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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห 25 อําเภอรองกวาง จังหวัดแพรS 2)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการ
บริหารงานบุคลากรจําแนกตาม เพศ วุฒิทางการศึกษา และตําแหนSงหนาที่ปVจจุบัน กลุSมตัวอยSาง คือ
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 14 คน และครูผูสอน จํานวน 36 คน รวมทั้งหมด 50 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิ จั ยไดแกS แบบสอบถาม วิเ คราะหขอมู ล โดยใชความถี่ คS ารอยละ คSาเฉลี่ ย สS วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคSาที
ผลการวิ จัยพบวS า 1)ผูบริหารสถานศึก ษาเห็นวSาการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห 25 อําเภอรองกวาง จังหวัดแพรS โดยภาพรวมอยูSในระดับมากและความคิดเห็ น
ครูผูสอน โดยภาพรวมอยูSในระดับมาก 2)ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนที่มีตSอการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน จําแนกตามเพศ จําแนกตามวุฒิการศึกษา
และจําแนกตามตํ าแหนS งหนาที่ปV จ จุบั น พบวS า ผู บริ ห ารสถานศึ กษาและครูผู สอนมี ความคิดเห็ น
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เกี่ยวกับการบริหารงานบุ คลากรในโรงเรียนราชประชานุเคราะห 25 อําเภอรองกวาง จังหวัดแพรS
ไมSแตกตSางกัน
คําสําคัญ : 1. การบริหารงานบุคลากร 2. บุคลากร 3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห 25
ABSTRACT
The objectives of the research article were 1) to study the situations of personnel
administration of Rajprachanukroh 25 school, Rongkwang district, Phrae province, 2)
to compare the levels of opinion in personnel administration divided by gender,
educational background and current position. The samples in this study were 14 school
administrators and 36 teachers who were working in Rajprachanukroh 25 school
totally 50 persons. The instrument in this study was survey questionnaires. The statistics
that were used for data analysis were Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation,
and t-test.
The research result were found that: 1. The overall results of personnel
administration of Rajprachanukroh 25 school showed high level of opinion. The result
from teacher showed high level of opinion. 2. The comparison of the readings between
school teachers and administrators in personnel administration of Rajprachanukroh 25
school, Rongkwang district, Phrae province divided by gender, educational background
and current position were not different, significantly.
Keywords : 1. Personnel Administration 2. Personnel 3. Rajprachanukroh 25 School
1. ความสําคัญและที่มาของป`ญหาที่ทําการวิจัย
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแหS ง ชาติ ฉบั บที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ไดจั ดทํ าขึ้นใน
ชSวงเวลาที่ประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอยSางรวดเร็วและสSงผลกระทบอยSางรุนแรงกวSาชSวงที่ผSานมา ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10
สังคมไทยไดอัญเชิญหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกตใชอยSางกวางขวางในทุกระดับ
ตั้งแตSระดับปVจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งไดมีสSวนเสริมสรางภูมิคุมกันและ
ชSวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูSไดอยSางมั่นคงทSามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลSาว ในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทุกภาคสSวนในสังคมไทยเห็นพองรSวมกันนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงมาเปxนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยSางตSอ เนื่อง เพื่อมุSงใหเกิดภูมิคุมกันและมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอยSางเหมาะสม เพื่อใหการพัฒนาประเทศสูSความสมดุลและยั่งยืน
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเปxนการนําภูมิคุมกันที่มีอยูS พรอมทั้ง
เรSงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศใหสามารถปรั บ ตั ว รองรั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงไดอยS า งเหมาะสม โดยให
ความสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาคนและสั ง คมไทยใหมี คุ ณภาพ มี โ อกาสเขาถึ ง ทรั พ ยากร และไดรั บ
ประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยSางเปxนธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวย
ฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปxน
มิตรตS อสิ่ งแวดลอมขณะเดียวกั นยั งจํ าเปx นตองบริ หารจั ดการแผนพัฒ นาฯฉบั บที่ 11 ใหบั งเกิดผล
ในทางปฏิบัติไดอยSางเปxนรูปธรรม ภายใตหลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจ และการมีสSวนรSวมของทุกภาค
สSวนในสังคมไทย ซึ่งจะนําไปสูSการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหSงชาติ ฉบับที่ 10 มีเปzาหมายในการพัฒนาคนทั้งทาง
ดานรSาง กายจิตใจความรูความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ ใหมีคุณภาพพรอมคุณธรรมและ
รอบรูอยSางเทSาทันพึ่งตนเองไดมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตเพราะคนหรือบุคลากรเปxนทรัพยากรที่มี
คSาอยSางยิ่งในการบริหาร งานใหประสบความสําเร็จ คนหรือบุคลากรมีชีวิตจิตวิญญาณแหSงความคิด
อยSางสรางสรรคปฏิบัติอยSางถูกตองดวยความมุSงมั่นศรัทธาเสียสละรับผิด ชอบตSอองคการ เพื่อพัฒนา
องคการใหมีความเจริญกาวหนาอยSางยั่งยืนตลอดไป แตSอยSางไรก็ตามคนหรือบุคลากรก็เปxนตัวปVญหา
อุปสรรค สกัดกั้นความเจริญงอกงามขององคการไดเชSน เดียวกัน ถาองคการนั้นไดคนที่ไรคุณธรรม
ไรคุณภาพ ไมSมีประสิทธิภาพในการทํางานไมSมีความรับผิดชอบ ซึ่งในทุกองคการทุกสังคมยSอมมีคน
ประเภทนี้ อยูSบางไมSมากก็นอย การดําเนินงานของสถานศึกษาจะประสบความสําเร็จและบรรลุตาม
เปzาหมายไดจะตองอาศัยทรัพยากรบุ คคลที่ดี มีคุณภาพ และการบริห ารบุ คลากรอยSางเปxนระบบ
ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาและผูที่มีสSวนเกี่ยวของจะตองตระหนักและใหความสําคัญตSอทรัพยากรบุคคล
และมีบุคลากรที่ดีมีความรูความสามารถเขามาทํางานและสามารถทํางานไดอยSางเต็มที่เต็มศักยภาพ
ในขณะเดียวกันบุคลากรที่มีอยูSควรไดรับการพัฒนาอยSางตSอเนื่อง อันจะสSงผลใหบุคลากรมีความรู
ความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และบุคลากรควรไดรับการเสริม สรางขวัญและ
กําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานซึ่งจะทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจที่จะทํางานนั้นๆ ดวยความเต็มใจและ
ทํางานไดอยSางมี ความสุ ข ดัง ที่ สมพงษ เกษมสิ น (2523 : 3) ไดใหขอคิดเห็นวSา “ไมS วSาจะเปx น
ลักษณะกระบวนการบริหารหรือในแงSทรัพ ยากรการบริ หารทั้ง ในดานธุรกิจ หรือรัฐ วิสาหกิ จก็ตาม
ความสําคัญของบุคคลและการบริหารบุคคล ยังเปxนเพชรดวงเดSนเสมอ” การบริหารงานบุคคลเปxน
หัวใจของการบริหารไมSวSาหนSวยงานประเภทใด หากการบริหารงานบุคคลบกพรSอง หนSวยงานนั้นจะ
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เจริญกาวหนาไปไดยากเพราะเหตุวSา บุคคลเปxนผูปฏิบัติงาน ผลงานจะดีจะเสีย อยูSที่บุคคลที่ทํางาน
นั้ น ๆ ถาบุ ค คลที่ ไ ดรั บ มอบหมายใหปฏิ บั ติ ง านขวั ญ ไมS ดี ไมS มี กํ าลั งใจ ไมS มี ป ระสิ ท ธิ ภาพผลงาน
ก็จะบกพรSอง แตSถาการบริหารงานบุคคลไดรับความสําเร็จ บุคคลทุกฝ}ายจะรSวมมือปฏิบัติงานอยSางมี
