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การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในเขตอ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  Study of Personnel Administration According to the Principles of Good 

Governance in Basic Schools of Chokchai District,  
Nakhon Ratchasima Province 

 
รัฐพงศ์  เกษมสุข 1  ภควรรณ  ลุนส ำโรง 2  จีรนำถ  ภูริเศวตก ำจร3   

 

บทคัดย่อ  
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษำระดับกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมภิบำลในสถำนศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน ในเขตอ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ  (2) เพื่อเปรียบเทียบกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมภิบำลใน
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ในเขตอ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ กลุ่มตัวอย่ำง ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหำร และ
ครูผู้สอนในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของรัฐในเขตอ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ จ ำนวน 210 คน โดยกำรสุ่มแบบ
แบ่งช้ันตำมสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถำมที่ใช้มำตรส่วนในกำรประมำณค่ำ 5 ระดับ โดย
ได้ค่ำควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ ( IOC) อยู่ระหว่ำง 0.6-1.00 และมีค่ำควำมเช่ือมั่นทั้งฉบับ 0.86 สถิติที่ใช้ในกำร
วิเครำะห์ข้อมูล ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำที (t-test) กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำง
เดียว (One way ANOVA) เมื่อพบควำมแตกต่ำงใช้ วิธีกำรทดสอบควำมแตกต่ำงรำยคู่ตำมวิธีฟิชเชอร์ (Fisher’s 
Least Significant Difference : LSD) ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
 1. ผลกำรศึกษำระดับกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ในเขตอ ำเภอ
โชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ โดยรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก และด้ำนที่มีกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิ
บำลมำกที่สุดคือ ด้ำนรับผิดชอบ และด้ำนท่ีมีกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำลน้อยที่สุดคือด้ำน นิติธรรม 

  2. ผลกำรเปรียบเทียบกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมภิบำลในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ในเขตอ ำเภอ
โชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำพบว่ำ  

  2.1 จ ำแนกตำมประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน โดยรวมพบว่ำ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดบั 
.05 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนนิติธรรม และด้ำนควำมรับผิดชอบแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
.05  ส่วนด้ำนอื่นๆไม่แตกต่ำงกัน 

    2.2 ผลกำรเปรียบเทียบกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมภิบำลในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ในเขต
อ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ จ ำแนกตำมขนำดของสถำนศึกษำ โดยรวมพบว่ำ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง

                                                           
1 นักศึกษำหลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบณัฑิต  สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ วิทยำลัยนครรำชสีมำ 
2 (อำจำรย์ ดร.)  สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ วิทยำลัยนครรำชสีมำ 
3 (อำจำรย์ ดร.)  สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ วิทยำลัยนครรำชสีมำ 
 



 

ภาคโปสเตอร ์

 65 

สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำด้ำนควำมรับผิดชอบและควำมคุ้มค่ำ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .05  ส่วนด้ำนอ่ืนๆไม่แตกต่ำงกัน   
ค าส าคัญ : กำรบริหำรงำนบุคคล, หลักธรรมำภิบำล, สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในเขตอ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

