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การบริหารงานบุคคล โรงเรียนในกลุ่มย่อยที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
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บทคัดย่อ 

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เรื่อง การบริหารงานบุคคล โรงเรียนใน
กลุ่มย่อยที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ
ศึกษาการบริหารงานบุคคล โรงเรียนในกลุ่มย่อยที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จังหวัดเชียงราย  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จ านวน 547 
คน หากลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 237 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า 
 การบริหารงานบุคคล โรงเรียนในกลุ่มย่อยที่  4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย  ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ด้านการออกจากราชการอยู่ในระดับ
มาก รองลงมาได้แก่ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติข้าราชการ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่งอยู่ใน
ระดับปานกลาง  
ค าส าคัญ: การบริหารงานบุคคล 
 
Abstract 

In the research this time , be manner quantity research about personnel 
management of the school in 4 group works  are under 36 area education high school 
education border Chiang Rai offices have the objective of the research for studies the 
personnel management the school in 4 group works  are under 36 area education high 
school education border Chiang Rai offices. People offices who uses in the education 
for example school executive and a teacher , 547 persons amounts , if , low-lying by 
use the table of Krejcie & Morgan  get amount 237 persons sample. A tool that use in 
the research, for example questionnaire. The statistics that use for example were 
average, and the part deviates the standard. 

The study found that: 
A personnel management, the school in 4 group workss are under 36 area education 