ประสิทธิภาพ (ภิญโญ สาธร, 2519 : ก)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 25 อําเภอรองกวาง จังหวัดแพรS มีบทบาทสําคัญในการจัด
การศึกษาใหแกSเด็ กดอยโอกาสทางการศึกษาที่ไมSสามารถเขารับการศึ กษาตามปกติไดอาทิเด็กถู ก
บังคับใหขายแรงงานเด็กเรSรSอน เด็กที่อยูSในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/ กําพราเด็ก
ที่ถูกทํารายทารุณเด็กยากจน (มากเปxนกรณีพิเศษ) เด็กในชนกลุSมนอย เด็กที่มีปVญหาเกี่ยวกับยาเสพ
ติด เด็กที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดสเด็กในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน โดยจัดบริการ
ทางการศึกษาในลักษณะใหอยูSประจําโรงเรียน บุคลากรที่เขามาปฏิบัติงานในโรงเรียน จึงตองเปxน
บุคลากรที่มีความพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่สอนควบคูSกับการดูแลนักเรียน ตองเปxนผูที่มีความรู ความ
เขาใจ และมีทักษะประสบการณในการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสประเภทอยูSประจํา อีกทัง้ ตอง
เปxนผูที่มีความเสียสละในการปฏิบัติหนาที่เพื่อเด็กดอยโอกาสเปxนพิเศษ ในการสรรหาหรือรับยาย
ผูบริห าร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษามีความจําเปxนที่จะตองไดบุคลากรที่มีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ พบวSา มีบุคลากรที่ไมSพรอมจะปฏิบัติงานในโรงเรียนที่เปxนโรงเรียนประจํา
ตองปรับตัวในการทํางานกับเด็กดอยโอกาสซึ่งมีความแตกตSางตามสภาพปVญหาและวัฒนธรรมสSงผล
ตSอประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน
จากความเปxนมาและความสําคัญดังกลSาว ผูศึกษาเปxนบุคลากรในโรงเรียนราชประชานุเคราะห 25
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพรS จึงสนใจศึกษาการบริหารงานบุคลากร เปxนอยSางไร มีการดําเนินงานอยSางไร
ซึ่งผลการศึกษา อาจนําไปพัฒนาการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค/ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนราชประชานุเคราะห 25 อําเภอรองกวาง
จังหวัดแพรS
2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการบริหารงานบุคลากรจําแนกตามเพศวุฒิ
ทางการศึกษา และตําแหนSงหนาที่ปVจจุบัน
3. ประโยชน/ที่ไดรับจากการวิจัย
3.1. ทําใหทราบสภาพการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนราชประชานุเคราะห 25 อําเภอรองกวาง
จังหวัดแพรS เพื่อนําไปสูSการแกปVญหาไดอยSางมีประสิทธิภาพ
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3.2. ทําใหทราบผลเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการบริหารงานบุคลากรเพื่อนําไปเปxน
ขอมูลสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห 25 อําเภอรองกวาง จังหวัดแพรS ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตSอไป
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปxนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 25 จํานวน 15 คน และครูผูสอน จํานวน 40 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 55 คน
การกําหนดกลุSมตัวอยSางตามตารางของเครจซี่และมอรแกน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 4) โดยการสุSม
อยSางงSายไดกลุSมตัวอยSางทั้งหมด 50 คน ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 14 คน ครูผูสอน
จํานวน 36 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปxนแบบสอบถามเปxนแบบมาตรฐานสSวนประมาณคSา
5 ระดับ มีคSาความเชื่อมั่น เทSากับ 0.953 การวิเคราะหขอมูลผูศึกษานําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห ดังนี้
1)สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และรอยละ นําเสนอในรูปตาราง
ประกอบคําบรรยาย 2)วิเคราะหเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการบริหารงานบุคลากรจําแนกตาม เพศ
