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บทคัดย:อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษา 1) ระดับการปฏิบัติงานดOานการบริหารงานบุคคล

ของผูOบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี และ 2) เปรียบเทียบระดับการ
ปฏิบัติงานดOานการบริหารงานบุคคลของผูOบริหารสถานศึกษาจําแนกตามประสบการณ�และขนาดของ
โรงเรียน 

กลุSมตัวอยSางท่ีใชOในการศึกษาไดOแกS  ผูOบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด
ปทุมธานี จํานวน 220 คน เครื่องมือท่ีใชOในการเก็บรวบรวมขOอมูลเปVนแบบสอบถามการบริหารงาน
บุคคลของผูOบริหารสถานศึกษา แบบมาตราสSวนประมาณคSา (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติท่ีใชOใน
การวิเคราะห�ขOอมูลไดOแกS คSารOอยละ คSาเฉลี่ย คSาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคSาที และการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และใชOการเปรียบเทียบรายคูSดOวยวิธีของเชฟเฟb 
(Scheffe’s Method) 

ผลการวิจัยพบวSา 
1) ระดับการปฏิบัติงานดOานการบริหารงานบุคคลของผูOบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถม 

ศึกษาในจังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมอยูSในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปVนรายดOานพบวSาทุกดOานอยูSใน
ระดับมาก 

2) เปรียบเทียบคSาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติงานดOานการบริหารงานบุคคลของผูOบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี  ตามประสบการณ�และขนาดของโรงเรียนพบวSา 

2.1) เปรียบเทียบคSาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติงานดOานการบริหารงานบุคคลของ
ผูOบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี  ตามประสบการณ�โดยรวมและรายดOาน
ไมSแตกตSางกัน 
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2.2) เปรียบเทียบคSาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติงานดOานการบริหารงานบุคคลของ
ผูOบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี  ตามขนาดโรงเรียนในดOานการวางแผน
และการกําหนดตําแหนSง และดOานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแตกตSางกันอยSางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ABSTRACT 
This research aimed 1) to study the performance levels in personnel  

administration of the primary school administrators in Pathum Thani Province, and 2) 
to compare the performance levels in personnel administration of the primary 
school administrators with their  work experience and school size.  

The samples of this research  were 220 primary school administrators. The 
questionnaires with five rating scale items were employed to collect the data. The 
statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, 
One Way Anova and Scheffe’s method of multiple pairwise comparisons. 

The results of this study were as follows: 
1) Overall the performance levels in personnel administration of the primary 

school administrators in Pathum Thani Province were at a high level. When considering 
in each aspect, all aspects were rated high levels. 

2) When compared the performance levels in personnel administration of 
the primary school administrators with their work experience and school size, the 
findings were as follows: 

2.1) When compared the performance levels in personnel administration of 
the primary school administrators with their work experience, the results  showed 
that overall and in each aspect, the mean scores  were not different. 

2.2) When compared the performance levels in personnel administration of 
the primary school administrators with the school size, the results showed that the 
aspects of planning, position determination and teacher and educator development were 
different at the statistically significant level of .05 . 
 
