
บทคัดย่อ
	 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาสภาพ 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 อ�าเภอ

ปากช่อง	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา	 เขต	 4	และเปรียบเทียบสภาพการบริหารงาน

บุคคลในสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน 	 อ� า เภอปากช ่ อง	 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา	

เขต	 4	 จ�าแนกตามต�าแหน่งและขนาดของสถานศึกษา	 

กลุ่มตัวอย่าง	คือ	บุคลากร	จ�านวน	269	คน	เครื่องมือที่ใช้ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา 

ส่วนประมาณค่า	 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 0.98	 วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้	 ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 

t	–	test	(Independent	samples)	และ	F	–	test	

	 ผลการศึกษาพบว่า

	 1.	 สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 อ�าเภอปากช่อง	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 4	 อยู่ในระดับมาก 

ทั้งในภาพรวมและรายด้าน	 โดยด้านท่ีมีการปฏิบัติสูงสุด 

คอื	ด้านการวางแผนอตัราก�าลงัและก�าหนดต�าแหน่ง	รองลง

มาคอื	ด้านการเสรมิสร้างประสทิธภิาพในการปฏบัิตริาชการ	

ส่วนด้านทีม่กีารปฏบิตัติ�า่สดุคอื	ด้านวนิยัและการรกัษาวนิยั

2.	ผลการเปรยีบเทยีบสภาพการด�าเนนิการบรหิารงานบคุคล

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 อ�าเภอปากช่อง	 สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	4	

	 2.1	 การเปรียบเทียบสภาพการด�าเนินการบริหาร

งานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 อ�าเภอปากช่อง	 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษานครราชสมีา	

เขต	 4	 จ�าแนกตามต�าแหน่งแสดงว่า	 สภาพการด�าเนินการ

บรหิารงานบคุคล	ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา

และครูผู ้สอน	 เมื่อพิจารณาโดยรวมมีความแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และพิจารณาตามราย

ด้านมีด้านการวางแผนอัตราก�าลังและก�าหนดต�าแหน่ง 

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	

ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน	

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ�าเภอปากช่อง 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
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	 	 2.2	การเปรียบเทยีบสภาพการด�าเนินการบริหาร

งานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 อ�าเภอปากช่อง	 สังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 

เขต	4	จ�าแนกตามขนาดสถานศึกษา	แสดงว่า	การเปรียบเทยีบ

สภาพการด�าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน	 ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา 

ที่มีขนาดต่างกัน	 เมื่อพิจารณาโดยรวมมีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 พิจารณารายด้าน 

ด้านการวางแผนอัตราก�าลังและก�าหนดต�าแหน่ง	 ด้านการ

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	 ด้านวินัย 

และการรักษาวินัย	มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.05	ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ	:	การบริหารงาน

Abstract
	 This	researcher	aims	to	study	the	condition	

of personnel administration in Basic Educational 

Institution,	 Pakchong	 sub	district	 under	Nakhon	

Ratchasima	 Primary	 Education	 Service	 Area	 

Office	 4	 and	compare	 the	 condition	 of	 personnel	 

administration	 in	 Basic	 Educational	 Institution,	

Pakchong	sub	district	under	Nakhon	Ratchasima	

Primary	Education	Service	Area	Office	4,	classified	

in	 term	 of	 position	 and	 size	 of	 educational	 

institution.	The	sample	group	consists	of	269	people.	

The	 instrument	 used	 for	 data	 collection	was	 

a	5	level	rating	scales	questionnaire.	The	data	were	

presented	in	the	form	of	percentage,	mean,	standard	

deviation,	t-test	[independent]	and	f-test	[one	way	

ANOVA].	

	 The	study	results	showed	that;

 The condition of personnel administration 

in	 Basic	 Educational	 Institution,	 Pakchong	 

sub	 district	 under	Nakhon	Ratchasima	Primary	

Education	Service	Area	Office	4,	the	overall	and	each	

aspect	were	at	the	high	level.	The	highest	level	was	

human	resource	planning	and	positioning,	followed	

by	performance	efficiency	support.	The	lowest	level	

was	discipline	and	disciplinary	corrective.	