วุฒิทางการศึกษา และตําแหนSงหนาที่ปVจจุบัน โดยใชคSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
คSาที (t–test) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนราชประชานุเคราะห 25 อําเภอ
รองกวาง จังหวัดแพรS พบวSา ผูบริหารสถานศึกษาการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน โดยภาพรวมทุก
ดานมีความคิดเห็นอยูSในระดับมาก( X = 4.15, S.D. = .505) และความคิดเห็นครูผูสอน โดยภาพรวม
ทุกดาน อยูSในระดับมาก ( X = 4.09, S.D. = .649)
5.2 ผลศึ ก ษาเปรี ยบเที ยบระดั บ ความคิ ดเห็ นการบริ ห ารงานบุ คลากรจํ าแนกตามเพศ
วุฒิทางการศึกษา และตําแหนSงหนาที่ปVจจุบัน พบวSา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารงานบุ คลากรในโรงเรียนราชประชานุเคราะห 25 อําเภอรองกวาง จังหวัดแพรS
ไมSแตกตSางกันอยSางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไมSเปxนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว
6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาในสSวนที่เกี่ยวของกับการวางแผนงานบุคลากร
ผลการศึกษาในภาพรวมอยูSในระดับมาก ทั้งนี้อาจเพราะวSา โรงเรียนมีการวางแผนใชบุคลากรใหตรง
กับ สายงานความถนั ด ความรู ความสามารถแตSง ตั้ ง คณะกรรมการวางแผนการจั ดการบุ คลากร
วางแผนคาดคะเนความตองการอั ตรากํ าลั ง บุ คลากรเพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ยนแปลง สอดคลองกั บ
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งานวิจัยของ กาญจนา คงมี (2554 : ก) ที่ไดศึกษาความคิดเห็นของครูตSอการบริหารงานบุคคลของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบวSา ดานการ
วางแผนอยูSในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ จันจิรา อินตะเสาร (2550 : ก) ไดศึกษาการ
บริ ห ารงานบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาสั ง กั ดเทศบาลนครเชี ยงใหมS พบวS า ในดานการวางแผนงาน
บุคลากรมีการกําหนดแผนงานไวในแผนกลยุทธ มีการวางแผนใชบุคลากรทีมีอยูSตรงกับงานที่ปฏิบัติ
และบุคลากรมีสSวนรSวมในการวางแผนปฏิบั ติงาน มีการวางแผนบุคลากรเขาปฏิ บัติง านอยSางเปx น
ระบบ การปฏิบัติงานในสSวนที่เกี่ยวของกับ การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบวSา อยูSใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเปxนเพราะวSา มีระบบคัดเลือกบุคลากรในการปฏิบัติงานดวยความโปรSงใส กําหนด
หนาที่ในการปฏิ บั ติง านของบุ คลากรแจงเกณฑการทดลองการปฏิ บั ติง านและการประเมิ นของ
บุคลากรที่เขามาปฏิบัติงานใหมS ใหคําแนะนําและความชSวยเหลือบุคลากรที่มีปVญหาในการปฏิบัติงาน
ดวยความยุติธรรม มีคําสั่งแตSงตั้งใหบุคลากรเขาปฏิบัติงานบุคลากร สอดคลองกับงานวิจัยของ วิไล
วรรณยะสินธ (2552 : ก) ไดศึกษาการบริหารงานบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะหภายหลังการ
ยายไปสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษพบวSามีการกําหนดแผนงานงานดานบุคลากรไวในแผน
กลยุ ท ธมี ก ารมอบหมายงานแกS บุ คลากรอยS างชั ดเจนมี ก ารคั ดเลื อ กบุ ค ลากรใหมSในรู ป แบบของ
คณะกรรมการมี ก ระบวนการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่ โ ปรS ง ใสมี ก ารแจงเกณฑการทดลองงานและ
ประเมินผลบุคลากรใหมSและมีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนSงอยSางชัดเจนมีความเขาใจตรงกันมี
การจัดสวัสดิการดานตSางๆโดยบุคลากรมีสSวนรSวมมีการยกยSองเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคมีผลงานดีเดSนเปxนที่ประจักษสSงเสริมใหบุคลากรไดศึกษาในระดับที่สูงขึน้ มีการประชุมชีแ้ จง
และปฐมนิเทศบุคลากรมีการพิจารณาความดีความชอบในรูปแบบของคณะกรรมการมีการแจงเกณฑ
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งสSวนปVญหาที่พบคือการมอบหมายงานไมSคํานึงถึงปริมาณงาน
