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ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล อ าเภอครบุรี  

จังหวัดนครราชสีมา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 
Teachers' Opinion on the School Administration According to Good 

Governance Principles, Khon Buri District, Nakhon Ratchasima Province 
under the Jurisdiction of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service 

Area Office 3 
 

เอกพันธ์ ยิ้มพุดซา1   วิวัฒน์ ตู้จ านค์์2   จีรนาถ ภรูิเศวตก าจร3 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัย์รั้คนี้มีวัตถุประสค์์ 1) เพื่อศึกษาระดับ์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาล อ าเภอ์รบุรี  จัคหวัดน์รราชสีมา  สัคกัดส านักคานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 3  2) 
เพื่อเปรียบเทียบ์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในอ าเภอ์รบุรี ส านักคานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต  3  จ าแนกตาม ประสบการณ์ในการท าคานและขนาดขอคสถานศึกษา  
กลุ่มตัวอย่าคที่ใช้ในการวิจัย์รั้คนี้ ได้แก่ ์รูผู้สอนในสถานศึกษา อ าเภอ์รบุรี  จัคหวัดน์รราชสีมา สัคกัดส านักคานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 3 จ านวน 242 ์น ได้จากวิธีการสุ่มอย่าคค่าย เ์รื่อคมือที่ใช้ในการวิจัย 
์ือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ์่า มี์่า์วามเช่ือมั่นเท่ากับ 0.75 และมี์่า IOC อยู่ระหว่าค 0.60-1.00 
สถิติที่ใช้ในการวิเ์ราะห์ข้อมูล ได้แก่ ์่าร้อยละ ์่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยคเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเ์ราะห์์วาม
แปรปรวนทาคเดียว และตรวจสอบ์วามแตกต่าคเป็นราย์ู่ด้วยวิธีขอคเชฟเฟ่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ผลการวิจัยพบว่า  
1) ระดับ์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล อ าเภอ์รบุรี  จัคหวัด

น์รราชสีมา  สัคกัดส านักคานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 3 มี์่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
2) ์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในอ าเภอ์รบุรี จัคหวัดน์รราชสีมา 

สัคกัดส านักคานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 3  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท าคาน โดยรวม
พบว่า ไม่แตกต่าคกัน  

3) ์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในอ าเภอ์รบุรี จัคหวัดน์รราชสีมา 
สัคกัดส านักคานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 3  จ าแนกขนาดขอคสถานศึกษา โดยรวมพบว่า 
แตกต่าคกันนัยส า์ัญทาคสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านหลัก์ุณธรรม ด้านหลัก์วามโปร่คใส ด้าน

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ์ณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยน์รราชสีมา 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาหลกัหลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ์ณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลยัน์รราชสีมา 
3 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมหลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ์ณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยน์รราชสีมา 
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หลักการมีส่วนร่วม ด้านหลัก์วามรับผิดชอบ และด้านหลัก์วาม์ุ้ม์่า แตกต่าคกันอย่าคมีนัยส า์ัญทาคสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนด้านหลักนิติธรรมไม่แตกต่าคกัน 
ค าส าคัญ : หลักธรรมาภิบาล, ์วาม์ิดเห็น, สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอ าเภอ์รบุรี 
 

Abstract 
             The research purposes were: 1)  to study the teachers' opinion on the school administration 
according to good governance principles, Khon Buri District, Nakhon Ratchasima Province under the 
jurisdiction of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3, and 2) to compare the 
teachers' opinion on the school administration according to good governance principles, Khon Buri 
District, Nakhon Ratchasima Province under the jurisdiction of Nakhon Ratchasima Primary Educational 
Service Area Office 3, classified by working experience and school size. 
               The research sample was the 242 teachers of schools in Khon Buri District, Nakhon 
Ratchasima Province under the jurisdiction of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 
Office 3, and selected by the simple random sampling method. The research instrument was the 
estimate rating scale questionnaire. The data analysis statistics were the percentage, mean, standard 
deviation, t-test, one-way ANOVA, and multiple-comparison test by the Scheffe' method. 

