
บทที่ 5  
 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา

กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3          

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบรหิารสถานศึกษา เพื่อศึกษาประสิทธิผล

ของสถานศึกษา และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

สุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 113 โรงเรียน ใชวิธีการสุมอยางงายดวยวิธีการจับฉลาก ซึ่งกําหนดผูให

ขอมูล ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียนละ 3 คน โดยใชแบบสอบถามที่มีคา

ความเช่ือมั่น 0.97 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient)  

 

สรุปผล 

 

การศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา

กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1.  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี ดานหลักนิติธรรม ดานหลักความโปรงใส ดาน

หลักการมีสวนรวม ดานหลักความคุมคา ดานหลักความสํานึกรับผิดชอบ ดานหลักความเสมอภาค 

ดานหลักคุณธรรม และดานหลักประสิทธิผล เมื่อพิจารณาเปนรายดานสรุปผลไดดังน้ี 

  1.1 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักนิติธรรม 

โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสรางการตระหนักรู

ดวยความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎเกณฑที่กําหนด มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษา

บังคับใชกฎระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาดวยความยุติธรรมและเปนธรรม ถัดมาผูบริหารสถานศึกษา

กําหนดกฎระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ เปนที่ยอมรับของบุคลากรในสถานศึกษา สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ย

ตํ่าสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการทบทวนปรับปรุงเรื่องกฎระเบยีบ และกระบวนการดําเนินการให

เปนธรรมและทันตอสถานการณเปลี่ยนแปลง 
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  1.2 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักคุณธรรม 

โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารสถานศึกษามาปฏิบัติงาน

ตรงเวลามีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาผูบริหารสถานศึกษาสามารถปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหอยูในจิตใจ

ของบุคคลจนเปนนิสัย ถัดมา ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมและสนับสนุนใหทุกคนพัฒนาตนเอง

ดานคุณธรรม จริยธรรม สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบตอ

ตนเองและผูอื่น 

  1.3 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักความ

โปรงใส โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษาจัดให

มีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาผูบริหารสถานศึกษาสรางความเช่ือมั่น

และโปรงใสในการปฏิบัติงาน ถัดมา ผูบริหารสถานศึกษาสรางความยุติธรรมกับทุกฝายที่มีสวน

เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษาเปดเผยขอมูล

ขาวสารในการบริหารงานในดานตาง ๆ  

  1.4 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักการ              

มีสวนรวม โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษา

เปดโอกาสใหครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของโรงเรียน มีคาเฉลี่ย

สูงสุด รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน รวมวางแผน       

การดําเนินงาน ถัดมา ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวม        

ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูบริหาร

สถานศึกษาสรางเครือขายการมีสวนรวมทั้งในระดับโรงเรียนและชุมชน 

  1.5 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักความสํานึก

รับผิดชอบ โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษา  

มีความกระตือรือรนในการแกปญหามีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงมั่น           

ในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถรับผิดชอบตอสิ่งที่จะเกิดข้ึน ถัดมา ผูบริหารสถานศึกษา

สงเสริมการใหเกียรติและเคารพซึ่งกันและกันในโรงเรียน สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูบริหาร

สถานศึกษาพรอมแสดงขอเท็จจริงและพรอมยอมรับการตรวจสอบจากผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 

  1.6 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักความคุมคา 

โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริม 

สนับสนุนใหบุคลากรใชวัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 

ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมการรักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชน และสามารถ

ใชไดอยางย่ังยืน ถัดมา ผูบริหารสถานศึกษาใชทรัพยากรทางการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด สวนขอ

ที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษามีความประหยัดใชของอยางคุมคา 
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  1.7 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักความเสมอ

ภาค โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษาบริหาร

จัดการโดยยึดหลักความเสมอภาค มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษาคํานึงถึงศักด์ิศรี

ความเปนมนุษย ถัดมา ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา โดยเสมอหนากันไมคํานึงถึง

เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาหรือถ่ินกําเนิด สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาประเมิน 

ผลการปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค ไมเลือกที่รักมักที่ชัง 

  1.8 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักประสิทธิผล 

โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก โดยผูบริหารสถานศึกษามีแผนสํารองหากวิธีปฏิบัติที่วางไว ไมเปนไป

ตามเปาหมาย มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการประเมินผลของการทํางาน

เทียบกับเปาหมาย ถัดมา ผูบริหารสถานศึกษานําผลจากการประเมินไปสูการพัฒนาปรับปรุงงานใหดีข้ึน 

สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ผูบริหารสถานศึกษาสื่อสารเปาหมายและตัวช้ีวัดใหผูรวมงานทราบ 

 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                 

สุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี ประสิทธิผลในการผลิต

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ประสิทธิผลในการแกปญหาภายในสถานศึกษาประสิทธิผล           

ในการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาสถานศึกษา และประสิทธิผลในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในยุค

ไทยแลนด 4.0 เมื่อพิจารณาเปนรายดานสรุปผลไดดังน้ี 

  2.1 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา          

สุราษฎรธานี เขต 3 ดานประสิทธิผลในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงโดยรวมและ

