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สภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลในโรงเรยีนเอกชน 

สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 

Status, Problems And Guidelines for Developing Management in Private Schools 

Under Bungkhan Provincial Education office 
ขนิษฐา เผ่ิงจันดา* 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์** 

ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ** 

บทคดัย่อ 

 การวจิัยคร้ังนีม้คีวามมุ่งหมาย 1) เพื่อศกึษาสภาพและศกึษาปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน 

สังกัดสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาหัวหน้ากลุ่มงานบุคคลและ

ครูผู้สอน, 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพและเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงาน

ศกึษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้กลุ่มงานบุคคล และครูผู้สอนท่ีมี

สถานภาพการดำรงตำแหน่งท่ีแตกต่างกัน, 3) เพื่อเปรียบเทียบสภาพและเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานบุคคล

ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้

กลุ่มงานบุคคล และครูผู้สอน ทีม่ปีระสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน, 4) เพ่ือเปรียบเทียบสภาพและเปรียบเทียบ

ปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้กลุม่งานบุคคล และครูผู้สอน ที่ปฏบัิตงิานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกัน  

และ 5) เพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา หวัหน้ากลุ่มงานบุคคล และครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชน 

สังกัดสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ปกีารศึกษา 2560 จำนวน 270 คน โดยเลือกแบบเจาะจงเป็นผู้บริหาร

สถานศกึษาโรงเรียนละ 1 คน จะได้ผู้บริหารสถานศกึษา 18 คน หัวหนา้กลุ่มงานบุคคลโรงเรียนละ 1 คน  

จะได้หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล 18 คน และครูผู้สอนจากการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับสลาก จำนวน 234 คน  

จาก 18 โรงเรียน เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ สภาพและปัญหาการบริหารงาน

บุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดบึงกาฬ  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา 

หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล และครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์ในการทำงาน และปฏบัิตงิานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกัน 

สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  

การวเิคราะห์ค่าท ี(t-test) ชนิด Independent Samples และสถติกิารทดสอบค่าเอฟ (F-test) ชนดิ One-Way ANOVA 

 ผลการวจิัย พบว่า 

  1. สภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดบึงกาฬ โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก และปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดบึงกาฬ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

คำสำคัญ : สภาพและปัญหาการบรหิารงานบคุคล, แนวทางพัฒนาการบรหิารงานบุคคล, โรงเรียนเอกชน 

* ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

** อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

*** ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านนาแก สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

วา
รส
าร
กา
รบ
รหิ
าร
กา
รศ
กึษ
าแ
ละ
ภา
วะ
ผู้น
ํา 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



117 

 2. ผู้บริหาร และครูผู้สอน ที่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่งท่ีแตกต่าง มคีวามคิดเห็นต่อ สภาพและปัญหา

การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดบึงกาฬ โดยรวมแตกต่างกัน 

 3. ผู้บริหาร และครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน มีความคดิเห็นต่อสภาพและปัญหา 

การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดบึงกาฬ โดยรวมไมแ่ตกต่างกัน  

 4. ผู้บริหาร และครูผู้สอนท่ีปฏบัิตงิานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่าง มีความคดิเห็นต่อสภาพการบริหารงาน

บุคคล โดยรวมไม่แตกต่างกัน และปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศกึษาธิการ 

จังหวัดบึงกาฬ โดยรวมแตกต่างกัน 

 5. การวจิัยคร้ังน้ีได้เสนอแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในด้านการสรรหาบุคคล,  

ด้านการพัฒนาบุคคล, ด้านการธำรงรักษาบุคคลและด้านการให้บุคคลพ้นจากงาน 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study and compare the conditions, problems on personnel 

management in private schools under the Office of Bungkhan Provincial Education as perceived by school 

administrators and teachers, classified by status, different work experience, and school sizes; and to establish 

the guidelines for developing personnel management. The 270 samples, obtained through Multi-stage Random 

Sampling, consisted of36administrators and 234teachers from 18 private schools under the Office of Bungkhan 

Provincial Education in the academic year 2017. The instruments for collecting data were a questionnaire 

concerning conditions and problems on personnel management. Statistics used in analyzing data were mean, 

standard deviation, t-test (Independent Samples) and F-test One -Way ANOVA. 

 The findings of the study were: 

  1. The conditions and problems on personnel management in private schools under the Office of 

Bungkhan Provincial Education as a whole were at a high level. 