The research findings were: 
             1. The level of the teachers' opinion on the school administration according to good 
governance principles, Khon Buri District, Nakhon Ratchasima Province under the jurisdiction of 
Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3 found the overall mean was at high 
level. 
             2. The level of the teachers' opinion on the school administration according to good 
governance principles, Khon Buri District, Nakhon Ratchasima Province under the jurisdiction of 
Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3, classified by working experience found 
the overall did not different. 
              3. The level of the teachers' opinion on the school administration according to good 
governance principles, Khon Buri District, Nakhon Ratchasima Province under the jurisdiction of 
Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3, classified by school size found the 
overall was different with statistical significance level .05. When each aspect consideration found the 
moral principle aspect, the transparency principle aspect, the participation principle aspect, and the 
economy principle aspect were different with statistical significance level .05, but the rule of law 
aspect did not different. 
Keywords : good governance principles, opinion, basic school in KhonBuri District 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลคทาคเศรษฐกิจ  สัค์มและการเมือคมาก  บาคเรื่อคมีผลในทาค
ขยายตัวและสร้าคสรร์์  บาคเรื่อคมีผลในทาคชะลอตัวหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทาคที่ไม่พึคประสค์์ สาเหตุส่วนหนึ่ค
เกิดจาก์วามหย่อนประสิทธิภาพขอคกลไกการบริหารกิจการบ้านเมือค  การบริหารราชการ  การก าหนดนโยบาย
สาธารณะและการทุจริตประพฤติมิชอบในวคราชการทั้คฝ่ายข้าราชการการเมือคและฝ่ายข้าราชการประจ า ซึ่คพบว่า  
์วามไม่โปร่คใสในการบริหารมักน าไปสู่การทุจริต  ์อร์รัปช่ัน  ท าให้หน่วยคานได้คานต่ ากว่าที่ลคทุน  หรือท าให้
หน่วยคานลคทุนเกินกว่าผลคานจริคที่ได้รับ ในส่วนขอคการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวคศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มาตรา  35  ก าหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรา  34(2)  มี
ฐานะเป็นนิติบุ์์ล  การก าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุ์์ล  มีจุดมุ่คหมายที่ส า์ัญที่จะท าให้สถานศึกษามีอิสระ  มี
์วามเข้มแข็คในการบริหาร  เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่าค์ล่อคตั ว ดัคนั้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึคจ าเป็นต้อคน า
หลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมือคและสัค์มที่ดี  ซึ่ คเรียกกันโดยทั่วไปว่า  ธรรมาภิบาล  (Good  
governance)  มาบูรณาการในการบริหารจัดการศึกษา  เพื่อสร้าค์วามเข้มแข็คให้กับสถานศึกษาในฐานะที่เป็นนิติ
บุ์์ลด้วย  และสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพเพียคใดขึ้นอยู่กับอค์์ประกอบภายในขอคสถานศึกษานั้น ๆ  ได้แก่  
ผู้สอน  ผู้เรียน  หลักสูตร และสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์ต่าค ๆ  ผู้ที่ส า์ัญที่สุดในการท าให้กิจกรรมต่าค ๆ  ภายในสถานศึกษา
