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การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขต 3
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
The Personnel Administration in Basic Schools, Saha-vitayaket 3,
under the Office of Secondary Education, Area 29
พิเชษฐ พรหมพา1
สมลักษณ์ พรหมมีเนตร2
บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั้งนี้มี วั ตถุ ประสงค์เ พื่ อศึ กษาสภาพการบริ หารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน และเพื่ อ
เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขต 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มีจานวน 242 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษ จานวน 24 คน
และครูผู้สอน จานวน 218 คน จาก 11โรงเรียน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน และได้มา
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random samplings) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Index of congruence: IOC) ตามเกณฑ์
0.05 ขึ้นไป มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขต 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ในภาพรวมมีการปฏิบัติระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติ
สูงสุด ได้แก่ ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านที่มีระดับปฏิบัติต่าสุด ได้แก่ ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
2. เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขต 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอน พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติ
แตกต่างกันแต่ไม่มีนัยสาคัญ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาบุคคลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 สาหรับด้านอื่นๆมีความคิดเห็นแตกต่างกันแต่ไม่มีนัยสาคัญ
3. เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขต 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 29จาแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวมมี การปฏิบั ติแตกต่างกันแต่ไม่ มี
นัยสาคัญ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่งมีการปฏิบัติแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 05
คาสาคัญ : การบริหารงานบุคคล สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขต 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29
ABSTRACT
This study aimed to study and to compare the condition of the Personnel Administration
in Basic Schools, Saha-vitayaket 3 under the Office of Secondary Education, Area 29. Samples were
1
2
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242 persons, sample sized by Krejcie and Morgan Table, that were 24 administrators and 218
teachers. The research tool was Rating Scale questionnaire, 48 questions, with all the index
congruence (IOC) were threat to criteria over 0.50., the reliability of the questionnaire was 0.96.
The statistics for analyzing data were frequency, percentage, mean ( ) and standard deviation (S.D.)
and hypothesis tested by t -test (Independent samples) and F-test (One-way ANOVA)
The findings of the study were:
1) The condition of the Personnel Administration in Basic Schools, Saha-vitayaket 3 under
the Office of Secondary Education, Area 29 by overall image was in medium rank. The highest level
practice was the Disciplinary and Disciplined Side, the lowest level was the Recruitment and
appointment.
2) The comparison of opinions of the Personnel Administration in Basic Schools, Sahavitayaket 3 under the Office of Secondary Education, Area 29 between administrators and teachers
in schools, by overall practice was not different but only the Personnel Development Side was
different with statistically significant level of .05, while the other sides were not different.
3) The comparison of opinions of the Personnel Administration in Basic Schools, Sahavitayaket 3 under the Office of Secondary Education, Area 29 between the opinions of the
personnel separated follow the size of the schools, by the overall and all sides were not different
practice, but only the Manpower Planning was different with statistically significant level of .05.
Keywords: the Personnel Administration, Basic Schools, Saha-vitayaket 3, the Office of Secondary
Education, Area 29
บทนา
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจสาคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อสนอง
ภารกิจ ของสถานศึ กษา เพื่ อดาเนิ นการด้า นการบริ หารงานบุ คคลให้เ กิด ความคล่ องตั ว อิ สระ ภายใต้ก ฎหมาย
ระเบี ย บ เป็ น ไปตามหลั ก ธรรมมาภิ บ าลข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นา มี ค วามรู้
ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยผู้บริหารโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องดาเนินการใน
ภารกิ จ หลั ก คื อ การวางอั ต ราก าลั งและก าหนดต าแหน่ ง การสรรหาและการบรรจุ แต่ งตั้ ง การเสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการออกจากราชการ แต่งานบริหารบุคคลเป็นงานที่ยุ่งยากและซับซ้อน
เพราะต้องทางานเกี่ยวข้องกับคน ซึ่งมีความรู้ความสามารถตลอดจนมีความสานึกแตกต่างกัน และที่สาคัญเป็นสิ่งที่ มี
ชีวิตจิตใจ มีอารมณ์ ผู้บริหารจึงต้องประสบกับปัญหาต่างๆ ในการบริหารบุคคล ซึ่งปัญหาที่สาคัญ ได้แก่ ปัญหา
การวางแผนการบริหารบุคคล ปัญหาการสรรหาและการแต่งตั้งบุคคล ปัญหาการพัฒนาบุคคล ปัญหาการประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง าน ปั ญ หาการให้ บุ ค คลพ้ น จากงาน และปั ญ ห าการควบคุ ม ก ากั บ ติ ด ตามและนิ เ ทศบุ ค คล
(กระทรวงศึกษาธิการ 2549: 51-52) จากที่กล่าวมาเบื้องต้น จะเห็นว่าการบริหารงานบุคคลตามการบริหารงานใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล เป็นเรื่องสาคัญและมีปัญหามีความยุ่งยากและซับซ้อนมาก
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขต 3 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ว่าโรงเรียนมีสภาพการดาเนินงานและปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
อย่างไร โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย ผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
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การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการประยุกต์ใช้ระบบบริหารบุคคลในสถานศึกษา อันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนให้เป็นผลดี มีความรู้และความสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป อีกทั้งสามารถนาไปใช้เป็น
ข้อมูลสาหรับพิจารณาปรับ ปรุงการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขต 3 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขต 3 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2 เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขต 3 สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามความคิดเห็นของบุคลคจาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ และขนาดสถานศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสหวิทยาเขต 3
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (จังหวัดอุบลราชธานี -อานาจเจริญ) ปีการศึกษา 2557
จานวน 651 คน จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่และขนาดสถานศึกษา
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขต
3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 2557 จานวน 242 คน กาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2545:43-46) และโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น
