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บทคดัย่อ 

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลโดยเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูรั้บผิดชอบการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาและศึกษาขอ้เสนอแนะในการบริหารงานบุคคลโดยใชแ้บบสอบถาม
จ านวน 40 ขอ้ มีระดบัค่าความเช่ือมัน่ทั้ งฉบบัเท่ากบั 0.96 การศึกษาขอ้เสนอแนะ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีสนทนา
กลุ่ม ( Focus group)และสรุปดว้ยวธีิพรรณนา ผลการวิจยัพบวา่ สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา มีการปฏิบติั
ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 โดยมีขอ้เสนอแนะจ าแนกเป็นรายดา้นดงัน้ี ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและการ
ก าหนดต าแหน่ง และ ดา้นการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง เป็นดา้นท่ีมีความส าคญัมากเพราะจะตอ้งเลือกบุคคลให้
เหมาะสมกบังานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดา้นการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและดา้นวินัยและการ
รักษาวินยั มีการสนับสนุนส่งเสริมอยา่งต่อเน่ืองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการออกจากราชการ ให้มี
การอ านวยความสะดวกเร่ืองสวสัดิการท่ีพึงไดรั้บอยา่งรวดเร็ว และใหค้วามรู้เก่ียวกบัการใชชี้วติหลงัเกษียณอายรุาชการ 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to study and compare the opinion of the personal administration under 
the Secondary Educational Service Area Office 26. The samplers were the personnel with different status for 
personnel administration in the school. The instruments used for this research were the 40 items questionnaire with 
reliability of 0.96 and did focus group discussion that concluded in descriptive analysis to find the suggestion 
personnel administration. The results were as follows. The opinion of the personnel administration of the schools was 
at good level. The comparison of the opinion in the personnel administration of the included the personnel with 
different status, the not difference was statistically significant at .01 and the suggestions were as follows. In terms of 
human resource and manpower management and In terms of human resources recruitment and placement, it is very 
important to choose the right person for the job in order to maximize the benefits. In terms of performance 
improvement and in terms of discipline, there is continuous support for training from the Secondary Educational 
Service Area Office. In terms of retirement, services such as social welfare and knowledge of life after retirement. 
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บทน า 
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 มาตรา 39 กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้
สถานศึกษา 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ 
ด้านบุคคล และด้านบริหารทั่วไป (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 2542) สุมธัยา(2552: 26) 
กล่าวว่างานเป็นภารกิจท่ีตอ้งด าเนินการให้เสร็จ แต่
วิธีการท่ีจะให้ภารกิจส าเร็จไดต้อ้งอาศยัคนท่ีมีความรู้
ความสามารถเหมาะสม คนจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดใน
การบริหารงาน สมเดช (2547:  91 ) กล่าววา่ ปัจจยัการ
บริหารสถานศึกษาโดยบริบททั่วไป นับได้ว่า งาน
บริหารบุคคลถือเป็นหัวใจของการบ ริหาร และ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช(2545:  6) กล่าววา่ ใน
บรรดาทรัพยากรบริหาร 4 อย่างท่ีเรียกย่อๆว่า “4 M” 
ได้แก่ บุคลากร (Man) เงิน  (Money) ว ัสดุอุปกรณ์ 
(Materials) และการจัดการ (Management) จะเห็นว่า
บุคคลากรหรือบุคคลจึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการ
บริหาร ทั้งน้ีเพราะบุคลากรหรือบุคคล คือ ผูจ้ดัหาและ
ใชท้รัพยากร ดา้นอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วสัดุอุปกรณ์ 
และการจดัการ หากไม่มีบุคคลากร งานหรือกิจกรรม
