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บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
โรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา  – สตูล 
ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต าแหน่งครู 
ขนาดสถานศึกษา และรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยา
เขตอันดามัน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา – สตูล ปีการศึกษา.2561.จ านวน.215 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล.ได้แก่.ค่าความถี่ (Frequencies)  
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบ
ที (t-test) การทดสอบเอฟ (F-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และการ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ (Scheffe´s method) 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
 1. การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวม และรายด้านทุกด้าน 
อยู่ในระดับมาก  
 2. ครูที่มีระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต าแหน่งครู และปฏิบัติงาน 
ในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอัน
ดามัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ
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ในต าแหน่งครู และปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารโรงเรียน ด้านการออกจากราชการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001   
 3. ปัญหาที่พบในการบริหารงานบุคคลในล าดับต้น.ๆ.คือ.หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งของ
ข้าราชการครูไม่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน และบุคลากรบางส่วนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย
ของราชการ.โดยมีข้อเสนอแนะ.ควรพิจารณาหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครู .โดย
พิจารณาถึงความจ าเป็น.เพ่ือให้สามารถเพ่ิมจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา .ครบตามภารกิจของ  
แต่ละโรงเรียน.มีมาตรการควบคุมและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยภายในโรงเรียน 
ค าส าคัญ: การบริหารงานบุคคล, โรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน 
 
Abstract 

This research aims: 1) to study and compare the personnel administration of 
school administrators in the Andaman School – Cluster Consortium under the Secondary 
Educational Service Area Office 16 Songkhla – Satun, as perceived by the teachers 
classified by educational backgrounds, work experiences, and school sizes; and 2) to 
compile problems and recommendations. The samples in the study were 215 teachers 
working in the Andaman School – Cluster Consortium under the Secondary Educational 
Service Area Office 16 Songkhla – Satun, in academic year 2018. The data were collected 
by questionnaires. The statistics used for data analyses were frequencies, percentage, 
mean, standard deviation, t-test, F-test, one-way ANOVA and Scheffe’s method. 

The results of the study were as follows: 
 1. The personnel administration of school administrators in the Andaman School – 

Cluster Consortium under the Secondary Educational Service Area Office 16 Songkhla – Satun, 
as perceived by the teachers, in overall as well as all individual aspects, were at high level. 

 2. In overall, the teachers with different educational backgrounds, work 
experiences, and school sizes had indifferent opinions towards the personnel 
administration of school administrators in the Andaman School – Cluster Consortium. 
When different aspects were considered, however, the teachers with different work 
experiences and school sizes had different opinions towards the personnel 
administration of school administrators, at 0.001 statistical significance level. 

