
 

 

 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ืองการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของต าแหน่ง      
ครูผู้ช่วย : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นท่ีเขตดินแดง  
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณทิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของต าแหน่งครูผู้ช่วย 
: กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดง* 

สโรธินี  โรจนธนากร** 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มของต าแหน่งครผูู้ช่วย ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ และแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการน า
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการเตรยีมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้ของต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและ
วิจัยสนาม ในส่วนของการวิจยัสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสมัภาษณ์ โดยสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้างจากผู้ให้
ข้อมูลส าคญั จ านวน 7 คน ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยผู้บริหารและคณะกรรมการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มได้น าหลักธรรมาภิบาลมาเป็นหลักการและแนวทางในการเตรยีมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มของต าแหน่งครูผูช่้วย ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคณุธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 
หลักความรับผดิชอบ และหลักความคุ้มค่า เพื่อให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของต าแหน่งครูผู้ช่วย
เกิดผลสมัฤทธ์ิ มีการประเมินทีเ่ปน็ธรรม โปร่งใส ผูร้ับการประเมินสามารถตรวจสอบการประเมิน เกดิประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา และส่งผลให้การบริหารทรัพยากรบคุคลในภาพรวมของกรุงเทพมหานครเกิด 
ผลสัมฤทธ์ิในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการเตรยีมความพรอ้มและพัฒนา
อย่างเข้มของต าแหน่งครูผู้ช่วยมีปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินการ คือ สถานศึกษาบางแห่งไม่ให้ความส าคญัใน
การด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างจริงจัง ผู้เกีย่วข้องขาดความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ถูกต้องชัดเจน เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการมรีายละเอียดมาก ไม่ชัดเจน และความแตกต่างของทัศนคติ
และบุคลิกภาพของครผูู้ช่วยท่ีขากความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ประกอบกับระยะเวลาในการเตรียม  
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มนานเกินไปเป็นภาระงานของครูผู้ช่วยและคณะกรรมการ โดยเฉพาะกรรมการที่มา
จากผู้ทรงคณุวุฒิ ซึ่งมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค คือ จัดฝึกอบรมและประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และแนวทางการปฏิบัติให้กับทุกฝา่ยที่เกี่ยวข้อง แจ้งข้ันตอนและกระบวนการให้ทราบล่วงหน้าและก าหนดระยเวลา
ในการรายงานผลการประเมินตามล าดับชั้น และมีข้อเสนอแนะ คือ ควรจัดท าเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินให้ได้
มาตรฐาน จดัท าระบบติดตามประเมินผล จัดท าคูม่ือมอบให้สถานศกึษาทราบและน าไปปฏิบัติ ตลอดจนผู้มีอ านาจ
นิติบัญญตัิควรแกไ้ขเพิ่มเติมเกีย่วกับแนวทางการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ังคับบัญชาและคณะกรรมการ และควรปรับ
หลักสตูรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างการบรหิารของ
กรุงเทพมหานครยิ่งข้ึน  
 
ค าส าคัญ : หลักธรรมาภิบาล การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย 
 
บทน า 

ประเทศไทยได้ก าหนดยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อเป็นกรอบใน   การพัฒนา
ประเทศในระยาว เพื่อให้บรรลุวสิยัทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งได้
ระบุว่ายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มสีถาบันชาติ ศาสนา  
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พระมหากษตัริย์ที่เขม้แข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจติใจประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกท่ี
น าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนือ่งและโปร่งใสตามหลักธรรมาภบิาล ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบจ าเปน็ของการ
ปฏิรูประบบบรหิารราชการแผ่นดนิของประเทศไทยใหส้ามารถด าเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสูเ่ป้าหมาย
อนาคตของประเทศท่ีพึงประสงค์ได้ในระยะยาว โดยมีนโยบายความมั่นคงของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล และแผนบรหิารราชการแผ่นดินหรือแผนพัฒนาต่าง ๆ ของ
กระทรวงและจังหวัดรองรับเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบตัิ ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ความท้าทายของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในปัจจุบัน 

 กรุงเทพมหานครได้จดัท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) โดยน ากรอบการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและแผนวสิัยทัศน์ของประชาชนเพื่อการ
พัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี มาบูรณาการร่วมกัน โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) ก าหนดวิสัยทัศน์ 
การก้าวสู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ในปี พ.ศ. 2575 ด้วยมิติการพัฒนากรุงเทพมหานคร 7 ด้าน ซึ่งมีมิติการ
พัฒนาด้านการบรหิารทรัพยากรบคุคลที่จะเป็นมาตรการในการขับเคลื่อนให้การบริหารราชการของ
กรุงเทพมหานครสัมฤทธ์ิผล สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อกรุงเทพมหานคร ในฐานะ
เมืองหลวงได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึง่การบริหารทรัพยากรบคุคลหรือในปัจจุบันนิยมใช้ค าว่าการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (Human Resource Management) ด้วยเหตุที่ว่ามนุษยเ์ปน็ทรัพยากรที่มีค่ายิ่งและเป็นทรัพยากรที่
สามารถปฏิบัติงานจนก่อให้เกดิผลงานสร้างสรรค์ต่อสังคมได้มากมายถ้าหากน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเรียกว่า
การบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ด้ถูกต้อง ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหานครแห่งเอเชีย” ตามแผนวิสัยทัศน์ของประชาชน 
กรุงเทพมหานครเป็นที่รวมของคนดี และคนเก่ง สามารถปฏิบัติงานที่รองรับความต้องการของประชาชนไดอ้ย่างมืออาชีพ 
ซึ่งตามความหมายทางวิชาการ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ที่ปฏิบัตงิานแบบมีอาชีพมีขีดสมรรถนะสูง สามารถ
รองรับภารกจิที่ท้าทายของกรุงเทพมหานครในการก้าวสู่มหานครแห่งเอเชีย รวมทั้งเป็นผูม้ีคุณธรรม จริยธรรม   
เป็นที่เช่ือมั่นของประชาชนมีจุดมุง่หมายภายในระยะ 20 ปี ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อการท างาน และความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ เป็นร้อยละ 90-95 และกรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็ง เอื้อต่อความเป็นธรรม 
สามารถสรา้งสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถดึงดูดผู้มี
ความสามารถสูง และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ มีจุดมุ่งหมายภายในระยะ 20 ปี ติดอันดับ      
Top 10 หน่วยงานราชการที่บัณฑิตจบใหม่ต้องการเข้ามาปฏิบัติงานมากที่สุด (Employers of Choice) แม้ว่า
กรุงเทพมหานครจะมุ่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ดทีี่สุดแกป่ระชาชน โดยเน้นการเพิม่ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สร้างมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนองต่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ด้วยบริบทสภาพแวดล้อมท่ีกระทบต่อการบรหิารงาน ซึ่งมี
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มติิด้านการพัฒนาองค์การและทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเป็น
ประเด็นที่มีความส าคัญและท้าทายต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในอนาคตเป็นอย่างยิ่ง โดยถือเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ี
จะเอื้อต่อการน าพากรุงเทพมหานครไปสู่ “มหานครแห่งเอเชีย” ดังที่มุ่งหวัง (กรุงเทพมหานคร, ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล, ม.ป.ป., หน้า 374-375) 

 ในปัจจุบนัทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ข้าราชการกรงุเทพมหานครสามญั ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร บุคลากร
กรุงเทพมหานคร และพนักงานกรุงเทพมหานคร อาจกล่าวได้ว่าข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษากรุงเทพมหานคร
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคญัต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรุงเทพมหานคร เนือ่งจากเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ใน
การอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนใหพ้ร้อมทีจ่ะเปน็ทุนมนษุย์ที่มีคณุภาพซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการพฒันากรุงเทพมหานคร
และการพฒันาประเทศต่อไป ดังนั้น การเตรยีมความพร้อมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครตั้งแต่แรกบรรจุและแต่งตั้งผูส้อบแข่งขันได้ใหเ้ข้ารบัราชการจึงมคีวามส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่ง ดังนัน้ 
กรุงเทพมหานครจึงขออนุมัติก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วย
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู สบืเนี่องจากหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 
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2548 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวธิีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามพระราชบัญญตัติิระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ส าหรับผูไ้ด้รบัการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารบัราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่งครผูู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู เพื่อให้การเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามนยัมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยอนุโลม ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการกรงุเทพมหานคร 
พ.ศ. 2550 ส าหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารบัราชการครูกรงุเทพมหานครในต าแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งครู บรรลุความมุ่งหมายในการเพิม่พูนความรู้ ทักษะและบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวชิาชีพท้ังการ
ปฏิบัติงานแบะการปฏิบตัิตนท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครู ก.ก. จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ต าแหน่งครผูู้ช่วย ก่อนแต่งได้ให้ด ารง
ต าแหน่งครู ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางหัวข้อของหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มตามนัยหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2548 ให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร, กองอัตราก าลัง, ม.ป.ป., หน้า 204)  

 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของกรุงเทพมหานครและมหีน้าท่ีความรับผดิชอบปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดง  ศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของต าแหน่งครูผู้ช่วย เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการองคค์วามรู้ให้กับ
องค์การ และเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจยั 2 วิธี ดังนี ้
 1.  การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ วารสาร
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งของทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของต าแหน่ง    
ครูผู้ช่วย 

2.  การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสมัภาษณ์ 
แบบมีโครงสร้าง หรือการสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview) 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 1.  ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร ท่ีเกี่ยวข้องในการน า     
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการเตรยีมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้ของต าแหน่งครูผู้ช่วย 

2.  กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เป็นการเลือกสุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคณุลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561ก, 
หน้า 45) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 7 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี ้
  2.1  เป็นผู้มหีน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้ เช่น 
งบประมาณ บุคลากร เอกสาร สื่อ และอื่น ๆ ให้แก่สถานศึกษาทุกดา้น ได้แก่ ผู้อ านวยการเขต จ านวน 1 คน 
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 2.2  เป็นคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานครต าแหน่งครูผู้ช่วย  ได้แก่ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการ
สถานศึกษา และครูพี่เลี้ยง จ านวน 3 คน 

 2.3  เป็นผู้รายงานผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครผูู้ช่วย ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศกึษา จ านวน 3 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณศีึกษาครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดย

สัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
ลักษณะของการสัมภาษณเ์ป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสมัภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถาม
เดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) และการสัมภาษณจ์ะท าการสัมภาษณเ์ป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บ
รวบรวมข้อมลูผู้ศึกษาได้ก าหนดวนันัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจง้ให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการ
สัมภาษณผ์ู้สัมภาษณจ์ะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสยีง โดยก่อนสมัภาษณจ์ะขออนุญาตผู้ถูกสมัภาษณ์ในการจด
บันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

การทดสอบคณุภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
ส าหรับการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของแบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง หรือ
การสัมภาษณแ์บบเป็นทางการนั้น ผู้วิจัยได้ปรึกษากับท่ีปรึกษาโครงการซึ่งเป็นผูม้ีประสบการณ์ในการท าการวิจัย
มาแล้ว เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นไดว้่าแนวการสัมภาษณด์ังกล่าว มีความชัดเจน ตรงประเด็น สอดคล้อง และ
ครอบคลมุวัตถุประสงค์ของการวิจยัที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม และใช้วิธีการทดสอบคุณภาพของข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangulation) ของ Denzin (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า129-130) ดังต่อไปนี้ 
 1.  การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมลูที่ผู้วิจัยไดม้านั้น
ถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คอื การสอบแหล่งของข้อมูลแหล่งที่มาท่ีจะพิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่ แหล่ง
เวลา แหล่งสถานท่ี และแหล่งบุคคล ท้ังนี้ แหล่งเวลา หมายถึงว่า ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ แหล่ง
สถานท่ี หมายถึงว่า ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่ แหล่งบุคคล หมายถึงว่า ถ้าบุคคลผูใ้ห้ข้อมูล
เปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรอืไม ่
 2.  การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วจิัย (Investigator Triangulation) คือ การตรวจสอบว่า ผู้วิจัยแตล่ะคน
จะได้ข้อมูลตา่งกันอย่างไร  
 3.  การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบว่า ถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิด
ทฤษฎีต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความข้อมลูแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด อาจท าได้ง่ายกว่าในระดบัสมติฐาน
ช่ัวคราว (Working Hypothesis) และแนวคิดขณะทีล่งมือตีความสรา้งข้อสรุปเหตุการณ์แตล่ะเหตุการณ์ 
 4.  การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) คือ การใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลูต่าง ๆ กัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดยีวกัน เช่น ใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับการซักถามพรอ้มกันนั้นก็
ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย   

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัมีวิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู ดังต่อไปนี ้
 1.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเกบ็รวบรวมข้อมลูทั่วไป โดยการ
รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่
      1.1  หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ 
      1.2  หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
      1.3  งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด  
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      1.4  เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึน้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น 
นโยบาย กฎระเบยีบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบตัิงาน ประกาศ ค าสัง่ เป็นต้น 
 2.  วิธีการรวบรวมข้อมลูจากภาคสนาม ผู้วิจยัจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์  โดยผู้ที่วิจยัเลือก
วิธีการสัมภาษณต์ามวัตถุประสงคข์องการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) 
โดยที่ผู้ที่วิจยัต้องท าการสมัภาษณไ์ปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจยัจะสัมภาษณ์ตามข้อท่ีก าหนด
ไว้เท่าน้ัน และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตาม    
ค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ ์

การวิเคราะห์ข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการศกึษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยัมีขั้นตอนในการ

