
ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  

 
กัลยา  เที่ยงแท้ 

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา  
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มี
ต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ าแนกตาม
เพศและประสบการณ์ในการท างานของข้าราชการครู 
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ข้าราชการครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  จ านวนทั้งสิ้น 23  คน โดยใช้ตาราง Krejcie 
และ Morgan โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช่ในการ วิจัยเป็น
แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่าของคอนบาค 
(Cronbach’ s Alpha Coefficeint) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ  0.97 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัด ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยจ าแนกตามเพศ  วิเคราะห์ค่าโดยใช้ค่า t-test แบบ Independent 
ส าหรับประสบการณ์ในการท างาน วิเคราะห์ค่าโดยใช้ค่า (One- way analysis of variance) เมื่อพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีเชฟเ ฟ่ (Scheffe Post 
hoc Comparison) 

ผลการวิจัยพบว่า  
2. ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

ปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ข้าราชการครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนและก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการออกจาก
ราชการ และด้านการปฏิบัติงาน ทุกด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

3. ข้าราชการครูที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  โดยภาพรวม  มีความแตกต่าง
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า รายด้านมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติระดับ 0.05 ดังนี้ ด้านการวางแผนและก าหนดต าแหน่ง และด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ทุกด้านพบว่า ข้าราชการครูที่เป็นเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สูงกว่าข้าราชการ
ครูที่เป็นเพศชาย  
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 . ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 โดย
ภาพรวม มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า รายด้านมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 ดังนี้ ด้านการวางแผนและก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และด้านวินัยและการรักษาวินัย ทุกด้าน
พบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท างานมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 แตกต่างกัน จากนั้นผู้วิจัย
จึงน ามาเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheff’e Post hot Comparison) พบว่า ข้าราชการ
ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี กับ 5 -20 ปี กับมากกว่า 20 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 โดยข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานมากกว่า 20 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นสูงกว่าข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี 
กับ 5-20 ปี ส่วนข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท างานอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ 

ความคิดเห็นของข้าราชการ การบริหารงานบุคคล โรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
ความน า 

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 3543 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 3545 (ฉบับที่  3) 
พุทธศักราช 3545 มาตรา 6 อธิบายว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม มีวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มาตรา 53 อธิบายว่าให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพที่เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง โดยการ
ก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
พร้อม มีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และภายใต้รูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไทยในปัจจุบัน ท่ามกลางการเข้าสู่เสรีอาเซียนซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปรับเปลี่ยน
การแข่งขันอย่างเสรี และความมุ่งมั่นของสังคมที่ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง และมีความหลากหลายนั้น 
ต่างก็ส่งผลกระทบต่อวงวิชาชีพ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนบริบท และ
โครงสร้างการบริหารของการบริหารจัดการศึกษาภายใต้สาระแห่งบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา เป็นการ
จัดโครงสร้างการบริหารการศึกษา โดยยึดหลักของการมีเอกภาพเชิงนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติ โดย
เน้นระบบการกระจายอ านาจ และการยึดหลักการมีส่วนร่วม ของท้องถิ่นเป็นส าคัญการปฏิรูปการศึกษามุ่งให้
เกิดคุณภาพท้ังในด้านผลผลิต กระบวนการจัดการ และปัจจัยต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษา พัฒนาทั้ง
ระบบ บุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ก็คือผู้บริหารสถานศึกษา เพราะ
ต้องเป็นผู้น าและผู้ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีความสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการ
เรียน การสอนการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร รวมถึงการระดมและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเปรียบได้ว่าเป็นจอมทัพส าคัญที่จะน าพาองค์กรให้ก้าวไปในกระแสแห่งการปฏิรูปได้
อย่างมีเกียรติ์และศักดิ์ศรี ในฐานะท่ีเป็นหัวหน้าหน่วยงานต้องดูแลบุคลากรว่าจะท าอย่างไรให้บุคลากรท างาน
ให้มีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแล การบริหารการพัฒนาบุคลากรเป็นหัวใจส าคัญ ที่จะต้องเน้น
ว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนต้องได้รับการพัฒนา ท าให้ระบบงานมีความก้าวหน้า มีความรวดเร็วโดยตลอดและ
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบุคลากรมีผลการประเมินสมรรถนะผ่านเกณฑ์ (ครรชิต บัวจีน,3555) 
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การด าเนินงานของสถานศึกษาจะประสบความส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายได้จะต้องอาศัย
ทรัพยากรบุคคลที่ดี มีคุณภาพ และการบริหารบุคลากรอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องจะต้องตระหนักและให้ความส าคัญต่อทรัพยากรบุคคล และมีบุคลากรที่ดี มีความรู้ ความสามารถ 
เข้ามาท างาน และสามารถท างานได้อย่างเต็มที่ เต็มศักยภาพในขณะเดียวกันบุคลากรที่มีอยู่ควรได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และ
บุคลากรควรได้รับการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจที่จะ
ท างานนั้น ๆ ด้วยความเต็มใจและท างานได้อย่างมีความสุข ดังที่ ธงชัย สันติวงษ์ (35 6) ได้กล่าวว่า การ
บริหารงานบุคคลหมายถึง ภารกิจของผู้บริหารทุกคน (และของผู้ช านาญการด้านบุคลากรโดยเฉพาะ) ที่มุ่ง
ปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับบุคลากร เพื่อให้ปัจจัยด้านบุคคลขององค์การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะส่งผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ (ธนกฤต ทาบุรี,355 ) 

