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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 

4.1  ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้  แบงออกเปน 3  ตอน  ตามลําดับ ดังนี ้
ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ 

และคารอยละ  นําเสนอในรูปตารางพรอมคําบรรยายประกอบ 
ตอนที่ 2  การวิเคราะหความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  สถิติท่ีใช  คือ   คะแนนเฉลี่ย )X(   และ 
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  นําเสนอในรูปตารางพรอมคําบรรยายประกอบ 

ตอนที่  3  วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร    
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  จําแนกตามประสบการณ   
ใชการทดสอบคาที  (t – test)  และขนาดโรงเรียน  ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One Way ANOVA)  นําเสนอในรูปตารางพรอม คาํบรรยายประกอบ 

ตอนที่  4  วิเคราะหการแสดงความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ใชการวิเคราะหเนื้อหา 
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ตอนที่ 1   การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  โดยการแจกแจงความถี่และคารอยละ  
นําเสนอในรูปตารางพรอมคําบรรยายประกอบ  ดังตาราง  2 

 
 
ตาราง  2  จํานวนและคารอยละ  ของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน คิดเปนรอยละ 
1.  ประสบการณ   
      1.1  นอยกวา  10  ป 102 23.30 
      1.2  ตั้งแต  10  ปขึ้นไป 335 76.70 

รวม 437 100.00 
2.  ขนาดโรงเรียน   
      2.1  ขนาดเล็ก 97 22.20 
      2.2  ขนาดกลาง 177 40.50 
      2.1  ขนาดใหญ 163 37.30 

รวม 437 100.00 

 
 

จากตาราง  2  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณในการทํางานนอยกวา  10 ป  
จํานวน 102  คน  คิดเปนรอยละ 23.30   ตั้งแต 10  ปขึ้นไป  จํานวน 335  คน  คิดเปนรอยละ 76.70  
และโรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวน  97 โรงเรียน  คิดเปนรอยละ  22.20  โรงเรียนขนาดกลาง  จํานวน  
177  โรงเรียน  คิดเปนรอยละ 40.50  และโรงเรียนขนาดใหญ  จํานวน 163 โรงเรียน  คิดเปนรอยละ  
37.30 

 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 55 

ตอนที่ 2  การวิเคราะหความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 2  สถิติที่ใช  คือ  คะแนนเฉลี่ย )X(    
และความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอในรูปตารางพรอมคําบรรยายประกอบ   
ดังตาราง 3  ถึงตาราง 9 

 
 
ตาราง  3  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคดิเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคล 

ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม 
 

n = 437 
การบริหารงานบุคคล 

)X(  S.D. 
ระดับ ลําดับที่ 

1. การวางแผนและกําหนดตําแหนง 4.21 .73 มาก 1 
2. การบรรจุและการแตงตั้ง 3.98 .70 มาก 5 
3. การเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 4.19 .56 มาก 2 
4. การพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 4.11 .58 มาก 4 
5. วินัยและการดาํเนินการทางวนิัย 4.16 .56 มาก 3 
6. การออกจากราชการ 3.93 .82 มาก 6 

เฉลี่ยรวม 4.09 .45 มาก  

 
 

 จากตาราง  3  พบวา  ความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา  ทุกดานอยูในระดับมาก   ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ  การวางแผนและกําหนดตําแหนง  
โดยมีคาเฉลี่ย  4.21  การเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ โดยมีคาเฉลี่ย  4.19   ดานวินัย
และการดําเนินการทางวินัย  โดยมีคาเฉลี่ย  4.16   ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยมีคาเฉลี่ย  4.11  และดานการบรรจุและการแตงตั้ง  โดยมีคาเฉลี่ย  3.98  และดานการออกจาก
ราชการ  โดยมีคาเฉลี่ย  3.93  ตามลําดับ 
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ตาราง  4  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคดิเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคล 
ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 2   
ดานการวางแผนและกําหนดตําแหนง 

