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ความคดิเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวิภาวดี เขตดอนเมือง 

ดารัตน  วรธรรมพิทกัษ์* 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู

เก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2  
สหวิทยาเขตวิภาวดี เขตดอนเมือง โดยจ าแนกตาม เพศ และประสบการณ์ในการท างาน กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ 
ครูผูส้อนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวิภาวดี เขตดอน
เมือง ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 โรงเรียน จ านวน 182 คน  กลุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่ายโดยใชต้าราง Krejcie 
และ Morgan ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 123 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ผา่นการทดสอบหาค่า
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง Index of Congruence (IOC) และค่าความเช่ือมัน่  
โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค(Cronbach)ไดค่้าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.918  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู คือ ร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวิภาวดี เขตดอนเมือง จ าแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยใชค่้าที (t-test) ส่วนจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)  
หากมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จะเปรียบเทียบค่าคะแนนเป็นรายคู่ ตามวิธี
ของเชฟเฟ (Scheffe’s Post hoc Comparison) 
 

ผลการวจิัยพบว่า 
1. ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวิภาวดี เขตดอนเมือง โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
2. ครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวิภาวดี เขตดอนเมือง โดยภาพรวมและรายดา้น 
ไม่แตกต่างกนั 

3. ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวิภาวดี เขตดอนเมืองโดยภาพรวม
และรายดา้น ดา้นการจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังาน ดา้นการพฒันาบุคลากรดา้นการธ ารงรักษาบุคลากร และดา้นการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร ไม่มีความแตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการวางแผนงานบุคลากร มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แตกต่างกนั  

 

ค าส าคญั 
 ความคิดเห็นของครู. การบริหารงานบุคคล 
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บทน า 
การบริหารงานบุคลากร เป็นงานหลกัของการบริหารงานของทุกหน่วยงาน เพราะเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บุคคลและผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งให้ความส าคญั ต่อทรัพยากรบุคคล และมีบุคลากรท่ีดี มีความรู้ ความสามารถ เขา้มา
ท างาน และสามารถท างานไดอ้ยา่งเต็มท่ี เต็มศกัยภาพ และควรไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือท่ีจะท าให้การ
ท างานในหน่วยงานประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพตรงตามความตอ้งการท าก าหนดไว ้  ดงัท่ี ธงชยั สนัติ
วงษ ์(2536, หนา้ 3) ไดก้ล่าววา่ การบริหารงานบุคคล หมายถึง ภารกิจของผูบ้ริหารทุกคน และของผูช้  านาญการ
ดา้นบุคลากรโดยเฉพาะ ท่ีมุ่งปฏิบติัในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบับุคลากร เพ่ือให้ปัจจยัดา้นบุคคลขององคก์ารเป็น
ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งผลส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์าร 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  (2541, หนา้ 5) ไดส้รุปความส าคญัของการบริหารบุคลากรว่า ใน
บรรดาทรัพยากรบริหาร 4 อยา่ง ท่ีเรียกยอ่ๆว่า “4M  ”นั้น บุคลากรไดรั้บการพิจารณาว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดใน
การบริหาร ทั้งน้ีเพราะบุคลากรเป็นผูจ้ดัหาและใชท้รัพยากรบริหารอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วสัดุอุปกรณ์ และการ
จดัการ หน่วยงานใดก็ตามเร่ิมตน้ดว้ยการมีบุคลากรท่ีมีความเก่ง กลา้ สามารถแลว้ ปัจจยัอ่ืนๆ  
ก็จะดีตามมาเอง 
 ดงันั้นคนหรือบุคลากรจึงถือไดว้่าเป็นหัวใจของการบริการท่ีทุกหน่วยงานจะขาดไม่ได ้โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ โรงเรียนซ่ึงตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน อยา่งท่ี วิจิตร ศรี
สอา้น (2525, หนา้ 6) เป็นหน่วยงานดา้นการศึกษา กล่าวว่า โรงเรียนซ่ึงมีภาระกิจหลกัในการให้การศึกษาแก่เดก็
และเยาวชน  การท่ีโรงเรียนจะท าภารกิจหลกัให้ไดดี้มีคุณภาพนั้น โรงเรียนจ าเป็นตอ้งมีบุคลากร ซ่ึงไดแ้ก่ ครู 