วิเคราะห์ ดังต่อไปนี ้
 1.  ผู้วิจัยจะน าข้อมลูที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแตล่ะประเด็น 
 2.  น าข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความ
แตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นวิเคราะห์ 
 3.  น าข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มคีวามคล้ายคลึงกันและแตกต่าง
กันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห ์
 4.  น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อสรุปและตีความผลการวิจยัการ
น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของต าแหน่งครูผู้ช่วย สภาพปญัหาและอุปสรรค
ในการด าเนินการ และข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
ปัจจุบันหลักธรรมาภิบาลถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางในหน่วยงานหรือองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจรติคอร์รปัช่ันในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากค าว่า การเมืองแล้วค าว่าธรรมาภิบาลก็เป็นอีกค า
หนึ่งที่ถูกใช้หรือพูดถึงกันอย่างแพร่หลายแต่ไม่มีค าจ ากัดความเดยีวที่อธิบายความหมายของค านั้นอยา่งเป็นที่
ยอมรับกันทั่วไป มีการให้ความหมายที่หลากหลายและแปลเป็นภาษาไทยก็มีการใช้หลายค า เช่น ธรรมาภิบาล การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บรรษทัภิบาล หลักธรรมรัฐ เป็นต้น ในการวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยใช้ค าว่า “ธรรมาภิบาล” ซึ่งมี
ผู้รูไ้ด้นิยามความหมายไว้ ดังนี้ 

บวรศักดิ์ อุวรรณโน (อ้างถึงใน ปธาน สุวรรณมงคล, 2558, หน้า 3-4) อธิบายว่า อภิบาล หมายถึง 
วิธีการใช้อ านาจเพื่อบริหารทรัพยากรขององค์การ ดังนั้นค าว่า “ธรรมาภิบาล” หมายถึง วิธีการที่ดีในการใช้อ านาจ
เพื่อบริหารจดัการทัพยากรขององค์การ  
 ปธาน สุวรรณมงคล (2558, หน้า 5) ได้ให้ความเห็นว่า ธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหาร  การปกครองที่
มุ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชน และประเทศชาตโิดยยดึหลักเหตผุล และความเป็นธรรม กล่าวอีกแง่มุมหนึ่ง    
ธรรมาภิบาลเป็นท้ังหลักการ (principles) และแนวทาง (guidelines) ส าหรับการปฏบิัติให้เป็นไปตามหลักการที่
ก าหนด 

พรรณดิา วาสกลุ (2559, หน้า 262) ได้กล่าวว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบใหส้ังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคเอกชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายปฏบิัติการ ฝ่ายราชการและฝ่ายธรุกิจ สามารถอยูร่่วมกนัอย่างสงบสุขมีความรู้รักสามคัคี และร่วมกัน
เป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอยา่งยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภมูิคุ้มกันแก่ประเทศเพื่อบรรเทา 
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ป้องกัน หรือแก้ไขเยียวยาภาวะวกิฤตภยันตรายที่หากจะมีในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความ
โปร่งใส และความมสี่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส าคญัอยู่ด้วยกัน 6 ประการ คือ หลักนติิธรรม หลักคณุธรรม   
หลักความโปร่งใส หลักการมสี่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลกัความคุ้มค่า 

วรัชยา ศิริวัฒน์ (2561, หน้า 80-81) ได้ให้ความหมายหลักธรรมาภบิาล (Good Governance) ว่า    
การบริหารจัดการที่ดี หมายถึง แนวคิดการบรหิารจดัการทีไ่ด้รบัการออกแบบสร้างขึ้นเพื่อให้การบริหารงานในวันนี้
รองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ไดอ้ย่างลงตัว 
 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (อ้างถึงใน ปธาน สุวรรณมงคล, 2558, หน้า 4) ได้ให้ค าจ ากัด
ความว่า หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจดัการ การควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ เป็นไปตามครรลองคลอง
ธรรม นอกจากน้ียังหมายถึงการบริหารจดัการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ธรรมที่ใช้ในการ
บริหารงานนี้มคีวามหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หาไดม้ีความหมายเพยีงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบตัิ อาทิ   
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น 

นอกจากทีผู่้รู้ได้ให้ความหมายของหลักธรรมาภิบาลไว้อย่างหลากหลายแล้ว ยังมีการกล่าวถึงองค์ประกอบ
หรือลักษณะของหลักธรรมาภิบาลไวห้ลากหลายเช่นเดียวกัน ดังนี ้

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561ก, หน้า 102-103)  ได้กล่าวว่า UNESCAP 
เสนอว่าธรรมาภิบาลประกอบด้วยคุณลักษณะทีส่ าคัญ 8 ประการ 
 1.  การตรวจสอบได้ (Accountable) โดยทั่วไปองค์การจะได้รับการตรวจสอบจากผู้ที่ไดร้ับผลกระทบ
จากการตดัสินใจหรือการกระท าขององค์การนั้น การตรวจสอบไดไ้มส่ามารถน าไปบังคับใช้ได้โดยปราศจากหลัก
ความโปร่งใสและหลักนิติธรรม 
 2.  ความโปร่งใส (Transparent) คือ การตัดสินใจและการบังคับใช้ให้มีการปฏิบัติตาม    หลักนิติธรรม 
และยังหมายถึงว่า ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบจากการตดัสินใจนั้น สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไดโ้ดยอิสระ โดยที่
ข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องได้รบัการจัดเตรียมให้อยู่ในรูปแบบและสื่อที่เข้าใจได้ง่าย 
 3.  การสนองตอบต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย (Responsive) ธรรมมาภิบาลต้องการสถาบันและ
กระบวนการซึ่งพยายามจะตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล 
 4.  ความเท่าเทียมกันและการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม (Equitable and Inclusive) สังคมที่มีการกินดอียู่ดี
ต้องมีหลักประกันว่าสมาชิกทั้งหมดรู้สึกตนว่า ตนเองมสี่วนร่วมในสงัคม ไม่ได้แบ่งแยกออกจากสังคมส่วนใหญ่
โดยเฉพาะบุคคลที่ด้อยโอกาสต้องมีโอกาสในการปรับปรุงและรักษาสถานภาพการกินดีอยู่ด ี
 5.  ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effective and Efficient) ธรรมาภิบาล คือ กระบวนการและสถาบัน
จะผลิตผลที่สามารถบรรลุความตอ้งการของสังคมได้ ในขณะที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยประสิทธิภาพใน
บริบทของธรรมาภบิาลครอบคลมุถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและป้องกันสิ่งแวดล้อมด้วย 
 6.  การมีส่วนร่วม (Participatory) การมีส่วนร่วมทั้งผู้หญิงและผู้ชายเป็นหลักทีส่ าคัญใน  ธรรมาภิบาล 
การมีส่วนร่วมเป็นได้ทั้งทางตรงและผา่นสถาบันท่ีได้รับการยอมรับหรือเป็นตัวแทน การมีส่วนร่วมจ าเป็นต้องมีการ
บอกกล่าวและจัดระบบด้วย 
 7.  นิติธรรม (Follows the Rule of Law) การบริหารจดัการที่ดตีอ้งการกรอบทางกฎหมายเพื่อท่ีจะ
บังคับใช้อย่างเป็นธรรม เป็นการปกป้องด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะคนกลุ่มน้อย นติิธรรมต้องอาศัยความเป็น
อิสระขององค์การศาลและต ารวจที่มีความเป็นธรรมและไม่คอรร์ัปชัน่ 
 8.  ฉันทามติ (Consensus-Oriented) สังคมประกอบด้วยคนหลายกลุ่มซึ่งมีความเห็นแตกต่างกัน 
หลักการบริหารจัดการที่ดีควรท าให้เกิดหลักฉันทามติในสังคม ซึ่งเปน็สิ่งที่ดีท่ีสุด ส าหรับชุมชนโดยรวม ซึ่งการที่จะ
ท าเช่นนี้ได้ต้องอาศัยมมุมองส าหรบัการพัฒนาทรัพยากรบคุคลแบบยั่งยืน และวิธีการในการบรรลุเปา้หมายการ
พัฒนาดังกล่าว โดยอาศยัความเข้าใจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและบริบทของสังคมนั้น ๆ 
 