Abstract  
 The research purposes were: to study the level of personnel administration according to 
the principles of good governance in basic schools of Chokchai District, Nakhon Ratchasima Province; 
and to compare study the personnel administration according to the principles of good governance 
in basic schools of Chokchai District, Nakhon Ratchasima Province. The research sample was the 210 
administrators and teachers in state basic schools, determined by the Krejcie & Morgan table, selected 
by the stratified random sampling method. The research instrument was the questionnaire with Index 
of Consistency (IOC) between 0 .60 -1 . 00 , and reliability 0 .86 .  The data analysis statistics were the 
percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, and method of Fisher’s Least 
Significant Difference: LSD. 
The research findings were: 
 1. The comparative results of the personnel administration according to the principles of 
good governance in basic schools of Chokchai District, Nakhon Ratchasima Province found the overall 
and each aspect were at high level; the highest aspect of personnel administration according to the 
principles of good governance was the accountability aspect; the lowest aspect of personnel 
administration according to the principles of good governance was the rule of law aspect. 
 2. The comparative results of the personnel administration according to the principles of 
good governance in basic schools of Chokchai District, Nakhon Ratchasima Province,  
  2.1 classified by the working experience found the overall was different statistical 
significance level .0 5 ; when each aspect consideration found the rule of law aspect and the 
accountability aspect were different statistical significance level .0 5 ; and the other aspects did not 
different. 
      2.2 classified by the school size found the overall was different statistical significance 
level .0 5 ; when each aspect consideration found the accountability aspect and the cost – 
effectiveness or economy aspect were different statistical significance level .05; and the other aspects 
did not different; and found the small schools  had the personnel administration according to the 
principles of good governance with the accountability aspect and the cost – effectiveness or economy 
aspect were higher than the medium and large schools.   
Keywords : Personnel Administration, Good Governance, Basic Schools of Chokchai District,  
Nakhon Ratchasima Province  
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  
 กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเป็นไปตำมกระแสโลกำภิวัตน์ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้
ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยท ำให้วิถีชีวิตเปลี่ยน ควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยี  ก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว  ท ำให้มีควำม
จ ำเป็นที่ระบบกำรจัดกำรศึกษำจะต้องมีกำรปรับตัวเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง ให้สำมำรถพัฒนำศักยภำพของคนใน
ประเทศให้แข่งขันได้ในสังคมโลก โดยยังคงด ำรงรักษำควำมเป็นไทย  ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 
2560 ได้มีเจตนำรมณ์มุ่งกำรเปลี่ยนแปลงจำกประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง มีควำมมั่นคง มั่ง
คั่งและยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ จึงก ำหนดนโยบำยภำยใต้กรอบแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560 - 2574 
มีสำระส ำคัญส ำหรับบรรลเุป้ำหมำยของ กำรพัฒนำกำรศึกษำใน 5 ประกำร ได้แก่ กำรเข้ำถึง (Access) ควำมเท่ำเทยีม 
(Equity) คุณภำพ (Quality)ประสิทธิภำพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 
ปีข้ำงหน้ำ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และประสิทธิภำพ  จึงจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนกำรท ำงำนหรือกำรบริหำรจัดกำร โดยเฉพำะเรื่องกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ หรือ คน เพรำะถือได้ว่ำเป็น
ปัจจัยกำรผลิตที่ส ำคัญที่สุดเพรำะคนเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำสูงสุดที่จะท ำให้ กำรบริหำรทั้งมวลเกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลมำกน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับคน 
                  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ได้ก ำหนดนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำให้ดีกว่ำเดิมโดยสร้ำง
คุณธรรมจริยธรรมควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนปรำศจำกกำรทุจริตในกำรบริหำรงำนบุคคล โดยมีกำรน ำหลักธรรมภิ
บำลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ   ปัจจัยในกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนจ ำเป็นตอ้งมีกำรบริหำรงำน
บุคคลอย่ำงมีคุณภำพ  เพรำะกลุ่มคนเป็นหัวใจส ำคัญของกำรบริหำรงำนให้ส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวขององค์กรสืบ
เนื่องมำจำกประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของบุคลำกรเป็นส่วนใหญ่ กำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำจึงเป็นภำรกิจ
ส ำคัญ ที่มุ่งส่งเสริมให้สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนเพื่อตอบสนองภำรกิจของสถำนศึกษำ โดยด ำเนินกำรบริหำรงำน
บุคคล ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เกิดควำมคล่องตัว มีอิสระภำยใต้กฎหมำย กฎระเบียบเป็นไป
ตำมหลักธรรมำภิบำล   จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำกำรน ำ“ธรรมำภิบำล” มำใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำน
บุคคลจึงมีควำมส ำคัญ  ภำครัฐจึงได้ส่งเสริมให้หน่วยงำนต่ำงๆ ได้น ำหลักกำรกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิ
บำลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ท ำให้กำรบริหำรบุคคลมีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักกำรบริหำร กิจกำรบ้ำนเมือง 
และสังคมที่ดี (Good Governance) หรือหลักธรรมำภิบำล 6 ด้ำน คือ 1. ด้ำนนิติธรรม  2. ด้ำนคุณธรรม 3. ด้ำน
ควำมโปร่งใส 4. ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 5. ด้ำนกำรรับผิดชอบ  6. ด้ำนควำมคุ้มค่ำ เป็นเครื่องมือและยึดปฏิบัติเป็นหลักใน
กำรท ำงำน  (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน.  2552 : 3) 

อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำกำรบริหำรงำนบุคลตำมหลักธรรมำภิบำลจะเป็นหลักกำรที่ดี และมีอยู่แล้วในระบบ
รำชกำรแต่จำกกำรศึกษำพบว่ำ สถำนศึกษำมีสภำพกำรบริหำรที่สะท้อนให้เห็นถึงกำรขำดหลักธรรมำภิบำลในกำร
บริหำรงำนบุคคล โดยมีกำรบรรจุครูที่ไม่ตรงวุฒิหรือควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ ยังมีกำรโยกย้ำยที่ไม่เป็นธรรม 
เพรำะมีกำรเล่นพรรคเล่นพวก ผู้บริหำรไม่มีอ ำนำจ ในกำรพิจำรณำโยกย้ำย กำรพัฒนำบุคลำกรมักท ำตำมกระแสแบบ
ไฟไหม้ฟำงไม่ต่อเนื่อง ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ ปัญหำเหล่ำนี้ล้วนช้ีให้เห็นถึงกำรขำดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน
บุคคลทั้งสิ้น ซึ่งส่งผลให้กำรพัฒนำคุณภำพ กำรศึกษำมีปัญหำและไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย (บรรจง เจริญสุข.  2552 : 
255) และสภำพปัจจุบันโรงเรียนในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนในเขตอ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ มีทั้งหมด 40 
โรงเรียน จ ำนวนผู้บริหำรและครู จ ำนวน 459 คน โดยแยกเป็นโรงเรียน ขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็ก  พบ
ปัญหำสภำพกำรบริหำรงำนบุคคล คือกำรขำดอัตรำก ำลังครู ปัญหำด้ำนวินัยและกำรรักษำวินัย ปัญหำกำรทุจริต 
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ปัญหำบุคลำกรไม่ตรงตำมวิชำเอก ปัญหำกำรโยกย้ำยของครูต่ำงถิ่น และกำรร้องเรียนกำรเลื่อนเงินเดือนท่ีไม่เป็นธรรม 
จำกสภำพปัญหำและควำมส ำคัญที่กล่ำวมำ ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลำกรเขตอ ำเภอโชคชัย จึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำกำร
บริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมภิบำลในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ในเขตอ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในกำรบริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ในกำรวำงแผน พัฒนำปรับปรุงกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมมำ       
ภิบำลให้ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน อันจะส่งผลดีต่อผู้เรียน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษำระดับกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมภิบำลในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ในเขตอ ำเภอโชคชัย 
จังหวัดนครรำชสีมำ  

2. เพื่อเปรียบเทียบกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมภิบำลในสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในเขตอ ำเภอโชคชัย 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งกำรวิจัยเรื่อง กำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ในเขตอ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ  โดยได้ศึกษำจำกแนวคิดและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  (2552),  นรมน ขันตี  (2561),  ปธำน สุวรรณมงคล  (2558),  รัตนำภรณ์ 
ส่งเสริม  (2557)   ดังภำพประกอบที่ 1 
 
              ตัวแปรอิสระ 
 
 
 
 
ตัวแปรตาม (Dependent study) 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 
 

การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตอ าเภอโชคชัย 

จังหวัดนครราชสมีา 

1. ด้ำนนิติธรรม   

2. ด้ำนคุณธรรม  

3. ด้ำนควำมโปร่งใส  

4. ด้ำนกำรมสี่วนร่วม  

5. ด้ำนกำรรับผิดชอบ 

6. ด้ำนควำมคุ่มค่ำ      

 