 

n = 437 
ดานการวางแผนและกําหนดตําแหนง 

)X(  S.D. 
ระดับ ลําดับที่ 

1. ผูบริหารมีการวางแผนอัตราครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 

4.51   .70 มาก 1 

2. ผูบริหารกําหนดอัตรากําลัง ตําแหนง พนักงาน
ครูลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว 
ในสถานศึกษาได 

4.26   .91 มาก 3 

3. ผูบริหารสามารถกําหนดตําแหนงและมาตรฐาน
ตําแหนงของรองผูอํานวยการสถานศึกษาได 

4.04 1.00 มาก 4 

4. ผูบริหารสามารถคัดเลือกและเสนอแตงตั้ง
ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาได 

4.02 1.03 มาก 6 

5. ผูบริหารสามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทกุระดับ 

4.03 1.04 มาก 5 

6. ผูบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอ 
ขอเงินวิทยฐานะใหครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 

4.41   .71 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.21   .73 มาก  

 
 
 จากตาราง  4  พบวา  ความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ดานการวางแผนและกําหนดตําแหนง  โดยรวม 
อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด   
3  อันดับ  ไดแก  1) ผูบริหารมีการวางแผนอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา     
2)  ผูบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอขอเงินวิทยฐานะใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา  และ  3)  ผูบริหารกําหนดอัตรากําลัง ตําแหนง พนักงานครูลูกจางประจําและลูกจาง
ช่ัวคราวในสถานศึกษาได 
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ตาราง  5  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคดิเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคล 
ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 2   
ดานการบรรจแุตงตั้ง 

 

n = 437 
ดานการบรรจแุละการแตงตัง้ 

)X(  S.D. 
ระดับ ลําดับที่ 

1. ผูบริหารดําเนนิการพิจารณาใหขาราชการ 
ในสถานศึกษายายสับเปลี่ยนไปสถานศึกษาอื่น
ภายในเขตพืน้ที่การศึกษาได 

4.03 1.00 มาก 3 

2. ผูบริหารดําเนนิการบรรจุแตงตั้งขาราชการครู
ซ่ึงลาออกไปสมัครรับเลือกตั้งหรือดํารง
ตําแหนงทางการเมืองกลับเขารับราชการ 
ในสายงานเดมิได 

3.77 1.06 มาก 6 

3. ผูบริหารพิจารณาสั่งใหขาราชการครูหรือ 
ลูกจางประจําพนจากการทดลองปฏิบัติราชการ 

3.98 .90 มาก 4 

4. ผูบริหารคัดเลือกบุคคลที่เชี่ยวชาญ หรือชํานาญ
การเขารับราชการกรณีความจําเปนหรือเหตุ
พิเศษกรณีเหตคุวามจําเปนอยางยิ่งได 

3.90 .93 มาก 5 

5. ผูบริหารสามารถประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานวิทยฐานะและเลื่อนตําแหนง 
และวิทยฐานะได 

4.12 .86 มาก 1 

6. ผูบริหารสามารถกําหนดคณุสมบัติเฉพาะดาน
ของบุคคลที่เขาสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก     
เขารับราชการครูตามความตองการ 
ของสถานศึกษาได   

4.06 .89 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.98 .70 มาก  
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 จากตาราง  5  พบวา  ความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  ดานการบรรจุและการแตงตั้ง  โดยรวมอยูใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ทุกขออยูในระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด   
3  อันดับ  ไดแก  1) ผูบริหารสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะและ 
เล่ือนตําแหนงและวิทยฐานะได  2) ผูบริหารสามารถกําหนดคุณสมบัติเฉพาะดานของบุคคล 
ที่เขาสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกเขารับราชการครูตามความตองการของสถานศึกษาได  และ  
3)  ผูบริหารดําเนินการพิจารณาใหขาราชการในสถานศึกษายายสับเปลี่ยนไปสถานศึกษาอื่นภายใน
เขตพื้นที่การศึกษาได 
 
