเผยให้
ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา 
บญัชีรบัจ่ายของโรงเรยีนต้องมีความเป็น
จรงิ เป็นปจัจุบนัและตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจการปฏิบัติงานทางด้านการเงินสู่
ระดบัการปฏบิตัใิหม้ากขึน้  
     3.2 การบรหิารบุคคลตามหลกั
ธรรมาภิบาลมีแนวทางการพัฒนา คือ
ก าหนดเป้าหมายของงานและมาตรฐาน
ตัวชี้ ว ัด อย่ างชัด เจนทุ ก งาน  ก าหนด
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หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณา
ความดีความชอบของสถานศึกษาตาม
เกณฑท์ี ่ก.ค.ศ. ก าหนดอยา่งชดัเจน  
จัด บุ ค ล าก ร เข้ าท า ง าน ต าม ค ว าม รู้ 
ความสามารถและความถนัดของแต่ละคน 
ปกครองครแูละบุคลากรทางการศกึษาโดย
ใชห้ลกัเมตตาธรรม มรีะบบการส่งเสรมิและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิ บั ติ ง าน ดี เด่ น  จัด ท าห ลัก เกณ ฑ ์
แผนปฏิบัติและขัน้ตอนการแสวงหาและ
บ รรจุ แ ต่ งตั ้ง ที่ ชั ด เจ น โป ร่ ง ใส  แ จ้ ง
หลกัเกณฑ์และแนวปฏบิตัิในการพจิารณา
ความดคีวามชอบให้ผูเ้กี่ยวขอ้งทราบอย่าง
ทัว่ถึง ส่งเสรมิให้มกีารจดัท าแผนงานและ
มาตรการแก้ไขปญัหาความขัดแย้งทั ้ง
ภายในสถานศึกษาและกับห น่วยงาน 
ชุมชน และบุคคลภายนอก จดัประชุมรบัฟงั
ความคิดเห็นแล้วน ามาปรับปรุงพัฒนา
โรงเรยีน จดัให้มกีารฝึกอบรมและพัฒนา
บุ ค ล า ก รทุ ก ต า แ ห น่ ง  เพื่ อ พั ฒ น า
ประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานอย่างต่อเนื่อง 
ก ากบัดูแล ตดิตามให้บุคลากรท าหน้าที่ได้
อยา่งเตม็ทีแ่ละทัว่ถงึ 
     3.3 การบริหารวิชาการตาม
หลกัธรรมาภบิาลมแีนวทางการพฒันา คอื
จดัท าแผนปฏบิตัิการประจ าปีที่สอดคล้อง
กับนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิก าร  ศึกษาระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

หลกัสูตรและการสอนให้แจ่มแจง้และน ามา
ประยุกต์ ใช้  ก าหนดเกณฑ์ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนทุกกลุ่ มสาระการเรียนรู้ 
ปลูกฝงัค่านิยมที่ดีงามให้แก่นักเรยีนและ
ส่งเสรมิใหส้อดแทรกคุณธรรมในการจดัการ
เรยีนรูทุ้กกลุ่มสาระ ส่งเสรมิให้มรีะบบการ
ทดสอบท างก ารศึกษ าด้ วย วิธีก ารที่
หลากหลาย โปร่งใส ให้ความยุติธรรมแก่
ผู้ เรียน  ก าหนดแผนและขั ้นตอนการ
ด าเนินงานด้านวิชาการที่ชัดเจน จัดท า
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการ
ศึกษาและภูมปิญัญาท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่
และใช้ประกอบการเรียนการสอน เปิด
โอกาสให้ครู นักเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
คดัเลอืกหนังสอืเรยีนเพื่อใช้ในสถานศกึษา 
ก าหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนในการ
วางแผนก าหนดความต้องการและมีส่วน
ร่วมในการประเมนิการนิเทศ ตดิตาม และ
ประเมนิผลระบบบรหิารและจดัการศกึษา  
  3.4 การบริหารทัว่ไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีแนวทางการพัฒนา คือ 
ก าหนดให้มชีัน้ความลบัของฐานและรหัส
การเขา้ถงึขอ้มลูและวธิกีารทราบขอ้มลูเพื่อ
การตรวจได ้ด าเนินงานทุกชนิดตอ้งเป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการก าหนด
เป้าหมายผลผลิต ผลลพัธ์ ตัวชี้วดัในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร จัดกิจกรรมให้
ผู้เรยีนได้เรยีนรู้จากประสบการณ์จรงิเน้น
การปฏิบัติให้ท าได้ รกัการอ่าน และเกิด
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การใฝ่รูอ้ย่างต่อเน่ือง ห้ามลงโทษนักเรยีน
โดยการเฆี่ยนตีและการท าการในสิง่ที่เกิน
กว่าเหตุ  เปิดเผยขัน้ตอนและแนวทาง
ปฏิบตัิในการรบันักเรยีนทุกขัน้ตอนอย่าง
ตรงไป ตรงมา รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาเสนอส านักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษ าแล ะ เผยแพ ร่ ต่ อ
สาธารณชน รว่มกนัวางแผนการบรหิารงาน
การศึกษาระหว่างสถานศึกษากับผู้มสี่วน
เกี่ ย วข้อ งและมีก ารก ระจายอ านาจสู่
บุคลากรผูป้ฏบิตั ิ 
 
