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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำแนกตามเพศ อายุ และระดับ

การศึกษา ในงานการบริหารบุคคล 5 ดาน 1) การวางแผนงานบุคลากร 2) การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน 3) การพัฒนา

บุคลากร 4) การธำรงรักษาบุคลากร และ 5) การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปน

ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหาร และครูท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำนวน 102 คน ในปการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี

เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลีย่ 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การทดสอบคาเอฟ (F-test) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธี

ของเชฟเฟ (Scheffe’s Method) 

คำสำคัญ: การบริหารงานบุคคล ประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to study and compare the personnel administration of 

schools in Thanyaburi District of Pathumthani under Pathumthani primary educational service area office 

2 in five aspects: 1) personnel planning 2) personnel arrangement 3) personnel development 4) 

personnel maintenance and 5) evaluating the performance of personnel. The sample used in this study 

was 102 school administrators and teachers who had worked at schools in Thanyaburi District of 

Pathumthani under Pathumthani primary educational service area office 2 in academic year 2020. The 

implementation in collecting the data was 5 level rating scale questionnaires. The statistics utilized in 

analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and comparison of pair with 

Scheffe’s Method. 
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บทนำ 

 จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 กำหนดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา

แหงชาติจึงไดจัดใหมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งในมาตรา 39 กำหนดใหกระทรวงกระจายอำนาจ
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การบริหาร และจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการเขต

พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง และมาตรา 52 กำหนดใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ

กระบวนการผลิต การพัฒนาครูคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปน

วิชาชีพช้ันสูง โดยกำกับและประสานใหสถาบันท่ีทำหนาท่ีผลิต และพัฒนาครู คณาจารย รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษาให

มีความพรอม และความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม และการพัฒนาบุคลากรประจำอยางตอเนื่อง นับไดวาการ

พัฒนาบุคลากรมีความสำคัญอยางยิ่ง และมาตรา 52 ยังไดกำหนดใหรัฐจัดสรรงบประมาณและการจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู 

คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางเพียงพอ เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรเกิดผลสำเร็จ และนำสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานโครงการนำรองปฏิรูปการศึกษา, 2544: 1) จากนโยบายของรัฐบาลไดเนนการ

พัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู (Knowledge Based Economy) ซึ่งจำเปนตองพัฒนาคนโดยการจัดการศึกษาและยึด

หลักการศึกษาสรางชาติ สรางคน สรางงาน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2560) 

การบริหารจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) 

มาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ งานบุคลากร และการ

บริหารทั ่วไปไปยังสำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพื ้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ดังน้ัน

สถานศึกษาจึงเปนหนวยงานทางการศึกษาระดับปฏิบัติการท่ีสำคัญท่ีสุด เพราะผลการจัดการศึกษาจะเปนเชนไรน้ันข้ึนอยู

กับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนสำคัญซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนและการใหบริการศึกษาในรูปแบบตางๆ 

จำเปนตองใชบุคลากรทางการศึกษา คือ ครู อาจารย และเจาหนาท่ีการศึกษาอ่ืนๆ เปนปจจัยสำคัญจนอาจกลาวไดวา ไมมี

ครูก็ไมมีโรงเรียน ซึ่งคนหรือบุคลากรจึงถือไดวาเปนหัวใจของการบริหารท่ีทุกหนวยงานจะขาดเสียมิได  

ในทางการศึกษา สถานศึกษาก็เปนองคกรหนึ่งที่มีหนาที่ในการบริการการศึกษาและสรางคนใหมีคุณภาพตาม

เปาหมายของรัฐบาล การบริหารงานบุคลากรจึงเปนงานที่สำคัญที่ตองดำเนินการ เพื่อใชคนใหทำงานใหไดผลที่สุด ใน

ขณะเดียวกันคนที่ทำงานนั้นมีความสุขมีความ พึงพอใจที่จะทำงาน ดังนั้น คน หรือ บุคลากร จึงมีความสำคัญและเปน