โครงการก็ไม่อาจจะส าเร็จได้ถ้ามีแต่เพียงเงิน วสัดุ
อุปกรณ์ เพราะความส าเร็จของงานข้ึนอยูก่บับุคคลและ
ผูร่้วมงาน งานบริหารบุคคลเป็นงานท่ียุง่ยาก ซับซอ้น 
เน่ืองจากต้องท างานเก่ียวข้องกับบุคคลซ่ึงมีความรู้ 
ความสามารถ มีความตอ้งการ ความอดทน มีจิตส านึก 
มีชีวิตจิตใจ มีความรู้สึกมีประสบการณ์การท างานท่ี
แตกต่างกนั และเหล่าน้ีคือความแตกต่างระหวา่งบุคคล
ซ่ึงมีมากมาย ท่ีท าใหผู้บ้ริหารตอ้งประสบสภาพในการ
บริหารงานบุคคล  
 ในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษานั้นมี
บุคคลท่ีจะต้องเก่ียวข้องอยู่  2 ประเภท1)ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 2)นักเรียน นักเรียนถือว่าเป็น
งานหรือวตัถุดิบท่ีจะตอ้งพฒันาโดยกระบวนการเรียน
การสอน ครูเป็นผู ้สอน บุคลากรทางการศึกษาเป็น
ผู ้สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 51)การบริหารงานบุคคล 
เป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาการ
บริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตวั อิสระภายใต้
กฎหมายระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดย
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันา ให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีขวญัก าลังใจได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติมีความมัน่คง มีกา้วหน้าในวิชาชีพซ่ึงจะส่งผล
ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ซ่ึงภารกิจการบริหารงานในสถานศึกษามี 5 ประการ 
คือ 1) การวางแผนอตัราก าลงัและการก าหนดต าแหน่ง 
2) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ ง 3) การสร้างเสริม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 4) วินัยและการ
รักษาวนิยั 5) การออกจากราชการ 
 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
26 สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จดัตั้งข้ึนโดย ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
การก าหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เม่ือวนัท่ี 17 
สิงหาคม 2553 ซ่ึงจะท าให้สถานศึกษาในเขตมธัยม
ต่างๆ ท่ีเปิดสอนในระดับชั้นมธัยมศึกษาปี 1ถึงปีท่ี 6 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัด
มหาสารคาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น3 เขต มารวมกนั โดยมี
สถานศึกษาทั้ งหมด 35โรงเรียน สภาพการบริหาร
บุคคลแบ่งออกหลายดา้นไดแ้ก่ สถานศึกษาขาดแคลน
งบประมาณในการส่งครูเขา้อบรมเพ่ือพฒันาตนเอง  
บุคลากรมีหน้ีสินเฉล่ียต่อคนสูงข้ึน สภาพเหล่าน้ีท าให้
ขา้ราชการครูขาดขวญัและก าลงัใจในการปฏิบัติงาน 
ครูขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการบริหารและคุณภาพทางการ
ศึกษาของนกัเรียนโดยเฉพาะการจดัการศึกษาระดบัชั้น
มธัยมศึกษาท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจะต้องเข้าใจการ
บริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี เพ่ือจะได้ขับ เคล่ือน
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาคือให้
ผูเ้รียนดี เก่งและมีความสุขและส่ิงท่ีจะท าให้การจัด
การศึกษาบรรลุเป้าหมายคือครู ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงตอ้ง
บริหารสถานศึกษาโดยเขา้ใจงานบุคคลเป็นส าคญั 
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 จ าก ส ภ าพ ดั ง ก ล่ าว จ ะ เห็ น ได้ ว่ า ง าน
บริหารงานบุคลเป็นงานท่ีส าคญัต่อการจัดการศึกษา
ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาการบริหารงานบุคคลของ
สถาน ศึ กษ า โรง เรี ยน มัธยม ศึ กษ า ใน จังห วัด
มหาสารคามว่ามีอุปสรรคใดและมีแนวทางแก้ไข
อยา่งไร โดยศึกษาการบริหารงานบุคคลใน 5 ดา้น คือ 
1) ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 2) 
ด้านสรรหาและบรรจุแต่งตั้ ง 3) ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 4) ด้านวินัยและ
การรักษาวินัยและ 5) ด้านการออกจากราชการ ซ่ึง
ผลการวิจยัจะเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยม ศึกษา เขต26 และผู ้ท่ี เก่ี ยวข้องกับการจัด
การศึกษาในการท่ีจะพฒันาการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 26 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับ
สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 

