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การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จ าแนกตามประสบการณ์การบริหาร  จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา และจ าแนกตามขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จ านวน 123 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการเปรียบเทียบรายคู่  โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ 
ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จ าแนกตามประสบการณ์การบริหารโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน จ าแนกตามวุฒิการศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน    
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study and compare the personnel administration of 
school administrators. Under the Office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 4, 
classified by administrative experience Classified by educational background And classified by school 
size The sample consisted of 123 school administrators under the Office of Nakhon Ratchasima 
Primary Education Service Area 4.The statistics used for data analysis were percentage, mean, 
standard deviation. T-test One-way analysis of variance and comparison of pairs By using the Scheffe 
method The results showed that Personnel Administration of School Administrators under the Office 
of Nakhon Ratchasima Primary Education Service Area  

The overall picture is in a high level. The comparison of the personnel administration of the 
school Under the Office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 4, classified by the 
overall administration experience, not different Classified by educational background, overall is not 
different. Classified by school size The overall picture is no different. Educational Service Area 4, 
classified by the overall administration experience, not different Classified by educational background, 
overall is not different. Classified by school size The overall picture is not different. 
Keyword : Administration, personnel 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

ทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการผลิต หรือการด าเนินกิจการของหน่วยงาน  
การที่จะได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ จ าเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการและการวางแผนที่ดี  ทั้งนี้เพราะการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ มีความส าคัญคือ ท าให้องค์การสามารถที่จะพยากรณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ ในอนาคตไม่ว่าจะเป็น
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ซึ่งถ้าได้มีการคาดการณ์ก็จะได้มีการเตรียมการเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น โรงเรียนเป็นองค์กรหนึ่งของสังคมที่ต้องด าเนินการบริหารงานเพื่อให้การศึกษาส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงต้องอาศัยบุคลากรเข้าช่วยในการด าเนินงานเพราะคุณภาพของการบริหารการศึกษาจะสูงหรือต่ า
เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับบุคลากรที่ท าหน้าที่ในองค์การนั้นแต่การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนเมื่อปฏิบัติงานไป
ระยะหนึ่งมักจะหย่อนสมรรถภาพ  เบื่อหน่าย  อันเป็นเหตุให้ท างานไม่เต็มที่  โดยเฉพาะถ้าครูขาดความกระตือรือร้น
ในเรื่องการเรียนการสอนย่อมท าให้การศึกษาขาดคุณภาพจึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาครูด้วยวิธีต่าง ๆ อยู่เป็นระยะ ๆ  (สุธี
ระ ทานตวนิช, 2545 : 52)  กระทรวงศึกษาธิการ  (2546 )  ได้ก าหนดกรอบการบริหารงานบุคคลไว้ดังนี้  การ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจ
ของสถานศึกษา  เพื่อด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว  อิสระภายใต้กฎ ระเบียบ  เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนามีความรู้ความสามารถ  มีขวัญก าลังใจ  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยผู้บริหารโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องด าเนินการในภารกิจหลัก  คือ  การวางแผน
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
วินัยและการรักษาวินัยและการออกจากราชการ  แต่งานบริหารบุคคลเป็นงานที่ยุ่งยากและซับซ้อนเพราะต้องท างาน
เกี่ยวข้องกับคน 
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 จากสิ่งดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 1 ในกระบวนการบริหารงานบุคคล  ทั้ง 5 ด้าน  ได้แก่ 1)  
ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง  2) ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  3) ด้านเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  4) ด้านวินัยและการรักษาวินัย และ 5) ด้านการออกจากราชการ เพื่อน า
ผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา  สนับสนุน  แก้ไขและปรับปรุงการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา  เขต  4 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 จ าแนกตามประสบการณ์การบริหาร  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  และจ าแนกตามขนาดโรงเรียน  
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ผู้บริหารของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ที่มี
ประสบการณ์การบริหาร  ต่างกันจะมีความคิดเห็นในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 4 แตกต่างกัน 

2. ผู้บริหารของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ที่มีวุฒิ
การศึกษา  ต่างกันจะมีความคิดเห็นในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 4 แตกต่างกัน 

3. ผู้บริหารของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ที่มีขนาด
โรงเรียน ต่างกันจะมีความคิดเห็นในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 4 แตกต่างกัน 
 