ขณะที่ ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (3548) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรคือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแบบมุ่งเน้นผลงาน การมุ่งให้คนท างานมากกว่าหนึ่งหน้าที่ หรือจัดระบบงานมากกว่าคนประมาณ
ร้อยละ  0 และการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือการเลื่อนระดับผู้ที่มีศักยภาพสูง
ไปรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นหน้าที่ดังกล่าวเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรหน้าที่ของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีท างานให้ทันต่อสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนไป 
แม้ว่าโดยหน้าที่หลักยังเหมือนเดิมที่เข้าใจกันว่า นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เริ่มตั้งแต่การ
สรรหาคนเข้ามาร่วมงานเพ่ือพัฒนาพนักงานให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติ เพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมร่วมกันภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานรวมกันเข้าคือ วัฒนธรรมขององค์กรดังกล่าวคือ
หน้าที่หลักโดยรวม (ธนกฤต ทาบุรี,355 ) 
 ในปัจจุบันการบริหารงานบุคคล หรือมนุษย์นับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่ส าคัญขององค์การ หรือ
โรงเรียนความส าเร็จจะเกิดขึ้น ได้ย่อมขึ้นอยู่กับบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินการหากบุคคลไม่มี
คุณภาพก็จะท าให้การปฏิบัติงานในองค์การให้ส าเร็จได้ยาก การสรรหาการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน  การ
พัฒนาบุคลากร   การประเมินผลการปฏิบัติงานย่อมขึ้นอยู่กับการบริหารบุคคล  หรือการจัดการทรัพยากร
มนุษย์  จึงต้องอาศัยแนวความคิดที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปการบริหารงานบุคคล จึงมีความส าคัญต่อความก้าวหน้า
ขององค์การหรือโรงเรียน  วิจิตร  ศรีสะอ้าน  (35 7)   กล่าวว่า  ในบรรดาทรัพยากรบริหาร  4  อย่าง  หรือ  
ที่เรียกย่อ  ๆ ว่า 4 M’s  ซึ่งได้แก่  บุคลากร (Man) เงิน  (Money) วัสดุอุปกรณ์  (Materials)  และการจัด
องค์กร (Management)  นั้น  บุคลากรได้รับการพิจารณาเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหาร  ทั้งนี้เพราะ
ทรัพยากรบุคคลต่างจากทรัพยากรอ่ืนคือ บุคคลเป็นผู้จัดหาและก าหนดเป้าหมายของงาน  และองค์การในแง่
ของการจัดการ เช่น วัสดุ เงิน จะจัดวางไว้ที่ไหนก็อยู่อย่างนั้น  ได้คนเป็นสิ่งมีชีวิตวางไว้ที่ใดก็ไม่อยู่นิ่งหรือไม่
ท าตามค าสั่งทั้งหมด  จึงท าให้เกิดทฤษฎีองค์การหลายทฤษฎีรวมทั้งท าให้เกิดมุมมองต่อมนุษย์ที่แตกต่างกัน
และแนวคิดต่างกัน  ท าให้เกิดผลได้ทั้งทางบวกและทางลบขึ้นอยู่กับสภาพภูมิหลังของแต่ละบุคคล   ซึ่งใน
หน่วยงานใดก็ตามถ้าเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดี เก่ง มีความสามารถแล้วปัจจัยอ่ืนก็ตามมาเองซึ่งจากการ
ปฏิรูปดังกล่าวโรงเรียนหรือสถานศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารมีบทบาท   และอ านาจหน้าที่มากขึ้น  สถานศึกษา
จะด าเนินการบริหารงานบุคคลที่ดีซึ่งโครงสร้างการบริหารที่เปลี่ยนแปลงจะท าให้บุคลากรในหน่วยงาน
ปรับเปลี่ยนแนวคิดแบบใหม่ในการปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพและมีความสุข  และปฏิบัติงานในองค์การได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ถานศึกษาถือเป็นหน่วยงานหลักในการท าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษา
จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้น  สถานศึกษาจะต้องมีการบริหารงานบุคคลที่ดี   เพราะสถานศึกษาเป็น
สถาบันการศึกษาที่ส าคัญในการน านโยบายทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ ความส าเร็จของการจัดการศึกษา
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ย่อมขึน้อยู่กับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส าคัญ   ผู้บริหารจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่เข้าใจนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ที่ผู้บริหารสังกัดอยู่อย่างดี  แล้วน ามาขยายผลไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคล
ถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งในสถานศึกษา และเป็นงานหลักที่ผู้บริหารจะต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรก ซึ่ง
ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ   และความสามารถที่จะใช้จิตวิทยา หรือเทคนิคในการบังคับบัญชา  ต้อง
ใช้คุณธรรม  จริยธรรมมาประกอบใช้ในการบริหารงานบุคคล หากผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารมนุษย์
อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว  ย่อมประสบความส าเร็จอย่างแน่นอน (พรชัย  จิตตะสนธิ,3552) 