 3. Top ranking problems in the personnel administration in schools were: 
inconsistency between criteria for placement of teachers and the context of each 
school; and non-compliance with the rules and regulations by some personnel. It is thus 
recommended that: 1) criteria for placement of teachers should be based on needs, so 
that teachers and academic personnel be augmented consistent with missions of each 
school; and 2) control measures and appropriate activities be imposed to promote good 
disciplines in schools. 
Keywords: Personnel Administration, Andaman School - Cluster Consortium. 
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บทน า 
 กระทรวงศึกษาธิการได้แบ่งการบริหารออกเป็น .4.ด้าน.คือ.ด้านวิชาการ .ด้านงบประมาณ 
ด้านบุคคล.และทั่วไป.สถานศึกษาวิทยาเขตอันดามัน .สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 เป็นองค์การทางการศึกษาที่รองรับการกระจายอ านาจการบริหารจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่เชื่อมโยงนโยบายการบริหารของรัฐและของกระทรวงฯ .ไปสู่สถานศึกษาในเขตจังหวัดสงขลาและสตูล 
เพ่ือให้น านโยบายทางการศึกษาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม .การจัดการศึกษายุคใหม่ให้
ประสบผลส าเร็จนั้นจ าเป็นต้องพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นองค์การที่มีผู้น าทางการศึกษาและผู้น าแห่งการ
เรียนรู้มีศักยภาพ.คุณภาพ.ความเชี่ยวชาญ.ยังมุ่งหวังให้การจัดการศึกษา.พัฒนาทั้งระบบ.ทั้งนี้บุคคลที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ต้องเป็นผู้น าผู้ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีความสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
(วิชิต คงรักษ์, 2557) จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องหันมาดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือ
กระตุ้นให้บุคลากรที่มีอยู่ในสถานศึกษาได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถมีศักยภาพ.และประสิทธิภาพ 
ก่อให้เกิดประสิทธิผล ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษาเกิดมีพลัง มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานย่อม
ที่จะส่งผลให้งานในสถานศึกษาส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (รุ่ง  แก้วแดง, 2546) 
ดังที่สมคิด บางโม (2544) กล่าวว่า คนเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งของการบริหาร เพราะคนเป็นผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกอย่างขององค์การ หากไม่มีคน หรือคนไม่มีคุณภาพ การบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การย่อม
ด าเนินการไปได้โดยยากยิ่ง 
 จังหวัดสตูลเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นสังคมที่มีความ
เป็นอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และประเพณีปฏิบัติที่มีความแตกต่าง
กัน ก่อให้เกิดประเพณีและวิถีชีวิตที่มีความแตกต่างกันในสังคมทั้งความคิด .ความเชื่อและวิถีชีวิต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้านภาคใต้ตอนล่าง จะมีคนไทยเชื้อสายมลายู จีน.อาศัยอยู่
ร่วมกับคนไทยถิ่นใต้ ซึ่งคนเหล่านี้จะมีวัฒนธรรมหลักร่วมกัน.เช่น.การใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน การเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์.การปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับเดียวกัน ขณะที่คนไทย
ในแต่ละชาติพันธุ์ก็จะมีวัฒนธรรมย่อยแตกต่างกันไป.จึงมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ส่งผลให้สัดส่วน
ของประชากรมีความหลากหลายและแตกต่าง (นิติไทย นัมคณิสรณ์, 2561) ด้วยเหตุดังกล่าว สถานศึกษา
ซึ่งท าหน้าที่ในการด าเนินงานทางด้านการศึกษา.จ าเป็นต้องมีครูและบุคลากรมีความแตกต่างทางเชื้อชาติ 
ภาษา.ศาสนา.ขนบประเพณี ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องสรรหาบุคลากรที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์
มาปฏิบัติงานในสถานศึกษา อย่างไรก็ตามพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามักจะพบปัญหาในการบริหารงาน
บุคคล เช่น งานวิจัยของ มาราณี สัสดีวงค์ (2554) เรื่องปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายะลาเขต 1 พบว่าด้านการสรรหาบุคลากรในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และการส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาและค้นคว้าหาความรู้ในด้านต่าง .ๆ.เพ่ือพัฒนา
ตนเองมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด.และงานวิจัยของ.สมพร ใจค าปัน (2546) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคลากร
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในอ าเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า บุคลากรไม่เพียงพอ .การจัดบุคลากรเข้า
ปฏิบัติงานไม่ตรงกับความรู้.ความสามารถ.ขาดงบประมาณสนับสนุน การพัฒนาบุคลากร และขาดการวาง
แผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดี 
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 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว อย่างไรก็ตามจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องไม่พบว่ามี
การท าวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในจังหวัดสตูล โดยเฉพาะในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
จึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 16 ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพของครูผู้สอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามล าดับ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1. ศึกษาระดับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 สงขลา – สตูล ตามความคิดเห็นของครู 
 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอัน
ดามัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา – สตูล จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต าแหน่งครู และขนาดสถานศึกษา 
  3. รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยา
เขตอันดามันสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 สงขลา – สตูล  
 
การทบทวนวรรณกรรม 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษานั้นมีบุคคลที่จะต้องเกี่ยวข้องอยู่ 2 ประเภท คือ ข้าราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่ถือว่าเป็นงานหรือวัตถุดิบที่จะต้องพัฒนาโดยกระบวนการเรียน
การสอน ซึ่งมีครูเป็นผู้สอน การบริหารบุคคลจึงครอบคลุมงานนี้ เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา การด าเนินงานด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เกิดความคล่องตัวอิสระภายใต้กฎหมายระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีขวัญก าลังใจได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียนเป็นส าคัญโดยภารกิจการบริหารงานในสถานศึกษามี.5.ด้าน คือ 1) การวางแผนอัตราก าลังและ
การก าหนดต าแหน่ง 2) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3) การสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
4) วินัยและการรักษาวินัย 5) การออกจากราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ 2546, น.31) จากการทบทวน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่มีการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทั้ง 
5 ด้าน ส่วนการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณต์่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคล โดยรวมแตกต่างกัน (วราพร พรมแก้วพันธ์, 
2557) การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานบุคคล โดยรวมแตกต่างกัน (ดวงเดือน ติยะบุตร, 2556) และการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา ที่มีเพศ ต าแหน่งในสถานศึกษา ประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนจ าแนกตามอายุ โดยภาพรวมและราย
ด้านแตกต่างกัน (ยูโสบ อาด า, 2556) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก าหนดกรอบแนวคิดตามขอบข่ายการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการมี 
5 ด้าน โดยแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม รายละเอียดดังภาพประกอบที่ 1 
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             ตัวแปรอิสระ                                                      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล เฉพาะที่อยู่ในจังหวัดสตูลจ านวน 12 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 484 
คน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16, 2560) ได้กลุ่มตัวอย่างครูจ านวน 215 คน ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน .(Krejcie.and.Morgan, .1976.อ้างถึงใน 
นคร เสรีรักษ์ และภรณี ดีราษฎร์วิเศษ, 2555, น.52) แล้วท าการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเทียบสัดส่วน
ครูผู้สอนในแต่ละโรงเรียนแล้วสุ่มตัวอย่างแต่ละโรงเรียนโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple.Random 
Sampling) โดยการจับฉลาก แบบไม่ใส่คืน 