ประโยชน์ของการวิจัย 
 1. ท าให้ทราบการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา  เขต  4 
 2. ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 4 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน   
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร คือ  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 จ านวน 180  คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ  ผู้บริหารของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 จ านวน 123 คน ได้มาโดยการโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan,  
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อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด , 2545 : 43) แล้วจึงสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น(Stratified Random Sampling) 
จากนั้นจึงท าการสุ่มแบบง่าย    

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา  สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 4 มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) หาค่า

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  (α-Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 

3.  การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้มีดังนี้  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยตอนที่  1 เกี่ยวกับ
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง  วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ (Percentage)  ส่วนแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดยการ
ค านวณหาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จ าแนกเป็นรายด้านและโดยภาพรวมแล้วน าค่าเฉลี่ย
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การเปรียบเทียบส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 4 จ าแนกตาม
จ าแนกตามประสบการณ์การบริหาร  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  และจ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะท าการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé) ก าหนดค่าสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05 และการ
เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลจ าแนกระดับการศึกษาด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที 
(t-test Independent) 
  
ผลการวิจัย 
 1.  บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 4 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ 1)  ด้านการวางแผนอัตราก าลัง
และการก าหนดต าแหน่ง  2) ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  3) ด้านเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
4) ด้านวินัยและการรักษาวินัย และ5) ด้านการออกจากราชการโดยด้านการวางแผนอัตราก าลัง  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
  2.  การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 4 จ าแนกตามประสบการณ์การบริหาร  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  และ
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า  ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  สามารถอภิปรายผล ดังนี้  