 จากข้อมูลระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, 3557) โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเมือง จังหวัดปทุมธานี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 ซึ่งมีภารกิจด้านการจัดการศึกษา  ตั้งแต่ช่วงชั้นที่     และช่วงชั้นที่ 4 มีโรงเรียนจ านวน 4 
โรงเรียน ได้แก่ 2. โรงเรียนปทุมวิไล มีบุคลากรจ านวน 2 5  คน 3. โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุ งปทุมธานี มี
บุคลากรจ านวน 99  คน  . โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” มีบุคลากรจ านวน 46  คน และ 4. โรงเรียน
หอวัง ปทุมธานี มีบุคลากรจ านวน 88  คน รวมจ านวนข้าราชการครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ านวนทั้งสิ้น  68 คน     
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเมือง จังหวัดปทุมธานี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้
ปรับโครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล  ตามมาตรา   9  ก าหนดให้กระทรวง
กระจายอ านาจการบริหาร  และการจัดการศึกษาทั้งด้านการบริหารงานวิชา การบริหารงบประมาณ  การ
บริหารงานบุคคล การบริการกิจการนักเรียน และการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใน     เขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง  และได้ยกระดับการบริหารงานบุคคล  ใน
ขอบข่ายการบริหารงานบุคคลเป็นการปฏิบัติงานที่ต้อง  ควบคุม  ดูแลรับผิดชอบบุคลากรทุกคน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอนของบุคลากรครู การให้บริการของลูกจ้างต่อโรงเรียนเป็นไปอย่างถูกต้อง   
มีขวัญก าลังใจที่ดีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สูงขึ้น  การบริหารงานบุคคลจึงมีความจ าเป็นต้องควบคุม 
ดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องภายใต้ระเบียบแบบแผนของการบริหารในระบบราชการ  โดยยึด
หลักความเสมอภาคเป็นมาตรฐาน และมีคุณธรรมโดยเน้นการประสานงานเป็นหลัก   และการปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวข้องกับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  บางครั้ งมีการกระทบกระทั่งกันอันเนื่องมาจากการ
บังคับใช้ระเบียบ  ข้อปฏิบัติของทางราชการในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบ ถึงแม้จะใช้วิธีประสานงาน
สร้างความเข้าใจมาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่อาจมั่นใจได้ในความรู้สึกที่แท้จริงของบุคลากรจ านวนมากที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานบุคคล ผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องท าการวิจัยเพื่อศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคลของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
เพ่ือที่จะได้ข้อมูลและได้สารสนเทศการเปรียบเทียบในด้านความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการ
บริหารงานบุคคลของโรงเรียน เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลที่ได้น าไปปรับปรุงและพัฒนางาน
ของการบริหารงานบุคคลในการก าหนดทิศทางในการบริหารงานต่อไป  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
       2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ าแนกตามเพศและ
ประสบการณ์ในการท างานของข้าราชการครู 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ข้าราชการครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ านวนทั้งสิ้น  68 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย จ านวน 288 คน โดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
    1. ตัวแปรต้น คือ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศและประสบการณ์ในการท างาน  
    2. ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยการหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขใหม่ความ
สมบูรณ์ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 -2.00  และหาค่าความเชื่อมั่นใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  ตามวิธีของ คอนบาค (Cronbach)  ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากบ  
0.97 โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น   ตอน คือ  2. ข้อมูลส่วนบุคคล  3. เนื้อหาที่จะท าวิจัย   . ข้อเสนอแนะ 
(ค าถามปลายเปิด) 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  สามารถสรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้ 
1. สภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 123 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย โดยมีประสบการณ์ในการท างาน 5 – 20  ปี มากที่สุด รองลงมา ได้แก่  มีประสบการณ์ในการท างาน 
น้อยกว่า 5 ปี  และประสบการณ์ในการท างาน มากกว่า 20 ปีขึ้นไป ตามล าดับ 

2. ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ปทมุธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ข้าราชการครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก  

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีเพศแตกต่างกันต่อการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4โดย
ภาพรวม มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า รายด้านมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 ดังนี้ 

     .2 ด้านการวางแผนและก าหนดต าแหน่ง พบว่า ข้าราชการครูที่เป็นเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 สูงกว่าข้าราชการครูที่เป็นเพศชาย 

     .3 ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พบว่า ข้าราชการครูที่เป็นเพศหญิง มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สูงกว่าข้าราชการครูที่เป็นเพศชาย 

4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันต่อการ
บริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 4 โดยภาพรวม มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า รายด้านมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 ดังนี้ 
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    4.2 ด้านการวางแผนและก าหนดต าแหน่ง พบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท างานมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 แตกต่างกัน 

    4.3 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง พบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท างานมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 แตกต่างกัน 

    4.  ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์
ในการท างานมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 แตกต่างกัน 

    4.4 ด้านวินัยและการรักษาวินัย พบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท างานมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 แตกต่างกัน  

จากนั้นผู้วิจัยจึงน ามาเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheff’e Post hot 
Comparison) พบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี กับ 5-20 ปี กับมากกว่า 20 
ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 โดย
ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปีขึ้นไป  มีความคิดเห็นสูงกว่าข้าราชการครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี กับ 5-20 ปี ส่วนข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท างานอ่ืน ๆ 
ไม่แตกต่างกัน 
การอภิปรายผล  