คําสําคัญ 
 ระดับการปฏิบัติงาน  การบริหารงานบุคคล 
 
ความสําคัญของป=ญหา 
 การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหSงชาติ พ.ศ. 2542 และแกOไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มีความมุSงหมายท่ีจะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหOเปVนมนุษย�ท่ีสมบูรณ�  
เปVนคนดี มีความสามารถและอยูSรSวมสังคมอยSางมีความสุข  การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูป
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การศึกษาใหOบรรลุเปqาหมายอยSางมีพลังและมีประสิทธิภาพ  จําเปVนตOองยึดเง่ือนไขและหลักการสําคัญ
ของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  คือ การยึดโรงเรียนเปVนศูนย�กลางในการตัดสินใจ 
(School Based Decision Making)  การมีสSวนรSวม (Participation) การกระจายอํานาจ 
(Decentralization) ความรับผิดชอบตรวจสอบไดO (Accountability) ซ่ึงเปVนแนวทางในการบริหาร
และการจัดการศึกษาท่ีจะนําไปสูSการปฏิรูประบบการบริหารจัดการจากเดิมท่ีเนOนการรวมอํานาจไวOท่ี
สSวนกลางไปสูSการบริหารแบบกระจายอํานาจ  โดยเฉพาะมาตรา 39 แหSงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหSงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกOไขเ พ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดสาระสําคัญใหO
กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดOานวิชาการ  งบประมาณ 
การบริหารงานท่ัวไปและการบริหารงานบุคคลไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา
โดยตรง  เพ่ือใหOการจัดการศึกษาเกิดความมีอิสระ คลSองตัว  สามารถบริหารจัดการศึกษาไดOอยSาง
สะดวก  รวดเร็วมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 
2550) 
 สภาพความเปVนจริงในปvจจุบัน สถานศึกษายังอยูS ในการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยมีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปVนผูOกํากับดูแลในระดับพ้ืนท่ี
ของแตSละทOองท่ี จึงเทSากับวSาการบริหารงานของสถานศึกษายังไมSเปVนอิสระอยSางแทOจริงโดยเฉพาะ
การบริหารงานบุคคล ตามพระราชบัญญัติระเบียบขOาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 กระทรวงศึกษาธิการ โดยจําแนกเปVน 6 ดOาน คือ ดOานการกําหนดตําแหนSง ดOานการบรรจุและ
การแตSงต้ัง ดOานการเสริมสรOางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ดOานการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ดOานวินัยและการดําเนินการทางวินัย และดOานการออกจากราชการ ของบุคคล อํานาจ
การลงโทษ และการใหOพOนจากงานยังเปVนอํานาจของกรมตOนสังกัดเชSนเดิม กSอใหOเกิดความไมSคลSองตัว
ในการบริหารงานบุคคล ผูOบริหารสถานศึกษามีความตOองการความเปVนอิสระในการบริหารงาน
มากกวSาท่ีเปVนอยูS เพ่ือความคลSองตัวในการบริหารสถานศึกษาใหOประสบผลสําเร็จตามเปqาหมายอยSาง
มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ตามท่ีไดOบัญญัติไวOในพระราชบัญญัติการศึกษาแหSงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แกOไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 39  ท่ีตOองการใหOมีการกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาอยSางชัดเจน ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ผูOวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา
ระดับการปฏิบัติงานดOานการบริหารงานบุคคลของผูOบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา  ในจังหวัด
ปทุมธานี  เพ่ือเปVนขOอมูลนําเสนอตSอหนSวยงานตOนสังกัด อันจะเปVนประโยชน�ตSอการกําหนดแนวทาง
และขอบขSายการบริหารงานบุคคลท่ีมีความชัดเจนดOานอํานาจหนOาท่ีของผูOบริหารสถานศึกษาตSอไป 
 
โจทย>วิจัย/ป=ญหาวิจัย 
 ผูOบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดทุมธานีท่ีมีประสบการณ�แตกตSางกัน
และปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกตSางกันมีระดับการปฏิบัติงานแตกตSางกันมากนOอยเพียงใด 
 