อภิปรายผล 
 ผู้วจิยัมปีระเดน็ที่ควรน ามาอภปิราย 
ดงันี้  
   1. องค์ประกอบและตวับ่งชี้การ
บรหิารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล
ของผู้บรหิารสถานศึกษาสงักัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากการการศึกษา
อย่างเป็นระบบ โดยการศึกษาเอกสาร 
ง าน วิ จัย ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก ารบ ริห า ร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล แล้ว
น าม าวิ เค ร า ะห์ แ ล ะ สั ง เค ร า ะห์ เ ป็ น
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการบริหาร
ส ถ าน ศึ ก ษ าต ามห ลัก ธ รรม าภิ บ าล 
นอกจากนั ้นยังมีการตรวจสอบความ
เหมาะสมขององค์ประกอบและตวับ่งชี้โดย

ผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรู้ ความสามารถ และ
ป ร ะส บ ก า ร ณ์ เกี่ ย ว กั บ ก า รบ ริห า ร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  ได้
องคป์ระกอบของการบรหิารตามหลกั 
ธรรมาภบิาลออกมา 6 หลกั ไดแ้ก่ หลกันิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลกัความรบัผดิชอบและหลกัความคุ้มค่า 
สอดคล้องกบักระทรวงศกึษาธกิาร (2542 : 
105-106) ได้สรุปองค์ประกอบการบรหิาร
กจิการบา้นเมอืงและสงัคมทีด่ ีหรอืธรรมาภิ
บาล ไว้ 6 ประการได้แก่  หลักนิติธรรม 
หลกัคุณธรรมหลกัความโปรง่ใส หลกัความ
รบัผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า และยัง
สอดคล้องกบัระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรี
ได้ระบุถึงหลักส าคัญของธรรมาภิบาล 6 
หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักความรบัผิดชอบ 
และหลกัความคุ้มค่า (ชนะศักดิ ์ยุวบูรณ์. 
2543 : 3-12) ซึ่งการบรหิารสถานศึกษา
จะต้องน าหลกัธรรมาภิบาลทัง้ 6 หลกัมา
บรหิารจดัการงานทัง้ 4 ฝ่ายให้เกิดความ
เข้มแข็งกับสถานศึกษาในฐานะที่เป็นนิติ
บุคคลดว้ย 
  2. สภาพป ัจจุบันการบริห าร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บรหิารสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขต
พื้ นที่ ก ารศึกษ ามัธยมศึกษ าเขต  24 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทัง้นี้ อาจ
เนื่ องมาจากการบรหิารสถานศึกษาทัง้ 4 



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        1072                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

 

งาน บางงานยงัมกีารน าหลกัธรรมาภิบาล
เข้าไปใช้ค่อนข้างน้อยไม่ชดัเจนเช่นความ
ไม่โปร่งใสในด้านงบประมาณในเรื่องการ
จดัซือ้จดัจา้งซื่งอาจไม่ตรงกบัความตอ้งการ
ของสถานศึกษาเท่าที่ควร สอดคล้องกับ
การวจิยัของ อทิธพิล บุญเดช (2555 : 95-
96) ได้ศึกษาการบรหิารงานตามหลกัธรร
มาภบิาลของผู้บรหิารในสถานศกึษาสงักดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น ผล
การศกึษาพบว่า สภาพการบรหิารงานตาม
ห ลั ก ธ ร รม าภิ บ า ล ข อ ง ผู้ บ ริห า ร ใน
สถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้น
หลักความคุ้มค่ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและ
น้อยทีสุ่ดคอืดา้นหลกัความโปรง่ใส สภาพที่
พงึประสงคก์ารบรหิารสถานศกึษาตามหลกั
ธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 24 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด 
ทัง้นี้ อาจเนื่ องมาจากความต้องการและ
ความคาดหวังในการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 
2542 มาตรา 39 ทีก่ าหนดใหม้กีารกระจาย
อ านาจการบรหิารและการจดัการศกึษาทัง้ 
4 ด้าน คอืวชิาการ การบรหิาร งานบุคคล 
การบรหิารทัว่ไป ไปยังสถานศึกษามาก
ที่สุด เพื่อให้สถานศกึษาด าเนินการได้โดย
อสิระ คล่องตวั รวดเรว็ สอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของผู้ เรียนสถานศึกษาชุมชน