และความยากงSายของงานบุคลากรไมSเพียงพอตามเกณฑการวางแผนการใชบุคลากรไมSเปxนระบบขาด
การประชาสั มพันธอยSางทั่วถึงการบรรจุแตSงตั้งบุ คลากรใหมSยังไมSเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
ประจํามีการปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบงานดานการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากรบSอยทําใหเกิดความ
ยุSงยากในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากรการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานไมSตรงกับความรูขาดการ
ประชาสัมพันธอยSางทั่วถึงขาดความดูแลเอาใจใสSตSอชีวิตและความเปxนอยูSของบุคลากรอยSางสม่ําเสมอ
ขาดการเสริ ม แรงจู ง ใจในการทํ างานขาดงบประมาณในการพั ฒ นาบุ คลากรขอเสนอแนะคือ การ
มอบหมายงานใหบุคลากรควรคํานึงถึงปริมาณงานควรมีการวางแผนการใชบุคลากรใหไดประโยชน
สูงสุดควรมีการอบรมใหความรูแกSบุคลากรใหมSเพื่อใหเขาใจบทบาทหนาที่ของโรงเรียนประจําควรเอา
ใจใสSตSอชีวิตและความเปxนอยูSของบุคลากรอยSางสม่ําเสมอควรสนับสนุนดานงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรและสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานควรเป•ดโอกาสใหบุคลากรมีสSวนรSวมในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของตนเองควรสรางเกณฑใหเปxนที่ยอมรับของบุคลากรและครูในโรงเรียน
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6.2 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรใน
โรงเรี ยนราชประชานุเ คราะห 25 อํ าเภอรองกวาง จัง หวัดแพรS ที่ มีเ พศตSางกันมีความคิดเห็นโดย
ภาพรวมทุกดานไมSแตกตSางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเพศของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน เปxน
ตัวแปรที่สําคัญและมีอิทธิพลตSอการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียน และอาจเนื่องมาจากปVจจัยดาน
บุคคลของสังคมไทยมีปVญหาในเชิงระบบ ที่มีปรากฏ การณใหเห็นปVญหา ดานการบริหารงานบุคคลใน
หลายองคการ ซึ่ ง สาเหตุ แหS ง ความลมเหลวของผู นํ า ที่ไมS มี ความสามารถ หวั ง เพี ยงแตS จ ะไดรั บ
เงินเดือนจากคSาความรู กลัวการแขSงขันจากผูตามที่เกSง เปxนคนเห็นแกSตัว ขาดความกลาหาญ มึนเมา
ขาดความสุจริตใจ บาอํานาจ บาตําแหนSง ซึ่งสอด คลองกับแนวคิดของ David Rook และ William
Torbert ที่ไดจําแนกประเภทของผูนํ าไว ซึ่ง เปx นปV จจั ยดานบุคคลโดยเฉพาะผูบริห ารสถานศึก ษา
มีประเด็นสําคัญ คือผูนําประเภทนักการทูต (Diplomat) มีประมาณรอยละ 5 ผูนําประเภทชํานาญการ
(Expert) มีประมาณรอยละ 38 ผูนําประเภทนักสรางสรรคพัฒนา(Alchemist) มีประมาณรอยละ
1 ผูนําประเภทนักฉวยโอกาส(Opportunist) ผูนําประเภทนี้มีเพียงรอยละ 5 ผูนําประเภทขาแนSคนเดียว
(Individualist) มีประมาณรอยละ 10 ของผูนําทั้งหมด(วินิจ คนขยัน, 2555 : 313-316) ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนมีวุฒิการศึกษาแตกตSางกันมีความคิดเห็น โดยภาพรวม ไมSแตกตSางกัน ทั้งนี้
อาจเนื่ อ งจาก ระบบการศึ ก ษาของโลกและของสั ง คมไทยทุ ก ระดั บ เป• ดกวางมากมี ห ลากหลาย
ครอบคลุมทุกกลุSมอายุเปx นการศึกษาตลอดชีวิต การเรียนรูไมSมีการจบสิ้นโลกไรพรมแดนเขาถึงได
หลายชS องทางและมี ก ารตลอดเวลา ดัง นั้ นการจะพั ฒ นาองคกรใหมี คุณภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
ผูบริหารสถานศึกษาจะตองหาวิธีการที่จะไดมาซึ่งบุคคลที่มีความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงานให
ตรงกับตําแหนSงที่ตองการสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาขวัญยืน สุทนฺโต (ฟางทสวัสดิ์) (2554 :
ก) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับ มัธยมศึ กษาสั ง กัดสํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึ กษาฉะเชิ งเทรา เขต 1 พบวS า ผลการ
