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บทน�า

 การปฏริปูการศกึษาเป็นแนวทางทีม่คีวามส�าคญัยิง่ต่อการปรบัเปลีย่นการศกึษาให้เป็นการศกึษา

ที่ดี มีคุณภาพ เครื่องมือส�าคัญในการปฏิรูปการศึกษาของไทยคือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ นับเป็นครั้งแรกที่นโยบายการศึกษาของชาติมีสถานภาพเป็นพระราชบัญญัติ 

เป็นการปรับเปลี่ยนครั้งส�าคัญทั้งแนวคิดโครงสร้าง และกระบวนการ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับ

คุณภาพการศึกษาไทยและคุณภาพของคนไทยโดยรวมให้สูงขึ้น
1

 การบริหารการศึกษามีความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สถาบันและ

ประเทศชาติ การบริหารจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพของ 

สถานศึกษา ในด้านการให้ความรู้แก่ผู้เรียน เป็นทักษะแนวทางในการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร 

เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงการ

บริหาร (Administration) สอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  

“การบรหิาร”คอื การด�าเนนิกจิการให้ส�าเรจ็ด้วยความร่วมมอืกบัผูอ้ืน่ ไม่ว่าจะเป็นกจิการเพือ่ประโยชน์

ทางธุรกิจ กิจการบ้านเมือง หรือกิจการในครอบครัวก็อยู่ภายใต้หลักการเดียวกัน ฉะนั้น การบริหาร 

จึงเก่ียวข้องกับทุกกิจการโดยการด�าเนินกิจการร่วมกับผู้อื่นมีองค์ประกอบทั้งภายนอกและภายใน
2

และ วิโรจน์ สารรัตนะได้กล่าวว่า“การบริหาร” ซ่ึงตรงกับค�าในภาษาอังกฤษว่า“Administration”  

ซึง่หมายถงึ การเป็นผูบ้รหิารงานขององค์การแห่งใดแห่งหนึง่ หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ซึง่ Massie 

& Douglas ได้กล่าวถึงการบริหารเป็นได้ทั้งศิลป์ ศาสตร์ และวิชาชีพ ซึ่งมีดังนี้
3

 1 
กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงศึกษาธิการกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ,์ ๒๕๔๒), หน้า ๑.

 2 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), บริหารองค์กรแนวพุทธเลือกธรรมะให้ตรงกับปัญหาฝ่าวิกฤต, 

(กรุงเทพมหานคร : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ, ๒๕๕๓), หน้า ๑๒.

 3 
วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารการศึกษา หลักการ ทฤษฎี หน้าที่ ประเด็นและบทวิเคราะห์, (กรุงเทพ-

มหานคร : โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ,์ ๒๕๔๖), หน้า ๒- ๓.
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 ๑.  กรณทีีเ่ป็นศลิป์ (Art) หมายถึง ทักษะและความรูท้ีแ่ต่ละคนได้พัฒนาขึน้เพือ่ให้บรรลจุดุหมาย

จุดใดจุดหนึ่ง โดยทักษะและความรู้ที่พัฒนาข้ึนนั้น อาจเกิดจากการฝึกฝนหรือการท�างานร่วมกับ 

บคุคลอืน่ทีม่คีวามช�านาญหรอืได้รบัการพฒันาทกัษะทางการบริหารมาเป็นอย่างดีแล้ว เสมอืนนกัดนตรี

หรือนักจิตรกรที่ได้ฝึกฝนหรือเรียนรู้จากนักดนตรีหรือจิตรกรที่มีความช�านาญหรือมีทักษะสูง

 ๒.  กรณีที่เป็นศาสตร์ (Science) หมายถึง องค์ความรู้ที่เกิดจากการสืบค้นหาความรู้ใหม่ ๆ  

ด้วยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ มีการรวบรวมข้อมูล การตั้งสมมติฐาน และการทดสอบสมมติฐาน เป็นต้น 

ดังเช่นในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ก่อให้เกิดทฤษฎีทางการบริหารขึ้นมา

มากมายหลายทฤษฎี ซึ่งผู้บริหารสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ผสมผสานกับความเป็น “ศิลป์” ที่มีการ

พฒันาขึน้ในแต่ละบุคคล กล่าวอย่างง่ายกค็อื ศลิป์เป็นเรือ่งของการกระท�า การฝึกฝนเพือ่ความช�านาญ 

