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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร

โรงเรียนในเครือข่ายที่ 73 ส านักงานเขตจอมทอง สังกัดกรุงเทพมหานครจ าแนกตาม เพศ ระดับ

การศึกษา และประสบการณ์การท างาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติ

หน้าที่ในโรงเรียนในเครือข่ายท่ี 73 ส านกังานเขตจอมทอง สงักดักรุงเทพมหานคร โดยก าหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอย่างจากการใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน ได้จ านวน 123 คน จากนัน้ท าการสุม่กลุม่ตวัอย่างโดย

ใช้วิธีการสุ่มแบบชัน้ภูมิตามสดัส่วน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า

มี 5 ระดบั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบค่าท ี

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงานบุคคลของผู้ บริหารโรงเรียนในเครือข่ายที่ 73 

ส านกังานเขตจอมทอง สงักดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อแยกพิจารณาในแต่

ละด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือด้านการสรรหาบุคลากร สว่นด้านที่

มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ คือ ด้านวินยัและการรักษาวินยั 2) ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลของ

ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายท่ี 73 ส านกังานเขตจอมทอง สงักดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ พบว่า

ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างเมื่อจ าแนกตามระดับ

การศึกษาพบว่าในภาพรวมและรายด้าน พบว่าไม่แตกต่างกนั และเมื่อจ าแนกตามประสบการณ์พบว่า

ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

 

ค าส าคัญ: การบริหารบคุคล, ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to examine and to make a comparison of the state 

of the personnel administration performed by the school administrators in the 73 th School 

Network under the Office of Chomthong District, Bangkok Metropolis as classified by gender, 

educational level and work experience. By using Krejcie and Morgan’s table of random 

number, the study sample were comprised of 123 teachers working for the schools in the 73th 

School Network under the Office of Chomthong District, Bangkok Metropolis, selected by using 

stratified random sampling method. The research instrument used for collecting the data was 

a 5-point rating scale questionnaire. The statistics used for analyzing the collected data were 

percentage, mean, standard deviation and t-test. 

The research results were as follows: 1) The personnel administration of the schools in 

the 73 th  School Network under the Office of Chomthong District, Bangkok Metropolis was 

performed by the school administrators at high level. After item analysis, it was found that every 

aspect was also performed at high level. The aspect with highest mean and keeping disciplines 

.2 )  According to the comparison results, it was found that, as classified by gender, the 

personnel administration performed by the school administrators of the schools in the School 

73 th  Network under the Office of Chomthong District, Bangkok Metropolis was not different. 

After item analysis, it was found that the work force planning and determining position was 

significantly different at the .05 level. Moreover, as classified by educational level, it was found 

that the personnel administration performed by the school administrators was not different in 

whole and in part. However, as classified by work experience, it was found that the personnel 

administration performed by the school administrators was different at the .0 5  level of 

significance. 

 

Keywords: personnel administration, school administrators, teachers 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

โรงเรียนในเครือข่ายที่ 73 ส านักงาน

เขตจอมทอง สงักดักรุงเทพมหานคร มีโรงเรียน

ทัง้หมดจ านวน 5 โรงเรียน มีข้าราชการครู รวม

ทัง้สิ น้  172 คน และส านักงานเขตยัง เ ป็น

หน่วยงานต้นสังกัดที่ก าหนดนโยบายแนวทาง
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ในการปฏิบัติภารกิจให้เป็นแนวเดียวกันโดยมี

หน้าที่ รับผิดชอบจัดการศึกษาเพื่ อเต รียม

ก าลงัคนให้มีความพร้อมในการด ารงชีวิต และ

เตรียมกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ให้เกิดการ

เ รียน รู้  เพื่ อตอบสนองความต้องการของ

ประเทศชาติ ซึง่ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องจะต้องยึดถือ