 
 



7 
 

 ปธาน สุวรรณมงคล (2558, หน้า 8-10) ได้กล่าวว่า UNDP ได้วางองค์ประกอบธรรมาภิบาล ดังนี ้
 1.  การมีส่วนร่วม (Participation) ชายและหญิงทุกคนควรมีสิทธิมเีสียงในการตดัสินใจทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมผ่านทางสถาบันตัวแทนอันชอบธรรมของตน การมสี่วนร่วมที่เปิดกว้างนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของการมี
เสรภีาพในการรวมกลุ่มและการแสดงความคดิเห็น รวมถึงสามารถเข้ามามี   ส่วนร่วมอยา่งมีเหตผุลในเชิงสร้างสรรค์  
 2.  นิติธรรม (Rule of Law) กรอบตัวบทกฎหมายต้องมีความเป็นธรรมไม่มีการเลือกปฏิบตัิ โดยเฉพาะใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน 
 3.  ความโปร่งใส (Transparency) ต้องอยู่บนพื้นฐานของการไหลเวยีนของข้อมูลข่าวสารโดยบคุคลทีม่ี
ความสนใจจะต้องสามารถเข้าถึงสถาบัน กระบวนการและข้อมลูข่าวสารได้โดยตรง 
 4.  การตอบสนอง (Responsiveness) สถาบัน กระบวนการด าเนนิงาน ต้องพยายามเอาใจใสผู่้มีส่วนได้
ส่วนเสยีทุกฝ่าย 
 5.  การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus-Oriented) มีการประสานความแตกต่างในผลประโยชน์ของฝ่าย
ต่าง ๆ เพื่อหาข้อยุติร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายไม่ว่าจะเปน็นโยบายและกระบวนการขั้นตอนใด ๆ ให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้
 6.  ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity) ชายและหญิงทุกคนต้องมีโอกาสในการปรับปรุงสถานะ
หรือรักษาระดับชีวิตความเป็นอยูข่องตน 
 7.  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) สถาบัน กระบวนการต้องสรา้ง
ผลสัมฤทธ์ิที่ตรงต่อความต้องการและขณะเดยีวกันก็ต้องใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชยส์ูงสดุ 
 8.  ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้มีอ านาจตดัสินใจไม่ว่าจะอยู่ในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กร
ภาคประชาสังคม ต้องมภีาระรับผดิชอบต่อสาธารณชนท่ัวไปและผูม้สี่วนไดเ้สียในสถาบันของตน 
 9.  วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Vision) ผู้น าและสาธารณชนต้องมีมุมมองที่เปิดกว้างและ      
เล็งการณ์ไกลเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองและการพัฒนามนุษย์ (สังคม) รวมถึงมีจิตส านึกว่าอะไรคือ     
ความต้องการและความจ าเป็นต่อการพัฒนาดังกล่าว ตลอดจนมีความเข้าใจในความสลับซับซ้อนของบริบททาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในแต่ละประเด็นนั้น 
 วิโรจน์ ก่อสกลุ (2561ก, หน้า 103-105) ได้กล่าวถึงธรรมาภิบาลในประเทศไทยว่า มีระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี ้
 1.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการสร้างระบบบรหิารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ พ.ศ. 2542 ใน
การบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมที่ดีควรจัดหรือส่งเสรมิให้สังคมไทยอยู่บนพ้ืนฐานของหลักส าคญัอย่างน้อย 6 
ประการ ดังนี ้
  1.1  หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ใหท้ันสมัยและ  เป็นธรรม เป็น
ที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเปน็การปกครอง
ภายใต้กฎหมายมิใช่อ าเภอใจหรืออ านาจของบุคคล 
  1.2  หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือ
หลักนี้ในการปฏบิัติหน้าที่ให้เป็นตวัอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน 
เพื่อให้คนไทยเป็นคนซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสยัประจ าชาติ 
  1.3  หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้ใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุง
กลไกการท างานทุกองค์การทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกและมีกระบวนการใหป้ระชาชน
ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได ้
  1.4  หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความ
คิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคญัของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็นการไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ 
การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ 
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  1.5  หลักความรับผดิชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ความส านึกในความรับผดิชอบต่อ
สังคม การใส่ใจปญัหาสาธารณะของบ้านเมือง การกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนความเคารพในการแก้ไข
ปัญหาที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
  1.6  หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจดัการและการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแกส่่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคณุภาพ
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบรูณ์ยั่งยืน 

 2.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การบริหาร
บ้านเมืองที่ดีเพื่อให ้
  2.1  เกิดประโยชนส์ุขของประชาชน 
  2.2  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
  2.3  มีประสิทธิภาพและเกดิความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
  2.4  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกนิความจ าเป็น 
  2.5  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ ์
  2.6  ประชาชนได้รับความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ 

2.7  มีการประเมินผลการปฏิบตัิราชการอย่างสม่ าเสมอ 

   ประยุทธ์ จันทร์โอชา (อ้างถึงใน สิทธิพันธ์ พุทธหุน, 2561, หน้า 17-19) ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยระบุว่า การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีหลักธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ดังนี้ 

1.  ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิน่ 
ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏบิัติที่ยืดยาว 
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบยีบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้
เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพิม่ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และ
การรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแตร่ะยะเฉพาะหนา้ไปตามล าดับ
ความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้ด าเนินการได ้

2.  ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบรกิารสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด 
และสะดวก ท้ังวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผูร้ับผดิชอบท่ีชัดเจน ขั้นตอนท่ีแน่นอน ระยะเวลาด าเนินการที่
รวดเร็ว และระบบอุทรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมชิอบก่อให้เกิด
การทุจริต การสญูเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเวลาเฉพาะหน้าจะ
เน้นปรับปรุงหน่วยงานให้บริการดา้นการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณในชีวิตประจ าวันเป็นส าคญั 

 3.  ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการ
เพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไมต่้องเดินทางมายังส่วนกลาง ศูนย์บรกิารสาธารณะ
แบบครบวงจรที่ครอบคลุมการใหบ้ริการหลากหลาย ซึ่งจะจดัตั้งที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไป
ติดต่อขอรับบริการไดโ้ดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบคุคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop 
Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการ
สร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยดั มีประสิทธิภาพ และมรีะบบบูรณาการ 

4.  เสริมสร้างระบบคณุธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน  การแทรกแซง
จากนักการเมือง และส่งเสรมิให้มกีารน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ  