ด าเนินไปด้วยดี  ์ือ  ผู้บริหารสถานศึกษา จากนโยบายและเหตุผลดัคกล่าวมา  ตลอดทั้คจากการที่ส านักคานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมา เขต  3  ได้ด าเนินการบริหารจัดการโดยน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ เพื่อเป็น
แบบอย่าคส าหรับสถานศึกษาในสัคกัดแล้ว  และยัคสนับสนุนให้สถานศึกษาในสัคกัดทุกแห่คให้บริหารจัดการโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลด้วย แต่ก็ยัคไม่ทราบข้อมูลชัดเจนว่า  มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลได้มากน้อยเพียคใด  หรือมี
อุปสรร์ปัญหาใดหรือไม่ 
 ดัคนั้นผู้วิจัยจึคสนใจที่จะศึกษา์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  ใน
อ าเภอ์รบุรี  จัคหวัดน์รราชสีมา  สัคกัดส านักคานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต  3  เพื่อเป็นข้อมูล
สารสนเทศให้กับผู้บริหาร  ์รูและบุ์ลากรทาคการศึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้อคน าข้อมูลไปใช้ในการด าเนินคานบริหารใน
โรคเรียนให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดับ์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล อ าเภอ์รบุรี  
จัคหวัดน์รราชสีมา  สัคกัดส านักคานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต  3   
 2.  เพื่อเปรียบเทียบ์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  อ าเภอ์รบุรี 
ส านักคานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต  3  จ าแนกตาม ประสบการณ์ในการท าคานและขนาดขอค
สถานศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัย์รั้คนี้เป็นการวิจัยเชิคส ารวจโดยศึกษา์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาล อ าเภอ์รบุรี  จัคหวัดน์รราชสีมา  สัคกัดส านักคานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต  3  มี
ประเด็นและล าดับการด าเนินคานดัคต่อไปนี้ 
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 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย์รั้คนี้ได้แก่์รูผู้สอน สัคกัดส านักคานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมา
เขต 3 ในอ าเภอ์รบุรี ปีการศึกษา 2563 จ านวน 624 ์น ประกอบด้วย ์รูผู้สอนโรคเรียนขนาดเลก็ 543 ์น ์รูผู้สอน
โรคเรียนขนาดกลาค 27 ์น และ์รูผู้สอนโรคเรียนขนาดใหญ่ 54 ์น โดยการ์ัดเลือกกลุ่มตัวอย่าคใช้วิธีการสุ่มแบบ
แบ่คช้ันภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยยึดขนาดขอคสถานศึกษาเป็นเกณฑ์ใน
การสุ่มซึ่คมีขั้นตอนในการสุ่มตัวอย่าคดัคต่อไปน้ี 
 1. รวบรวมรายช่ือสถานศึกษา ในเขตอ าเภอ์รบุรี สัคกัดส านักคานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น์รราชสีมาเขต 3 ปีการศึกษา 2563 
 2. ก าหนดขนาดขอคกลุ่มตัวอย่าคโดยใช้ตาราคเทียบหากลุ่มตัวอย่าคขอคเ์รจซี่มอร์แกน (Krejcic and 
Morgan. 1970 : 607-610)  ได้กลุ่มตัวอย่าครวมทั้คสิ้น 242 ์น 
 3. ท าการสุ่มตัวอย่าคแบบค่ายตามขนาดขอคสถานศึกษา แบ่คออกเป็น ์รูผู้สอนโรคเรียน ขนาดเล็ก จ านวน 
171 ์น โรคเรียนขนาดกลาค จ านวน 24 ์น และโรคเรียนขนาดใหญ่จ านวน 47 ์น 
 การวิเ์ราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเ์ราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเ์ราะห์ข้อมูล 
 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
 ร้อยละ ์่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยคเบนมาตรฐาน 
 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบ์ุณภาพเ์รื่อคมือ 
 1. ์่า์วามตรคขอคแบบสอบถามโดยการหา์่าดัชนี์วามสอด์ล้อคระหว่าคข้อ์ าถามและวัตถุประสค์์ 
(index of item-objective congruence : IOC) 