จากการวิจัยเรื่อง  ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 พบว่า ประเด็นที่น่าสนใจ
ควรน ามาอภิปรายผลดังนี้ 

1. การแสดงความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ข้าราชการครู มีความคิดเห็นโดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นในด้านการวางแผนและก าหนดต าแหน่งมากที่สุด  
รองลงมา คือ ด้านการออกจากราชการ รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รองลงมา คือ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และอันดับสุดท้าย คือ ด้าน
วินัยและการรักษาวินัย ซึ่งอภิปรายในแต่ละด้าน ได้ดังนี้ 

ด้านที่ 2 ด้านการวางแผนและก าหนดต าแหน่ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด   
คือ มีการการก าหนดต าแหน่งบุคลากรโดยค านึงถึงความเหมาะสมตามสาขาที่ต้องการของโรงเรียน  ทั้งนี้ อาจ
เป็นเพราะการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ให้ความส าคัญของการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งเป็นกระบวนการ
ที่มุ่งจะพยายามคาดคะเนความต้องการบุคคลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือก าหนดว่าองค์การสามารถหา
บุคคลที่เหมาะสมเข้ามาท างานได้ในระยะเวลาที่ต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของพรชัย  จิตตะสนธิ (3552)             
ได้ท าการศึกษา การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า การ
ปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาทั้ง 5 ด้านคือ 2.  การวางแผนอัตราก าลัง  และ
ก าหนดต าแหน่ง  3)  การสรรหา  และการบรรจุแต่งตั้ง  ) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 



7 
 

4)  วินัยและการรักษาวินัย  5)  การออกจากราชการมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ของแต่ละด้านได้แก่ 2)  การเสนอแผนอัตราก าลังต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ในระดับมาก 3) การจัด
บุคลากรหรือมอบหมายงานให้บุคลากรเข้าปฏิบัติงานตรงตามความรู้ความสามารถความถนัดและวิชาเอก  ) มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
4) การส่งเสริมบุคลากรดูแลระมัดระวังการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและวินัย  5) การด าเนินการตาม
ขั้นตอน ตลอดจนอ านวยความสะดวกการออกราชการของบุคลากร  ตามล าดับ   

ด้านที่ 3 ด้านการออกจากราชการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด   คือ มีการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่บุคลากร  ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้มีการก าหนดขอบข่ายในการปฏิบัติงาน  ด้านการออกราชการ เป็นขั้นตอน
การลาออก การออกเพราะมีเหตุเสียหาย การเกษียณอายุราชการ การทุพพลภาพ การตาย กรณีมลทินหมอง
มัว กรณีได้รับโทษจ าคุก แล้วแต่ละกรณีที่เป็นเหตุออกจากราชการ ซึ่งสอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ 
(3549) ได้ก าหนดขั้นตอนด าเนินงานการออกจากราชการ 23 กรณี 

ด้านที่   ด้านการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ บุคลากร
เกษียณอายุราชการ ด าเนินการตามระเบียบการเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการบริหารงานบุคคล
ของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  มีการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมขีดศักยภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การให้ประสบ
ความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลักษณ์  ศุภโสภณ (3547) ได้ท าการศึกษา 
สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาของรัฐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี 
ผลการวิจัยสรุปว่า สภาพการบริหารงานบุคคลพบว่า  ด้านการวางแผน โรงเรียนมีการด าเนินการวางแผน
อัตราก าลังคน และก าหนดต าแหน่งไว้ล่วงหน้าให้เหมาะสมกับอัตราส่วนของครูต่อนักเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  โดยค านึงความรู้ความสามารถของครู  จ านวนครูแผนการจัดชั้นเรียนเป้าหมาย  และวิสัยทัศน์การจัด
การศึกษาของโรงเรียน  ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งโรงเรียนด าเนินการ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามความรู้
ความสามารถและความถนัด  หรือ เสนอความต้องการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบตามสาขาวิชาที่ขาดแคลน
ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ผู้บริหารด าเนินการด้วยการให้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
แก่บุคลากรอยู่เสมอจัดบริเวณสถานศึกษาให้สะอาดเรียบร้อยสวยงาม   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเรียนการ
สอนอย่างพร้อมเพียง  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง  ด้วยการเข้ารับการอบรมการจัดท าผลงาน
ทางวิชาการ  และการศึกษาดูงานใน  เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้านวินัยและการรักษาวินัย ผู้บริหารดูแล
ระมัดระวังให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามวินัยของข้าราชการ ด้านการลาออกของข้าราชการโรงเรียนอ านวย
ความสะดวกตามระเบียบ  เมื่อบุคลากรต้องการโอนย้ายหรือลาออกจากราชการ ปัญหาการบริหารงานบุคคล
พบว่า  ปัญหาที่โรงเรียนประสบมากที่สุด คือ โรงเรียนมีบุคลากรไม่ครบวิชาเอก ไม่มีส่วนร่วมในการคัดเลือก
และก าหนดคุณสมบัติบุคลากรที่ต้องการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการไม่สามารถ
ก าหนดคุณวุฒิของบุคลากร  หรือวิชาเอก   ซึ่งมีงบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาบุคลากร  ครูมี
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมากเกินไป   ส่วนปัญหาการลาออกจากราชการมีปัญหาบุคลากรไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือเพียงพอ  เมื่อออกจากราชการ  

ด้านที่ 4 ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด   คือ มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เกี่ยวกับนโยบายการบริหารงาน  และคู่มือการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัด
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานสามารถเปลี่ยน
ทักษะ ความรู้ เจตคติหรือพฤติกรรมของบุคคลได้ ซึ่งถือเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้บุคลากรใน
องค์การ สอดคล้องกับดังที่ศิริพงษ์  เศาภายน (3549) ได้กล่าวว่าในทุกองค์การมีความปรารถนาจะให้บุคลากร
ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี  และมีประสบการณ์ในการท ากิจกรรมที่เขาจะต้องท าถึงแม้ว่าในองค์การจะมี
บุคลากรที่มีคุณลักษณะดังกล่าวแล้วก็ตามก็ยังจ าเป็นต้องมีการฝึกอบรม เนื่องจากงานในปั จจุบันมีความ
ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น การฝึกอบรมจะช่วยให้พนักงานมีระดับความสามารถ  และทักษะเพ่ิมข้ึน  

ด้านที่ 5 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด   
คือ มีการการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งของโรงเรียนโดยโรงเรียนเอง(ครูอัตราจ้าง  ลูกจ้าง
ชั่วคราว) ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีการก าหนดที่มาของผู้สมัครที่มีคุณลักษณะตรงตามที่
องค์การต้องการ และเหมาะสมกับต าแหน่งงาน เพ่ือมุ่งจูงใจผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถและมีทัศนคติที่ดี
ให้เข้ามาร่วมท างานกับองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (3549) ได้ก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 8 กรณ ี

ด้านที่ 6 ด้านวินัยและการรักษาวินัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด   คือ 
กรณีกระท าผิดวินัยที่มีระดับโทษสูงเกินอ านาจสั่งลงโทษ  โรงเรียนจะรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปให้
ด าเนินการต่อ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีระบบการชี้น าและควบคุมการประพฤติของคนหมู่มาก
ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด โดยอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น การลงโทษ การให้รางวัล และการให้ค าปรึกษา 
สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (3549) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนการด าเนินงานการส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ
จรยิธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 35 5 

2. จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีเพศแตกต่างกันต่อการบริหารงานบุคคล
ของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4โดย
ภาพรวม มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า รายด้านมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 คือ ด้านการวางแผนและก าหนดต าแหน่ง พบว่า ข้าราชการครูที่
เป็นเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สูงกว่าข้าราชการครูที่เป็นเพศชาย และด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พบว่า ข้าราชการครูที่เป็นเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคล
ของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สูง
กว่าข้าราชการครูที่เป็นเพศชาย สอดคล้องกับงานวิจัยของวัฒนา  บุญจนะ (3548) ได้วิจัยเรื่อง การ
บริหารงานบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ  จังหวัดปทุมธานี  ผลการวิจัยสรุปว่า  การปฏิบัติงานการ
บริหารงานบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ  จังหวัดประทุมธานี ทั้ง  4  ด้าน คือ การ
วางแผนบุคลากร การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานการบ ารุงรักษาบุคลากร  และการพัฒนาบุคลากร  มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละด้านปรากฏผลดังนี้ คือให้ครูมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการบริหารงานบุคลากร  ให้บุคลากรทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถอย่างอิสระ และเต็มความสามารถ
ในการปฏิบัติงานการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรตามกฎเกณฑ์ด้วยความยุติธรรม  และส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอตามล าดับ 
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 . ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันต่อการ
บริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 4 โดยภาพรวม มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า รายด้านมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 คือ ด้านการวางแผนและก าหนดต าแหน่ง 
ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  และด้านวินัยและการ
รักษาวินัย พบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท างานมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 แตกต่างกัน 
และเมื่อน ามาเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheff’e Post hot Comparison) พบว่า 
ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี กับ 5-20 ปี กับมากกว่า 20 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 โดยข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานมากกว่า 20 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นสูงกว่าข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี 
กับ 5-20 ปี ส่วนข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท างานอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ
นงลักษณ์  ศุภโสภณ (3547) ได้ท าการศึกษา สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาของรัฐ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า สภาพการบริหารงานบุคคลพบว่า  ด้านการ
วางแผน โรงเรียนมีการด าเนินการวางแผนอัตราก าลังคน และก าหนดต าแหน่งไว้ล่วงหน้าให้เหมาะสมกับ
อัตราส่วนของครูต่อนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยค านึงความรู้ความสามารถของครู  จ านวนครูแผนการ
จัดชั้นเรียนเป้าหมาย  และวิสัยทัศน์การจัดการศึกษาของโรงเรียน  ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งโรงเรียน
ด าเนินการ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามความรู้ความสามารถและความถนัด  หรือ เสนอความต้องการไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบตามสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ผู้บริหาร
ด าเนินการด้วยการให้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  แก่บุคลากรอยู่เสมอจัดบริเวณสถานศึกษาให้สะอาด
เรียบร้อยสวยงาม  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างพร้อมเพียง  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
พัฒนาตนเอง  ด้วยการเข้ารับการอบรมการจัดท าผลงานทางวิชาการ  และการศึกษาดูงานใน  เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนด้านวินัยและการรักษาวินัย ผู้บริหารดูแลระมัดระวังให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามวินัยของ
ข้าราชการ ด้านการลาออกของข้าราชการโรงเรียนอ านวยความสะดวกตามระเบียบ   เมื่อบุคลากรต้องการ
โอนย้ายหรือลาออกจากราชการ ปัญหาการบริหารงานบุคคลพบว่า  ปัญหาที่โรงเรียนประสบมากที่สุด คือ 
โรงเรียนมีบุคลากรไม่ครบวิชาเอก ไม่มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและก าหนดคุณสมบัติบุคลากรที่ต้องการจัด
บุคลากรเข้าปฏิบัติงานไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการไม่สามารถก าหนดคุณวุฒิของบุคลากร  หรือวิชาเอก   
ซึ่งมีงบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาบุคลากร  ครูมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมากเกินไป   ส่วนปัญหา
การลาออกจากราชการมีปัญหาบุคลากรไม่ได้รับความช่วยเหลือเพียงพอ  เมื่อออกจากราชการ  
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