5.  ใช้มาตรการทางกฎหมาย ปลกูฝังค่านิยม คณุธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตยส์ุจรติ ควบคู่กับการบริหารจดัการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและ
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ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแกไ้ขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทีไ่ม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจรติ เช่น ระเบียบ
การจัดซื้อจดัจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึง่มีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสีย
ค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

6.  ปรับปรุงและจดัให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่
ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรปูทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจรติและประพฤติมิชอบทั้งทางด้าน
วินัยและคดี รวมทั้งให้ผูร้ับบริการมีโอกาสประเมินระดับความนา่เชือ่ถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการ
ประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จา่ยเงินภาครัฐ 
การปฏิบัตหิรือการละเว้นการปฏบิัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมผีลประโยชน์ขัดแยง้หรือทับซ้อน 
ซึ่งได้มีค าวินจิฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรยีนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวล
เป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

7.  ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองคก์รภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง 
ตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ ท้ังจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินคดีทจุริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือ
ขัดขวาง 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561, หน้า 16-17) ได้เสนอ
ความคิดเห็นว่า Good Governance หรือ ธรรมาภิบาล จ าต้องมลีกัษณะและเง่ือนไข ดังนี้  

1.  การมีส่วนร่วมสาธารณชน (Public Participation) คือ เป็นกลไกกระบวนการที่ประชาชนมีโอกาส
และมสี่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกัน (Equity) ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเข้าร่วมโดยผ่านกลุ่ม
ผู้แทนราษฎร การให้เสรภีาพแก่สือ่มวลชนและสาธารณชน ในการแสดงความคดิเห็นอย่างสร้างสรรค์ 

2.  ความสุจรติและโปร่งใส (Honesty and Transparency) คือ เป็นกลไกท่ีมีความสุจริตและโปร่งใส ซึ่ง
รวมถึงการมรีะบบกติกา และการด าเนินงานท่ีเปิดเผยตรงไปตรงมา ประชาชนสามารถเข้าถึงและไดร้บัข้อมูล
ข่าวสารอย่างเสรี เป็นธรรม ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึง การที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถตรวจสอบและ
ติดตามผลได ้

3.  พันธะความรับผดิชอบต่อสังคม (Accountability) คือ เป็นกลไกที่มีความรับผิดชอบในบทบาท
ภาระหน้าท่ีที่มีต่อสาธารณชน โดยมีการจดัองค์กร หรือการก าหนดกฎเกณฑ์ที่เน้นการด าเนินงานเพื่อสนองตอบ
ความต้องการของกลุ่มต่าง ๆ ในสงัคม อย่างเป็นธรรม ในความหมายนี้ รวมถึงการที่มี Bureaucracy 
Accountability และ Political Accountability ซึ่งจะมีความหมายถึงพันธะ ความรับผดิชอบท่ีมีตอ่สังคมโดยรวม 
สามารถที่จะถูกตรวจสอบและวัดผลการด าเนินงานท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการใช้ทรัพยากร
สาธารณะ 

4.  กลไกการเมืองที่ชอบธรรม (Political Legitimacy) คือ เป็นกลไกท่ีมีองค์ประกอบของ  ผู้ที่เป็นรฐับาล 
หรือผู้ที่เข้าร่วมบรหิารประเทศท่ีมคีวามชอบธรรม เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมโดยรวม ไม่ว่าจะโดยการแต่งตั้ง 
หรือเลือกตั้ง แต่จะต้องเป็นรัฐบาลที่ไดร้ับการยอมรับจากประชาชนว่า มีความสุจริต มคีวามเที่ยงธรรม และมี
ความสามารถท่ีจะบริหารประเทศได้ 

5.  กฎเกณฑ์ที่ยุติธรรมและชัดเจน (Fair Legal Framework and Predictability) คือ มีกรอบของ
กฎหมายที่ยตุิธรรมและเป็นธรรมส าหรับกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนซึ่งคนในสังคมทุกส่วนเข้าใจ 
สามารถคาดหวังและรู้ว่าจะเกดิผลอย่างไรหรือไม่ เมื่อด าเนินการตามกฎเกณฑ์ของสังคม สิ่งเหล่านีเ้ป็นการประกัน
ความมั่นคง ศรัทธา และความเช่ือมั่นของประชาชน 

6.  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) คือ เป็นกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการจดักระบวนการท างาน การจัดองคก์ร การจัดสรรบุคลากร และมีการใช้ทรัพยากร
สาธารณะต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม มีการด าเนินการและการให้บริการสาธารณะที่ให้ผลลัพธ์เป็นท่ีน่าพอใจ
และกระตุ้นการพัฒนาของสังคมทุกด้าน (การเมือง สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ) 
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  การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของต าแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยไดย้ึดหลักธรรมาภิบาลมาเป็นกรอบ
แนวคิดในการประเมินผลการเตรยีมความพร้อมและพัฒนาอยา่งเขม้ของต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นหลัก และด าเนินการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ก าหนด เพื่อให้การ
ด าเนินการเตรยีมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของต าแหน่งครูผูช่้วยเกิดประสิทธิภาพ มีการประเมินผลทีม่ีความ
เป็นธรรม โปร่งใส ครูผู้ช่วยผูร้ับการประเมินสามารถตรวจสอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรยีนและสถานศึกษา 
และส่งผลให้การบริหารงานบุคคลหรือในปัจจุบันนิยมใช้ค าว่าการบรหิารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานครเกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งทางด้านประสิทธิภาพและด้านประสิทธิผล ตามกรอบแนวคิดของหลักธรรมาภิบาล 