ส่วนศาสตร์เป็นเรื่องของความรู้ รู้ว่าจะท�าอะไรและท�าอย่างไร (art is doing, and science is  

knowing what and how to do)

 ๓.  กรณีเป็นวิชาชีพ (Profession) นั้นเกิดขึ้นจากทั้งความเป็นศิลป์และความเป็นศาสตร์ โดยมี

เกณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นวิชาชีพจากการมีองค์ความรู้ในวิชาชีพนั้นๆอย่างเป็นระบบโดยบุคคลใน 

วิชาชีพนั้นๆ จะต้องได้รับการพัฒนาในเชิงสติปัญญาอยู ่เสมอต้องการความมีทัศนคติเพื่อการ

เปลี่ยนแปลง มีการสืบค้นหาความคิดใหม่ (new ideas) อยู่เสมอเน้นการให้บริการต่อผู้อื่นจะต้องการ

หลักการเชิงจริยธรรมว่า เงินไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะใช้วัดผลส�าเร็จในวิชาชีพที่ส�าคัญ และ มีมาตรฐานทาง

วชิาชีพท่ีก�าหนดขึน้โดยสมาคมทางวชิาชพีนัน้ได้รบัการยอมรบัมกีารฝึกฝนอบรมและการปลกูฝังทศันคติ

ค่านิยมต่อวิชาชีพนั้นๆ

 การบรหิารในองค์กรจ�าเป็นอย่างมากทีจ่ะต้องอาศยัผู้บริหารท่ีมคีวามรูใ้นเร่ืองของการบริหารท้ัง

แนวคิด ทฤษฎี ตลอดถึงหลักธรรมที่ส่งเสริมการบริหารให้มีประสิทธิภาพหากผู้บริหารไม่มีความรู้ 

ในเรื่องแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมในการบริหาร องค์กร โรงเรียน สถาบัน ประเทศชาติย่อมจะ

ไม่ประสบผลส�าเร็จ ไม่เกิดสัมฤทธิผลในการบริหารที่ดี ในทางพุทธศาสนามีหลักพุทธธรรมที่สามารถ

ประยุกต์เข้ากับหลักการบริหารหนึ่งในหลักธรรมนั้น ก็คือ สังคหวัตถุ ๔ ซึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึง 

สงัคหวตัถ ุ๔ ไว้ว่า ภกิษทุัง้หลาย สงัคหวตัถ ุ(ธรรมเครือ่งยึดเหนีย่ว) ๔ ประการนี ้สังคหวัตถ ุ๔ ประการ 

อะไรบ้าง คือ 

  ๑.  ทาน (การให้)    ๒. เปยยวัชชะ (วาจาเป็นที่รัก) 

  ๓.  อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์)  ๔. สมานัตตตา (การวางตนสม�่าเสมอ) 
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 ภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้แล ทาน เปยยวัชชะ อัตถจริยาในโลกนี้ และสมานัตตตา

ในธรรมนั้นๆ ตามสมควร สังคหวัตถุธรรมเหล่านี้แลช่วยอุ้มชูโลก เหมือนลิ่มสลักที่ยึดคุมรถซึ่งแล่นไป

ไว้ได้ฉะนัน้ ถ้าไม่พงึมธีรรมเหล่านี ้มารดาหรอืบิดา กไ็ม่พงึได้การนบัถอืหรอืการบชูาเพราะบตุรเป็นเหตุ

แต่เพราะบัณฑิตเล็งเห็นความส�าคัญของสังคหวัตถุเหล่านี้ ฉะนั้น บัณฑิตเหล่านั้นจึงถึงความเป็นใหญ่

และเป็นผู้น่าสรรเสริญ
4

 ผู้วิจัย จึงเห็นว่าการบริหารการศึกษา : แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการบริหารจัดการจึงมีความ

ส�าคัญส�าหรับผู้บริหารองค์กรเป็นอย่างมากในการน�าแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี 

มีประสทิธภิาพประกอบด้วยหลกัพทุธธรรมไปประยกุต์ใช้ในการบรหิารเพือ่ท�าให้องค์กรประสบผลส�าเรจ็

และเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 ๑. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

 ๒. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา

 ๓. เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มเชิงทฤษฎีและรูปแบบการบริหารการศึกษาสู่การปฏิบัติ

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 ๑. รูปแบบการวิจัย

 รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยในเชิงเอกสาร 

(Documentary Study) ท�าการศึกษาและรวบรวมข้อมลูจากเอกสารและหลกัฐานทีเ่กีย่วข้องกับแนวคดิ 

