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Abstract

The objectives of this research were 1) to study the current and the expected
Conditions of school management effectiveness, Buriram Office of Primary Educational Service
Area 4 and 2) to construct administrative strategies of such schools. Eighty of directors, board
chairpersons, teachers and parents were sampled. The instruments for data collection were
5-level rating scale questionnaires with the IOC value between 0.60–1.00 and the reliability
value of 0.88 and in-depth interview forms. Quantitative data were analyzed by computer
and qualitative data were inductively analyzed.
The findings were as follows: 1. The current conditions school management
effectiveness, Buriram Office of Primary Educational Service Area 4 was moderate while the
expected conditions was high. By means of expected condition can be listed from high to
low were atmosphere and environment management, administration, learning management
and participation. 2. Strategies for effective management of schools under the Office of
Educational Service Area 4 consists of four elementary Bachelor’s strategy is the first
strategic development, management efficiency. 2 learners develop strategies to meet
educational standards. Strategy 3: create an atmosphere and environment conducive to
development. Strategy 4 and the joint cooperation of network
Keywords: The administrative strategies of management school effectiveness

บทนำ�

ในช่ ว งเวลานี้ ที่ สั ง คมเต็ ม ไปด้ ว ยการ
เปลี่ยนแปลงและโลกแห่งนี้ต่อไปในอนาคตเป็น
โลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ
เมือ่ ประเทศไทยกาํ ลังจะเข้าสูว่ ยั ผูส้ งู อายุเพราะใน
อนาคตอันใกล้นจี้ ะมีประชากรวัยแรงงานน้อยกว่า
ประชากรวัยสูงอายุอีกทั้งการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
การบริหารจัดการศึกษาไทยที่ตองตกอยูภายใต้
การของการแขงขันและความคาดหวังของสังคม
ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการบริหารจัดการที่ตอง
ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสถานการณ์ซึ่งปน
ความจําเปนมากที่ผูบริหารจะตองใฝรูและพัฒนา
อยู่ อ ย า งต อ เนื่ อ งจากการประเมิ น สถานการณ์

ความเสี่ยงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศไทยของ
สำ � นั ก งานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) พบว่ า สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศส่ง
ผลกระทบโดยตรงต่ อ การขั บ เคลื่ อ นประเทศ
การกำ�หนดทิศทางการพัฒนาประเทศนั้นจะต้อง
พิจารณาภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ สังคมโลก
เป็นสำ�คัญ ด้วยเหตุนี้การเตรียมการโดยพัฒนา
บุ ค ลากรในทุ ก ภาคส่ ว นโดยเฉพาะการเสริ ม
สร้าง ความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐ
และเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลจึงถือว่ามีความสำ�คัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน
(สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. 2553: 2-16)

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมือ่ พิจารณาสภาพในการดาํ เนินงานตาม
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโรงเรียนให้มี
ประสิทธิผล (นฤทธิ์ แสงสุขสว่าง, 2552: 68) โดย
ครอบคลุม ลักษณะหลายด้าน (Multidimensional
approach) โดยนำ�เสนอในรูปโครงสร้างความ
สัมพันธ์ที่ปัจจัย แต่ละด้านนั้นมีอิทธิพลทั้งทาง
ตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผลขององค์การ ร่วม
กับการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องเพือ่ นา
มากำ�หนดปัจจัยซึง่ ในปจ จุบนั นัน้ โรงเรียนหลายโรง
เรียนยังไมสามารถที่จะปฏิบัติ ใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามที่กําหนดไวได้และอีกทั้ง และพร้อมกันนี้ยัง
ไมสามารถที่จะนํานโยบายไปลงสู การปฏิบัติเพื่อ
ให้เกิดประสิทธิผลไดอยางแทจริง ทั้งนั้นผู้วิจัยคิด
ว่าเปน ผลมาจากกระบวนการบริหาร ของโรงเรียน
และการปฏิรูปการศึกษาที่จะพยายามยกระดับ
