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การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
Administration in Basic Educational Institution 

Suwannaphum Sub District, Roi-Et 
 

ณพพร  ปานเพชร1 
ศิริกาญจน์  ไกรบ ารุง2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดและ
เปรี ยบ เที ยบการบริห ารง านบุ คคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของบุคลากร 
จ าแนกตามเพศ และต าแหน่ง กลุ่มตัวอย่าง 
คือผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 66คน และ
บุคลากร จ านวน 212 คน รวมจ านวน278 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ ค่าร้อยล่ะ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที  (t-test แบบ 
Independent samples)  

ผลการวิจัย พบว่า 
1 .  ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล ใ น

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด้านอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการวางแผน
งานบุคคล รองลงมาคือ ด้านการจัดบุคคลเข้า
ปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาบุคคล ด้านการ
ธ ารงรักษาบุคคล และด้านที่มีการปฏิบัติ
ต่ าสุดคือ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคคล 

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศพบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรมีความเห็น
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

3 .  ผ ลก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บผลก า ร
เปรี ยบ เที ยบการบริห ารง านบุ คคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า
ผู้ บ ริ ห า รสถานศึ กษ า  และบุ คล ากร  มี
ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน

1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  วิทยาลัยนครราชสีมา 

2 คณะศึกษาศาสตร์ศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา อาจารย์ที่ปรึกษา 
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 

 
ค าส าคัญ : การบริหารงานบุคคล 
 
Abstract 

The researcher aims to study The 
Administration in Basic Educational 
Institution, Suwannaphum Sub District,  
Roi-Et Province And compare The 
Administration in Basic Educational 
Institution, Suwannaphum Sub District,  
Roi-Et Province, classified in term of sex 
and position institution. The sample group 
consists of educational institution 
administrators and personnel, totally 278 
people. The instrument used for data 
collection was a 5 level rating scales 
questionnaire. The reliability was 0.00. The 
data were presented, mean, standard 
deviation and t-test [Independent samples]  

The study results showed that ; 
1. The Administration in Basic 

Educational Institution, Suwannaphum Sub 
District, Roi-Et Province, the overall and 
each aspect were at the high level. When 
considering each aspect found that the 
highest level was planning engineer, 
followed by the individual practitioners, 
personal development, the maintenance 

person and the lowest level was evaluation 
of the performance of individuals. 

2. The comparison of 
Administration in Basic Educational 
Institution, Suwannaphum Sub District, Roi-
Et Province, classified in term of sex. The 
condition of personnel educational institution 
administrators and personnel had The 
Administration in Basic Educational 
Institution, Suwannaphum Sub District,  Roi-
Et Province, the overall aspects were 
indifferent. 

3. The comparison of the 
Administration in Basic Educational 
Institution, Suwannaphum Sub District, Roi-
Et Province, classified in term of position. 
The condition of personnel educational 
institution administrators and personnel had 
The Administration in Basic Educational 
Institution, Suwannaphum Sub District, Roi-
Et Province, the overall aspects were 
indifferent. 

 
Keywords : Administration 
 
บทน า 

การด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จ
และบรรลุเป้าในการด าเนินงานขององค์การ
หรือหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องอาศัยทรัพยากร
พื้นฐานในการบริหารงาน ได้แก่ คน งาน 
อุปกรณ์ และการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญ



                                         วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ฉบับพิเศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที่ 2 ของวิทยาลัยนครราชสีมา”  

 

 

73 

ต่อการบริหาร การที่มีบุคลากรที่ดี มีความรู้
ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมให้องค์การหรือหน่วยงานบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารงานบุคคลเป็นหัวใจของ
ก ารบริ ห า รของทุ กหน่ ว ย ง าน  ถ้ า ก า ร
บริหารงานบุคคลบกพร่องหน่วยงานจะ
เจริญก้าวหน้าได้ยาก โดยเฉพาะหน่วยงาน
สถานศึกษา เนื่องจากบุคลากรเป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่สุดของการบริหาร ซึ่งกระบวนการ
บริหารการศึกษาได้ก าหนดให้การบริหาร
ด้านบุคลากรเป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหาร เพื่อให้หน่วยงานสามารถดึงดูด 
บ ารุงรักษาคนดีที่มีความรู้ ความสามารถไว้
ในหน่วยงานให้มาก และนานที่สุดเท่าที่
หน่วยงานต้องการ (อรุณรักษ์ สุขบุญ,2552:2) 