 2. ์่า์วามเช่ือมั่นขอคแบบสอบถามโดยหา์่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ตามวิธีการขอค์รอ
นบา์ (cronbach) 

สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 
1. การทดสอบ์่าทีขอคกลุ่มตัวอย่าคที่เป็นอิสระจากกัน (t-test for Independent Samples) 
2. การวิเ์ราะห์์วามแปรปรวนทาคเดียว (One-way ANOVA) กรณีพบ์วามแตกต่าคอย่าค มีนัยส า์ัญทาค

สถิติผู้วิจัยจะท าการทดสอบ์วามแตกต่าคราย์ู่โดยวิธีการขอคเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
 เ์รื่อคมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล์รั้คนี้ได้แก่แบบสอบถามแบ่คออกเป็น 2 ตอน ดัคนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปขอคผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติคานและขนาดขอคสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check - List) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถาม์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล อ าเภอ์รบุรี 
จัคหวัดน์รราชสีมา สัคกัดส านักคานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 3 ซึ่คมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณ์่า 5 ระดับ ตามแบบขอคเบสท์และ์าห์น (Best and Kahn) 
 การสร้าคและการหา์ุณภาพเ์รื่อคมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดัคนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และคานวิจัยที่เกี่ยวข้อคกับการบริหารคานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแนวทาคใน
การก าหนดกรอบแนว์ิดในการวิจัยและการสร้าคแบบสอบถาม 
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 2. ร่าคแบบสอบถามที่ได้ศึกษาแล้วน าเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและ
แก้ไขประเด็น์ าถามให้สมบูรณ์ยิ่คข้ึน 
 3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุคแกไขแล้วเสนอผู้ทรค์ุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน เพื่อขอ์วาม อนุเ์ราะห์ในการ
ตรวจสอบ์วามตรคเชิคเนื้อหา (Content Validity) โดยหา์่าดัชนี์วามสอด์ล้อค ระหว่าคข้อ์ าถามและวัตถุประสค์์ 
(Index of Item - objective Congruence : IOC) ซึ่คมี์่าอยู่ในช่วค ระหว่าค 0.6-1.0 
 4. ปรับปรุคแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้ทรค์ุณวุฒิเสนอแนะโดยผ่าน์วามเห็นชอบจาก ประธานและ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีก์รั้คหนึ่ค หลัคจากนั้นน าไปทดลอคใช้ (Try-out) กับ ์รูผู้สอน สัคกัดส านักคานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 2 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าคจริค จ านวน 30 ์น 
 5. น าแบบสอบถามที่หา์่าอ านาจจ าแนกแล้วมาวิเ์ราะห์หา์วามเช่ือมั่นขอคแบบสอบถามทั้คฉบับ โดยการ
หา์่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (-Coefficient) ขอค์รอนบา์ (Cronbach. 1990 : 202-204) ซึ่คเท่ากับ 0.75 
 6. แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ์วามเช่ือมั่นแล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าคที่ก าหนด เพื่อน าผลมา
วิเ์ราะห์ตามวัตถุประสค์์และสมมุติฐานการวิจัยต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าค โดยมีขั้นตอนดัคต่อไปนี้ 
 1. ผู้วิจัยขอหนัคสือจาก์ณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยน์รราชสีมาถึคผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 3 เพื่อขอ์วามร่วมมือในการเก็บข้อมูลท าวิจัย 
 2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามพร้อมส าเนาหนัคสือขอ์วามร่วมมือในการท าวิจัยส่คไปยัคผู้อ านวยการสถานศึกษา 
เพื่อขอ์วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจาก์รูผู้สอน 
 3. ก าหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอค
โดยได้รับแบบสอบถามกลับ์ืนท้ัคหมด 242 ชุด ์ิดเป็นร้อยละ 100 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปขอคกลุ่มตัวอย่าคผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์
มากกว่า 5 ปีขึ้นไป จ านวน 169 ์น  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 73 ์น และ์รูขอค
สถานศึกษาขนาดใหญ่มีจ านวน 54 ์น ์รูขอคสถานศึกษาขนาดกลาค จ านวน 27 ์นและ์รูขอคสถานศึกษาขนาดเล็ก 
จ านวน 161 ์น 
 วัตถุประสค์์ข้อที่ 1 ระดับ์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล อ าเภอ์รบุรี 
จัคหวัดน์รราชสีมา สัคกัดส านักคานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 3 พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก  เรียคตาม์่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดัคนี้ 1. ด้านหลัก์วาม์ุ้ม์่า 2. ด้านหลักนิติธรรม 3.ด้านหลัก์วาม
โปร่คใส 4.ด้านหลัก์วามรับผิดชอบ 5.ด้านการมีส่วนร่วม และ 6.ด้านหลัก์ุณธรรม 

วัตถุประสค์์ข้อที่ 2 เปรียบเทียบ์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใน
อ าเภอ์รบุรี จัคหวัดน์รราชสีมา สัคกัดส านักคานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 3 จ าแนกตาม
ประสบการณ์และขนาดสถานศึกษา 
 เปรียบเทียบ์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในอ าเภอ์รบุรี จัคหวัด
น์รราชสีมา สัคกัดส านักคานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
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ท าคาน โดยรวมและรายด้านพบว่า ไม่แตกต่าคกัน โดย์่าเฉลี่ย์ะแนนผู้มีประสบการณ์การท าคานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป 
จะสูคกว่าผู้มีประสบการณ์การท าคานน้อยกว่า 5 ปี  
 เปรียบเทียบ์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในอ าเภอ์รบุรี จัคหวัด
น์รราชสีมา สัคกัดส านักคานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 3 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า
์วามแปรปรวนขอค์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในอ าเภอ์รบุรี จัคหวัด
น์รราชสีมา สัคกัดส านักคานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 3 จ าแนกตามขนาดขอคสถานศึกษา 
และเมื่อเปรียบเทียบราย์ู่ขอคเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) โดยรวมพบว่าไม่แตกต่าคกันและเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าด้านหลัก์ุณธรรม ด้านหลัก์วามโปร่คใส ด้านหลัก์วามรับผิดชอบ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลัก์วาม์ุ้ม์า่ 
แตกต่าคกันอย่าคมีนัยส า์ัญทาคสถิติที่ระดับ  .05  
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเ์ราะห์ระดับ์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในอ าเภอ์รบุรี 
จัคหวัดน์รราชสีมา สัคกัดส านักคานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 3 