วัตถุประสงค>ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานดOานการบริหารงานบุคคลของผูOบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานดOานการบริหารงานบุคคลของผูOบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานีจําแนกตามประสบการณ�และขนาดโรงเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปVนการศึกษากับประชากรที่เปVนผูOอํานวยโรงเรียนจํานวน 170 คน และ
รองผูOอํานวยโรงเรียนจํานวน 50 คน ท่ีอยูSในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
จังหวัดปทุมธานี ป#การศึกษา 2554 ทุกโรงเรียน 
 เครื่องมือท่ีใชOในการเก็บรวบรวมขOอมูลครั้งนี้ เปVนแบบสอบถามท่ีผูOวิจัยสรOางข้ึนเองโดย
อาศัยแนวการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบขOาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 แกOไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 แกOไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 จํานวน 6 ดOาน 
แบSงเปVน 2 ตอน  คือ ตอนท่ี 1 ขOอมูลท่ัวไปของผูOตอบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 เปVนการสอบถาม
เก่ียวกับผลการปฏิบัติงานดOานการบริหารงานบุคคลของผูOบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาใน
จังหวัดปทุมธานี ตามความคิดเห็นของผูOบริหารสถานศึกษาและครู จํานวน 6 ดOาน คือ ดOานการ
วางแผนและการกําหนดตําแหนSง ดOานการบรรจุและการแตSงต้ัง ดOานการเสริมสรOางประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ ดOานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดOานวินัยและการดําเนินการทางวินัย
และการออกจากราชการ ลักษณะเปVนแบบสอบถามเปVนแบบมาตราสSวนประมาณคSา 5 ระดับ 
 ในการวิเคราะห�ขOอมูล ผูOวิจัยทําการวิเคราะห�ขOอมูลดOวยคอมพิวเตอร�โดยใชOโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ โดยใชOคSาเฉลี่ย คSาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคSาที และการวิเคราะห�ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใชOการเปรียบเทียบรายคูSดOวยวิธีของเชฟเฟb  
 
