
บทที่ 4  
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 ในครั้งน้ีใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผลแบบสอบถาม 339 ชุด 

จากกลุมตัวอยางที่กําหนดไวในการวิเคราะหขอมูล และแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูลได

ดังน้ี 

 

สัญลักษณและอักษรยอท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

 n  แทน จํานวนประชากรในกลุมตัวอยาง 

 X   แทน คาคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 

 S.D.  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 t  แทน คาสถิติที่ใชในการแจกแจงแบบที (t-Distribution) 

 F  แทน คาสถิติที่ใชในการแจกแจงแบบเอฟ (F-Distribution) 

 r  แทน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคุณ 

 Std. Error แทน ความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาด 

 LSD  แทน Least Significant Difference 

 Sig  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติเพื่อใชทดสอบสมมติฐาน 

 P-Value แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติเพื่อใชทดสอบสมมติฐาน 

 *  แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 **  แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 5 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล 

สวนที่ 2 ระดับความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 
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สวนที่ 3 ระดับความคิดเห็นตอประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

สวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สวนที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล 

กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี มีจํานวน 339 คน ซึ่งรายละเอียดในสวนขอมูลทั่วไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ของผูตอบ

แบบสอบถาม โดยแบงออกเปนดังน้ี 

 

ตารางท่ี 4.1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

 

สถานะผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ  

เพศ   

ชาย 179 52.80 

หญิง 160 47.20 

รวม 339 100.00 

การศึกษา   

ปริญญาตร ี 260 76.70 

สูงกวาปริญญาตร ี 79 23.30 

รวม 339 100.00 

ประสบการณในการปฏิบัติงาน   

นอยกวา 1 ป 19 5.60 

1 - 3 ป 58 17.10 

4 - 6 ป 75 22.10 

มากกวา 6 ป ข้ึนไป 187 55.20 

รวม 339 100.00 
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จากตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละของขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน มากกวา 6 ป ข้ึนไป  

 

ระดับความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ใน 8 ดาน คือ ดานหลักนิติธรรม ดาน

หลักคุณธรรม ดานหลักความโปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความสํานึกรับผิดชอบ ดาน

หลักความคุมคา ดานหลักความเสมอภาค และดานหลักประสิทธิผล วิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ยและ

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายดาน ผลการวิเคราะหปรากฏตามตารางที่ 4.2 - 4.10 

 

ตารางท่ี 4.2 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารสถานศึกษา  

 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา X  S.D. ระดับปฏิบัติ 

ดานหลักนิติธรรม 3.83 0.605 มาก 

ดานหลักคุณธรรม 3.67 0.618 มาก 

ดานหลักความโปรงใส 3.81 0.516 มาก 

ดานหลักการมสีวนรวม 3.77 0.627 มาก 

ดานหลักความสํานึกรบัผิดชอบ 3.68 0.621 มาก 

ดานหลักความคุมคา 3.69 0.641 มาก 

ดานหลักความเสมอภาค 3.68 0.550 มาก 

ดานหลักประสิทธิผล 3.64 0.612 มาก 

รวม 3.78 0.504 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.2 พบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวม

และรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี ดานหลักนิติธรรม ดานหลักความโปรงใส ดานหลักการมี

สวนรวม ดานหลักความคุมคา ดานหลักความสํานึกรับผิดชอบ ดานหลักความเสมอภาค ดานหลัก

คุณธรรม และดานหลักประสิทธิผล  
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ตารางท่ี 4.3 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักนิติธรรม 

 

ดานหลักนิติธรรม X  S.D. ระดับปฏิบัติ 

1.  ผูบริหารสถานศึกษากําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ            

ที่ทันสมัยมาใชบังคับในสถานศึกษา 3.85 0.813 มาก 

2.  ผูบริหารสถานศึกษากําหนดกฎระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ  

เปนที่ยอมรบัของบุคลากรในสถานศึกษา 3.87 0.848 มาก 

3.  ผูบริหารสถานศึกษาสรางการตระหนักรู ดวยความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎเกณฑทีก่ําหนด 3.96 0.847 มาก 