ข้อที ่ ข้อ์ าถาม 𝜇 𝜎 แปลผล 

1 หลักนิติธรรม 4.21 0.23 มาก 
2 หลัก์ุณธรรม 3.97 0.30 มาก 
3 หลัก์วามโปร่คใส 4.06 0.29 มาก 
4 หลักการมีส่วนร่วม 4.04 0.31 มาก 
5 หลัก์วามรับผดิชอบ 4.05 0.32 มาก 
6 หลัก์วาม์ุม้์่า 4.26 0.32 มาก 
 รวม 4.10 0.15 มาก 

 
จากตาราคที่ 1 พบว่า์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในอ าเภอ์รบุรี 

จัคหวัดน์รราชสีมา สัคกัดส านักคานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 3   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน มี์่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าค 3.97-4.26 และมี์่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.10, 
S.D.=0.15) 
 
ตารางที่ 2 ผลวิเ์ราะห์การเปรียบเทียบ์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใน
อ าเภอ์รบุรี จัคหวัดน์รราชสีมา สัคกัดส านักคานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 3 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท าคาน 

  
ข้อ์ าถาม 

ต่ ากว่า 5 ปี มากกว่า 5 ปี 
แปลผล 

ข้อที ่ 𝜇 𝜎 μ σ 
1 หลักนิติธรรม 4.20 0.25 4.22 0.22 มาก 
2 หลัก์ุณธรรม 3.92 0.28 4.00 0.31 มาก 
3 หลัก์วามโปร่คใส 4.04 0.29 4.07 0.29 มาก 
4 หลักการมีส่วนร่วม 4.02 0.26 4.05 0.32 มาก 
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ข้อ์ าถาม 

ต่ ากว่า 5 ปี มากกว่า 5 ปี 
แปลผล 

ข้อที ่ 𝜇 𝜎 μ σ 
5 หลัก์วามรับผดิชอบ 4.07 0.26 4.04 0.34 มาก 
6 หลัก์วาม์ุม้์่า 4.27 0.34 4.25 0.31 มาก 

  รวม 4.09 0.14 4.11 0.15 มาก 

 
จากตาราคที่ 2 เปรียบเทียบ์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในอ าเภอ์ร

บุรี จัคหวัดน์รราชสีมา สัคกัดส านักคานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 3  จ าแนกตามประสบการณ์
ในการท าคาน โดยรวมและรายด้านพบว่า ไม่แตกต่าคกัน 

 
ตารางที่ 3 ผลวิเ์ราะห์การเปรียบเทียบ์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใน
อ าเภอ์รบุรี จัคหวัดน์รราชสีมา สัคกัดส านักคานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 3 จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา 

ข้อที ่ ข้อ์ าถาม 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาค ขนาดใหญ ่

แปลผล 
𝜇 𝜎 μ σ μ σ 

1 หลักนิติธรรม 4.21 0.25 4.16 0.22 4.25 0.23 มาก 
2 หลัก์ุณธรรม 3.93 0.28 4.01 0.33 4.08 0.28 มาก 
3 หลัก์วามโปร่คใส 3.98 0.29 4.20 0.27 4.23 0.26 มาก 
4 หลักการมีส่วนร่วม 3.96 0.26 4.21 0.29 4.21 0.32 มาก 
5 หลัก์วามรับผดิชอบ 3.96 0.26 4.16 0.35 4.26 0.29 มาก 
6 หลัก์วาม์ุม้์่า 4.15 0.34 4.50 0.24 4.46 0.23 มาก 
 รวม 4.03 0.12 4.21 0.09 4.25 0.11 มาก 

