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บทคดัย่อ 

 การวจิัยคร้ังนีม้คีวามมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับปัจจัยทางการบริหาร และประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล

ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 เปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผล

การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และครูผูส้อน 

จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน ศกึษาความสัมพันธ์ของ

ปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน ศกึษาอำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการ

บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน และหาแนวทางการพัฒนาปัจจยัทางการบริหาร 

ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน กลุ่มตวัอย่าง ได้แก ่ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน

บุคคล และครผูู้สอน สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 347 คน 

จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 119 คน หัวหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 81 คน และครูผู้สอน จำนวน  

147 คน เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน  

และประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน และแบบสัมภาษณ์แนวทางพัฒนาปัจจัยทางการบริหารท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบเอฟ (F-test) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 

อย่างง่ายของเพยีร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ 

แต่ละขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 

 ผลการวจิัย พบว่า 

  1. ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

  2. ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมาก 

  3. ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน

บุคคล และครผูู้สอน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน 

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 

  4. ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานบุคคล และครูผู้สอน จำแนกตาม ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน โดยรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดบั .01 แต่จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

  5. ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน โดยรวมพบว่า  

มคีวามสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับค่อนขา้งสูง อย่างมนีัยสำคญัทางสถิตท่ีิระดับ .01 

คำสำคัญ : ปัจจัยทางการบรหิาร, ประสิทธิผลการบรหิารงานบคุคล 
* ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

** อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

*** ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สังกัดสำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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  6. ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน จำนวน 4 ด้าน ท่ีสามารถพยากรณป์ระสิทธิผลการบริหารงาน

บุคคลในโรงเรียน ได้โดยมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 จำนวน 3 ดา้น ได้แก่ ด้านงบประมาณ (X8) ด้านการบริหาร

แบบมสี่วนร่วม (X7) ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ (X5) และมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน 

คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร (X1) สามารถเขียนสมการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดบิ ได้ดังนี ้

Y’ = 1.060 + 0.358 X8 + 0.142 X7 + 0.138 X5 + 0.081 X1 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูป

คะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ Z’ = 0.462 ZX8 + 0.189 ZX7 + 0.165 ZX5 + 0.102 ZX1 

  7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน 

เสนอแนะไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ ด้านการบริหาร

แบบมสี่วนร่วม และด้านงบประมาณ 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were: 1) to examine the level of administrative factors and effectiveness 

of personnel management in schools under the Office of Secondary Education Service Area 22; 2) to compare 

administrative factors and the effectiveness of personnel management in schools as perceived by school 

administrators, heads of personnel management group and teachers with different position, school sizes, and 

work experience; 3) to find out the relationship between administrative factors and the effectiveness of 

personnel management in schools; 4) to identify the predictive power of administrative factors affecting the 

effectiveness of personnel management in schools; and 5) to establish the guidelines for developing 

administrative factors affecting the effectiveness of personnel management in schools. The samples consisted of 

a total of 347 participants including 119 school administrators, 81heads of personnel management group and 147 

teachers in schools under the Office of Secondary Education Service Area 22 in the 2017 academic year. The 

instrument for data collection was a set of questionnaires concerning school administrative factors and 

effectiveness of personnel management in schools. The statistics used foe data analysis were mean, standard 

deviation, F – test (One – Way ANOVA), Pearson Product-Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple 

Regression Analysis. 

 The findings were as follows: 

  1. The school administrative factors as a whole and each aspect were at a high level. 

  2. The effectiveness of personnel management in schools as a whole and each aspect were at a 

high level. 

  3. The school administrative factors as perceived by school administrators, heads of personnel 

management group and teachers with different position, school sizes and work experience, as a whole were 

different at a statistical significance of the .01 level. 

  4. The effectiveness of personnel management in schools as perceived by school administrators, 

heads of personnel management group and teachers with different school sizes and work experience, as a 

whole were different at a statistical significance of the .01 level, but there was not different in terms of position 

in overall. 
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  5. The school administrative factors and the effectiveness of personnel management in schools, as a 

whole had a positive relationship at the statistical significance of the .01 level. 