คุณภาพของโรงเรียนใหสูงขึ้นนั้น ซึ่งไดรับ ความ
สําเร็จเพียงแค่ในระดับหนึ่งเท่านั้นหรือเปนเพียง
บางสวนเทานั้น ทั้งนี้โรงเรียนสวนใหญยังลาชา
และนั้นทำ�ให้สงผลใหการศึกษาประเทศไทยเมื่อ
เปรียบเทียบกับนานาชาติในดานการศึกษานั้นถึง
ว่าอยูในระดับต่ำ� สอดคล้องกับคาร์เมรอน ; และ
เวทเทน (Cameron and Whetten. 1996: 540)
ได้ให้ขอ้ สังเกตว่า ในช่วง 2 ทศวรรษทีผ่ า่ นมาความ
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
องค์การกลายเป็น แนวคิดสาคัญของทฤษฎีทเี่ กีย่ ว
กับการพัฒนาองค์การ ทั้งนี้โรงเรียนจะเน้นไปที่
“คุณภาพ (Quality)” “ความเป็นเลิศ (Excellence)”
“การปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Continuous
improvement)” และ “การปรั บ เปลี่ ย น
(Transformation)” ซึง่ ก็คอื ความมีประสิทธิผลของ
องค์การ (Organizational effectiveness) นั่นเอง
จ ะ เ ห็ น ไ ด  ว  า โ ร ง เ รี ย น ที่ ป ร ะ ส บ
ผลสําเร็จเปนโรงเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ซึ่งเปน ผลมา จากองคประกอบที่มีประสิทธิผล
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นัน้ มีความสาํ คัญยิง่ ตอ รูปแบบการบริหารโรงเรียน
และแนวคิดการมี ประสิทธิผล ขององค์การจึงมี
ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการดำ�เนินงานขององค์การ
ทุกประเภท เพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิผล ในผลผลิต
บริการ และผูร้ บั บริการในทุกกลุม่ และทุกประเภท
ขององค์การด้วยเหตุนี้ผู้บริหาร ในฐานะผู้นำ� จะ
ต้องคำ�นึงถึงการบริหารเพือ่ ให้เกิดประสิทธิผลของ
องค์การเป็นสาคัญ (Sallis and Jones, 2002:
1-2) และนั้นเองทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่ตอง
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ยุ ท ธศสาตร์ ข องการบริ ห าร
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ซึ่งควรจะ
มีสภาพ ปัจจุบันและสภาพอันพึงประสงค์ มีอะไร
บ้างที่จะทำ�ให้กระบวนการในการบริหารโรงเรียน
ที่ประสบความ สําเร็จ และเกิดประสิทธิผล โดย
จะอาศัยหลักการแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เปน
แนวทางในการพัฒนา ซึ่งตองใช้ความพยายาม
จากบุคคลที่เกี่ยวของทุกๆ ภาคส่วนเพื่อที่จะได้
มุง สูเ ปาหมายทีช่ ดั เจน และดวย การทีม่ ที รัพยากร
ที่ เ พี ย งพอและมี คุ ณ ภาพอี ก ทั้ ง การมี วิ สั ย ทั ศ น์
ของการบริหารหลักสูตรและการสอนที่กวางไกล
และความเปน ผูนํา ของผูบริหาร ครูที่พร้อมใน
การพั ฒนาพร อ มทั้ ง บรรยากาศแห ง การเรี ย นรู้
เพื่อที่จะมุงสูการเปนโรงเรียน ที่มีประสิทธิผล
(Effectiveness school)

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
พึงประสงค์ในการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
สังกัด สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4
2. เพื่ อ สร้ า งยุ ท ธศสาตร์ ก ารบริ ห าร
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4
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วิธีดําเนินการวิจัย

เพื่ อ ให ก ารวิ จั ย ดํ า เนิ น การเป น ไปตาม
ระเบียบวิธวี จิ ยั และสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การวิจยั ทีก่ าํ หนดไวผวู จิ ยั จึงไดกาํ หนดขัน้ ตอนการ
ดําเนินการวิจัยไว 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย
การวิจัยโดยการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์
จากเอกสาร ตํ า ราข อ มู ล สถิ ติ การวิ จั ย ของ
หนวยงานตางๆ และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ
ยุทธศาสตร์การบริหาร โรงเรียนที่มีประสิทธิผล
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ก รอบนแนวคิ ด ในการวิ จั ย จั ด ทำ �
เครื่องมือและพัฒนา เครื่องมือที่จะนำ�ไปสร้าง
แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
พึงประสงค์ในการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมคึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพพึงประสงค์โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวม ข้อมูลศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม ผู้
บริหาร ครู ประธานกรรมสถานศึกษา ผู้ปกครอง
และใช้แบบ สัมภาษณ์ ได้สัมภาษณ์ โรงเรียนที่มี
Best Practice ของโรงเรียนทีม่ วี ธิ ปี ฎิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ
และโรงเรียน ทีผ่ า่ นการประเมิน คุณภาพภายนอก
รอบ 3 ที่มีผลการประเมินในระดับ ดีมาก จำ�นวน
5 โรงเรียน โดยสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู ประธาน
กรรมสถานศึกษาทำ�การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย
ขั้นตอนที่ 3 ยกร่างยุทธศาสตร์ผู้วิจัยได้
สังเคราะห์ร่างยุทธศาสตร์ตามขั้นตอนที่สองซึ่ง
ร่างยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาการบริหาร ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผู้
เรียนให้ได้ตามมาตรฐาน การศึกษา ยุทธศาสตร์
ที่ 3 สร้างบรรยากาศและสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการ
พัฒนา และยุทธศาสตร์ที่ 4 การมีส่วนร่วมในการ
สร้างเครือข่ายการพัฒนา
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ขั้นตอนที่ 4 รับรองยุทธศาสตร์และสรุป
ผลโดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion: F.G.D) โดยนำ�ร่างยุทธศาสตร์การบริหาร
โรงเรียนที่มีประสิทธิผล มาวิเคราะห์สังเคราะห์
และอภิปราย รับฟัง ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์การ
บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลโดยใช้การสนทนา
กลุ่มจากผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 7 คน เพื่อรับรอง
กลั่นกรอง เสนอแนะ เพิ่มเติม
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ในการ
บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลเครื่องมือที่ใช้นั้น
เป็นแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ตามกรอบแนวคิดการ
วิจัยตามกรอบ เนื้อหาที่ได้ศึกษามา จำ�นวน 3 ชุด
ตอนที่ 1 สภาพทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องสภาพ
ปัจจุบันและมีสภาพพึงประสงค์ของการบริหาร
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4
ตอนที่ 3 ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย ว
กับสภาพปัจจุบันหรือสภาพพึงประสงค์ของการ
บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลสังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4
เป็ น คำ � ถามปลายเปิ ด (In-depth
interview) และเครื่ อ งมื อ สั ม ภาษณ์ เ ป็ น แบบ
สัมภาษณ์ลักษณะกึ่ง โครงสร้างปลายเปิด (Semi
structure Interview) เพื่อใช้สัมภาษณ์โรงเรียนที่
มีความเป็นเลิศ (Best practice) เป็นที่ยอมรับ
1. โรงเรียนที่ประสบความสำ�เร็จในการ
บริหารโรงเรียนทีม่ ปี ระสิทธิผลสังกัดสำ�นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรรี มั ย์ เขต 4 จำ�นวน
2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง และ
โรงเรียน ชุมชนบ้านสตึก
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2. โรงเรี ย นที่ ผ่ า นการรั บ รองการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาภายนอกรอบ 3 จาก
สำ�นักงานรับรองมาตฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมากขึ้นไป จำ�นวน 3
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง โรงเรียน
อนุบาลแคนดง และโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบนั การ
บริหารโรงเรียนทีม่ ปี ระสิทธิผลสังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 ได้
ดำ�เนินการดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย ขอหนั ง สื อจากมหาวิ ท ยาลั ย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 ขอความ
อนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 เพื่อเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนในสังกัดที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. การเก็บข้อมูลเชิงลึกโดยการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ ทำ�
หนังสือไปยังโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 ขอความ
อนุเคราะห์โรงเรียน ในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมมย์ เขต 4เพื่อขอ
เก็บข้อมูล เชิงคุณภาพ และแจ้งวัตถุประสงค์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้โดยกำ�หนดเวลา
นัดหมายที่แน่นอน เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลได้เตรียมตัว
และเตรียมเอกสารและเก็บข้อมูลโดยวิธสี มั ภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น ของการ