หัวใจของการบริหาร ที่ทุกองคกรหรือหนวยงานจะขาดมิไดโดยเฉพาะอยางยิ่งสถานศึกษาซึ่งเปนแหลงใหการศึกษาอบรม

แกเด็กและเยาวชน จำเปนตองอาศัยบุคลากร ซึ่งเปนตัวจักรสำคัญในการนำองคกรใหบรรลุตามเปาหมาย ดังนั้นการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยที่สำคัญที่สุด ในการผลักดันใหองคกรประสบความสำเร็จบรรลุตามเปาหมายที่กำหนด 

แมองคกรจะมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเปนเครื่องอำนวยความสะดวก และสนับสนุนใหการปฏิบัติงานคลองตัวข้ึน แตภารกิจทุกอยาง

จะสำเร็จไดก็เพราะคน เนื่องจากคนเปนทั้งผูควบคุม และกำหนดระบบงานตางๆ คนเปนทรัพยากรที่สามารถพัฒนาใหมี

ศักยภาพได เพราะฉะนั้นสถานศึกษา จึงจำเปนอยางยิ่งที ่จะตองเขาใจคน และใหความสำคัญกับคน เพราะถาคนมี

ประสิทธิภาพ คนทำงานมีความสุข งานทุกอยางในองคกรก็จะประสบผลสำเร็จตามเปาหมายที ่วางไวทุกประการ  

(ณัฏฐพันธ เขจรนันท, 2559: 23) 

ในสวนของสถานศึกษา ในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 ประกอบดวย 11 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดอัยยิการาม โรงเรียนวัดแสงสรรค โรงเรียนวัดสระบัว 

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม โรงเรียนวัดนาบุญ โรงเรียนวัดเขียนเขต โรงเรียนวัดขุมแกว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป โรงเรียนทอง

พูลอุทิศ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม และโรงเรียนชุมชนประชาธิปตยวิทยาคาร ทุกโรงเรียนประกอบดวยบุคลากรใน

โรงเรียนดังตอไปน้ี ผูอำนวยการสถานศึกษา รองผูอำนวยการหรือรักษาการรองผูอำนวยการ ครูผูสอนประจำการ ครูอัตรา

จางที่ใชงบประมาณของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูธุรการ ในแตละโรงเรียนมักมีจำนวนนักเรียนและจำนวน

หองเรียนที่ไมเอื้อตอกัน ทำใหการจัดครูเขาสอนไมตรงตามวิชาเอก ครูหนึ่งคนสอนหลายชั้น หลายวิชา และรับภาระงาน

หลายอยาง ดังน้ัน จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะใชกลยุทธ และศิลปะทางดานการบริหาร โดยเฉพาะดานการ

บริหารงานบุคคล เพื่อใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใน อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลดีกับผูเรียนมีประสิทธิผลทางการเรียนท่ีดี

ตอไป 

จากเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบรุี 

จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยที่ไดสามารถนำไปเปน

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับจุดมุงหมายของการจดั

การศึกษาตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ขอบเขตของเนื้อหา 

 การวิจัยในครั้งน้ีมุงศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยมีขอบขายของเนื้อหาในงานบุคคลประกอบดวยกันทั้งหมด 5 ดาน 

ไดแก 1) ดานการวางแผนงานบุคคล 2) ดานการจัดบุคคลเขาปฏิบัติงาน 3) ดานการพัฒนาบุคคล 4) ดานการธำรงรักษา

บุคคล และ 5) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล และจากการสังเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของไดตัวแปรตนใน

การศึกษาครั้งน้ีประกอบดวย เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่รับผิดชอบงานบุคคลของสถานศึกษาภาครัฐ ในอำเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประกอบดวย ผูอำนวยการการโรงเรียน รอง

ผูอำนวยการ และครูผูสอน จำนวน 214 คน จาก 11 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดอัยยิการาม จำนวน 35 คน โรงเรียนวัด

แสงสรรค จำนวน 20 คน โรงเรียนวัดสระบัว จำนวน 8 คน โรงเรียนวัดมูลจินดาราม จำนวน 11 คน โรงเรียนวัดนาบุญ 