 
ตาราง  6  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคดิเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคล 

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 2   
ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบตัิราชการ 

 

n = 437 
ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบตัิราชการ 

)X(  S.D. 
ระดับ ลําดับที่ 

1. ผูบริหารดําเนนิการพิจารณาสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือน
หรือแตงตั้งขาราชการครู ในสถานศึกษาใหไดรับ
เงินเดือนในระดับสูงขึ้นไป  ซ่ึงเปนระดับทีม่ี 
การเลื่อนไหล 

4.25 .82 มาก 2 

2. ผูบริหารดําเนนิการพิจารณาสั่งเล่ือนหรือแตงตั้ง 
ขาราชการครูสายงานการสอนใหดํารงตําแหนง  
สูงขึ้น หรือรับเงินเดือนระดบัสูงขึ้น  เนื่องจาก 
การทําผลงานทางวิชาการ 

4.18 .92 มาก 5 

3. ผูบริหารสามารถสงเสริมใหมีการจัดสวัสดกิาร
ภายในสถานศกึษาเพื่อชวยเหลือแกขาราชการครู 

3.99 .95 มาก 6 

4. ผูบริหารสามารถพิจารณาใหเงินวิทยพัฒน 
แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดได 

4.34 .72 มาก 1 
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ตาราง  6  (ตอ)  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเหน็ทีม่ีตอการบริหารงานบุคคล 
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 2   
ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบตัิราชการ 

 

n = 437 
ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบตัิราชการ 

)X(  S.D. 
ระดับ ลําดับที่ 

5. ผูบริหารตองการใหครูและบคุลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา มีจิตสํานึกในหนาทีแ่ละปฏิบัติตน
ใหเหมาะสมกบัตําแหนงหนาที่ 

4.22 .78 มาก 3 

6. ผูบริหารควรจัดสวัสดิการและอนุมัติการเบกิ
จายเงินสวัสดกิารทุกประเภทในสถานศึกษา 

4.18 .75 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 4.19 .56 มาก  

 
 
 จากตาราง  6  พบวา  ความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมากทุกขอ  โดยขอที่มี 
คาเฉลี่ยสูงสุด  3  อันดับ  ไดแก  1)  ผูบริหารสามารถพิจารณาใหเงินวิทยพัฒนแกขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดได   2)  ผูบริหารดําเนินการพิจารณาสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือนหรือแตงตั้งขาราชการครู ในสถานศึกษาใหไดรับเงินเดือนในระดับสูงขึ้นไป ซ่ึงเปนระดับ
ที่มีการเลื่อนไหล  และ 3)  ผูบริหารตองการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
มีจิตสํานึกในหนาที่และปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 
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ตาราง  7  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคดิเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคล 
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 2   
ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

n = 437 
ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

)X(  S.D. 
ระดับ ลําดับที่ 

1. ผูบริหารจัดทําแผนพัฒนาครแูละบุคลากร 
ตามความตองการของสถานศึกษา 

4.18 .74 มาก 2 

2. ผูบริหารสรางและพัฒนาระบบฐานขอมูล    
สารสนเทศเชื่อมโยงทุกระดบั 

4.06 .75 มาก 4 

3. โรงเรียน/ หนวยงานควรมีกองทุน 
ในการพัฒนาครู 

4.01 .82 มาก 6 

4. ผูบริหารอนุญาตใหครูลาศึกษาตอในสาขา 
ที่เปนประโยชนตอหนวยงาน 

4.04 .82 มาก 5 

5. ผูบริหารตองการใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองใหมากทีสุ่ด 

4.22 .77 มาก 1 

6. โรงเรียนควรพัฒนาฝกอบรมบุคลากรใหม
กอนมอบหมายงาน 

4.14 .76 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.11 .58 มาก  

 
 