  2.The conditions and problems on personnel management in private schools under the Office of 

Bungkhan Provincial Education as perceived by administrators and teachers as a whole were different. 

  3. The conditions and problems on personnel management in private schools under the Office of 

Bungkhan Provincial Education as perceived by administrators and teachers with different work experience as a 

whole were not different. 

  4. The conditions on personnel management in private schools under the Office of Bungkhan 

Provincial Education as perceived by administrators and teachers with different school sizes as a whole were not 

different, except for the problems as a whole were different. 

  5. The guidelines for personnel development in private schools under the Office Bungkhan Provincial 

Education involved four aspects. 1) Personnel recruitment and selection process. The planning process of 

personnel recruitment and selection should be clearly developed. In addition, the selection methods should be 

considered acceptable by all those involved; 2) Personnel development should be planed annually in accordance 

with school needs and provide personnel opportunities to participate in the development plans; 3) Personnel 

retention. The school should create programs to increase motivation to build long-term commitment and loyalty 
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among personnel, for example financial incentives; and 4) Dismissals. The schools should set up formal 

procedures for the termination of services and communicate clearly with perspective employees about the 

termination employment. 

Keywords: Personnel Management, Private Schools   

ภูมหิลงั 

 การศึกษาเอกชนมคีวามสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เนื่องจากการจัด

การศึกษาเป็นกระบวนการสำคญัในการพัฒนาศักยภาพของคนในทุกๆ ด้านไม่วา่จะเป็นการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  

การแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกจิ การเมอืงหรือการพัฒนาด้านต่างๆ และภาคเอกชนท่ีเข้ามามสี่วนร่วมในการจัด

การศึกษา ได้ช่วยเสริมในส่วนท่ีภาครัฐดำเนินการไม่ทั่วถึง ช่วยสร้างความหลากหลายในด้านรูปแบบและวิธีการ 

จัดการศกึษา ทำให้เกิดการศึกษาทางเลอืกต่างๆ ที่ภาคเอกชนช่วยเตมิเต็มการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน ดังนั้น 

การพัฒนาการศึกษาเอกชนจึงเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันในเวทีโลก (สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2556, หนา้ 1) จากเอกสารการ เร่ืองแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า ปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนเป็น

เร่ืองสำคัญ เนื่องจากโรงเรียนเอกชนหลายแห่งมคีรูผู้สอนไม่ตรงตามวชิาเอก จึงต้องใชห้ลักการบริหารงานบุคคลให้มี

ประสิทธิภาพและจากการประชมุเชงิปฏบัิตกิารจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2556 - 2560 

ได้มีการประเมินสถานการณ์ของการจัดการศึกษาเอกชน สรุปผลการวิเคราะห์ ดงันี้ จุดแขง็ (Strengths : S)

ประกอบด้วย การบริหารจัดการสถานศกึษาเอกชนมคีวามเป็นอิสระและคล่องตัว มีเครอืข่ายสถานศกึษาเอกชน 

ท่ีมีความเข้มแข็ง มีการประชุมหารอืเพื่อพัฒนาการศกึษาเอกชนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง หลักสูตร/โปรแกรมการเรียน 

การสอนมคีวามยดืหยุ่น หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมสีถานศกึษาเอกชนท่ีมีคุณภาพและได้

มาตรฐานจากการรับรองของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) กระจายอยู่ในทุกพื้นท่ี

และยังสามารถเปิดรับผู้เรียนได้อีกเป็นจำนวนมาก ผูจ้บการศึกษาจากสถานศกึษาเอกชนมคีุณภาพ มีศักยภาพในการ

เข้าศึกษาต่อและมีงานทำในอัตราที่สูงมรีะบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของสถานศกึษาเอกชนท่ีมีประสิทธิภาพ จุดอ่อน 

(Weaknesses : W) ประกอบด้วย ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเอกชนยังไม่มปีระสิทธิภาพ ไม่เป็นระบบ  

ขาดแคลนครู ทัง้ครูท่ีมีคุณภาพสูง ครูสาขาวิชาหลกัหรอืครูวชิาเฉพาะ ระบบสวัสดกิารของครูยงัไม่เอื้อต่อการสร้าง

แรงจูงใจหรอืความม่ันคงในอาชพีให้กับครูเอกชนได้ ทำใหม้กีารลาออก เปลี่ยนงานในอัตราสูง (สำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2556, หนา้ 5) 

 จากความสำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยได้ปฏบัิตหินา้ที่หัวหน้ากลุ่มงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน จึงสนใจที่จะศึกษา

สภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศกึษาธกิารจังหวัดบึงกาฬ 

เพื่อเป็นขอ้มูลและแนวทางในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนเอกชนให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ขององค์กรและเกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ต่อไป 

คำถามการวิจัย 

 1. สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดบึงกาฬ  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน อยู่ในระดับใด 
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 2. สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดบึงกาฬ  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน มีความแตกต่างกนัหรือไม่ อย่างไร 

 3. สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดบึงกาฬ  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการทำงานท่ีแตกต่างกัน มคีวามแตกต่างกันหรือไม ่

อย่างไร 

 4. สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดบึงกาฬ  

ตามความคิดเหน็ของผู้บริหาร และครูผู้สอนท่ีปฏบัิตงิานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกัน มีความแตกต่างกันหรือไม่ 

อย่างไร 

 5. แนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดบึงกาฬ  

เป็นอย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพและศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศกึษาธิการ

จังหวัดบึงกาฬ ตามความคิดเหน็ของผู้บริหารและครูผู้สอน  

 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงาน

ศกึษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน ที่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่งท่ีแตกต่างกัน

 3. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงาน

ศกึษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน 

 4. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงาน

ศกึษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน ที่ปฏบัิตงิานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกัน  

 5. เพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

บึงกาฬ 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

   ตัวแปรอสิระ             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 

แนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน 

สังกัดสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 

 

 

 

1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

  1.1 ผู้บริหาร  1.2 ครูผู้สอน 

2. ประสบการณ์ในการทำงาน 

  2.1 ไม่เกิน 5 ปี  2.2 มากกว่า 5 ปี 

3. ขนาดของโรงเรียน 

  3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

  3.2 โรงเรียนขนาดกลาง 

  3.3 โรงเรียนขนาดใหญ ่

สภาพและปัญหาการบรหิารงานบุคคล 4 ดา้น ดังนี ้

  1. การสรรหาบุคคล       2. การพัฒนาบุคคล 

  3. การธำรงรักษาบุคคล  4. การให้บุคคลพ้นจากงาน 
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วิธีดำเนนิการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 

ปีการศึกษา 2560 จำนวน 334 คน จาก 18 โรงเรียน 

  2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศกึษาธิการจงัหวัด 

บึงกาฬ ปกีารศึกษา 2560 จำนวน 270 คน โดยเลอืกแบบเจาะจงเป็นผู้บริหารสถานศกึษาโรงเรียนละ 1 คน  

หัวหน้ากลุ่มงานบุคคลโรงเรียนละ 1 คน จะไดผู้้บริหาร 36 คน และครูผู้สอนจากการสุ่มอย่างงา่ย โดยการจับสลาก 

จาก 18 โรงเรียน จำนวน 234 คน จากนั้นกำหนดขนาดโรงเรียนออกเป็น 3 ขนาด เจาะจงเลอืกทุกโรงเรียน 

 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน และสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

เป็นแบบสำรวจรายการ (Check List) 

  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัด

สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดบึงกาฬซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านการสรรหาบุคคล 2) ด้านการพัฒนาบุคคล 

3) ด้านการธำรงรักษาบุคคล4) ด้านการให้บุคคลพ้นจากงานมลีักษณะเป็นแบบสอบถามชนดิมาตราส่วนประเมินค่า 

(Rating Scale) จำนวน 5 ระดับจากมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และน้อยท่ีสุด  

 สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

  สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิตกิารทดสอบ

ค่าสถิติที (t-test) ชนิด Independent Samples สถิตทิดสอบเอฟ (F-test) แบบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One way ANOWA) คา่สัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Coefficien Alpha) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) 

สรุปผลการวิจัย 

 1. สภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดบึงกาฬ ตามความคิดเห็น

ของตามผู้บริหาร และครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกดา้น 

โดยด้านการสรรหาบุคคลมคีา่เฉลี่ยมากที่สุด และดา้นการพัฒนาบุคคลมีค่าเฉลี่ยนอ้ยท่ีสุด 

  ปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ตามความคิดเห็น

ของตามผู้บริหาร และครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

โดยด้านการสรรหาบุคคลมคีา่เฉลี่ยมากที่สุด และดา้นการธำรงรักษาบุคคลมีค่าเฉลี่ยนอ้ยท่ีสุด 

 2. ผู้บริหาร และครูผู้สอน ที่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่งท่ีแตกต่าง มีความคิดเห็นต่อ สภาพการบริหารงาน

บุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดบึงกาฬ โดยรวมแตกตา่งกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านการสรรหาบุคคล ดา้นการพัฒนาบุคคล ดา้นการธำรงรักษาบุคคล และด้านการ

ให้บุคคลพน้จากงาน มคีวามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

  ผู้บริหาร และครูผู้สอน ที่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่งท่ีแตกตา่งกัน มคีวามคิดเห็นต่อ ปัญหาการ

บริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดบึงกาฬ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคญั 

ทางสถิตท่ีิระดับ .01 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านการสรรหาบุคคล ด้านการพัฒนาบุคคล ด้านการธำรงรักษา 
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บุคคล มคีวามคิดเห็นแตกตา่งกนัอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนด้านการให้บุคคลพน้จากงานมคีวามคิดเห็น 

ไม่แตกต่างกัน 

 3. ผู้บริหาร และครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์ในการทำงานแตกตา่งกัน มคีวามคิดเห็นต่อ สภาพการบริหารงาน

บุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดบึงกาฬ โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกัน 

  ผู้บริหาร และครูผู้สอน ท่ีมีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ ปัญหาการบริหารงาน

บุคคลในโรงเรียนโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศกึษาธิการจงัหวัดบึงกาฬ โดยรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพจิารณาเป็น 

รายดา้น พบว่า ด้านการพัฒนาบุคคล มคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และส่วนด้านอ่ืนๆ  

มคีวามคิดเห็นไม่แตกตา่งกัน 

 4. ผู้บริหาร และครูผู้สอน ที่ปฏบัิตงิานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่าง มคีวามคดิเห็นต่อ สภาพการบริหารงาน

บุคคล โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านการสรรหาบุคคล ดา้นการธำรงรักษาบุคคล  

และด้านการใหบุ้คคลพ้นจากงาน มีความคดิเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการพัฒนาบุคคล มคีวามคิดเห็นแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

  ผู้บริหาร และครูผู้สอน ที่ปฏบัิตงิานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกัน มีความคดิเห็นต่อปัญหาการบริหารงาน

บุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านการสรรหาบุคคล ด้านการ

พัฒนาบุคคล ด้านการธำรงรักษาบุคคล และด้านการให้บุคคลพน้จากงาน มคีวามคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิตท่ีิระดับ .01 

อภปิรายผลการวิจัย 

 1. สภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดบึงกาฬ ตามความ

คิดเห็นของตามผู้บริหาร และครูผู้สอน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังน้ีอาจเป็น

เพราะว่าสภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ได้มีการจัดทำ

ระบบงานไว้อย่างเป็นระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ส่วนท่ี 5 การสงเคราะห์ ส่วนท่ี 6  

การคุ้มครองการทำงาน ส่วนท่ี 7 การกำกับดูแล และส่วนท่ี 8 จรรยา มรรยาท วินัย และหน้าท่ี ซึ่งได้กำหนดแนวทาง

ในการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน จึงทำให้สภาพการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนกังานศกึษาธิการ

จังหวัดบึงกาฬ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ กิตติมา กวยาวงศ์ (2547, หนา้ 174-175) 

ท่ีได้ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน จังหวัดอ่างทอง ในดา้นการวางแผน

บุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง นฤป สืบวงษา (2552, หนา้ 20) กล่าวถึงความสำคญัของการบริหารงานบุคคลว่า 

การบริหารงานบุคคลถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญท่ีสุดในการดำเนนิงานขององค์การให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายท่ี

กำหนดไว ้เพราะคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และเป็นเป้าหมายสุดท้ายท่ีจะได้รับผลประโยชนแ์ละผลกระทบจากการ

พัฒนา ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือไปสู่เป้าประสงค์ที่ตอ้งการความสำเร็จต่างๆ เกิดจากบุคคล 

เป็นสำคัญเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ปัจจัยดา้นอื่นๆ หากบุคคลไมม่คีุณภาพภาพการใชปั้จจัยดา้นอื่นๆ ก็ไม่เกิด

ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกบังานวจิัยของจริาพร รัตนสงิห์ (2556, หนา้ 153 - 163) ท่ีศึกษาการศกึษาสภาพ 

ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศกึษาในจังหวัดนครราชสมีา 

ผลการวจิัยพบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศกึษาในจังหวัดนครราชสมีา ภาพรวม  

มปัีญหาอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่ามีผลสำเร็จโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 

วา
รส
าร
กา
รบ
รหิ
าร
กา
รศ
กึษ
าแ
ละ
ภา
วะ
ผู้น
ํา 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