high school education border Chiang Rai offices in every overall side image is in many 
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level when  consider lay a side meets that, discipline side and discipline preservation, 
choosing side and pack to have appointed, departing government service side is in 
many level, next for example, planning rate aspect is to specify position, addition side 
builds the efficiency in government servant practice , planning rate aspect is to specify 
position is in the average  
Keywords: Personnel Management ,  the school in 4 group works,  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันการศึกษามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคนในระดับรากหญ้า ให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านเพ่ือจะหาทางต่อยอดให้เยาวชนของชาติมีความพร้อม มีความเจริญก้าวงอก
งามพร้อมที่จะเป็นก าลังให้กับชาติได้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าต่อไป 
องค์ประกอบที่ส าคัญสูงสุดที่ท าให้เกิดการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ทรัพยากรดังกล่าวจะต้องประกอบไปด้วยคนที่มีคุณภาพที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม วัฒนะธรรมในการด ารงชีวิตและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ การศึกษาเป็นปัจจัยที่
ส าคัญในการพัฒนาคน สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า แก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมเป็นกระบวนการที่
จะช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองด้านต่างๆตลอดชีวิต เริ่มจากวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรก
เกิด การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถต่างๆ ทั้งการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 การปฏิรูปการศึกษา จึงเป็นแนวทางที่มีความส าคัญยิ่งต่อการปรับเปลี่ยนการศึกษา ให้เป็น
การศึกษาที่ด ีมีคุณภาพ เครื่องมือส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาของไทยคือ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 นับเป็นครั้งแรกที่นโยบายการศึกษาของชาติมีสถานภาพเป็นพระราช
บัญญัติ เป็นการปรับเปลี่ยนครั้งส าคัญทั้งแนวคิดโครงสร้าง และการะบวนการ ด้วยความมั่งมั่นที่จะ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยและคุณภาพของคนไทยโดยรวมให้สูงขึ้น 
 สถานศึกษามีฐานะทางสังคมมีหน้าที่ในการจัดการศึกษา เพ่ือให้ความรู้แก่สมาชิกทางสังคม 
โดยการใช้ทรัพยากรการบริหารในการด าเนินการ ซึ่งโดยทั่วไปมีอยู่ 4 ปัจจัยด้วยกัน คือ คน เงิน วัสดุ
อุปกรณ์ ทั้งนี้ทรัพยากรในการบริหารดังกล่าวถือว่า คนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด แม้แต่ผู้บริหาร
หรือผู้มีอ านาจจ าก าหนดงาน โครงการหรือระบบงานไว้ดีอย่างไรก็ตาม ถ้าหากขาดคนรับผิดชอบ ไม่มี
ความรู้ ไม่มีวิสัยทัศน์ กับงานที่ท าอยู่ ก็จะท าให้แผนงานโครงการของงานที่ก าหนดไว้ด าเนินการได้
อย่างล่าช้าหรือไม่ส าเร็จ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรให้ความส าคัญต่อการบริหารงานบุคคลากร
ในสถานศึกษาเป็นพิเศษ เมื่อคนเป็นบุคลากรที่ส าคัญที่สุด จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องหันมาดูแล เอาใจใส่ ช่วยเหลือกระตุ้นให้บุคลากรที่มีอยู่ในสถานศึกษาได้ปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิพล ตลอดจนบุคลากรใน
สถานศึกษาเกิดมีพลังมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานย่อมที่จะส่งผลในสถานศึกษาส าเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 การบริหารงานของโรงเรียนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้และเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการ
บริหารงานบุคคล นอกเหนือไปจากบริหารงานอ่ืนๆ อาทิเช่น การวางแผนอัตรากลังและ ก าหนด
ต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การรักษา
วินัยและวินัยการออกจากราชการ เมื่อพิจารณาถึงความส าคัญของกระบวนการบริหารทั้ง 5 งานนี้
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แล้วจะเห็นว่าการบริหารงานบุคคลจัดว่าเป็นกระบวนการการบริหารที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็น
กระบวนการแห่งความพยายามที่จ าให้มีบุคลากรที่ดี มีความรู้ความสามารถไว้ปฏิบัติงาน และด ารง
รักษาคนดีๆ นี้ไว้ปฏิบัติงานนานๆ เมื่อการบริหารงานบุคคลมีการด าเนินงานอย่างดีแล้วการงานอ่ืนก็
จะได้รับการจัดการแก้ไขหรือด าเนินการตามมา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เป็นส่วนราชการจัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 แก้ไข พ.ศ. 2553 
มาตรา 34 ที่บัญญัติให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและ
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 57 โรงเรียน อยู่ในพื้นท่ี 2 จังหวัดคือจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ในกลุ่มย่อยที่ 4 นั้นมี
พ้ืนที่บริการในท้องที่ในอ าเภอเทิง อ าเภอขุนตาล อ าเภอพญาเม็งราย อ าเภอเชียงของ ที่มีเขตติดต่อ
กับประเทศเพ่ือนบ้านโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและยังเป็นที่ตั้งของช่อ ง
ทางการคมนาคมที่ส าคัญที่จะเชื่อมต่อกับประเทศจีน ซึ่งมีความแตกต่างทั้งสภาพภูมิศาสตร์ สังคม 
วัฒนธรรมและสังคมเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้คุณภาพของแต่ละสถานศึกษามีความแตกต่าง จึง
จ าเป็นต้องให้การส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จากสภาพ
ปัจจุบันและอุปสรรคในการบริหารจัดการ คือการขาดอัตราก าลังครูในสถานศึกษา โดยเฉพาะ
โรงเรียนขนาดเล็ก  
 ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัย จึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานบุคคล โรงเรียน
ในกลุ่มย่อยที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เพ่ือจะได้น าข้อมูลที่ได้จาก
การวิจัยไปใช้พัฒนาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือให้ทราบถึงการบริหารงานบุคคล โรงเรียนในกลุ่มย่อยที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาการบริหารงานบุคคล โรงเรียนในกลุ่มย่อยที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร ครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่
โรงเรียนในกลุ่มย่อยที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จ านวน 547 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาการบริหารงานบุคคล โรงเรียนในกลุ่มย่อยที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ผู้วิจัยได้ท าการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 

1.  ลักษณะเครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นด้วยตนเองมีลักษณะเป็น

แบบสอบถามการบริหารงานบุคคล โรงเรียนในกลุ่มย่อยที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 โดยแบ่งเป็น  3  ตอน ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป  
ตอนที่ 2 สอบถามการบริหารงานบุคคล โรงเรียนในกลุ่มย่อยที่ 4 สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale)  มี  5  ระดับคือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล โรงเรียนในกลุ่มย่อยที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
  

2. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
1) ศึกษา ค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา อินเตอร์เน็ตและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็น

แนวทางในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
2) ร่างแบบสอบถามพร้อมทั้งก าหนดจ านวนของข้อค าถามให้ครอบคลุมกับประเด็นใน

ประเมินให้มากที่สุด ไปตรวจสอบข้อค าถามแล้วจัดท าเป็นฉบับร่าง แล้วน าส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบการค้นคว้าอิสระท าการตรวจสอบ จากนั้นจึงน าเครื่องมือไปหาคุณภาพของเครื่องมือ 

3. การหาคุณภาพของเครื่องมือ  
ส าหรับการหาคุณภาพของเครื่องมือนั้นผู้วิจัยมีวิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัยดังนี้ 
1) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ท าการสร้างไว้ 
2) น าเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน าเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือท าการตรวจสอบเพ่ือหาความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ส าราญ 
บุญเจริญ  ดร.พีรพงษ์ สิทธิอมร  และดร.สมควร  โมทะจิต 