  6. The school administrative factors comprised four aspects. The three factors were able to predict 

the effectiveness of personnel management in schools at the statistical significance of the .01 level. The said 

factors comprised: budget (X8), participative management(X7) and organizational atmosphere and culture (X5). 

The factor which was at the statistical significance of the .05 level was personnel development (X1). The 

equation could be summarized in raw scores as follows; Y’ = 1.060 + 0.358X8 + 0.142X7 + 0.138X5 + 0.081X1 

and the predictive equation standardized scores was Z’ = 0.462 ZX8 + 0.189 ZX7 + 0.165 ZX5 + 0.102 ZX1 

  7. The guidelines for developing administrative factors affecting the effectiveness of personnel 

management in schools involved four aspects: Personnel development, Organizational atmosphere and culture, 

Participative management and Budget. 

Keywords: Administrative Factors, Effectiveness of Personnel Management  

ภูมหิลงั 

 การบริหารจัดการเป็นหน้าท่ีหลักของผู้บริหารสถานศกึษา การบริหารและจัดการ เป็นกลไกในการ

ขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนนิงานให้บรรลุเป้าหมาย แต่จะบริหารและจัดการอย่างไรให้เกิดประสทิธิภาพนัน้ ผู้บริหาร

เป็นตัวจักรสำคัญท่ีสุด (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, สำนักทดสอบทางการศกึษา 2554, หนา้ 6) 

ซึ่งหลักสำคัญที่ให้เกิดความสำเร็จในการบริหารจัดการให้เกิดความเชื่อมโยง มปีระสิทธิภาพในการบริหารงาน ได้แก ่

เกิดความเป็นธรรมในสภาพการงาน สภาพการทำงานท่ีด ีและให้ความสำคัญแก่บุคลากร บุคลากรได้มสี่วนร่วม 

ยอมรับและเชื่อม่ันในความสามารถบุคลากร (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, สำนักงานการ

บริหารงานบุคคลและนิติการ, 2559, หนา้ 16) ซึ่งปัจจัยทางการบริหารท้ังหลาย คนถือเป็นปัจจัยทางการบริหาร 

ท่ีสำคัญท่ีสุดในการบริหาร (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, 2552, หนา้ 57) เพราะบุคคลเป็นผู้จัดหา

เป็นผู้ใชท้รัพยากรดา้นอื่นๆ เพราะความสำเร็จของงานขึน้อยู่กับบุคคลผู้ร่วมงาน (รณกฤต รนิทะชัย, 2557, หนา้ 1) 

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายแม่บทในการปฏรูิปการศึกษาทัง้ระบบ เน้นการมสี่วนร่วม

และให้กระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศกึษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง ดังนั้นพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีจัดระเบียบบริหารราชการของ

กระทรวงศึกษาธกิาร จึงได้มบีทบัญญัติให้เป็นไปตามหลักการท่ีกำหนด โดยมีเป้าหมายให้สถานศึกษามีความ

คล่องตัวและมอีสิระในดา้นวชิาการ งบประมาณ งานบุคคล และบริหารท่ัวไป อย่างไรก็ตามจากข้อมูลผลการตดิตาม

และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบว่าสถานศกึษาต่างๆ ยังไม่ประสบผลสำเร็จในการ 

เป็นสถานศึกษานิติบุคคลเต็มรูปแบบ ส่งผลให้การจัดการศกึษาประสบปัญหาและอุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะ

ด้านการบริหารงานบุคคล (สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักนโยบายและแผนการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน, 2556, หนา้ 73-74)  

 ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลเป็นหน่ึงในตัวชี้วัดความสำเร็จของโรงเรียน ซึ่งประสิทธิผลการบริหารงาน

บุคคลเป็นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นของโรงเรียนในการบริหารงานบุคคลที่เกิดขึ้นจากการปฏบัิตงิานของผู้บริหารและครูใน

โรงเรียน เพื่อให้งานดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์บรรลุตามวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายท่ีวางไว ้ซึ่งการบริหารงาน