บริหารโรงเรียนทีม่ ปี ระสิทธิผลสังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 จาก
แบบสอบถามทีไ่ ด้จดั ทำ�ขึน้ จะได้ขอ้ มูลเชิงปริมาณ
มีตัววัด เป็นมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ
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ตามแบบของลิเคอร์ท (บุญชม ศรีสะอาด. 2543)
ได้ ป ระเมิ น สภาพพึ ง ประสงค์ ที่ จำ � เป็ น ในการ
บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลสังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4
โดยวิธี Modified Priority Needs Index (PNI)
(นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช. 2547)
ปรับจากค่าดัชนี PNI ได้ดังนี้
ค่าสภาพพึงประสงค์ (PNI) =
สภาพการที่คาดหวัง (I) - สภาพปัจจุบัน (D)
สภาพปัจจุบัน (D)

2. นำ � ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์
มาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ยกร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห าร
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 โดยจา
การศึกษาของ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 นั้น
ก็น�ำ มาซึง่ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ยทุ ธศาสตร์
และพิจารณา ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข จนสรุป
เป็ น หั ว ข้ อ หลั ก และหั ว ข้ อ ย่ อ ยจนเพื่ อ ยกร่ า ง
ยุทธศาสตร์การบริหาร โรงเรียนที่มีประสิทธิผล
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4
ในการทีจ่ ะได้มาซึง่ การยกร่างยุทธศาสตร์
นั้นต้องใช้เทคนิคการสนทนา เพื่อทำ�การอภิปาย
รับฟังข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียน
ทีม่ ปี ระสิทธิผลสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 มีขั้นตอนในการ
ดำ�เนินการดังนี้
1. จั ด การสนทนากลุ่ ม โดยนำ � ร่ า ง
ยุทธศาสตร์การบริหาร โรงเรียนที่มีประสิทธิผล
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 ทำ�การวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ยุทธศาสตร์โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 7 คน ได้
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ทำ�การรับรอง กลั่นกรอง เสนอแนะ เพิ่มเติม
และยื น ยั น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารโรงเรี ย นที่ มี
ประสิทธิผลโดยใช้เครือ่ งมือในการวิจยั ได้แก่ เครือ่ ง
บั น ทึ ก เสี ย ง ผลการสนทนากลุ่ ม กล้ อ งถ่ า ยรู ป
และแบบสอบถามรายการและความคิดเห็น ของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรายยุทธศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญ
ที่จะมาร่วมในการสนทนากลุ่ม นั้นมีการคัดเลือก
ผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 7 คน มีการเลือกแบบเจาะจง
เพื่อรับรองยุทธศาสตร์
2. สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสนทนา
กลุ่มและสรุปเป็นยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียน
ทีม่ ปี ระสิทธิผลสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 และทำ�การปรับปรุง
แก้ไข

ผลการวิจัย

ผู้วิจัยผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย ได้ดังนี้
สภาพการปั จ จุ บั น และสภาพอั น พึ ง
ประสงค์ในการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 ตามบทบาทหน้าที่และภารกิจของ
โรงเรียนในด้าน ต่างๆ ดังนี้ ด้านการบริการจัดการ
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการสร้างบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อม และการมี ส่วนร่วม โดยพบว่า
ภาพรวมของ ผูบ้ ริหารโรงเรียน ประธานกรรมการ
สถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน
นั้นได้มีความเกี่ยวข้องกับสภาพการปัจุบันของ
โรงเรียน โดยค่าเฉลี่ย ( ) ของตัวแปร โดยรวมอยู่
ระดับปานกลาง ( = 3.22) มีการดำ�เนินงานเพื่อ
พัฒนาจากมากไปหาน้อยคือ การบริหารจัดการ
มีค่าเท่ากับ การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
ตามด้วยการจัดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม
ส่วนความเห็น เกี่ยวกับสภาพพึงประสงค์ในการ
บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้น ค่าเฉลี่ย ( )
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ของตัวแปรโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก ( = 4.33)
มีสภาพพึงประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียน
จากลำ�ดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดการ
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริจัดการ
ด้านจัดการเรียนรู้ และด้านการมีสว่ นร่วม และการ
วิจัยครั้งนี้พบว่าจากสภาพปัจจุบันและสภาพพึง
ประสงค์ของการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
นั้น สรุปได้ตาม วัตถุประสงค์ ดังนี้
การบริหารจัดการ
ระดั บ สภาพปั จ จุ บั น และสภาพพึ ง
ประสงค์ในการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมคึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 ในภาพรวม ด้านการบริหารจัดการ
มีค่า PNI ความต้องการต่อการพัฒนาเฉลี่ย 0.45
มีลำ�ดับความต้องการพัฒนา คือ วิเคราะห์หา
จุดอ่อน จุดแข็ง โรงเรียน แผนพัฒนาโรงเรียนที่
ครอบคลุม วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจนำ�วิสัย
ทัศน์ที่กำ�หนด มีการคิดค้น นวัตกรรมกำ�หนด
กลยุทธ์ ที่ท้าทาย เพื่อสร้างการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
สร้างแรงจูงใจแล้วให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกัน
กำ�หนดบทบาทหน้าที่ ทีจ่ ะต้องปฏิบตั ใิ ห้บรรลุเปา้
หมายที่วางไว้นำ�แผนงานในอดีตและปัจจุบัน มา
ปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ใน
ด้านคุณภาพ เวลา ปริมาณ และค่าใช้จ่าย
การจัดการเรียนรู้
ระดั บ สภาพปั จ จุ บั น และสภาพพึ ง
ประสงค์ในการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมคึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 ในภาพรวม ด้านการจัดการเรียนรู้
มีค่า PNI ความต้องการต่อการพัฒนาเฉลี่ย 0.50
มีลำ�ดับความต้องการพัฒนา คือ กำ�หนดให้ครูคิด
วิเคราะห์ผเู้ รียน เป็นรายบุคคลและใช้ขอ้ มูลในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้
เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีทักษะในการคิดอย่าง
เป็นระบบคิดในทางสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหา
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ได้อย่าง สมเหตุสมผล และมีสติ ส่งเสริมให้ครู
ทำ�การวิจัย พัฒนาหลักสูตร และสื่อที่มีคุณภาพ
มาใช้สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน กำ�หนดให้ครู มีแผน
ในการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจนกระตุ้นความคิดของ
นักเรียนและส่องคล้องกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น
นั้นๆ กำ�หนดมาตฐานในการเรียนที่ชัดเจนและ
แจ้ ง ให้ นั ก เรี ย นทราบ กำ � หนดการวั ด ผล และ
ประเมินผล ของสถานศึกษาที่เน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย
การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
ระดั บ สภาพปั จ จุ บั น และสภาพพึ ง
ประสงค์ในการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมคึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 ในภาพรวมด้านการจัดบรรยากาศ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ค่ า PNI ความต้ อ งการต่ อ
การพั ฒนาเฉลี่ ย 0.46 มีลำ�ดับความต้อ งการ
พัฒนา คือ โรงเรียนมีจัดสภาพแวดล้อม และ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับระดับชั้น
เรียนและเชื่อมโยงกับแหล่งการเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน มีการนำ�ภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านมาใช้
อย่างคุ้มค่าจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์
สิง่ แวดล้อมและพลังงานอย่างยัง่ ยืน จัดบรรยากาศ
ในการเรียนให้นา่ เรียนออกแบบระบบอาคารเรียน
ให้ เหมาะสม
การมีส่วนร่วม
ระดั บ สภาพปั จ จุ บั น และสภาพพึ ง
ประสงค์ในการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมคึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 ในภาพรวม ด้านการมีส่วนร่วม มี
ค่า PNI ความต้องการต่อการพัฒนาเฉลีย่ 0.54 มี
ลำ�ดับความต้องการพัฒนา คือ เปิดโอกาสให้ชมุ ชน
มีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ประเมิน
ผล และร่วมรับผิดชอบในการดำ�เนินงานโรงเรียน
ปฏิบตั งิ านตาม กลยุทธ์ ของสถานศึกษา ทีก่ �ำ หนด
ไว้ตามปฎิทิน ปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้กรรมการ
