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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานการ

บริหารงานบุคคล ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการบริหารบุคคล ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจนีบุรี  จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
คร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาปราจีนบุรี ท่ีปฏิบัติ หนาท่ีใน 
ปการศึกษา 2549 จํานวน 275 คน โดยการสุมตัวอยางแบบงาย เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปน
แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง แบงออกเปน 2 ตอน คือขอมูลของผูตอบแบบสอบถามและ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานการบริหารงาน
บุคคล ไดคาความเช่ือม่ัน 0.98 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ การวิเคราะหคาที (t-test independent) 
 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1.  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี สวนใหญมีขนาดเล็ก 
2. คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาตอสภาพ 

การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการบริหารงานบุคคล ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยท่ี 
 
1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                                        
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                           
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
3) อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ                                
 ในพระบรมราชปูถัมภ 
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ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญมีความเห็นวาการสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง และดานท่ีมี
คาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ ดานการลาออกจากราชการ   

 เม่ือพิจารณารายดานพบวา ผูบริหารสถานศึกษาท้ังสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญมี
ความคิดเห็นในดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง  และดานการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ภาพรวมอยูในระดับมาก  

 สวนดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง ดานวินัยและการรักษาวินัย และดานการลาออกจาก
ราชการ พบวาผูบริหารสถานศึกษาท้ังสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญมีความคิดเห็นภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง   
 3. ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคลากรตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ ในภาพรวมและรายดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน   
 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were : (1) to study the condition of the administration of basic 
education institutes in terms of personnel administration according to the opinion of the school 
administrators in the institutes under the jurisdiction of the Prachin Buri Educational Service Area and (2) 
to Compare the condition in item (1) categorized by the school size. The sample included 275 
administrators in the institutes under the jurisdiction of the Prachin Buri Educational Service Area in the 
academic year of 2006, selected by random sampling. The instrument was a questionnaire, constructed 
by the researcher, which included 2 parts. Part one was the information of the participants and part two 
asked the opinion in the condition of administration of basic education institutes in terms of personnel 
administration. The reliability was 0.98. The statistical analysis included frequency, percentage, mean, 
standard deviation and t – test (independent). 

The results were as follows : 
 1.  Most of the institutes under the jurisdiction of the Prachin Buri Educational Service area 
were small. 
 2. The mean and standard deviation of the opinion of the administrators toward the condition 
of administration of basic education institutes in terms of personnel administration as a whole was at a 
medium level. The scores of each aspect, from high level to low level, were as follows : promotion of 
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efficiency in civil service performance, manpower and position planning and resignation from civil 
service. 

Considering each aspect, it was found that the administrators, both in large and small schools, 
thought that as a whole recruitment and appointment, and promotion of efficiency in civil service 
performance were at a high level. 

However the administrators, both in large and small schools, thought that as a whole 
recruitment and appointment, rules and rule maintenance, and  resignation from civil service we at a 
medium level. 

 3. The result of the comparison of the condition of administration of basic education institutes 
in terms of personnel administration as a whole and in each aspect showed that there was no significant 
difference in their opinion. 
 

ความสําคัญของปญหา 
 ในยุคปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัฒนท่ีมีการเปล่ียนแปลงและความเจริญกาวหนาทางดาน