อาจารย ์และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมกบังาน 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงาน
บุคลากรของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวิภาวดี  เขต
ดอนเมือง  มีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากรทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การวางแผนงานบุคลากร
(2) การจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังาน (3) การพฒันาบุคลากร (4) การธ ารงรักษาบุคลากร (5) การประเมินผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากร ทั้งน้ีเพ่ือให้ไดท้ราบหลกัและความจ าเป็นในการบริหารงานบุคลากร พร้อมทั้งน าผล
การศึกษาท่ีไดอ้าจสามารถน าไปเป็นขอ้มลูประกอบการจดัท ารูปแบบการพฒันาการบริหารงานบุคลากร ใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาดงักล่าวให้มีศกัยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมากยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษารายละเอียด ดงัต่อน้ี 
.1  เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวิภาวดี เขตดอนเมือง 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวิภาวดี เขตดอนเมือง จ าแนกตาม เพศ และ
ประสบการณ์ในการท างาน 
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ขอบเขตของการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ครูผูส้อนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวิภาวดี เขตดอนเมือง ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 โรงเรียน ไดแ้ก่ (1) ครู
โรงเรียนสีกนั(วฒันานันทอุ์ปถัมภ์) จ  านวน 102 คน (2) ครูโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา   จ  านวน  80 คน รวม
ประชากรทั้งหมด 182 คน การเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาตร้ังน้ี โดยใชต้ารางของ Krejcie Morgan เป็น
การสุ่มอยา่งง่าย ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 123 คน   
 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ เพศ และประสบการณ์ในการท างาน  

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากร 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การวางแผน
งานบุคลากร (2) การจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังาน (3) การพฒันาบุคลากร (4) การธ ารงรักษาบุคลากร (5) การ
ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร 
 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยการหา
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง Index of Congruence (IOC) และค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค(Cronbach) ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.918 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
2 ตอนคือ      
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มลูพ้ืนฐาน เก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย เพศ และ
ประสบการณ์ในการท างาน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวิภาวดี  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด คือ 5, 4, 3, 2, 1 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
  1. ขอ้มลูเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการแจกแจงความถ่ีหาค่า
ร้อยละ 
  2. ขอ้มลูเก่ียวกบัความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวิภาวดี เขตดอนเมือง วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชก้าร
หาค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวิภาวดี เขตดอนเมือง จ  าแนกตามเพศ โดยใช ้t-test 
 4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวิภาวดี เขตดอนเมือง จ  าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) หากมีความคิดเห็น
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แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จะเปรียบเทียบค่าคะแนนเป็นรายคู่ ตามวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s 
Post hoc Comparison)  
 
ผลการวจิัย 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูสามารถสรุปเป็นขอ้ๆไดด้งัน้ี 
 1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่ง 123 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงโดยมีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 10 ปี มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ นอ้ยกว่า 5 ปี 
  2. ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวิภาวดี เขตดอนเมืองครูผูส้อนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมและราย
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