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สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารใช้งบประมาณ และโรงเรียนสื่อสารให้
บุคลากร และผูม้ สี ว่ นร่วมในการพัฒนา เป้าหมาย
ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติ
เพื่อบรรลุ เป้าหมาย ในทิศทางเดียวกัน
การศึกษาหลักการบริหารจัดการสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน นโยบาย จุดเน้นการจัดการศึกษา
การศึกษาสภาพการปัจจุบนั และสภาพพึงประสงค์
ในการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ตามกรอบ
ภารกิจหลักและการศึกษาโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ และ โรงเรียนที่ได้รับการ รับรองผ่าน
การประเมินภายนอกรอบที่ 3 พบว่า การกำ�หนด
ยุทธศาสตร์ ในการบริหารโรงเรียนไปสู่ โรงเรียน
คุณภาพ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหาร
การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น การวิ เ คราะห์ น โยบาย
ภาพสำ � เร็ จ และความต้ อ งการจำ � เป็ น เพื่ อ การ
วางแผนพัฒนาคุณภาพ ปรับวิธีบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ โดยมี การบันทึกข้อตกลงร่วม
กัน (MOU) กับสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
องค์การบริหารส่วนตำ�บล มีการจัดทำ�แผนพัฒนา
โรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำ�ปี แผนการนิเทศ
การดำ�เนินการตามระบบการ ประกันคุณภาพ
ภายใน การประชาสัมพันธ์ การรายงานผลการ
ดำ�เนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้ได้ตาม
มาตรฐานการศึกษา
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี
คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาเป็ น วิ ธี ก าร
มุ่ ง พั ฒนา ความรู้ ค วามสามารถของครู ใ นการ
ออกแบบและจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่ตอบ
สนองต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนจัดให้มี
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยเน้ น การ
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เรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้ ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง
ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ จัดชั้น
เรียน จัดทำ� จัดหา และพัฒนา สือ่ นวัตกรรม เพือ่
พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามเปา้ หมาย ของหลักสูตร การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การสร้างบรรยากาศและสิ่ง
แวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเป็นวิธีการที่สถาน
ศึกษามีการปฏิบัติ จัดให้มีบรรยากาศทางวิชาการ
ของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ออกแบบวาง
ระบบ อาคาร ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
สื่อ และวัสดุอุปกรณ์ เพียงพอสนองต่อการจัด
กิจกรรมการเรียน และมีระบบการใช้อย่างคุ้มค่า
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีสัมพันธภาพที่เอื้อต่อ
การเรียนรูเ้ ป็นศูนย์รวม ในการบริการชุมชนในการ
แสวงหาความรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การมีส่วนร่วมในการ
สร้างเครือข่ายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเป็นวิธีการที่
สถานศึกษามีการปฏิบัติ ให้มีการสร้างเครือข่าย
กับโรงเรียนอืน่ เพือ่ ความร่วมมือและช่วยเหลือทาง
วิชาการ จัดให้ มีแผนในระดมทรัพยากรเพื่อเอื้อ
ประโยชน์แก่การจัดการศึกษา นำ�ภูมิปัญญา ท้อง
ถิ่นมาช่วยในการเรียน การสอน มีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับโรงเรียนมาตรฐานสากล การศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัย

อภิปรายผล

ผลการวิจยั ครัง้ นีม้ ปี ระเด็นสำ�คัญทีค่ น้ พบ
จากยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนทีม่ ปี ระสิทธิผล
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 สามารถนำ�มาอภิปราย เพื่อเกิด
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ความชัดเจน ต่อการนำ�มาใช้ให้เกิดประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ได้ดังนี้
1. สภาพปั จ จุ บั น และสภาพอั น พึ ง
ประสงค์ต่อการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
พบว่าโรงเรียนมีสภาพปัจจุบนั ตามภารกิจบทบาท