4.  ผูบริหารสถานศึกษาปกครองบังคับบญัชาบุคลากรภายใต

กฎระเบียบ ขอบงัคับของสถานศึกษา 3.78 0.792 มาก 

5.  ผูบริหารสถานศึกษาบงัคับใชกฎระเบียบขอบังคับดวย

ความเสมอภาคเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ 3.83 0.677 มาก 

6.  ผูบริหารสถานศึกษาบงัคับใชกฎระเบียบขอบังคับของ

สถานศึกษาดวยความยุติธรรมและเปนธรรม 3.93 0.660 มาก 

7. ผูบรหิารสถานศึกษาเผยแพรความรู สรางจิตสํานึกในการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของคับของสถานศึกษา 3.76 0.896 มาก 

8.  ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการทบทวนปรับปรงุเรื่อง

กฎระเบียบ และกระบวนการดําเนินการใหเปนธรรม และ

ทันตอสถานการณเปลี่ยนแปลง 3.73 0.896 มาก 

รวม 3.83 0.605 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.3 พบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลัก 

นิติธรรม โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูบริหารสถานศึกษาสราง

การตระหนักรู ดวยความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎเกณฑที่กําหนด มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 

ผูบริหารสถานศึกษาบังคับใชกฎระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาดวยความยุติธรรมและเปนธรรม      

ถัดมา ผูบริหารสถานศึกษากําหนดกฎระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ เปนที่ยอมรับของบุคลากรใน

สถานศึกษา สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการทบทวนปรับปรุงเรื่อง

กฎระเบียบ และกระบวนการดําเนินการใหเปนธรรม และทันตอสถานการณเปลี่ยนแปลง  
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ตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารสถานศึกษาดานหลักคุณธรรม 

 

ดานหลักคุณธรรม X  S.D. การปฏิบัติ 

1.  ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนยึดมั่นในความถูกตอง 3.61 0.797 มาก 

2.  ผูบริหารสถานศึกษามีความขยันมั่นเพียร 3.69 0.793 มาก 

3.  ผูบริหารสถานศึกษามีความอดทนอดกลั้น 3.68 0.788 มาก 

4.  ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 3.61 0.786 มาก 

5.  ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสรมิและสนับสนุนใหทุกคน

พัฒนาตนเองดานคุณธรรม จริยธรรม 3.71 0.874 มาก 

6.  ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมให

อยูในจิตใจของบุคคลจนเปนนิสัย 3.87 0.760 มาก 

7.  ผูบริหารสถานศึกษามาปฏิบัติงานตรงเวลา 3.93 0.800 มาก 

8.  ผูบริหารสถานศึกษามีความรบัผิดชอบตอตนเองและผูอื่น 3.45 0.884 มาก 

9.  ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบอยางตอผูอื่นดาน

คุณธรรมจริยธรรม 3.55 0.821 มาก 

รวม 3.67 0.618 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.4 พบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลัก 

คุณธรรม โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูบริหารสถานศึกษามา

ปฏิบัติงานตรงเวลา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมใหอยูในจิตใจของบุคคลจนเปนนิสัย ถัดมา ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมและสนับสนุน

ใหทุกคนพัฒนาตนเองดานคุณธรรม จริยธรรม สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษา

มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น  
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ตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักความโปรงใส 

 

ดานหลักความโปรงใส X  S.D. การปฏิบัติ 

1. ผูบรหิารสถานศึกษาบรหิารงานอยางตรงไปตรงมา 3.77 0.745 มาก 

2. ผูบรหิารสถานศึกษาสรางความเช่ือมั่นและโปรงใส

ในการปฏิบัติงาน 3.89 0.776 มาก 

3. ผูบรหิารสถานศึกษาเปดเผยขอมูลขาวสารในการ

บรหิารงานในดานตาง  ๆ  3.65 0.767 มาก 

4. ผูบรหิารสถานศึกษารสรางความไววางใจในการ

ทํางานซึ่งกันและกัน 3.72 0.761 มาก 

5. ผูบรหิารสถานศึกษาสรางความยุติธรรมกับทุกฝาย     

ที่มีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน 3.88 0.765 มาก 

6. ผูบรหิารสถานศึกษามีการกําหนดกระบวนการและ

ข้ันตอนการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 3.83 0.807 มาก 

7. ผูบรหิารสถานศึกษาจัดใหมีกระบวนการตรวจสอบ 

ที่ชัดเจน  3.96 0.765 มาก 

รวม 3.81 0.516 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.5 พบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลัก 