ปฏิบติัตามเป้าหมายของแนวนโยบายดังกล่าว 

โดยเฉพาะผู้ ที่มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรง ก็คือ

ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรอ่ืน ๆ ซึ่งจะต้อง

มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพสูงจึงจะท า

ให้การปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงตามวันเวลาที่

ก าหนดไว้ ซึ่งจากการส ารวจ และสอบถาม

ปัญหาการบริหารงานบุคคลภายในโรงเรียนใน

เครือข่ายที่ 73 ส านักงานเขตจอมทอง สังกัด

กรุงเทพมหานคร พบว่าโรงเรียนขาดแคลน

งบประมาณในการส่งครูเข้าอบรมเพื่อพัฒนา

ตนเองบคุลากรมีหนีส้ินเฉลี่ยต่อคนสงูขึน้ปัญหา

เหลา่นีท้ าให้ข้าราชการครูขาดขวญัและก าลงัใจ

ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท าให้

ข้าราชการครูขาดความกระตือรือร้นในการ

แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ไม่มีก าลงัใจในการทุ่มเท

อบรมสั่งสอนศิษย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ

บริหารและคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน 

โ ด ย เ ฉพ า ะ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ร ะดั บ ชั ้น

มธัยมศกึษาที่ผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องเข้าใจ

การบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี เพื่อจะได้

ขับเคลื่อนการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายการจัด

การศึกษา คือให้ผู้ เรียนดี เก่ง และมีความสุข 

และสิ่ งที่ จะท าใ ห้การจัดการศึกษาบรรลุ

เป้าหมายคือครู ดังนัน้ ผู้บริหารจึงต้องบริหาร

สถานศึกษาโดยเข้าใจงานบุคคลเป็นส าคัญ

ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาสภาพการ

บริหารงานบุคคลใน โรงเรียนในเครือข่ายที่ 73 

ส านักงานเขตจอมทอง สงักัดกรุงเทพมหานคร 

เพื่อให้ได้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหาร

และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง น าไปเป็นแนวทางใน

การบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานตามแนวปฏิรูปการศึกษา และเพื่อ

บรรลุเป้าหมายที่ต้องการขององค์กร โดยการ

วิจัยครัง้นีไ้ด้ศึกษาถึงสภาพการบริหารงาน

บุคคล โดยท าการศึกษาตามขอบข่ายและ

ภารกิจงาน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผน

อัตราก าลัง และก าหนดต าแหน่ง 2) ด้านการ

สรรหา และการบรรจุแต่งตั ง้  3)  ด้านการ

เสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ 

4) ด้านวินยัและการรักษาวินยั  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 . เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงาน

บุคคลของผู้ บริหารโรงเรียนในเครือข่ายที่ 73 

ส านกังานเขตจอมทอง สงักดักรุงเทพมหานคร 

2 . เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ส ภ า พ ก า ร

บริหารงานบุคคลของผู้ บริหารโรงเรียนใน

เครือข่ายที่ 73 ส านักงานเขตจอมทอง สังกัด

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ และระดับ

การศกึษา และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
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ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตของเนือ้หา ศึกษาสภาพการ

บริหารงานบุคคลของผู้ บริหารโรงเรียนใน

เครือข่ายที่ 73 ส านักงานเขตจอมทอง สังกัด

กรุงเทพมหานคร 4 ด้านคือ 1) ด้านการวางแผน

อตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 2) ด้านการสรร

หาและการบรรจุแต่งตัง้ 3) ด้านการเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพ ในการปฏิบติัราชการ 4) ด้านวินยั

และการรักษาวินัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ไ ด้แก่  ข้ า ราชการค รูจ านวน  172  คน  ที่

ปฏิบั ติ งานในโรง เ รียนในเค รือข่ ายที่  73 

ส านักงานเขตจอมทอง สงักัดกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 5 โรงเรียน กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั

ครั ง้นี ไ้ ด้แก่  ข้าราชการครูของโรงเ รียนใน

เครือข่ายที่ 73 ส านักงานเขตจอมทอง สังกัด

กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 โรงเรียน ก าหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูป

ของเครซี่และมอร์แกน (ประยูร  อาษานาม, 

2543) ได้จ านวน 123 คน จากนัน้ท าการสุ่ม

กลุม่ตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุม่แบบชัน้ภมูิ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                 ตวัแปรอิสระ    ตวัแปรตาม 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ท า ก า ร ศึ ก ษ า เ อ ก ส า ร 