ท้ อ งถิ่ น  ซึ่ ง เ ป็ น ป ัจ จัย ส า คัญ ท า ให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการจัด
การศกึษา  
  3. แนวทางการบรหิารสถาน 
ศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บรหิาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 24 สรปุได ้ดงันี้ 
    3.1 การบริหารงบประมาณ
ตามหลกัธรรมาภบิาลมแีนวทางการพฒันา 
ดงันี้ สถานศกึษาต้องจดัท าแผนปฏบิตักิาร
บรหิารงบประมาณตามข้อตกลงของการ
ปฏบิตังิานที่เขตพื้นที่จดัสรรให้และเป็นไป
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
ส่ ง เส ริม ให้ ค รูแ ล ะผู้ เกี่ ย ว ข้ อ งศึ กษ า
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัต ิ
ค าสัง่ทางการเงินให้เข้าใจอย่างถูกต้อง
ตรงกนัส่งเสรมิให้มกีารจดัสรรงบประมาณ
ตามขอ้มูลความจ าเป็นด้วยความเป็นธรรม 
ปลุกจิตส านึกให้บุคลากรในสถานศึกษา
ปฏิบตัิตนให้ปลอดจากการคอร์รปัชัน่และ
ใหเ้หน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม จดัซือ้จดัจา้งที่
โปร่งใส เปิดเผยให้ผู้ เกี่ยวข้องสามารถ
ตรวจสอบได้ทุกเวลา บัญชีร ับจ่ายของ
โรงเรยีนต้องมีความเป็นจรงิเป็นปจัจุบัน
และตรวจสอบได้  กระจายอ านาจการ
ปฏิบัติงานทางด้านการเงินสู่ระดับการ
ปฏิบัติ ให้มากขึ้น  รับฟ ังความคิด เห็น
เกี่ยวกบัการบรหิารงบประมาณจากผูม้สี่วน
เกี่ยวข้อง จัดท าแผนปฏิบัติการบริหาร
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งบ ป ระม าณ ต าม ข้ อ ต ก ล งข อ งก า ร
ปฏิบัติงานมีการมอบหมายแต่งตัง้คณะ
บุ ค ค ลผู้ ร ับ ผิด ชอบด้ าน ก ารเงิน แล ะ
งบประมาณอย่างชดัเจน จดัท าระบบการ
ตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณของ
สถ าน ศึ ก ษ าจัด ท า แ ผ น ก ารบ ริห า ร
งบประมาณของสถานศึกษาแบบเน้น
ผลงานและ ลดขัน้ตอนการปฏิบัติที่ ไม่
จ า เป็ นออก เพื่ อค วามรวด เร็ว ในการ
ปฏิบตัิงานด้านการเงนิ สอดคล้องกับการ
วิจยัของ สามารถ อภิสนธ์ (2553 : 119-
120) ได้ศึกษา การพัฒนาแนวทางการ
บ ริห ารโดย ใช้ห ลัก ธ รรมาภิบ าลขอ ง
ผู้บรหิารสถานศึกษา ช่วงชัน้ที่ 1 และ 2 
สังกัด ส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึกษ า
พระนครศรอียธุยา เขต 2 ผลของการศกึษา
พ บ ว่ า  แน วท างก ารปฏิบั ติ ด้ าน ก าร
บริหารงานงบประมาณประกอบด้วย  6 
หลกั 16 รายการ ตรงกับแนวคิด มีความ
เหมาะสม และเป็นไปได้ เช่น ตรวจสอบ 
ก ากับติดตาม การจัดท าบัญชี เอกสาร
การเงนิและพสัดุ ใหถู้กตอ้งเป็นปจัจบุนั 
  3.2 การบริหารบุคคลตามหลัก
ธรรมาภิบาลมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
สถานศกึษาก าหนดเป้าหมายของงานและ
มาตรฐานตัวชี้วดัอย่างชดัเจนทุกงานและ
แนวทางในการพจิารณาความดคีวามชอบ
ของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่  ก .ค .ศ . 
ก าหนดอย่างชดัเจนจดับุคลากรเขา้ท างาน

