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พฤติกรรมการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู 
ในเครือข่ายโรงเรียนที ่33 ส านักงานเขตมีนบุรี สังกดักรุงเทพมหานคร 

เรไร     เป้าหินตั้ง 

บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรม การบริหารตามหลกั
ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในเครือขา่ยโรงเรียนท่ี 33 ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดั
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวฒิุการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั คือ ครูในเครือข่าย
โรงเรียนท่ี 33 ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 จ านวน  145 คน การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ธีิ
สุ่มโดยใชต้าราง Krejcie และ Morgan  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถาม เท่ากบั .960 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์เปรียบเทียบ
ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียน
ท่ี 33 ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวฒิุการศึกษา วเิคราะห์โดยค่า t-test แบบ Independent ส่วน
วเิคราะห์เปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยใชค้่า  One-way analysis of variance เม่ือพบวา่มีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิเชฟเฟ่ (Scheffe’ s Post hoc Comparison) 

 
ผลการวจิยัพบวา่ 
1. พฤติกรรมการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู 

ในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33 ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ตามการรับรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33 ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร มีดงัน้ี  
2.1 ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีการรับรู้พฤติกรรมการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33 ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

2.2 ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีการรับรู้พฤติกรรมการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิ- 
บาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33 ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นหลกัความคุม้ค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 โดยครู
ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 10 ปี มีการรับรู้สูงกวา่ครูท่ีประสบการณ์ท างาน 5- 10 ปี ส่วนครูท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท างานอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั 
 การรับรู้ของครู, การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
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บทน า 

การพฒันาเทคโนโลยใีนปัจจุบนั ไดพ้าโลกเขา้สู่โลกยคุใหม่ไร้พรมแดน ซ่ึงมนุษยทุ์กหนแห่งสามารถรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารไดพ้ร้อม ๆ กนัทั้งโลก Alvin Toffler นกัอนาคตวทิยาช่ือดงั ไดแ้บ่งการปฎิวติัโลก ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงระบบ

เศรฐกิจของมนุษยชาติไวเ้ป็นสามช่วงเวลา ช่วงแรกเป็นการปฎิวติัทางดา้นเกษตรกรรม ช่วงท่ีสองเป็นการปฎิวติัดา้น

อุสาหกรรม และ ช่วงท่ีสามเป็นยคุปฎิวติัการส่ือสารโทรคมนาคม รวมเรียกวา่ “ทฤษฎีคล่ืนลูกท่ีสาม : The Third Wave” 

กระแสโลกาภิวฒัน์อนัเกิดจากการปฎิวติัการส่ือสารโทรคมนาคม ไดส้ร้างความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและรุนแรงตอ่

มนุษยชาติ ซ่ึงมีทั้งขอ้ดี คือการเปิดโลกแห่งขอ้มูลข่าวสารและการเรียนรู้วทิยาการความกา้วหนา้ใหม่ ๆ อยา่งรวดเร็ว

ทนัท่วงที มนุษยไ์ดย้อ่โลกใหเ้ลก็ลงไดเ้ป็นผลส าเร็จ แตใ่นทางกลบักนัก็ส่งผลสะทอ้นกลบัดา้นลบเช่นกนั ประเทศไทยถูก

ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการเงินขณะท่ียงัไม่มีความพร้อมดา้นมาตรการรองรับท่ีดีพอ ในปี พ.ศ. 2540 วกิฤตทางการ

เงินคร้ังใหญ่ของประเทศ ท าใหต้อ้งขอรับความช่วยเหลือดา้นการเงินจากธนาคารโลก ซ่ึงธนาคารโลกก็ไดใ้หค้วาม

ช่วยเหลือในรูปเงินกูพ้ร้อมกบัเง่ือนไขก ากบัการกูย้มืต่าง ๆ มากมาย ซ่ึงรวมถึงแนวคิดเร่ือง “ธรรมาภิบาล : Good  