รายขออยูในระดับมาก โดยสถานศึกษามีผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ระดับชาติอยูในระดับที่นาพอใจ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา

สามารถสอบเขาศึกษาตอในระดับสูไดตามเปาหมายที่กําหนด ถัดมา นักเรียนที่สําเร็จการศึกษา

สามารถเขารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาช้ันสูงไดจํานวนมาก และผลการประเมินมาตรฐาน

คุณภาพดานผูเรียนของสถานศึกษาอยูในระดับที่นาพอใจ สวนขอที่มีคะแนนตํ่าสุด คือ สถานศึกษา

สามารถจัดการศึกษามีประสิทธิภาพโดยอาศัยความพรอมจากปจจัยภายในและภายนอก 

  2.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

สุราษฎรธานี เขต 3 ดานประสิทธิผลในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในยุคไทยแลนด 4.0 โดยรวม และ

รายขออยูในระดับมาก โดยการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทันสมัยกาวทันการเปลี่ยนแปลง 

มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา สถานศึกษาพัฒนาผูเรียนมีความรูความสามารถและทักษะที่เหมาะสมในยุค

ไทยแลนด 4.0 ถัดมา สถานศึกษาประสบความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 

และสถานศึกษามีความสามารถในการพัฒนาผูเรียนในทุกดาน สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด คือ          

การบริหารจัดการของสถานศึกษามีความทันสมัย 
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  2.3 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

สุราษฎรธานี เขต 3 ดานประสิทธิผลในการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาสถานศึกษาโดยรวมและรายขอ

อยูในระดับมาก โดยสถานศึกษามีความกาวหนาและทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน         

มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา สถานศึกษาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงองคการรูปแบบการบริหารและการดําเนินงาน

ตาง ๆ ไดสอดคลองกับสถานการณ ถัดมา สถานศึกษาไดรับการพัฒนาเหมาะสมกับสภาพแวดลอม

ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานศึกษาสามารถพัฒนาสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหม ๆ ข้ึนอยาง

สรางสรรค สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดคือ สถานศึกษาปรับตัวไดอยางเหมาะสมกับการเปลีย่นแปลง 

  2.4 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา        

สุราษฎรธานี เขต 3 ดานประสิทธิผลในการแกปญหาภายในสถานศึกษา โดยรวมและรายขออยูใน

ระดับมาก โดยสถานศึกษาสามารถดําเนินงานภายในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย

สูงสุด รองลงมา สถานศึกษาสามารถแกปญหาในสถานศึกษาไดอยางทันทวงที และทันเหตุการณ           

ถัดมา สถานศึกษามีการกําหนดรูปแบบการทํางานไดเหมาะสมกับขนาดและภารกิจของสถานศึกษา 

และสถานศึกษากําหนดรูปแบบการบริหารงานภายในสถานศึกษาไดเหมาะสมและชัดเจน สวนขอที่มี

คะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด สถานศึกษาบริหารงาน ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 

 3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 พบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธทางบวกกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3           

อยูในระดับตํ่า (r = 0.196) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

  3.1 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักนิติธรรม           

มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา    

สุราษฎรธานี เขต 3 อยูในระดับตํ่า (r = 0.227) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  3.2 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักคุณธรรม   

มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา          

สุราษฎรธานี เขต 3 อยูในระดับตํ่ามาก (r = 0.195) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  3.3 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักความโปรงใส              

มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 อยูในระดับตํ่ามาก (r = 0.148) อยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  3.4 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักการมีสวนรวม               

มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 อยูในระดับตํ่า (r = 0.224) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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  3.5 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักความสํานึก

รับผิดชอบ มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 อยูในระดับตํ่ามาก (r = 0.147) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05  

  3.6 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักความคุมคา 

มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 อยูในระดับตํ่ามาก (r = 0.114) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  3.7 การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักความเสมอภาค 

มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 อยูในระดับตํ่ามาก (r = 0.167) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  3.8 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักประสิทธิผล 

มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 ในระดับตํ่ามาก (r = 0.054) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สรุปไดวา ความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 

มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 ในระดับตํ่ามาก (r = 0.196) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธทางบวก

กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามลําดับคือ หลักนิติธรรม (r = 0.227) หลักการมีสวนรวม (r = 0.224) 

หลักคุณธรรม (r = 0.195) หลักความเสมอภาค (r = 0.167) หลักความโปรงใส (r = 0.148) ดานหลัก

ความสํานึกรับผิดชอบ (r = 0.147) หลักความคุมคา (r = 0.114) และหลักประสิทธิผล (r = 0.054)  

 

อภิปรายผล  

 

จากผลการวิจัยความสมัพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 

กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

อภิปรายผลไดดังน้ี  

 1.  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 พบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับ

ดังน้ี ดานหลักนิติธรรม ดานหลักความโปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความคุมคา ดานหลัก

ความสํานึกรับผิดชอบ ดานหลกัความเสมอภาค ดานหลักคุณธรรม และดานหลักประสิทธิผล ผลวิจัย

เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาควรมีความเปนธรรมในการบริหาร ภายใตความโปรงใส 
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เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาทุกคนรูสึกถึงความเปนธรรมและความเสมอภาคกัน สอดคลองกับแนวคิด  

ของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555 : 24) ที่สรุปวา ธรรมาภิบาลเปนหลักการ     

ที่สําคัญของทุกองคกร ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชนหรือภาคประชาชน เน่ืองจากธรรมาภิบาลเปน

เรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตอกัน และเปนแนวทางในการจัดระเบียบเพื่อใหทุกภาคสวนสามารถ  

อยูรวมกนัไดอยางสงบสขุ ต้ังอยูในความถูกตอง เปนธรรม เมื่อพิจารณาเปนรายดานอภิปรายผลไดดังน้ี 

  1.1 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาดานหลักนิติธรรม 

โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสรางการตระหนักรู 

ดวยความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎเกณฑที่กําหนด มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษา

บังคับใชกฎระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาดวยความยุติธรรมและเปนธรรม สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ย

ตํ่าสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการทบทวนปรับปรุงเรื่องกฎระเบียบ และกระบวนการดําเนินการ

ใหเปนธรรมและทันตอสถานการณเปลี่ยนแปลง ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาการบริหาร

สถานศึกษาน้ันผูบริหารสถานศึกษาตองมีการบังคับใชกฎระเบียบตาง ๆ ของสถาบันการศึกษาดวย

ความยุติธรรม โดยตองสรางการตระหนักรูของบุคลากรทุกคนในองคกร เพื่อใหบุคลกรทุกคนยอมรับ

และปฏิบัติตามโดยไมมีความเคลือบแคลงใจ ซึ่งจะไดรับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามมา 

สอดคลองกับแนวคิดของ สถาบันพระปกเกลา (2556 : 18 - 20) ไดสรุปไววา หลักนิติธรรม หมายถึง 

การตรวจตรากฎหมายที่ถูกตอง เปนธรรมการบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย การกําหนดกฎกติกาและ

การปฏิบัติตามกฎกติกาที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด โดยคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพความยุติธรรมของสมาชิก 

รวมทั้งสอดคลองกับการศึกษาของ วิภาดา ติตระการ (2555 : 8) กลาววา หลักนิติธรรมแสดงใหเห็น

ถึงการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาโดยการใชกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ มีการทํากํากับ

ติดตามที่ทุกคนยอมรับ ทั้งในดานงบประมาณการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอน มีการแนะแนวการสงเสริมอยางมีศิลปะในการสรางแรงจูงใจและการ

คุมครองสิทธิเสรีภาพอยางทั่วถึง  

  1.2 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาดานหลักคุณธรรม 

โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษามาปฏิบัติงาน

ตรงเวลา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหอยูใน

จิตใจของบุคคลจนเปนนิสัย สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบ

ตอตนเองและผูอื่น ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาผูบริหารจะตองยึดหลักความเหมาะสม คือ   

รูจักคิด พูด ทํากิจการงาน และปฏิบัติงานไดเหมาะสม ถูกกาลเทศะ บุคคล สังคม และสถานการณ 

และปฏิบัติตอผูอยูใตปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวของ ดวยความชอบธรรม ไมอคติ หรือลําเอียง เพื่อให

ผูใตบังคับบัญชาทุกคนเห็นถึงความเที่ยงธรรมและเปนกลางของผูบริหาร สอดคลองกับแนวคิดของ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 3 (1) กลาววา หลักคุณธรรม 
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เปนการการยึดมั่นในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐยึดถือหลักน้ีในการปฏิบัติหนาที่

ใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทย       

มีความซื่อสัตยจริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 

นอกจากน้ียังสอดคลองกับการศึกษาของ ปูรณญาดา กาพยตุม (2555 : 8) ที่สรุปวา หลักคุณธรรม

หมายในการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา เปนการแสดงใหเห็นถึงความยึดมั่นและเช่ือถือ  

ในความถูกตองดีงาม มีการสนับสนุนและสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีความซื่อสัตย

สุจริตจริงใจเสียสละขยันอดทนมีระเบียบวินัยปลอดภัยจากการทุจริต 

  1.3 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักความโปรงใส 

โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีกระบวนการ

ตรวจสอบที่ชัดเจน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษาสรางความเช่ือมั่นและโปรงใส         

ในการปฏิบัติงาน สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษาเปดเผยขอมูลขาวสารในการ

บริหารงานในดานตาง ๆ ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารจะตองยึดหลักความบริสุทธ์ิ คือ 

มีการวินิจฉัยสั่งการ กระทํากิจการงาน ดวยความบริสุทธ์ิใจ คือ ดวยเจตนา ความคิดอาน ที่บริสุทธ์ิ 

โปรงใส สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา การตัดสินใจและการดําเนินการตาง ๆ อยูบนกฎระเบียบชัดเจน 

เพื่อใหผูใตบังคับบญัชาสามารถรบัทราบ และมคีวามมั่นใจไดวาการดําเนินงานของผูบรหิารสถานศึกษาน้ัน

มาจากความต้ังใจในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายของนโยบาย สอดคลองกับแนวคิด

ของ กระทรวงมหาดไทย (2560) ที่สรุปวา ความโปรงใส คือ ขอมูลตาง ๆ ตองตรงกับขอเท็จจริงของ