  1.จ าแนกตามประสบการณ์ 

1.1 ประสบกำรณ์มำก 10  ขึ้นไป 
1.2 ประสบกำรณ์น้อยกว่ำ 10 ปี 

 
   2. ระดับขนาดของโรงเรียน 

 2.1 ขนำดใหญ่ 

2.2 ขนำดกลำง 
2.3 ขนำดเล็ก 

ตัวแปรตาม 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
   1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
              1.1. ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหำร และครูผูส้อน ในสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อ ำเภอโชคชัย 
จังหวัดนครรำชสีมำ  ปีกำรศึกษำ 2563  จ ำนวน 429 คน 
              1.2. ก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ตำรำงเปรียบเทียบของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 
1970 : 607 - 610) และกำรสุม่แบบแบ่งช้ันตำมสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใช้
ต ำแหน่งและขนำดของสถำนศึกษำเป็นช้ันในกำรสุ่ม ได้กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 210 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
                  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถำมจ ำนวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 
ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถำมข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และขนำดของสถำนศึกษำ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถำมกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมภิบำลในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ในเขตอ ำเภอโชคชัย 
จังหวัดนครรำชสีมำ ซึ่งก ำหนดคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ตำมแบบของ เบสท์และคำห์น (Best and Kahn)  

3. การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
       กำรสร้ำงและตรวจคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด ำเนินกำรตำมล ำดับขั้นตอน

โดยศึกษำวิธีกำรสร้ำงแบบสอบถำม ดังนี้  
      3.1. ศึกษำเอกสำร ต ำรำและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงแบบสอบถำม และ

ปรึกษำอำจำรย์ที่ปรึกษำเพ่ือด ำเนินกำร  
      3.2. สร้ำงแบบสอบถำมตำมที่ได้ศึกษำแนวคิดและหลักกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น

พื้นฐำน  (2552),  นรมน ขันตี  (2561) แล้วน ำเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขใหส้มบูรณ์
ยิ่งข้ึน  

      3.3. น ำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 5 ท่ำน เพื่อขอควำม อนุเครำะห์ใน
กำรตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity) โดยหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง ระหว่ำงข้อค ำถำมและ
วัตถุประสงค์ (Index of item Objective Congruence : IOC)  ซึ่งได้ค่ำควำมสอดคล้องอยู่ระหว่ำง 0.6-1.00 

      3.4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถำมตำมที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ จำกนั้น
น ำไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มทดลอง ที่เป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 30 
คน  

      3.5. น ำแบบสอบถำมที่หำค่ำอ ำนำจจ ำแนกแล้วมำวิเครำะห์หำควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำม ทั้งฉบับ 
โดยกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ (A - Coefficient) ของครอนบำค (Cronbach) (ธำนินทร์ ศิลป์จำรุ. 2550 : 55) ได้
ค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.86 

     3.6. น ำแบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมเช่ือมั่นแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่ำงที่ก ำหนดเพื่อน ำผลมำ
วิเครำะห์ตำมวัตถุประสงค์และสมมติฐำนกำรวิจัยต่อไป  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
     4.1. ผู้วิจัยขอหนังสือจำกคณะศึกษำศำสตร์ วิทยำลัยนครรำชสีมำถึงผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน เพื่อแจ้งให้

ทรำบถึงวัตถุประสงค์ของ กำรวิจัย และขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อกำรวิจัย  
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     4.2. ส่งหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมแบบสอบถำมให้ โรงเรียนในเขต
อ ำเภอโชคชัย และก ำหนดวันรับคืนแบบสอบถำม และน ำข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมที่สมบูรณ์น ำมำวิเครำะห์ข้อมูล  

5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
     5.1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม คือ ต ำแหน่งและขนำดของสถำนศึกษำ วิเครำะห์

โดยหำค่ำร้อยละ  
    5.2. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมภิบำลในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ในเขต

อ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ วิเครำะห์ โดยกำรหำค่ำเฉลี่ย และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน แล้วน ำค่ำเฉลี่ยไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำยเป็นช่วง  

    5.3. วิเครำะห์ข้อมูลกำรศึกษำบทบำทกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมภิบำลในสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ในเขตอ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ เปรียบเทียบตำมประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน โดยกำรทดสอบค่ำที (t-test)  