  3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากร
ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวิภาวดี เขตดอนเมือง 
โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
  4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
การบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 สหวิทยา
เขตวิภาวดี เขตดอนเมืองโดยภาพรวมและรายดา้น ดา้นการจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังาน ดา้นการพฒันาบุคลากรดา้น
การธ ารงรักษาบุคลากร และดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร ไม่มีความแตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการ
วางแผนงานบุคลากร มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แตกต่างกนั  
      
อภปิรายผล 
 จากการวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวิภาวดี เขตดอนเมือง พบว่า ประเด็นท่ีน่าสนใจควร
น ามาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1. การแสดงความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวิภาวดี เขตดอนเมือง โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก ในการบริหารงานบุคคลนั้นจะตอ้งเนน้ท่ีบุคลากรเป็นหลกัในการปฏิบติังานในแต่ละ
งาน ซ่ึงงานท่ีจะให้บุคลากรปฏิบติัจะตอ้งตรงกบัความสามารถของบุคลากร เพ่ือให้งานท่ีปฏิบติัออกมาตรงตาม
วตัถุประสงคแ์ละแผนท่ีวางไว ้ดว้ยกระบวนการต่าง ๆ ท่ีจะท าให้บุคลากรไดป้ฏิบติังานอยูใ่นสายงานของ
ผูบ้ริหารไดน้านท่ีสุดจะตอ้งจดัให้บุคลากรไดมี้การพฒันาตนเองในดา้นความรู้ความสามารถและทกัษะในวิชาชีพ 
ติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน และสนบัสนุน ให้ก  าลงัใจ เพ่ือธ ารงรักษาบุคลากรให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ความสุขและมีคุณภาพ เป็นไปตามทฤษฎี หลกัการ แนวคิด ของธงชยั สันติวงษ ์(2539, หนา้ 3) ไดใ้ห้ความหมาย
ของการบริหารงานบุคลากร หมายถึง ภาระกิจของผูบ้ริหารทุกคนและของผูช้  านาญการดา้นบุคลากรโดยเฉพาะท่ี
มุ่งปฏิบติัในกิจกรรมทั้งปวงท่ีเก่ียวกบับุคลากร เพ่ือให้ปัจจยัดา้นบุคลากรขององคก์ารเป็นทรัพยากรท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา ซ่ีงจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายขององคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศศิธร 
ยอดออน (2561) ท่ีศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอ
เวียงสา สังกดัส านกังานเขตพ่ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พบว่าโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั
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มาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พนิดา โพสี (2559) ท่ีศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของครูผูส้อนต่อการบริหารงาน
บุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายเพชรคีรีอ  าเภอคีรีมาศ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทยัเขต 1 พบว่า โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั มาก ซ่ึงอภิปรายในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 
 ดา้นท่ี 1 ดา้นการวางแผนงานบุคลากร พบว่า โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก แสดงว่า 
ผูบ้ริหารมีการจดัท าปฏิทินการปฏิบติังานเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานตามแผนงาน เพ่ือให้บุคลากรไดมี้
การด าเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว ้ให้บุคลากรไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนงานบุคลากรให้ตรงกบังานท่ีปฏิบติั 
จดัท าแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน และประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรตาม
แผนงานท่ีจดั จึงท าให้ ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากร ดา้นการวางแผนงานบุคลากร อยูใ่น
ระดบัมาก เป็นไปตามทฤษฎี หลกัการ แนวคิด ของวลิาวรรณ รพีพิศาล (2550, หนา้ 57) ไดส้รุปเก่ียวกบั การ
วางแผนทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกระบวนการวิเคราะห์และคาดคะเนความตอ้งการของทรัพยากรมนุษยข์ององคก์าร
ในอนาคตอยา่งเป็นระบบโดยจะตอ้งระบุจ านวน คุณสมบติัของบุคลากร รวมถึงระดบัความรู้ความสามารถ และ
ทกัษะท่ีตอ้งการสอดคลอ้งกบัแผนงานท่ีองคก์ารก าหนดไว ้ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่าจะไดบุ้คลากรท่ีเพียบพร้อมใน
คุณสมบติั มีจ  านวนเพียงพอกบัภารกิจขององคก์ารท่ีจะจดักระท าในอนาคตเป็นส าคญั และส่ิงท่ีควรตระหนกัมาก