เทคโนโลยีขอมูลสารสนเทศ สงผลใหการพัฒนาตาง ๆ เกิดข้ึนอยางรวดเร็วจึงจําเปนอยางยิ่ง                    
ท่ีทุกฝายจะตองปรับตัวและเตรียมพรอมท่ีจะเผชิญกับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคเทคโนโลยี
ขาวสาร ซ่ึงปจจัยสําคัญท่ีจะเผชิญกับความทาทายดังกลาวคือคุณภาพของคน (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2544) 
 กลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของคน คือการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถนําเอา
ศักยภาพที่มีอยูในตัวคนมาใชในการพัฒนาอยางเต็มท่ีทําใหคนเปนคนท่ีรูจักแกปญหารูจักคิดวิเคราะห
มีความคิดสรางสรรครูจักเรียนรูดวยตนเองสามารถท่ีจะปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน มี
คุณธรรมจริยธรรม รูจักพึ่งตนเองและสามารถที่จะดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 การบริหารการศึกษาของไทยมีการพัฒนามาโดยตลอด นับต้ังแตการบริหารอยาง 
ไมมีรูปแบบท่ีจัดโดยบาน วังและวัดในอดีต จนกระท่ังการบริหารอยางมีระบบระเบียบแบบแผน                     
มีกฎหมายรองรับอยางเชนในปจจุบัน เม่ือพิจารณารูปแบบการบริหารการศึกษาดังกลาวพบวามีลักษณะ
ท่ีแตกตางกันตามแตละยุคแตละสมัย บางยุคมีลักษณะของการรวมอํานาจเขาสูสวนกลาง บางยุค 
มีรูปแบบของการกระจายอํานาจคอนขางมาก บางยุคก็เปนแบบกึ่งรวมอํานาจกึ่งกระจายอํานาจ  
จนกระท่ังปจจุบันท่ีเร่ิมเขาสูยุคของการกระจายอํานาจ มีกระทรวง ทบวง กรม รับผิดชอบ 
หลายหนวยงาน เชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
สภากาชาดไทย เปนตน  ท้ังท่ีเปนการศึกษาอบรม การฝกอาชีพในระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียน
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และการศึกษาตามอัธยาศัย มีระดับการบริหารหลายระดับต้ังแตกระทรวง ทบวง กรม เขต จังหวัด 
ทองถ่ิน อําเภอและสถานศึกษา  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ (2542) (อางในธีระ รุญเจริญ, 2546) กลาววา 
แมการพัฒนาศึกษาของไทยไดเร่ิมอยางจริงจังและเปนเวลานานพอควร และไดรับการปรับปรุงแกไข 
มาตลอด แตยังมีอุปสรรคในการจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาหลายประการคือ 
 1.  คุณภาพการจัดการศึกษายังไมเปนท่ีพอใจท่ีพอจะสูประเทศอ่ืนในเวทีโลกได 
 2.  การบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษายังรวมศูนยอํานาจอยูท่ีสวนกลางสงผลให
ขาดเอกภาพท้ังดานนโยบายและมาตรฐาน 
 3.  ขาดประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 4.  ขาดการมีสวนรวมของประชาชน 
 5.  ขาดการพัฒนานโยบายอยางตอเนื่อง 
 6.  การขาดความเช่ือมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน 
 ดวยเหตุนี้ สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลจะตองมีสิทธิและหนาท่ีและอํานาจหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนด  ท้ังการบริหารงานวิชาการ  บริหารงบประมาณ  การบริหารบุคคลและการบริหาร
ท่ัวไป  แตดวยระบบการบริหารจัดการศึกษาของไทยท่ีรวมศูนยอํานาจมาเปนระยะเวลานานทําให
โรงเรียนสวนใหญยึดติดรูปแบบการบริหารงานท่ีตองปฏิบัติตามคําส่ัง กฎ ระเบียบของหนวยงานตน
สังกัดมากกวาท่ีจะสรางสรรคการปฏิบัติงานข้ึนมาเองซ่ึงสงผลใหโรงเรียนขาดความมั่นใจ  ในตนเอง 
ขาดความคิดริเร่ิมสรางสรรคในส่ิงใหมๆในการปฏิบัติงานและในขณะน้ียังไมไดปรับปรุงกฎหมาย 
เพื่อรองรับการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล ทําใหผูบริหารสถานศึกษา ยังไมอาจบริหาร
จัดการสถานศึกษาใหมีความอิสระคลองตัวและมีประสิทธิภาพแทจริง 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดาน                
การบริหารงานบุคคลตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน  เขตพื้นท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี  เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนการบริหารการศึกษาซ่ึงจะสงผลกระทบตอ              
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหบรรลุตามความมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษากลาวคือ  
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเติบโตเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพมีความสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรู  และมีคุณธรรมจริยธรรมมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถท่ีจะอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมได
อยางมีความสุข 
 
คําสําคัญ 
 การบริหารงานบุคคล 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 2  มิถุนายน – กันยายน 2550 

5 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีขนาดสถานศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานดานการบริหารบุคคลแตกตางกัน 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.   เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดานการบริหารงานบุคคลตามความ
คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดานการบริหารบุคคลตามความ
คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  จําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี      
การศึกษาปราจีนบุรี   ป  พ.ศ. 2549  