ก า ร ด า เ นิ น ง า น บุ ค ล า ก ร ข อ ง
สถานศึกษาอ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน
บุคลากร คือ บุคลากรไม่ครบตามกลุ่มสาระ
วิชาหลัก ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท าได้ไม่เต็มที่ ปัญหาการบรรจุและ
แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไป
ด้วยความล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง ซึ่งส่งผล
กระทบในก า รจั ด เ ต รี ย มบุ คล าก ร เ ข้ า
ปฏิบัติงาน ปัญหาด้านขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น การคมนาคม
ที่ ไม่สะดวก ท าให้ เกิดอุปสรรคในการ
เดินทาง และปัญหาด้านครู เนื่องจากครูมี
ภาระงานด้านการสอนและภาระงานอื่น ๆ 
มาก ท าให้ครูเกิดความเครียด และไม่มีเวลา

จัดเตรียมการสอน และการจัดกิจกรรมการ
สอนให้แก่นักเรียนได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ า เภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็น
ของบุคลากร จ าแนกตามเพศ และต าแหน่ง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ มุ่ ง ศึ ก ษ า ก า ร
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามแนวคิด
ของ วิชัย โถสุวรรณจินดา(2549) มี 5 ด้าน 
ได้แก่ การวางแผนงานบุคคล การจัดบุคคล
เข้าปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคคล การธ ารง
รั กษ าบุ คคล  และก ารประ เมิ นผลก า ร
ปฏิบัติงานของบุคคล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ป ร ะ ช า ก ร  ไ ด้ แ ก่  ผู้ บ ริ ห า ร

สถานศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 1,045 คน 

กลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  ไ ด้ แ ก่  ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 278 คน ก าหนดขนาดกลุ่ม
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ตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan, 1970 : 607-610, 1970 : 
607-610 อ้างจาก บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 
43-44) โดยการแบ่งสุ่มแบบชั้น (Stratified 
random sampling) ตามเพศ และต าแหน่ง  

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) ได้แก่ เพศ และต าแหน่ง 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่าตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert) มี 5 ระดับ และแบบสอบถามทั้งฉบับมี
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิ จั ย ข อ ห นั ง สื อ จ า ก ค ณ ะ

ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 278 
คน ได้แบบสอบสอบกลับคืน จ านวน 268 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 96.40 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ และต าแหน่งของ
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม โดยหา
ค่ า ค ว า ม ถี่  ( Frequency)  แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ 
(Percentage) 

4.2 วิเคราะห์การบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอสุวรรณภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยภาพรวมรายด้าน และ
รายข้อ โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

4 . 3  วิ เ ค ร า ะห์ เ ป รี ยบ เที ยบการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตาม
เพศ และต าแหน่ง โดยการทดสอบที (t - test 
แบบ Independent samples) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล ใ น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีการ
ปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านการวางแผนงานบุคคล 
และด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ ด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล 

เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน
สรุปผลได้ดังนี้ 

1.1 ด้านการวางแผนงานบุคคลโดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติ
สูงสุดคือ มีการก าหนดแผนงานบุคลากรไว้ใน
แผนกลยุทธ์ รองลงมาคือ บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการปฏิบัติงาน และข้อที่มีการ
ปฏิบัติต่ าสุดคือ มีการคาดคะเนความต้องการ
ก าลังบุคลากร 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

1.2 ด้านการจัดบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 
โดยภาพรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติ
สูงสุดคือ มีค าสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรเข้าปฏิบัติ
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ไว้อย่างชัดเจน รองลงมาคือ มีการประชุมชี้แจง
ก่อนเริ่มงานแก่บุคลากร และข้อที่มีการปฏิบัติ
ต่ าสุดคือ มีการพิจารณาบุคลากรตามล าดับ
ความส าคัญ และความเร่งด่วนของแผนงาน  