บุคคลมีความสำคญัเป็นอย่างย่ิงต่อการพัฒนาองค์การ เป็นการสรรหาและเสริมสร้างพัฒนาบุคคล ให้มีศักยภาพใน

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



151 

การปฏบัิต ิเพื่อให้ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพ ถือว่าบุคคลเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุด เพราะเมื่อบุคคลมีการพัฒนา 

องค์กรก็มีการพัฒนาตามไปด้วย (ภัทราวดี ตรีโอษฐ์, 2559, หนา้ 17) การบริหารงานบุคคลจะมปีระสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล ผู้บริหารจะตอ้งมคีวามรู้ความเข้าใจและมีความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคล ตอ้งมีการจัด

บุคลากรให้ปฏบัิตงิานได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถจะมสี่วนทำให้บุคลากรมขีวัญกำลงัใจ มคีวามสุขในการ

ปฏบัิตงิาน ส่งผลให้งานประสบผลสำเร็จอย่างมปีระสิทธิภาพ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 

อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจะทำให้บุคลากร เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมและกระตอืรือร้นพัฒนางานให้ดีย่ิงขึ้น  

และการบริหารงานบุคคลเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผูม้สี่วนได้เสียเป็นสำคัญ (คณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน, 2552, หนา้ 57) 

 การเปลี่ยนแปลงจากหลักการเดิมท่ีมตี่อการบริหารงานภายในสถานศึกษา ทำให้หลักในการบริหาร

การศึกษาเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศกึษา รูปแบบการบริหารจัดการ และปัจจัยทางการบริหาร

ต่างๆ ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านการบริหารงานบุคคล โดยโรงเรียนในสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 ครอบคลุมพื้นจังหวัดในจังหวัดนครพนม จำนวนโรงเรียน 51 โรงเรียน 

และจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 30 โรงเรียน รวม 81 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง 

และโรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญพ่เิศษ มขี้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา จำนวน 2,746 คน จำแนกเป็น 

ผู้บริหารสถานศกึษา จำนวน 172 คน ครูผู้สอน จำนวน 2,574 คน ผู้วิจัยจึงตอ้งการศกึษาว่าปัจจัยทางการบริหาร 

ด้านใด ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 22  

เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาที่มุ่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 ให้มีคุณภาพ และส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนและการปฏบัิตงิานในสถานศึกษาต่อไป 

คำถามการวิจัย 

 1. ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล 

และครูผู้สอน อยู่ในระดับใด  

 2. ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานบุคคล และครูผู้สอน อยู่ในระดับใด  

 3. ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล 

และครูผู้สอน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน 

ท่ีต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร  

 4. ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานบุคคล และครูผู้สอน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการ

ปฏบัิตงิานท่ีต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร  

 5. ปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และครูผูส้อน มีความสมัพันธ์กันหรือไม่อย่างไร  

 6. ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนดา้นใดบ้างท่ีมีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล 

ในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และครูผู้สอน  

 7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 เป็นอย่างไร 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานบุคคล และครูผู้สอน  

 2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และครูผู้สอน  

 3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานบุคคล และครูผู้สอน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการ

ปฏบัิตงิานท่ีต่างกัน  

 4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และครูผู้สอน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน  

และประสบการณ์ในการปฏบัิตงิานท่ีต่างกัน  

 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และครผูู้สอน  

 6. เพื่อศึกษาอำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน

บุคคลในโรงเรียน ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และครูผู้สอน 

 7. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปจัจัยทางการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 

   ตัวแปรอสิระ             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

1. สถานภาพการดำรงตำแหนง่ 

   1.1 ผู้บริหารโรงเรียน   1.2 ครูผู้สอน 

2. ขนาดโรงเรียน 

   2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

   2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 

   2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ 

3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

   3.1 น้อยกว่า 10 ป ี  3.2 10 - 20 ป ี

   3.3 มากกวา่ 20 ป ี

 