 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง สามารถน ามาวเิคราะห์แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ   
เรียงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น ดังนี ้
วัตถุประสงค์ท่ี 1 เพ่ือศึกษาการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของ
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดงมีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของต าแหน่งครูผู้ช่วย ดังต่อไปนี้ 
 1.  หลักนิติธรรม  โดยการยึดถือปฏิบัติตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งกรุงเทพมหานครน ามาใช้บังคับกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครโดยอนุโลม ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 และหลักเกณฑ์การเตรยีมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามมติ ก.ก. ครั้งท่ี 
8/2550 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 มีการแบ่งแยกอ านาจเพื่อให้สามารถควบคุมและตรวจสอบซึ่งกันและกัน      
มีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของครูผู้ช่วยให้เสมอภาคในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้ มีการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประกอบการใช้ดุลพินิจในการประเมินผลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อาศัยหลักความผูกพันต่อ
กฎหมายและกฎระเบียบตา่ง ๆ คือ มีการชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการ
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผู้มอี านาจในการประเมินผลมีอสิระในการตัดสินใจ
สามารถปฏิบัตหิน้าที่ไดโ้ดยปราศจากการแทรกแซงใด ๆ  
 2.  หลักคุณธรรม  โดยผู้บริหารและคณะกรรมการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้ม  ยดึหลักความ
เป็นกลางในการประเมินผลโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัตตินและผลการปฏิบัติงานซึ่งต้องปลอดจากการทุจริต 
ปลอดจากการกระท าผิดวินัย และปลอดจากการกระท าผิดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประกอบ
กับการประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีโดยพฤติการณ์ที่แสดงออกทางกาย วาจา ใจ ต้องแสดงออกอย่างถูกต้องและดี
งามจนเกิดเป็นนสิัย ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า และส่งเสริมใหค้รูผู้ช่วยยึดหลักคณุธรรมประจ าใจ พัฒนาตนเอง
โดยยดึมั่นในความถูกต้อง ดีงาม มคีวามซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบยีบวินัย ปฏิบตัิตนตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู หลักคุณธรรมนี้เป็นหลักการที่ควรยึดถอืมากท่ีสุด 
 3.  หลักความโปร่งใส  โดยการด าเนินงานท่ีปราศจากการทุจรติคอร์รัปช่ัน มีความโปร่งใสดา้นโครงสร้าง
ของระบบงาน คือ รู้เห็นระบบงานท้ังหมดได้อยา่งชัดเจน มีระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงานท่ีเขม้แข็ง ผู้ถูก
ประเมินมีส่วนร่วมรับรู้ผลการประเมิน มีความโปร่งใสด้านระบบการให้คุณ คือ มีผลประโยชน์ให้แก่ครผูู้ช่วยท่ี
ปฏิบัติงานเป็นผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพสูง และมีความโปร่งใสดา้นระบบการให้โทษ คือ มีระบบทีม่ี
ประสิทธิภาพส าหรับครผูู้ช่วยท่ีมผีลการปฏิบัติตนและผลการปฏิบตัิงานต่ ากว่าเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาที่ 
ก.ก. ก าหนด นอกจากนี้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มยังประกอบด้วยบุคคลภายนอกจ านวน 
1 ใน 3 ซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาอันเป็นประกันว่าการใช้ดลุพินิจของคณะกรรมการมี
ความเป็นกลางมิไดเ้อนเอียงเข้าข้างฝ่ายครดู้วยกัน ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มจัดท าเป็นค าสั่งมอบหมายถูกต้องชัดเจนตามระเบยีบหลักเกณฑ์ จัดท าคะแนนผลการประเมินเปน็เอกสาร
หลักฐานให้ได้รับทราบร่วมกันอย่างตรงไปตรงมา พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินให้ครผูู้ช่วยทราบเป็นหนงัสือราชการ     
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 4.  หลักการมีส่วนร่วม  โดยการบริหารงานบุคคลในกระบวนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
แบบประชาธิปไตย มีคณะกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายครู และผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา 
เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน าในการพฒันาตนเองของครูผู้ช่วย ท้ังในด้านการจัดการเรยีนการสอน การพฒันาผู้เรยีน 
การพัฒนาทางวิชาการ การพัฒนาโรงเรยีน และความสมัพันธ์ชุมชน มีการส่งเสรมิให้ครผูู้ช่วยน าชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจดัการเรียนรู้ การให้บริการชุมชนและการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และสามารถประสานความรว่มมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนได้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการมสี่วนร่วมของทุกฝ่ายให้เกิดการสื่อสารในระบบเปิด คือ 
สื่อสารสองทาง ทั้งอย่างเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ มีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เป็นตน้ 
 5.  หลักความรับผิดชอบ  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการท าข้อตกลงสองฝ่ายระหว่างหน่วยงาน
กับครูผู้ช่วย มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ส่งเสริมให้ครูผู้ช่วยตระหนักในสิทธิและหนา้ที่ มีส านึกใน
ความรับผิดชอบ ใส่ใจต่อปัญหาของผู้เรียนมคีวามกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
ระมัดระวังการกระท าท่ีมผีลต่อสาธารณชน เมื่อเกดิข้อผิดพลาดต้องพร้อมยอมรับผลของการกระท าโดยไม่หลบเลี่ยง
หรือโยนความผดิให้บุคคลอื่น 
 6.  หลักความคุ้มค่า  โดยการใหค้ าปรึกษา แนะน าให้ครูผู้ช่วยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากดัอย่างประหยัด
และคุ้มค่า มอบหมายให้ช่วยกันประหยดัพลังงาน และส่งเสริมให้น าวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียนรู้ที่
สามารถใช้ได้อย่างหลากหลาย ให้ครอบคลมุ 3 ประเด็น คือ 1) การบริหารจดัการใช้ทรัพยากร 2) การประหยัด    
3) ความสามารถในการแข่งขัน 
 
 วัตถุประสงค์ท่ี 2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   ในพื้นที่เขตดินแดง 
   ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มของต าแหน่งครูผู้ช่วย มีดังต่อไปนี ้
 1.  สถานศึกษาไม่ให้ความส าคญัในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรยีมความพร้อมและพฒันา
อย่างเข้มอย่างจริงจัง คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มมีความเกรงใจในการประเมินผลใหต้รง
ตามความเป็นจริงเกดิปัญหาระบบอุปถัมภ์ในการบรหิารงานบุคคล ประกอบกับปัญหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มมสีภาพปัญหา คือ มีรายละเอียดมาก ไม่ชัดเจน เมื่อ
น าไปปฏิบตัิมีปัจจยัต่าง ๆ ท่ีท าใหเ้กิดปัญหาได้ เช่น คณะกรรมการไม่มีกรอบในการใช้ดลุพินิจและไมม่ีแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน และครูผู้ช่วยขาดความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนในระเบียบวิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์มีช่องว่างในการ
ด าเนินการ กระบวนการด าเนินงานของแต่ละสถานศึกษาไมเ่ป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2.  ทัศนคติส่วนบุคคลและบุคลิกภาพของครูผู้ช่วยแตกต่างกัน บางคนขาดความกระตือรือร้นในการ
พัฒนาตนเองในการจัดการเรยีนรู้ การพัฒนาทางวิชาการ และการเรยีนรู้เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์การ
ด้วยความเต็มใจ และขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วม 
 3.  ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มนานเกนิไปเป็นภาระงานของคณะกรรมการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม โดยเฉพาะกรรมการทีม่าจากผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้การประเมินเป็นระยะ 
ๆ สามเดือนต่อครั้งในช่วงเวลาสองปี ท าให้เกิดภาระงานอยา่งมากตอ่ครูผู้ช่วย  

   วัตถุประสงค์ท่ี 3 เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดง 
 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดง มีดังต่อไปนี ้
 1.  จัดอบรมและประชุมช้ีแจงหลกัเกณฑ์และวิธีการ แนวทางการปฏิบัติในการเตรยีมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มให้กับทุกฝ่ายที่เกีย่วข้อง และแจ้งข้ันตอนและกระบวนการให้ทราบล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดการเลือก
ปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิและความเสมอภาคของครูผู้ช่วยทุกคน มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และก าหนดระยะเวลา
ในการรายงานผลการประเมินตามล าดับชั้นจนถึงผู้อ านวยการเขต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผล  
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 2.  ควรก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินให้ได้มาตรฐานสามารถวดัได้จริงมีความเที่ยงตรง และ
ก าหนดให้มีการจัดท าหลักฐานเพือ่ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ สามารถอธิบายหรือประกาศต่อ
สาธารณชนได้ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ประกอบกับจัดท าระบบติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความ
รับผิดชอบภายหลังการแต่งตั้งครผูู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู และควรจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการเตรยีมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม มอบให้สถานศึกษาทราบและน าไปปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางและมาตรฐาน
เดียวกัน  