 จากตาราง 7  พบวา  ความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2   ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    
โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ทุกขออยูในระดับมากทุกขอ  โดยขอท่ีมี 
คาเฉลี่ยสูงสุด  3  อันดับ  ไดแก  1)  ผูบริหารตองการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีการพัฒนาตนเองใหมากที่สุด  2)  ผูบริหารจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรตามความตองการ 
ของสถานศึกษา  และ 3) โรงเรียนควรพัฒนาฝกอบรมบุคลากรใหมกอนมอบหมายงาน 
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ตาราง  8  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคดิเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคล 
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 2   
ดานวนิัยและการดําเนินการทางวินยั 

 

n = 437 
ดานวนิัยและการดําเนินการทางวินยั 

)X(  S.D. 
ระดับ ลําดับที่ 

1. ผูบริหารตองการใหครูและบคุลากรปฏิบัติตาม
นโยบายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

4.26 .75 มาก 2 

2. ผูบริหารอนุญาตใหผูถูกเพกิถอนใบประกอบ
วิชาชีพแตงตั้งเปนขาราชการอื่นในและ 
ตางหนวยงาน 

3.85 .93 มาก 6 

3. ผูบริหารอนุญาตใหขาราชการครูลาออก 
ดวยความสมัครใจไปปฏิบัติงานใดๆ   
ตามความประสงคของทางราชการ 

4.05 .81 มาก 5 

4. ผูบริหารตองการเสริมสรางวินัยและการดําเนิน
ทางวินยัของขาราชการครูและบุคลากร 
ในสถานศึกษา 

4.22 .74 มาก 4 

5. ผูบริหารอนุญาตการลาทุกประเภท 
ตามที่ระเบียบกําหนด 

4.35 .76 มาก 1 

6. ผูบริหารมีสิทธิยับยั้งการลาออกของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

4.23 .87 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.16 .56 มาก  

 
 
 จากตาราง  8  พบวา  ความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2   ดานวินัยและการดําเนินการทางวินัย  โดยรวม 
อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด   
3  อันดับ  ไดแก  1)  ผูบริหารอนุญาตการลาทุกประเภทตามที่ระเบียบกําหนด   2)  ผูบริหารตองการ
ใหครูและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ  และ 3)  ผูบริหาร 
มีสิทธิยับยั้งการลาออกของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
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ตาราง  9  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคดิเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคล 
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี  เขต 2   
ดานการออกจากราชการ 

 

n = 437 
ดานการออกจากราชการ 

)X(  S.D. 
ระดับ ลําดับที่ 

1. ผูบริหารพิจารณาใหขาราชการครูสายงาน 
การสอนโอนไปรับราชการสังกัดสวนอื่น 

3.96   .98 มาก 3 

2. ผูบริหารพิจารณาอนุญาตใหขาราชการครู 
สายงานการสอนทุกระดับในสถานศึกษา 
ลาออกจากราชการได 

3.97 
 

  .91 มาก 2 

3. ผูบริหารสามารถยับยั้งการลาออกจากราชการ
ของขาราชการครูสายงานการสอนทุกระดับได 

4.05   .89 มาก 1 

4. ผูบริหารพิจารณาสั่งใหขาราชการครู 
ไปชวยราชการที่หนวยงานอื่นได 

3.93 1.00 มาก 4 

5. ผูบริหารอนุญาตใหขาราชการครูที่ถูกเพิกถอน
ใบประกอบวชิาชีพ  แตงตั้งเปนขาราชการอื่น 
ยายและแตงตัง้เปนขาราชการอื่นที่หนวยงาน
อ่ืน 

3.80 1.06 มาก 6 

6. ผูบริหารอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากร
ลาออกไปดํารงตําแหนงทางการเมือง 
มีผลตั้งแตวันขอลาออก 

3.89 1.07 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 3.93   .82 มาก  

 
 