 1. ปัจจัยทางการบรหิารของโรงเรียน 

   1.1 ด้านการพัฒนาบคุลากร   1.2 ด้านภาวะผูน้ำของผู้บริหาร 

   1.3 ด้านการจงูใจ                1.4 ด้านโครงสรา้งองค์การ 

   1.5 ด้านบรรยากาศและวฒันธรรมองค์การ   1.6 ด้านการติดต่อสื่อสาร 

   1.7 ด้านการบรหิารแบบมีส่วนร่วม   1.8 ด้านงบประมาณ 

   1.9 ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. ประสิทธิผลการบรหิารงานบคุคลในโรงเรียน 

   2.1 ด้านการวางแผนอัตรากำลงัและกำหนดตำแหน่ง 

   2.2 ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตัง้ 

   2.3 ด้านการเสรมิสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

   2.4 ด้านวินัยและการรักษาวินัย 

   2.5 ด้านการออกจากราชการ 

แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบรหิารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบรหิารงานบุคคลในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 
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วิธีดำเนนิการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  2.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังนีไ้ด้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ี

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 ปกีารศึกษา 2560 จำนวนท้ังสิน้ 2,746 คน จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน  

172 คน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 81 คน และครูผูส้อน จำนวน 2,493 คน จากทัง้หมด 81 โรงเรียน 

  2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี้ ได้แก ่ผู้บริหารโรงเรียน หัวหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล  

และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 ปกีารศึกษา 2560 การกำหนดขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607 - 610, อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 

2556, หนา้ 43) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 338 คน แต่ในการวิจยัคร้ังนีใ้ชก้ลุ่มตัวอย่างจำนวน 347 คน จำแนกเป็น

ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 119 คน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 81 คน และครูผู้สอน จำนวน 147 คน  

จากโรงเรียน 81 โรงเรียน วิธีสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) 

 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน มีค่าความ

เชื่อม่ันเท่ากับ 0.946 และประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน มีค่าความเชื่อม่ัน 0.921 จำนวน 1 ฉบับ  

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดับ จากมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และน้อยท่ีสุด 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผู้วิจัยเสนอคำรอ้งต่อสำนักงานบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ให้ออกหนังสอืขอความร่วมมือไปยังโรงเรียน เพื่อขอความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 

  2. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามจำนวน 347 ฉบับ เก็บข้อมูลดว้ยตนเองได้แบบสอบถามกลับคืนมา 347 ฉบับ 

คิดเป็นร้อยละ 100 

 สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

  สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบเอฟ (F-test) 

การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOWA) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพยีร์สัน  

(Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise 

Multiple Regression analysis) 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

 2. ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมาก  

 3. ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน  

และประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน โดยรวม แตกตา่งกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 4. ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานบุคคล และครูผู้สอน จำแนกตามขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน โดยรวมแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดบั .01 แต่จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
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 5. ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน (Xt) กับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน (Yt) โดยรวม

พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับค่อนขา้งสูง อย่างมนียัสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ .737 

 6. ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน จำนวน 4 ด้าน ท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล

ในโรงเรียน ได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 จำนวน 3 ดา้น ได้แก ่ด้านงบประมาณ (X8) ด้านการบริหารแบบมี

ส่วนร่วม (X7) ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ (X5) และมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จำนวน 1 ดา้น คือ 

ด้านการพัฒนาบุคลากร (X1) 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี ้

   Y’ = 1.060 + 0.358 X8 + 0.142 X7 + 0.138 X5 + 0.081 X1 

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

   Z’ = 0.462 ZX8 + 0.189 ZX7 + 0.165 ZX5 + 0.102 ZX1 

 7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน 

เสนอแนะไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ ด้านการบริหาร

แบบมสี่วนร่วม และด้านงบประมาณ 

อภปิรายผลการวิจัย 

 1. ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้  

ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัจจยัทางการบริหาร เป็นองค์ประกอบทางการบริหาร 

ท่ีมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร 

เนื่องจากผู้บริหารใชห้ลักเหตุผลในการบริหารงานในโรงเรียน สอดคล้องกับผลการวจิัยของ เมรินทกาล  

พัฒนทรัพย์พศิาล (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเร่ืองปัจจัยทางการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 พบว่าปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน 