Governance” ถูกใหน้ ามาใชเ้พ่ือแกปั้ญหาและสร้างการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืใหก้บัประเทศไทย ดงัจะเห็นไดว้า่แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 และ ฉบบัท่ี 9 รวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2540 ต่างยดึแนวทาง “ธรรมาภิบาล : 

Good  Governance” เป็นหลกัน าไปสู่การปฏิบติัทั้งส้ิน 

ในดา้นการจดัการศึกษาอนัเป็นกลไกส าคญัท่ีสุดในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์  ก็มีการออกพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ  ฉบบัปี พ.ศ.2542 เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัการศึกษาอยา่งชดัเจนแลว้ ยงัมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 และ ฉบบัท่ี 9  แผนมหาดไทย ฉบบัท่ี 6 และ ฉบบัท่ี 7 ออกมาเป็นปัจจยัสนบัสนุนใหเ้กิดการกระจาย

อ านาจทางการศึกษาออกไปสู่ชุมชน เพ่ือใหป้ระชาชนทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร การบริหารดว้ยระบบ“ธรรมาภิ

บาล : Good  Governance” จึงนบัเป็นหวัใจส าคญัยิง่ของทุกองคก์รไม่วา่หน่วยราชการหรือเอกชน ท่ีจะตอ้งปรับตวัและ

เตรียมความพร้อมในทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง“ธรรมาภิบาล : Good  Governance” เป็นมิติใหม่ท่ีเนน้บทบาทของผูบ้ริหารใน

การปฎิบติังานใหป้ระสิทธิภาพ และส่งเสริมใหเ้กิดผลลพัธ์ตามเป้าหมาย มีระบบการตรวจสอบ สามารถประเมินผลงานได้

อยา่งชดัเจน และ มีการแข่งขนัเพ่ือการจดัการ การบริการท่ีดีข้ึน (Agere, 2000) การบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลจึงก่อใหเ้กิด

ประสิทธิผลทั้งในระดบัองคก์ารและระดบับุคคล  

ในส่วนของส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร ดว้ยความปราถนาใหป้ระสิทธิภาพการบริหารจดัการภายใน
สถานศึกษาสูงข้ึน จึงไดมี้การปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารจดัการภายใน เปิดโอกาสใหส้ถานศึกษามีความเป็นอิสระ 
คล่องตวั สามารถบริหารจดัการ แต่ละสถานศึกษาไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามหลกัการกระจายอ านาจ และ การ
บริหารท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School  Based  Management) โดยมุ่งเนน้การบริหารจดัการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จท่ีสถานศึกษา 
จึงไดก้ าหนดใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา มีอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารงานวชิาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และ การบริหารทัว่ไป ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ และ กกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีมีขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีของสถานศึกษาไวเ้ป็นการเฉพาะ  แต่การกระท าการใด ๆ ตามสิทธิและหนา้ท่ีซ่ึงมีกฎหมายบญัญติั
ไวด้งักล่าว ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการภายในขอบเขตแห่งอ านาจหนา้ท่ี ตอ้งระมดัระวงัมิใหก้ารกระท าเป็นการ
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ละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของ
ราชการ นโยบาย แนวทางปฏิบติัต่าง ๆ  ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผูเ้รียน 

 

 จากเหตผุลการเปล่ียนแปลงและความจ าเป็นดงักล่าว ผูว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานตามหลกัธรร
มาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33 ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร 
เพ่ือใหท้ราบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33 ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร ไดน้ าหลกัธรร
มาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัใด  และเพ่ือน าไปเป็นขอ้มูลใหห้น่วย งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและ
พฒันาผูบ้ริหารต่อไป  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้
ของครูในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33 ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามวฒิุการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน 

 
สมมุตฐิานการวจิยั 
 ครูในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33 ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีมีวฒิุการศึกษา และประสบการณ์ใน
การท างาน มีการรับรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33 ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 228 คน การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ิธีสุ่มโดยใชต้าราง Krejcie และ Morgan ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
145 คน ไดรั้บแบบสอบถามคืนท่ีสมบูรณ์และสามารถน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมด 145 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 