ทฤษฎี เกี่ยวกับการศึกษา หนังสือ รายงานการวิจัย และหลักธรรมทางพุทธศาสนา ดังนี้

  ๑.  ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหนังสือ รายงาน

การประชุม หลกัธรรมทางพทุธศาสนา และเอกสารอืน่ๆ โดยอาศยัหลกัแนวคดิ และทฤษฎีเกีย่วกบัการ

บริหารการศึกษา 

  ๒.  ศึกษาค้นคว้าหลักพระไตรปิฎกที่เกี่ยวข้องและหนังสือพระพุทธศาสนาเพ่ือบูรณาการ 

กับการบริหารการศึกษา

  ๓.  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารการศึกษาและหลักพุทธธรรม 

เชิงบูรณาการ

 4
 อง.ฺจตกุก.(ไทย) ๒๑/๓๙/๕๑. 
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  ๔.  สรุปรูปแบบการบริหารการศึกษากับหลักพุทธธรรมเชิงบูรณาการ

  ๕.  แบบสัมภาษณ์ (Interviewing) การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ (Formal Interview) และ

การสัมภาษณ์ไม่เป็นทางการ (Informal Interview) จากกลุ่มผู้ทรงคณุวฒิุทางการศึกษาและพุทธศาสนา 

จ�านวน ๑๐ รปู/คน

  ๖.  ประชุมกลุ่มย่อย สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการสนทนาพูดคุยกัน

ประมาณ ๖-๘รูป/คน โดยกลุ่มบรรพชิต และฆราวาส ที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 

 ๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ดังนี้

  ๑. ศึกษาจากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเพือ่ให้ทราบข้อมลูเกีย่วกบัการบริหารการศึกษา 

: แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการบริหารจัดการ

  ๒. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา : แนวคิด 

ทฤษฎีและรูปแบบการบริหารจัดการ

  ๓. การศึกษาจากภาคสนาม (Field Studies) ผู้วิจัยใช้วิธี การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม 

เพื่อเก็บข้อมูลตามความเป็นจริงถูกต้องมากที่สุด

  ๔. การจัดท�าข้อมูล ในการจัดท�าข้อมูลผู้วิจัย ใช้ขั้นตอนดังนี้

   ๑)  การจัดท�าข้อมูล ใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม การบันทึกข้อมูล

การสนทนา ใช้กล้องบันทึกภาพ 

   ๒)  น�าข้อมูลที่บันทึกมาสรุปในแต่ละประเด็น และท�าการจัดหมวดหมู่เพ่ือหาค�าตอบ 

ตามเนื้อหาของการวิจัย

   ๓)  การวิเคราะห์ข้อมูล

    ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลที่ได้จาก การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม แล้วจัดบันทึกลักษณะ

การบรรยาย (Descriptive) เพือ่ทีจ่ะน�าข้อมลูวิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ วเิคราะห์ผลการศกึษา

นี้จะใช้แบบการวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎี ซึ่งผู้วิจัยจะใช้กรอบแนวคิดของสุภางค์ จันทวานิช
5

   ๔) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Analytic Induction) ซึ่งเป็นวิธีการสรุปข้อมูลตาม

ปรากฏการณ์ที่สัมผัสได้ หรือมองเห็น เป็นต้น

 5
 สุภางค์ จันทวานิช, วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย, ๒๕๔๐), 

หน้า ๑๓๑-๑๔๔. 
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   ๕)  การวเิคราะห์ข้อมลูโดยการวเิคราะห์เอกสาร ในการบรหิารการศกึษา : แนวคดิ ทฤษฎี

และรูปแบบการบริหารจัดการ ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ รูปแบบการบริหารงานวิชาการ, รูปแบบการบริหาร

งานบุคคล, รูปแบบการบริหารงบประมาณ และรูปแบบการบริหารงานทั่วไป

  ๕. วเิคราะห์ข้อมลูเอกสารในพระไตรปิฎกและหนงัสอืเกีย่วกับการบรหิารการศกึษา : แนวคดิ 

ทฤษฎีและรูปแบบการบริหารจัดการ

   ๑)  เชญิผูท้รงคุณวฒุมิคีวามรูด้้านการบรหิารและพระพุทธศาสนามาสนทนากลุม่ จ�านวน 

๖-๘ รูป/คน

   ๒)  การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์ด้านบริหาร จ�านวน ๑๐ รูป/คน