 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น.3.ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่.1.เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต าแหน่งครู และขนาดสถานศึกษา 
 ตอนที่.2.แบบสอบถามความคิดเห็นของครูโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา.-.สตูล.ต่อการบริหารงานบุคลของผู้บริหาร.5.ด้าน 
 ตอนที่.3.เป็นแบบสอบถามปลายเปิด.เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุปัญหาในการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
สงขลา-สตูล และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา 
  

ข้อมูลทั่วไป 
1. ระดับการศึกษา 
  1.1 ระดับปริญญาตรี 
  1.2 สูงกว่าระดับปริญญาตรี 
2. ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ
ต าแหน่งครู 
  2.1 ต่ ากว่า 10 ปี 
  2.2 ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 
3. ขนาดสถานศึกษา 
  3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก  
  3.2 โรงเรียนขนาดกลาง  
  3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่  

ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงาน
บุคคลโรงเรียนสหวิทยาเขต อันดามัน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา – สตูล 
จ านวน 5 ด้าน  
1. ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการ

ก าหนดต าแหน่ง 
2. ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 
4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย 
5. ด้านการออกจากราชการ 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 แบบสอบถามที่ท าการปรับปรุงแก้ไขแล้วจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มครูใน
โรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.16.สงขลา.–.สตูล 
ซึ่งมิใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีจะศึกษา.30.คน.และน าแบบสอบถามที่ทดลองใช้ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.96 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล.ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1..ขอหนังสือแนะน าตัวจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.เพ่ือท าหนังสือ 
ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.16.สงขลา.-.สตูล 

2..ขอหนังสือจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา .เขต.16.สงขลา.-.สตูล 
ถึงผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
สงขลา.-.สตูล เพื่อแนะน าตัวและขอความร่วมมือให้ครูตอบแบบสอบถาม 

3..ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามถึงสถานศึกษาด้วยตนเอง .หลังจากส่งแบบสอบถามแล้วผู้วิจัยไปรับ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง  

4..น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ .แล้วด าเนินการวิเคราะห์ .สรุปผล 
ตามข้ันตอนของการวิจัย 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมด มาตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของค าตอบใน
แบบสอบถามแต่ละชุด น าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สังคมศาสตร์ ดังนี้ 
   1..แบบสอบถาม .ตอนที่ .1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม .ได้แก่ .ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการต าแหน่งครู และขนาดสถานศึกษา วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ 
   2..แบบสอบถาม.ตอนที่.2.ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน 
สหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.16.วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายโดยเทียบกับเกณฑ์สัมบูรณ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)  
   3..วิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน
สหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จ าแนกตามตัวแปร ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการต าแหน่งครู โดยใช้การทดสอบที  (t-test) แบบกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นอิสระจากกัน (Independent Samples) 
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4..วิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน  
สหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
โดยใช้การทดสอบเอฟ (F-test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 3 กลุ่มขึ้นไป ด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนรายกลุ่ม (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) หากพบว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้วิจัยท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบรายคู่โดยใช้วิธีของ Scheffe'  
  5..วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
ในโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) หาค่าความถ่ีและจัดอันดับความถี ่ 
 
ผลการวิจัย 

การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวม  
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวม 

การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน 
ความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ 
1.  ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง 3.93 0.45 มาก 
2.  ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 4.00 0.47 มาก 
3.  ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 3.93 0.46 มาก 
4.  ด้านวินัยและการรักษาวินัย 
5.  ด้านการออกจากราชการ 

3.97 
3.92 

0.47 
0.50 

มาก 
มาก 

รวม 3.95 0.40 มาก 

 
จากตารางที่ 1 การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(x  = 3.95, S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยมีการบริหารงานบุคคลสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านการสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้ง (x  = 4.00, S.D. = 0.47) รองลงมา คือ ด้านวินัยและการรักษาวินัย (x  = 3.97, S.D. = 0.47) และ
ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (x  = 3.93, S.D. = 0.46) ส่วนการบริหารงานบุคคล
ในล าดับต่ าสุด คือ การบริหารงานบุคคลด้านการออกจากราชการ (x  = 3.92, S.D. = 0.50) 
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การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล ตามความคิดเห็นของครู โดยจ าแนก
ตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต าแหน่งครู และขนาดสถานศึกษา 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล ตามความคิดเห็นของครู 
โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 

การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสหวิทยา
เขตอันดามัน 

ระดับการศึกษา  

ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญา

ตรี 
t-

value 
Sig 

x   S.D. x   S.D.  
1. การวางแผนอัตราก าลัง และการก าหนด

ต าแหน่ง 
2. ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ 
4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย 
5. ด้านการออกจากราชการ 

3.96 
4.02 
3.94 

 
3.96 
3.94 

0.42 
0.45 
0.45 

 
0.46 
0.49 

3.79 
3.89 
3.93 

 
4.08 
3.79 

0.56 
0.57 
0.47 

 
0.55 
0.50 

1.953 
1.410 
0.110 

 
-1.331 
1.638 

0.052 
0.160 
0.912 

 
0.185 
0.103 

รวม 3.96 0.40 3.89 0.42 0.883 0.378 
 
จากตารางที่ 2 ครทูี่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต าแหน่งครู แตกต่างกันมีความคิดเห็น

ต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
เมื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามันเป็นรายด้าน พบว่า ครูที่
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต าแหน่งครูต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคล ด้าน
การออกจากราชการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนด้านการวางแผนอัตราก าลัง
และการก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการและด้านวินัยและการรักษาวินัย มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล ตามความคิดเห็นของครู 
โดยจ าแนกตามระดับประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต าแหน่งครู 

การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสห
วิทยาเขตอันดามัน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต าแหน่งครู 

ต่ ากว่า 10 ปี 10 ปีขึ้นไป 
t-value Sig 

x   S.D. x   S.D.   
1. ด้านการวางแผนอัตราก าลัง และการ
ก าหนดต าแหน่ง 

3.94 0.41 3.91 0.54 0.419 0.676 

2. ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 4.01 0.43 3.97 0.57 0.538 0.591 
3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

3.95 0.41 3.90 0.56 0.761 0.448 

4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย 4.00 0.44 3.91 0.54 1.169 0.244 
5. ด้านการออกจากราชการ 4.00 0.42 3.72 0. 61 3.756* 0.000 

รวม 3.98 0.35 3.88 0.50 1.583 0.115 
* p≤ .001 
 

จากตารางที่ 3 ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
สงขลา-สตูล โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ .เมื่อเปรียบเทียบการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนเป็นรายด้าน พบว่า ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลด้านการออกจากราชการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 ส่วนด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง.ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและด้านวินัยและการรักษาวินัย มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล ตามความคิดเห็นของครู 
โดยจ าแนกตามระดับขนาดสถานศึกษา 

การบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน 

ขนาดสถานศึกษา 
F-value Sig เล็ก กลาง ใหญ่ 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1. ด้านการวางแผนอัตราก าลัง 

และการก าหนดต าแหน่ง 
3.95 0.48 3.92 0.47 3.94 0.43 0.052 0.949 

2. ด้านการสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้ง 

3.95 0.52 3.99 0.47 4.01 0.46 0.163 0.850 

3. ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

3.87 0.56 3.89 0.53 3.98 0.38 1.092 0.337 

4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย 3.91 0.49 3.91 0.55 4.02 0.42 1.551 0.215 
5. ด้านการออกจากราชการ 3.69 0.48 3.80 0.53 4.03 0.45 8.057* 0.000 