แนวความคิดจากต าราเอกสารและงานวิจัยที่

เก่ียวกบัทฤษฎีการบริหารงานบุคคล น าความรู้

ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า ม า ส ร้ า ง

แบบสอบถาม โดยสรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร 

ส รุปความ คิด เห็ นจากความ คิด เห็ นของ 

ผู้ เ ชี่ ยวชาญ ใ ห้ตรงกับวัตถุประสง ค์ของ

ข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของ

ผู้บริหารโรงเรียนสงักดัเครือข่ายที่ 73 ส านกังาน

เขตจอมทอง สงักัดกรุงเทพมหานคร มี 4 ด้าน 

คือ 1) ด้านการวางแผนอัตราก าลงัและก าหนด

ต าแหน่ง 2) ด้านการสรรหาและการบรรจุ

แต่งตัง้ 3) ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

สถานะภาพของบคุลากรโรงเรียน 
1. เพศ 

- เพศชาย 
- เพศหญิง 

2. ระดบัการศกึษา 
- ปริญญาตรี 
- สงูกวา่ปริญญาตรี 

3. ประสบการณ์ 
- น้อยกวา่ 10 ปี 
- 10 ปีขึน้ไป 

การบริหารงานบคุคลของผู้บริหารโรงเรียน 4 ด้าน 
ได้แก่ 
1. ด้านการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง  
2. ด้านการสรรหาและการบรรจแุต่งตัง้  
3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการปฏิบตัิ
ราชการ  
4. ด้านวินยัและการรักษาวินยั 
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ในการปฏิบติัราชการ 4) ด้านวินยัและการรักษา

วินัย  แบบสอบถามเ ป็นแบบมาตราส่ วน

ประมาณค่า (Rating Scale) มี  5 ระดับ คือ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ตามวิธีของลิเคิร์ท จ านวน 33 ข้อ ซึง่ได้ค่าความ

เชื่อมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.80 

 
สรุปผลการวิจัย  

1. สภาพการบริหารงานบุคคลของ

ผู้ บริหารโรงเรียนในเครือข่ายที่ 73 ส านักงาน

เขตจอมทอง สังกัดกรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก และเมื่อแยกพิจารณา

ในแต่ละด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการสรรหา

บุคลากร ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ ด้าน

วินยัและการรักษาวินยั  

2. ผู้ วิจัยได้ตัง้สมมติฐานการวิจัยไว้ว่า 

สภาพการบริหารงานบุคคลของผู้ บ ริหาร

โรงเ รียนในเครือข่ายที่  73 ส านักงานเขต

จอมทอง สังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม

เพศ  จ า แนกตาม ระดับกา รศึ กษา  และ

ประสบการณ์ แตกต่างกัน ผลการทดสอบ

สมมติฐานการวิจยัพบว่า 

2.1 ผู้ ตอบแบบสอบถามที่มี เพศ

ต่างกันมีความคิดเห็นเ ก่ียวกับสภาพการ

บริหารงานบุคคลของผู้ บริหารโรงเรียนใน

เครือข่ายที่ 73 ส านักงานเขตจอมทอง สังกัด

กรุงเทพมหานครในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อ

พิจารณารายด้านพบว่า ด้านการวางแผน

อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งแตกต่างกัน

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ส่วนด้าน

อ่ืน ๆ ไม่แตกต่าง 

2.2 ผู้ ตอบแบบสอบถามที่มีระดับ

การศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพ

การบริหารงานบุคคลของผู้ บริหารโรงเรียนใน

เครือข่ายที่ 73 ส านักงานเขตจอมทอง สังกัด

กรุงเทพมหานครในภาพรวมและรายด้าน 

พบว่าไม่แตกต่างกนั  

2 . 3  ผู้ ต อ บ แบบส อบ ถ า ม ที่ มี

ประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

สภาพการบริหารงานบุคคลของผู้ บ ริหาร

โรงเ รียนในเครือข่ายที่  73 ส านักงานเขต

จอมทอง สังกัดกรุงเทพมหานครในภาพรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการ

วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง และ

ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติั

ราชการแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่

ระดบั .05 สว่นด้านอ่ืน ๆ พบว่าไม่แตกต่าง 

 
การอภปิรายผล 

สภาพการบ ริหาร งานบุค คลของ

ผู้ บริหารโรงเรียนในเครือข่ายที่ 73 ส านักงาน

เขตจอมทอง สังกัดกรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อแยกพิจารณา