ผลการวิจัย
 แนวโน้มเชิงทฤษฎีการบริหารการศึกษาสู่การปฏิบัติ

 ๑. แนวโน้มเชิงทฤษฎีการบริหารงานวิชาการสู่การปฏิบัติ

  ๑) การวางแผนเก่ียวกับงานวิชาการ เป็นการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ

การน�าหลักสูตรไปใช้ การจดัการล่วงหน้าเกีย่วกบัการเรยีนการสอน มแีนวโน้มการวางแผนเกีย่วกบังาน

วิชาการสู่การปฏิบัติ โดยการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน�าพระราชปณิธานและ 

พระราชกระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาประวัติศาสตร์และ

สถาบันพระมหากษัตริย์ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น 

กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0   

  ๒) การจัดด�าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพ่ือให้การสอนในสถานศึกษาด�าเนินไป

ด้วยดีและสามารถปฏิบัติได้ จึงต้องมีการจัดการเรียนการสอน มีแนวโน้มการด�าเนินงานเกี่ยวกับการ

เรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษา

  ๓) การจัดการบริหารเกีย่วกบัการเรียนการสอน เป็นการจดัสิง่อ�านวยความสะดวก และการ 

ส่งเสริมการจัดหลักสูตร และโปรแกรมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ มีแนวโน้มการบริหาร

เก่ียวกับการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน

หลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกระดับ

คุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ ยกระดับคุณภาพและส่งเสริม

โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ 
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  ๔) การวัดและประเมินผล กระบวนการเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในด้านการตรวจสอบและ

วเิคราะห์ผลการเรยีน สอดคล้องกบัการปฏริปูการศกึษาในปัจจุบนัท่ีเน้นให้มกีารวดัและประเมนิผลด้วย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏริปู ICT เพือ่การศกึษา โดยการพฒันาระบบอนิเทอร์เนต็ และระบบ

ฐานข้อมูล High Speed Internet สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชมแข พงษ์เจริญ ได้ท�าการวิจัยเรื่อง 

“การพัฒนารูปแบบการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย” สรุปผลการศึกษา

ว่า ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสาระของการพัฒนา 

รูปแบบการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย ในด้านท่ีมาของรูปแบบ  

องค์ประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐ และ ๓.๘๓  

ตามล�าดบั) ส่วนเงือ่นไขและการน�ารปูแบบไปใช้มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 

๓.๕๐) ส�าหรบัความเป็นไปได้ของรปูแบบการจดัการโรงเรยีนเชงิสร้างสรรค์และผลติภาพในประเทศไทย 

จากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ท่ีมาของรูปแบบและองค์ประกอบของรูปแบบมีความ 

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๗ และ ๓.๘๐ ตามล�าดับ) ส่วนเงื่อนไข และการน�า 

รูปแบบไปใช้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๐)
6
 

 ๒. แนวโน้มเชิงทฤษฎีการบริหารงานวิชาการสู่การปฏิบัติ

การบริหารงานบุคคลเป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรมีประสิทธิภาพโดยการบริหารงานบุคคลผู้

บริหารจะต้องให้ความส�าคัญกับบุคลากรในองค์กร ได้แก่

  ๑) มีการก�าหนดภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน คือ  

ผู้ปฏิบัติงานรู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและเป้าหมายผลงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที ่

คาดหวังจากพวกเขา โดยสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน การผลิตและพัฒนาก�าลังคน  

เพือ่เพิม่ศกัยภาพการแข่งขนั เป็นการผลิตและพัฒนาคนให้ตรงกบัความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

ด�าเนนิโครงการส�าคญั รวมทัง้ปรับระบบการประเมนิสมรรถนะทีส่ะท้อนประสิทธภิาพการจัดการเรียน

การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส�าคัญ

  ๒) กระบวนการบริหารงานบุคคลมีความชัดเจนและเป็นที่รับรู ้รับทราบโดยบุคลากร 

ทุกคนขององค์การกระบวนการนี้ถือเป็นกติกาที่ทุกคนรับรู้รับทราบเช่นความชัดเจนเรื่องการประเมิน

ผลกระบวนการทางวนิยักระบวนการพจิารณาแต่งต้ังโยกย้ายเป็นต้น สอดคล้องกบัการปฏรูิปการศกึษา

