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การบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายที ่50  

สํานักงานเขตคลองสามวา  สังกดักรุงเทพมหานคร 

อรอุมา   ตะภา* 

 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา เครือข่ายท่ี 50  สาํนกังานเขตคลองสามวา สงักดักรุงเทพมหานคร และเพื่อ

เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา เครือข่ายท่ี 50  สาํนกังานเขต

คลองสามวา สงักดักรุงเทพมหานคร จาํแนกตามเพศและประสบการณ์ในการทาํงาน 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  คือ ครูในสถานศึกษาเครือขา่ยท่ี 50  สาํนกังานเขตคลองสามวา สงักดั

กรุงเทพมหานคร ประจาํปีการศึกษา  2559  และคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  148  คน โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิโดยการ

เทียบสดัส่วน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  คือ  แบบสอบถาม เร่ือง การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา เครือขา่ยท่ี 50 สาํนกังานเขตคลองสามวา สงักดักรุงเทพมหานคร  จาํนวน  6  ดา้น  

ไดแ้ก่  ดา้นหลกันิติธรรม  ดา้นหลกัคุณธรรม  ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  ดา้นหลกั

ความรับผดิชอบ  และดา้นหลกัความคุม้ค่า  ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ .961 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  

การแจกแจงความถ่ี (Frequensy)  ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (�̅� )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)                 

การทดสอบค่าที (t-test)  และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปไดด้งัน้ี 

1. ความคิดเห็นของครูในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาเครือข่ายท่ี 

50 สาํนกังานเขตคลองสามวา  สงักดักรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� =  4.32) 

และรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  

2. ผลการเปรียบความคิดเห็นของครูท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลกั             

ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาเครือข่ายท่ี 50 สาํนกังานเขตคลองสามวา  สงักดักรุงเทพมหานคร                 

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 และรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นใน

การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาเครือขา่ยท่ี 50 สาํนกังานเขตคลองสามวา  

สงักดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 2 และรายดา้น

ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

*สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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บทนํา 

 ธรรมาภิบาล ถือไดว้า่จดัเป็นแนวคิดสาํคญัในการบริหารงานและปกครอง  เพราะปัจจุบนัโลกได้

หนัไปใหค้วามสนใจกบัเร่ืองโลกาภิวฒันแ์ละธรรมาภิบาลหรือการบริหารจดัการท่ีดีมากข้ึน แทนการสนใจ

พฒันาอุตสาหกรรมดงัแต่ก่อน เพราะกระแสการพฒันาเศรษฐกิจมีความสาํคญักระทบถึงกนั การ

ติดต่อส่ือสาร การดาํเนินกิจกรรมในท่ีหน่ึงมีผลกระทบต่ออีกท่ีหน่ึงการพฒันาเร่ืองของการเมืองการ

ปกครองไดมุ่้งเนน้ใหป้ระชาชนเป็นศูนยก์ลางมากข้ึน หากจะใหป้ระเทศมีการเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยนื  การมุ่ง

ธุรกิจ หรือปฏิบติัราชการต่างๆ โดยไม่ใหค้วามสนใจถึงเร่ืองของสงัคม ประชาชนและส่ิงแวดลอ้มจึงเป็นไป

ไม่ไดอี้กต่อไป การมีการบริหารจดัการท่ีดีจึงเขา้มาเป็นเร่ืองท่ีทุกภาคส่วนใหค้วามสาํคญัและเร่ิมมีการนาํไป

ปฏิบติักนัมากข้ึน (ถวิลวดี  บุรีและคนอ่ืนๆ,  2547, หนา้ 3)  

การสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดี (Good governance) หรือหลกั                       

ธรรมาภิบาล เป็นแนวทางสาํคญัในการจดัระเบียบใหส้งัคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน 

ซ่ึงครอบคลุมไปถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยูร่วมกนั เป็นพลงั

ก่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและเป็นส่วนเสริมความเขม้แขง็หรือสร้างภูมิคุม้กนัแก่ประเทศ เพื่อบรรเทา 

ป้องกนัหรือแกไ้ขภาวะวิกฤติท่ีอาจจะมีมาในอนาคตเพราะสงัคมจะรู้สึกถึงความยติุธรรม ความโปร่งใสและ

ความมีส่วนร่วมซ่ึงเป็นคุณลกัษณะสาํคญัของความเป็นมนุษยแ์ละการปกครองแบบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สอดคลอ้งกบักระแสโลกยคุโลกาภิวตัน์ (Globalization) ท่ีมีความ