ความโปรงใส โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษา

จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษาสรางความ

เช่ือมั่นและโปรงใสในการปฏิบัติงาน ถัดมา ผูบริหารสถานศึกษาสรางความยุติธรรมกับทุกฝายที่มีสวน

เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษาเปดเผยขอมูล

ขาวสารในการบริหารงานในดานตาง ๆ  
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ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักการมีสวนรวม 

 

ดานหลักการมีสวนรวม X  S.D. ระดับปฏิบัติ 

1. ผูบรหิารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครู นักเรียน ผูปกครอง 

ชุมชน มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของโรงเรียน 3.99 0.782 มาก 

2. ผูบรหิารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครู นักเรียน ผูปกครอง 

ชุมชน รวมวางแผนการดําเนินงาน 3.85 0.826 มาก 

3. ผูบรหิารสถานศึกษารับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ     

ตาง ๆ  จากทุกฝายเพื่อการ ปฏิบัติงานและการตัดสินใจ 3.78 0.848 มาก 

4. ผูบรหิารสถานศึกษายอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง        

เพื่อการปรับปรงุและพฒันางาน 3.74 0.775 มาก 

5. ผูบรหิารสถานศึกษาเปดโอกาสใหผูมสีวนเกี่ยวของ         

มีสวนรวมในการดําเนินงาน หรือปฏิบัติงานรวมกัน             

ในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 3.68 0.848 มาก 

6. ผูบรหิารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครู นักเรียน ผูปกครอง 

ชุมชน มีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ของโรงเรียน 3.83 0.826 มาก 

7. ผูบรหิารสถานศึกษาสรางเครือขายการมีสวนรวม                 

ทั้งในระดับโรงเรียนและชุมชน 3.66 0.850 มาก 

8. ผูบรหิารสถานศึกษาจัดสรรผลประโยชนที่พงึมีพงึไดกับ            

ผูที่มสีวนเกี่ยวของอยางเปนธรรม 3.67 0.862 มาก 

รวม 3.77 0.627 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.6 พบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลัก 

การมีสวนรวม โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูบริหารสถานศึกษา

เปดโอกาสใหครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของโรงเรียน มีคาเฉลี่ย

สูงสุด รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน รวมวางแผนการ

ดําเนินงาน ถัดมา ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการ

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษา

สรางเครือขายการมีสวนรวมทั้งในระดับโรงเรียนและชุมชน  
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ตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักความสํานึกรับผิดชอบ 

 

ดานหลักความสํานึกรับผิดชอบ X  S.D. การปฏิบัติ 

1. ผูบรหิารสถานศึกษาสรางความตระหนักในสิทธิหนาที่

และความรับผิดชอบ 3.71 0.841 มาก 

2. ผูบรหิารสถานศึกษามีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่

อยางเต็มความสามารถรับผิดชอบตอสิ่งที่จะเกิดข้ึน 3.80 0.796 มาก 

3. ผูบรหิารสถานศึกษามอบหมายงานใหบุคลากรรบัผิดชอบ

ตามความรูความสามารถ 3.52 0.871 มาก 

4. ผูบรหิารสถานศึกษาสงเสริมการใหเกียรติและเคารพ          

ซึ่งกันและกันในโรงเรียน 3.78 0.764 มาก 

5. ผูบรหิารสถานศึกษามีความกระตือรือรนในการแกปญหา 3.91 0.704 มาก 

6. ผูบรหิารสถานศึกษายอมรับผลดีและผลเสียจากการ

ตัดสินใจ 3.59 0.817 มาก 

7. ผูบรหิารสถานศึกษาพรอมแสดงขอเทจ็จริงและพรอม

ยอมรบัการตรวจสอบจากผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 3.47 0.815 มาก 

รวม 3.68 0.621 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.7 พบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลัก

ความสํานึกรับผิดชอบ โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหาร

สถานศึกษามีความกระตือรือรนในการแกปญหา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษามี

ความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถรับผิดชอบตอสิ่งที่จะเกิดข้ึน ถัดมา ผูบริหาร

สถานศึกษาสงเสริมการใหเกียรติและเคารพซึง่กันและกันในโรงเรียน สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดคือ 

ผูบริหารสถานศึกษาพรอมแสดงขอเท็จจริงและพรอมยอมรับการตรวจสอบจากผูที่เกี่ยวของทุกฝาย  
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ตารางท่ี 4.8 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักความคุมคา 

 

ดานหลักความคุมคา X  S.D. ระดับปฏิบัติ 

1. ผูบรหิารสถานศึกษาใชทรัพยากรทางการศึกษาใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 3.68 0.850 มาก 

2. ผูบรหิารสถานศึกษามีความประหยัดใชของอยางคุมคา 3.52 0.968 มาก 

3. ผูบรหิารสถานศึกษามีการสงเสรมิสนับสนุนการจัดสรรและ

การใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 3.59 0.884 มาก 

4. ผูบรหิารสถานศึกษาวางแผนการใชทรัพยากรเพื่อการเรียน

การสอนใหเกิดประโยชนตอผูเรียน 3.61 0.812 มาก 

5. ผูบรหิารสถานศึกษาสงเสริมการรักษาและพัฒนาทรัพยากร 

ธรรมชาติใหเกิดประโยชนและสามารถใชไดอยางย่ังยืน 3.81 0.732 มาก 

6. ผูบรหิารสถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรใชวัสดุ

อุปกรณ อาคารสถานที่ ใหเกิดประโยชนสงูสุด 3.90 0.784 มาก 

รวม 3.69 0.641 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.8 พบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลัก

ความคุมคา โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูบริหารสถานศึกษา

สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรใชวัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมการรักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนและ

สามารถใชไดอยางย่ังยืน ถัดมา ผูบริหารสถานศึกษาใชทรัพยากรทางการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด 

สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษามีความประหยัดใชของอยางคุมคา  
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ตารางท่ี 4.9 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักความเสมอภาค 

 

ดานหลักความเสมอภาค X  S.D. การปฏิบัติ 

1. ผูบรหิารสถานศึกษาบรหิารจัดการโดยยึดหลักความเสมอ

ภาค 3.94 0.873 มาก 

2. ผูบรหิารสถานศึกษาคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย 3.73 0.806 มาก 

3. ผูบรหิารสถานศึกษาปฏิบัติตอบุคคลอยางเสมอภาค

ภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย 3.65 0.775 มาก 

4. ผูบรหิารสถานศึกษาเปดโอกาสใหทกุคนไดแสดงความ

คิดเห็นอยาเทาเทียมกัน 3.63 0.748 มาก 

5. ผูบรหิารสถานศึกษามอบหมายงานตามสทิธิและหนาที่

ดวยความเสมอภาค 3.58 0.840 มาก 

6. ผูบรหิารสถานศึกษาปฏิบัติตอผูใตบังคับบญัชาโดยเสมอ

หนากันไมคํานึงถึงเช้ือชาติ ศาสนา ภาษาหรือถ่ินกําเนิด 3.67 0.841 มาก 

7. ผูบรหิารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความ

เสมอภาค ไมเลือกที่รักมักที่ชัง 3.57 0.793 มาก 

รวม 3.68 0.550 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.9 พบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดาน

หลักความเสมอภาค โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูบริหาร

สถานศึกษาบริหารจัดการโดยยึดหลักความเสมอภาค มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษา

คํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย ถัดมา ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาโดยเสมอหนา

กันไมคํานึงถึงเช้ือชาติ ศาสนา ภาษาหรือถ่ินกําเนิด สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูบริหาร

สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค ไมเลือกที่รักมักที่ชัง  
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ตารางท่ี 4.10 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล              

ของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักประสิทธิผล 

 

ดานหลักประสิทธิผล X  S.D. การปฏิบัติ 

1. ผูบรหิารสถานศึกษากําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดในการ

ทํางาน 3.58 0.888 มาก 

2. ผูบรหิารสถานศึกษากําหนดแนวทางที่ใชเพื่อใหบรรลุผล

สําเร็จตามวัตถุประสงค 3.48 0.826 มาก 

3. ผูบรหิารสถานศึกษาสื่อสารเปาหมายและตัวช้ีวัดให

ผูรวมงานทราบ 3.47 0.759 มาก 

4. ผูบรหิารสถานศึกษาดําเนินการปฏิบัติไดตามเปาหมายและ

ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว 3.66 0.840 มาก 

5. ผูบรหิารสถานศึกษาดําเนินการประเมินผลของการทํางาน

เทียบกับเปาหมาย 3.78 .844 มาก 

6. ผูบรหิารสถานศึกษามีแผนสํารองหากวิธีปฏิบัติที่วางไว        

ไมเปนไปตามเปาหมาย 3.80 0.817 มาก 

7. ผูบรหิารสถานศึกษานําผลจากการประเมินไปสูการพัฒนา

ปรับปรงุงานใหดีข้ึน 3.76 0.754 มาก 

รวม 3.64 0.612 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.10 พบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดาน

หลักประสิทธิผล โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก โดยผูบริหารสถานศึกษามีแผนสํารองหากวิธี

ปฏิบัติที่วางไว ไมเปนไปตามเปาหมาย มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการ

ประเมินผลของการทํางานเทียบกับเปาหมาย ถัดมา ผูบริหารสถานศึกษานําผลจากการประเมินไปสู

การพัฒนาปรับปรุงงานใหดีข้ึน สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษาสื่อสาร

เปาหมายและตัวช้ีวัดใหผูรวมงานทราบ 
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ระดับความคิดเห็นตอประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

ผลการวิเคราะหขอมูลประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ใน 4 ดาน คือ ประสิทธิผลในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนสูง ประสิทธิผลในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในยุคไทยแลนด 4.0 ประสิทธิผลในการ

ปรับเปลี่ยนและการพัฒนาสถานศึกษา และประสิทธิผลในการแกปญหาภายในสถานศึกษา วิเคราะห

ดวยการหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายดาน ผลการวิเคราะหปรากฏตาม

ตารางที่ 4.11 - 4.15  

 

ตารางท่ี 4.11 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสาํนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา X  S.D. ระดับปฏิบัติ 

1. ประสิทธิผลในการผลิตนักเรียนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทาง        

การเรียนสงู 3.91 0.650 มาก 

2. ประสิทธิผลในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในยุค       

ไทยแลนด 4.0 3.67 0.653 มาก 

3. ประสิทธิผลในการปรับเปลี่ยนและการพฒันา

สถานศึกษา 3.75 0.692 มาก 

4. ประสิทธิผลในการแกปญหาภายในสถานศึกษา 3.84 0.481 มาก 

รวม 3.79 0.505 มาก 

 

จากตารางที่ 4.11 พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี ประสิทธิผล 

ในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ประสิทธิผลในการแกปญหาภายในสถานศึกษา 

ประสิทธิผลในการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาสถานศึกษา และประสิทธิผลในการพัฒนาผูเรียนใหมี

ทักษะในยุคไทยแลนด 4.0  
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ตารางท่ี 4.12 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสาํนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานประสิทธิผลในการผลิต

นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

 

ประสิทธิผลในการผลิตนักเรียน 

ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูง 
X  S.D. ระดับประสิทธิผล 

1. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษามปีระสทิธิภาพโดย

อาศัยความพรอมจากปจจัยภายในและภายนอก 3.87 0.872 มาก 

2. สถานศึกษามีผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนระดับชาติอยูในระดับที่นาพอใจ 3.96 0.789 มาก 

3. นักเรียนทีส่ําเร็จการศึกษาสามารถเขารับการศึกษา        

ในสถาบันการศึกษาช้ันสูงไดจํานวนมาก 3.92 0.860 มาก 

4. ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพดานผูเรียนของ

สถานศึกษาอยูในระดับที่นาพอใจ 3.88 0.747 มาก 

5. นักเรียนทีส่ําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาสามารถสอบ

เขาศึกษาตอในระดับสูไดตามเปาหมายที่กําหนด 3.94 0.738 มาก 

รวม 3.91 0.650 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.12 พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานประสิทธิผลในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง

โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก โดยสถานศึกษามีผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน        