1 . 3  ด้ านการพัฒนาบุ คคล  โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีการปฏิบัติ
สูงสุด คือ สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม 
เพื่อพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอ 
รองลงมาคือ เปิดโอกาสให้บุคลากรศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น และข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุด
คือ การจัดหาหรือให้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้แก่
บุคลากร เพื่อพัฒนาตนเอง  

1.4 ด้านการธ ารงรักษาบุคคล โดยภาพ 
รวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ 
ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนอย่างทั่ว ถึง รองลงมาคือ มีการยกย่อง
ชมเชยบุคลากรที่ประสบความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน และข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ การ
ให้ความเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากร
อย่างสม่ าเสมอ  

1.5 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคคล โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีการปฏิบัติสูงสุดคือ มีแผนการประเมินผล
การปฏิบัติ งานของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน 
รองลงมาคือ มีการแจ้งเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบล่วงหน้า และ
ข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ แจ้งผลการประเมิน
การปฏิบัติงานให้บุคลากรได้รับทราบ  

2. ผลการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของบุคลากร
ที่มีเพศ และต าแหน่งต่างกัน โดยภาพรวมและ
รายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
1. บุ คล ากร  มี ค ว าม เห็ นว่ า ก า ร

บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาอ าเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก อาจเป็นเพราะว่าการบริหารงาน
บุคคลเป็นปัจจัยการบริหารที่มีความส าคัญกับ
สถานศึกษา โดยผู้บริหารได้ให้ความส าคัญ
ดังนี้  1) ด้านการวาง แผนงานบุคคล พบว่า 
สถานศึกษามีการก าหนดแผนงานบุคลากรไว้
ในแผนกลยุทธ์ บุคลากรมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการปฏิบัติงาน โดยการบริหารงานใน
สถานศึกษาอ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ได้ให้ความส าคัญในการบริหาร งานบุคลากร 
ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญของการบริหารที่
ส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับการศึกษาของจันจิรา อินทะเสาร์ 
( 2550 )  เ รื่ อ งการบริ หารงานบุ คคลใน
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า 
สภาพการบริหารงานบุคคลมีการก าหนด
แผนงานบุคคลไว้ในแผนกลยุทธ์ มีการวาง
แผนการใช้บุคคลที่มีอยู่ให้ตรงกับงานที่ปฏิบัติ 
มีค าสั่งแต่งตั้งให้บุคคลเขาปฏิบัติงานไว้อย่าง
ชัดเจน มีการจัดประชุม อบรม สัมมนา และ
เปิดโอกาสให้บุคคลศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
บุคคลมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง 
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มีการสร้ างขวัญและก าลั งใจ มีแผนการ
ประเมินผลงาน และติดตามการปฏิบัติงานของ
บุคคลอย่างสม่ าเสมอ 2) ด้านการจัดบุคคลเข้า
ปฏิบัติงาน พบว่าสถานศึกษามีค าส่ังแต่งตั้งให้
บุคลากรเข้าปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน และมี
การประชุมชี้ แจงก่อนเริ่มปฏิบัติ งานแก่
บุคลากร ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ 
และมีความเข้ าใจบทบาทหน้าที่ ที่ ได้ รับ
มอบหมาย ส่งผลให้ เกิดความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน และสามารถพัฒนางานที่รับผิด 
ชอบจนบรรลุเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ของวีระ สุรินทร์ 
(2553) เรื่องการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
ขนาดเล็กในอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่า มีการจัดบุคคลเข้าปฏิบัติงานโดยยึด
ระบบคุณธรรม และมีค าสั่งแต่งตั้งให้บุคคลเข้า
ปฏิบัติงาน 3) ด้านการพัฒนาบุคคล พบว่า
สถานศึกษา มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้า
อบรมเพื่อพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคลอย่าง
สม่ าเสมอ และเปิดโอกาสให้บุคลากรศึกษาต่อ
ในระดับสูงขึ้น ซึ่งสถานศึกษาได้สนับสนุนให้
บุคลากรเข้ารับการอบรมทุกครั้งที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น นอกจากนี้
ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอด คล้องกับการศึกษา
ของเอกชัย เปี้ยอุ๊ด (2551) เรื่องการพัฒนา
บุคคลของโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา จังหวัดล าปาง 
พบว่า พัฒนาบุคคลอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน มี
การแต่งตั้งคณะกรรม การรับผิดชอบงานต่าง ๆ 
ส่งเสริมให้บุคคลเข้า รับการฝึกอบรม การ

สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน ส่งเสริมการท าวิจัยใน
ชั้นเรียน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การผลิตสื่อ นวัตกรรม การ
สร้างและการพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมให้
บุคคลได้ศึกษาต่อแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
และมีการนิเทศภายใน 4) ด้านการด ารงรักษา
บุคคล พบว่าบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของโรงเรียนอย่าง
ทั่วถึง มีการยกย่องชมเชยบุคลากรที่ประสบ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และมีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อ
เพิ่ม พูนความรู้อย่างสม่ าเสมอ ปัญหาที่พบคือ
การจัดสวัสดิการมีน้อยและไม่ทั่วถึง ขาดขวัญ
และก าลังใจในการท างาน สอดคล้องกับ
การศึกษาของวิไลวรรณ ยะสินธ์ (2552) เรื่อง
การบริหารงานบุคคลโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ภายหลังการย้ายไปสังกัดส านักบริหาร
การศึกษาพิเศษ พบว่า ด้านการธ ารงรักษา
บุคคล มีการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ โดยให้
บุคคลมีส่วนร่วม และมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคลที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้เป็นที่
ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป และ 5) ด้านการ
ประเมิน ผลการปฏิบัติงานของบุคคล พบว่า 
สถานศึ กษามี แผนการประ เมิ นผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน และมี
การแจ้งเกณฑ์การประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
ให้บุคลากรทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมจัด
เอกสารการเรียนการสอนให้พร้อมแก่การ
ประเมิน สอดคล้องกับการศึกษาของวีระ 
สุรินทร์ (2553) เรื่องการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนขนาดเล็กในอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
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เชียงใหม่  พบว่า ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มีการประเมินในรูปแบบคณะ 
กรรมการ ตลอดจนให้บุคคลมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และแจ้งผลการ
ปฏิบัติงานให้บุคคลทราบ 

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ า เภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและ
รายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน  

ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการคาด 

คะเนความต้องการก าลังบุคคล เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของบุคคลภายในองค์กร 
รวมถึงการพิจารณาบุคลากรตามล าดับ
ความส าคัญ และความเร่งด่วนของแผนงาน 

เพื่อลดปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลกรที่
มากจนเกินไป 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการ
จัดหาหรือให้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้แก่บุคลากร 
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ที่ก้าวทันการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความ
เอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากร เช่น 
จัดให้มีสวัสดิการนอกเหนือจากที่ราชการจัด
ให้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการ
แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้บุคลากร
ได้รับทราบ เพื่อให้บุคลากรน าข้อบกพร่อง
ของตนไปปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

เอกสารอ้างอิง 
จันจิรา  อินทะเสาร์. 2550. การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ . 

การศึกษาแบบอิสระ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
บุญชม  ศรีสะอาด. 2545. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งท่ี 7. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 
วิชัย  โถสุวรรณจินดา. 2549. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ : โพรเพซ. 
วิไลวรรณ  ยะสินธ์. 2552. การบริหารงานบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ภายหลังการย้ายไป

สังกัดส านักบริหารการศึกษาพิเศษ . การศึกษาแบบอิสระ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

วีระ  สุรินทร์. 2553. การบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่.  การศึกษาแบบอิสระ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

อรุณรักษ์  สุขบุญ. 2552. การบริหารบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี . ปริญญา
นิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

เอกชัย เปี้ยอุ๊ด. 2551. การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา จังหวัดล าปาง.  ปริญญานิพนธ์ 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 