การดําเนินการและสามารถตรวจสอบได มีการดําเนินการที่เปดเผยชัดเจนและเปนไปตามที่กําหนดไว 

นอกจากน้ียังสอดคลองกบัการศึกษาของ ปูรณญาดา กาพยตุม (2555 : 8) ที่สรุปวาหลักความโปรงใส

เปนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาที่สรางความไววางใจใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีการควบคุมและกํากับดูแลตรวจสอบไดในดานโครงสรางการบริหารงาน มีระบบงานที่ชัดเจนให

บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบภายในมีการประชุมช้ีแจงหนาที่ความรับผิดชอบ  

ตามภารกิจแกบุคลากร มีการปรับปรุงการทํางานใหมีความโปรงใสมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร 

สารสนเทศการดําเนินงานใหชุมชนทราบ มีระบบการตรวจสอบความถูกตองชัดเจนของการตัดสินใจ

และการดําเนินงานตาง ๆ ภายในโรงเรียน  

  1.4 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาดานหลักการมีสวนรวม 

โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครู 

นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนขอที่มี

คะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษาสรางเครือขายการมีสวนรวมทั้งในระดับโรงเรียนและชุมชน 

ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการเปดโอกาสใหบุคลากรตาง ๆ หรือ  

ผูที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจดําเนินนโยบายมีสวนรวมในการควบคุมการปฏิบัติงาน
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ของสถาบัน การมีสวนรวมในกระบวนการตรวจสอบ และมีสวนรวมดําเนินการจัดการศึกษาในโครงการ

และกิจกรรมของสถานศึกษาที่จัดข้ึนตลอดปการศึกษา สอดคลองกบัแนวคิดของ ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 3 (1) ที่สรุปวาหลักความมีสวนรวม  

เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญ       

ของประเทศ ไมวาดวยการแสดงความคิดเห็นการไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดง

ประชามติหรืออื่น ๆ การศึกษาสอดคลอง ปูรณญาดา กาพยตุม (2555 : 8) ไดสรุปวา หลักการ         

มีสวนรวมในการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา เปนการแสดงใหเห็นถึงการสวนรวมในการ

บริหารและตัดสินใจทั้งครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาบุคคลในชุมชนรวมทั้ง

หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ใหโอกาสแสดง

ทรรศนะมีการนําความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและการตัดสินใจเชนการจัดทํา

แผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจําปการเผยแพรขาวสารขอมูลประชาสัมพันธการแสดงความคิดเห็น

และประเมินผลงานของสถานศึกษา 

  1.5 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักความสํานึก

รับผิดชอบ โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษา      

มีความกระตือรือรนในการแกปญหา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงมั่น     

ในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถรับผิดชอบตอสิ่งที่จะเกิดข้ึน สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด

คือ ผูบริหารสถานศึกษาพรอมแสดงขอเท็จจริงและพรอมยอมรับการตรวจสอบจากผูที่เกี่ยวของทุกฝาย

ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารจะตองเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกคน มีสวนรวม

รับรู และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของสถานศึกษา ไมวาดวยการแจงความเห็น  

การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณหรือการแสดงประชามติ เพื่อใหผูที่มีสวนรวมในการดําเนินการ

จัดการศึกษาไดตะหนักถึงความรับผิดชอบรวมกันในผลของการจัดการศึกษาที่มีผลผลิตคือตัวผูเรียน        

ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคที่แตกตางกัน สอดคลองกับแนวคิดของสภาหอการคาแหงประเทศไทย 

(2557) ที่สรุปวาหลักการสากลของธรรมาภิบาลที่ทางองคการสหประชาชาติไดกําหนดหลักการทั่วไป

ของธรรมาภิบาล ในดานความรับผิดชอบ วาเปนการทําหนาที่ของตนใหดีที่สุดในการทํางาน กลา

ตัดสินใจและรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจน้ัน ๆ นอกจากน้ีผลการศึกษายังสอดคลองกับการศึกษา

ของ สุรชัย ขวัญเมือง (2552 : 28) ที่สรุปวาหลักความรับผิดชอบเปนการตระหนักในสิทธิและหนาที่

ของผูบริหารสถานศึกษา ที่มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสงัคมและองคกรสถานศึกษา การตัดสินใจ

กระทําการใด ๆ ตองกระทําโดยมีพันธะความรับผิดชอบตอสารธารณะ หรือผูมีสวนไดสวนเสียกับ

สถานศึกษา และกลาที่จะยอมรับกับผลจากการกระทําน้ัน ๆ  

  1.6 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักความคุมคา 

โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูบริหารสถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน
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ใหบุคลากรใชวัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ผูบริหาร

สถานศึกษาสงเสริมการรกัษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนและสามารถใชไดอยางย่ังยืน 

สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษามีความประหยัดใชของอยางคุมคา ผลวิจัยเปน

เชนน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารตองมีการบริหารจัดการและใชทรัพยากรทีม่ีจํากัดเพื่อใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหทุกคนในองคกรมีความประหยัดใชของอยางคุมคา และรักษาพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณย่ังยืน สอดคลองกับแนวคิดของสถาบันพระปกเกลา (2556 : 18 - 20) 