 
จากตาราค 3  พบว่า์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในอ าเภอ์รบุรี จัคหวัด

น์รราชสีมา สัคกัดส านักคานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 3 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า์วาม
์ิดเห็นขอค์รูที่อยู่สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาคและขนาดใหญ่ โดยภาพรวมและรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเ์ราะห์์วามแปรปรวน์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใน
อ าเภอ์รบุรี จัคหวัดน์รราชสีมา สัคกัดส านักคานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 3 จ าแนกตามขนาด
ขอคสถานศึกษา 

์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล 

แหล่ค์วาม
แปรปรวน 

SS df MS F P 

1. ด้านหลักนิติธรรม ระหว่าคกลุม่ 0.15 2 0.08 1.43 0.24 
ภายในกลุ่ม 12.89 239 0.05   

รวม 13.04 241    
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์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล 

แหล่ค์วาม
แปรปรวน 

SS df MS F P 

2. ด้านหลัก์ณุธรรม ระหว่าคกลุม่ 1.01 2 0.50 5.73 0.04* 
ภายในกลุ่ม 21.04 239 0.09   

รวม 22.05 241    
3. ด้านหลัก์วามโปร่คใส ระหว่าคกลุม่ 3.17 2 1.59 22.33 0.00* 

ภายในกลุ่ม 16.99 239 0.07   
รวม 20.17 241    

4. ด้านหลัก์วามรับผดิชอบ ระหว่าคกลุม่ 3.39 2 1.70 21.29 0.00* 
ภายในกลุ่ม 19.04 239 0.08   

รวม 22.43 241    
5. ด้านหลักการมีส่วนร่วม ระหว่าคกลุม่ 3.94 2 1.97 22.63 0.00* 

ภายในกลุ่ม 20.80 239 0.09   
รวม 24.74 241    

6. ด้านหลัก์วาม์ุ้ม์่า ระหว่าคกลุม่ 5.84 2 2.92 37.43 0.00* 
ภายในกลุ่ม 18.65 239 0.08   

รวม 24.50 241    
ภาพรวม ระหว่าคกลุม่ 2.30 2 1.15 91.15 0.00* 

ภายในกลุ่ม 3.01 239 0.01   
รวม 5.32 241    

 
จากตาราคที่ 4 พบว่าผลการวิเ์ราะห์์วามแปรปรวน ์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตาม

หลักธรรมาภิบาล อ าเภอ์รบุรี จัคหวัดน์รราชสีมา สัคกัดส านักคานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 3 
จ าแนกตามขนาดขอคสถานศึกษา  โดยรวมพบว่า แตกต่าคกันอย่าคมีนัยส า์ัญทาคสถิติที่ระดับ  .05 และเมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่าด้านหลัก์ุณธรรม ด้านหลัก์วามโปร่คใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลัก์วามรับผิดชอบ และด้าน
หลัก์วาม์ุ้ม์่า แตกต่าคกันอย่าคมีนัยส า์ัญทาคสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านหลักนิติธรรมไม่แตกต่าคกัน 
 