เปรียบเทียบสภาพการบริหารของผูบริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนSง ประสบการณ ไมSแตกตSางกันอยSางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มีตําแหนSงหนาที่ปVจจุบันแตกตSางกัน มีความ
คิดเห็นโดยภาพรวมไมSแตกตSางกัน ทั้งนี้อาจเพราะวSา ในระบบราชการไทยจะมีการบริหารจัดการเปxน
ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการตามโครงสรางการบังคับบัญชาของแตSละองคกรแตกตSางกันตาม
ภารงานและบทบาทหนาที่ ที่กําหนดไวในกฎหมายซึ่งบุคลากรมีการพัฒนาและสามารถที่จะปรับปรุง
ตําแหนSงสูงได เปลี่ยนสายงานไดถาความรูความ สามารถและประสบการณมากพอ สอดคลองกั บ
ผลงานวิจัยของ ณัฐพร ภูทองเงิน (2556 : ก) ไดศึกษาการบริหารงานบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษา
ตามหลักพรหมวิหาร 4 ในกลุSมสถานศึกษาเขตพื้นที่ ที่ 1- 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกSน เขต 1 จําแนกตามตําแหนSง พบวSา ผูที่มีตําแหนSงหนาที่ที่ตSางกันมีความคิดเห็น
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โดยภาพรวมแตกตSางกันอยSางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปxนรายดาน พบวSา ดาน
อุเบกขา ไมS แตกตSางกัน ดานเมตตา ดานกรุณา ดานมุทิตาแตกตS างกั นอยSางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01จําแนกตามประสบการณความคิดเห็น โดยรวมแตกตSางกันอยSางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 เมื่อพิจารณาเปxนรายดาน พบวSา ทั้ง 4 ดาน ดานอุเบกขา ไมSแตกตSางกัน ดานเมตตา ดานกรุณา
ดานมุทิตา แตกตSางกันอยSางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
7.1.1 ผูบริหารควรมีนโยบายการสSงเสริมสนับสนุนการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียน
อยSางแทจริงควรวิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการอัตรากําลังบุคลากรกับภารกิจของ
สถานศึกษา ควรวางแผนการใชบุคลากรที่มีอยูSใหเกิดประโยชนสูงสุด
7.1.2 ควรจัดบุคลากรเขามาปฏิบัติงานตรงกับความถนัด ความรู ความสามารถ และ
ควรมีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนSงอยSางชัดเจนและไมSมีความเขาใจตรงกันควรพิจารณาความดี
ความชอบอยSางยุติธรรม
7.2 ขอเสนอแนะสําหรับผูปฏิบัติ
7.2.1 บุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับพึ่งตระหนักและควรใหความรSวมมือในการบริหาร
จัดการงานของโรงเรียนที่ไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิผลสูงสุด
7.2.2 บุคลากรผูปฏิบัติงานในโรงเรียนซึ่งเปxนโรงเรียนประจํานักเรียนพักนอน ควรตอง
ทุSมเทเสียสละเวลาและมีจิตวิญญาณความเปxนครูอยSางมาก
7.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตSอไป
7.3.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนราชประชานุเคราะห
ที่สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
7.3.2 ควรใชรู ปแบบการเก็บ รวบรวมขอมูล ที่หลากหลายซึ่ งจะชS วยใหไดขอมูล ที่เปx น
ประโยชนตSอการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรตSอไป
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9. คําขอบคุณ
การวิจัยครั้งนี้สําเร็จสมบูรณลุลSวงไดดวยความเมตตาอยSางสูงยิ่งจากคณะอาจารยที่ปรึกษา
ที่เ สียสละเวลาใหคํ าปรึ กษา คํ าแนะนํ าและขอเสนอแนะ ในการปรับ ปรุ ง แกไขขอบกพรS องตSางๆ
จนสํ าเร็ จลุลS วงไปดวยดี ผู เขียนจึง ขอขอบพระคุณอยSางสูง ยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ ดวย ขอขอบพระคุ ณ
คณะอาจารยทุกทSานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูจนผูเขียนสามารถนํามาบูรณาการประยุกตใชใน
ครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะผูบริหารและบุคลากรทุกทSานที่ไดใหขอมูลเพื่อการวิจัย คุณคSาอันพึงมีจากงาน
เขียนงานชิ้นนี้ ขอมอบเพื่อบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยและผูมีพระคุณทุกทSาน

