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บทคดัย่อ 
 

                การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารงานโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลของ
ผู ้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  2) ความผูกพันของครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร และ 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารงาน  โดยใช้หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากบัความผูกพนัของครู  ในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  ประชากร  คือ โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561  จ  านวน 437 โรง กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 
จ านวน 205 โรง โดยใช้ตารางก าหนดขนาดตวัอย่างของ  Krejcie  and  Morgan  ก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูล คือ ครู 
โรงเรียนละ 2  คน ซ่ึงเป็นหัวหน้าสายชั้นอนุบาล  1  คน  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา 1  คน  รวมทั้งส้ิน  
410 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment  Correlation  Coefficient)   
 

                 ผลการวจัิยพบว่า 
                 1.  ระดบัการบริหารงานโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา   ในโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 8 ดา้น ระดบัปานกลาง 2  ดา้น 
                2.  ระดบัความผกูพนัของครู  ในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  โดยรวมและรายดา้น 
อยูใ่นระดบัมาก 
                3.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาสถานศึกษา  
กบัความผกูพนัของครู  ในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  โดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยูใ่นระดบัสูง 
 
 

ค าส าคัญ : หลกัธรรมาภิบาล , ผูบ้ริหารสถานศึกษา ,  ความผกูพนัของครู 
 
 
 
 



Title                      :   SCHOOL ADMINISTRATORS’ GOOD GOVERNANCE AND    
                                        TEACHERS ’ COMMITMENT  IN  THE  SCHOOLS  UNDER  
                                        BANGKOK METROPOLITAN  ADMINISTRATION 
Researcher                :    Lecturer Dr. Somchai   Dejbamrung  
Academic  Year        :    2019 

 
ABSTRACT 

 

                 The purposes of this research were to  study 1)  the level of school administrators’  good  
governance under Bangkok Metropolitan Administration 2)  the level of teachers’ commitment in school 
under Bangkok Metropolitan Administration and 3) the relationship between good governance of 
administrators and teachers’ commitment in the school under  Bangkok  Metropolitan Administration. The 
population of the research included 437 schools under Bangkok Metropolitan  Administration during  
academic years 2018.  The samples used in the research were  205 schools, retrieved by the Krejcie and 
Morgan’s the sample size table. The respondents of the research were 2 teachers of each school , a head of 
kindergarten and  a head of primary school , total by 410 teachers.  The tools used for data collection was a 
five-level rating scale questionnaire.  The statistics used for data analysis were  frequency,  percentage,  
mean,  standard  deviation, and  Pearson’s  Product  Moment  Correlation  Coefficient. 
 

                  The results  of  this  research  revealed  that :  1)  the level of  school administrators’  good  
governance under  Bangkok  Metropolitan Administration  as  overall  was rated  at  a  high  level.2) the 
level of teachers’ commitment in school under Bangkok  Metropolitan Administration   as  overall was also  
rated  at  8  high  level and  3  medium level. 3) the  relationship  between good  governance  of  administrators  
and teachers’ commitment  was  positively significant and  at  a  high  level. 
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