จำนวน 7 คน โรงเรียนวัดเขียนเขต จำนวน 52 คน โรงเรียนวัดขุมแกว จำนวน 7 คน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป จำนวน 28 

คน โรงเรียนทองพูลอุทิศ จำนวน 8 คน โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม จำนวน 13 คน และโรงเรียนชุมชนประชาธิปตย

วิทยาคาร จำนวน 25 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนผูที่รับผิดชอบงานบุคคลของสถานศึกษาภาครัฐ ใน อำเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประกอบดวย ผูอำนวยการการโรงเรียน รอง

ผูอำนวยการ และครูผูสอน ทั้งหมด 102 คน จาก 11 โรงเรียน ไดมาโดยเปดตารางสำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan 

(1970; อางถึงใน วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551) จากนั้นทำการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก 

ไดมา 7 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดมูลจินดาราม จำนวน 10 คน โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย วิทยาคาร จำนวน 13 คน 

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม จำนวน 12 คน โรงเรียนวัดอัยยิการาม จำนวน 13 คน โรงเรียนวัดเขียนเขต จำนวน 34 

คน โรงเรียนทองพูลอุทิศ จำนวน 11 คน และโรงเรียนวัดแสงสรรค จำนวน 9 คน โดยกำหนดใหแตละโรงเรียนที่เปนกลุม

ตัวอยางตองเปนผูบริหารโรงเรียน 1 ทาน และรองผูอำนวยการหรือรักษาการรองผูอำนวยการ 1 ทาน 
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ตัวแปรท่ีศึกษา 

  ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกเปน 

  - เพศ จำแนกเปน เพศชายและเพศหญิง 

  - อายุ จำแนกเปน อายุนอยกวา 36 ป อายุ 36-46 ป และอายุ 46 ปข้ันไป 

  - ระดับการศึกษา จำแนกเปน ระดับปริญญาตรี และระดับสูงกวาปริญญาตรีข้ึนไป 

 ตัวแปรตาม ไดแก การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยมีขอบขายของเน้ือหาในงานบุคคลประกอบดวยกันท้ังหมด 5 ดาน ไดแก 

1) ดานการวางแผนงานบุคคล 2) ดานการจัดบุคคลเขาปฏิบัติงาน 3) ดานการพัฒนาบุคคล 4) ดานการธำรงรักษาบคุคล 

และ 5) ดานการประเมินผลการปฏบัิติงานของบุคคล 

 

การดำเนินการวิจัย 

 เครื ่องมือที ่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั ้งนี ้ เปนแบบสอบถามที ่ผ ู ว ิจัยได ปรับปรุงมาจาก

แบบสอบถามของ มยุรี โพธิ์บัณฑิต (2557) ประกอบกับแนวคิดที่ไดศึกษาจาก ตำรา เอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี  

ตอนที่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ และระดับการศกึษา 

ซึ่งมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) วิเคราะห ผลคำตอบของผูตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถ่ี

และรอยละ (Percentage) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ใน 5 ดาน 1) การวางแผนงานบุคคล จำนวน 4 ขอ 2) การจัด

บุคคลเขาปฏิบัติงาน จำนวน 5 ขอ 3) การพัฒนาบุคคล จำนวน 11 ขอ 4) การธำรงรักษาบุคคล จำนวน 10 ขอ และ 5) 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล จำนวน 4 ขอ ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรา สวนประมาณคา 5 

ระดับ (Rating Scale) ของ Likert โดยใหผูตอบแบบสอบถามประเมิน ดังนี้ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

การแปลผลการวิเคราะหขอมูล โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยเทียบกับเกณฑการแปลผล ตามเกณฑการดำเนินงานวิจัยครั้งน้ี 

ผูวิจัยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมี ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือดังน้ี  

1. กำหนดจุดมุงหมายของการสรางเครื่องมือ 

2. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  

3. ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาตามวิธีของ Likert ในการสรางเครื่องมือและหาคุณภาพ

ของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

4. กำหนดโครงสรางและนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรแตละตัว  