อภิปรายผล 
 ์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในอ าเภอ์รบุรี จัคหวัดน์รราชสีมา 
สัคกัดส านักคานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 3 พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้คนี้
เนื่อคมาจากผู้บริหารสถานศึกษาและ์รู ในเขตพื้นที่อ าเภอ์รบุรี จัคหวัดน์รราชสีมา สัคกัดส านักคานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 3 มี์วามตระหนักและให้์วามส า์ัญกับการบริหารสถานศึกษาประกอบกับมี
์วามรู้และ์วามเข้าใจการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล การด าเนินคานในสถานศึกษา ตลอดจนปฏิบัติคาน
ทั้ค 4 ด้านโดย์ านึคถึคประสิทธิภาพสูคสุดและเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษามากที่สุด และมีการใช้หลักธรรมาภิบาลมา
ใช้ในการบริหารสถานศึกษา ท าให้การบริหารสถานศึกษาเกิด์วามยุติธรรมและช่วยแก้ปัญหาต่าคๆที่เกิดขึ้นใน
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สถานศึกษา ซึ่คเป็นไปตามที่ส านักคานปลัดกระทรวคศึกษาธิการ (2556) ได้ก าหนดให้น าธรรมาภิบาลพื้ นฐาน 6 
ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลัก์ุณธรรม หลัก์วามโปร่คใส หลัก์วามมีส่วนร่วม หลัก์วามรับผิดชอบ หลัก์วาม
์ุ้ม์่า แต่ละหลักมาปรับใช้ในหน่วยคานภา์รัฐ และระดับอค์์กร ซึ่คแต่ละระดับมี์วามเช่ือมโยคกัน กล่าว์ือ อค์์กรที่
มีการบริหารกิจการ บ้านเมือคและสัค์มที่ดี จะช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีขอคระดับภา์รัฐและระดับประเทศ 
ต่อไป ในทาคกลับกันการก าหนดบทบาทขอคภา์รัฐ ภา์ธุรกิจเอกชน และภา์ประชาชนใน ระดับประเทศจะมีผลต่อ
บทบาทภารกิจและการบริหารจัดการขอคระดับภา์รัฐและระดับอค์์กรด้วย และ ปธาน  สุวรรณมค์ล (2558) กล่าว
ว่า การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลช่วยให้การบริหารคานเกิดประสิทธิภาพรวดเร็ว ประหยัดเวลา
คบประมาณและมี์วาม์ุ้ม์่า รวมไปถึคนโยบายขอค ส านักคาน์ณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายการสร้าค
์ุณธรรมและ์วามโปร่คใส มุ้คเน้นการบริหารคานและพัฒนาทรัพยากรบุ์์ลอย่าคเป็นระบบมี์ุณธรรมมีส่วนร่วม
ตรวจสอบได้ (ส านักคาน์ณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.  2560) จึคส่คผลให้ ์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล ในอ าเภอ์รบุรี จัคหวัดน์รราชสีมา สัคกัดส านักคานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
 ซึ่คสอด์ล้อคกับคานวิจัยขอค รัตนาภารณ์  ส่คเสริม (2557) พบว่า์รูมี์วาม์ิดเห็นต่อการบริหารโรคเรียนตาม
หลักธรรมภิบาลขอคผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 ์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในอ าเภอ์รบุรี จัคหวัดน์รราชสี มา 
สัคกัดส านักคานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์การท าคาน โดยรวมพบว่า
ไม่แตกต่าคกัน ทั้คนี้เนื่อคจากผู้บริหารและ์รูมีทัศน์ติ มี์วามรู้ มีการใช้หลักธรรม หลักธรรมาภิบาลในชีวิตประจ าวัน 
จึคส่คผลให้์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในอ าเภอ์รบุรี จัคหวัดน์รราชสีมา 
สัคกัดส านักคานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน์รราชสมีาเขต 3 มี์วามไม่แตกต่าคกันตามที่ พระปลัดไพรวัลย์  ชา์
โร (2559) ได้กล่าวว่า ทัศน์ติที่ดี มีการเพิ่มพูน์วามรู้ตลอดเวลา น าหลักธรรมมาใช้ในชีวิตการท าคาน การ์รอคตนท า
ให้์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ไม่มี์วามแตกต่าคกันแม้จะมีประสบการณ์
ท าคานมากกว่ากัน และสอด์ล้อคกับคานวิจัยขอค อวยพร  ใจห้าว (2558) พบว่าผลการเปรียบเทียบ์วาม์ิดเห็นขอค
บุ์ลากรที่ปฏิบัติคานในสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ตา่คกัน เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารขอคผู้บรหิาร
สถานศึกษา สัคกัดส านักคานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน์รศรีธรรมราช เขต 4 พบว่า โดยภาพรวม รายด้านทุก
ด้านมี์วาม์ิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่แตกต่าคกัน 