ตามความรู้ ความสามารถและความถนัด
ของแต่ละคน ปกครองครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยใช้หลักเมตตาธรรม มี
ระบบการส่งเสรมิและยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่มผีลการปฏบิตังิานดเีด่น จดัท า
หลักเกณฑ์ แผนปฏิบัติและขัน้ตอนการ
แสวงหาและบรรจุแต่งตัง้ที่ชดัเจนโปร่งใส
แจ้งหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการ
พิจารณาความดีความชอบให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบอย่างทัว่ถึง ก ากับดูแล ติดตามให้
บุคลากรท าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และทัว่ถึง 
สอดคลอ้งกบัการวจิยัของทองสุข  
มาตยค์ าม ี(2549: 112-116) ไดศ้กึษา การ
บรหิารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภบิาลของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามหาสารคาม 
เขต 2 มีข้อเสนอแนะส าหรบัการพัฒนา 
การบรหิารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภบิาล
ข อ งส านั ก ง าน เข ต พื้ น ที่ ก า รศึ ก ษ า
มหาสารคาม  เขต  2  ได้ แ ก่  ให้ มีก าร
ประเมนิผลงานและรายงานผลชดัเจนเป็น
รปูธรรม มหีลกัเกณฑใ์นการพจิารณาความ
ดีความชอบที่ชัดเจนเป็นธรรม โรงเรยีน
ควรถือปฏิบตัิและการให้บรกิารอย่างเป็น
มติรและรวดเรว็ ใหทุ้กคนมสี่วนร่วมคดิรว่ม
ท าทุกขัน้ตอน  ปรับปรุงการให้บริการ 
กระตุ้น ส่งเสรมิให้บุคลากรมคีวามโปร่งใส
ใน ก ารท า ง าน  ให้ ทุ ก ค น มี ส่ ว น ร่ ว ม
รบัผดิชอบในการท างานทุกขัน้ตอน  
  3.3 การบรหิารวชิาการตามหลกั
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ธรรมาภิบาล มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับนโยบายของเขต
พื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 
ศึ ก ษ าร ะ เบี ย บ กฎ ห ม ายที่ เกี่ ย ว กั บ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน หลกัสูตรและการสอน
ให้แจ่มแจ้งและน ามาประยุกต์ใช้ ก าหนด
เกณฑผ์ลสมัฤทธิท์างการเรยีนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ปลูกฝงัค่านิยมที่ดีงามให้แก่
นักเรยีนและส่งเสรมิให้สอดแทรกคุณธรรม
ในการจดัการเรยีนรูทุ้กกลุ่มสาระส่งเสรมิให้
มีระบบการทดสอบทางการศึกษาด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โปร่งใส ให้ความ
ยุตธิรรมแก่ผู้เรยีนก าหนดแผนและขัน้ตอน
การด าเนินงานด้านวชิาการที่ชดัเจน จดัท า
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการ
ศึกษาและภูมปิญัญาท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่
และใช้ประกอบการเรียนการสอน เปิด
โอกาสให้ครู นักเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
คดัเลอืกหนังสอืเรยีนเพื่อใช้ในสถานศกึษา 
ก าหนดให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง มสี่วนในการ
วางแผนก าหนดความต้องการและมีส่วน
ร่วมในการประเมนิการนิเทศ ติดตามและ
ประเมนิผลระบบบรหิารและจดัการศึกษา 
ส่งเสรมิให้น าแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงมา
ใช้ในการบรหิารสถานศึกษาและติดตาม 
ตรวจสอบ  ป ระเมินผลการใช้สื่ อ และ
เทคโนโลยทีางการศึกษาของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการวิจัยของ 