อยู่ในระดับมาก 

 2. ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมตฐิาน

ท่ีต้ังไว้ ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนทำการศกึษา วิเคราะห์ และกำหนดหลกัสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับ

ความตอ้งการจำเป็นในการพัฒนาตนเองของครู และบุคลากรทางการศกึษา มีการจัดส่งครูเข้ารับการอบรมตาม

ความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิาน มีการดำเนินการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีด ี

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับผลการวจิัยของ ภัทรวด ีตรีโอษฐ์ (2559, 

บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเร่ืองสภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 พบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน หัวหน้างานบริหารบุคคล และครผูู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 3. ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวม แตกตา่งกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่าผู้บริหารมคีวามคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะว่าผู้บริหารเป็นผู้ท่ีมีอำนาจในการบริหารจัดการ สามารถโนม้นา้ว

หรือจูงใจให้ทุกฝ่ายในโรงเรียนปฏบัิตงิานในหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มท่ี ผู้บริหารใชห้ลักเหตุผลใน

การบริหารงานในโรงเรียน สอดคล้องกับผลการวจิัยของ แพว เฉลิมญาตวิงศ์ (2557, หนา้ 118) ได้ทำการวจิัยเร่ือง
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับประสิทธิผลการปฏบัิตงิานของขา้ราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 4 พบว่า ผู้บริหารมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารมากกว่าขา้ราชการครู จำแนก

ตามขนาดโรงเรียน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิตท่ีิระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่าผู้ท่ีอยู่ใน

โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษมคีวามคิดเห็นมากกว่าผู้ท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะว่า โรงเรียนท่ีมขีนาดใหญ่กวา่มีปัจจัยทางการบริหารมากกว่าและ

เพยีงพอต่อการบริหารจัดการ ส่วนโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กได้รับงบประมาณน้อย มปัีจจัยทางการบริหารหลายๆ ปัจจัย

นอ้ยกว่า ดังคำสัมภาษณ์ของ ไชยา ภาวะบุตร (สัมภาษณ,์ 24 กุมภาพันธ์ 2561) ได้เสนอว่า ปจัจัยทางการบริหาร 

เป็นปัจจัยท่ีช่วยให้การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาประสบความสำเร็จ เพราะหากมีปัจจัยทางการบริหาร 

ท่ีเพยีงพอก็ย่อมส่งผลง่ายต่อการบริหารจัดการ ซึ่งในโรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ และโรงเรียนขนาดกลางได้รับ

การสนับสนุนปัจจัยท่ีใชใ้นการบริหารไม่ว่าจะเป็นดา้นงบประมาณ ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและด้านอ่ืนๆ มากกวา่

โรงเรียนขนาดเล็กจึงทำให้ผู้ท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดที่ใหญ่กว่ามคีวามคิดเห็นมากกว่า และจำแนกตามประสบการณ ์

ในการปฏบัิตงิาน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติท่ีิระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่าผู้ท่ีมี

ประสบการณ์มากกว่า 20 ป ีมคีวามคิดเห็นมากกวา่ผู้ท่ีมีประสบการณ์นอ้ยกว่า 10 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

ท่ีระดับ .01 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏบัิตงิานมากกว่าผ่านการบริหารจัดการผ่านการทำงาน 

มามากกว่าทำให้มีความชาญในการบริหารจัดการและการปฏบัิตงิานมากกว่า ความคิดเห็นจึงมากกว่าผู้ท่ีมี

ประสบการณ์นอ้ย ดังคำสัมภาษณ์ของ วชริะ ปะทะด ี(สัมภาษณ์, 27 กุมภาพันธ์ 2561) ได้เสนอว่า ในมุมมองของ

ผู้บริหารมองว่าการบริหารงานมหีลายเร่ืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ปัจจัยทางการบริหารเป็นสิ่งท่ีมีความจำเป็นท่ีต้องใชใ้น

การบริหารจัดการเป็นอย่างมาก เช่น ภาวะผู้นำของผู้บริหาร ทกุคนที่มาเป็นผู้บริหารย่อมมภีาวะผู้นำทัง้นัน้แต่คนท่ีมี