5. กำหนดขอคำถามในแบบสอบถาม 

6. นำแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธเพ่ือพิจารณา และปรับปรุงแบบสอบถาม

ใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน  

7. นำแบบสอบถามที่อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบปรับปรุงแกไขขอบกพรอง แลวนำไปใหผูเชี่ยวชาญ

จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใชเกณฑ ความคิดเห็นสอดคลองตองกัน

(Index of Item-Objective Congruence: IOC) โดยกำหนดเกณฑในการคัดเลือกขอคำถามที่สามารถนำไปใชไดที่เกณฑ

คา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป ซึ่งไดคา IOC ระหวาง 0.66-0.67  
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8. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธพิจารณาอีก

ครั้งหน่ึง  

9. นำแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขจนมีความสมบูรณไปทดลองใช (Try out) ผูบริหาร 8 คนและครูผูสอน 22 

คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง รวมจำนวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) จากนั้นนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจให

คะแนนหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach ไดคา

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .914 และคาความเชื่อมั่นรายขออยูระหวาง 0.154 – 0.789 ดังปรากฏในภาคผนวก ซึ่งการ

ประเมินความเท่ียงสัมประสิทธิ ์แอลฟาไดมีการพิจารณาจากเกณฑการประเมินความเที่ยงสัมประสิทธิ ์แอลฟาของ 

Cronbach (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) 

10. จัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ แลวนำไปเก็บรวบรวมขอมูลกับครูที่เปนกลุมตัวอยาง ในสถานศึกษา ใน 

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2563 จำนวน 7 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 102 คน 

ผูวิจัยทำการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้จากผูอำนวยการและครูผูสอน ใน อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำนวน 11 โรงเรียน มีข้ันตอน ดังน้ี 

1. ผูวิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เสนอตอผูบริหารของโรงเรียน ในอำเภอ

ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เพื่อขอความรวมมือในการเก็บ

ขอมูล พรอมกับนัดหมาย วัน เวลา ในการเก็บรวบรวมขอมูลของครูและผูบริหารแตละโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

2. ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอนและผูบริหารของโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 102 คน โดยผูวิจัย

เดินทางแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูลดวยตัวเองทั้งหมด 102 คน ไดแบบสอบถามที่สมบูรณทั้ง 102 ฉบับ คิดเปนรอย

ละ 100.00 

การวิเคราะหขอมูล 

1. การจัดกระทำขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยดำเนินการตามลำดับดังตอไปน้ี 

1.1 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับท่ีไดรับกลับคืนมา  

1.2 ตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ี กำหนดไว 

1.3 นำคะแนนไปวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติ  

2. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม นำขอมูลที่รวบรวมไดและตรวจใหคะแนนแลวไปวิเคราะหตามวิธีการ

ทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

2.1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษาและประสบการณการ

ทำงาน โดยการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ  

2.2 วิเคราะหระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ใน 5 ดาน คือ 1) การวางแผนงานบุคคล 2) การจัดบุคคลเขาปฏิบัติงาน 

3) การพัฒนาบุคคล 4) การธำรงรักษาบุคคล และ 5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล โดยหาคาเฉลี่ยและคาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวม รายดานและรายขอ แลวเทียบกับเกณฑ 

2.3 วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดานเพศและระดับการศึกษา ดวยการหาคาที 

(t) และ อายุ ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 
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ผลการวิจัย 

 จากตารางที่ 4.4 พบวา การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมาก (X� = 4.24) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อยูในระดับมากที่สุด 3 ดาน ระดับมาก 2 ดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

ไดแก การวางแผนงานบุคคล (X� = 4.69) การจัดบุคคลเขาปฏิบัติงาน (X� = 4.39) การการพัฒนาบุคคล (X� = 4.31) การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล (X� = 4.21) และการธำรงรักษาบุคคล (X� = 3.95) ตามลำดับ 

สวนคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละดานพบวามีคาคะแนนอยูตั้งแต 0.52 ถึง 1.08 คะแนนโดยมีขอคำถาม

ดานดานการวางแผนงานบุคคลมีคาคะแนนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอยที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็นวาความแตกตางของคะแนน