เจริญกา้วหนา้ทางดา้น เทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงทาํใหส้ถานการณ์ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และการ

บริหารของรัฐ ในทุกภูมิภาคของโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วจึงจาํเป็นท่ีทุกคนจะตอ้งเรียนรู้เพื่อ

ปรับเปล่ียนและสร้างความพร้อมใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา (ระเบียบสาํนกั

นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดี พ.ศ.2542, 2542, หนา้ 26) 

สถานศึกษาซ่ึงมีหนา้ท่ีใหบ้ริการการศึกษาและเป็นสถานศึกษาของรัฐ จึงตอ้งนาํหลกัการวา่ดว้ยการ

บริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดี หรือ “ธรรมาภิบาล” ซ่ึงมีดว้ยกนั 6 ประการ  ไดแ้ก่  หลกันิติธรรม  

หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม   หลกัความรับผดิชอบ และหลกัความคุม้ค่ามาบูรณา

การใชใ้นการบริหารจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัสถานศึกษาทั้งน้ีเพื่อเป็นประโยชน์ใน

การพฒันาการบริหารจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ ถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาการบริหารและการตดัสินใจมีความถูกตอ้งก่อประโยชนสู์งสุดต่อ

ผูม้ารับบริการ รวมทั้งจะสามารถลดความขดัแยง้ทั้งต่อผูม้ารับบริการและบุคลากรในสถานศึกษาไดเ้ป็น

อยา่งดี ในการบริหารสถานศึกษาใหป้ระสบความสาํเร็จ ผูท่ี้มีบทบาทมากท่ีสุด คือ ผูบ้ริหาร ซ่ึงนบัไดว้า่เป็น

บุคคลสาํคญัในการจดัระบบบริหารทั้งในงานวิชาการ งบประมาณ บริหาร งานบุคคล และบริหารงานทัว่ไป 
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ใหมี้ประสิทธิภาพโดยยดึหลกัการบริหารกิจการบา้นเมือง และสงัคมท่ีดี (Good governance) หรือหลกัธรร

มาภิบาล ท่ียดึหลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผดิชอบ หลกัความโปร่งใส 

และหลกัความคุม้ค่า เป็นเคร่ืองมือในการนาวิสยัทศัน์ และนโยบายสู่การปฏิบติั (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2546) ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งใชค้วามสามารถในการบริหารงานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และการบริหารท่ีจะประสบความสาํเร็จไดข้ึ้นอยูก่บัการตดัสินใจสัง่การ ซ่ึงเป็นเคร่ืองช้ีหรือ

กาํหนดทิศทางในการทางานของบุคลากรในการทาํงาน ดงันั้น การตดัสินใจใดๆ ยอ่มมีผลกระทบต่อ

หน่วยงานซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพหรือเกิดความลม้เหลวในหน่วยงานได ้หลกัธรรมาภิบาล หรือ 

Good governance จึงเป็นหลกัการบริหารจดัการท่ีดี เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่ ในองคก์รไม่มีการฉอ้ราษฎร์บงั

หลวง ไม่ดอ้ยประสิทธิภาพ (เกษม วฒันชยั, 2546) 

จะเห็นไดว้า่ในการบริหารโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ และประสบความสาํเร็จไดน้ั้นไม่มีทฤษฎี

และหลกัการใดท่ีเหมาะสมท่ีสุด ท่ีสามารถนาํมาใชบ้ริหารไดก้บัทุกโรงเรียน  แต่ถา้โรงเรียนนั้นๆ มี

ผูบ้ริหารท่ีเป็นมืออาชีพใชห้ลกัธรรมาภิบาลใชค้วามรู้ความเช่ียวชาญในการนาํเทคนิค วิธี ทฤษฎี และ

หลกัการต่างๆ ท่ีหลากหลายมาบูรณาการเพื่อปรับใชก้บัการบริหารจดัการศึกษาใหเ้หมาะสมกบัสภาพ

เหตุการณ์ สถานท่ี ระยะเวลาและปัจจยัแวดลอ้ม จึงจะประสบความสาํเร็จและมีประสิทธิภาพในท่ีสุด 

จากท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาเครือขา่ยท่ี 50  สาํนกังานเขตคลองสามวา สงักดักรุงเทพมหานคร โดยมีความสนใจวา่

ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัอยูใ่นระดบัใด 

ทั้งน้ีเพื่อนาํขอ้ความรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยั มาเป็นแนวทางในการวางแผนแนวการพฒันากระบวนการบริหาร

สถานศึกษาของผูบ้ริหารใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนและสงัคมต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา เครือข่ายท่ี 50  

สาํนกังานเขตคลองสามวา สงักดักรุงเทพมหานคร  

 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา เครือข่ายท่ี 50  

สาํนกังานเขตคลองสามวา สงักดักรุงเทพมหานคร จาํแนกตามเพศและประสบการณ์ในการทาํงาน 
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ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตเนือ้หา 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ โดยมุ่งศึกษาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาเครือขา่ยท่ี 50 สาํนกังานเขตคลองสามวา  สงักดักรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกั

ธรรมาภิบาล  6  ดา้น  ไดแ้ก่  หลกันิติธรรม  หลกัคุณธรรม  หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม  หลกั

ความรับผดิชอบและหลกัความคุม้ค่า 

2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 2.1 ประชากร ไดแ้ก่  ครูผูส้อนในสถานศึกษาเครือข่ายท่ี 50  สาํนกังานเขตคลองสามวา 

สงักดักรุงเทพมหานคร ประจาํปีการศึกษา  2559  จาํนวน  6  โรงเรียนรวมทั้งส้ิน  233  คน  

2.2 กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  ครูผูส้อนในสถานศึกษาเครือขา่ยท่ี 50  สาํนกังานเขตคลองสามวา 

สงักดักรุงเทพมหานคร ประจาํปีการศึกษา  2559 กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางสาํเร็จรูปของเครจซ่ี

และมอร์แกน (อา้งใน ภาวดิา ธาราศรีสิทธิ และ ศิริพงษ ์ เศาภายน, 2556, หนา้ 132) ท่ีประชากรจาํนวน  230 

คน  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง  144  คน แต่งานวิจยัน้ีมีประชากร  233  คน จึงใชก้ลุ่มตวัอยา่ง  148  คน คดัเลือกโดย

การสุ่มแบบชั้นภูมิโดย การเทียบสดัส่วน   

3.  ตัวแปรทีศึ่กษา  

3.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variables) มี 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

    3.1.1 เพศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่   

    1)  ชาย 

    2) หญิง 

3.1.2 ประสบการณ์ในการทาํงาน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

               1) 1-5  ปี 

2) 6-10  ปี 

3) 10  ปีข้ึนไป 

3.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร

เครือข่ายท่ี 50  สาํนกังานเขตคลองสามวา  สงักดักรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย  6 ดา้น  ไดแ้ก่                 

หลกันิติธรรม  หลกัคุณธรรม  หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม  หลกัความรับผดิชอบและ

หลกัความคุม้ค่า 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐาน เก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของครูในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาเครือข่ายท่ี 50  สาํนกังานเขตคลองสามวา  สงักดักรุงเทพมหานคร  ลกัษณะเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales)  

 ตอนท่ี 3  เป็นขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม คาํถามเป็นปลายเปิด 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของครูในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาเครือขา่ยท่ี 50  สาํนกังานเขตคลองสามวา  สงักดักรุงเทพมหานครโดยหาค่าเฉล่ีย (�̅�) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายขอ้ รายดา้น และโดยภาพรวมแลว้นาํเสนอในรูปตาราง

ประกอบการบรรยาย 

 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาเครือข่ายท่ี 50  สาํนกังานเขตคลองสามวา  สงักดักรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม เพศ โดยใชก้าร

ทดสอบค่าที (t-test) 

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาเครือข่ายท่ี 50  สาํนกังานเขตคลองสามวา  สงักดักรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม ประสบการณ์ใน

การทาํงาน โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และเม่ือพบความ

แตกต่างจะใชก้ารเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีเชฟเฟ่  

 

ผลการวจัิย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปเป็นขอ้ๆ ดงัน้ี 

1. ความคิดเห็นของครูในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาเครือข่ายท่ี 

50 สาํนกังานเขตคลองสามวา  สงักดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (�̅� =  4.32)                       

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นหลกันิติธรรม  ดา้นหลกัคุณธรรม                    

ดา้นหลกัความโปร่งใส  ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  ดา้นหลกัความรับผดิชอบ  และดา้นหลกัความคุม้ค่า 
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2. ผลการเปรียบความคิดเห็นของครูท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลกัธรร

มาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาเครือข่ายท่ี 50 สาํนกังานเขตคลองสามวา  สงักดักรุงเทพมหานคร               

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 และรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็น            

ในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาเครือขา่ยท่ี 50 สาํนกังานเขตคลองสามวา  

สงักดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 2 และ                

รายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
 

อภิปรายผลการวจัิย 

จากการวิจยัเร่ือง การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาเครือขา่ยท่ี 50 

สาํนกังานเขตคลองสามวา สงักดักรุงเทพมหานคร  พบประเดน็ท่ีน่าสนใจนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 

1. ความคิดเห็นของครูในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาเครือข่ายท่ี 

50  สาํนกังานเขตคลองสามวา  สงักดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้นมีความคิดเห็นดา้นหลกันิติธรรม  มากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ดา้นหลกัความรับผดิชอบ  ดา้นหลกัความ

โปร่งใส  ดา้นหลกัคุณธรรม  ดา้นหลกัความคุม้ค่า  และลาํดบัสุดทา้ยคือ  ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  ทั้งน้ี

เน่ืองมาจาก สถานศึกษาเป็นหน่วยงานทางราชการท่ีมีกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัในการดาํเนินงานตามขั้นตอน 

ใหถู้กตอ้งเป็นท่ียอมรับ  ไม่สามารถบริหารจดัการตามอาํนาจของผูบ้ริหารหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง

นอกจากน้ียงัตอ้งสร้างความไวว้างใจต่อสงัคม  ทั้งการบริหารจดัการ การพฒันาการจดัการศึกษา  ตลอดจน

การใชง้บประมาณทั้งของส่วนราชการและจากการระดมทรัพยากรจากชุมชน  บริหารจดัการทรัพยากรท่ีมี

จาํกดั เพื่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด  รวมถึงใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบ  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วน

ร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการจดัการศึกษาของบุตรหลาน  จึงทาํใหส้ถานศึกษามีการบริหารงานตาม

หลกัธรรมาภิบาลอยูใ่นระดบัมาก  โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาเครือข่ายท่ี 50 สาํนกังานเขตคลองสามวา  สงักดั

กรุงเทพมหานคร  ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัและความจาํเป็นนาํการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลไปปรับใช้

เพื่อพฒันาสถานศึกษาใหมี้ระบบ  ตอ้งเป็นการบริหารราชการเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิด

ผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุม้ค่า  รวมถึงการจดัการศึกษานั้น

ตอ้งยดึถือผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยมีเป้าหมายใหน้กัเรียนเป็นคนดี มีความรู้และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  

ดงัท่ีสมาน รังสิโยกฤษฎ ์(2543, หนา้ 10 - 11) และชยัสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ (ม.ป.ป., หนา้ 111) เห็นวา่            

ธรรมาภิบาลมีลกัษณะท่ีประชาชนตอ้งมีส่วนร่วม (public participation) มีความสุจริต โปร่งใส (honesty and 

transparency) มีพนัธะรับผดิชอบต่อสงัคม (accountability) มีกลไกการเมืองท่ีชอบธรรม (political 
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legitimacy) มีกฎเกณฑท่ี์ยติุธรรม และชดัเจน (fair legal framework and predictability) มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล (efficiency and effectiveness)   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

ทกัษิณา   เหลืองทวีผล (2551,หนา้ 154) ศึกษาการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค ์เขต 3  พบวา่ การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค ์เขต 3  โดยรวมและโดยรายดา้นยอ่ยอยูใ่นระดบั

มาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนยันา   เจริญพล (2552, หนา้ 105)  ศึกษาการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการ

บริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น  

พบวา่การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่นโดยรวมและโดยรายดา้นยอ่ยอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  ผูว้ิจยัอภิปรายไดด้งัน้ี 

1.1  ดา้นหลกันิติธรรม ความคิดเห็นของครูในการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

เครือข่ายท่ี 50 สาํนกังานเขตคลองสามวา  สงักดักรุงเทพมหานคร ดา้นหลกันิติธรรม อยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ี

เน่ืองมาจากการบริหารงานของสถานศึกษามีความชดัเจนปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบั สถานศึกษามี

การปรับปรุงกฎระเบียบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ มีเปิดโอกาสใหค้รูและนกัเรียน

ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีจะมีผลบงัคบัใชก้บัสถานศึกษา สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

ปรียากร  พิรพชัยานนัท ์(2553, บทคดัยอ่) ศึกษาการบริหารงานสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 พบวา่การบริหารงาน

สถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

กาฬสินธ์ุ เขต 1 ในดา้นหลกันิติธรรมอยูใ่นระดบัมากและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกบังานวจิยัของพระ

ปลดัไพรวลัย ์  ชาคโร(ศรีเมือง) (2558, หนา้ 61) ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สงักดัสาํนกัการศึกษา สาํนกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร พบวา่ การ

บริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สงักดัสาํนกัการศึกษา 

สาํนกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ในดา้นหลกันิติธรรมอยูใ่นระดบัมาก 

1.2  ดา้นหลกัคุณธรรม ความคิดเห็นของครูในการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

เครือข่ายท่ี 50 สาํนกังานเขตคลองสามวา  สงักดักรุงเทพมหานคร ดา้นหลกัคุณธรรม อยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ี

เน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาเครือข่ายท่ี 50 สาํนกังานเขตคลองสามวา สงักดักรุงเทพมหานคร ไดรั้บการ

พฒันาในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมมากข้ึนเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากกระบวนการในการพฒันาบุคลากร

เขา้สู่ตาํแหน่งสายงานผูบ้ริหารสถานศึกษา  ตอ้งผา่นกระบวนการฝึกอบรมเขม้ทั้งในเร่ืองความรู้  ทกัษะ

กระบวนการบริหารงานในสถานศึกษา  พฒันาคุณธรรมจริยธรรม  มีการปรับใหภ้าคราชการทาํงานดว้ย
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ความตระหนกัในคุณธรรมจริยธรรม มีความซ่ือสตัยสุ์จริต ทาํงานดว้ยความสุจริตโปร่งใส ประหยดัใชห้ลกั

ความรู้ หลกัเหตุผล เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีจิตสาํนึกในการทาํงานเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจาํนงค ์   นาหนองตูม (2550, หนา้ 82) ศึกษาการนาํหลกัธรรมาภิบาล

ไปใชใ้นการบริหารของผูอ้าํนวยการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูในสถานศึกษา สงักดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4  พบวา่การนาํหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นการบริหารของ

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาขอนแก่น เขต 4 ในดา้นหลกัคุณธรรมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ                  

ชาญชยั  พิงขนุทด (2552, บทคดัยอ่) ศึกษาการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารงาน ตามหลกัธรร 

มาภิบาลในสถานศึกษากบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารงานสถานศึกษา สงักดั สาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ตามทศันะของครู พบวา่การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารงาน  

ตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษากบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารงานสถานศึกษา สงักดั สาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ตามทศันะของครู ในดา้นหลกัคุณธรรม อยูใ่นระดบัมาก 

1.3  ดา้นหลกัความโปร่งใส ความคิดเห็นของครูในการบริหารงานของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา เครือข่ายท่ี 50 สาํนกังานเขตคลองสามวา  สงักดักรุงเทพมหานคร ดา้นหลกัความโปร่งใส อยูใ่น

ระดบัมาก  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสถานศึกษาในเครือข่ายท่ี 50 สาํนกังานเขตคลองสามวา  สงักดักรุงเทพมหานคร 

มีระบบควบคุมภายในม่ีเขม้แขง็  จดัอบรมใหค้วามรู้แก่ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการกาํกบั ติดตาม 

ตรวจสอบท่ีชดัเจนและเปิดโอกาสในการตรวจสอบ  ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์  สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของพรหมเมศว ์ คาํผาบ (2550, บทคดัยอ่)  ศึกษาการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ 

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1  พบวา่การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการ

บริหารงานของ โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1ในดา้นหลกัความโปร่งใสอยูใ่น

ระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพระยทุธนา  ชุดทองมว้น (2550, บทคดัยอ่)  ศึกษาการใชห้ลกัธรร

มาภิบาลในการบริหารของ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  พบวา่ การใชห้ลกั

ธรรมาภิบาลในการบริหารของ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ในดา้นหลกั

ความโปร่งใส อยูใ่นระดบัมาก 

1.4  ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ความคิดเห็นของครูในการบริหารงานของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา เครือข่ายท่ี 50 สาํนกังานเขตคลองสามวา  สงักดักรุงเทพมหานคร ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม               

อยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาเครือข่ายท่ี 50  สาํนกังานเขตคลองสามวา  สงักดั

กรุงเทพมหานคร เปิดโอกาสใหค้รูและนกัเรียนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของสถานศึกษา 