ประสบการณ์มาก่อน หรือมปีระสบการณ์ในการปฏบัิตงิานมากกว่าก็ย่อมเรียนรู้และแสดงออกถึงความมภีาวะผู้นำได้

ดี และอกีอย่างคือการแก้ปัญหาและเทคนิคในการบริหารน่าจะมมีากกว่าผู้ท่ีมีประสบการณ์นอ้ย ความคิดเห็นก็น่าจะ

ต่างกันไปดว้ย 

 4. ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวม ไม่แตกต่าง

กัน ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะว่า การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเป็นการทำงานที่มภีารกิจและขอบข่ายท่ีมีความชัดเจนและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกๆ โรงเรียน สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ ภัทรวด ีตรีโอษฐ์ (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการ

วจิัยเร่ืองสภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 21 พบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จำแนกตามขนาดโรงเรียน 

โดยรวม แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพจิารณาเป็นรายคู่โดยรวม พบว่าผู้ท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาด

กลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่พเิศษมคีวามคิดเห็นมากกว่าผู้ท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .01 ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะว่า การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกัน จำนวนบุคลากรในกลุ่มบริหารงาน

บุคคลก็ต่างกัน ดังคำสัมภาษณข์อง พชิานิกา สะเริญรัมย์ (สัมภาษณ,์ 23 กุมภาพันธ์ 2561) ได้เสนอว่า การทำงาน

บุคคลในโรงเรียนน้ันครูมีบทบาทสำคัญในการทำงานเป็นอย่างย่ิงงานจะเกิดประสิทธิผลนั้นขึน้อยู่กับคนทำงาน ทำไมผู้ท่ี

อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ถึงมคีวามคิดเห็นมากกว่าผู้ท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กอาจเป็นเพราะระบบการบริหารจัดการของ

โรงเรียนขนาดใหญ่ดีกว่าระบบบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก การทำงานจึงมคีวามราบร่ืนมากกว่ากันความคิดเห็น

จึงน่าจะแตกต่างกันไปด้วย และจำแนกตามประสบการณใ์นการปฏบัิตงิาน โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมนีัยสำคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่โดยรวม พบว่าผู้ท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ท่ีมี

ประสบการณ์นอ้ยกว่า 10 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 ดังคำสัมภาษณ์ของ ธงชัย คำชนะ (สัมภาษณ์, 23 

กุมภาพันธ์ 2561) ได้เสนอว่างานการทำงานเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลนั้นเป็นงานท่ีมขีอบข่ายค่อนขา้งชัดเจน แต่ละงาน
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ตอ้งทำอะไร การวางแผนอัตรากำลัง การทำงานด้านต่างๆ บางคนถ้าไม่เคยทำกไ็ม่สามารถทำได้ ผู้อำนวยการก็ตอ้ง

วางแผนว่าจะรับบรรจุหรอืรับย้ายครูในสาขาวิชาอะไร ทำงานอย่างไรถึงจะได้เปรียบในเชงิการบริหารจัดการ 

 5. ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน (Xt) กับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน (Yt) โดยรวม

พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับค่อนขา้งสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ .737 ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะ ปัจจัยทางการบริหารไม่ว่าจะเป็นดา้นภาวะผู้นำของผู้บริหาร ดา้นการพัฒนา

บุคลากร และด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ และด้านอื่นๆ ล้วนส่งผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปฏบัิตริาชการ การมวีนิัยและการรักษาวนิัย และด้านอื่นๆ ด้วย สอดคลอ้งกับผลการวจิัยของ กิ่งไผ ่แสงแก่นสาร 

(2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจยัเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 24 จังหวัดกาฬสนิธ์ุ พบว่า ปัจจัยดา้นความพงึพอใจ แรงจูงใจ ทัศนคตใินการทำงาน 

บรรยากาศองค์กร ลักษณะงานท่ีทำ และเทคโนโลย ีมคีวามสัมพันธ์ทางบวกต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร

สถานศกึษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

 6. ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน จำนวน 4 ด้าน ท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล

ในโรงเรียน ได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 จำนวน 3 ดา้น ได้แก ่ด้านงบประมาณ (X8) ด้านการบริหารแบบมี

ส่วนร่วม (X7) ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ (X5) และมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จำนวน 1 ดา้น คือ 

ด้านการพัฒนาบุคลากร (X1) จากผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรท่ีมีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลใน

โรงเรียนได้ มท้ัีงหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ ด้านการ

บริหารแบบมสี่วนร่วม และด้านงบประมาณ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนท่ีประสบความสำเร็จและมีการบริหารงาน

บุคคลที่มปีระสิทธิภาพตอ้งอาศัยงบประมาณซึ่งเป็นแผนการจัดการท่ีจัดทำขึ้น และแสดงออกมาในรูปแบบโครงการ 

กิจกรรมต่างๆ ที่มกีารประมาณค่าใชจ้่ายล่วงหนา้ และมีระยะเวลาการใชจ้่ายท่ีแน่นอน อาศัยการบริหารแบบมี 

ส่วนร่วมโดยผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูมีอสิระในการใชค้วามรู้ความสามารถในการปฏบัิตงิานอย่างเต็มท่ี อาศัย

บรรยากาศและวัฒนธรรมท่ีดใีนโรงเรียน ซึ่งทำให้บุคลากรในโรงเรียนมคีวามสัมพันธ์ท่ีดตี่อกันดว้ยความจรงิใจ  

ให้เกียรตซิึ่งกันและกัน และเกือ้กูลกัน ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการทำงานเป็นทีม และอาศัยการพัฒนาบุคลากร 

เพราะบุคคลถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหาร ซึ่งดำเนินการโดยโรงเรียนนำผลการประเมินพัฒนาตนเองของครู 

และบุคลากรไปใชใ้นการพัฒนาสถานศกึษา โรงเรียนดำเนนิการอบรมครูและบุคลากรตามหลักสูตรการพัฒนา 

ท่ีกำหนด และโรงเรียนกำหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคลอ้งกับความจำเป็นและความตอ้งการในการพัฒนา 

ตนเองของครูและบุคลากรทางการศกึษา สอดคลอ้งกับผลการวจิัยของ กิ่งไผ่ แสงแก่นสาร (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำ

การวจิัยเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา 

เขต 24 จังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่า แรงจูงใจ เทคโนโลย ีบรรยากาศองค์กร และลักษณะงานท่ีทำสามารถพยากรณ ์

การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศกึษา ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยตัวแปรท้ัง 4 ร่วมกัน 

พยากรณ์การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศกึษาได้ร้อยละ 72.70 มคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ

พยากรณ์ เท่ากับ .141 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้

  1.1 จากผลการวจิัยพบว่า ปัจจยัทางการบริหารของโรงเรียนท่ีมอีำนาจในการพยากรณ์ประสทิธิผลการ

บริหารงานบุคคลในโรงเรียน มีจำนวน 4 ด้าน โดยตัวแปรท่ีมีอำนาจพยากรณ์ดท่ีีสุด คือ ด้านงบประมาณ รองลงมา
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คือด้านการบริหารแบบมสี่วนร่วม ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ และด้านการพัฒนาบุคลากรตามลำดับ 

ดังนัน้ควรมกีารส่งเสริมปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนดา้นดังกล่าวให้อยูใ่นระดับมากถึงมากที่สุดเพื่อส่งผลถึง

ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน 

  1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัทางการบริหารของโรงเรียนท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน

บุคคลในโรงเรียน โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมาก ในการบริหารงานควรมกีารเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

และเสริมทักษะการพัฒนาปัจจยัทางการบริหารของโรงเรียน เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงาน

บุคคลในโรงเรียนได ้

 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัย ครั้งต่อไป 

  ควรนำปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน ไปทำ

การวจิัยในรูปแบบการวจิัยเชงิปฏบัิตกิาร เพื่อแกปั้ญหาและพัฒนาปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 และเขตอ่ืนๆ 

ต่อไป 
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