ผลการวิจัย 
 ขOอมูลท่ัวไปของผูOตอบแบบสอบถาม  สSวนใหญSมีประสบการณ�ในการทํางานต้ังแตS  10 ป#
ข้ึนไป  คิดเปVนรOอยละ 71.43  มีประสบการณ�ในการทํางานนOอยกวSา 10 ป#  คิดเปVนรOอยละ 28.57  
และอยูSในโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 62 คน  คิดเปVนรOอยละ 44.29  รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดใหญS  
จํานวน  56 คน คิดเปVนรOอยละ  40.00  และโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน  22  คน  คิดเปVนรOอยละ  15.71  
 ระดับการปฏิบัติงาน ดOานการบริหารงานบุคคลของผูOบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา
ในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยูSในระดับมาก 
 ดOานการวางแผนและกําหนดตําแหนSงโดยรวมอยูSในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปVนรายขOอ 
พบวSา ทุกขOออยูSในระดับมาก โดยขOอท่ีมีคSาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดOแกS มีการวางแผนกําหนด
อัตรากําลัง ขOาราชการครูลูกจOางประจําและลูกจOางชั่วคราวในสถานศึกษา มีการแตSงต้ังคณะกรรมการ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขOาราชการครูเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและขอเลื่อน
วิทยฐานะ และมีการดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับ 
 ดOานการบรรจุและการแตSงต้ังโดยรวมอยูSในระดับมากเม่ือพิจารณาเปVนรายขOอ พบวSาทุกขOอ
อยูSในระดับมาก โดยขOอที่มีคSาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดOแกS มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิทยฐานะ มีการพิจารณาสั่งการใหOขOาราชการครูหรือลูกจOางประจําพOนจากการทดลอง
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ปฏิบัติราชการ และมีการดําเนินการบรรจุแตSงต้ังขOาราชการครูซ่ึงลาออกไปสมัครรับเลือกต้ังหรือดํารง
ตําแหนSงทางการเมืองกลับเขOารับราชการในสายงานเดิม 
 ดOานการเสริมสรOางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการโดยรวมอยูSในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปVนรายขOอ พบวSา ทุกขOออยูSในระดับมาก โดยขOอท่ีมีคSาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดOแกS มีการจัดอบรม ใหO
ความรูOแกSครูในการจัดทําผลงานทางวิชาการ มีการดําเนินการพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือ
แตSงต้ังขOาราชการครู ในสถานศึกษาใหOไดOรับเงินเดือนในระดับสูงขึ้นไปซึ่งเปVนระดับที่มีการเลื่อนไหล 
และมีการดําเนินการพิจารณาสั่งเลื่อนหรือแตSงต้ังขOาราชการครูสายงานการสอนใหOดํารงตําแหนSง
สูงข้ึน หรือรับเงินเดือนระดับสูงข้ึน เนื่องจากการทําผลงานทางวิชาการ 
 ดOานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรวมอยูSในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปVน
รายขOอ พบวSา ทุกขOออยูSในระดับมาก โดยขOอท่ีมีคSาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดOแกS มีการจัดทําแผนพัฒนา
ครูและบุคลากรตามความตOองการของสถานศึกษา จัดใหOมีการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพครู
ในการปฏิบัติงาน และสSงเสริมใหOมีการจัดทําและพัฒนาระบบฐานขOอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทุกระดับ 
 ดOานวินัยและการดําเนินการทางวินัยโดยรวมอยูSในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปVนรายขOอ 
พบวSา ทุกขOออยูSในระดับมาก โดยขOอที่มีคSาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดOแกS อนุญาตการลาทุกประเภท
ตามท่ีระเบียบกําหนด อนุญาตใหOขOาราชการครูลาออกดOวยความสมัครใจไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความ
ประสงค�ของทางราชการ และมีการเสริมสรOางวินัยและการดําเนินการทางวินัยของขOาราชการครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา 
 ดOานการออกจากราชการโดยรวมอยูSในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปVนรายขOอ พบวSา สSวนใหญS
อยูSในระดับมาก ยกเวOนการอนุญาตใหOขOาราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาลาออกไปดํารง
ตําแหนSงทางการเมือง อยูSในระดับปานกลาง โดยขOอที่มีคSาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดOแกS อนุญาตใหO
ขOาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโอนไปรับราชการสังกัดสSวนอ่ืน อนุญาตใหOขOาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับในสถานศึกษาลาออกจากราชการไดO และดําเนินการยับยั้งการลาออก
จากราชการของขOาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
 เม่ือเปรียบเทียบคSาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติงาน  ดOานการบริหารงานบุคคลของผูOบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามประสบการณ�โดยรวมและรายดOาน
ไมSแตกตSางกัน 
 เม่ือเปรียบเทียบคSาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติงาน  ดOานการบริหารงานบุคคลของผูOบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามขนาดโรงเรียนในดOานการวางแผน
และกําหนดตําแหนSง และดOานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแตกตSางกันอยSางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อผูOวิจัยไดOใชOวิธีของเชฟเฟb (Scheffe’s Method) ในการทดสอบความ
แตกตSางของคSาเฉลี่ยเปVนรายคูS  พบวSา คSาเฉลี่ยระดับการปฏิบัติงานของผูOบริหารสถานศึกษาทั้งดOาน
การวางแผนและกําหนดตําแหนSง  และดOานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็กแตกตSางจากโรงเรียนขนาดกลางอยSางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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อภิปรายผล 
 1. การศึกษาระดับการปฏิบัติงานดOานการบริหารงานบุคคลของผูOบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี  โดยภาพรวมอยูSในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปVนรายดOาน 
พบวSา ทุกดOานอยูSในระดับมาก ดOานที่มีคSาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดOานดOานวินัยและการดําเนินการทางวินัย 
ดOานการออกจากราชการ  ดOานการบรรจุและการแตSงต้ัง  ดOานการวางแผนและกําหนดตําแหนSง ดOาน
การเสริมสรOางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ดOานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามลําดับ 
ท้ังนี้เนื่องจากวSา การบริหารงานบุคคลของผูOบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 
ไดOมีการบริหารงานบุคคลที่เปVนไปในแนวทางการบริหารงานบุคคล ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขOาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกOไขเพ่ิมเติม ซ่ึงการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาเปVนภารกิจสําคัญท่ีมุSงสSงเสริมใหOสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของ
สถานศึกษา เพ่ือดําเนินการดOานการบริหารงานบุคคลใหOเกิดความคลSองตัว อิสระภายใตOกฎหมาย 
ระเบียบ และเปVนไปตามหลักธรรมาภิบาล  ขOาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดOรับการพัฒนา 
มีความรูO ความสามารถ มีขวัญและกําลังใจ ไดOรับการยกยSองเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและกOาวหนOาใน
วิชาชีพ ซ่ึงจะสSงผลตSอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ียึดผูOเรียนเปVนสําคัญ นอกจากนี้แลOวผูOบริหาร
สถานศึกษายังสามารถท่ีจะจัดการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหOมีความถูกตOอง รวดเร็ว เปVนไป
ตามหลักธรรมมาภิบาล และเปVนไปตามหลักการบริหารแบบมุSงเนOนผลสัมฤทธิ์ สอดคลOองกับแนวคิด
และหลักการของแมกซ� เวเบอร� (Max  Weber, 1987 อOางถึงใน ธร สุนทรายุทธ, 2543)  นักสังคม
วิทยาชาวเยอรมันกลSาวไวOวSา ระบบราชการมีการกําหนดขอบขSายความรับผิดชอบโดยยึดคําสั่ง
กฎระเบียบ การลําดับขั้นและระดับขึ้นอยูSกับอํานาจหนOาที่ เพื่อใหOมีผลตSอระบบการสั่งการระหวSาง
ผูOบังคับบัญชากับผูOใตOบังคับบัญชา การบริหารยึดลายลักษณ�อักษร การบริหารดําเนินไปอยSาง
ตSอเนื่องและยึดการฝ}กอบรม และการบริหารเปVนไปตามแผนและนโยบายท่ีวางไวO  สอดคลOองกับ
อัศวิน  ราวุธกุล (2548) ไดOศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวังในการกระจายอํานาจการบริหารสูS
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี จําแนกตามประสบการณ�ในการ   
ผูOบริหารงานของผูOบริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวSา ความคาดหวังในการกระจายอํานาจการบริหารสูS
สถานศึกษาของผูOบริหารอยูSในระดับมาก  
 เม่ือพิจารณาเปVนรายดOาน พบวSา ทุกดOานอยูSในระดับมาก เปVนการแสดงใหOเห็นวSาผูOบริหาร
สถานศึกษาใหOความสําคัญกับการบริหารงานบุคคล อาจจะถือวSาเปVนสิ่งสําคัญของการบริหารงานใน
โรงเรียน เพราะบุคลากรเปVนผูOท่ีทําใหOกระบวนการทํางานท่ีไดOวางไวOสามรถขับเคลื่อนตSอไปไดO รวมท้ัง
เปVนปvจจัยสําคัญการบริหารงานในทุกๆ ดOานท่ีเก่ียวขOองทําไดOอยSางมีประสิทธิภาพ มีความคลSองตัวใน
การบริหารการจัดการ ซ่ึงสอดคลOองกับเจตนารมณ�ของการจัดการศึกษาและเปVนไปตามหลักการของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหSงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกOไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ซึ่งใหOมี
การจัดระบบโครงสรOางและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความ
หลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูSเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ดังปรากฏใน
บทบัญญัติในมาตรา 9 (2)  และมาตรา 39  ประกอบกับมาตรา 35  ที่กําหนดใหOสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีฐานะเปVนนิติบุคคล ตามหลักการกระจายอํานาจดังกลSาวจะทําใหOสถานศึกษามี
ความคลSองตัว มีอิสระในการบริหารจัดการ เปVนไปตามหลักของการบริหารจัดการโดยวิธีการใชO
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โรงเรียนเปVนฐาน (School Based Management : SBM)  ซ่ึงสอดคลOองกับขัตติยา  พันธุ�ทรัพย�สาร 
(2546)  ไดOศึกษาความตOองการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน สังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอ
บSอทอง  จังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัยพบวSา ความตOองการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน  สังกัดสํานักงาน
ประถมศึกษาอําเภอบSอทอง  จังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูSในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปVนรายดOานพบวSา  
อยูSในระดับมากทุกดOาน 