อทิธพิล บุญเดช (2555 : 95-96) ได้ศกึษา
การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษา
พบว่า การบรหิารงานตามหลกัธรรมา 
ภิบาลของผู้บริหารในสถานศึกษาฝ่าย
วชิาการ มแีนวทางดงันี้ ก าหนดขอ้ตกลงใน
การบรหิารหลกัสูตรการเรยีนการสอน การ
วดัผลและประเมนิผล อย่างถูกต้องและเป็น
ธรรม ออกกฎ ระเบยีบ โดยการมสี่วนร่วม
ของบุคลากร เพื่อถอืเป็นแนวปฏบิตัริว่มกนั 
ส่งเสรมิให้บุคลากรไดเ้ขา้ร่วมอบรม ศกึษา
ดงูานวชิาการ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และน าผล
ที่ได้มาใช้ในการปรบัปรุงงานของตนเอง 
จัดท าแผนพัฒนาและนิ เทศบุ คลากร
การศึกษาทุกคนในโรงเรยีน อย่างถูกต้อง
และเป็นธรรม       
  3.4 การบริหารทัว่ไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
ก าหนดให้มชีัน้ความลบัของฐานและรหัส
การเขา้ถงึขอ้มลูและวธิกีารทราบขอ้มลูเพื่อ
การตรวจได ้ด าเนินงานทุกชนิดตอ้งเป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการ ก าหนด
เป้าหมายผลผลิตผลลัพธ์ ตัวชี้ว ัดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร จัดกิจกรรมให้
ผู้เรยีนได้เรยีนรู้จากประสบการณ์จรงิเน้น
การปฏิบัติให้ท าได้ รกัการอ่าน และเกิด
การใฝ่รูอ้ย่างต่อเน่ือง ห้ามลงโทษนักเรยีน
โดยการเฆี่ยนตีและการท าการในสิง่ที่เกิน



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        1075                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

 

กว่าเหตุ  เปิดเผยขัน้ตอนและแนวทาง
ปฏิบตัิในการรบันักเรยีนทุกขัน้ตอนอย่าง
ตรงไป ตรงมา รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาเสนอส านักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษ าแล ะ เผยแพ ร่ ต่ อ
สาธารณชน รว่มกนัวางแผนการบรหิารงาน
การศึกษาระหว่างสถานศึกษากับผู้มสี่วน
เกี่ ย วข้อ งและมีก ารก ระจายอ านาจ สู่
บุคลากรผู้ปฏิบัติ ใช้ทรพัยากรที่มอียู่โดย
ค านึงถงึผลประโยชน์ทีไ่ดร้บักลบัคนืมาเป็น
หลัก สอดคล้องกับการวิจยัของ อิทธิพล 
บุญ เดช (2555 :95 -96) ได้ศึกษาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษา
พบว่า แนวทางการบรหิารงานตามหลกัธรร
มาภิบาลของผู้บรหิารในสถานศึกษาฝ่าย
บรหิารงานทัว่ไป มแีนวทางดงันี้  จดัระบบ
การบริห ารเพื่ อ ให้ เกิดการท างานที่ มี
ประสิทธิภาพภายใต้ทรพัยากรอันจ ากัด 
ควบคุม ก ากับ ดูแล งานด้านงบประมาณ
ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบ
ได้ พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารทัว่ไป ใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน 
ป รับป รุง ให้ เป็ นป ัจจุบันและสามารถ
ต รว จ ส อ บ ค ว าม ถู ก ต้ อ ง ได้  จัด ท า
แผนพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ครูมีจิตส านึก
ด้านคุณธรรม จรยิธรรมและศีลธรรม เป็น
แบบอยา่งทีด่แีก่นกัเรยีน  

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
   1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควร
ด าเนินการให้ผูเ้กี่ยวขอ้งทางการเงนิศกึษา
กฎหมาย กฎข้อบังคับ  ระเบียบปฏิบัต ิ
ค าสัง่ทางการเงินให้เข้าใจอย่างถูกต้อง
ตรงกนัเพราะมคี่าเฉลี่ยของสภาพปจัจุบนั
ดา้นการบรหิารงบประมาณอยูใ่นระดบัน้อย 
   1.2 ผู้บรหิารสถานศึกษาควรน า
ผลการวิจัยในครัง้นี้ ไปสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการบรหิารโดยใช้ หลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
ให้ กั บ ค ณ ะค รู  ผู้ ป ก ค รอ ง โด ย เห็ น
ความส าคัญที่ จะต้ อ งปฏิบัติต ามแนว
ทางการบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของ
ผู้บ ริห ารสถานศึกษาโดยน าข้อมูลมา
สรุปผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบเพื่ อ
ร่วมกันด าเนินการ และน าไปใช้อย่างเต็ม
รปูแบบ  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้
ต่อไป 
    2.1 ควรศกึษาแนวทางการ
พฒันาการบรหิารสถานศกึษาตามหลกั 
ธรรม าภิบ าลที่ เ ป็ น กลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งอื่ น
นอกเหนือจากผูบ้รหิาร  
    2.2 การตอบแบบสอบถามใน
การวจิยั ควรให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายมสี่วน
ในการให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถาม 
เพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิในงานวจิยัมากยิง่ขึน้ 
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