ในปัจจุบัน ด้านการปฏิรูปครู ได้ด�าเนินการโครงการส�าคัญในหลายเรื่อง มีแนวโน้มกระบวนการ 

บริหารงานบุคคลมีความชัดเจน การพัฒนาศักยภาพครู โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ

 6
 ชมแข พงษ์เจริญ, “การพัฒนารูปแบบการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย”, 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ,์ (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,์ ๒๕๕๔).
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  ๓) มุ่งผลงานที่มีคุณภาพจากบุคลากร เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและหน่วยงาน 

การปฏิบัติราชการนั้นต้องมุ่งเป้าหมายผลงานให้เกิดต่อสังคมเป็นหลัก ดังนั้น การบริหารงานบุคคล 

ก็ต้องมุ่งให้ผู้ท�างานมีผลงานท่ีเป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวความคุ้มค่าของค่าตอบแทนที่รัฐให้แก่ 

ผูท้�างานจงึวดัได้จากผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ตามเป้าหมายท่ีก�าหนด มแีนวโน้มมุง่ผลงานท่ีมคีณุภาพจาก

บคุลากรสูก่ารปฏบัิต ิโดยจดัหลกัสตูรในการอบรมครใูห้มีความเชือ่มโยงกบัการได้รับวทิยฐานะและการ

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

  ๔) เน้นหลักคุณธรรม คือ มีความคงเส้นคงวาไม่มีอคติไม่เห็นแก่หน้าใครเน้นหลักการยึดถือ 

ผลงานเป็นหลัก หลักการนี้ถือเอาความรู้ความสามารถการปฏิบัติตนและผลการท�างานเป็นเครื่องวัด

ความดีความชอบโดยไม่เอาความรู้สึกหรือความรู้จักมักคุ้นส่วนตนเป็นตัวก�าหนด สอดคล้องกับการ

ปฏิรูปการศึกษา ด้านการปฏิรูปการบริหารจัดการ ได้มีการปรับระบบการบริหารจัดการในหลายเรื่อง 

ดังนี้ พัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบ Partnership School โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ

ศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล

สารสนเทศเพื่อการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ 

 ๓. แนวโน้มเชิงทฤษฎีการบริหารงานงบประมาณสู่การปฏิบัติ

 งบประมาณเป็นส่วนส่งเสริมการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสบผลส�าเร็จในการ

บริหารงานทุกด้านขององค์กร การบริหารงบประมาณเป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องใส่ใจและดูแลไม่ให้เกิด

ข้อผิดพลาดเพราะเป็นเรื่องของความอยู่รอดขององค์กร

  ๑) การจัดเตรียม การจัดเตรียมงบประมาณทั้ง ๒ ด้าน คือ วงเงินงบประมาณรายรับและ

วงเงินงบประมาณรายจ่ายในขั้นตอนการจัดเตรียมงบประมาณ มีแนวโน้มการจัดเตรียมงบประมาณ 

สู่การปฏิบัติ ได้แก่ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

สถานศึกษา 

  ๒) การอนุมัติ การพิจารณางบประมาณ ที่หน่วยงานเสนอขึ้นมาโดยผู้มีอ�านาจในการอนุมัติ

งบประมาณ มีอ�านาจที่จะวิเคราะห์ตัดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้แต่ต้องอยู่ภายในวงเงิน 

งบประมาณที่เสนอมา มีแนวโน้มการจัดเตรียมงบประมาณสู่การปฏิบัติ 

   ๓) การบริหาร การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน งานและโครงการ 

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เพื่อป้องกันการรั่วไหลโดยการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบ 

ตามระเบียบที่หน่วยงานก�าหนด มีแนวโน้มการบริหารงบประมาณสู่การปฏิบัติ 
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 ๔. แนวโน้มเชิงทฤษฎีการบริหารงานทั่วไปสู่การปฏิบัติ

  ๑) ด้านสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมในสถานศกึษามส่ีวนส�าคญัทีช่่วยสนบัสนนุการจดัการ

เรียนการสอนและการปฏิบัติงานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสบผลส�าเร็จ โดยสร้าง

บรรยากาศที่ดีหรือบรรยากาศแบบเปิด เป็นบรรยากาศแห่งความร่วมมือร่วมใจมีการให้เกียรติแก่กัน

และกัน ให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจมีความเกรงใจ มีความพึงพอใจในการท�างาน ไม่มีการขัดขวาง ทุกคน