3. เพื่ อ ศึ ก ษ าข้ อ เส น อ แ น ะ ใน ก าร
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต26 
 

สมมุตฐิานการวจิยั  
 บุคคลท่ีมีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็น
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
แตกต่างกนั  
 
 

วธีิการวจิยั 

 การวิจัย ในค ร้ัง น้ี   ผู ้วิจัย มุ่ ง ท่ี จะ ศึกษ า
แนวทางในการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษามัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 26 โดยท าวจิยัแบบผสมซ่ึง
แบ่งระยะเวลาด าเนินการวจิยัเป็น  2 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะท่ี 1   การส ารวจสภาพการบริหารงาน

บุคคล  ของสถานศึกษามธัยมศึกษา  สังกดัส านักงาน

เขตพ้ืน ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  26  โดยใช้

แบบสอบถาม 

ระยะท่ี 2   การ ศึกษ าข้อ เสนอแนะการ

พัฒนาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 โดย

วธีิสนทนากลุ่ม (Focus group) 

แผนการทดลอง 
 ตวัแปรทีจ่ะศึกษา 

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ ต าแหน่งของผู ้ตอบ
แบบสอบถามซ่ึงประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
รองผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบการบริหารงาน
บุคคล  หั วหน้ าการบ ริหารงาน บุคคลและครู ท่ี
รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล ในสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่การบริหารงานบุคคล
ของสถานศึกษามธัยมศึกษาสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  เข ต  2 6  มี  5  ด้ า น
(กระทรวงศึกษาธิการ 2546:32) 
 2.1  ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและ
ก าหนดต าแหน่ง 
 2.2  ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

2.3  ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติัราชการ 

2.4  ดา้นวนิยัและการรักษาวนิยั 
 2.5  ดา้นการออกจากราชการ 
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การเกบ็ข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 
 การด าเนินการระยะที1่ 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายได้แก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
จ านวน 15 คน รองผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคล จ านวน  15  คน  หัวหน้างาน
บริหารงานบุคคล  จ านวน  15 คน และครูท่ีรับผิดของ
งานบุคคล จ านวน  15 คนในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต26 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 

 เค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย   เ ป็ น
แบบสอบถามความ คิด เห็ น เก่ี ยวกับ ระดับการ

ปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  ท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  2 ตอน ดงัน้ีคือ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็น
แบบส ารวจรายการ  (Check  List) 
 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามสภาพการ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ลกัษณะเป็นแบบมาตรฐานแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ตามวีของลิเคิร์ท (Likert Type) โดย
แบ่งระดับการปฏิบัติออกเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด จ านวน 40 ขอ้ 

 
ตารางที ่1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบั ความคิดเห็นของผูอ้  านวยการสถานศึกษา, รองผูอ้  านวยการ

สถานศึกษา หวัหนา้งานบริหารงานบุคคล ครูท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคลโดยรวมทุกดา้น 

ต าแหน่งผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

รอผู้อ านวยการ
สถานศึกษาที่
รับผดิชอบการ
บริหารงาน
บุคคล 

หัวหน้าการ
บริหารงาน
บุคคล 

ครูที่รับผดิชอบ
การบริหารงาน

บุคคล 
รวมทุกด้าน 

แปลผล 

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

ดา้นการวางแผน
อตัราก าลงัและการก าหนด
ต าแหน่ง 

4.51 0.54 4.39 0.60 4.51 0.56 4.50 0.57 4.48 0.57 มาก 

ดา้นการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง 

4.45 0.54 4.45 0.53 4.35 0.69 4.24 0.87 4.37 0.66 มาก 

ดา้นการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัราชการ 

4.40 0.56 4.49 0.51 4.31 0.66 4.32 0.82 4.38 0.64 มาก 

ดา้นวินยัและการรักษา
วินยั 

4.38 0.73 4.45 0.58 4.50 0.52 4.47 0.52 4.45 0.59 มาก 

ดา้นการออกจากราชการ 4.36 0.83 4.38 0.71 4.29 0.67 4.41 0.54 4.36 0.69 มาก 
เฉล่ีย 4.42 0.64 4.43 0.58 4.39 0.62 4.39 0.66 4.40 0.63 มาก 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่าระดบัความคิดเห็นของ
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา ในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต26  ต่อสภาพการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษาโดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
( X =4.42, S.D. =0.64) โดยแยกเป็นรายดา้น สามล าดบั
แรก พบวา่ ดา้นท่ีมีระดบัการปฏิบติังานอนัดบัหน่ึงคือ 
ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและการก าหนดต าแหน่ง     
( X =4.51, S.D.=0.54)  รองลงมาคือดา้น ดา้นการสรร
หาและบรรจุแต่งตั้ง( X = 4.45, S.D. = 0.54) และล าดบั
ท่ีสามคือ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ป ฏิ บั ติ ร าช ก าร ( X = 4.40, S.D. = 0.56) เ ม่ื อ แ ยก
วเิคราะห์เป็นรายบุคคลท่ีมีสถานะต่างกนัไดด้งัน้ี 