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปราจีนบุรี  ปการศึกษา  2549 ซ่ึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตาราง เครซ่ี และ  
มอรแกน (ยุทธ   ไกยวรรณ, 2545 : 104)  ทําการสุมตัวอยางตามข้ันตอนการสุมตัวอยางดังนี้ 
 1.1 สุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยแบงโรงเรียนออกเปน
กลุมตามอําเภอท่ีต้ัง แลวแบงโรงเรียนในแตละอําเภอออกเปน 2 ขนาด 
 1.2  สุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) ใหไดจํานวนผูบริหารแตละ
ขนาดโรงเรียนตามสัดสวนประชากรไดกลุมตัวอยางจํานวน 220 ตัวอยาง  

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามซ่ึงผูวิจัยไดสรางข้ึนจากการศึกษา
เอกสารแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  แบงออกเปน 2 ตอน  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไป  เพื่อศึกษาสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) โดยถามเกี่ยวกับ เพศ  และขนาดของสถานศึกษา 
  ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามมาตราสวนการประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อศึกษา
สภาพปจจุบัน ปญหา การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานดานการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร     
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี โดยแบงออกเปน 5 ดาน คือ 1) ดานการ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 2  มิถุนายน – กันยายน 2550 

6 

วางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง  2) ดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 3) ดานการสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 4) ดานวินัยและการรักษาวินัย 5) ดานการลาออกจากราชการและ
ตอนทายเปนแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 2.1  การหาคุณภาพเคร่ืองมือ   
  2.1.1 การหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผูวิจัยนําโครงราง
แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใหอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity)  พรอมตรวจสอบขอความดานความชัดเจนเหมาะสมของขอคําถาม โดยใชเทคนิค IOC  ไดคา 
IOC  อยูระหวาง  0.97 
  2.1.2 การหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) 
กับผูบริหารสถานศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาคาความเช่ือม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Best, 1981 อางใน ประยูร อาษานาม, 2543) ไดคา 
ความเช่ือม่ัน  0.98   
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 นําขอมูลท่ีรวบรวมไดวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ คํานวณหาคาสถิติ  ดังนี้ 
 1.  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ เพศ ขนาดของสถานศึกษา วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ีและ    
หาคารอยละ ( Percentage )  
 2. ขอมูลสภาพการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดานการบริหารงานบุคคลตาม ความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษานํามาวิเคราะหและแปลผลการศึกษาในรูปของการวิเคราะหเชิงพรรณนา  
(Descriptive analysis)   
 3. เปรียบเทียบสภาพการบริหารการศึกษาข้ันพื้นฐานดานการบริหารงานบุคคลตาม ความ
คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา ใชการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียจากการวิเคราะหคาที (t–test  independent)   
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัย พบวา 
 1. ผูบริหารสถานศึกษาทั้งสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญมีความคิดเห็นตอสภาพการ
บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดานการบริหารงานบุคคล ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยท่ีผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญมีความเห็นวาการสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมี
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คาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง และดานท่ีมีคาเฉล่ีย
นอยท่ีสุดคือ ดานการลาออกจากราชการ  เชนเดียวกัน และเม่ือพิจารณารายละเอียดรายดานพบวา 
  1.1 ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง พบวา ผูบริหารสถานศึกษาท้ัง
สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญมีความคิดเห็น ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยท่ีผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กและขนาดใหญมีความเห็นวา สงคําขอปรับปรุงกําหนดตําแหนง/เพื่อเล่ือนวิทยฐานะ/ขอ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไขตําแหนง/ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีคาเฉล่ียมากท่ีสุด  รองลงมาคือ จัดทําภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ นําเสนอแผนอัตรากําลังเพื่อขอความเห็นชอบตอ ก.ค.ศ. 
เขตพื้นท่ี   
  1.2 ดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  พบวา ผูบริหารสถานศึกษาทั้งสถานศึกษาขนาด
เล็กและขนาดใหญมีความคิดเห็น ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยท่ีผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
เห็นวาการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาเสนอคํารองไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา
เพื่อขออนุมัติ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ รายงานการบรรจุแตงต้ังและขอมูลประวัติขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ียายมาจากท่ีอ่ืน ขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ การจางลูกจางประจําและ
ช่ัวคราวในกรณีอ่ืนสถานศึกษาดําเนินการโดยใชเงินรายไดของสถานศึกษาภายใตกฎเกณฑและวิธีการ
ท่ีสถานศึกษากําหนด   สวนผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญเห็นวาการยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษาเสนอคํารองไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อขออนุมัติ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ รายงานการบรรจุแตงต้ังและขอมูลประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ียายมา
จากท่ีอ่ืนเชนเดียวกับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ยกเวน ขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอย
ท่ีสุดคือ การดําเนินการสอบแขงขันคัดเลือกในกรณีจําเปนหรือมีเหตุพิเศษตามเกณฑและวิธีการ 
ท่ี  อ.ก.ค.ศ.  กําหนด 
  1.3 ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พบวา ผูบริหารสถานศึกษา
ท้ังสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญมีความคิดเห็น ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยท่ีผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กเห็นวา แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบตามกฎ ก.ค.ศ วาดวยการ
เล่ือนข้ันเงินเดือนมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ การดําเนินการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมาย
กําหนดสวนขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ จัดใหมีการปฐมนิเทศแกขาราชการครูและบุคลากรท่ี
ไดรับการสรรหา  สวนผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญเห็นวา แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดี
ความชอบตามกฎ ก.ค.ศ วาดวยการเล่ือนข้ันเงินเดือนมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือสํารวจ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 2  มิถุนายน – กันยายน 2550 