(Stratified Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 242 คน จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่และขนาด
สถานศึกษา
ด้านตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ตาแหน่งหน้าที่และขนาดสถานศึกษา
1.1 ตาแหน่งหน้าที่ จาแนกเป็น (1) ผู้บริหารสถานศึกษา (2) ครูผู้สอน
1.2 ขนาดสถานศึกษา จาแนกเป็น (1) ขนาดเล็ก มีนักเรียน 1-500 คน (2) ขนาดกลาง มีนักเรียน
501-1,500 คน (3) ขนาดใหญ่ มีนักเรียนมากกว่า 1,500 คนขึ้นไป
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขต 3 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ซึ่งได้จากการสังเคราะห์แนวคิดตามขอบข่ายงานบุคคลของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติแบ่งเป็น 6 ด้าน คือ
1) ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
2) ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3) ด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
4) ด้านการพัฒนาบุคคล
5) ด้านวินัยและการรักษาวินัย
6) ด้านการออกจากราชการ
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ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2557 ถึงเดือน พฤษภาคม 2558
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยา
เขต 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 2557 จานวน 651 คน จาแนกเป็น
1) จาแนกตามตาแหน่งและหน้าที่ในการทางาน
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 29 คน
1.2 ครูผู้สอน
จานวน 622 คน
2) จาแนกตามขนาดสถานศึกษา
2.1 ขนาดเล็ก
จานวน 47 คน
2 2 ขนาดกลาง
จานวน 226 คน
2 3 ขนาดใหญ่
จานวน 378 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สห
วิทยาเขต 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 2557 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
ตาราง Krejcie and Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 43-46 ) และได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified
Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 242 คน จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่และขนาดสถานศึกษา ดังนี้
2.1 ตาแหน่งหน้าที่ จาแนกเป็น 1) ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 24 คน 2) ครูผู้สอน จานวน 218 คน
2.2 ขนาดสถานศึกษา จาแนกเป็น 1) ขนาดเล็ก จานวน 40 คน 2) ขนาดกลาง จานวน 73 คน
3) ขนาดใหญ่ จานวน 129 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1 ผู้ วิ จั ย น าหนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ ในการวิ จั ย จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย นครราชสี ม า จั ง หวั ด
นครราชสี ม า ถึ งส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 เพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห์ เก็ บ ข้ อ มู ล จาก
สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 ขอความร่วมมือในการส่ง
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยโดยผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและไปรับแบบสอบถามคืน
ด้วยตนเองแจกแบบสอบถามทั้งหมด 242 ได้รับคืนมา 242 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
3 น าแบบสอบถามที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งตอบเรี ย บร้ อ ยแล้ ว มาตรวจความสมบู ร ณ์ และเก็ บ เพิ่ ม เติ ม กรณี ที่
แบบสอบถามไม่สมบูรณ์ แล้วนาไปตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และนาคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
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2. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สห
วิทยาเขต 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 2557 โดยหาค่าเฉลี่ย (  ) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนาค่าเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 43-46)
3 วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขต 3 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จาแนกตามตาแหน่งโดยการทดสอบค่าที (t – test แบบ
Independent Samples)
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขต 3 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จาแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F – test
แบบ One way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่าง ได้ทดสอบเป็นรายคู่ความแตกต่างโดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Sheffe')
สรุปผลการวิจัย
1. สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขต 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนพบว่าในภาพรวมมีการปฏิบัติ
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด ได้แก่ ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านที่มี
การปฏิบัติต่าสุด ได้แก่ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขต 3 สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจาแนกตามตาแหน่ง
หน้าที่ พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติแตกต่างกันแต่ไม่มีนัยสาคัญ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาบุคคล
มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 05
3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขต 3 สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามความคิดเห็นของบุคลคในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่
พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติแตกต่างกันแต่ไม่มีนัยสาคัญ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนอัตรากาลังมี
การปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 05 สาหรับด้านอื่นๆ มีการปฏิบัติแตกต่างกันแต่ไม่มีนัยสาคัญ
เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ตามวิธีการของ เซฟเฟ่ พบว่ า บุคคลที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่
และขนาดกลางกั บ ขนาดใหญ่ มี ค วามคิด เห็ นเกี่ ยวกั บ การปฏิ บั ติงาน ด้ า นการกาหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สาหรับขนาดเล็กและขนาดกลาง มีการปฏิบัติแตกต่างกัน
แต่ไม่มีนัยสาคัญ และบุคคลที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาทุกคู่ ได้แก่ ขนาดเล็กกับขนาดกลาง ขนาดเล็กกับขนาดใหญ่
และขนาดกลางกับขนาดใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรกระจายอานาจการบริหารงานบุคคลไปยังสถานศึกษาให้มากกว่านี้
เนื่องจากผลการศึกษา พบว่าสถานศึกษามีการปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นและสถานศึกษาควรมี
ส่วนร่วมในการพิจารณาด้านสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเนื่องจากมีระดับต่าสุดในการปฏิบัติเพื่อให้สถานศึกษาได้บุคคลที่
สอดคล้องกับความต้องการและจาเป็น
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรกระจายอานาจด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
บุคคลไปให้สถานศึกษาดาเนินการและให้ความสาคัญต่อการบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลังของ
สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้บุคคลที่สอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็น
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3. สถานศึกษาควรมีข้อมูลและสารสนเทศด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของครูผู้สอนเพื่อใช้
ประกอบการวางแผนจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมพัฒนาบุคคลให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและความจาเป็น
ของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพัฒนาบุคคลเพื่อการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดทุกปีการศึกษา โดยมี
เป้าหมายและหลักสูตรการอบรม เพื่อให้บุคคลได้ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อื่นๆ
2. ควรศึกษาการดาเนินงานการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ
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