ตวัแปรท่ีศึกษา 
ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ วฒิุการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูใน

เครือข่ายโรงเรียนท่ี 33 ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร จ าแนกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกันิติธรรม ดา้นหลกั
คุณธรรม ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัความรับผิดชอบ และดา้นหลกัความคุม้ค่า 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบหาค่าความตรงเชิงเน้ือหาโดยการหาค่าดชันีความา
สอดคลอ้ง (Index of Congruence :IOC) และค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวธีิ
ของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .960 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ วฒิุการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ (Check list) จ านวน 2 ขอ้ 
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ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในเครือข่าย
โรงเรียนท่ี 33 ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ การ
รับรู้ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนความคิดเห็นมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด คือ 5, 4, 
3, 2, 1 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. วเิคราะห์สถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ วฒิุการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ของผูต้อบ 
แบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33 ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าเฉล่ีย 
(�̅�) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายขอ้ รายดา้น และภาพรวม น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

3. วเิคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ตามการรับรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33 ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวฒิุการศึกษา โดยการ
ทดสอบค่าที (t-test)   

4. วเิคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ตามการรับรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33 ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน วเิคราะห์โดยค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) หากพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 จะทดสอบความแตกต่างรายคูด่ว้ยวธีิเชฟเฟ่ (Scheffe’s Post hoc Comparison) 
 
ผลการวจิยั 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี 

1. พฤติกรรมการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู 
ในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33 ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ตามการรับรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33 ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร มีดงัน้ี  

2.1 ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีการรับรู้พฤติกรรมการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33 ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

2.2 ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีการรับรู้พฤติกรรมการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิ- 
บาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33 ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นหลกัความคุม้ค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยครู
ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 10 ปี มีการรับรู้สูงกวา่ครูท่ีประสบการณ์ท างาน 5- 10 ปี ส่วนครูท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท างานอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั 
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อภิปรายผล 
จากการวจิยัเร่ืองพฤติกรรมการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูใน

เครือข่ายโรงเรียนท่ี 33 ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร พบวา่มีประเดน็ควรน ามาอภิปราย ดงัน้ี 
1. พฤติกรรมการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู 

ในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33 ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองมาจาก 
ผูบ้ริหารด าเนินงานต่าง ๆ  ท่ีเป็นภารกิจของสถานศึกษาทั้ง 4 ดา้นโดยยดึหลกัคุณธรรมทั้ง 6 ดา้น และผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
ปัจจุบนัยงัมีลกัษณะของนกับริหารการศึกษามืออาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีจะน าสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จ ผูท่ี้จะ
ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาไดจ้ะตอ้งผา่นการอบรมผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูบ้ริหารระดบัสูงตามหลกัเกณฑแ์ละ
หลกัการท่ีไดก้ าหนดไว ้ จากการพฒันาโดยการอบรมดงักล่าว ท าใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บความรู้ความเขา้ใจใน
กระบวนการบริหารสถานศึกษา ตลอดจนไดรั้บทกัษะท่ีจ าเป็นและมีคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารเพ่ิมพนูมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ  ขนิษฐา สิงหะ (2560)  ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารจดัการท่ีดี
ตามหลกัธรรมาภิบาล ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายท่ี 74 ส านกังานเขตจอมทอง สงักดักรุงเทพมหานคร ผลการศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีศึกษาพบวา่ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รัตนภรณ์ ส่งเสริม (2558) เร่ือง 
การบริหารโรงเรียนตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 ผลการวจิยั พบวา่การบริหารโรงเรียนตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สามารถน ามาอภิปรายได ้ดงัน้ี   