8 

ความตองการการขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ กรณีไมเล่ือน 
ข้ันเงินเดือนตองช้ีแจงใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ 
  1.4  ดานวินัยและการรักษาวินัย พบวา ผูบริหารสถานศึกษาท้ังสถานศึกษาขนาดเล็กและ
ขนาดใหญมีความคิดเห็น ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยท่ีผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาด
ใหญเห็นวา สงเสริมสนับสนุนและเปนแบบอยางท่ีดีแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
คาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดูแลเอาใจใสและขจัดเหตุเพื่อมิใหผูใตบังคับบัญชา ทําผิดวินัย  และขอท่ี
มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ รับเร่ืองอุธรณ  รองทุกข   คําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
  1.5  ดานการลาออกจากราชการพบวา  ผูบริหารสถานศึกษาท้ังสถานศึกษาขนาดเล็กและ
ขนาดใหญมีความคิดเห็น ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยท่ีผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กเห็นวา 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดตําแหนงมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหนาท่ีตามหลักเกณฑและ ขอท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
นอยท่ีสุดคือ ใหขาราชการครูลาออกจากราชการเพ่ือรับบําเน็จบํานาญทดแทนกรณีไดรับโทษจําคุกโดย
คําส่ังศาลหรือจําคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุด  สวนผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญเห็นวา ใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหนาท่ีตามหลักเกณฑ มีคาเฉล่ียสูงสุด  รองลงมาคือ 
ประเมินผลการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนง  และขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ ให
ขาราชการครูลาออกจากราชการเพื่อรับบําเน็จบํานาญทดแทนกรณีไดรับโทษจําคุกโดยคําส่ังศาลหรือ
จําคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุด 
 2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคลากรตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กและขนาดใหญ ในภาพรวมและรายดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน   