    5.4. วิเครำะห์ข้อมูลกำรศึกษำบทบำทกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมภิบำลในสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ในเขตอ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ เปรียบเทียบตำมขนำดของ สถำนศึกษำ โดยวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำง
เดียว (One - way ANOVA) เมื่อพบควำมแตกต่ำงอย่ำง มีนัยส ำคัญทำงสถิติ จะตรวจสอบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่ของ
ฟิชเชอร์ (Fisher’s Least Significant Difference : LSD) 

    5.5. น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ท ำในรูปตำรำงประกอบบรรยำย  
6.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
     6.1. ค ำนวณค่ำสถิติพื้นฐำน ค่ำร้อยละ (%)  ค่ำเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.)  
     6.2. สถิติที่ใช้ในกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ  

          6.2.1. ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์ ( Index of item Objective 
Congruence : IOC)  

                    6.2.2. ค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำม โดยวิธีหำค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำ  (α - Coefficient) ตำมวิธี
ของครอนบำค (Cronbach)  
                  6.3. สถิติที่ใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำน 1.กำรทดสอบค่ำที (t-test)  2. กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน
ทำงเดียว (One way ANOVA) เมื่อพบควำมแตกต่ำงใช้ วิธีกำรทดสอบควำมแตกต่ำงรำยคู่ตำมวิธีฟิชเชอร์ (Fisher’s 
Least Significant Difference : LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย  
 1.กำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ในเขตอ ำเภอโชคชัย จั งหวัด
นครรำชสีมำ โดยรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก  เรียงตำมค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับแรกคือ 1. ด้ำน
รับผิดชอบ ( X = 4.41, S.D. = 0.30) 2. ด้ำนคุณธรรมและด้ำนควำมคุ้มค่ำ ( X = 4.39, S.D. = 0.29,0.32)  และ 3. 
ด้ำนควำมโปร่งใสและด้ำนกำรมีส่วนร่วม (X = 4.38 ,S.D = 0.24,0.28)  

2. กำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ในเขตอ ำเภอโชคชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ จ ำแนกตำมประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน โดยรวมพบว่ำ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  
โดยค่ำเฉลี่ยคะแนนประสบกำรณ์กำรท ำงำนมำกจะสูงกว่ำผู้มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนน้อย และเมื่อพิจำรณำรำยด้ำน
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พบว่ำ ด้ำนนิติธรรม และด้ำนควำมรับผิดชอบ มีแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  โดยค่ำคะแนนเฉลี่ย
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนมำกจะสูงกว่ำผู้มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนน้อย  นอกนั้นไม่แตกต่ำงกัน 
 3. ผลกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน กำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ในเขตอ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ จ ำแนกตำมขนำดสถำนศึกษำ พบว่ำ กำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิ
บำลในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ในเขตอ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ จ ำแนกตำมขนำดของสถำนศึกษำ  โดยรวม 
พบว่ำแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ  0.05 และเมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำด้ำนควำมรับด้ำนผิดชอบและ
ด้ำนควำมคุ้มค่ำ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ  0.05  ส่วนด้ำนอ่ืนๆไม่แตกต่ำงกัน 
      3.1  ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบรำยคู่กำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน ในเขตอ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ จ ำแนกตำมขนำดของสถำนศึกษำ ด้ำนควำมรับผิดชอบ พบว่ำ 
สถำนศึกษำขนำดใหญ่กับสถำนศึกษำขนำดเล็ก และสถำนศึกษำขนำดกลำงกับสถำนศึกษำขนำดเล็กแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยสถำนศึกษำขนำดเล็กมีกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
ด้ำนควำมรับผิดชอบสูงกว่ำสถำนศึกษำขนำดกลำงและขนำดใหญ่ 