ของนักเรียนระดับชาติอยูในระดับที่นาพอใจ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา นักเรียนที่สําเร็จการศึกษา 

จากสถานศึกษาสามารถสอบเขาศึกษาตอในระดับสูไดตามเปาหมายที่กําหนด ถัดมา นักเรียนที่สําเร็จ

การศึกษาสามารถเขารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาช้ันสูงไดจํานวนมาก และผลการประเมิน

มาตรฐานคุณภาพดานผูเรียนของสถานศึกษาอยูในระดับที่นาพอใจ สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษามีประสิทธิภาพโดยอาศัยความพรอมจากปจจัยภายในและภายนอก 
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ตารางท่ี 4.13 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานประสิทธิผลในการ  

พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในยุคไทยแลนด 4.0 

 

ประสิทธิผลในการพัฒนาผูเรียน 

ใหมีทักษะในยุคไทยแลนด 4.0 
X  S.D. ระดับประสิทธิผล 

1. การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทันสมัยกาว

ทันการเปลี่ยนแปลง 3.81 0.855 มาก 

2. การบรหิารจัดการของสถานศึกษามีความทันสมัย 3.58 0.953 มาก 

3. สถานศึกษาพัฒนาผูเรียนมีความรูความสามารถและ

ทักษะที่เหมาะสมในยุคไทยแลนด 4.0 3.71 0.861 มาก 

4. นักเรียนไดรบัการพัฒนาทกัษะในการประยุกตและ

เขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ   3.63 0.771 มาก 

5. สถานศึกษาประสบความสําเรจ็ในการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาในภาพรวม 3.68 0.849 มาก 

6. สถานศึกษามีความสามารถในการพัฒนาผูเรียนในทกุ

ดาน 3.66 0.850 มาก 

รวม 3.67 0.653 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.13 พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานประสิทธิผลในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในยุคไทยแลนด 4.0

โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก โดยการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทันสมัยกาวทัน      

การเปลี่ยนแปลง มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา สถานศึกษาพัฒนาผูเรียนมีความรูความสามารถและ

ทักษะที่เหมาะสมในยุคไทยแลนด 4.0 ถัดมา สถานศึกษาประสบความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาในภาพรวม และสถานศึกษามีความสามารถในการพัฒนาผูเรียนในทุกดาน สวนขอที่มี

คะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การบริหารจัดการของสถานศึกษามีความทันสมัย 
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ตารางท่ี 4.14 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสาํนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานประสิทธิผลในการ

ปรับเปลี่ยนและการพัฒนาสถานศึกษา 

 

ประสิทธิผลในการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาสถานศึกษา X  S.D. ระดับประสิทธิผล 

1. สถานศึกษาไดรับการพฒันาเหมาะสมกับสภาพแวดลอม

ทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลง 3.77 0.891 มาก 

2. สถานศึกษาปรับปรงุ เปลี่ยนแปลงองคการรูปแบบการ

บรหิารและการดําเนินงานตาง ๆ ไดสอดคลองกับ

สถานการณ 3.85 0.909 มาก 

3. สถานศึกษามีความกาวหนาและทันกับสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน 3.88 0.854 มาก 

4. สถานศึกษาปรบัตัวไดอยางเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลง 3.55 0.903 มาก 

5. สถานศึกษาสามารถพฒันาสรางสรรคใหเกิดสิง่ใหม ๆ  

ข้ึนอยางสรางสรรค 3.70 0.794 มาก 

รวม 3.75 0.692 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.14 พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานประสิทธิผลในการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาสถานศึกษา

โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก โดยสถานศึกษามีความกาวหนาและทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง

ไปในปจจุบัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา สถานศึกษาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงองคการรปูแบบการบริหาร

และการดําเนินงานตาง ๆ ไดสอดคลองกับสถานการณ ถัดมา สถานศึกษาไดรับการพัฒนาเหมาะสม

กับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานศึกษาสามารถพัฒนาสรางสรรคใหเกิดสิ่ง

ใหม ๆ ข้ึนอยางสรางสรรค สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดคือ สถานศึกษาปรับตัวไดอยางเหมาะสมกับ

การเปลี่ยนแปลง 
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ตารางท่ี 4.15 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสาํนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานประสิทธิผลในการ

แกปญหาภายในสถานศึกษา 

 

ประสิทธิผลในการแกปญหาภายในสถานศึกษา X  S.D. ระดับประสิทธิผล 

1. สถานศึกษาบริหารงาน ประสบผลสําเร็จตาม

เปาหมายที่วางไว 3.60 0.721 มาก 

2. สถานศึกษากําหนดรปูแบบการบรหิารงานภายใน

สถานศึกษาไดเหมาะสมและชัดเจน 3.78 0.694 มาก 

3. สถานศึกษามีการกําหนดรปูแบบการทํางานได

เหมาะสมกับขนาดและภารกิจของสถานศึกษา 3.86 0.836 มาก 

4. สถานศึกษาสามารถแกปญหาในสถานศึกษาไดอยาง

ทันทวงที และทันเหตุการณ 3.90 0.770 มาก 

5. สถานศึกษาสามารถดําเนินงานภายในสถานศึกษา

ไดอยางมีประสทิธิภาพ 4.09 0.750 มาก 

รวม 3.84 0.481 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.15 พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานประสิทธิผลในการแกปญหาภายในสถานศึกษา โดยรวมและ

รายขออยูในระดับมาก โดยสถานศึกษาสามารถดําเนินงานภายในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา สถานศึกษาสามารถแกปญหาในสถานศึกษาไดอยางทันทวงที และ        

ทันเหตุการณ ถัดมา สถานศึกษามีการกําหนดรูปแบบการทํางานไดเหมาะสมกับขนาดและภารกิจ 

ของสถานศึกษา และสถานศึกษากําหนดรูปแบบการบริหารงานภายในสถานศึกษาไดเหมาะสมและ

ชัดเจน สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด คือ สถานศึกษาบริหารงาน ประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย                     

ที่วางไว 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน  

การวิเคราะหขอมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหเพียรสัน (Pearson’s 

Correlation Coefficient) ไดผลดังน้ี  

 

ตารางท่ี 4.16 ความสัมพันธของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา                 

สุราษฎรธานี เขต 3 (Pearson’s Correlation Coefficient) 

 

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y 

X1 0.264* 0.148* 0.142* 0.194* 0.227* 

X2 0.266* 0.110* 0.097 0.171* 0.195* 

X3 0.228* 0.077 0.058 0.124* 0.148* 

X4 0.278* .0176* 0.108* 0.164* 0.224* 

X5 0.216* 0.056 0.072 0.150* 0.147* 

X6 0.186* 0.038 0.065 0.093 0.114* 

X7 0.172* 0.144* 0.095 0.131* 0.167* 

X8 0.114* 0.009 0.025 0.035 0.054 

X 0.265* 0.117* 0.101 0.164* 0.196* 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

 

ผลการทดสอบ ความสัมพันธของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา

กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

โดยใชการวิเคราะหเพียรสัน (Pearson’s correlation coefficient) พบวา 

 1.  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา (X) มีความสัมพันธ

ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 (Y) อยูในระดับตํ่า (r = 0.196) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 2.  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักนิติธรรม (X1) มี

ความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 (Y) อยูในระดับตํ่า (r = 0.227) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 3.  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักคุณธรรม (X2)  

มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

สุราษฎรธานี เขต 3 (Y) อยูในระดับตํ่ามาก (r = 0.195) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 4.  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักความโปรงใส (X3) 

มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 อยูในระดับตํ่ามาก (r = 0.148) อยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 5.  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักการมีสวนรวม 

(X4) มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 อยูในระดับตํ่า (r = 0.224) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 6.  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักความสํานึก

รับผิดชอบ (X5) มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 อยูในระดับตํ่ามาก (r = 0.147) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 

 7.  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักความคุมคา (X6) 

มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา              

สุราษฎรธานี เขต 3 อยูในระดับตํ่ามาก (r = 0.114) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 8.  การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาดานหลักความเสมอภาค (X7) 

มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 3 อยูในระดับตํ่ามาก (r = 0.167) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.059          

การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักประสิทธิผล (X8) ไมมีความสัมพันธ

กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3          

(r = 0.054) 