หน้าที่ของโรงเรียนในโครงการ อยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนความเห็น สภาพพึงประสงค์ในการ
บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับมาก
ชี้ ใ ห้ เ ห็ นว่ า โรงเรี ย นสั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 มีสภาพ
พึงประสงค์ที่จะกำ�หนดยุทธศาสตร์ ขึ้นมาใช้ใน
องค์กรเพือ่ จะช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาตนเอง
ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งผู้บริหารต้องทัน ต่อ
สถานการณ์ เพื่อที่จะผลักดันให้เปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ อย่าง มีสมรรถนะเชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ยุทธศาสตร์ การบริหารโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 จากการค้นพบ
ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนทีม่ ปี ระสิทธิผลนัน้
ก็ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ดังนี้
2.1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหาร
การจั ด การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ตั ว แปรที่ ไ ด้
รับ จากการ คัดเลือก โดยการประเมินสภาพ
พึงประสงค์ (Modified Priority Needs Index)
จำ�นวน 14 ตัวแปร ค่าเฉลี่ยของความต้องการ
จำ�เป็น (PIN ด้านการบริหารจัดการ (0.45) ทั้งนี้
การนำ� ยุทธศาสตร์มาใช้ในการบริหารเป็นงานที่
สำ�คัญในด้านบริหารคือ วิเคราะห์หา จุดอ่อน จุด
แข็ง โรงเรียน แผนพัฒนาโรงเรียนทีค่ รอบคลุม วิสยั
ทัศน์ เปา้ หมาย ภารกิจนำ�วิสยั ทัศน์ทกี่ �ำ หนด มีการ
คิดค้น นวัตกรรมกำ�หนด กลยุทธ์ ที่ท้าทาย เพื่อ
สร้างการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ สร้างแรงจูงใจแล้วให้ผมู้ ี
ส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันกำ�หนดบทบาทหน้าที่ ที่จะ
ต้องปฏิบตั ใิ ห้บรรลุเปา้ หมายทีว่ างไว้น�ำ แผนงานใน
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อดีตและปัจจุบัน มาปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบัน ในด้านคุณภาพ เวลา ปริมาณ
และค่าใช้จ่าย สอดคล้อง กับ Campbell และ
คณะ (1983) ได้น�ำ เสนองานบริหารจัดการสถาน
ศึกษาของผูบ้ ริหารโรงเรียนไว้ ว่า ประกอบด้วย (1)
กำ�หนด นโยบาย เป้าหมาย และกฎของโรงเรียน
เพือ่ เป็นกรอบแนวทางการดำ�เนินงาน (2) กำ�หนด
กลยุทธ์ และมาตรการทีน่ �ำ ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโรงเรียน (3) จัด
ตัง้ และ ประสานงานในองค์กรเพือ่ การนำ�นโยบาย
แผนงาน โครงการไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
จะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่ทำ�ให้บุคลากรเข้าใจ
ระบบงาน (4) จัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากร
รวมถึง การบริหาร ทรัพยากรและงบประมาณ
ให้เพียงพอและประสบผลสำ�เร็จ (5) สร้างความ
สัมพันธ์อันดี กับชุมชน และสร้างการยอมรับใน
การบริหารจัดการ และ(6) บริหารจัดการให้เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษาอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า
2.2 ยุทธศาสตร์ทพี่ ฒ
ั นาผูเ้ รียนให้ได้ตาม
มาตรฐานการศึกษาที่มีตัวแปรที่ๆ ได้รับจากคัด
เลือกโดยการประเมินสภาพพึงประสงค์ (Modified Priority Needs Index) จำ�นวน 17 ตัวแปร
ค่าเฉลี่ยของ สภาพพึงประสงค์ (PNI) ด้านการ
จัดการเรียนรู้ โดยรวม เท่ากับ 0.50 คือ กำ�หนด
ให้ครู วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูล
ในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผูเ้ รียน มุง่ เน้นให้ผเู้ รียนมีทกั ษะในการคิดอย่าง
เป็นระบบคิดในทางสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่าง สมเหตุ สมผล และมีสติ ส่งเสริมให้ครู
ทำ�การวิจัย พัฒนาหลักสูตรและสื่อที่มีคุณภาพ
มาใช้สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน กำ�หนดให้ครู มีแผน
ในการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจนกระตุ้นความคิดของ
นักเรียนและส่องคล้องกับภูมิปัญญา ของท้องถิ่น
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นั้นๆ กำ�หนดมาตาฐานในการเรียนที่ชัดเจนและ
แจ้ง ให้นักเรียนทราบ กำ�หนดการวัดผล และ
ประเมิน ผลของสถานศึกษาที่เน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีที่หลากหลายสอดคล้อง
กับดารุวรรณ วงศ์นิคม และ สมศักด์ บุญสาธร