มีความรู้สึกความเป็นเจ้าของ มีขวัญและก�าลังใจที่ดีในการท�างาน ซึ่งจัดว่าบรรยากาศประเภทนี ้

เป็นบรรยากาศที่พึงประสงค์ 

  มีแนวโน้มบรรยากาศท่ีดีหรือบรรยากาศแบบเปิดสู่การปฏิบัติ ได้แก่ จัดสภาพแวดล้อม 

ทางกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมทีเ่ป็นวตัถ ุเช่น บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน 

ห้องประกอบ ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สิ่งชี้วัดถึงลักษณะ สภาพแวดล้อมทางวิชาการ ได้แก่ 

การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ตลอดจนการจัดบริการ  

  ๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา

เป็นการเปิดโอกาสให้ผู ้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เห็นผลเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงเดือน  

พันธุมนาวิน ได้ศึกษาเรื่อง “การพบสมมุติฐานส�าคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจในภาวะผู้น�าตามทฤษฎี 

Fieldle จากการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย” ผลการศึกษาพบว่า
7
 “ภาวะผู้น�าของไทย 

จะได้รับความพึงพอใจขึ้นอยู่กับความนิยมของคนส่วนใหญ่ แม้ผู้น�าเหล่านั้นจะมิได้กระท�าประโยชน์

ประการใดให้แก่กลุม่ชนเหล่านัน้มากมาย สิง่หนึง่ทีน่่าสนใจในประเทศไทยพบว่า ผูน้�าทีไ่ด้รบัความนยิม

ชมชอบของคนส่วนใหญ่จะเป็นผูน้�าท่ีมคีณุภาพ โดยคณุภาพทีดี่ของผู้น�าจะประกอบไปด้วยคณุลกัษณะ

ส�าคัญทั้งทางจิตวิทยาและพฤติกรรม แต่ตามทฤษฎีของ Fieldler จะสนับสนุนผู้น�าไทยเฉพาะบุคลิก

ด้านจิตวิทยาดีประการเดียว”

 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก�าหนดขอบข่ายของการบริหารงานในสถานศึกษาไว้ ๔ กลุ่ม ได้แก่  

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป โดยสอดคล้อง

กับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย แนวทางการด�าเนินงาน และ

โครงการส�าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือสร้างความมั่นคง พัฒนา 

 7 ดวงเดือน พันธุมนาวิน, “ภาวะผู้น�าทางการเมือง”, วารสารพัฒนบริหารศาสตร ์๓๙, ๔ (ธันวาคม ๒๕๔๒): 

๙๙.
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ก�าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การพัฒนาหลักสูตร 

กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ

ศึกษา สร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล�า้ทางการศึกษา สร้างโอกาสและความ

เสมอภาคทางการศกึษาโดยยกระดบัคณุภาพสถานศกึษา เพิม่โอกาสทางการศกึษาผ่านเทคโนโลยดีจิทิลั 

และจัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที ่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และพัฒนาระบบและการบริหาร

จัดการ พัฒนาระบบบริหารจัดการ เรื่องกฎหมายปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน การขับเคลื่อน

นโยบายระดับพื้นที่ ให้บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 

 วิเคราะห์แนวโน้มเชิงทฤษฎีและรูปแบบการบริหารการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

 ๑) แนวโน้มการบรหิารวชิาการสูก่ารปฏบิติัตามหลกัพทุธบรูณาการ โดยการเสริมสร้างความ

มั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน�าพระราชปณิธานและพระราชกระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร  

การเรียนการสอนวิชาที่มีเน้ือหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบันพระมหากษัตริย์ พัฒนากระบวน 

การเรยีนการสอน เพือ่ความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กจิกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน ยกระดับวชิาภาษา

องักฤษรองรบั Thailand 4.0 โดยน�าหลกัพทุธธรรมมาบรูณาการร่วมกบัแนวทางปฏบิติั คอื หลักปัญญา 

๓ มาบูรณาการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ สุตมยปัญญา หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจอันเกิดจากการฟัง 

อ่าน สนทนา เรยีนรูก่้อให้เกดิปัญญา ทีส่่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ รวมถึงปัจจัยภายนอก อนัได้แก่ คูม่อื 

ต�ารา สถานที่ สิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น จินตามยปัญญา หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ

ท�าให้เกิดปัญญาจากการคิดหาแนวทางนวัตกรรมหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมหรือก่อให้เกิดกระบวนการ 