 จากตาราง  9  พบวา  ความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ดานการออกจากราชการ  โดยรวมอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ทุกขออยูในระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  3  อันดับ ไดแก    
1)  ผูบริหารสามารถยับยั้งการลาออกจากราชการของขาราชการครูสายงานการสอนทุกระดับได    
2)  ผูบริหารพิจารณาอนุญาตใหขาราชการครูสายงานการสอนทุกระดับในสถานศึกษาลาออกจาก
ราชการได   3)  ผูบริหารพิจารณาใหขาราชการครูสายงานการสอนโอนไปรับราชการสังกัดสวนอื่น 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 63 

ตอนที่  3  วิเคราะหเปรียบเทยีบความคิดเหน็ที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 2  จําแนกตามประสบการณ   
ใชการทดสอบคาที  (t – test)  และขนาดโรงเรียน ใชการวิเคราะหความแปรปรวน 
แบบทางเดยีว  (One Way ANOVA)  นําเสนอในรูปตารางพรอม คําบรรยายประกอบ   
ดังตาราง 10  ถึงตาราง  11 

 
 
ตาราง  10  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเหน็ที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม  จําแนกตามประสบการณ 
 

นอยกวา 10 ป 
(n = 102) 

ตั้งแต 10 ปขึ้นไป 
(n = 335) 

การบริหารงานบุคคลของผูบริหาร 
สถานศึกษา 

)X(  S.D. )X(  S.D. 

t p 

1. การวางแผนและกําหนดตําแหนง 4.32 .62 4.17 .76 1.921 .056 
2. การบรรจุและการแตงตั้ง 4.07 .68 3.95 .71 1.458 .137 
3. การเสริมสรางประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติราชการ 
4.30 .51 4.16 .57 2.218* .027 

4. การพัฒนาครแูละบุคลากร 
ทางการศึกษา 

4.22 .49 4.07 .61 2.245* .025 

5. วินัยและการดาํเนินการทางวนิัย 4.26 .52 4.13 .57 2.087* .037 
6. การออกจากราชการ 4.04 .71 3.90 .85 1.504 .133 

เฉลี่ยรวม 4.20 .43 4.06 .45 2.674* .008 

* p  <  .05 
 
 

 จากตาราง  10  พบวา  คาเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  จําแนกตามประสบการณ   
โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  ยกเวนดานการบรรจุแตงตั้ง   
ดานการวางแผนและกําหนดตาํแหนง  และดานการออกจากราชการ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
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ตาราง 11  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเหน็ที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 2  โดยรวม  จําแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

การบริหารงานบุคคลของ 
ผูบริหารสถานศึกษา 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

ระหวางกลุม 2 .476 .238 .442 .643 1. การวางแผนและกําหนด
ตําแหนง ภายในกลุม 434 233.891 .539   

 รวม 436 234.367    
ระหวางกลุม 2 7.016 3.508 .071 .922 2. การบรรจุและการแตงตั้ง 
ภายในกลุม 434 215.362 .496   

 รวม 436 215.432    
ระหวางกลุม 2 .324 .162 .518 .596 
ภายในกลุม 434 135.662 .313   

3. การเสริมสราง 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ   
ราชการ รวม 436 135.985    

ระหวางกลุม 2 1.987 .994 2.940 .054 4. การพัฒนาครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา ภายในกลุม 434 146.702 .338   

 รวม 436 148.690    
ระหวางกลุม 2 .100 5.00 .160 .852 5. วินัยและการดาํเนินการ

ทางวินยั ภายในกลุม 434 135.469 .312   
 รวม 436 135.569    

ระหวางกลุม 2 .340 .170 .248 .781 6. การออกจากราชการ 
ภายในกลุม 434 297.519 .686   

 รวม 436 297.859    
ระหวางกลุม 2 .137 6.820 .331 .718 
ภายในกลุม 434 89.483 .206   เฉลี่ยรวม 