บุคลากรของสถานศึกษามีอิสระในความคิดและสามารถแสดงความคิดเห็นได ้ สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้รู
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และนกัเรียนไดเ้สนอความคิดเห็นในการแกไ้ขปัญหาของสถานศึกษา เปิดโอกาสใหค้รูและนกัเรียน                   

ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชาญชยั  พิงขนุทด (2552, บทคดัยอ่)  

ศึกษาการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษากบัความพึงพอใจ

ท่ีมีต่อการบริหารงานสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ตามทศันะของ

ครู  พบวา่การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารงาน ตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษากบัความพึง

พอใจท่ีมีต่อการบริหารงานสถานศึกษา สงักดั สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ตามทศันะ

ของครู  ในดา้นหลกัการมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัมาก 

1.5  ดา้นหลกัความรับผดิชอบ ความคิดเห็นของครูในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา เครือข่ายท่ี 50 สาํนกังานเขตคลองสามวา  สงักดักรุงเทพมหานคร ดา้นหลกัความ

รับผดิชอบ อยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษา เครือข่ายท่ี 50 สาํนกังานเขตคลองสามวา  

สงักดักรุงเทพมหานครมีความรับผดิชอบในการปฏิบติังานคาํนึงถึงความรับผดิชอบต่อสงัคม ปฏิบติังาน

อยา่งเตม็ความสามารถตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้สถานศึกษามีความเอาใจใส่ต่อปัญหาของคณะครูและ

นกัเรียนใหบ้ริการต่างๆ โดยการจดักิจกรรม/โครงการไวใ้หบ้ริการดว้ยความรับผดิชอบตอบสนองความ

ตอ้งการของบุคลากรในสถานศึกษา  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของทกัษิณา   เหลืองทวีผล (2551,หนา้ 154) 

ศึกษาการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

นครสวรรค ์เขต 3  พบวา่ การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษานครสวรรค ์เขต 3  ในดา้นหลกัความรับผดิชอบอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของนิกร นวโชติรส (2550, บทคดัยอ่) ศึกษาการบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนใน สงักดัเทศบาล

นครขอนแก่น  พบวา่การบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนใน สงักดัเทศบาลนครขอนแก่น  ในดา้น

หลกัความรับผดิชอบอยูใ่นระดบัมาก 

1.6  ดา้นหลกัความคุม้ค่า ความคิดเห็นของครูในการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

เครือข่ายท่ี 50 สาํนกังานเขตคลองสามวา  สงักดักรุงเทพมหานคร ดา้นหลกัความคุม้ค่า อยูใ่นระดบัมาก  

ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษา เครือข่ายท่ี 50 สาํนกังานเขตคลองสามวา  สงักดักรุงเทพมหานคร 

จดัสรรการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและสถานศึกษา การปฏิบติังาน

ของครูมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และมีการรณรงคใ์หค้รูและนกัเรียนประหยดัทรัพยากรใน

สถานศึกษา ใชง้บประมาณอยา่งคุม้ค่า  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนยันา   เจริญพล (2552, หนา้ 105)                

ศึกษาการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น  พบวา่การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่นในดา้นหลกัความคุม้ค่า             
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อยูใ่นระดบัมาก  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอภินนัท ์  ล้ิมกลุ (2557,หนา้ 59) ศึกษาการใชห้ลกัธรรมาภิ

บาลในโรงเรียนวงัเหนือวิทยา   พบวา่การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในโรงเรียนวงัเหนือวิทยาในดา้นหลกัความ

คุม้ค่าอยูใ่นระดบัมาก 

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นของครูในการบริหารงาน

ตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา เครือข่ายท่ี 50 สาํนกังานเขตคลองสามวา  สงักดั

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 และรายดา้นทุกดา้น               

ไม่แตกต่างกนั  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากครูสถานศึกษาเครือข่ายท่ี 50 สาํนกังานเขตคลองสามวา สงักดักรุงเทพมหานคร 

ในการทาํงานร่วมกนัตอ้งมีการแลกเปล่ียนความรู้ มวลประสบการณ์เพื่อนาํมาใชใ้นการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้โดยคาํนึงถึงประโยชน์แก่ผูเ้รียนเป็นสาํคญัไม่วา่จะเป็นครูท่ีมีเพศหญิงหรือเพศชายท่ีทาํงานร่วมกนั 