ท่ีสุดคือ การก าหนดแนวทางปฏิบติัและแผนการใชบุ้คลากรให้เกิดคุณค่าสูงสุดแก่องคก์ารซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ พนิดา โพสี (2559, หนา้9) ท่ีศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของครูผูส้อนต่อการบริหารงานบุคลากรของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายเพชรคีรีอา เภอคีรีมาศ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุ
โขทย ัเขต 1 ผลการวิจยัพบว่าโดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุธิดา สุ
วินทรากร (2559, หนา้4) ท่ีศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารงานบุคลากร
ของกลุ่มโรงเรียนอ าเภอบางไทรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมาก 
 ดา้นท่ี 2 ดา้นการจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังาน พบว่า โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก แสดงว่า 
ผูบ้ริหารมีการจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังานไดต้รงตามความรู้ความสามารถ มีการประชุมช้ีแจงนโยบายของโรงเรียน 
จดัท าแผนโครงสร้างการท างานตามสายบงัคบับญัชาและมอบหมายหนา้ท่ีการปฏิบติังานให้กบับุคลากรอยา่ง
ยติุธรรมเหมาะสม โดยให้บุคลากรไดแ้สดงความสามารถอยา่งอิสระและประเมินการท างานอยา่งสม ่าเสมอ จึงท า
ให้ ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากร ดา้นการจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก 
เป็นไปตามทฤษฎี หลกัการ แนวคิด ของดนยั เทียนพุฒิ (2543, หนา้ 43) กล่าวว่า การจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังานนั้น
ตอ้งให้ไดค้นดี     มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกบังานหรือต าแหน่ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
สุธิดา สุวินทรากร (2559, หนา้5) ท่ีศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารงาน
บุคลากรของกลุ่มโรงเรียนอ าเภอบางไทรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวม มีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณิชาภทัร เจริญรัมย ์(2559, หนา้5 )  ท่ีศึกษาเร่ืองความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานบุคคลในเขตห้วยราชสังกดัส านกังานเขตพ้ืนทการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 2 ผลการวิจยั
พบว่า โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
 ดา้นท่ี 3 ดา้นการพฒันาบุคลากร พบว่า โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก แสดงว่า ผูบ้ริหารมี
การสนบัสนุนให้บุคลากรไดเ้ขา้ร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในท่ีต่าง ๆ ตามแผนท่ีโรงเรียนก าหนด 
เชิญวิทยากรมีให้ความรู้ เพ่ือพฒันาตนเองและพฒันาทางดา้นวิชาชีพ มีการติดตามผลการปฏิบติังานหลงัจากการ
พฒันาตนเอง นอกจากนั้นยงัส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศให้แก่บุคลากร และสนบัสนุนการผลิตส่ือการ
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จดัการเรียนรู้ใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอนให้กบันกัเรียน จึงท าให้ ความคิดเห็นของครู
เก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากร ดา้นการพฒันาบุคลากร อยูใ่นระดบัมาก เป็นไปตามทฤษฎี หลกัการ แนวคิด ของ
วิชยั โถสุวรรณ (2549, หนา้ 65-67) กล่าวถึงการฝึกอบรม คือ การท าให้คนเหมาะสมกบังาน โดยจะเป็นการเนน้
การพฒันาคนไปสู่ต ่าแหน่งหนา้ท่ี หรืออาชีพ ซ่ึงถือเป็นวิธีการเพ่ิมสมรรถภาพในการท างานของบุคลากรทั้งดา้น
ความคิด การกระท า ความสามารถ ความรู้ ความช านาญและการแสดงออก และยงัเป็นกระบวนการท่ีใชเ้สริม
ความรู้ ทกัษะและความสามารถในการท างานของบุคลากรให้เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ศศิธร ยอดออน (2560, หนา้8) ท่ีศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคลากรใน
โรงเรียนประถมศึกษา อ  าเภอเวียงสา ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า โดย
ภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พนิดา โพสี (2559, หนา้9) ท่ีศึกษาเร่ือง 
ความคิดเห็นของครูผูส้อนต่อการบริหารงานบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายเพชรคีรี สังกดัสา
นกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มาก 
 ดา้นท่ี 4 ดา้นการธ ารงรักษาบุคลากร พบว่า โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก แสดงว่า 
ผูบ้ริหารยนิดี ยกยอ่งชมเชยบุคลากรท่ีประสบความส าเร็จในการปฏิบติังาน ท่ีมาจากความสามารถในการ
ปฏิบติังานโดยไดรั้บการสนับสนุน ส่งเสริมบรรยากาศในการท างานให้มีความสามคัคีกนั ส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตยในการปฏิบติังาน รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ส่งเสริม
บุคลากรเขา้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้อยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ียงัช่วยเหลือเบิกจ่ายเงินสวสัดิการต่าง ๆ