แตละคนในการตอบดานดานการวางแผนงานบุคคลแตกตางกันนอยท่ีสุด สวนดานท่ีมีคะแนนสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมาก

ที่สุดคือ ดานการธำรงรักษาบุคคล คือมีคะแนนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.08 คะแนน แสดงใหเห็นวาความคิดเห็น

ในเรื่องนี้ของผูตอบในกลุมมีความแตกตางกันมาก สวนความแตกตางของความคิดเห็นในดานอื่นๆ ก็มีความเห็นแตกตาง

กันมากนอยลดหลั่นกันไปตามลำดับของคะแนนสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแตละดาน 

จากตารางที่ 4.10 พบวาครูที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอ

ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมแตกตางกัน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตเมื่อพิจารณารายดานพบวาไมแตกตางกัน ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานขอท่ี  

 

ตารางที่ 4.4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่ของการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอ

ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ใน 5 ดาน 

(n = 102) 

ขอท่ี 

การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ระดับสภาพการปฏิบัติงาน 

X . S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1 ดานการวางแผนงานบุคคล 4.69 0.52 มากท่ีสุด 1 

2 ดานการจัดบุคคลเขาปฏิบัติงาน 4.39 0.75 มากท่ีสุด 2 

3 ดานการพัฒนาบุคคล 4.31 0.73 มากท่ีสุด 3 

4 ดานการธำรงรักษาบุคคล 3.95 1.08 มาก 5 

5 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล 4.21 0.79 มาก 4 

รวม 4.24 0.88 มาก  
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ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำแนกตามเพศ โดยรวมและดาน 

การบริหารงานบุคคล 

ของสถานศึกษา 

ชาย (n = 26) หญิง (n = 76) 
t p 

X . S.D. X . S.D. 

ดานการวางแผนงานบุคคล 4.11 0.88 4.21 0.38 1.89 0.06 

ดานการจัดบุคคลเขาปฏิบัติงาน 3.99 0.75 4.24 0.49 1.89 0.06 

ดานการพัฒนาบุคคล 3.94 0.94 4.39 0.95 1.47 0.14 

ดานการธำรงรักษาบุคคล 4.31 0.73 3.65 0.48 1.39 0.16 

ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล 4.21 0.79 4.31 0.75 1.39 0.14 

รวม 4.11 0.81 4.16 0.61 1.60* 0.03 
* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูวิจัยไดนำประเด็นตาง ๆ ที่สำคัญมา

อภิปรายโดยรวมและรายดานดังน้ี 

1. ระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากท่ีสุดหน่ึง

ดาน และอยูในระดับมาก 4 ดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการวางแผนบุคคล ดานการจัดบุคคล

เขาปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาบุคคล ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล และดานการธำรงบุคคล ตามลำดับ  

1.1 ดานการวางแผนงานบุคคล ผลการศึกษาพบวาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีการปฏิบัติในภาพรวมอยูระดับมาก

ที่สุด โดยขอที่มีการปฏิบัติในระดับมากคือ มีการกำหนดแผนงานบุคลากรไวในแผนยุทธศาสตรหรือแผนกลยุทธใหได

ประโยชนสูงสุด เมื่อพิจารณาถึงผลการศึกษา มีการปฏิบัติระดับมากที่สุดนั้นอาจเปนเพราะการบริหารงานสถานศึกษามี

การกำหนดแผนงานบุคลากรไวในแผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธ มีการคาดคะเนความตองการกำลังบุคลากรใชแผน และ

เครื่องมือในการบริหารงาน โดยแผนท่ีวางไวมีเปาหมายชัดเจนในการปฏิบัตงิาน รวมท้ังมีการกำหนดหนาท่ีความรับผดิชอบ

ของบุคลากรชัดเจนตลอดจน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ปรีชา พันธจำเริญ (2555: 51-55) ท่ีศึกษาการบริหารงาน

บุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกันดาร สังกัดสำนักงานเขตประถมศึกษาอำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