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นเหตุ เป็นผล และมีวิจารณญาณ ภาวนามยปัญญา หมายถึง 

ความรู้ ความเข้าใจที่ก่อให้เกิดปัญญาจากการปฏิบัติ การกระท�ากิจกรรมที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติ และเกิด

ความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง 

 ๒) แนวโน้มการบริหารงานบุคคลสู่การปฏิบัติตามหลักพุทธบูรณาการ พัฒนาระบบการผลิต

และพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน 

น�าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครู

หรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้ง

ปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน การสอนและการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนเป็นส�าคัญ จัดโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ส�านักงานคณะกรรมการ 
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การศกึษาขัน้พืน้ฐานและส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา เป็นหน่วยงานหลกัด�าเนนิการสรรหา

ครู (การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา) เปิดโอกาสให้คนเก่ง

มาเป็นครู

 การบริหารงานบุคคลในปัจจุบันในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้บริหารจะต้องวางนโยบาย แผนการพัฒนา

บุคลากรประจ�าทุกปีและปฏิบัติตามแผนให้ชัดเจนและประยุกต์กับหลักอิทธิบาท ๔ หลักปฏิบัติที่เป็น

บนัไดแห่งความส�าเรจ็ในการปฏบิตักิจิทกุอย่าง ๑) ฉนัทะ ความพอใจในการบริหาร ร่วมคดิ ร่วมวางแผน 

ร่วมปฏิบัติ ๒) วิริยะ ความเพียรไม่ท้อถอยในการประกอบกิจนั้นๆ ด้วยการลงมือปฏิบัติอย่างไม่ย่อท้อ 

๓) จติตะ เอาใจใส่ไม่ทอดธรุะในเรือ่งนัน้ๆ ด้วยการร่วมกนัตัดสินใจปฏบิติัตามแผนทีว่างไว้อย่างถกูต้อง

และเหมาะสม ๔) วมัิงสา จะต้องท�างานน้ันต่อไป บันไดสูค่วามส�าเรจ็สีป่ระการทีก่ล่าวนีข้้อสดุท้ายส�าคญั

สุดเพราะเป็นการพิจารณาร่วมกันติดตามผลงานท่ีท�าและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการท�างาน  

ร่วมกันคิดพัฒนาปรับปรุงให้งานดีขึ้นเพื่อรับผลประโยชน์ท่ีได้จากการบริหารเพ่ือความส�าเร็จและการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ๓) แนวโน้มการบรหิารงานงบประมาณสูก่ารปฏบัิตติามหลกัพทุธบรูณาการ การบรหิารจดัการ

เร่ืองเงินมีความเสี่ยงสูงผู้บริหารจะต้องรู้และเข้าใจรวมถึงจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและแม่นย�ากับกฎ

ระเบยีบ โดยผู้บรหิารจะต้องม ีการวางแผนงบประมาณ ก�าหนดผลผลติและการค�านวณต้นทนุ จดัระบบ

จดัซือ้จดัจ้าง บรหิารการเงนิและการควบคมุงบประมาณ รายงานทางการเงนิและผลด�าเนนิงาน บริหาร

สินทรัพย์ ตรวจสอบภายใน สถานศึกษาต้องมีฝ่ายรับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน มีอิสระในการ

ด�าเนินงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน เน้นการตรวจสอบทางการเงิน และผลโดยน�าหลักการ

ด�าเนินงานการใช้ทรัพย์ในพุทธศาสนานั้นได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการใช้สอยทรัพย์สิน เงินทองที่หามาได้ 

 ๔) แนวโน้มการบริหารงานทั่วไปสู่การปฏิบัติตามหลักพุทธบูรณาการ จัดสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุ เช่น บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน 

ห้องประกอบ ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สภาพแวดล้อมทางวิชาการ ได้แก่ การจัดบรรยากาศ

การเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ

ต่าง ๆ  โดยการจดัสภาพแวดล้อมในพทุธศาสนาประกอบด้วย สปัปายะ ๗ คอื สิง่ทีเ่หมาะกัน สิง่ทีเ่ก้ือกลู 

ช่วยสนับสนุนในการบ�าเพ็ญภาวนาให้ได้ผลดี ช่วยให้สมาธิตั้งมั่น ไม่เสื่อมถอย ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้

ในองค์กร ได้แก่อาวาสสัปปายะ หมายถึง ที่อยู่ซึ่งเหมาะกัน เช่น ไม่พลุกพล่านจอแจ โคจรสัปปายะ 