 
อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาในคร้ังนี้  สามารถนําผลการศึกษามาอภิปรายเพ่ิมเติมไดดังนี้ 
 1. สภาพการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดานการบริหารงานบุคคลตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยท่ี
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญมีความเห็นวา ดานการวางแผน  อัตรากําลังและการ
กําหนดตําแหนง  ดานการสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  มีคาเฉล่ียในระดับมาก ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของประกอบ คุณารักษ (2534) กลาววา การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนด
ตําแหนงเปนกรอบสําคัญของการบริหารงานโรงเรียนและการดําเนินงานบุคคลในทุกระดับ ซ่ึง
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ 
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2545 ท่ีตองการใหประชาชนท่ีมีสวนไดสวนเสียโดยตรงเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษารวมกับ
ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาอยางแทจริง ท้ังนี้ผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงถือวาเปน
กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการสถานศึกษาตามบทบาทและหนาท่ี  มีสวนเกี่ยวของในการ
กําหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการศึกษาอยางมาก  สําหรับดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  
ดานวินัยและการรักษาวินัย  และดานการลาออกจากราชการ  มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากระเบียนของทางราชการเกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง ระเบียบดานวินัยและการรักษา
วินัยรวมท้ังการลาออกจากราชการ มีรายละเอียดเปนลายลักษณอักษรท่ีชัดเจน สงผลใหผูบริหาร
สถานศึกษามีแนวทางในการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน   
 1.1  ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง  พบวาผูบริหารสถานศึกษาท้ัง
สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญมีความคิดเห็น ภาพรวมอยูในระดับมาก  ท้ังนี้อาจเปนเพราะ      
ผูบริหารสถานศึกษา ไดเล็งเห็นความสําคัญดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง  ซ่ึงถือ
วาเปนภาระงานท่ีสําคัญของสถานศึกษาในการวางแผนอัตรากําลังใหเหมาะสมมรการสรรหาบุคลากร
อยางเปนประชาธิปไตยจะสงผลใหการดําเนินงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคลองกับ อุทัย  
บุญประเสริฐ (2543) กลาววา การมีสวนรวมเปดโอกาสใหผูท่ีเกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวม
ในการบริหาร ตัดสินใจ จะทําใหเกิดความรูสึกมีสวนเปนเจาของและจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
มากข้ึน   เม่ือพิจารณารายขอพบวา ภาพรวมมีคาเฉล่ียในระดับมากเกือบทุกขอ  ยกเวนนําเสนอแผน
อัตรากําลังเพื่อขอความเห็นชอบตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี  มีคาเฉล่ียความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  
  1.2 ดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง พบวา ผูบริหารสถานศึกษาทั้งสถานศึกษา          
ขนาดเล็กและขนาดใหญมีความคิดเห็น ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก         
การบริหารงานบุคคลดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ังเปนการบริหารงานเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย  
ซ่ึงถือวาเปนกลไกที่สําคัญท่ีสุดในการพัฒนางานตาง ๆ ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและ      
ประสิทธิผล  ภาระงานเก่ียวกับการสรรหาและบรรจุแตงต้ังเปนเร่ืองเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติ  
การรับสมัคร การสอบคัดเลือก การทดลองปฏิบัติงาน การบรรจุแตงต้ัง การโอน-ยาย และรับยาย 
การอนุมัติจางงานบุคลากร ซ่ึงเปนภาระงานท่ีตองไดรับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ  มีกฎระเบียบ
และขอบังคับตาง ๆ ระบุไวอยางชัดเจน ทําใหผูบริหารสถานศึกษาท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ 
มีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ังในระดับปานกลาง 
  1.3  ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พบวา ผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กและขนาดใหญมีความคิดเห็นภาพรวมอยูในระดับมาก  อาจเปนเพราะวามีการจัดใหมีการ
ปฐมนิเทศครูท่ีเขามาทํางานใหม จัดครูพี่ เ ล้ียงเพื่อใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษา แตงต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือน 
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  1.4  ดานวินัยและการรักษาวินัย พบวา ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ
มีความคิดเห็นภาพรวมอยูในระดับปานกลาง    ท้ังนี้อาจเนื่องมากจาก  วินัย  คือ การอยูในระเบียบ
แบบแผน ขอบังคับ ขอปฏิบัติ วินัยใชกับคน ฉะนั้น “วินัย” จึงเปนแบบของคน เปนลักษณะเชิง 
พฤติกรรม ท่ีคนแสดงออกมาเปนการควบคุมตนเองแสดงออกถึงการยอมรับหรือการปฏิบัติตาม
การกระทําหรือการบังคับบัญชา แสดงถึงความเปนระเบียบ หรือแสดงถึงการอยูในแบบแผน          
การลงโทษทางวินัยจึงเปนส่ิงจําเปนในการบังคับบัญชาคนหมูมาก เพื่อใหขาราชการสามารถอยู
รวมกันอยางสงบสุข มีความเปนอันหนึ่งเดียวกันประสานสอดคลองกัน การลงโทษทางวินัยจึงมี
วัตถุประสงคท่ีจะควบคุมความประพฤติ ของหมูคณะมากกวาจะเปนการลงโทษเพื่อตัวบุคคล       
การดําเนินการลงโทษทางวินัยเปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาโดยตรงท่ีตองรับผิดชอบรักษาแบบ
แผนและมาตรการทางวินัยเพื่อจํากัดภาระท่ีทําลายความมีประสิทธิภาพและปองกันสิทธิของ          
ขาราชการท่ีดีดวย  (พระราชบัญญัติ วาดวยวินัยตํารวจ พ.ศ. 2477 มาตรา 5 อนุ 9 .พ.ร.บ. ระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 98 วรรคสอง) 
      1.5  ดานการลาออกจากราชการ พบวา ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ
มีความคิดเห็นภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ท้ังนี้อาจมีสาเหตุจาก การลาออกจากราชการถือวา
เปนภาระงานของสถานศึกษาโดยมีกฎระเบียบแบบแผนการดําเนินงานไวอยางชัดเจน  เปนข้ันตอน  
จึงมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
 2.  ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดานการบริหารงานบุคคล
ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ  ในภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกัน  ท้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของสุวัฒน  อนใจกลา (2527) ศึกษาการบริหารบุคลากร
ครูของกรมสามัญศึกษาตามทัศนะของผูบริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนกลาง พบวา กลุม
ตัวอยางมีทัศนะตอการบริหารบุคลากรครูของกรมสามัญอยูในระดับปานกลาง ท้ัง 4 ดานและ 
เม่ือเปรียบเทียบทัศนะของกลุมตัวอยางตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน ตําแหนง และประสบการณ 
ปรากฏวา ทัศนะของกลุมตัวอยางตามตัวแปรตางๆ ไมแตกตางกัน 