พบวา การมอบหมายงานมีการวางแผนรวมกัน ระหวางผู บริหารและครูผู รับผิดชอบ มอบหมายตรงตามความถนัด 

บุคลากรสวนใหญปฏิบัติงานดวยความสำนึกรับผิดชอบดวยสติปญญา ความรูความสามารถอยางเต็มที่และตั้งใจ ดานการ

รับฟงความคิดเห็นและวิจารณ ผูบริหารยอมรับฟงถาผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชามีเหตุผลที่ดีกวาดวยความยุติธรรม 

ผู บริหารไดใชหลักในการปกครองตามหลักประชาธิปไตย และเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการพิจารณาความดี

ความชอบพิจารณาจากความรูความสามารถและมีผลงานดีเดนดานตาง ๆ 

1.2 การจัดบุคคลเขาปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบวาบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีการปฏิบัติในภาพรวมอยูระดับมาก โดยขอที่มีการ

ปฏิบัติในระดับมากคือ มีคำสั่งแตงตั้งใหบุคลากรเขาปฏิบัติ งานเมื่อพิจารณาถึงผลการศึกษาพบวา มีคำสั่งแตงตั้งบุคคลากร

ที่ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวในแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ไพบูลย คุณชมพู (2556: 
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บทคัดยอ) ที่ศึกษาการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ

เมือง จังหวัดลำพูน พบวาทุกคนไดมีสวนรวมในการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน มีการกำหนดหนาท่ีในการปฏิบัติงานของแต

ละคนไวชัดเจน มีการวางแผนการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานอยางเปนระบบ มีการสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมอบรมเพ่ือ

พัฒนาตนเอง เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน สงเสริมใหบุคลากรไดเรยีนรูเก่ียวกับระเบียบวินัย และ

สนับสนุนใหปฏิบัติอยูในระเบียบวินัย มีการกำหนดนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาเปนขอมูลในการวางแผนในป

การศึกษาตอไป 

1.3 การพัฒนาบุคคล ผลการศึกษาพบวาบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีการปฏิบัติในภาพรวมอยูระดับมาก โดยขอที่มีการปฏิบัติใน

ระดับมากคือ สถานศึกษาไดสนับสนุนใหบุคลากรจัดทำผลงานวิชาการ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร จัดใหมีการประชุม

อบรม สัมมนาเปนหมูคณะ รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาการเรียนการสอน โดยการสรางเครื่องมือและ

สื่อการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สมควร ทิพยจันทร (2558: บทนำ) ท่ีไดศึกษา การพัฒนาบุคลากร

ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอแมทา จังหวัดลำพูน พบวา พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีนโยบายสนับสนุนการ

เขารวมการสัมมนาทางวิชาการที่จัดโดยหนวยงานทั้งภายในและภายนอก มีการประชาสัมพันธใหบุคลากรไดศึกษาตอ มี

ขอมูลเพื่อชี้แนะแนวทางในการศึกษาตอใหกับบุคลากร และไดสำรวจความตองการในการศึกษาตอของบุคลากร ซึ่ง

สอดคลองกับผลการศึกษาของ เทวมติ รุงเรืองวงค (2557) ท่ีไดศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

พายัพ พบวาบุคลากรทราบนโยบายการพัฒนาบุคลากรจากแผน พัฒนาของหนวยงาน คณะ ภาควิชา ซึ่งสวนใหญบุคลากร

เปนผูรับนโยบายหรือแผนปฏิบัติ โดยมีการประชาสัมพันธ เชิญชวนและจูงใจบุคลากรเขารวมกิจกรรม บุคลากรมีความ

ตองการใหหนวยงานที่รับผิดชอบมีการปฐมนิเทศ ทำความชัดเจนในเรื่องระเบียบ กฎเกณฑ สำหรับปญหาพบวาขาดการ

สนับสนุนใหบุคลากรในการศึกษาตอ 

1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล ผลการศึกษาพบวาบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีการปฏิบัติในภาพรวมอยูระดับมาก 

โดยขอที ่มีการปฏิบัติในระดับมากคือ มีแผนกำหนดขั ้นตอนในการประเมินผลการปฏิบัติงานใหบุคลากรรับทราบ 

สถานศึกษาไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดานตางๆ ที่ไดวางแผนไวตามกำหนดแบบแผนที่ตรงเปาจุดประสงค ในป

การศึกษาตอไป ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2553: 214) ซึ่งไดสรุปถึงวัตถุประสงค

ของการประเมินการปฏิบัติงาน 2 ประการ คือ เพื ่อเปนการชวยเหลือบุคลากรผูปฏิบัติงานใหสามารถทำงานที่ตน

รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อเปนการระบุตัวบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งจะไดรับการเลื่อนขั้น โอนยาย หรือไล

ออก และสอดคลองกับผลการวิจัยของ สนิท สายปนตา (2555: 51-56) ที่ไดศึกษาการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย พบวา มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรดวยความยุติธรรม และยอมรับขอเสนอแนะจากบุคลากรเก่ียวกับผลการประเมินการปฏิบัติงานดวยความเต็ม

ใจ 

1.5. การธำรงรักษาบุคคล ผลการศึกษาพบวาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีการปฏิบัติในภาพรวมอยูระดับมาก โดยขอท่ีมี

การปฏิบัติในระดับมากคือ มีการยกยองบุคลากรชมเชยบุคลากรที่มีผลงานดีเดน สถานศึกษาไดเพื่อพูนประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการทำงานขององคกรใหไดสูงสุด และสรางขวัญกำลังใจใหแกบุคลากรท่ีมีการปฏิบัติงานดีและมีผลงานดาน

ตางๆ เพื่อแสดงใหเห็นศักยภาพของบุคลากรคนอื่นไดทราบ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ปรีชา พันธุจำเริญ (2555: 

51-55) ซึ่งพบวา ดานการมอบหมายงานมีการวางแผนรวมกันระหวางผูบริหารและครูผูรับผิดชอบ มอบหมายตรงตาม

ความถนัด ความรู ความสามารถ บุคลากรสวนใหญปฏิบัติงานดวยความสำนึกรับผิดชอบดวยสติปญญา ความรู
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ความสามารถอยางเต็มที ่และตั้งใจ ดานการรับฟงความคิดเห็นและวิจารณ ผู บริหารยอมรับฟงถาผู ร วมงานหรือ

ผูใตบังคับบัญชามีเหตุผลที่ดีกวาดวยความยุติธรรม ผูบริหารไดใชหลักในการปกครองตามหลักประชาธิปไตย และเปด

โอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการพิจารณาความดีความชอบ พิจารณาจากความรูความสามารถและมีผลงานดีเดนดานตางๆ 

เปนท่ียอมรับ สำหรับความกาวหนาในหนาท่ีการงานท่ีปฏิบัติ มีการเลื่อนตำแหนงและระดับสูงข้ึน โดยการประเมินผลงาน

และการเสนอผลงานทางวิชาการ ผูบังคับบัญชาสงเสริมสนับสนุนใหมีการศึกษาตอการฝกอบรม มีการจัดประชุมสัมมนา

และการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนางานพัฒนาความรูความสามารถ และทักษะของบุคลากรใหสูงขึ้น ดานการยกยองชมเชย 

ผูใตบังคับบัญชาจะใหคำยกยองชมเชยผูใตบังคับบัญชาโดยตรงทันที เมื่อปฏิบัติงานสำเร็จ และดานความสัมพันธระหวาง

บุคคลในการปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชาใหการเอาใจใสอยางเสมอภาค ท้ังดานการปฏิบัติงานและเรื่องสวนตัว 

2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบวา 

2.1 ครูที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 แตเมื่อพิจารณารายดายพบวาไมแตกตางกัน ท่ีเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะครูท้ังเพศชาย และหญิงเห็นวาผูบริหาร

โรงเรียนของตนมีกระบวนการจัดการเก่ียวกับบุคคลในองคการ เพ่ือใหไดมาซึ่งบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถเหมาะสมกับ

ความตองการขององคกร ผู บริหารมีหนาที่ในการบำรุงรักษาบุคลากรนั้นไวในองคกร ดวยการจัดตำแหนงหนาที่ให