 3.  ผู้มีอ านาจนิติบญัญัติควรแก้ไขเพิ่มเตมิเกี่ยวกับแนวทางการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาและ
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และควรปรับหลักสตูรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มให้เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างการบรหิารราชการของกรุงเทพมหานครยิ่งข้ึน เพื่อลดภาระงานท่ีเกิน
ความจ าเป็นของคณะกรรมการและครูผู้ช่วย 

 
 อภิปรายผลการวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง การน าหลักธรรมาภบิาลมาใช้ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้ของต าแหนง่ครู
ผู้ช่วย : กรณีศึกษาโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดง สามารถน าผลการวิจัยมาอภิปรายตามแนวคิด
ทฤษฎี ดังต่อไปนี ้
 1.  การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของต าแหน่งครูผู้ช่วย 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดง  
  จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key informants) แสดงความคิดเห็นว่า                  
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของต าแหน่งครูผู้ช่วยผู้บริหารและคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มได้น าหลักธรรมาภิบาลมาเป็นหลักการและแนวทางในการด าเนินการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เพื่อให้การเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มของต าแหน่งครูผู้ช่วย เกิดผลสัมฤทธ์ิ มีการประเมินผลที่เป็นธรรม โปร่งใส ครูผู้ช่วยผู้รบัการประเมิน
สามารถตรวจสอบการประเมิน เกดิประโยชน์สูงสดุต่อผูเ้รียนและสถานศึกษา และส่งผลให้การบริหารทรัพยากร
บุคคล  ในภาพรวมของกรุงเทพมหานครเกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับ
หลักธรรมาภิบาลของปธาน สุวรรณมงคล (2558, หน้า 5) ได้ให้ความเห็นว่าธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารการ
ปกครองที่มุ่งประโยชนส์ูงสุดของประชาชน และประเทศชาติ โดยยดึหลักเหตุผลและความเป็นธรรม กล่าวอีกแง่มุม
หนึ่ง ธรรมาภิบาลเป็นทั้งหลักการ (principles) และแนวทาง (guidelines) ส าหรับการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลักการ
ที่ก าหนด และเป็นไปตามแนวคิดหลักธรรมาภิบาลในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 103-104) มีว่า ในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพื้นฐานของหลักส าคัญอย่างน้อย 6 ประการ ดังนี้ 1) หลักนิติธรรม 
2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักความมสี่วนร่วม 5) หลักความรับผดิชอบ 6) หลักความคุ้มค่า 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของปทุมมา ไชยบุญ (2559) เรื่อง การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลขุนทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
เทศบาลต าบลขุนทะเลด าเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผดิชอบ และหลักความคุ้มค่า อีกท้ัง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มณฑิรา มีรส (2558) เรื่อง รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
องค์การส่วนจังหวัด กรณีศึกษา จงัหวัดปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นรูปแบบท่ีผู้น าเน้นการบรหิารงานแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ โดยได้รบัการสนับสนุน
จากกลุ่มคนต่าง ๆ และการให้ความส าคญักับกระบวนการมสี่วนร่วม และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วรินธร และ
ส าราญ (2558) เรื่อง การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานท่ีดินกรงุเทพมหานคร 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ข้าราชการตอ้งยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 หลักในการท างาน หลักธรรมาภบิาล     ด้าน
คุณธรรมเป็นหลักท่ีควรค านึงมากที่สุด เพราะการปฏิบัติงานท่ีมีคณุธรรม คือ การท างานท่ี    เสมอภาคเท่าเทียม 
ซื่อสัตย์ ไม่ทุจรติประพฤติมิชอบ มีส านึกในการเป็นคนด ี
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 2.  ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ของต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดง 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key informants) แสดงความคิดเห็นว่า การน าหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้ในการเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้มของต าแหน่งครูผู้ช่วย มีดังต่อไปนี ้
  1.  สถานศึกษาไม่ให้ความส าคญัในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรยีมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มอยา่งจริงจัง คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มมีความเกรงใจในการ
ประเมินผลให้ตรงตามความเป็นจริงเกิดปัญหาระบบอุปถัมภ์ในการบริหารงานบุคคล ประกอบกับปัญหาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้มมีสภาพปัญหา คือ มีรายละเอียด
มาก ไม่ชัดเจน เมื่อน าไปปฏิบตัิ มปีัจจัยต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิดปญัหาได้ เช่น คณะกรรมการไมม่ีกรอบในการใช้ดุลพินิจ
และไม่มีแนวทางปฏิบตัิที่ชัดเจน และครผูู้ช่วยขาดความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนในระเบียบวิธีปฏิบตั ิหลักเกณฑ์มี
ช่องว่างในการด าเนินการ กระบวนการด าเนินงานของแตล่ะสถานศกึษาไม่เป็นมาตรฐานเดยีวกัน เป็นไปตามแนวคิด
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา (อ้างถึงใน สิทธิพันธ์ พุทธหุน, 2561, หน้า 17-19) ระบุว่า ระบบ
ราชการเป็นระบบท่ีใหญโ่ตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอ านาจตามตัวกฎหมาย ตลอดจนดลุพินิจ
อันกว้างขวางของเจ้าหน้าท่ีซึ่งสามารถให้โทษให้ความสะดวกหรือเป็นอุปสรรคต่อการท ามาหากินและการด ารงชีวิต
ได้ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปทุมมา ไชยบุญ (2559) เรื่อง การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การประเมินผลด้านกระบวนการท างานตามหลักธรรมาภิ
บาลพบว่าปัญหา   การปฏิบัติ คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ      
ไม่ชัดเจน การไม่ให้ความส าคัญกบัการตรวจสอบการท างานตามระเบียบของราชการ 
  2.  ทัศนคติส่วนบุคคลและบุคลิกภาพของครูผู้ช่วยแตกต่างกัน บางคนขาดความกระตือรือร้นใน
การพัฒนาตนเองในการจดัการเรยีนรู้ การพัฒนาทางวิชาการ และการเรยีนรู้เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามของ
องค์การด้วยความเต็มใจ และขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วม เป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของ ธงชัย สันติวงษ์ (2540, หน้า 18-19) ได้อธิบายถึงความส าคญัของการบริหารงานบุคคล 
เนื่องจากสภาพองค์การทุกวันนี้มกีารเปลีย่นแปลงในด้านต่าง ๆ ตลอดเวลา ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ เทคนคิวิทยาการ 
สังคม มีผลท าให้ทัศนคติและคา่นยิมของคนเปลี่ยนแปลงไป และเปน็ไปตามแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลของ 
UNESCAP (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 102-103) เสนอว่าธรรมาภิบาลประกอบด้วยคุณลักษณะที่
ส าคัญ คือ การมีส่วนร่วม (Participatory) การมีส่วนร่วมทั้งชายหญงิเป็นหลักส าคัญในธรรมาภบิาล การมีส่วนร่วม
เป็นได้ทั้งทางตรงและผา่นสถาบันที่ได้รับการยอมรับหรือเป็นตัวแทน การมีส่วนร่วมจ าเป็นต้องต้องมกีารบอกกล่าว
และจัดระบบด้วย นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของปทุมมา ไชยบุญ (2559) เรื่อง การน าหลกัธรรมาภิบาล
มาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลขนุทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัย
สรุปได้ว่า การประเมินผลด้านกระบวนงานตามหลักธรรมาภิบาลพบว่าปัญหาการปฏิบัติ คือ ให้ความส าคัญกับระดับ
การมีส่วนร่วมไม่เท่ากัน 
 3.  ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มนานเกนิไปเป็นภาระงานของคณะกรรมการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม โดยเฉพาะกรรมการทีม่าจากผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้การประเมินเป็นระยะ 