 
ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. ควรเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของและสวนไดเสีย  จากการใชระเบียบตางๆ ในการ
บริหารงานบุคคลรวมเสนอความคิดเห็นและจัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อใหทุกฝายมี
ความรูความเขาใจท่ีชัดเจน 
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 2. สถานศึกษาจัดประชุมและเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการ
ตรวจสอบมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  รวมท้ังมีสวนรวมในการกํากับติดตามประเมินผล 
 3.  สถานศึกษาควรจัดระบบสารสนเทศขอมูลตางๆ รวมท้ังแบบฟอรมตางๆ อยางถูกตอง  
เปนระบบและเปนปจจุบัน  เพื่อความสะดวกในการนําขอมูลมาใชในการตัดสินใจตาง ๆ  
 
  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีคาดวาอาจมีผลตอสภาพการบริหารงานบุคคลเชนวุฒิการศึกษา   
ประสบการณการทํางาน เพศ อายุ รูปแบบการตัดสินใจของผูบริหาร ภาวะผูนําของผูบริหาร เปนตน 
 2. ศึกษาความพึงพอใจตอสภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาหรือ          
ครูผูสอน หรือศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ 
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ครูโรงเรียนมัธยมสวนกลาง. ปริญญานิพนธ สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา. 
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ปรัชญาของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

“คุณธรรมเดน เนนวิชาการ สรางงานวิจัย เพื่อองคความรูใหม นําไปใชพัฒนาทองถ่ิน” 

 
 

วิสัยทัศนของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

“มุงผลิตบัณฑิตในระดับสูงกวาปริญญาตรี ใหมีคุณลักษณะในการคิดวิเคราะห สามารถ
ทํางานวิจัยและนําไปใชเพื่อพัฒนาทองถ่ิน รูจักเลือกใชเทคโนโลยีตลอดจนใชภาษาตางประเทศใน
การคนควาส่ือสารได มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซ่ือสัตยในวิชาชีพ” 

 
 

พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

1. ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเนนคุณภาพเปนสําคัญ  
2. สงเสริมการทํางานวิจัยของคณาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
3. บริการวิชาการแกชุมชน โดยการจัดอบรมดานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการจัดสัมมนา 

ทางวิชาการตาง ๆ ใหแกบุคลากรของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

4. จัดกิจกรรมตาง ๆ ใหนักศึกษามีสวนรวม  
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอน

ทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 