ในแต่ละด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน ทัง้นี ้

เนื่องมาจากมีการก าหนดให้ชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษาโดยให้สถานศึกษามี
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การจดัท าแผนอตัราก าลงัข้าราชการครูเสนอต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อก าหนดนโยบาย 

หรือ แนวปฏิบัติในการเพิ่มอัตราก าลังคนไว้

อย่างเด่นชัด มีการส ารวจสภาพปัญหาความ

ต้องการของครูในโรงเรียน เพื่อประโยชน์ในการ

จดัโครงการสวสัดิการและผู้บริหารเป็นตวัอย่าง

ที่ดีพร้อมให้ความช่วยเหลือและก าลังใจแก่ครู

ในโรง เ รียนอย่างยุ ติธรรม  สอดคล้องกับ 

ละคร  การะพันธ์ (2555) ได้ท าการวิจัยเร่ือง 

การบริหารงานบุคคลของผู้ บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา ส านักงานการประถมศึกษา

จงัหวดัสริุนทร์ พบว่าการบริหารงานบุคคลของ

ผู้ บริหารโรงเรียนประถมศึกษาทุกด้านอยู่ใน

ระดับมาก ซึ่งสมพร ใจค าปัน (2556) ได้ท า

ศึกษาสภาพการบริหารงานบุคลากรของ

ผู้ บริหารสถานศึกษา ในอ าเภอสอด จังหวัด

เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ 

เห็นว่ามีการปฏิบัติงานที่ เ ก่ียวข้องกับการ

บริหารบคุคลในเร่ือง การวางแผนใช้บุคลากรได้

ประโยชน์สงูสดุการใช้แผนปฏิบติังาน ควบคู่กบั

การท างาน การมีค าสั่งแต่งตัง้ให้บุคลากรเข้า

ปฏิบัติไ ว้อย่างชัดเจนการประชุมชี แ้จงแก่

บุคลากรก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้

บุคลากรพัฒนาตนเองไ ด้อย่ าง อิสระการ

พิจารณา ความดีความชอบอย่างยุติธรรม และ

การเปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการ

ประเมินผล การปฏิบัติงานของตนเอง ส่วน

ปัญหาที่พบ คือ บุคลากรไม่ เพียงพอ จัด

บุคลากรเ ข้าปฏิบัติงานไม่ตรงกับความ รู้  

ความสามารถ ขาดงบประมาณสนับสนุน การ

พัฒนาบุคลากร และขาดการวางแผนการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรและยัง

สอดคล้องกับมัทติกา  หมื่นสา (2555) ได้

ศึกษาวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของข้าราชการใน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล เมื่อ

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล พบว่า 

ความ คิด เห็ นของ ข้ า ราชการ ในสถาบัน

เ ทค โน โลยี พ ร ะจอม เก ล้ า เ จ้ าคุณทหา ร

ลาดกระบงั เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล เมื่อ

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล ทัง้ 8 

ด้าน ในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก

จากผลการศึกษาแยกพิจารณาในแต่ละด้าน

พบว่า ด้านการสรรหาบุคลากรมากที่สุด ทัง้นี ้

เนื่องมาจาก สถานศึกษามีการจัดท าแผน

อตัราก าลงัข้าราชการครูเสนอต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษา จึงท าให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการจดัการศกึษา การประชมุวางแผนก าหนด

อตัราก าลงัของข้าราชการครูร่วมกนักบับุคคลที่

เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่องโดยมีการวางแผนเพิ่ม

จ านวนครูในแต่ละต าแหน่ง ในโรงเรียนแต่ละปี

อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ บรรจบ ศรีประภา

พง ศ์  ( 2558 )  ไ ด้ศึ กษา เ ร่ื อ ง  ศึ กษากา ร

บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขัน้พื น้ฐาน

สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่าง

ในการวิจยั ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา 118 คน 

และค รู  317  คน  ผลการวิ จั ยพบว่ าก า ร



วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ ปีที่ 4 ฉบบัที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559  7 

 

 
 

บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาราย

ด้านพบว่าด้านการวางแผนอัตราก าลงัและการ

ก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาและบรรจุ

แต่งตัง้ และด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับมาก และยัง

สอดคล้องกับสุวรรณ  นรพักตร์ (2554) ได้ท า

การวิจัยเ ร่ืองการบริหารงานบุคลากรของ

ผู้ บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค 

สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

พบว่าการปฏิบัติงานบริหารบุคคลากรของ

ผู้ บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค

สงักดักรมสามญัศึกษากระทรวงศึกษาธิการอยู่

ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาแยกเป็น

รายด้านพบว่า การปฏิบติังานบริหารบุคลากร

อยู่ในระดบัมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน

ก าลงัคน ด้านการบ ารุงรักษาบุคลากร และด้าน

การพฒันาบคุลากร  

 จากผลการศึกษาสภาพการบริหารงาน

บุคคลของผู้ บริหารโรงเรียนในเครือข่ายที่ 73 

ส านักงานเขตจอมทอง สงักัดกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามเพศ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

และประสบการณ์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

เมื่ อจ าแนกตามเพศพบว่าในภาพรวมไม่

แตกต่างกนัซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั

ที่ตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะข้าราชการครูเพศ

ชายและ เพศหญิ งมี ภ า ร ะห น้ าที่ ใ น ก า ร

ปฏิบัติงานทัง้ในส่วนการบริหารและงานการ

สอนไม่แตกต่างกัน จึงท าให้มีความคิดเห็น

ตรงกนัว่าการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา

ไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับมาลี  สุริยะ 

( 2554 )  ไ ด้ศึ กษาการบ ริหารบุคคลของ

สถานศึกษา ตามทัศนของผู้บริหารและครูและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

42 เมื่อจ าแนกตามเพศพบว่าไม่แตกต่างกนั แต่

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าแตกต่างกนัในด้าน

การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

เมื่ อจ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่าใน

ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันและเมื่อ

จ าแนกตามประสบการณ์พบว่าในภาพรวม

แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับวีรพจน์  คงสม 

(2551) การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนชุมพร

บริหารธุรกิจตามความคิดเห็นของครู เจ้าหน้าที่ 

และพนักงาน ผลการวิจัย  พบว่า  1)  การ

บริหารงานบุคคลในโรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ

ตามความคิดเห็นของครู  เ จ้าหน้าที่  และ

พนักงานอยู่ ในระดับปานกลาง  และเมื่ อ

พิจารณาเป็นรายด้านคือ ด้านการสรรหาบุคคล

มีการปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก ส่วนด้านการ

พัฒนาบุ คคล  ด้ านกา รประ เมิ นผลกา ร

ปฏิบัติงานของบุคคล และด้านการธ ารงรักษา

บุคคลมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง 2) ครู 

เจ้าหน้าที่และพนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

การบริหารงานบุคคลไม่แตกต่างกัน  3) ครู 

เจ้าหน้าที่และพนักงานที่มีประสบการณ์ใน

ต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลโดยรวมและรายด้านแตกต่าง
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กัน 4)  ค รู  เ จ้าหน้าที่ และพนักงานที่มีวุฒิ

การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลโดยรวมและรายด้านไม่

แตกต่างกนั  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1.1 โรงเรียนควรด าเนินการการ

ปรับปรุงข้อมลูของข้าราชการครูให้เป็นปัจจบุนั 

1.2 โรงเรียนควรมีการจดัอตัราก าลงั

ครูในโรงเรียนจัดได้เหมาะกับปริมาณการเรียน

การสอน 

1 .3  โ ร ง เ รียนควรมี การแ จ้งใ ห้

ข้าราชการครูทราบเกณฑ์การประเมินผลเป็น

รายบคุคล 

1.4 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูชีแ้จง

เหต-ุผลเมื่อเกิดข้อพิพาท 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้

ต่อไป 

2.1 การวิจยัครัง้ต่อไปควรจะศึกษา

ในลักษณะการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน

บุคคลของผู้บริหารโรงเรียน เพื่อให้ได้รูปแบบ

และวิธีการท่ีเหมาะสมและสามารถน าไปปฏิบติั

ได้เนื่องจากบคุลากรถือเป็นงานที่มีความส าคญั

ต่อการจดัการศกึษาให้มีประสิทธิภาพ 

2.2 การวิจยัครัง้ต่อไปควรจะศึกษา

ในลกัษณะการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาระบบ

กาบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเครือข่ายที่ 
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