รวม 436 89.620    
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 จากตาราง  11  พบวา  คาเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  จําแนกตามขนาดโรงเรียน   
โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
ตอนที่  4  วิเคราะหการแสดงความคิดเหน็ความคิดเหน็ทีม่ีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร 

    สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 2  ใชการวเิคราะหเนื้อหา 

 ดานการวางแผนและการกําหนดตําแหนง   
1) ควรใหโอกาสผูบริหารไดวางแผนและกําหนดตําแหนงไดเอง  (58) 
2) หนวยงานตนสังกัดควรจัดตําแหนงและอัตรากําลังใหกับสถานศึกษาตามที่

ตองการเปนอันดับแรก  (44) 
3) ผูบริหารสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานและชี้ขาดการกําหนดของบุคลากร

ทางการศึกษาได  (37) 
4) โรงเรียนมีการวางแผนกําหนดไว  แตไมไดตามที่ตองการ  (28) 
5) โรงเรียนขนาดเล็กไมสามารถที่วางแผนการกําหนดที่แนนอนได  (20) 
6) ควรใหมีอัตรากําลังอยางพอเพียง  (18) 
7) วางแผนดานอัตรากําลังได  แตก็ยังไมไดรับการสนับสนุนอยางเต็มรูปแบบ  

(14) 
8) ผูบริหาร/คณะครู/คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีสวนรวม  (12) 
กลาวสรุปไดวา  การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา  ดานการวางแผน

และการกําหนดตําแหนง  ควรใหโอกาสผูบริหารไดวางแผนและกําหนดตําแหนงไดเอง  หนวยงาน
ตนสังกัดควรจัดตําแหนงและอัตรากําลังใหกับสถานศึกษาตามที่ตองการเปนอันดับแรก  ผูบริหาร
สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานและชี้ขาดการกําหนดของบุคลากรทางการศึกษาได   

ดานการบรรจแุละแตงตั้ง 
1) ผูบริหารควรมีอํานาจในการคัดเลือกและบรรจุครูในสถานศึกษาตาม 

ความตองการของสถานศึกษาได  (68) 
2) ใหผูบริหารสถานศึกษาแกไข  มีสวนรวมในการบรรจุตําแหนง  (56) 
3) ยังไมมีการใหอํานาจอยางแทจริง  สพท.  ดําเนินงานเองทั้งหมด  ควรจะ 

สอบถามหรือใหผูบริหารเขาไปมีสวนรวมในการพิจารณาครูที่จะมาแทนในโรงเรียนของตนเอง  
(47) 

4) ผูบริหารควรมีสิทธิในการรับสมัครครูสายการสอนเอง  (40) 
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5) อํานาจการบรรจุแตงตั้งสวนมากเปนของ  สพท.  (34) 
6) ผู อํานวยการกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะดาน  เพื่อสอบคัดเลือก 

ตามที่ โรงเรียนตองการ  (27) 
 กลาวสรุปไดวา  การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา  ดานการบรรจุ

และแตงตั้ง  ผูบริหารควรมีอํานาจในการคัดเลือกและบรรจุครูในสถานศกึษาตามความตองการ 
ของสถานศึกษาได  และใหผูบริหารสถานศึกษาแกไข  มีสวนรวมในการบรรจุตําแหนง  ผูบริหาร
ควรมีสิทธิในการรับสมัครครูสายการสอนเอง   

ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบตัิราชการ 
1) ควรมีงบประมาณสําหรับสถานศึกษาเพื่อใชในการดําเนินการใหตรง 

ตามความตองการ  (89) 
2) ควรมีการฝกอบรมบอยๆ  (72) 
3) ผูบริหารมีหนาที่ใหการบริหารจัดการพัฒนาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติราชการในโรงเรียน  (57) 
4) ใหคําปรึกษาในการประชุมอบรมสัมมนาเพื่อประโยชนของโรงเรียน  (55) 
5) โรงเรียนตองการใหครู/บุคลากรพัฒนาตนใหมากที่สุดเพื่อประโยชนของ