ที่สรุปวาองคประกอบของหลักธรรมาภิบาลในดานหลักความคุมคา วาความคุมคาเปนการบริหารจัดการ

และใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด 

ใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคาและบริการที่มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษา

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณย่ังยืน นอกจากน้ีผลการศึกษายังสอดคลองกับการศึกษาของ 

ปูรณญาดา กาพยตุม (2555 : 8) ที่สรุปวาหลักความคุมคาในการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา

โดยมีการบริหารจัดการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางรูคุณคา โดยการสงเสริม สนับสนุน 

รณรงคการใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งการจัดสรรและการใชจายงบประมาณ การจัดสภาพแวดลอม

แหงการเรียนรู แหลงเรียนรูตาง ๆ  

  1.7 การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักความเสมอภาค 

โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูบริหารสถานศึกษาบริหารจัดการ

โดยยึดหลักความเสมอภาค มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษาคํานึงถึงศักด์ิศรีความ    

เปนมนุษย สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความ

เสมอภาค ไมเลือกที่รักมักที่ชัง ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาความเสมอภาคเปนสิทธิพื้นฐาน         

ที่ทุกคนปรารถนา เชนเดียวกับการบริหารงานในสถานศึกษา สิทธิความเสมอภาคเปนหลกัการพื้นฐาน

ที่ผูบริหารสถานศึกษาตองใหความสําคัญ ซึ่งความเสมอภาคทั้งหลายไมไดเกิดข้ึนมาโดยบังเอิญ        

แตเกิดมาจากผลนโยบายและการปฏิบัติงานของผูบริหาร ซึ่งความเสมอภาคเปนสิ่งที่จะตองผลักดัน

อันจํานําไปสูการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบันพระปกเกลา (2547) ที่สรุปวาหลักความเสมอภาค 

เปนการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันโดยมิไดคํานึงถึงขอแตกตางใด ๆ เลย แตเฉพาะกรณีสิ่งสองสิ่งมี

สาระสําคัญเหมือนกัน จึงควรจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน  

  1.8 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักประสิทธิผล 

โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก โดยผูบริหารสถานศึกษามีแผนสํารองหากวิธีปฏิบั ติที่วางไว            

ไมเปนไปตามเปาหมาย มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการประเมินผลของการ

ทํางานเทียบกับเปาหมาย สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ผูบริหารสถานศึกษาสื่อสารเปาหมาย

และตัวช้ีวัดใหผูรวมงานทราบ ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ประสิทธิผลเปนสิ่งที่แสดงออกมาถึง
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ผลที่ไดจากการบรหิารตามหลกัธรรมาภิบาล ทั้งในรูปแบบของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หรือการบรรลุ

เปาหมายตามที่สถานศึกษาไดวางไว ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความคุมคาและความสําเร็จในการบริหารและ

การรวมมือกันของทุกคนในสถานศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (2552 : 8 - 9) ที่สรุปวาหลักประสิทธิผล เปนผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค

และเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ

เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ัน

นําของประเทศเพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร 

และเปาประสงคที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐานรวมถึงมีการติดตาม

ประสิทธิผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ืองและเปนระบบ นอกจากน้ีผลการศึกษายังสอดคลองกับ

การศึกษาของ ธงชัย สันติวงษ (2560) ที่สรุปวาประสทิธิผลเปนการทํางานทีไ่ดผลโดยสามารถบรรลุผล

สําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ การวัดผลงานที่ทําไดเทียบกับเปาหมาย หากสามารถทําไดตามเปาหมาย

ที่ต้ังไวก็แสดงวาการทํางานมีประสิทธิผลสูง 

 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี ประสิทธิผลในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูง ประสิทธิผลในการแกปญหาภายในสถานศึกษา ประสิทธิผลในการปรับเปลี่ยนและ

การพัฒนาสถานศึกษา และประสิทธิผลในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในยุคไทยแลนด 4.0 ผลวิจัย

เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ความคาดหวังสูงสุดของสถานศึกษาคือการผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ          

ซึ่งสะทอนออกมากจากผลการเรียนที่อยูในเกณฑที่ไดมาตรฐานเปนอันดับแรก นอกจากน้ีแลว 

ประสิทธิผลตาง ๆ ในการบริหารหรือการแกปญหาตาง ๆ ภายในสถานศึกษาใหผานพนไปอยางเรียบรอย 

ก็เปนอีกหน่ึงปจจัยสําคัญที่บุคลกรทุกคนคาดหวัง สอดคลองกับแนวคิดของ Gibson, et al. (1982 : 

812) ที่สรุปวาประสิทธิผลเปนเรื่องของการกระทําใด ๆ ที่มีความมุงหมายจะไดรับผลอะไรสักอยางให

เกิดข้ึน การกระทําหรือความพยายามจะมีประสิทธิผลสูงตํ่าเพียงใด ข้ึนอยูกับวาผลที่ไดรับตรงน้ัน  

ตรง ครบถวน ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และใชพลังงานนอยเพียงใด นอกจากน้ีผลการศึกษายัง

สอดคลองกับการศึกษาของ มณีรัตน คุมวงศดี (2556 : 30) ที่สรุปวาประสิทธิผลเปนความสามารถ 