ดา้นท่ี 1 ดา้นหลกันิติธรรม พบวา่พฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการ
รับรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33  ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานครในดา้นหลกันิติธรรม โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารด าเนินการบริหารสถานศึกษาดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และ
ดา้นการบริหารทัว่ไป โดยยดึหลกัระเบียบกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่าง ๆ จนเป็นท่ียอมรับของบุคลากรและสงัคม นอกจากน้ี
ยงัมีการส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกคนปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑข์อ้บงัคบัท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุจิรา บุตรนาม (2560, หนา้ 5) ไดศึ้กษา ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาตาม
หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พบวา่ ความ
คิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดา้นหลกันิติธรรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
พระปลดัไพรวลัย ์ ชาคโร (ศรีเมือง)  (2558, หนา้ 86) ไดศึ้กษาการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัส านกัการศึกษา ส านกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร พบวา่การบริหารสถานศึกษาตาม
หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัส านกัการศึกษา ส านกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ดา้น
หลกันิติธรรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นท่ี 2 ดา้นหลกัคุณธรรม พบวา่ พฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการ
รับรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33  ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานครในดา้นหลกัคุณธรรม โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เน่ืองมาจากผูบ้ริหารด าเนินการบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย  
โดยยดึหลกัและเช่ือมัน่ในความถูกตอ้ง และดีงาม เพ่ือใหผู้ป้ฏิบติังานหรือสมาชิกทุกฝ่ายในสถานศึกษายดึถือปฏิบติั ไดแ้ก่
ความซ่ือสตัยสุ์จริต ความเสียสละ  ความอดทน ความขยนัหมัน่เพียร และความมีระเบียบวนิยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
อจัฉราพร  กรึงไกร (2558) ไดศึ้กษาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 พบวา่ โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา 
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เขต 1 มีสภาพการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัคุณธรรมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ พระสกล ฐานธมโม (อินทร์คลา้ย) (2556) ไดศึ้กษาการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในจงัหวดันครสวรรค ์พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในจงัหวดันครสวรรค ์หลกัคุณธรรมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นท่ี 3 ดา้นหลกัความโปร่งใส พบวา่ พฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาม

การรับรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33  ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานครในดา้นหลกัความโปร่งใส โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองมาจากผูบ้ริหารด าเนินการบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย โดยมีการปรับปรุงกลไกการท างานของทุก

ฝ่ายใหมี้ความโปร่งใส มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อยา่งตรงไปตรงมา ท าใหป้ระชาชน และสงัคมรอบ ๆ 

เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งสะดวก อีกทั้งมีกระบวนการตรวจสอบท่ีถูกตอ้งและชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุนิสา 

ดีพรม (2560,หนา้ 6) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่ม

โรงเรียนมหาชยั สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบวา่ ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการ

บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนมหาชยั สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร ดา้นหลกัความโปร่งใส โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อานนท ์ทอง

คง (2560, หนา้ 8) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนขนาดใหญ่ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา่ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบั

การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ดา้นหลกัความโปร่งใส โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นท่ี 4 ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม พบวา่ พฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาม

การรับรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33  ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานครในดา้นหลกัการมีส่วนร่วม โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองมาจากผูบ้ริหารด าเนินการบริหารงานดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล 

และดา้นการบริหารทัว่ไป โดยเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็นใน

การตดัสินใจโดยเปิดโอกาสไดอ้ยา่งเสรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุฑามาส  นาคปฐม (2559) ไดศึ้กษาการบริหาร

การศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วดัใหญ่อินทาราม เทศบาลเมืองชลบุรี พบวา่ การ

บริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วดัใหญ่อินทาราม เทศบาลเมืองชลบุรี 

ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดารินทร์  สงมะเริง (2559) ไดศึ้กษาการ

บริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัจนัทบุรี สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 พบวา่การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอ าเภอเมือง

จงัหวดัจนัทบุรี สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก 

ดา้นท่ี 5 ดา้นหลกัความรับผดิชอบ พบวา่ พฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ตามการรับรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33  ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานครในดา้นหลกัความรับผดิชอบ โดย
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ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองมาจากผูบ้ริหารด าเนินการบริหารงานดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล 