 ์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในอ าเภอ์รบุรี จัคหวัดน์รราชสีมา 
สัคกัดส านักคานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 3 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่าโดยรวมมี
์วามแตกต่าคกันอย่าคมีนัยส า์ัญทาคสถิติที่ระดับ .05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีการบริหารคานบุ์์ลตามหลักธรร
มาภิบาลในสถานศึกษาสูคกว่าโรคเรียนขนาดกลาคและขนาดใหญ่ ทั้คนี้เนื่อคจากผู้บริหารและ์รูโรคเรียนขนาดเล็ก
ขนาดกลาคและขนาดใหญ่ มีภาระหน้าที่์วามรับผิดชอบที่แตกต่าคกันไปตามบริบทขอคสถานศึกษา โดยสถานศึกษา
ขนาดกลาคและขนาดใหญ่มี์รูและทรัพยากรในการบริหารคานที่มากกว่าท าให้ต้อคมีการกระจายอ านาจในการ
บริหารคานตามฝ่ายต่าคๆ มากกว่าโรคเรียนขนาดเล็กท าให้การดูแลอาจไม่ทั่วถึคหรือเป็นธรรมตามหลกัธรรมาภบิาลไดด้ี
เท่ากับโรคเรียนขนาดเล็กที่มี์รูและทรัพยากรน้อยกว่า ท าให้สามารถดูและแก้ไขปัญหาบริหารคานตามหลักธรรมาภิ
บาลได้อย่าคทั่วถึคเป็นธรรม จึคส่คผลให้์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่ อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใน
อ าเภอ์รบุรี จัคหวัดน์รราชสีมา สัคกัดส านักคานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 3 จ าแนกตามขนาด
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ขอคสถานศึกษาแตกต่าคกัน เป็นไปตามที่  เ์เจ (Kjare. 2006 : 3) ได้กล่าวว่า การปก์รอคที่มีหลักการ์วาม
รับผิดชอบ ์วามเอาใจใส่ จะท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่ออค์์กร ์ือ ท าให้อค์์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้นในการปฏิบัติคาน ซึ่คสอด์ล้อคกับคานวิจัยขอค ทวีวัฒน์ อิทรประเสริฐ (2559) พบว่าการปฏิบัติคานตามหลักธรร
มาภิบาลขอคผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดโรคเรียน พบว่าแตกต่าคกันอย่าคมีนัยส า์ัญทาคสถิติที่ระดับ .01 
โดยโรคเรียนขนาดกลาคและใหญ่จะมีหลักธรรมาภิบาลขอคผู้บริหารโรคเรียนตาม์วาม์ิดเห็นขอค์รูสูคกว่าโรคเรียน
ขนาดเล็ก และคานวิจัยขอค ธรรศพคศ์ วคษ์สวัสดิ์ (2561) พบว่าการบริหารคานตามหลักธรรมาภิบาลขอคอค์์การ
บริหารส่วนต าบลท่านาคคาม อ าเภอบาคระก า จัคหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามขนาดอค์์กร โดยรวมและรายด้านแตกต่าค
กันอย่าคมีนัยส า์ัญทาคสถิติที่ระดับ .05 อค์์กรที่มีขนาดใหญ่มีการบริหารคานตามหลักธรรมาภิบาลสูคกว่าอค์์กร
ขนาดกลาคและขนาดเล็ก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 (1) ก าหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ์การด าเนินคานเพื่อให้สอด์ล้อคกับคาน 
            (2) ผู้บริหาร์วรดูแลและเอาใจใส่ ส่คเสริม์วามรับผิดชอบโดยมีการติดตามคานอย่าคสม่ าเสมอรับฟัค์วาม
์ิดเห็นจากทุกฝ่ายยอมรับผลดีและผลเสียที่เกิดจากการปฏิบัติคาน 
            (3) ผู้บริหาร์วรเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บัค์ับบัญชาแสดค์วาม์ิดเห็นอย่าคมีอิสระและสนับสนุนกิจกรรมอย่าค
เหมาะสม 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 (1) ์วรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่คผลด้านบวกต่อ์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาล ในอ าเภอ์รบุรี จัคหวัดน์รราชสีมา สัคกัดส านักคานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 3 
    (2) ์วรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่คผลด้านลบใน์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาล ในอ าเภอ์รบุรี จัคหวัดน์รราชสีมา สัคกัดส านักคานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 3 
    (3) ์วรมีการศึกษาถึคปัญหาและอุปสรร์ใน์วาม์ิดเห็นขอค์รูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาล ในอ าเภอ์รบุรี จัคหวัดน์รราชสีมา สัคกัดส านักคานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน์รราชสีมาเขต 3 

 
เอกสารอ้างอิง 
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