ให้แก่บุคลากรท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว จึงท าให้ ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากร ดา้นการ
ธ ารงรักษาบุคลากร อยูใ่นระดบัมาก เป็นไปตามทฤษฎี หลกัการ แนวคิด ของพยอม วงศส์ารศรี (2534, หนา้ 203-
204) ไดก้ล่าวว่า การธ ารงรักษา คือ การท่ีองคก์ารจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีมุ่งป้องกนัพฒันาและแกไ้ขความไม่ปลอดภยั
ทางดา้นกายและจิตท่ีอาจเกิดข้ึนในการท างานของพนกังาน ทั้งน้ีเพ่ือธ ารงรักษาให้เขาสามารถปฏิบติังานให้แก่
องคก์ารดว้ยความปลอดภยั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุธิดา สุวินทรากร (2560, หนา้8) ท่ีศึกษาเร่ือง ความพึง
พอใจของครูท่ีมีต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารงานบุคลากรของกลุ่มโรงเรียนอา เภอบางไทร จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ศศิธร ยอดออน (2560, หนา้9) ท่ีศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน
ประถมศึกษา อ  าเภอเวียงสา ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวม 
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นท่ี 5 ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน พบว่า โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก แสดงว่า 
ผูบ้ริหารมีการก าหนดมาตรฐานวิธีการในการประเมินการปฏิบติังานก็คือมีแบบแผนและคณะกรรมการในการ
ประเมินอยา่งชดัเจนและเป็นระบบโดยการติดตามผลการปฏิบติังานของบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ ประเมินผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากรอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม และน าผลการประเมินมาเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาการให้
ขั้นเงินเดือน นอกจากนั้นยงัน าผลการประเมินการปฏิบติังานมาเป็นขอ้มลูในการวางแผนการปฏิบติังานในปี
ถดัไป จึงท าให้ ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากร ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน อยูใ่น
ระดบัมาก เป็นไปตามทฤษฎี หลกัการ แนวคิด ของธญัญา ผลอนนัต ์(2546, หนา้ 33) กล่าวถึง การประเมินผลเป็น
กระบวนการในการตดัสินใจ วินิจฉยัและตีราคาอยา่งยติุธรรมให้สัมพนัธ์กบัมาตรฐานท่ีวางไว ้และมีการป้อน
ขอ้มลูกลบั ดงันั้น การประเมินผลการปฏิบติัของพนกังานก็คือ การวางมาตรฐานการท างาน ตดัสินใจ วินิจฉยั และ
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ให้คะแนนแก่ผลการปฏิบติังานตามจริงของพนกังาน ให้สัมพนัธ์กบัมาตรฐานท่ีวางไวแ้ละจดัให้มีการป้อนขอ้มลู
กลบัสู่พนกังาน เพ่ือยกระดบัการปฏิบติังานท่ีดีอยูแ่ลว้และให้ดีข้ึนไปอีกและกระตุน้ให้ก  าจดัขอ้บกพร่องท่ีมีอยู ่
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญเพง็ นิลสมบรูณ์ (2560, หนา้8) ท่ีศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสานกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า โดย
ภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนิษฐา โนนสูง (2559, หนา้8) ท่ีศึกษา
เร่ือง ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลโรงเรียนก าแพง สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 28 ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  
 2. จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวิภาวดี เขตดอนเมือง ความคิดเห็นของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีต่อการใชก้ารบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนมธัยมศึกษา จ าแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมและราย
ดา้น ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้อาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารไดส่้งเสริมสนบัสนุน ปฏิบติั
ตนและให้ความใสใจบุคลากรในโรงเรียนอยา่งเท่าเทียมกนั บุคลากรเพศชายและเพศหญิงไดรั้บการพฒันาความรู้
ความสามารถ และการรับงานท่ีน ามาปฏิบติัท่ีเหมือนกนั จึงท าให้ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงาน
บุคลากรทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนิษฐา โนนสูง 
(2560) ท่ีศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่องานบุคคล โรงเรียนก าแพง สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 28 พบว่า ครูท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นของครูท่ีมีต่องานบุคคล โรงเรียนก าแพง สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ขนิษฐา สิงห์พรม (2560) ท่ีศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในพ้ืนท่ีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 พบว่า ครูท่ีมีเพศ