และดา้นการบริหารทัว่ไป อยา่งมีความส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความกระตือรือร้นในการท างาน การแกปั้ญหาของ

โรงเรียน และการเคารพในคความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วาสนา ใจรักเรียน (2560) ไดศึ้กษา

ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายท่ี 74 ส านกังานเขต

จอมทอง สงักดักรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นหลกัความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ ณปกร มีเหลก็ (2560) ไดศึ้กษาการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครูกลุ่มโรงเรียนเอกชน ในอ าเภอธญับุรี สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบวา่

ดา้นหลกัความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นท่ี 6 ดา้นหลกัความคุม้ค่า พบวา่ พฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการ

รับรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33  ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานครในดา้นหลกัความคุม้ค่า โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก เน่ืองมาจากผูบ้ริหารด าเนินการบริหารงานดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้น

การบริหารทัว่ไป โดยตระหนกัวา่มีทรัพยากรค่อนขา้งจ ากดั โดยยดึหลกัความคุม้ค่า ความพอเพียง เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดตามจุดมุ่งหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รัตนา  โพธิทอง (2559) ไดศึ้กษาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

ของผูบ้ริหารโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท ์กรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นหลกัความคุม้ค่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รสริน  แสงสุวรรณ์ (2557) ไดศึ้กษาการบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา

โรงเรียนในสหวทิยาเขตสตัตบงกช สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 พบวา่ ดา้นหลกัความคุม้ค่า โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการ 
รับรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33  ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวฒิุการศึกษา พบวา่โดย
ภาพรวมและรายดา้นไม่มีความแตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้เน่ืองมาจาก  ครูในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33 
ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร ไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูทุกคนไดรั้บการฝึกอบรมในดา้นต่าง ๆ 
อยา่งเท่าเทียมกนั ซ่ึงไดก้ าหนดแนวทางในการปฏิบติัตนและปฏิบติังานในหนา้ท่ีตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู จึงส่งผลให้
ครูในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33 ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวฒิุการศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้น
ไม่มีความแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของรัศมี มาแพง (2560)  ไดศึ้กษา ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการใชห้ลกัธรร
มาภิบาลในการบริหาร ในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครพนม เขต 1 พบวา่ ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิ
บาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจนัทร์เพญ็ หาญชนะ 
(2560) ไดศึ้กษาการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนในส านกังานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
พบวา่ ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน 
โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
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3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู 
ในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33  ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบวา่โดย
ภาพรวมและรายดา้นไม่มีความแตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นหลกัความคุม้ค่ามีความแตกต่างกนั ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน
มากกวา่ 10 ปี กบัประสบการณ์ท างาน 5- 10 ปี  มีการรับรู้พฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33 ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร ในดา้นหลกัความคุม้ค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้เน่ืองมาจากครูท่ีมีประสบการณ์การท างานมากมีโอกาสได้
ปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาในการพฒันาสถานศึกษา พฒันาผูเ้รียน มากกวา่ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การ
ท างานนอ้ย จึงท าใหก้ารรับรู้ของครูท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกนั   ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชชัวาล ใหม่หะลา ไดศึ้กษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ของผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายท่ี 40(2) สงักดัส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบวา่ความคิดเห็นของ
บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากลุ่มเครือข่ายท่ี 40(2) สงักดัส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นหลกัความคุม้ค่าและดา้นหลกัความรับผิดชอบแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ส่วน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวาสนา ใจรักเรียน (2560) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายท่ี 74 ส านกังานเขตจอมทอง สงักดักรุงเทพมหานคร พบวา่ครูท่ีมี
ประสบการณ์ท างานแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่ม
เครือข่ายท่ี 74 ส านกังานเขตจอมทอง สงักดักรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการ 
รับรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33  ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั  
1.1 ดา้นหลกันิติธรรม ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจดัการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษใหไ้ดรั้บ 