 3.2  ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบรำยคู่กำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน ในเขตอ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ จ ำแนกตำมขนำดของสถำนศึกษำ ด้ำนควำมคุ้มค่ำ พบว่ำ 
สถำนศึกษำขนำดใหญ่กับสถำนศึกษำขนำดเล็ก และสถำนศึกษำขนำดกลำงกับสถำนศึกษำขนำดเล็กแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยสถำนศึกษำขนำดเล็กมีกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
ด้ำนควำมคุ้มค่ำสูงกว่ำสถำนศึกษำขนำดกลำงและขนำดใหญ่ 

  3.3.  ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบรำยคู่กำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน ในเขตอ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ จ ำแนกตำมขนำดของสถำนศึกษำโดยรวม พบว่ำ สถำนศึกษำขนำด
ใหญ่กับสถำนศึกษำขนำดกลำง สถำนศึกษำขนำดใหญ่กับสถำนศึกษำขนำดเล็ก และสถำนศึกษำขนำดกลำงกับ
สถำนศึกษำขนำดเล็กแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  โดยสถำนศึกษำขนำดเล็กมีกำรบริหำรงำน
บุคคลตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำโดยรวมสูงกว่ำสถำนศึกษำขนำดกลำงและขนำดใหญ่ 

 
อภิปรายผล  
 1. กำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ในเขตอ ำเภอ โชคชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ  พบว่ำ โดยรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้เนือ่งมำจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูในเขตพื้นที่เขต
อ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ มีควำมตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนบุคคลประกอบกับมีควำมรู้
และควำมเข้ำใจกำรบริหำรงำนบุคคล  กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับบุคคลในสถำนศึกษำตลอดจนปฏบิัติงำนด้ำนบุคคล  โดย
ค ำนึงถึงประสิทธิภำพสูงสุดและเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนมำกที่สุด และมีกำรใช้หลักธรรมำภิบำลมำให้ในกำร
บริหำรงำนบุคคล ท ำให้กำรบริหำรบุคคลเกิดควำมยุติธรรมและช่วยแก้ปัญหำต่ำงๆที่เกิดขึ้นในสถำนศึกษำ  ซึ่ง
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ รัตนำภรณ์  ส่งเสริม (2557) ได้ศึกษำ กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1. ครูมีควำมคิดเห็นต่อ
กำรบริหำรโรงเรียนตำมหลักธรรมภิบำลของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก และสอดคล้องกับ
งำนวิจัย ไพฑูรย์ สุขผลำนันท์ (2558) ได้ศึกษำกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมภิบำลของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
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สังกัดอำชีวศึกษำจังหวัด ระยอง จันทบุรีและตรำด ผลกำรวิจัยพบว่ำ สภำพกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมภิบำล
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำในภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก 
 2. กำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ในเขตอ ำเภอโชคชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ จ ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำนโดยรวมพบว่ำแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  ท้ังนี้
เนื่องจำกผู้บริหำรและครูที่มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนมำกจะได้ปฏิบัติงำนในด้ำนกำรบริหำรบุคคลตำมหลักธรรมำภิ
บำลมำกกว่ำผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อย จึงส่งผลให้กำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ในเขตอ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ สอดคล้องกับแนวคิดของ สุดำ  สุวรรณำภิรมณ์ (2558) ได้กล่ำวว่ำ 
ควำมส ำคัญของกำรบริหำรงำนบุคคลไว้ว่ำ  กำรบริหำรงำนบุคคล เป็นงำนที่ผู้บริหำรงำนในองค์กำรทุกคนต้องให้
ควำมส ำคัญ ทั้งนี้ เพรำะกำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลเป็นงำนที่ต้องคัดสรรบุค ลำกรที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ มีทัศนคติที่ดีเข้ำมำท ำงำนในองค์กำร ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภำพ และสอดคล้อง
กับงำนวิจัยของ นรมน  ขันตรี (2561) ได้ศึกษำบทบำทกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนในเขตพื้นที่ ระยอง จันทบุรี และตรำด พบว่ำ บทบำทกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนในเขตพื้นที่ ระยอง จันทบุรี และตรำด จ ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำนโดยรวมพบว่ำ
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ  0.05 โดยผู้ที่มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนมำกจะได้ปฏิบัติงำนในด้ำนกำร
บริหำรบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำลได้ดีกว่ำผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อย 
        3. กำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ในเขตอ ำเภอโชคชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ จ ำแนกตำมขนำดสถำนศึกษำ พบว่ำ  โดยรวมพบว่ำแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดย
สถำนศึกษำขนำดเล็กมีกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำสูงกว่ำโรงเรียนขนำดกลำงและขนำด
ใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจำกผู้บริหำรและครูโรงเรียนขนำดเล็กขนำดกลำงและขนำดใหญ่ มีภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่
แตกต่ำงกันไปตำมบริบทของสถำนศึกษำ โดยสถำนศึกษำขนำดกลำงและขนำดใหญ่ มีครูและทรัพยำกรในกำร
บริหำรงำนที่มำกกว่ำท ำให้ต้องมีกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรงำนตำมฝ่ำยต่ำงๆมำกกว่ำโรงเรียนขนำดเล็กท ำให้
กำรดูแลกำรอำจไม่ทั่งถึง  หรือเป็นธรรมตำมหลักธรรมำภิบำลได้ดีเท่ำกับโรงเรียนขนำดเล็กที่มีครูและทรัพยำกรน้อย
กว่ำ ท ำให้สำมำรถดูและแก้ไขปัญหำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลได้อย่ำงทั่วถึงเป็นธรรม จึงส่งผลให้กำร
บริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ในเขตอ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ จ ำแนกตำม
ขนำดของสถำนศึกษำแตกต่ำงกัน เป็นไปตำมที่  เคเจ (Kjare, 2006 : 3) ได้กล่ำวว่ำ กำรปกครองที่มีหลักกำรควำม
รับผิดชอบ ควำมเอำใจใส่ จะท ำให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีที่สุดต่อองค์กร คือ ท ำให้องค์กรมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำก
ขึ้นในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ สมคิด มำวงค์ (2554) ได้ศึกษำกำรศึกษำกำรบริหำรงำนตำม
หลักธรรมภิบำลของผู้บริหำรโรงเรียนตำมควำมคิดของครูสังกัดโรงเรียนเทศบำลในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตรำด 
พบว่ำ  หลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำรโรงเรียนตำมควำมคิดเห็นของครู จ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน พบว่ำแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 โดยโรงเรียนขนำดเล็กจะมีหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำรโรงเรียนตำมควำม
คิดเห็นของครูสูงกว่ำโรงเรียนขนำดกลำงและขนำดใหญ่  
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ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  