ในการปรับปรุง เปลีย่นแปลง พัฒนา เพื่อใหมีการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมกับสถานการณทีแ่ทจริง 

ที่บูรณาการผสมผสานการคงสภาพขององคการทําใหเกิดความพึงพอใจและผลสําเร็จของการทํางาน

ใหองคการหรือหนวยงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  2.1 ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   

สุราษฎรธานี เขต 3 ดานประสิทธิผลในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงโดยรวมและ

รายขออยูในระดับมาก โดยสถานศึกษามีผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชาติ

อยูในระดับที่นาพอใจ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาสามารถ
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สอบเขาศึกษาตอในระดับสูไดตามเปาหมายที่กําหนด สวนขอที่มีคะแนนตํ่าสุด คือสถานศึกษาสามารถ

จัดการศึกษามีประสิทธิภาพโดยอาศัยความพรอมจากปจจัยภายในและภายนอก ผลวิจัยเปนเชนน้ี 

อาจเปนเพราะวา ประสิทธิผลในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงเปนความสามารถ 

ของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานในสถานศึกษาทั้งดานการบริหาร การจัดการเรียนการสอน 

รวมถึง การจัดบรรยากาศและใชทรัพยากรอยางเหมาะสม จนทําใหนักเรียนในสถานศึกษาสวนใหญ     

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนโดยเฉลีย่อยูในระดับที่สูง สอดคลองกับ ภาควัชร จันทรกุล (2557 : 33 - 35) 

ที่ไดสรุปวา ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (Productivity) จะแสดง

ใหเห็นถึงปริมาณและคุณภาพของนักเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียนที่สรางความเช่ือมั่นไดสูง โดยจะ

วัดความนิยมจากชุมชนและผูปกครองนักเรียนประการหน่ึงไดแก โรงเรียนน้ันมีนักเรียนเขาเรียน       

มีปริมาณมาก และคุณภาพการเรียนการสอนอยูในเกณฑสูง โดยดูจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน           

ของนักเรียน ความสามารถในการศึกษาตอ ในสถาบันช้ันสูงไดเปนจํานวนมาก 

  2.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา         

สุราษฎรธานี เขต 3 ดานประสิทธิผลในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในยุคไทยแลนด 4.0 โดยรวมและ

รายขออยูในระดับมาก โดยการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทันสมัยกาวทันการเปลี่ยนแปลง 

มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา สถานศึกษาพัฒนาผูเรียนมีความรูความสามารถและทักษะที่เหมาะสมในยุค

ไทยแลนด 4.0 สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การบริหารจัดการของสถานศึกษามีความทันสมัย  

ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ประสิทธิผลในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในยุคไทยแลนด 4.0 

เปนความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานในสถานศึกษา ทั้งดานการบริหารและ

การอบรมนักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย รูจักพัฒนาตนเอง มีทัศนคติที่ดีตอการศึกษา

และอยูในสังคมอยางมีความสุข และทักษะที่เหมาะสมในยุคไทยแลนด 4.0 สอดคลองกับ ธวัชชัย  

ยวงคํา (2552 : 9) ที่สรุปวาประสิทธิผลในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในยุคไทยแลนด 4.0 เปนการ

พัฒนาดานความคิดเห็น ทาที ความรูสึก หรือพฤติกรรมของผูไดรบัการศึกษา แสดงออกในทางที่ดีงาม 

สมเหตุสมผล และสอดคลองกับความตองการของสังคมการศึกษานอกจากจะสรางเสริมความเจริญ 

ใหบุคคลทั้ง 4 ดานคือ รางกายใหมีความสมบูรณแข็งแรง พัฒนาสวนตาง ๆ อยางเหมาะสมกับวัย 

ดานสติปญญามีความใฝรู ใฝเรียน รูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล และมีความคิดสรางสรรค ดาน

สังคมสามารถนําความรู ความสามารถ และทักษะอันจําเปน นําไปใชในการดํารงชีวิต ในสังคมยุค

โลกาภิวัตนไดอยางเปนสุข และดานจิตใจรูจัก เหตุผล มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมอยางเหมาะสมและ 

ดีงามแลวทัศนคติทางบวกจะเปนผลที่เกิดข้ึนจากผูที่ไดรับการศึกษาครบถวนทั้ง 4 ดาน 

  2.3 ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา           

สุราษฎรธานี เขต 3 ดานประสิทธิผลในการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาสถานศึกษาโดยรวมและรายขอ

อยูในระดับมาก โดยสถานศึกษามีความกาวหนาและทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน          
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มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา สถานศึกษาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงองคการรูปแบบการบริหารและ        

การดําเนินงานตาง ๆ ไดสอดคลองกับสถานการณ สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดคือ สถานศึกษา

ปรับตัวไดอยางเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ประสิทธิผลในการ

ปรับเปลี่ยนและการพัฒนาสถานศึกษา เปนความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการปรับเปลี่ยน

การดําเนินงานดานการบริหาร การพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศนภายในโรงเรียน รวมถึงการจัดการ

เรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหสถานศึกษาทันกับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง และปรับตัว

ไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับ ภาควัชร จันทรกุล (2557 : 33 - 35) ที่สรุปวา การจัดการศึกษาให