2. เปรียบเทียบคSาเฉลี ่ยของระดับการปฏิบัติงานดOานการบริหารงานบุคคลของ
ผูOบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามประสบการณ�โดยรวม
และรายดOานไมSแตกตSางกัน  ซ่ึงไมSเปVนไปตามสมมติฐานท้ังนี้เนื่องจากในรอบหลายป#ท่ีผSานมาประเทศ
ไทยไดOมีการปฏิรูปการศึกษาอยSางตSอเนื่อง  มีการปรับปรุงระบบระเบียบในการบริหารงานบุคคล
โดยไดOมีการประกาศใชOพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
และมีการประกาศใชOพระราชบัญญัติระเบียบขOาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
และท่ีแกOไขเพิ่มเติม  ไดOกําหนดบทบาทหนOาที่ผูOบริหารไวOชัดเจนอีกทั้งการอบรมและเตรียมความ
พรOอมอยSางเขOมใหOก ับผู Oที ่จะเขOาร ับตําแหนSงรองผู Oอํานวยการสถานศึกษา และผู Oอํานวยการ
สถานศึกษาทุกคนเกี่ยวกับกฎระเบียบ กฎหมายการศึกษา การบริหารงานฝbายตSางๆ อีกท้ังผูOบริหารสSวน
ใหญSจะตOองสําเร็จการศึกษาในสายการบริหารการศึกษา  จึงทําใหOผูOบริหารมีความรูOดOานการบริหารงาน
บุคคลเปVนอยSางดีตลอดจนไดOมีการพัฒนาเขOารับการอบรมศึกษาดูงานและศึกษาตSอในระดับท่ีสูงข้ึนซ่ึง
สอดคลOองกับสาคร  สิทธิโชติ (2549)  ไดOศึกษาสภาพและปvญหาการบริหารงานบุคคลของผูOบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ� เขต 3  ผลการวิจัยพบวSา ผูOบริหารโรงเรียน
และครูที ่ม ีประสบการณ�ในการทํางานแตกตSางกันมีความคิดเห็นตSอสภาพ  และปvญหาการ
บริหารงานบุคลคลของผูOบริหารโรงเรียนโดยรวมไมSแตกตSางกัน 

3. เปรียบเทียบคSาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติงานดOานการบริหารงานบุคคลของผูOบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามขนาดโรงเรียนในดOานการวางแผน
และกําหนดตําแหนSง และดOานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแตกตSางกันอยSางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ โดยคSาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติงานของผูOบริหารสถานศึกษาทั้งดOานการวางแผนและ
กําหนดตําแหนSง และดOานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กมีคSาเฉลี่ย
นOอยกวSาโรงเรียนขนาดกลาง  ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กมีอัตรากําลังครูไมSเพียงพอกับชั้นเรียน 
มีครูสอนไมSตรงเอกวิชาตามท่ีโรงเรียนตOองการและเนื่องจากจํานวนครูท่ีไมSเพียงพอจึงทําใหOครูไมSไดOรับ
การพัฒนาไดOอยSางเต็มที่ ซึ่งสอดคลOองกับเพชร  กลOาหาญ (2552)  ไดOศึกษาสภาพปvญหาและ
แนวทางการแกOไขการบริหารงานบุคคลของผูOบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเจตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 7  ผลการวิจัยพบวSา แนวทางการแกOไขปvญหาการขาดแคลนทรัพยากรครูนั้นเห็นควรใหO
ผูOบริหารมีอํานาจบรรจุและแตSงต้ังครูไดOเอง  โดยชุมชนมีสSวนรSวมและใหOโรงเรียนสํารวจความตOองการ
ครูในสาขาท่ีจําเปVนและขาดแคลน เพ่ือลดผลกระทบดOานการบริหารงานบุคคล  นอกจากนั้น จาก
สภาพปvญหาขาดแคลนขOาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็กยังทําใหOเกิดความไมSคลSองตัวในการวางแผน 
การกําหนดตําแหนSง โดยเฉพาะดOานการประเมินผลการปฏิบัติงานของขOาราชการครูเพ่ือการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน  เนื่องจากสัดสSวนของขOาราชการครูตSอจํานวนครูท่ีจะไดOรับการพิจารณาไมSเปVนไป
ตามสัดสSวนท่ีกําหนด  สSงผลใหOการพัฒนาครูและโอกาสท่ีครูจะไดOรับการพัฒนาตนเอง  การฝ}กอบรมและ
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การศึกษาดูงานมีนOอยตามไปดOวยทําใหOขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ทําใหOเกิดความแตกตSาง
ในดOานการบริหารงานบุคคลระหวSางโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง  จุรี  อุไรวัฒนา 
(2547)  ไดOศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กที่เปVนนิติบุคคล สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1และ เขต 2 ผลการวิจัยพบวSาปvญหาการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานขนาดเล็กท่ีเปVนนิติบุคคลนั้นจะไดOจัดใหOสถานศึกษาเปVนแหลSงองค�กรการเรียนรูO และเปVนผูOนํา
ในการจัดกิจกรรมสSงเสริมความรูOดOานวิชาการ โดยชุมชนมีสSวนรSวมในการจัดหาแหลSงทรัพยากรดOานวัตถุ 
คน เงินและทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาโดยผูOบริหารจะตOองประสานงานกับสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาในการกําหนดตําแหนSง  อัตรากําลังครูและสSงเสริมใหOบุคลากรไดOรับการพัฒนาในดOานการใชO
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอยSางท่ัวถึง  
 