1. ผูอ้  านวยการสถานศึกษา พบว่า อยู่ใน
ระดับดีมาก ( X = 4.42, S.D. = 0.64 ) ล าดับหน่ึงคือ
ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและการก าหนดต าแหน่ง 
 ( X = 4.51, S.D. = 0.54 ) รองลงมา คือดา้นการสรรหา
และการบรรจุแตง่ตั้ง ( X = 4.45, S.D. = 0.54 )  และ
ล าดบัสุดทา้ย คือดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบติัราชการ ( X = 4.40, S.D.  = 0.56 ) 
 2. ร อ ง ผู ้ อ  าน ว ย ก าร ส ถ าน ศึ ก ษ า ท่ี
รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล พบว่า อยูใ่นระดบัดี
มาก ( X = 4.43, S.D. = 0.58 ) ล าดับหน่ึงคือด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ( X = 
4.49, S.D. = 0.51 ) รองลงมา คือด้านการสรรหาและ
การบรรจุแต่งตั้ง ( X = 4.45, S.D. = 0.53 )  และล าดับ

สุดทา้ย คือดา้นวนิยัและการรักษาวนิยั ( X = 4.45, S.D.  
= 0.58) 
 3.  หัวหน้าการบริหารงานบุคคล พบวา่ อยู่
ในระดบัดีมาก ( X = 4.45, S.D. = 0.63 ) ล าดบัหน่ึงคือ
ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและการก าหนดต าแหน่ง     
( X = 4.51, S.D. = 0.56 ) รองลงมา คือด้านวินัยและ
การรักษาวินัย ( X = 4.45, S.D. = 0.52 ) และล าดับ
สุดท้าย คือด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ ง ( X = 
4.35, S.D. = 0.69 ) 
 4.  ครูท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล 
พบว่า อยู่ในระดับ ดีมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.66 ) 
ล าดับหน่ึงคือด้านการวางแผนอัตราก าลังและการ
ก าหนดต าแหน่ง ( X = 4.50, S.D. = 0.57 ) รองลงมา 
คือดา้นวนิยัและการรักษาวนิยั( X = 4.47, S.D. = 0.52 ) 
และล าดับสุดท้าย คือด้านการออกจากราชการ ( X = 
4.41, S.D. = 0.54 ) 
  5.  การเป รียบ เที ยบความ คิด เห็นการ
บริหารงานบุคคลของผูอ้  านวยการสถานศึกษา รอง
ผูอ้  านวยการสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบการบริหารงาน
บุคคล  หั วหน้ าการบ ริห ารงาน บุคคลและค รู ท่ี
รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาใน
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 
ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ โดยภาพรวม เป็นรายดา้น โดย
ใช้การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One way 
analysis of variance)  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงใน
ตารางท่ี  2 
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ตารางที ่2  ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารงานบุคคลของผูอ้  านวยการสถานศึกษา  รองผูอ้  านวยการ
สถานศึกษาท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล หวัหนา้การบริหารงานบุคคลและครูท่ีรับผิดชอบการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 โดยภาพรวม 

การบริหารงานบุคคล แหล่งความแปรปรวน 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ดา้นการวางแผน
อตัราก าลงัและการ
ก าหนดต าแหน่ง 

Between Groups 9.067 3 3.022 .650 .587 

Within Groups 260.533 56 4.652     

Total 269.600 59       
ดา้นการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

Between Groups 30.600 3 10.200 .986 .406 

Within Groups 579.333 56 10.345     

Total 609.933 59       
ดา้นการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัราชการ 

Between Groups 21.133 3 7.044 .623 .603 

Within Groups 632.800 56 11.300     

Total 653.933 59       
ดา้นวินยัและการรักษา
วินยั 

Between Groups 6.933 3 2.311 .326 .807 

Within Groups 397.467 56 7.098     

Total 404.400 59       
การออกจากราชการ Between Groups 6.183 3 2.061 .201 .895 

Within Groups 574.000 56 10.250     

Total 404.400 59       
รวม Between Groups 38.593 3 12.861 .108 .955 

Within Groups 6664.4 56 119.007     

Total 6703.0 59       

*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01
  

จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลเปรียบเทียบความ
คิดเห็นสภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาใน
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 
ตามความคิดเห็นของผูท่ี้มีสถานภาพแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา  รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
 