 The comparison result of the condition  

of personnel administration in Basic Educational 

Institution,	 Pakchong	 sub	district	 under	Nakhon	

Ratchasima	 Primary	 Education	 Service	 Area	 

Office	4,	

 2.1. The comparison of the condition  

of personnel administration in Basic Educational 

Institution,	 Pakchong	 sub	district	 under	Nakhon	

Ratchasima	Primary	Education	Service	Area	Office	

4,	 classified	 in	 term	 of	 position.	 The	 condition	 

of	 personnel	 administration	 as	 perceived	 by	 

educational	institution	administrators	and	teachers,	

the	overall	were	ststistically	significant	difference	

at	0.05.	When	considering	each	aspect	found	that	

human	 resource	 planning	 and	 positioning	was	

statistically	significant	difference	at	0.05.	The	other	

aspects	were	indifferent.	

 2.2 The comparison of the condition  

of personnel administration in Basic Educational 

Institution,	 Pakchong	 sub	district	 under	Nakhon	

Ratchasima	Primary	Education	Service	Area	Office	

4,	classified	in	term	of	educational	institution	size.	

The condition of personnel administration as  

perceived

Keywords:	Administration
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บทน�า
	 ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีความส�าคัญ

อย่างยิ่งต่อการผลิตหรือการด�าเนินกิจการของหน่วยงาน	

ท�าให้ปัญหาที่องค์การจะต้องเผชิญในอนาคตด้านก�าลังคน

ลดความรุนแรงลงได้ยังผลให้องค์การสามารถด�าเนินการ 

ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น	

องค์การสามารถจัดปริมาณ	 ประเภท	 และระดับทักษะ 

ของทรพัยากรมนษุย์ในองค์การให้เหมาะสมกบังานในระยะ

เวลาที่เหมาะสม	 เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่ก�าหนด	 

ซึ่งจะเป็นผลให้ท้ังองค์การและบุคลากรมีการปฏิบัติงาน

บรรลุวัตถุประสงค ์ที่ก� าหนดไว ้อย ่ างมีประสิทธิผล	 

(Effectiveness)	และประสทิธภิาพ	(Efficiency)	โดยได้รบั

ผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว	

	 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ เป ็นหัวใจของ 

การบริหาร	 ไม่ว่าจะเป็นการบริหารหน่วยงานประเภทใด	 

ถ้าการบริหารทรัพยากรมนุษย์บกพร่องหน่วยงานนั้นๆ	 

จะเจริญก้าวหน้าได้โดยยากเพราะงานทุกชนิดจะได้ผลดี 

หรือผลเสียก็อยู่ที่บุคคลที่รับงานไปท�า	

	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ได ้ก�าหนดกรอบการ 

บรหิารงานบคุคลไว้ดงันี	้การบริหารงานบคุคลในสถานศึกษา

เป็นภารกิจส�าคญัทีมุ่ง่ส่งเสรมิให้สถานศกึษาสามารถปฏิบตัิ

งานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา	 เพื่อด�าเนินการ

บริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว	 อิสระภายใต้

กฎหมาย	ระเบยีบ	เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา	 มีความรู 	้ 

ความสามารถ	มีขวัญก�าลังใจ	ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ	 ซึ่งจะส่งผลต่อการ

พฒันาคุณภาพการศกึษาของผูเ้รยีนเป็นส�าคัญ	โดยผูบ้รหิาร

โรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องด�าเนินการในภารกิจ

หลัก	คือ	การวางแผนอัตราก�าลังและ	การก�าหนดต�าแหน่ง	

การสรรหาและการบรรจแุต่งตัง้การเสรมิสร้างประสทิธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการวินัยและการรักษาวินัยและการออก

จากราชการแต่งานบริหารบุคคลเป็นงานที่ยุ ่งยากและ 

ซับซ้อนเพราะต้องท�างานเกี่ยวข้องกับคน	ซึ่งมีความรู้ความ

สามารถตลอดจนมคีวามส�านกึแตกต่างกนั	และทีส่�าคญัคน

เป็นสิ่งที่มีชีวิตจิตใจมีอารมณ์	 ผู ้บริหารจึงต้องประสบ 

กบัปัญหาต่าง	ๆ 	ในการบรหิารบคุคล	ซึง่ปัญหาทีส่�าคญัได้แก่	

ปัญหาการวางแผนการบริหารบุคลากร	ปัญหาการสรรหา 

และการแต่งตั้งบุคลากร	ปัญหาการพัฒนาบุคลากร	ปัญหา

การประเมินผลการปฏิบัติงาน	ปัญหาการให้บุคลากรพ้น 

จากงาน	และปัญหาการควบคุม	ก�ากับ	ติดตาม	และนิเทศ

บุคลากร	(ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,	2550)	