  1.1. ผู้บริหำรควรส่งเสริมให้มีกำรควบคุมกำรใช้ทรัพยำกรในสถำนศึกษำอย่ำงประหยัด และมีก ำหนด
ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบชัดเจนเพื่อที่จะได้วำงแผนกำรท ำงำนได้อย่ำงถูกต้องตรงตำมเวลำ 
              1.2. ผู้บริหำรควรเปิดโอกำสให้ผู้ใต้บังคับบัญชำแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมีอิสระและจัดสรรงบประมำณและ
สนับสนุนกิจกรรมอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอต่อกิจกรรมต่ำงๆภำยในโรงเรียน 
 1.3 ผู้บริหำรโรงเรียนขนำดกลำงและขนำดใหญ่ควรดูและเอำใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชำในทุกระดับอย่ำงเท่ำ
เทียมไม่แบ่งแยกด้ำนต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำหรือประสบกำรณ์ท ำงำน ส่งเสริมควำมรับผิดชอบโดยมีกำรติดตำมงำน
อย่ำงสม่ ำเสมอรับฟังควำมคิดเห็นจำกทุกฝ่ำยยอมรับผลดีและผลเสียที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
   2.1. ควรมีศึกษำปัจจัยที่ส่งผลกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ในเขต

อ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 
   2.2. ควรมีศึกษำรูปแบบกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำลที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพใน

สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ในเขตอ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 
   2.3  ควรมีกำรศึกษำถึงปัญหำและอุปสรรคกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำลที่เหมำะสมและมี

ประสิทธิภำพในสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ในเขตอ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 
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