3) น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective 
Congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แล้วท า
การปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือและเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาก่อนน าไปทดลองเพ่ือหาค่าความ
เชื่อมั่น  

4) การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ  
การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือนั้นมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
น าเครื่องมือไปท าการโดยทดลอง กับกลุ่มทดลองโดยไปทดลองในโรงเรียนกฤษณา

ทวีวิทย์ อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย จ านวน 30 คนจากนั้นน าผลการทดลองจากนั้นน าผลการ
ทดลองที่ได้ไปค านวณหาค่าความเชื่อมั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) 
ของครอนบัค ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.857 

5) น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วท าการรวบรวมและ
แยกตอนแล้ว เสนออาจารย์ปรึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

6) จัดพิมพ์เครื่องมือเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป   
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
1) ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูล จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

นครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
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2) ในการเก็บข้อมูลนั้นผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  
3) น าเครื่องมือที่มีความสมบูรณ์มาลงรหัสเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้

โปรแกรม  SPSS การวิเคราะห์ข้อมูล 
  

ในการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคล โรงเรียนในกลุ่มย่อยที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลดังนี้ 

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list ) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ ความถี่และร้อยละ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารงานบุคคล โรงเรียนในกลุ่มย่อยที่ 4 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า วิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

- สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
- น าค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ท าการวิเคราะห์ในตอนที่ 3 มาท าการแปลความหมายโดยใช้

เกณฑ์ในดังนี้ มากที่สุด  มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคล โรงเรียนในกลุ่มย่อยที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (content analysis)   
 
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การบริหารงานบุคคล โรงเรียนใน 
กลุ่มย่อยที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยภาพรวมทุกด้าน 
 

ข้อ รายการประเมิน 
n=237 

การแปลผล ล าดับที่ 
�̅� S 

1. 
ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนด
ต าแหน่ง 

3.44 0.93 ปานกลาง 5 

2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3.75 0.92 มาก 2 

3. 
ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ข้าราชการ 

3.45 1.10 ปานกลาง 4 

4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย 3.77 1.02 มาก 1 
5. ด้านการออกจากราชการ 3.58 1.04 มาก 3 
 รวม 3.60 0.69 มาก  

 
 จากตาราง  1 พบว่า การบริหารงานบุคคล โรงเรียนในกลุ่มย่อยที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.60) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ด้านการออกจากราชการอยู่ใน
ระดับมาก (�̅�= 3.77, 3.75, 3.58) รองลงมาได้แก่ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนด
ต าแหน่ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติข้าราชการ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและ
การก าหนดต าแหน่งอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�= 3.45, 3.44) 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการอภิปรายข้อมูลเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล โรงเรียนในกลุ่มย่อยที่ 4 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ดั้งนี้ 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคคล โรงเรียนในกลุ่มย่อยที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 

จากการศึกษาวิจัยปัญหาการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการออกจากราชการและด้าน
วินัยและการรักษาวินัย มีสภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติข้าราชการ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนด อยู่ในระดับปานกลาง  

จากผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพในการบริหารงานของผู้บริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และผลการวิจัยที่สะท้อนออกมาในรูปแบบนี้ อาจเป็นแหตุผล
หนึ่งที่สถานศึกษาพบปัญหาอุปสรรคในการบริหาร เมื่อน ามาพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผลดังนี้ 

1) ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง ผลการวิจัยพบว่าสภาพการ
บริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่งอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกับ ผลการวิจัยของบุศรินทร์ จันทมาลา (2548) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลในกลุ่ม
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี พบว่า โดยภาพรวมมีสภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 

2) ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ผลการวิจัยพบว่าสภาพการบริหารงานบุคคลโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับ ผลการวิจัย
ของนวทัศน์  แสนสุข (2548) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว  ประจ าปีการศึกษา 2548 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 400 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้แทนฝ่ายบริหาร 
180 คน และกลุ่มผู้แทนฝ่ายชุมชน 220 คน ผลการวิจัยพบว่าความเห็นเกี่ยวการบริหารงานบุคคล
ของโรงเรียนในภาพรงมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการวางแผน
อัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง และด้านเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มาก ส่วนด้านการสรรหา ด้านรักษาวินัยและด้านการลาออกจากราชการอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างกลุ่ม พบว่าไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีความคิดเห็นแตกต่าง 
ในขณะที่ ด้านการวางแผนอัตราก าลัง และการก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาด้านการรักษาวินัย 
และด้านการลาออก มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคลากรคือ 
ควรมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เผยแร่ความรู้และการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานบุคคลของโรงเรียนให้มากขึ้น 

3) ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ผลการวิจัยพบว่าการ 
บริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง 
เช่นเดียวกับผลการวิจัยของบรรจบ ศรีประภาพงศ์ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง ศึกษาการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ประจ าปีการศึกษา 
2548 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา 118 คน และครู 317 คน ผลการวิจัยพบว่า
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การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และ 
ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับมาก ด้านวินัยและการรักษาวินัยอยู่
ในระดับปานกลาง และด้านการออกจากราชการ อยู่ในระดับน้อย เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครู เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตามต าแหน่งและ
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน แตกต่างกัน ส่วน จ าแนกตามอายุราชการ ไม่แตกต่างกัน 

4) ด้านวินัยและการรักษาวินัย ผลการวิจัยพบว่าการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับ ผลการวิจัยของพระนิรันดร์  
สุทฺธิเมตฺติโก (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตบางกอกน้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ประจ าปีการศึกษา 2552 กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย ได้แก่  ผู้บริหาร 61 คน และครูผู้สอน 227 คน ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานบุคคล 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการสรรหาบุคลากร ด้านการ
รักษาบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้านการพิจารณาให้
บุคลากรพ้นจากงาน มีสภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เช่นกัน ยกเว้น ด้านการวางแผน
อัตราก าลัง มีสภาพปฏิบัติอยู่ในระดับมากแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคล คือ ควรมีการ
วางแผนอัตราก าลังที่เหมาะสมกับต าแหน่ง เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการสรรหาบุคลากร มีการ
ส่งเสริมขวัญก าลังใจแก่บุคลากรที่หลากหลาย มีการส่งเสริมด้านการฝึกอบรมด้านสัมมนาทางวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติธรรม มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบคุณธรรมและระเบียบ
ปฏิบัติและในการพิจารณาให้พ้นจากงานนั้นให้พิจารณาถึงระเบียบการขอบสถานศึกษาเป็นหลัก 

5) ด้านการออกจากราชการ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากเช่นกัน ยกเว้น มีการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนเมื่อ
มี เหตุสงสัยว่าข้าราชการครูขาดคุณสมบัติการปฏิบัติหน้าที่, แจ้งสิทธิที่ข้าราชการครูจะได้รับหลังออก
จากราชการ และ ข้าราชการครูที่เจ็บป่วย ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามภาระงานของสถานศึกษา 
ให้ออกจากราชการม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสนิท คงภัคดี (2549)  
ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 2 พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  
การวางแผนและการก าหนดต าแหน่ง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการออกจากราชการ 

2. ค่าเฉลี่ย(�̅� ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ระดับความคิดเห็นโดยรวมจ าแนกตาม
ประสบการณ์ พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

3. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ
ประถมศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาว่าฝ่ายบริหารต้องมีความจริงใจ 
มีคุณธรรม ต่อบุคลากร ไม่ใช่ปล่อยให้มีการเล่นพรรคเล่นพวกผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเปิดใจ
คุยกัน และยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ในงานที่ตนรับผิดชอบ อัตราก าลังครูจะให้ชัดเจนจัดหาครูให้ตรงกับกลุ่มสาระ 
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Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



558 
 

 2545, หน้า 33-38. 
นวทัศน์ แสนสุข. (2548). การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สระแก้ว. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรม-ราชูปถัมภ์, ปทุมธานี.  

บรรจบ ศรีประภาพงศ์ . (2548). ศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา. 

บุศรินทร์ จันทมาลา.(2548). การบริหารงานบุคคลในกลุ่มโรงเรียนคาทอริก สังกัดสังฆมณฑล 
จันทบุรี . วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
ราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา. 

พระนิรันดร์ สุทฺธิเมตฺติโก. (2552). การศึกษาการบริหารบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตบางกอกน้อย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระนครศรีอยุธยา. 

สนิท คงภักดี. (2549). การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ ฉะเชิงเทรา.  

 
  

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce


	สารบัญ2
	ต้นฉบับ v2- part1
	ต้นฉบับ v2- part2
	ต้นฉบับ v2- part3
	ต้นฉบับ-v2-part4-2