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลในสถาน

ศึกษาข้ันพื้นฐาน	อ�าเภอปากช่อง	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	4	

	 2.	เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคล 

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 อ�าเภอปากช่อง	 สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	4	จ�าแนก

ตามต�าแหน่งและขนาดของสถานศึกษา

ขอบเขตของการวิจัย
	 การวจิยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษาสภาพการบรหิารงานบุคคล

ในสถานศกึษา	อ�าเภอปากช่อง	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 4	 ตามขอบข่ายการ

บรหิารงานบคุคลของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พื้นฐาน	(2546)	5	ด้านคือ	ด้านการวางแผนอัตราก�าลังและ

ก�าหนดต�าแหน่ง	 ด้านการสรรหาและ	 การบรรจุแต่งตั้ง	 

ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	 

ด้านวินัยและการรักษาวินัย	และด้านการออกจากราชการ

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

		 ประชากร	ได้แก่	บคุลากรจ�านวน	879	คน	ในอ�าเภอ

ปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา	จ�าแนกตามต�าแหน่งผู้บริหาร
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สถานศึกษา	จ�านวน	92	คน	ครูผูส้อนจ�านวน	787	คน	จ�าแนก

ตามขนาดของสถานศึกษาขนาดเล็กจ�านวน	201	คน	ขนาด

กลางจ�านวน	503	คน	ขนาดใหญ่จ�านวน	175	คน

		 กลุ ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 บุคลากรอ�าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา	 จ�านวน	 879	 คน	 ก�าหนดขนาดของ 

กลุ่มตัวอย่างโดยก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตาราง

เครชซี่และมอร์แกน	 (Krejcie	 and	Morgan	 ;	 อ้างถึงใน	 

บญุชม	ศรีสะอาด,	2543	:	58)	และได้มาโดยการสุม่อย่างง่าย

ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	269	คน	

สรุปผลการวิจัย
	 1.	สภาพการด�าเนินการบริหารงานบุคคลในสถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน	อยูใ่นระดับมากทัง้ในภาพรวมและรายด้าน

ในภาพรวมมกีารปฏบัิตริะดับมาก	เม่ือพจิารณาเป็นรายด้าน	

พบว่า	ด้านทีม่กีารปฏบิตัสิงูสดุ	คอื	ด้านการออกจากราชการ	

และด้านท่ีมกีารปฏิบตัติ�า่สดุ	คือ	ด้านการวางแผนอตัราก�าลงั

และก�าหนดต�าแหน่ง	

	 เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้านสรุปผลได้

ดังนี้

	 	 1.1	 สภาพการด�าเนินการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการวางแผนอัตราก�าลังและ

ก�าหนดต�าแหน ่งในภาพรวมมีการปฏิบัติระดับมาก	 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	 ข้อที่มีการปฏิบัติสูงสุด	คือ	

การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาปรับปรุงก�าหนดต�าแหน่งให้สูงขึ้น	 และข้อที่มี

การปฏิบัติต�่าสุด	คือ	วิเคราะห์ภารกิจงานส�าหรับข้าราชการ	

	 	 1.2	 สภาพการด�าเนินการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง

ในภาพรวมมีการปฏิบัติระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	

พบว่า	 ข้อท่ีมีการปฏิบัติสูงสุด	 คือ	 ขอสงวนอัตราก�าลัง

ข้าราชการครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความต้องการ

บรรจุแต่งตั้งเพื่อการจัดการเรียนการสอนได้ตรงตาม 

ความต้องการของโรงเรียน	รองลงมา	คือ	เสนอเหตุผลและ

ความจ�าเป ็นต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนไปยัง

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบในการ

บรรจุแต่งตั้งบุคลากรในโรงเรียน	 ตามล�าดับ	 ข้อที่มีการ

ปฏบิตัติ�า่สดุ	คอื	จ้างลกูจ้างประจ�าและลกูจ้างชัว่คราวโดยใช้

เงินงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนด	

	 	 1.3	 สภาพการด�าเนินการบริหารงานบุคคล 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการ	 ในภาพรวมมีการปฏิบัติระดับมาก	 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	 ข้อที่มีการปฏิบัติสูงสุด	คือ	

เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการที่โรงเรียนก�าหนด	

และข้อที่มีการปฏิบัติต�่าสุด	คือ	พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

ประจ�าปีแก่บุคลากรโดยยึดผลการปฏิบัติงานโดยใช้ 

หลักคุณธรรม

	 	 1.4	สภาพการด�าเนินการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ด้านวินัยและการรักษาวินัย	ในภาพ

รวมมีการปฏิบัติระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	

ข้อที่มีการปฏิบัติสูงสุด	 คือ	 ให้ความรู้และ	 แนวปฏิบัต ิ

ทีถ่กูต้องเกีย่วกบัวนิยัข้าราชการ	และข้อทีม่กีารปฏบิตัติ�า่สดุ	

คือ	 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในทุกกรณี

เกีย่วกบัข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีเ่กดิขึน้ใน

โรงเรียน	

	 	 1.5	สภาพการด�าเนินการบริหารงานบุคคลใน

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ด้านการออกจากราชการ	ในภาพรวม

มีการปฏิบัติระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	ข้อที่

มีการปฏิบัติสูงสุด	คือ	ด�าเนินการเกี่ยวกับการลาออกจาก

ราชการของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา	และข้อ

ที่มีการปฏิบัติต�่าสุด	 คือ	 การด�าเนินการสั่งข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาพักราชการหรือให้ออกจาก

ราชการไว้ก่อน	

	 2.	ผลการเปรยีบเทยีบสภาพการบรหิารงานบคุคล

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 อ�าเภอปากช่อง	 สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	4	
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	 	 2.1	สภาพการด�าเนินการบริหารงานบุคคล	 

ตามความคิดเห็นของบุคลากร	 เมื่อพิจารณาโดยรวมม ี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 

และพิจารณาตามรายด้านมีด้านการวางแผนอัตราก�าลัง 

และก�าหนดต�าแหน่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน

	 	 2.2	การเปรยีบเทยีบสภาพการบรหิารงานบคุคล

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จ�าแนกตามต�าแหน่ง	 อ�าเภอ

ปากช่อง	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา	 เขต	 4	 ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่มี

ต�าแหน่งต่างกัน	 เมื่อพิจารณาโดยรวมมีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และพิจารณาตาม 

รายด้านมีด้านการวางแผนอัตราก�าลังและก�าหนดต�าแหน่ง

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 

.05	ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน

	 	 2.3	การเปรยีบเทยีบสภาพการบรหิารงานบคุคล

ในสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน	จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา	

อ�าเภอปากช่อง	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษานครราชสีมา	 เขต	 4	 ตามความคิดเห็นของบุคลากร 

ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน	 เม่ือพิจารณาโดยรวม 

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	

พิจารณารายด้านด้านการวางแผนอัตราก�าลังและก�าหนด

ต�าแหน่ง	 ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ	ด้านวนิยัและการรกัษาวนัิย	มีความแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน	

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล

	 1.	จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า	สภาพการบริหาร

งานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 อยู่ในระดับมากทั้ง 

ในภาพรวมและรายด้าน	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า	 การบริหาร

งานบคุคลเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการบรหิารทีมี่ความสมัพนัธ์	

และมีค่าสูงสุดของกระบวนการบริหาร	 หรือวิธีการบริหาร

องค์การโดยทั่วไป	 เพราะความส�าเร็จของงานนั้นขึ้นอยู่กับ

ทรัพยากรมนุษย ์ 	 ที่จะพัฒนาคุณภาพของการศึกษา 

ให้มีศักยภาพมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

ต่อองค์การการบริหารสถานศึกษาจะเป ็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพหรอืประสทิธผิลขึน้อยูก่บัคณุภาพของบคุลกร	