 
ท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล หัวหน้างานการ
บริหารงานบุคคลและครูท่ีรับผิดชอบการบริหารงาน
บุคคล มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 26  โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ท่ี ร ะ ดั บ  .01
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การด าเนินการระยะที ่2 
 การศึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารงาน
บุคคลของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต26 โดยวธีิสนทนากลุ่ม (Focus group) 
 วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะในการบริหารบุคคล
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต26 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู ้ บ ริ ห า ร ส ถ าน ศึ ก ษ าร อ ง ผู ้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล หวัหนา้
งานการบ ริหารบุคคลและ ค รู ท่ี รับผิ ดชอบการ
บริหารงานบุคคล 
 วธีิการด าเนินการ 

1. ข อห นั ง สื อ จ าก บั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถึงผู ้อ  านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26  เพื่อ
ขอความร่วมมือจากผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความ
เช่ียวชาญดา้นการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเขา้
ร่วมสนทนากลุ่ม   ( Focus group ) เพื่ อ ศึกษาแนว
ทางการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 

2. ผู ้วิจัยประสานงานกับผู ้อ  านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 ใน
การเชิญผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ
บุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญในการบริหารงานบุคคลเขา้
ร่วมสนทนากลุ่ม( Focus group) 

3. เชิญบุคคลเขา้สนทนากลุ่ม       
4. รวบรวมแนวความคิดจากบุคคลท่ีร่วม

ส น ท น าก ลุ่ ม  (Focus group)  ทุ ก ค น ต ล อ ด จ น
ข้อเสนอแนะการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
มธัยมศึกษาสงักดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 

5. สรุปและปิดการร่วมสนทนากลุ่ม 
( Focus group) 
 ผู ้ด า เนิ น ก ารสนทน าก ลุ่ม  (  Focus 
group) คือนายบุญสงค์  อรรคฮาตสี  ผู ้อ  านวยการ
โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลวิทยฐานะผูอ้  านวยการ

ช านาญการพิเศษเป็นผูอ้  านวยการสถานศึกษาดีเด่น
ของสมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย 
 ผูบ้นัทึกการสนทนากลุ่ม ( Focus group) คือ
นางสาวรุ่งฤทยั  ไมตรีกา้นตรง ครูโรงเรียนโพนงาม
พิทยานุกลู ผูจ้ดัท าวจิยั 
 ผู ้ ร่ ว ม ส น ท น า ก ลุ่ ม  ( Focus group) 
ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญในการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
ก าร ศึ กษ ามั ธ ยม ศึ กษ า เข ต  26 จ าน วน  5 ท่ าน
ประกอบดว้ย   

1. นายบุญสงค์  อรรคฮาตสี ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลวิทยฐานะผูอ้  านวยการ
ช านาญการพิเศษ เป็นผูอ้  านวยการสถานศึกษาดีเด่น
ของสมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย 

2. น า ง ส ด ช่ื น   ด ว ง ค า น้ อ ย  ร อ ง
ผูอ้  านวยการโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลวทิยฐานะครู
ช านาญการพิเศษ 

3. นางเอ้ือมพร ทศัน์เจริญหวัหนา้งานบุคล
โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลวิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ 

4. นายอุทิน  นิติกานตก์ารุณ ศึกษานิเทศก ์
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 26 

5. นางเอมอร จันทนนตรี ศึกษานิเทศก ์
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 26 

สรุปและปิดประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus 
group) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อหาข้อเสนอแนะการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีกรอบท่ีจะมุ่ง
ศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา อยู่ 5 ดา้น
คือ 1) ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนด
ต าแหน่ง 2) ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ ง 3) 
ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
4) ดา้นวินยัและการรักษาวินยัและ 5) ดา้นการออกจาก
ราชการ โดยผู ้เช่ียวชาญการบริหารงานบุคคลใน
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สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต
มธัยมศึกษา เขต 26 จ านวน 5 ท่าน และจากการร่วม
สนทนากลุ่ม ( Focus group) ผูบ้นัทึกการสนทนากลุ่ม 
( Focus group)ได้สรุปข้อเสนอแนะการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพ้ืน ท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 26โดยแยกแต่ละดา้น คือ 

1. ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการ
ก าหนดต าแหน่ง เป็นด้านท่ีมีความส าคญัมากเพราะ
จะต้องเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับงาน เช่นวิชาเอก
เฉพาะก็ควรก าหนดค รูให้ตรงสาขาเพ่ื อให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด เป็นตน้ 

2. ดา้นการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง  เป็น
ดา้นท่ีเป็นอ านาจของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่วน
สถานศึกษาเสนอความตอ้งการวชิาเอกท่ีขาด 

3. ดา้นการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบติั
ราชการ ในสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการ
สนบัสนุนส่งเสริมอยา่งต่อเน่ืองตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4. ดา้นวนิยัและการรักษาวนิยัมีการจดัอบรม
ครูอยา่งต่อเน่ือง มีการติดตามประเมินพฤติกรรมอยา่ง
ต่อเน่ือง 

5. ด้านการออกจากราชการ  มีการส่งเสริม
สนับสนุนด้านขวญัและก าลงัใจแก่ข้าราชการท่ีใกล้
เกษียณอายรุาชการ อ านวยความสะดวกเร่ืองสวสัดิการ
ท่ีพึงไดรั้บอยา่งรวดเร็ว และให้ความรู้เก่ียวกบัการใช้
ชีวิตหลงัเกษียณอายรุาชการท่ีเหมาะสมแก่ขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

1. ส ภ าพ ก ารบ ริห าร ง าน บุ ค ค ล ใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 26 มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบั
สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 ตาม
ความคิดเห็นของผูท่ี้มีสถานภาพแตกต่างกัน ได้แก่ 

ผูอ้  านวยการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา
ท่ี รับผิดชอบการบ ริหารงานบุคคล หัวหน้าการ
บริหารงานบุคคลและครูท่ีรับผิดชอบการบริหารงาน
บุคคลมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงาน เขตพ้ืน ท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 26 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 

3. ขอ้เสนอแนะการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 26 จ าแนกเป็นรายดา้นดงัน้ี 

ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและการก าหนด
ต าแหน่ง เป็นด้านท่ีมีความส าคัญมากเพราะจะต้อง
เลือกบุคคลให้เหมาะสมกับงาน เช่นวิชาเอกเฉพาะก็
ควรก าหนดครูให้ตรงสาขาเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
เป็นตน้ 

ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ ง  เป็น
ด้าน ท่ี เป็นอ าน าจของเขต พ้ืน ท่ี การศึกษา ส่ วน
สถานศึกษาเสนอความตอ้งการวชิาเอกท่ีขาด 

ด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ ในสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการ
สนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเน่ืองตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ดา้นวนิยัและการรักษาวินยัมีการจดัอบรมครู
อย่างต่อเน่ือง มีการติดตามประเมินพฤติกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง 

ด้านการออกจากราชการ  มีการส่งเสริม
สนับสนุนด้านขวญัและก าลงัใจแก่ข้าราชการท่ีใกล้
เกษียณอายรุาชการอ านวยความสะดวกเร่ืองสวสัดิการ
ท่ีพึงไดรั้บอยา่งรวดเร็ว และให้ความรู้เก่ียวกบัการใช้
ชีวิตหลงัเกษียณอายรุาชการท่ีเหมาะสมแก่ขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
อภิปรายผลการทดลอง 
 ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่าการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงาน เขตพ้ืน ท่ีการศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 26 ตามความคิด เห็นของผู ้ท่ี มี
สถานภาพแตกต่างกนัไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
รองผู ้อ  าน วยการสถาน ศึกษ าท่ี รับผิ ดชอบการ
บริหารงานบุคคล หวัหนา้การบริหารงานบุคคลและครู
ท่ี รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลมีความคิดเห็น
เก่ียวกับสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้ง
ไว ้ว่า บุคคลท่ี มีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็น
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
แ ต ก ต่ า ง กั น  ซ่ึ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง าน วิ จั ย ข อ ง              
สินธ์ แสงเนตร (2545:64) ท่ีพบว่าการเปรียบเทียบ
ระดับปัญหาการบริหารงานบุคลากร ของโรงเรียน
มธัยมศึกษาขนาดเล็ก พบวา่บุคลากรท่ีมีต าแหน่ง เพศ 
วุฒิการศึกษาและอายุราชการต่างกันมีปัญหาไม่
แตกต่ างกัน  ทั้ ง น้ี อ าจ เป็ น เพ ราะ  ง านด้ าน การ
บริหารงานบุคคล ส่วนใหญ่เป็นอ านาจของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและหน่วยงานตน้สังกัดจึงมีการปฏิบัติอยู่
แลว้ ส่วนท่ีเป็นของสถานศึกษาก็เป็นนโยบายท่ีจะตอ้ง
ปฏิบติัท าให้ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
สถานภาพต่างกนัมีความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการวจิยัคร้ังต่อไปอาจเพ่ิมกลุ่มตวัอยา่งผูมี้
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น 
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูป้กครอง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล
จากหลายฝ่ายมาใชใ้นการบริหารงานบุคคลต่อไป 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์
ได้เพราะได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือให้
ค  าแนะน าจาก ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และ อาจารยท่ี์ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ เป็น
ผูใ้ห้ค  าแนะน าขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการวิทยานิพนธ์ 