เหมาะสมตามโครงสรางขององคกร จัดพัฒนา ฝกอบรม ประเมินผลการทำงาน เสริมสรางแรงจูงใจในการทำงาน ใหความ

ยุติธรรม และความเสมอภาค ใหมีวินัยและรักษาวินัยในตนเอง ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอองคกรในมุมมองท่ี

แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาถาวร กลฺยาณเมธ (2556) ไดศึกษาวิจัยเรือ่ง การบริหารทรัพยากรมนุษย

ของโรงเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาผูบริหารและครูท่ีมีเพศตางแตก

กัน มีความคิดเห็นตอการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2.2 ครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ท่ี

เปนเชนนี้นี้อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนให ความสำคัญกับการบริหารงานบุคคล มีความสามารถเปนเสาหลักใหกับ

องคการ มีความสามารถใน การจัดหา การจัดบุคคลไดเกิดผลขึ้นทั้งในดานทักษะความรู ความสามารถ การบำรุงรักษา

บุคคล ทั้งในดานความรู และขวัญกำลังใจ ตลอดจนการพนจากงานเพื่อประโยชน ตอการดำเนินการขององคการที่มี

ประสิทธิภาพ สงผลใหมีการพัฒนาดานความรู ความคิดเห็น เจตคติและทักษะไมแตกตาง สอดคลองกับงานวิจัยของ ปาริ

ชาติ สติภา และคณะ (2558: 255-268) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู

บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ผลการวิจัยพบวาการเปรียบเทียบการ

บริหารงาน บุคคลของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู เมื่อจำแนกตามวุฒิ ทางการศึกษาใน

ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

2.3 ครูท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อาจเปน

เพราะครูในโรงเรียน มีอายุที่ใกลเคียงกัน โดยใหความสำคัญในเรื่องของการใหการศึกษา ความรูอยางเทาเทียมกัน เปด

โอกาสใหผูที่มีอายุที่อยูในชวงวัยใกลเคียงกันเขามามีสวนรวมในกระบวนการปฏิบัติงาน สรางความสัมพันธที่ดีในการ

ทำงาน จึงสงผลใหไมเกิดความแตกตาง สอดคลองกับงานวิจัยของ วราพร พันธโภคา และสุวิมล โพธิ์กลิ่น (2559: 253-

263) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจที่มีตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาของขาราชการครู สังกัดสำนักงาน เขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ผลการวิจัย พบวาขาราชการครูที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจ ตอการ

บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติยา ปทุมราษฎร และ จิณณ

วัตร ปะโคทัง (2557: 17-25) ที่ได ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูท่ีมีอายุตางกัน เห็นวาสภาพ

และปญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

โดยรวม และรายดานไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาการบริหารงานบุคคล 

ของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มี

ขอเสนอแนะแกผูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ดังน้ี 

1. การวางแผนงานบุคลากร ควรใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการวางแผน 

2. การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน ควรจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานใหตรงกับความรูความสามารถและความถนัด 

และควรมีคำสั่งแตงตั้งบุคลากรท่ีชัดเจน 

3. การพัฒนาบุคลากร ควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรไวลวงหนา และควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ

พัฒนาบุคลากรใหเพียงพอ  

4. การธำรงรักษาบุคลากร ควรสรางขวัญและกำลังใจตามโอกาสอันควร และควรมีเกณฑในการพิจารณาความดี

ความชอบตามท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษากำหนด 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ควรมีการวางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไว

ลวงหนา ควรมีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางตอเน่ือง 

จากการวิจัยทำใหทราบถึงปญหาของสภาพการบริหารงานบุคคลในดานการธำรงรักษาบุคลากร ที่อยูในระดับของการ

บริหารที่นอยกวาในดานอื่นๆ ดังนั้นจึงตองมีการเรงพัฒนาในดานนี้ โดยการจัดบุคลากรในสถานศึกษาไปพัฒนาอบรม

ตนเองมากข้ึนเพ่ือใหมีความรูเพ่ิมจากเดิม 
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