หากบุคลากรของสถานศึกษาใดเป ็นผู ้ ที่ มีความรู ้ 

ความสามารถก็จะท�าให ้สถานศึกษานั้นมีการพัฒนา 

ไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 ตรงกันข้ามหากสถานศึกษา 

แห่งใดมีบุคลากรที่ขาดคุณภาพก็จะท�าให้สถานศึกษานั้น 

ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร	 สถานศึกษาทุกแห่งจึงให้ 

ความส�าคัญกับการบริหารบุคลากรในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่

การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการบุคลากร	การสรรหาบรรจุ

แต่งตั้ง	 การพัฒนาบุคลากร	 จนถึงการออกจากราชการ	 

ท�าให ้การบริหารงานบุคคลอยู ่ ในระดับมากทุกด ้าน	 

ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของพนม	พงษ์ไพบูลย์	(2546	:	196)	

ที่กล่าวว่าบุคคลเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดของการบริหาร 

ด้านบุคคลเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร	 ทั้งน้ี 

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถดึงดูดและบ�ารุงรักษาคนดีมี 

ความรู ้ความสามารถไว้ในหน่วยงานให้มากที่สุดและ 

นานที่สุดเท่าที่หน่วยงานต้องการ	 การจะท�าเช ่นนี้ได ้ 

หน่วยงานจะต้องมีการบริหารงานบุคคลที่ดีเป็นส่วนส�าคัญ

ของการบรหิารและสอดคล้องกบังานวจัิยของ	มทัตกิา	หมืน่สา	

(2544	 :	 บทคัดย่อ)	 ได ้ศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็น 

ของข้าราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง	 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	 เมื่อเป็น

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐบาล	 พบว่า	 ความคิดเห็น 

ของข้าราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง	 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	 เมื่อเป็น

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐบาล	ทั้ง	 8	 ด้าน	 ในภาพรวม 

และทุกด้านอยู่ในระดับมาก	

	 2.	ผลการเปรยีบเทยีบสภาพการด�าเนนิการบริหาร

งานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 อ�าเภอปากช่อง	 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครราชสมีาเขต	4  
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	 	 2.1	การเปรียบเทยีบสภาพการด�าเนินการบริหาร

งานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 อ�าเภอปากช่อง	 

สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา	

เขต	 4	 จ�าแนกตามต�าแหน่ง	 แสดงว่า	 สภาพการด�าเนินการ

บรหิารงานบุคคล	ตามความคิดเหน็ของผูบ้รหิารสถานศึกษา

และครูผู้สอน	 เมื่อพิจารณาโดยรวมมีความแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และพิจารณาตาม 

รายด้านมีด้านการวางแผนอัตราก�าลังและก�าหนดต�าแหน่ง

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	

ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน

	 	 2.2	การเปรียบเทียบสภาพการเนินการบริหาร

งานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 อ�าเภอปากช่อง	 

สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา	

เขต	4	จ�าแนกตามขนาดสถานศึกษา	แสดงว่า	การเปรียบเทยีบ

สภาพการด�าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน	ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่มี

ขนาดต่างกัน	เมือ่พจิารณาโดยรวมมคีวามแตกต่างกนัอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	พิจารณารายด้านด้านการ

วางแผนอัตราก�าลงัและก�าหนดต�าแหน่ง	ดา้นการเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	ด้านวินัยและการรักษา

วินัย	 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05	ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน

 ข้อเสนอแนะ

	 1.	ด้านการวางแผนอตัราก�าลงัและก�าหนดต�าแหน่ง

ควรมีการวิเคราะห์ภารกิจงานในการวางแผนอัตราก�าลัง 

ของโรงเรียนของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

	 2.	ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง	ควรมีการ

ขอสงวนอตัราก�าลงัข้าราชการครใูนสาขาวชิาทีข่าดแคลนและ

มคีวามต้องการบรรจแุต่งตัง้เพือ่การจดัการเรยีนการสอนได้

ตรงตามความต้องการของโรงเรียน

	 3.	ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการควรมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ�าปีแก่

บุคลากรโดยยึดผลการปฏิบัติงานโดยใช้หลักคุณธรรม 

คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับทราบและเสนอแนะ

ประกอบการพิจารณา

	 4.	ด้านวินัยและการรักษาวินัยควรมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในทุกกรณีเกี่ยวกับ

ข้าราชการครูและการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
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