รวม 3.88 0.45 3.90 0.45 4.00 0.36 1.730 0.180 
* p≤ .001 
 

จากตารางที่ 4 เมื่อมีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงได้ทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่.พบว่า.ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานบุคคลด้านการออกจากราชการมีค่าความแตกต่างรายคู่จ านวน.2.คู่.และไม่มีความแตกต่าง
จ านวน.1.คู่.คือ.ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางมีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้ที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..001.ส่วนครูที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดกลาง มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 5 แสดงผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล ตามความคิดเห็นของครู 
โดยจ าแนกตามระดับขนาดสถานศึกษา 

การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน      
 สหวิทยาเขตอันดามัน 

ด้านการออกจากราชการ 
  

ขนาดสถานศึกษา 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

 ขนาดเล็ก 3.690 - 0.113 0.349* 
 ขนาดกลาง 3.803  - 0.236* 
 ขนาดใหญ่ 4.039   - 
* p≤ .001 
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ผลการประมวลปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยา
เขตอันดามัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล 

ครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
สงขลา-สตูล ได้เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะของการบริหารงานบุคคล สรุปได้ดังนี้ 

1..ปัญหาด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง.คือ.หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง
ของข้าราชการครูไม่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน .แนวทางแก้ไขคือ ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรพิจารณาหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครู
ใหม่ โดยไม่ต้องอิงเกณฑ์จ านวนราชการครูตามจ านวนนักเรียนและห้องเรียน ตลอดจนควรเพ่ิมจ านวนครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครบตามภาระกิจของแต่ละโรงเรียน 
 2..ปัญหาด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง คือ ขาดการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภายในสถานศึกษา แนวทางแก้ไขคือ ควรให้ มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
 3..ปัญหาด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ คือ สถานศึกษามีงบประมาณไม่
เพียงพอต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เช่น การศึกษาดูงาน แนวทางแก้ไขคือ ควร
จัดสรรงบประมาณด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น 

4..ปัญหาด้านวินัยและการรักษาวินัย.คือ.บุคลากรบางส่วนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของ
ราชการ แนวทางแก้ไขคือ ควรมีมาตราการควบคุมให้บุคลากรปฏิบัติในการรักษาวินัยในโรงเรียน และควร
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยภายในโรงเรียน 