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้ัน โรงเรียนจะตองมีความสามารถในการปรับตัวไดอยางเหมาะสม 

การกําหนดนโยบายตาง ๆ  ของโรงเรียน จะตองสอดคลองและทันสมัยทางกับความเจริญกาวหนาและ

ความเปลี่ยนแปลง จะตองสามารถปรับตัวใหทันสมัยทันตอความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยเฉพาะ      

ในดานการเรียนการสอนควรมีนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนใหม ๆ มีการคนควาและพัฒนาสื่อ

อุปกรณการสอนตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ ปรับปรุงอาคารสถานที่ใหสะอาดรมรื่น เพื่อใหเกิดบรรยากาศ

ทางวิชาการ และเกิดบรรยากาศทางการเรียนรู ผูบริหารและครูจะตองมีบทบาทสําคัญตอการปรับตัว

ไมหยุดน่ิงตองพยายามปรับปรุง เปลี่ยนแปลงองคการรูปแบบการบริหารและการดําเนินงานตาง ๆ  

ใหมีความคลองตัวตอการปฏิบัติงาน ผูบริหารและครูตองเปนนักพัฒนามีความคิดริเริ่มสรางสรรคให

เกิดสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ 

  2.4 ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา          

สุราษฎรธานี เขต 3 ดานประสิทธิผลในการแกปญหาภายในสถานศึกษา โดยรวมและรายขออยูใน

ระดับมาก โดยสถานศึกษาสามารถดําเนินงานภายในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย

สูงสุด รองลงมา สถานศึกษาสามารถแกปญหาในสถานศึกษาไดอยางทันทวงที และทันเหตุการณ  

สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด สถานศึกษาบริหารงาน ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ผลวิจัย

เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ประสิทธิผลในการแกปญหาภายในสถานศึกษาเปนสิ่งสะทองใหเห็นถึง

ความสามารถของผูบริหาสถานศึกษาและครู ในการชวยกันแกปญหาตาง ๆ ทั้งดานการบริหาร       

การจัดการเรียนการสอนนักเรียนและงานรับผิดชอบอื่น ๆ จนประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมาย

ของสถานศึกษา สอดคลองกับธวัชชัย ยวงคํา (2552 : 9) ที่สรุปวาการกําหนดรูปแบบการบริหาร

ภายในโรงเรียนน้ัน แตละโรงเรียนจะมีการกําหนดรูปแบบใหเหมาะสมกับขนาด และภารกิจของโรงเรียน 

แตไมวาจะมีรูปแบบการบริหารงานแบบใดก็ตาม ระบบในการทํางานของโรงเรียนยอม ประกอบดวย

องคประกอบตาง ๆ ไดแกเปาหมาย คือการมุงถึงความสําเร็จสูงสุดที่เกิดจากการทํางาน บทบาทหนาที ่

เปนสวนประกอบรองลงมา เพื่อรวมกันปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดผลสําเร็จ

ตามเปาหมายที่เกิดข้ึน การประสานงานเปนแนวทางของความรวมมือในการปฏิบัติงาน ใหมีความชัดเจน 

และเกิดความเรียบรอยและกิจกรรมคือการจดักิจกรรมตาง ๆ  เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไว 
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 3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 พบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธทางบวกกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3         

อยูในระดับตํ่า (r = 0.196) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผล        

ของสถานศึกษา ตามลําดับคือ หลักนิติธรรม (r = 0.227) หลักการมีสวนรวม (r = 0.224) หลักคุณธรรม 

(r = 0.195) หลักความเสมอภาค (r = 0.167) หลักความโปรงใส (r = 0.148) ดานหลักความสํานึก

รับผิดชอบ (r = 0.147) หลักความคุมคา (r = 0.114) และหลักประสิทธิผล (r = 0.054) ผลวิจัยเปน

เชนน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการกําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ทันสมัย

มาใชบังคับในสถานศึกษา กําหนดกฎระเบยีบกฎเกณฑตาง ๆ ใหเปนที่ยอมรับของบุคลากรในสถานศึกษา 

มีการสรางการตระหนักรู ดวยความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎเกณฑที่กําหนด ใหการปกครอง

บังคับบัญชาบุคลากรภายใตกฎระเบียบ ขอบังคับของสถานศึกษา ดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน  

ไมเลือกปฏิบัติ ภายใตความยุติธรรมและเปนธรรม นอกจากน้ีผูบริหารสถานศึกษาควรมีการเผยแพร

ความรู สรางจิตสํานึกในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคับของสถานศึกษา รวมทั้งดําเนินการทบทวน

ปรับปรุงเรื่องกฎระเบียบ และกระบวนการดําเนินการใหเปนธรรม และทันตอสถานการณเปลี่ยนแปลง

เพื่อประสิทธิผลของสถานศึกษาตอไป สอดคลองกับ ประกอบ กุลเกลี้ยง (2553) ไดสรุปวาการใชหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารสถาบันการศึกษาวา หลักนิติธรรม ไดแก การออก กฎ ขอบังคับ ใหทันสมัย 

และเปนธรรมเปนที่ยอมรับของครู นักเรียน ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยที่ผูมีสวน

เกี่ยวของมีความยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับเหลาน้ัน  

 

ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

เพื่อใหการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาเกิดประสิทธิผลที่ดีตอ

สถานศึกษา ผูบริหาร หรือผูมีสวนเกี่ยวของควรใหความสําคัญกับปจจัยตาง ๆ ดังน้ี 

 1. ดานหลักนิติธรรม จากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการทบทวน

ปรับปรุงเรื่องกฎระเบียบ และกระบวนการดําเนินการใหเปนธรรม และทันตอสถานการณเปลี่ยนแปลง         

มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาควรพิจารณากฎ ระเบียบตาง ๆ ที่บังคับใชที่ไมทันตอ

สถานการณและเหตุที่เปลี่ยนแปลงเพื่อนํามาใชเพื่อเครื่องมือในการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 
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 2. หลักคุณธรรม ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเองและ

ผูอื่น มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญกบัหลักคุณธรรมในการบริหารงาน 

ยึดหลักความรับผิดชอบ สํานึกในหนาที่ และติดตามผลการดําเนินงานของผูรวมงานอยูอยางตอเน่ือง

สรางความสามัคคีในหมูคณะ และการทํางานเปนทีม เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยดีราบรื่น 

 3. ดานหลักความโปรงใส ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาเปดเผยขอมูลขาวสาร

ในการบริหารงานในดานตาง ๆ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติงานตาม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ เปดเผยขอมูลขาวสารของทางโรงเรียนใหบุคลากรได

ทราบเปนระยะเพื่อจะไดดําเนินงานรวมกันอยางเปนระบบและเกิดการประสานสัมพันธที่ดี 

 4. ดานหลักการมีสวนรวม ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครู 

นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดังน้ัน 

ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีการเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจดําเนิน

นโยบายมีสวนรวมในการควบคุมการปฏิบัติงานของสถาบัน และมีสวนรวมดําเนินการจัดการศึกษา         

ในโครงการและกิจกรรมของสถานศึกษาที่จัดข้ึนตลอดปการศึกษา 

 5. ดานหลักความสํานึกรับผิดชอบ ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีความ

กระตือรือรนในการแกปญหา มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรมีจิตสํานึกในความ

รับผิดชอบตอสถานศึกษาการเอาใจใสปญหาและการกระตือรอืรนในการแกปญหาตลอดจนการเคารพ

ในความคิดเห็นที่แตกตางกันและความกลัวที่จะยอมรับผลของการกระทํา 

 6. ดานหลักความคุมคา ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนให

บุคลากรใชวัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ ใหเกิดประโยชนสูงสดุ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา 

ควรมีการบริหารจดัการใหเกิดประโยชนสูงสุดในต้ังแตระดับบุคล ไปจนถึงระดับองคกร ตองอยูภายใต

ความพอเพียง ความประหยัดไมฟุมเฟอย และใชทรัพยากรทีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนอยาง

คุมคาในการบริหารสถานศึกษา 

 7. ดานหลักความเสมอภาค ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาบริหารจัดการ      

โดยยึดหลักความเสมอภาค มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา ตองการความตระหนักวา 

หลักความเสมอภาคถือวาเปนหลักพื้นฐานของความเปนมนุษย ซึ่งมนุษยยอมไดรับการรับรองและ

คุมครองจากกฎหมายอยางเทาเทียมกันในฐานะที่เปนมนุษยโดยมิตองคํานึงถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ดังน้ัน

สิทธิในความเสมอภาคจึงเปนสิทธ์ิพื้นฐานในการบริการใหทุกคนในสถานศึกษาไดรับการปฏิบัติ         

ที่เทาเทียมกัน ไมมีผลประโยชนหรอืสิง่อื่นใดมาเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากการใชสิทธิน้ัน เพื่อใหทุกคน

สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ของตนเองอยางมีความสุข 

 8. ดานหลักประสทิธิผล ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีแผนสํารองหากวิธีปฏิบัติ 

ที่วางไว ไมเปนไปตามเปาหมาย มีคาเฉลี่ยสูงสุด ผูบริหารสถานศึกษา ควรใชภาวะผูนํา เปนศูนยรวม
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ในการจัดการศึกษาทําใหครูและนักเรียนเกิดความพงึพอใจ เปนผลทําใหการดําเนินงานของโรงเรียน 

มีประสิทธิผลสอดคลองกับวัตถุประสงค รวมทั้งสรางแผนสํารองหากวิธีปฏิบัติที่วางไว ไมเปนไป         

ตามเปาหมาย 

 9. จากผลการวิจัยพบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา

ดานหลักนิติธรรม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสูงสุด รองลงมาคือ หลักคุณธรรม 

ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาควรนําหลักนิติธรรม คือ การใชระเบียบ กฎหมายหรือกฎเกณฑอยางเปน

ธรรมดวยความเสมอภาค ไมลําเอียง การบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงาน 

สรางทีมงานที่มีประสทิธิภาพ เพื่อใหการบริหารจดัการภายในสถานศึกษาเกิดผลดีตอผูเรยีนและสงัคม  

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษา ความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี 

 1. ควรศึกษาแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 2. ควรศึกษารูปแบบการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ที่สงผล

ตอประสิทธิผลของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 3. ควรศึกษาการบริหารโดยใชหลักนิติธรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3  

  

 