ประกอบกบัขอ้คิดเห็นดา้นวชิาการ ตรวจสอบความถูก
ต้อง แก้ไข เรียบเรียงเน้ือหา จนวิทยานิพนธ์เสร็จ
สมบูรณ์ ถูกตอ้งตามรูปแบบ  ขอบคุณผูเ้ช่ียวชาญดา้น
เคร่ืองมือการวจิยัและผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มทุกท่าน  
 ผู ้วิจัยขอขอบ คุณอาจารย์ผู ้สอนระดับ
บณัฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏมหาสารคามทุกท่าน ขอบคุณเพ่ือนนักศึกษา
ร่วมรุ่นทุกท่านท่ีคอยใหก้ าลงัใจดว้ยดีตลอดมา 
 ประโยชน์ทางวชิาการและคุณงามความดี
ทั้งหลายอนัเกิดจากงานวจิยัน้ี ขอมอบเป็นเคร่ืองบูชา
แก่บูรพาจารยผ์ูป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาทุกท่าน 
 
เอกสารอ้างองิ 
กลุ่มผลิตและบริหารชุดวชิา หลกัการทฤษฎีการบริหาร 
 และการบริหารสถานศึกษาเพื่อความ 
 เป็นเลิศ, คณะกรรมการ.  หลกัการทฤษฎี 
 การบริหารและการบริหารสถานศึกษา  
 เพื่อความเป็นเลิศ.กรุงเทพมหานคร:   
 มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี; 2554. 
บุญชม ศรีสะอาด. การวจิยัเบ้ืองตน้.  พิมพค์ร้ังท่ี 7.   
 กรุงเทพฯ:  สุรีริยาสาส์น; 2545. 
พยอม วงศส์ารศรี. องคก์ารและการจดัการ.  พิมพค์ร้ัง 
 ท่ี 7. กรุงเทพฯ:  ส านกัพิมพส์ถาบนั 
 ราชภฎัสวนดุสิต; 2542. 
พสุ เดชะรินทร์.  การใหค้วามส าคญักบับุคลากร. 
 กรุงเทพธุรกิจ.วนัท่ี 30 มีนาคม 2547. 

“พระราชบญัญติัการการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542,” ราชกิจานุเบกษา.  เล่มท่ี 116 
ตอนท่ี 74 ก.  หนา้ 1-3.19 สิงหาคม 2542. 

ไพศาล  วรค า.  การวจิยัทางการศึกษา.  พิมพค์ร้ังท่ี 6.   
 มหาสารคาม:  ตกัสิลาการพิมพ;์  
 2556. 
ภานุวฒัน์  ภกัดีวงศ.์  “ร่างรัฐธรรมนูญใหม่กบัการ 
 กระจายอ านาจทางการศึกษา,” 
 วารสารวชิาการ.  3(28): 34-37; 2541. 
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มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  การบริหารบุคลากร 
 ภาครัฐ.  พิมพค์ร้ังท่ี 12. นนทบุรี:  
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช; 2545. 
อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระ 
 นครเหนือ; 2547. 
เลขาธิการคุรุสภา, ส านกังาน.  เกณฑม์าตรฐาน 
 ผูบ้ริหารการศึกษาของคุรุสภา พ.ศ. 2540.   
 กรุงเทพมหานคร:  คุรุสภาลาดพร้าว;  
 2540. 
วเิชียร   วทิยอุดม.  องคก์ารและการจดัการ.  กรุงเทพฯ  
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