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จากปญหาการบริหารงานสถานศึกษาทั้งดานปริมาณและคุณภาพ การบริหารโดยใชหลัก

ธรรมาภิบาลเปนนโยบายสําคัญของรัฐในการปฏิรูปการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลที่มี

ความสําคัญในการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิผล

การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา

ประสิทธิผลของสถานศึกษา และความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 ประชากร ไดแก สถานศึกษา 156 โรงเรียน และกลุมตัวอยาง ไดแก สถานศึกษา 113 โรงเรียน 

ไดมาโดยการสุมอยางงายโดยกําหนดผูใหขอมูล ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 

จํานวน 339 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่มีคาความเช่ือมั่น 0.96 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ

พื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน 

ผลการศึกษาพบวา การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและ

รายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี ดานหลักนิติธรรม ดานหลักความโปรงใส ดานหลักการ       

มีสวนรวม ดานหลักความคุมคา ดานหลักความสํานึกรับผิดชอบ ดานหลักความเสมอภาค ดานหลัก

คุณธรรม และดานหลักประสิทธิผล ประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

เรียงลําดับดังน้ี การผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง การแกปญหาภายในสถานศึกษา        

การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาสถานศึกษา และการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในยุคไทยแลนด 4.0 

ความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวก
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กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในระดับตํ่ามาก (r = 0.196) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากผลการวิจัยผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดย

การใชระเบียบ กฎหมาย หรือกฎเกณฑอยางเปนธรรมดวยความเสมอภาค การบริหารโดยยึดหลัก

คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงาน สรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหการบริหารจัดการภายใน

สถานศึกษาเกิดผลดีตอผูเรียนและสังคม 

 

คําสําคัญ : การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประสทิธิผลของสถานศึกษา 
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The problem of school administrations both quantity and quality. The school 

administrations by using good governance are a key policy of the state in educational 

reform. The school administrators are important people who adapt good governance 

for effectiveness of the school administrations. The purposes of this research were to 

study the management based on good governance of school administrators, school 

effectiveness and the relationship between management based on good governance 

of school administrators and school effectiveness under Suratthani Primary Educational 

Service Area Office 3. The population was 156 schools. The samples were 113 schools, 

by simple random sampling. The informants were 339 school administrators and teachers. 

Data were collected by questionnaire with reliability index of 0.96. The descriptive 

statistics used to data analyze were mean, standard deviation, and Pearson's correlation 

coefficient.  

The research results showed that: the management based on good governance 

of school administrators, was high level in overall and individual aspects in descending 

order; the rule of law, Transparency, Participation, Value, Responsibility, Moral and 

effectiveness. The School Effectiveness was high level in overall and individual aspects 

in descending order; Production of students with high academic achievement, Solutions 

within the school. Modifying and improving education and developing learners' skills 



จ 

in the Thailand 4.0. The results of the relationship between the management based 

on good governance of school administrators and school effectiveness under Suratthani 

Primary Educational Service Area Office 3 in the positive way at very low level (r = 0.196) 

with statistically significant at the level 0.05. The results of this research: the principals 

should focus on the management according to good governance, by using fair laws or 

regulations with equality. Management based on morality. Ethics in administration 

build a team that is effective, to make the management of the school effective for 

students and society. 
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กิตตกิรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาอยางย่ิงจากผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรจง 

เจริญสุข ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภณ เพ็ชรพวง 

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดอนุเคราะหในการใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ ตลอดจนตรวจสอบ 

เพื่อแกไขขอบกพรองดวยความเอาใจใสอยางดีย่ิงจนงานวิจัยเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอ

กราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณคณาจารยจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีทุกทาน            

ที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูและประสบการณตาง ๆ ที่มีคุณคาแกผูวิจัยตลอดจนใหความรูเกี่ยวกับ

การบริหารและการวิจัยพื้นฐานในการนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการศึกษา และขอขอบคุณ

เพื่อน ๆ ที่คอยใหความชวยเหลือตลอดระยะเวลาของการศึกษา 

ขอขอบพระคุณ นางสาวปวิชญา สินนอย ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองโร นายธวัช เฮาหนู 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองสงค นางวนิดา ชวยบํารุง รองผูอํานวยการโรงเรียนบานหัวสะพาน

มิตรภาพที่ 217 นางอารี บรรจงดวง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานคลองสงค นายวรวิทย             

ชวงชุณหสอง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ผูเช่ียวชาญตรวจสอบ

เครื่องมือวิจัย ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการศึกษาและการทําวิทยานิพนธจนเสร็จสมบูรณ 

ขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ทุกทานที่ไดสละเวลาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อ

เปนขอมูลในการวิจัยทําใหเปนวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณ 
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