5..ปัญหาด้านการออกจากราชการ คือ เมื่อมีครูออกจากราชการบางครั้งไม่มีครูใหม่มาทดแทน
บางโรงเรียนจึงขาดครูในรายวิชาที่ลาออก แนวทางแก้ไขคือ ควรสรรหาครูมาทดแทนตามความถนัดของ
รายวิชานั้น ๆ อย่างเร่งด่วน 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล ตามความคิดเห็นของครู 
 การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ 
อาจเป็นเพราะ การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาสหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล ในปัจจุบัน มีการบริหารแบบกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่
สถานศึกษา ซึ่งมีพระราชบัญญัติการกระจายอ านาจที่บริหารโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มุ่งส่งเสริม
ให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาในการด าเนินงานด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ 
มีความม่ันคงและก้าวหน้าในอาชีพ อาจจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานบุคคล ให้สามารถปฏิบัติตาม
กระบวนการการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยถือว่าบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและ
ส าคัญยิ่งในสถานศึกษา ท าให้ผู้บริหารต้องตระหนักในการศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือพัฒนาตนเอง
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ให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง และเป็นผู้บริหารมืออาชีพให้ตอบสนองกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสาริน๊ะ ดอปอ (2553) เรื่อง การปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จังหวัดยะลา ที่พบว่า การปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วราพร พรมแก้วพันธ์ (2557) 
เรื่อง การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอมายอ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี .เขต .2.ที่พบว่า .การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา .อ าเภอมายอ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต.2.โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของวราพร พันธ์โภคา (2557) เรื่อง ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ  เขต 4 
โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
 การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน.สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.เขต 16 สงขลา.-.สตูล.ตามความคิดเห็นของครู.โดยจ าแนก
ตามระดับการศึกษา.ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต าแหน่งครู และขนาดสถานศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน .สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.16 สงขลา.-.สตูล.ตามความคิดเห็นของครู.จ าแนกตามระดับ
การศึกษา.พบว่า.ครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน .สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา.-.สตูล.โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน.ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้.ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา.-.สตูลทุกคน.ต่างก็ได้รับข้อมูล.ข่าวสาร.ความรู้จากแหล่งที่มา
เดียวกัน.อยู่ภายใต้กฎ.ระเบียบเดียวกัน.ไม่ว่าครูจะได้รับการศึกษาในระดับใด.ต่างก็อยู่ในองค์กรเดียวกัน
จึงท าให้มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
สุพิช สมคะเนย์ (2549) สาริน๊ะ ดอปอ (2553) และวราพร พรมแก้วพันธ์ (2557) ที่พบว่า.ครูที่มีวุฒิ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา .-.สตูล ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต าแหน่งครู พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการใน
ต าแหน่งครแูตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา .-.สตูล โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน.ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอัน
ดามันเป็นรายด้าน.พบว่า.ครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต าแหน่งครูต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานบุคคลด้านการออกจากราชการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนด้าน
การวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง.ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและด้านวินัยและการรักษาวินัย.มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต าแหน่งครูของแต่ละบุคคล
มีความคิดเห็นที่แตกต่างบ้าง แล้วแต่บริบทการปฏิบัติงานแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน ย่อมต่างกันไปตาม
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บริบทของสถานศึกษานั้น ๆ ซึ่งการบริหารงานบุคคลด้านการออกจากราชการที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
นั้น อาจเนื่องมาจาก ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานที่มากกว่า ย่อมมีความรู้ ในเรื่องระเบียบการออก
จากราชการจึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญที่ควรทราบ เพ่ือการวางแผนอนาคตเมื่อออกจากราชการ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของยูโสบ.อาด า (2556) ที่พบว่าการบริหารงานบุคคลด้านการออกจากราชการแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยังสอดคล้องกับการวิจัยของนิชนันท์ หลุยใจบุญ (2551) สาริน๊ะ 
ดอปอ (2553) ดวงเดือน ติยะบุตร (2556) และวราพร พันธ์โภคา (2557) ที่พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติราชการต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา พบว่า ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
สงขลา-สตูล โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะ ผู้บริหารโรงเรียนต้องบริหารงานบุคคลที่อยู่ภายใต้กฏระเบียบข้อบังคับตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเคร่งครัด มีอิสระ คล่องตัว เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสาริน๊ะ ดอปอ (2553) และวราพร 
พรมแก้วพันธ์ (2557) ที่พบว่า ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก
และขนาดกลาง กับสถานศึกษาขนาดใหญ่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ด้านการออกจากราชการ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ สถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่ย่อมมีบุคลากรมากขี้นไปด้วย ท าให้การแจ้งข้อมูล ข่าวสารการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการออกจากราชการภายในองค์กรท าได้ดีกว่าสถานศึกษาขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง สอดคล้องกับผลการวิจัยของดวงเดือน ติยะบุตร (2556) ที่พบว่า ครูที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลแตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1..จากการวิจัย พบว่า การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล ตามความคิดเห็นของครู ด้านการออกจาก
ราชการ โดยภาพรวมอยู่ในล าดับต่ าสุด ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรวิเคราะห์ สภาพปัญหา ความ
ต้องการของบุคลากร เพ่ือท านโยบายและการวางแผนการบริหารงานบุคคล รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากร
ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายเกี่ยวกับการออกจากราชการตลอดจนสามารถให้ค าแนะน า
ระเบียบหรือวิธีการออกจากราชการเมื่อเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการแก่บุคลากรได้ และ
สามารถช่วยเหลือแก่ข้าราชการครูที่มีความประสงค์จะเกษียณก่อนก าหนด 
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 2..ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ควรพิจารณาหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครู .โดยพิจารณาถึงความจ าเป็น .เพ่ือให้
สามารถเพ่ิมจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา .ครบตามภาระกิจของแต่ละโรงเรียนในส่วนของ
สถานศึกษาควรมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ ควรจัดสรร
งบประมาณด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น ควรมีมาตราการควบคุมให้
บุคลากรปฏิบัติในการรักษาวินัยในโรงเรียน ตลอดจนควรสรรหาครูมาทดแทนตามความถนัดของรายวิชา
นั้น ๆ อย่างเร่งด่วน 
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1..ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังและสภาพจริง .ตลอดจนแนวทางแก้ไขในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหาร.เพ่ือน าผลวิจัยมาพัฒนาและปรับปรุงแบบการบริหารงานสถานศึกษาให้มี
ความสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้บริหารของสถานศึกษา.คร.ูและชุมชน.มากยิ่งขึ้นต่อไป 
  2..ควรศึกษาปัจจัยต่าง.ๆ.ที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาด้านการออกจากราชการ 
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงสามารถน าไปก าหนดนโยบายเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
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