122 

  ปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ตามความ

คิดเห็นของตามผู้บริหาร และครูผู้สอน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนีอ้าจเป็น

เพราะว่าการบริหารงานบุคคลคือการบริหารท่ีเน้นท่ีตัวบุคคลเป็นหลัก ดังนัน้เมื่อมีปัญหาเกดิขึน้ก็จะทำให้ขยาย 

วงกว้างได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกดิปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้งา่ย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติมา กวยาวงศ์ 

(2547, หนา้ 174-175) ได้ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน จังหวัดอ่างทอง 

พบว่า ปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนเพชร กล้าหาญ (2552, หนา้ 123 - 

129) ท่ีได้ศึกษาการศกึษาสภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหางานบุคคลของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสมีา เขต 7 โดยผลการวจิัยพบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสมีา เขต 7 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนงานวจิัยของ สมคิด มะธิปะโน 

(2556, หนา้ 124) ท่ีศึกษา ปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา 

เขต 24 พบว่า โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และงานวจิัยของรณกฤต  รินทะชัย (2557, หนา้ 74 - 77) ท่ีได้

ศกึษาเกี่ยวกับ การศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา  

เขต 26 ผลการวจิัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้อำนวยการสถานศกึษาท่ีรับผิดชอบ

การบริหารงานบุคคล หัวหน้าการบริหารงานบุคคลและครูท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 26 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีสถานภาพการดำรงตำแหน่งท่ีแตกต่าง  

มคีวามคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศกึษาธิการจงัหวัดบึงกาฬ โดยรวม

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร

สถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล และครูผู้สอนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบข่ายการบริหารงานบุคคล 

ในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตโิรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ส่วนท่ี 5 การสงเคราะห์ ส่วนท่ี 6 การคุ้มครอง 

การทำงาน ส่วนท่ี 7 การกำกับดูแล และส่วนท่ี 8 จรรยา มรรยาท วินัย และหน้าท่ี ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวจิัยของ 

หนูพร สุภาชาติ (2552, หนา้ 117 - 135) ได้ศึกษาสภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดสกลนคร ผลการวจิัย พบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดสกลนคร ผลการวจิัย พบว่า ประสิทธิผลมีความคดิเห็นโดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน 

  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีสถานภาพการดำรงตำแหน่งท่ีแตกต่าง  

มคีวามคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศกึษาธิการจงัหวัดบึงกาฬ โดยรวม

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมตฐิานท่ีต้ังไว้ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า การบริหารงาน

บุคคลในสถานศึกษาม ีกฎระเบียบแนวปฏบัิตท่ีิชัดเจน ซึ่งผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้กลุ่มงานบุคคล และครผูู้สอน

ต่างก็ต้องปฏบัิตติามกฎระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในสถานศกึษาเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุไร 

พันธ์ุไพโรจน์ (2545, หนา้ 164-165) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศกึษา

กลุ่มท่ี 8 สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามทัศนะของครู พบว่า ปัญหาด้านการ

บำรุงรักษาบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับจิราพร รัตนสงิห์ (2556, หนา้ 153 - 163)  

การศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปญัหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศกึษาในจังหวัดนครราชสมีา ผลการวจิัยพบว่า การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศกึษาในจังหวัดนครราชสมีา จำแนกตามหน่วยงาน พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ .05 
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 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน  

มคีวามคิดเห็นต่อ สภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดบึงกาฬ 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฎเิสธสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศกึษา

ตามกรอบของโรงเรียนเอกชนท่ีเป็นนิติบุคคลจึงถือเป็นเร่ืองท่ีทุกคนสามารถรับรู้จากขา่วสารการอบรมและการปฏบัิติ

เท่าๆ กัน ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับประสบการณ์การปฏบัิตงิาน จึงมองเห็นว่ามีผลสำเร็จไม่แตกตา่งกัน ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวจิัยของสุนันทารุ่งเนยีม (2547, หนา้ 126-127) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนเอกชน  

ระดับประถมศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น พบว่า มีสภาพการบริหารงานท่ีไม่แตกต่างกัน 

  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน มีความ

คิดเหน็ต่อปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศกึษาธิการจงัหวัดบึงกาฬ โดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฎเิสธสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะการจัดการศึกษาของเอกชนจะทำให้โรงเรียนมคีวาม

คล่องตัวในการบริหารโรงเรียนโดยผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้กลุ่มงานบุคคล และครูผู้สอนมสี่วนร่วม มปีระกอบ