ๆ สามเดือนต่อครั้งในช่วงเวลาสองปี ท าให้เกิดภาระงานอยา่งมากตอ่ครูผู้ช่วย เป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรร
มาภิบาลของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา (อ้างถึงใน สิทธิพันธ์ พุทธหุน, 2561, 17-19) โดยระบุว่า ระบบราชการและ
เจ้าหน้าท่ีบางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะตดิขัดที่กฎระเบยีบนานาประการ ซึ่งมีมาแต่อดีตและยังไม่ได้แก้ไขให้ทัน
กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้เป็นกลไกในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลา
มาก ใช้ระบบตราจสอบจนเป็นภาระแก่ประชาชน 
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   วัตถุประสงค์ท่ี 3 เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดง 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key informants) แสดงความคิดเห็นว่า แนวทางในแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคการน าหลักธรรมาภบิาลมาใช้ในการเตรยีมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของต าแหน่งครผูู้ช่วย ดังต่อไปนี ้
 1.  จัดฝึกอบรมและประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการ แนวทางการปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มให้กับทุกฝ่ายที่เกีย่วข้อง และแจ้งขั้นตอนและกระบวนการให้ทราบล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดการเลือก
ปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิและความเสมอภาคของครูผู้ช่วยทุกคนมคีวาม โปร่งใสตรวจสอบได้ และก าหนดระยะเวลา
ในการรายงานผลการประเมินตามล าดับชั้นจนถึงผู้อ านวยการเขต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผล เป็นไป
ตามแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของวีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561, หน้า 4-7) อธิบายว่าการฝึกอบรมและ
พัฒนาเป็นกระบวนการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมด้านตา่ง ๆ ของมนุษย์ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย 
และทัศนคติ โดยอาศยักระบวนการเรยีนรู้ที่ด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การฝึกอบรมและพัฒนาเป็น
กระบวนการหนึ่งในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ เป็นการพัฒนาบุคคลในขณะปฏิบัติงานเพื่อให้เกดิประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และประหยดั และท าให้การท างานของบุคคลนั้น ๆ เปน็ไปด้วยความพึงพอใจ ทั้งยังเป็นการเตรียมผู้ที่
จะไดร้ับการเลื่อนต าแหน่งหน้าท่ีในอนาคตอีกด้วย ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์จึงต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนา
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้มคีวามรูค้วามสามารถ และพร้อมที่จะท างานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถแล้วยังช่วยสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมที่จะท างานด้วยความเต็มใจ และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปทุมมา ไชยบญุ (2559) เรื่อง การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผส็ูงอายุ เทศบาลต าบลขุนทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวจิัยมีข้อเสนอแนะว่า การน าหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพผู้สูงอายุ เจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้องควรศึกษากฎหมาย ระเบียบการที่
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุให้เข้าใจและชัดเจน ควรจัดประชุมเพื่อท าความเข้าใจร่วมกัน   
 2.  ควรก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินให้ได้มาตรฐานสามารถวดัได้จริงมีความเที่ยงตรง และ
ก าหนดให้มีการจัดท าหลักฐานเพือ่ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ สามารถอธิบายหรือประกาศต่อ
สาธารณชนได้ทั้งภายในและภายนอกองค์การ จัดท าระบบติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบภายหลัง
การแต่งตั้งครผูู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู และจดัท าคู่มือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม มอบให้
สถานศึกษาทราบและน าไปปฏิบตั ิเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน เป็นไปตามแนวคิด
เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคล ของวีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561, หน้า 4-7) ได้อธิบายว่า การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน คือ ระบบประเมินผลตวับุคคล อันเนื่องมาจากผลการปฏบิัติงาน โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีต่าง ๆ   
อย่างปราศจากอคติ หรือโดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบตัิงานกับมาตรฐานการท างานตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่า
จะไดผ้ลเพียงใด รวมทั้งการประเมินคุณสมบัติที่จ าเป็นต่อการท างานของบุคคลด้วย   
 3.  ผู้มีอ านาจนิติบญัญัติควรแก้ไขเพิ่มเตมิเกี่ยวกับแนวทางการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาและ
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และควรปรับหลักสตูรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มให้เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างการบรหิารราชการของกรุงเทพมหานครยิ่งข้ึน เพื่อลดภาระงานท่ีเกิน
ความจ าเป็นของคณะกรรมการและครูผู้ช่วย เป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล ของประยทุธ์ จันทร์โอชา 
(อ้างถึงใน สิทธิพันธ์ พุทธหุน, 2561, หน้า17-19) ระบุว่า ใช้มาตรการทางกฎหมาย ปลูกฝังค่านยิม คณุธรรม 
จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสตัยส์ุจรติ ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เพือ่ป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ
อย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควรหรือ
เปิดช่องโอกาสการทจุริต 
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ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง การน าหลักธรรมาภบิาลมาใช้มาในการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้มของต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ีเขตดนิแดง มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1.  ควรก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินให้ได้มาตรฐานสามารถวดัได้จริงมีความเที่ยงตรง และ
ก าหนดให้มีการจัดท าหลักฐานเพือ่ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ สามารถอธิบายหรือประกาศต่อ
สาธารณชนได้ทั้งภายในและภายนอกองค์การ  
 2.  ควรจัดท าระบบติดตามประเมนิผลเพื่อให้เกดิความรับผดิชอบภายหลังการแต่งตั้งครูผู้ช่วยใหด้ ารง
ต าแหน่งครู  
 3.  จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการเตรยีมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม มอบให้สถานศึกษาทราบและน าไป
ปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดยีวกัน 
 4.  ผู้มีอ านาจนิติบญัญัติควรแก้ไขเพิ่มเตมิเกี่ยวกับแนวทางการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาและ
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และควรปรับหลักสตูรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มให้เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างการบรหิารราชการของกรุงเทพมหานครยิ่งข้ึน เพื่อลดภาระงานท่ีเกิน
ความจ าเป็นของคณะกรรมการและครูผู้ช่วย 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 

 1.  ควรศึกษาผลของการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของ
ต าแหน่งครผูู้ช่วย 

 2.  ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการน าหลักธรรมาภบิาลมาใช้ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ของครูผู้ช่วย 

 3.  ควรศึกษาเปรียบเทียบการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการเตรยีมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้ของ
ต าแหน่งครผูู้ช่วยในโรงเรยีนต่างสงักัด 
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