หนวยงาน  (47) 
กลาวสรุปไดว า   การบริหารงานบุคคลของผูบ ริหารสถานศึกษา   ดาน 

การเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  ควรมีงบประมาณสําหรับสถานศึกษา เพื่อใช 
ในการดําเนินการใหตรงตามความตองการผูบริหารมีหนาที่ใหการบริหารจัดการพัฒนา เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในโรงเรียน  และใหคําปรึกษาในการประชุมอบรมสัมมนา  
เพื่อประโยชนของโรงเรียน  โรงเรียนตองการใหครู/บุคลากรพัฒนาตนใหมากที่สุดเพื่อประโยชน
ของหนวยงาน   

ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) โรงเรียน / สพท.  ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากร (95) 
2) ควรมีงบประมาณสนับสนนุที่ระบุชัดเจนวาปละเทาใด  เพื่อทําแผนการใชเงิน

ถูกตอง  (78) 
3) ควรมีงบประมาณที่พอเพียงในดานการชวยใหครูไปเขารับการอบรม 

ตามความขาดแคลนของสถานศึกษา  (70) 
4) พัฒนาในทุกๆ ดานเพื่อประโยชนตอนักเรียน  (40) 
5) ตนสังกัดควรสนับสนุนดานงบประมาณและบุคลากร  (38) 
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กลาวสรุปไดวา  การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา  ดานการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียน/สพท.  ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากร  
และควรมีงบประมาณสนับสนุนที่ระบุชัดเจนวาปละเทาใด  เพื่อทําแผนการใชเงินถูกตอง 

ดานวนิัยและการดําเนินการทางวินยั 
1) ผูบริหารควรมีการเสริมความรู  ระเบียบแบบแผน  วินัย  และมีการดําเนินการ

ทางวินัยในระดบัสถานศึกษา  (92) 
2) เปนอํานาจ  หนาที่ของผูบริหาร  แตตองกระทําดวยระบบคุณธรรม  (87) 
3) ควรใหคณะกรรมการระดับโรงเรียนทําโทษ  (80) 
4) ผูอํานวยการควรใหความรู ในระเบียบแบบแผนของทางราชการและวิธีปฏิบัติ  

แกบุคลากรในโรงเรียน  (55) 
กลาวสรุปไดวา  การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา  ดานวินัย 

และการดําเนินการทางวินัย   ผูบริหารควรมีการเสริมความรู  ระเบียบแบบแผน  วินัย  และมี 
การดําเนินการทางวินัยในระดับสถานศึกษา  และผูบริหารมีอํานาจในการดําเนินการทางวินัย  
แตตองกระทําดวยระบบคุณธรรม   

ดานการออกจากราชการ 
1) ผูบริหารควรมีสวนรวมในการพิจารณาในการออกจากราชการของครู/

บุคลากรในโรงเรียน  (75) 
2) ผูบริหารระดับโรงเรียน  มีอํานาจไมเพียงพอขัดตอหลักระเบียบ  กฎหมาย 

(60) 
3) ผูบริหารควรเขาไปสอบถาม สัมภาษณ ช้ีแนะ และใหการชวยเหลือแกครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  (41) 
4) ใหผูบริหารยับยั้งการลาออก/อนุญาตใหลาออกของครูและบุคลากร  (38) 
กลาวสรุปไดวา  การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา  ดานการออก 

จากราชการ  ผูบริหารควรมีสวนรวมในการพิจารณาในการออกจากราชการของครู/บุคลากร 
ในโรงเรียน และกอนที่จะมีการลาออก  ผูบริหารควรเขาไปสอบถาม  สัมภาษณ  ช้ีแนะ  และให 
การชวยเหลือแกครู และบุคลากรทางการศึกษา   
 

  
 