ต่างกนั มีความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมธัยมศึกษาในพ้ืนท่ีสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ 
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวม และรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 3. ผลจากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวิภาวดี เขตดอนเมือง จ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างาน พบว่า โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการวางแผนงานบุคลากรมีความแตกต่าง 
ครูท่ีมีประสบการณ์ท างานในการท างานมากกว่า 10 ปี กบัประสบการณ์ท างานนอ้ยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นของครู
เก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 สห
วิทยาเขตวิภาวดี เขตดอนเมือง ในดา้นการวางแผนงานบุคลากรความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองมาจาก ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมากไดป้ฏิบติังานในดา้นการ
วางแผน การศึกษาดูงานให้เขา้ใจและสามารถท่ีจะน ามาปฏิบติัไดต้รงตามสายงานอยา่งถูกตอ้ง เขา้ใจและมี
ประสิทธิภาพมากกว่าครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกว่า จึงท าให้ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงาน
บุคลากรของโรงเรียนมธัยมศึกษา แตกต่างกนั เป็นไปตามทฤษฎี หลกัการ แนวคิดในการท างานดา้นการ
บริหารงานบุคลากร บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมาก จะมีความเขา้ใจการท างาน การมองบริบทของ
บุคคลท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งในดา้นการท างาน ลกัษณะนิสัย ท่ีจะน าไปสู่การ
วางแผนให้บุคลากรเขา้ท างานตามสายงานท่ีถนดัและสามารถท่ีจะท างานไดอ้ยา่งมีความสุข ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ  บุษรา พาค า (2560) ท่ีศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนนวมิ
นทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 พบว่า ครูท่ีมี
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ประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 6 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในส่วนของรายดา้นพบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 ไดแ้ก่
ดา้นการวางแผนอตัราก าลงั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จกัรี ทุ่มเกิด (2560) ท่ีศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของครู
ต่อการบริหารงานบุคคลกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตวงัทองหลาง (ประเภทโรงเรียนทัว่ไป) สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนัมีความความคิดเห็นของครู
ต่อการบริหารงานบุคคลกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตวงัทองหลาง(ประเภทโรงเรียนทัว่ไป) สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ดา้นการวางแผนและการก าหนดต าแหน่ง ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการการปฏิบติัราชการ 
ดา้นวินยัและการด าเนินการทางวินยั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 นอกนั้นไม่พบ
ความแตกต่าง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย 
  1.1 ดา้นการวางแผนงานบุคลากร ควรจะมีการส ารวจความตอ้งการของบุคลากรและวเิคราะห์ปริมาณ
งานในการก าหนดบุคลากรในจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังานให้เหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติั 
  1.2 ดา้นการจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังาน ควรจะมีการมอบหมายงานให้กบับุคลากรอยา่งยติุธรรมตาม
บทบาทหนา้ท่ี และมีการให้บุคลากรไดแ้สดงความสามารถในการท างานอยา่งอิสระ 
 1.3 ดา้นการพฒันาบุคลากร ควรจะมีการติดตามผลการปฏิบติังานของบุคลากรหลงัจากท่ีมีการพฒันา
ตนเองในดา้นต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ   
 1.4 ดา้นการธ ารงรักษาบุคลากร ควรจะมีการส่งเสริมบรรยากาศความเป็นประชาธิปไตยในการ
ปฏิบติังานภายในองคก์ร เบิกจ่ายเงินสวสัดิการต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรอยา่งรวดเร็วถูกตอ้ง 
 1.5 ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ควรจะมีการแจง้ผลการปฏิบติังานให้กบับุคลากรทุกคนให้ทราบ
อยา่งถูกตอ้งและโปร่งใส ยติุธรรม 
 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรท าวิจยั เร่ือง ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
 2.2 ควรท าวิจยัความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนมธัยมในเขตอ่ืน เพ่ือน า
ขอ้มลูท่ีไดม้าพฒันาต่อไป 
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