จึงส่งผลใหมี้ความคิดเห็นไม่ต่างกนัต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพระสกล  ฐานธมัโม (อินทร์คลา้ย) (2556, หนา้ 84) ศึกษาการบริหารสถานศึกษา

ตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในจงัหวดันครสวรรค ์พบวา่ ครูท่ีมีเพศต่างกนั มีการบริหาร

สถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในจงัหวดันครสวรรค ์ ในภาพรวมและรายดา้น

ไม่แตกต่างกนั  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพระปลดัไพรวลัย ์ ชาคโร(ศรีเมือง) ( 2558, หนา้ 91)                 

ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกัการศึกษา  

สาํนกังานเขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  พบวา่ ครูท่ีมีเพศต่างกนั มีการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรร

มาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกัการศึกษา  สาํนกังานเขตสายไหม  

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  

 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัมีความ

คิดเห็นในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา เครือข่ายท่ี 50 สาํนกังานเขตคลอง

สามวา  สงักดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 และรายดา้น

ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากครูสถานศึกษาเครือข่ายท่ี 50 สาํนกังานเขตคลองสามวา สงักดั

กรุงเทพมหานคร มีกระบวนการส่ือสารในการทาํงาน เช่น การประชุมฝ่าย ประชุมระดบัสายชั้น และ

ระหวา่งการปฏิบติังานร่วมกนั เพื่อนร่วมงานไดรั้บความไวว้างใจ เพราะคาํนึงถึงผลสาํเร็จของงาน ภาระ

รับผดิชอบร่วมกบัทุกคนในองคก์าร  ทั้งน้ีประสบการณ์ในการทาํงานเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยสนบัสนุน

กระบวนการปฏิบติังานใหบุ้คลากร กล่าวคือ ครูในสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั มีการ

สร้างความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั โดยการพดูคุย หรือแสดงความคิดเห็นร่วมกนั ช่วยเหลือแลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์ใหม่ๆและใหก้ารสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ลดช่องวา่งและอุปสรรคในการทาํงาน ร่วมมือกนั

ทาํงานและพฒันาสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของพระปลดัไพรวลัย ์ ชาคโร             
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(ศรีเมือง) ( 2558, หนา้ 91)  ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา สงักดัสาํนกัการศึกษา  สาํนกังานเขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์

ในการทาํงานต่างกนั มีการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

สงักดัสาํนกัการศึกษา  สาํนกังานเขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  

และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ซารีล่า   ลาหมีด  (2559, หนา้ 93)  ศึกษาการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะคติของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สงักดัสาํนกังานการศึกษา

เอกชนจงัหวดัสตูล  พบวา่ ประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั มีการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามทศันะคติของครูโรงเรียนเอกชนโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั   

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

1. หลกันิติธรรม  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมอบหมายงานใหบุ้คลากรตามความรู้ ความสามารถท่ี

เหมาะสมตามระเบียบและเกณฑท่ี์กาํหนด   

2. หลกัคุณธรรม  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูโดยจดักิจกรรมส่งเสริมความมีคุณธรรม 

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ก่นกัเรียน และติดตามผลการดาํเนินงานของโครงการ หรือกิจกรรม 

3. หลกัความโปร่งใส  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรดาํเนินการงบประมาณดว้ยความโปร่งใส  เป็น

ระบบและสามารถตรวจสอบได ้

4. หลกัการมีส่วนร่วม   ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสใหค้รู นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนมี 

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการจดัสรรงบประมาณใหก้บัโครงการ

และกิจกรรม  

5. หลกัความรับผดิชอบ  ผูบ้ริหารสถานศึกษาตระหนกัในหนา้ท่ีและควรกระตุน้ใหบุ้คลากรและ

นกัเรียนเห็นความสาํคญัและตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ีของตน เพื่อการขบัเคล่ือนของสถานศึกษาใหเ้ป็นไป

ตามวตัถุประสงค ์

 6. หลกัความคุม้ค่า  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรวางแผนการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัสนบัสนุนใหน้าํ

วสัดุท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

  ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาเครือขา่ยท่ี 50 สาํนกังานเขตคลองสามวา  สงักดักรุงเทพมหานคร   
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2. ควรศึกษาความคิดเห็นของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยใชห้ลกั

ธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา    

3. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา

เครือข่ายท่ี 50 สาํนกังานเขตคลองสามวา  สงักดักรุงเทพมหานคร  เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง ในการพฒันา

ประสิทธิภาพของผูบ้ริหาร 
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