กับมีการประกาศใชพ้ระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ดังนัน้ผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้กลุ่มงานบุคคล 

และครูผู้สอนท่ีมปีระสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน จึงมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สายันต์ เมยไธสง (2557, หนา้ 102) และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของมาลี สุริยะ (2554, หนา้ 104 - 016) ท่ีศึกษา

พบว่า ผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้กลุ่มงานบุคคล และครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน มคีวาม

คิดเห็นต่อสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  

ด้านการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง มีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05  

และส่วนด้านอ่ืนไม่มคีวามแตกต่างกัน  

 4. ผู้บริหาร และครูผู้สอน ที่ปฏบัิตงิานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการ

บริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดบึงกาฬ โดยรวมไม่แตกต่าง ซึ่งปฎเิสธ 

สมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ สภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชนโดยส่วนมากแล้วไม่ค่อยขึ้นอยู่กับ

ขนาดโรงเรียน แต่ขึ้นอยู่กับผู้รับใบอนุญาตเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมรกต วฒันศักดิ์ (2551,  

หนา้ 100-103) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน

เอกชนท่ีจดัการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา และวทัญญู ศิริจรรยา (2551, หนา้ 112-115)  

ท่ีศึกษาเร่ือง สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ซึ่งผลการวจิัยพบว่า โรงเรียนท่ีขนาด

แตกต่างกันผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้กลุ่มงานบุคคล และครูผู้สอน มีความคดิเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ไม่แตกต่างกัน 

  การเปรียบเทียบผู้บริหาร และครูผู้สอนท่ีปฏบัิตงิานในโรงเรียน ที่มขีนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

ปัญหาการบริหารงานบุคคลโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิตท่ีิระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานท่ีต้ังไว้ 

ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะ โรงเรียนขนาดเล็กบุคลากรไม่เพยีงพอ อาจทำให้การจัดบุคลากรเข้าปฏบัิตงิานไม่ตรงกับความรู้

ความสามารถ การจัดสวัสดกิารมนีอ้ย และไม่ท่ัวถึง จงึส่งผลให้การบริหารงานบุคคลไม่สามารถทำได้ดีเท่าโรงเรียน

ขนาดใหญ ่ซึ่งโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่มคีวามพร้อมในด้านต่างๆ มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของพชิติ สุดโต (2554, หนา้ 96) และสอดคล้องกบังานวจิัยของ สายันต์ เมยไธสง (2557, หนา้ 103 - 

107) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนดา้นการ

วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏบัิตริาชการ ด้านวินัยและการ

รักษาวนิัย และด้านการออกจากราชการ มคีวามคดิเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.1)  
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้

  1.1 ผลการวจิัยพบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลด้านการพัฒนาบุคคล มีค่าเฉลี่ยนอ้ยท่ีสุด โดยเฉพาะ

ประเด็น การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ

ทางวิชาการ จึงขอเสนอแนะว่า ในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา เพ่ือเพิ่มพูน

ความรู้ ทักษะ ความสามารถทางวชิาการน้ัน ควรให้ครูและบุคลากรทางการศกึษาได้เข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา 

ตามความตอ้งการและความสมคัรใจ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดตี่อโรงเรียน 

  1.2 ผลการวจิัยพบว่า ปัญหาการบริหารงานบุคคลด้านการธำรงรักษาบุคคล มคี่าเฉลี่ยนอ้ยท่ีสดุ 

โดยเฉพาะประเด็น การจัดหาสิง่อำนวยความสะดวกต่างๆ ในการปฏบัิตงิานอย่างเพียงพอ เช่น หนังสอื เอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน สื่อโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใชส้ำนักงาน ฯลฯ จงึขอเสนอแนะว่า ในการจัดหา 

สิ่งอำนวยความสะดวกตา่งๆ ในการปฏบัิตงิานนัน้ ควรให้ครูและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการเลอืก และจัดหาให้ 

เพยีงพอกับความตอ้งการ 

 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัย ครั้งต่อไป 

  2.1 ควรมกีารศกึษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชนเปรียบเทียบระหว่าง

สำนักงานศกึษาธิการอ่ืนๆ 

   2.2 ควรมกีารศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงาน

ศกึษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 

   2.3 ควรมกีารศึกษาเกี่ยวกับผลสำเร็จ และความพึงพอใจในประสิทธิผลของการบริหารงานบุคคล 

ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 
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