การศึกษาภาคบงัคบั ดว้ยรูปแบบและวธีิการท่ีเหมาะสม เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชนและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีเด็กพิเศษในปกครอง และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 
หมวด 2 สิทธิและหนา้ท่ีทางการศึกษา ก าหนดไวว้า่  “บุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางดา้นต่าง ๆ หรือมีร่างกายพิการ หรือมี
ความตอ้งการเป็นพิเศษ หรือผูด้อ้ยโอกาส มีสิทธิและโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ” 

1.2 ดา้นหลกัคุณธรรม ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรตดัสินปัญหาดว้ยหลกัประชาธิปไตย โดยยอมรับ 
มติของเสียงขา้งมาก แต่ตอ้งเคารพสิทธิของเสียงส่วนนอ้ยดว้ย ส่งเสริมกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม บนพ้ืนฐานของ
ความมีเหตผุล มีเสรีภาพ มีความเท่าเทียมเสมอภาคกนั การยอมรับความแตกต่างทางความคิด และความเคารพสิทธ์ิในการ
แสดงความคิดเห็นของผูอ่ื้น ท าใหรู้้จกับทบาทหนา้ท่ีของตนเอง รับผิดชอบในการท างานใหเ้กิดผลส าเร็จลุล่วง  

1.3 ดา้นหลกัความโปร่งใส ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพสัดุ  
สถานท่ี และทรัพยสิ์นอ่ืนของสถานศึกษา เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการภายในสถานศึกษาด าเนินไปอยา่งถูกตอ้งและช่วย
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริต รวมทั้งน าไปสู่การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัในสถานศึกษา  
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1.4 ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรใหค้วามส าคญัตอ่การระดมสมอง เพ่ือเปิด 

โอกาสใหบุ้คลากรทุกคนมีส่วนร่วมกนัคิด ร่วมกนัวางแผน ร่วมกนัท างานดว้ยความเตม็ใจ และพร้อมร่วมกนัแกปั้ญหา เป็น
การส่งเสริมการท างานเป็นทีม และก่อใหเ้กิดเป็นวฒัธรรมองคก์รท่ีดี 

1.5 ดา้นหลกัความรับผิดชอบ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ ท่ีดี  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพท่ีเหมาะสมตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด โดยผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอาจจะตอ้งเสียสละเวลาส่วนหน่ึงเพ่ือพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยตวัเอง เพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด อีกทั้ง
ผูบ้ริหารสถานศึกษายงัจะไดเ้รียนรู้วา่มีจุดใดท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชายงัไม่สามารถท าได ้หรือท าไดไ้ม่ดีพอ และยงัท าใหเ้กิด
ความใกลชิ้ดกนั ส่งเสริมใหเ้กิดบรรยายกาศการท างานท่ีดีภายในสถานศึกษา และเกิดความเล่ือมใสศรัทธาในตวัผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  

1.6 ดา้นหลกัความคุม้ค่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่งให ้
ครอบคลุมภาระงานทั้งองคก์รโดยยดึหลกัใชค้นใหน้อ้ยท่ีสุด การวางแผนก าลงัคนใหเ้หมาะสมกบังานเพ่ือการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถท างานท่ีใหผ้ลการด าเนินการท่ีดีมีประสิทธิผล และสามารถผลกัดนัสถานศึกษาไปสู่จุดหมายไดเ้ร็ว
ข้ึน แต่หากจดัวางคนท างานท่ีมีคุณภาพ แต่อยูผ่ิดท่ีผิดทาง การท างานก็ไม่สามารถเดินหนา้ไดอ้ยา่งท่ีเราตอ้งการอยา่ง
แน่นอน ทั้งองคก์รโดยยดึหลกัใชค้นใหน้อ้ยท่ีสุด 
 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
2.1      ศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีมีต่อการบริหารตาม 

หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 33 ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร 
2.2 ศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในเครือข่าย

โรงเรียนท่ี 34 ส านกังานเขตมีนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร 
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