ข�อเสนอแนะ 
 ขOอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชO 
 1) ดOานการวางแผนและกําหนดตําแหนSง ผูOบริหารควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะใหOครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และควรมีการดําเนินการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนดOวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปรSงใส 
 2) ดOานการบรรจุและการแตSงต้ัง ผูOบริหารควรมีการดําเนินการพิจารณาใหOขOาราชการใน
สถานศึกษายOายสับเปลี่ยนไปสถานศึกษาอ่ืนและภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และมีการคัดเลือกบุคคลท่ี
มีความเชี่ยวชาญ หรือมีความชํานาญเขOารับราชการกรณีความจําเปVนหรือเหตุพิเศษกรณีเหตุความ
จําเปVนอยSางยิ่งไดO 
 3) ดOานการเสริมสรOางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ผูOบริหารควรมีการสSงเสริมใหOครูใน
สถานศึกษา มีจิตสํานึกในหนOาท่ีและปฏิบัติตนใหOเหมาะสมกับตําแหนSงหนOาท่ี และมีการสSงเสริมใหOมี
การจัดสวัสดิการภายในสถานศึกษาเพ่ือชSวยเหลือแกSขOาราชการครู 
 4) ดOานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูOบริหารควรมีการจัดสวัสดิการ/กองทุนใน
การพัฒนาครูในสถานศึกษา พิจารณาอนุญาตใหOครูลาศึกษาตSอในสาขาท่ีเปVนประโยชน�ตSอหนSวยงาน 
และผูOบริการควรดําเนินการพัฒนาฝ}กอบรมบุคลากรใหมSกSอนมอบหมายงาน 
 5) ดOานวินัยและการดําเนินการทางวินัย ผูOบริหารควรจะสSงเสริมใหOครูและบุคลากร
ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 6) ดOานการออกจากราชการ ผูOบริหารควรจะอนุญาตใหOขOาราชการครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาลาออกไปดํารงตําแหนSงทางการเมือง และพิจารณาสั่งใหOขOาราชการครูไปชSวยราชการ
ท่ีหนSวยงานอ่ืนไดO 
 ขOอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตSอไป 
 1) ควรศึกษาความสัมพันธ�ระหวSางผูOบริหารกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 
 2) ควรศึกษาปvจจัยที่สSงผลกระทบตSอการบริหารงานบุคคลของผูOบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 
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