หมายถึง อาหาร ทางสัญจรสะดวก ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไป ภัสสสัปปายะ หมายถึง การพูดคุยที่เหมาะกัน 

ปุคคลสัปปายะ หมายถึง บุคคลที่ถูกกันเหมาะกันมีความเป็นกัลยาณมิตร โภชนสัปปายะ หมายถึง 
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อาหารที่เหมาะกัน เช่น ถูกกับร่างกาย เกื้อกูลต่อสุขภาพ อุตุสัปปายะ หมายถึง ดินฟ้าอากาศธรรมชาติ

แวดล้อมที่เหมาะกัน เช่น ไม่หนาวเกินไป ไม่ร้อนเกินไป เป็นต้น อิริยาปถสัปปายะ หมายถึง อิริยาบถ

ที่เหมาะกัน

 การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาสู่การปฏิบัติ ได้แก่ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน 

การสอน การวดัและประเมนิผล ผลติ พฒันาคร ูคณาจารย์และบคุลากรทางการศกึษา ยทุธศาสตร์ผลิต

และพัฒนาก�าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ ของการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์

ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต การบริหาร 

แบบมีส่วนร่วมมาบูรณาการร่วมกับหลักพุทธธรรม คือ หลักสาราณียธรรม ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความ

ระลึกถึงกัน ถือว่าเป็นธรรมที่เป็นพลังในการสร้างความสามัคคี มีอยู่ 6 ข้อ คือ กายกรรม อันประกอบ

ด้วยเมตตา วจีกรรม อันประกอบด้วยเมตตา มโนกรรมอัน ประกอบด้วยเมตตา สาธารณโภคี คือ  

การรู้จักแบ่งสิ่งของให้กันและกันตามโอกาสอันควร สีลสามัญญตา คือ ความรักใคร่สามัคคี รักษาศีล

อย่างเคร่งครัด ทิฏฐิสามัญญตา คือ การมีความเห็นร่วมกัน ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักเคารพและรับฟัง 

ความคิดเห็นของผู้อื่นร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบ 

สรุปการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
 การบรหิารการศกึษา : แนวคดิ ทฤษฎีและรปูแบบการบรหิารจัดการโดย การบริหารงานวชิาการ 

ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน�าพระราชปณิธาน

และพระราชกระแสด้านการศกึษา พฒันาหลกัสตูร การเรยีนการสอนวชิาทีม่เีนือ้หาเกีย่วประวติัศาสตร์

และสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ พฒันากระบวนการเรยีนการสอน เพือ่ความปรองดองและสมานฉนัท์ เช่น 

กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ส่งเสริม สนับสนุนให้คน 

ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม 

 การบริหารงานบุคคล ตามแผนอัตราก�าลัง พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและ

มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน น�าเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

เช่น การเรยีนทางไกล การเรยีนโดยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ เป็นต้น รวมทัง้ปรับระบบการประเมนิสมรรถนะ

ที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

 การบริหารงบประมาณ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด 

การศึกษา ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ
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การจัดการศึกษา มีการวางแผนงบประมาณ ก�าหนดผลผลิตและการค�านวณต้นทุน จัดระบบจัดซ้ือ 

จัดจ้าง บริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ รายงานทางการเงินและผลด�าเนินงาน บริหาร

สินทรัพย์ และตรวจสอบภายในเมื่อได้งบประมาณมาแล้วก็จัดสรรงบประมาณอย่างถูกต้อง โปร่งใส 

และสามารถตรวจสอบได้น�าทรัพย์ที่ถูกต้องและได้มาอย่างสุจริตไปบริหารจัดการ 

 การบรหิารงานท่ัวไป ร่วมกบัชุมชน มแีนวโน้มการมส่ีวนร่วมในการบรหิารการศกึษาสูก่ารปฏบิติั 

ได้แก่ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก�าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ 

ความต้องการ ของการพฒันาประเทศ ส่งเสรมิให้ปฏบิตัติามหลกัสาราณยีธรรม ได้แก่ สร้างความสามคัค ี

อนุเคราะห์ช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อต่อผู้อ่ืน ไม่รังแกท�าร้ายผู้อื่น มีวาจาท่ีดี สุภาพ อ่อนหวาน ไม่คิด 

มุ่งร้ายพยาบาท แบ่งปันไม่เอารัดเอาเปรียบกันและร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาและรับผลประโยชน์ร่วมกัน
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