(2555) ได้วจิ ยั สภาพการบริหารจัดการ เรียนการ
สอน แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงวิทยาลัยการอาชีพฝาง มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านการการพัฒนา
และการใช้หลักสูตร ด้านการจัดการ เรียนการ
สอน ด้านการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการศึกษา
และด้านการวัดและประเมิน ผลการศึกษา ซึ่ง
ทางวิทยาลัยการอาชีพฝาง กำ�หนดทิศทาง หรือ
นโยบายในการบริหารงาน กำ�หนด แผนรองรับ
การเปลีย่ นแปลงด้านต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เช่นมี
การบริหาร จัดการเรียนการ สอนหลักสูตร สถาน
ศึกษา เทคโนโลยี สื่อ นวัตกรรม กำ�หนดแผน
งานต่างๆ ให้ทันสมัย มีความแม่นยำ� ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วของโลก และ
เพื่อให้การบริหาร จัดการเรียน การสอน
2.3 ยุทธศาสตร์สร้างบรรยากาศและสิ่ง
แวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา มีตัวแปรที่ได้รับจาก
การคัดเลือกโดยการประเมินสภาพพึงประสงค์
(Modified Priority Needs Index จำ�นวน 6
ตัวแปร ค่าเฉลี่ยของความต้องการจำ�เป็น = ด้าน
การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม โดยร่วม
เท่ากับ 0.46 คือ โรงเรียนมีจัดสภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับระดับ
ชั้นเรียนและเชื่อมโยงกับแหล่งการเรียนรู้ภายใน
และภายนอกโรงเรียนมีการนำ�ภูมิปัญญาชาวบ้าน
มาใช้ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า จั ด กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืนจัด
บรรยากาศในการเรี ย นให้ น่ า เรี ย น ออกแบบ
ระบบอาคารเรี ย นให้ เ หมาะสม สอดคล้ อ งกั บ
พรลักษณ สวางศรี (2543) ศึกษาวิจัยผลกระทบ
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ที่เกิดขึ้นในการนำ�มาตรฐานระบบ ไอ เอส โอ
มาใช ใ นโรงเรี ย นประถมศึก ษาโครงการนํารอ ง
สาํ นักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแหงชาติ
พบวาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโรงเรียน
สภาพแวดลอมของโรงเรียน มีอิทธิพลตอชีวิต
จิตใจ ความเปน อยู สุขนิสยั และการเรียนรู ของนัก
เรียนเปน อยา งมาก นักเรียนจะไดรบั การถายทอด
สิ่งตางๆ จากสภาพแวดลอมโดยไมรูตัวดังนั้น
การจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในบริเวณ
โรงเรี ย นจึ ง มี ส  ว นช ว ยสร า งเสริ ม ความเจริ ญ
งอกงามทางรางกาย จิตใจ สติปญญาและสังคม
ใหเกิดกับนักเรียนเปนอยางมากโรงเรียนจึงตอง
จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการ
จัดกิจกรรม การเรียนการสอน
2.4 ยุทธศาสตร์ท่ีการมีส่วนร่วมในการ
สร้างเครือข่ายการพัฒนามีตัวแปร มีตัวแปรที่ได้
รับ จากการคัดเลือกโดยการประเมินความต้องการ
จำ�เป็น (Modified Priority Needs Index) จำ�นวน
13 ตัวแปร ค่าเฉลี่ยของความต้องการจำ�เป็น
(PNI) ด้านการมีส่วนร่วม โดยรวม เท่ากับ 0.54
คือ เปิดโอกาส ให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วม ในการตัดสินใจ
ร่วมปฏิบัติ ประเมินผลและร่วมรับผิดชอบในการ
ดำ�เนินงานโรงเรียน ปฏิบัติงานตาม กลยุทธ์ ของ
สถานศึกษา ทีก่ �ำ หนดไว้ตามปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน
เปิดโอกาสให้กรรมการ สถานศึกษา ผู้ปกครอง
และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารใช้งบประมาณ
และโรงเรียนสื่อสารให้บุคลากร และผู้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนา เป้าหมาย ให้ความรู้ สร้างความ
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เข้าใจแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุ เป้าหมาย
ในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ วรพันธ์ พล
เดช การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นนฐาน ตามความคิด
เห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต1โดย
รวมอยู่ ใ นระดั บมากพบว่ า ด้ า นบริ ห ารวิ ช าการ
ควรมีการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้จัดหา
อุปกรณ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ที่ทันสมัย ให้สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้
เรียนดำ�เนินการบริหารงบประมาณควรมีการระดม
ทรัพยากร จากส่วนต่างๆ การปฏิบตั งิ านทีโ่ ปร่งใส
และตรวจสอบได้
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