1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมากทั้งใน
ภาพรวมและรายด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการบริหารงานบุคคลเป็นปัจจัยพื้นฐานของการบริหาร ที่มีความสัมพันธ์
และมีค่าสูงสุดของกระบวนการบริหารหรือวิธีการบริหารองค์การโดยทั่วไป เพราะความส าเร็จของงานนั้นขึ้นอยู่กับ
ทรัพยากรมนุษย์ที่จะพัฒนาคุณภาพของการศึกษาให้มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์การ การ
บริหารสถานศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลขึ้นอยู่กับคุณภาพของบุคลากร หากบุคลากรของ
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สถานศึกษาใดเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถก็จะท าให้สถานศึกษานั้นมีการพัฒนาไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตรงกัน
ข้ามหากสถานศึกษาใดมีบุคลากรที่ขาดคุณภาพก็จะท าให้สถานศึกษานั้นไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร สถานศึกษาทุก
แห่งจึงให้ความส าคัญกับการบริหารบุคลากรในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของบุคลากร การ
สรรหาบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคลากร จนถึงการลาออกจากราชการ ท าให้การบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เสนาะ ติเยาว์ (2549 : 8) ที่กล่าวว่า การบริหารงานบุคคล คือ การบริหารทางด้าน
การวางแผนการจัดรูปงาน การอ านวยการและการควบคุมหน้าที่ต่างๆ ทางด้านบุคลากรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การของผู้ปฏิบัติงานทุกคนและสนองความต้องการของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด เพื่อพิจารณา
ในแง่ของวัตถุประสงค์อาจให้ค าจ ากัดความของการบริหารงานบุคคลว่า เป็นกระบวนการในการพัฒนาการน าไปใช้และ
ประเมินนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ วิธีการ และโครงการเกี่ยวกับบุคคลในองค์การ การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการ
ที่ท าให้คนใช้คนและบ ารุงรักษาคนที่มีประสิทธิภาพในการปฺฎิบัติงานในจ านวนที่เพียงพอและเหมาะสมและสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุนันทา เลาหนันท์ (2550 : 1-5) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการ
ตัดสินใจและการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับในหน่วยงานเพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดที่จะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายขององค์การ กระบวนการต่างๆ ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่าย
ค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ เกื้อกูล สุขภาพและความปลอดภัย พนักงานแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนา
องค์การตลอดจนการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ 
 2. จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การบริหารงานบุคคลด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง เป็น
ด้านที่มีการปฏิบัติสูงกว่าด้านอื่น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตั้งอยู่ในระดับต าบลยังขาดแคลน
ครูผู้สอนอยู่มาก มีครูผู้สอนยังไม่ครบทุกกลุ่มสาระ ครูผู้สอนต้องอยู่ในกลุ่มสาระที่ไม่ได้เรียนมาแต่ก็จ าเป็นต้องสอน
เพราะขาดแคลนครู เกิดปัญหาในการสอนมาก สถานศึกษาทุกแห่งจึงต้องวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งเพื่อ
ขอบรรจุแต่งตั้งอยู่ตลอดเวลา การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งจึงเป็นด้านที่ปฏิบัติสูงกว่าด้านอื่นสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ์ (2542 : 40-45) กล่าวสรุปได้ว่า กระบวนการบริหารงานบุคคลประกอบด้วยกิจกรรม
หลักที่ส าคัญอยู่ 1 กิจกรรม คือ การก าหนดความต้องการด้านบุคลากร เป็นกิจกรรมหลักขั้นต้นของการบริหารงาน
บุคคลที่ต้องท าแผนก าหนดความต้องการบุคลากรของหน่วยงานเป็นระยะๆ ไว้เป็นการล่วงหน้าตามความต้องการของ
หน่วยงานในลักษณะของกรอบอัตราก าลัง (Staffing Pattern) ซึ่งแสดงทั้งปริมาณ คุณภาพของบุคลากรที่ต้องการตาม
ลักษณะงานและต าแหน่งที่จ าเป็นต้องก าหนดขึ้น รวมทั้งโครงสร้างของค่าตอบแทน 
 3. การเปรียบเทียบการด าเนินการบริหารงานบุคคลตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน โดยผู้บริหารสถานศึกษาเห็นว่ามี
การปฏิบัติสูงกว่าครูผู้สอน ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีที่บทบาท
เป็นผู้น าสูงสุดในสถานศึกษา เป็นผู้ก าหนดนโยบายต่างๆ ในการบริหารงาน โดยมักจะมองว่าการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
ในสถานศึกษาเป็นไปด้วยดีมีการปฏิบัติดีมากทุกสายงาน การบริหารงานบุคคลตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการ การ
วางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ การส่งเสริมให้บุคลากรมีวินัยและการรักษาวินัย ผู้บริหารสถานศึกษาก็มองว่าตนเองได้ด าเนินการอย่าง
เต็มที่ ส่วนครูผู้สอนจะมองว่าการด าเนินงานบริหารบุคคลท าให้ไม่มากเท่าที่ควร จึงท าให้ความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                
ศิริลักษณ์ วิชยพงษ์ (2546) ได้ท าวิจัยเรื่องการศึกษาการบริหารงานบุคลากร ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
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นครราชสีมา พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการบริหารงานบุคคลแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน โดยผู้บริหารสถานศึกษาเห็นว่าที่การปฏิบัติสูงกว่าครูผู้สอน 
 4. การเปรียบเทียบการด าเนินการบริหารงานบุคคลตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีขนาด
ต่างกัน พบว่า ไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาทุกแห่งไม่ว่าจะขนาดใหญ่ 
ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก จะต้องด าเนินการบริหารงานบุคคลตามระเบียบและกฎเกณฑ์อันเดียวกัน ไม่ว่าด้านการ
วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่งหรือด้านการออกจากงาน สถานศึกษาทุกขนาดต่างก็ถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อันเดียวกันทุกโรงเรียนและ
ด าเนินการในรูปแบบเดียวกัน รวมทั้งด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สถานศึกษาทุกขนาดต่างก็
ด าเนินการสร้างคุณภาพของบุคลากรโดยการปฐมนิเทศ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนและส่งบุคลากรไป
อบรมพัฒนาตามโครงการที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองโดยการศึกษาต่อหรือศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเองเช่นเดียวกัน จึงท าให้ความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกันทั้ง 3 ขนาดต่อ
สภาพการด าเนินการบริหารงานบุคคล ไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสงค์ 
เอี่ยมเวียง (2548 : 159) ท าวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อสภาพการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 ตามข่ายภารกิจงาน 5 ประการ ได้แก่ การวางแผนอัตราก ากลัง
และก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการ
รักษาวินัยและการออกจากราชการจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานบริหารงานบุคคล 
ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกันทั้ง 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
ต่อสภาพการด าเนินการบริหารงานบุคคล ไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน      
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
  จากผลการวิจัย  พบว่า  การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
ดังนั้นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการนิเทศ  ติดตามการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษาเพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่เคร่งครัด  มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุด 

2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
             1. ควรศึกษาแล้วทางในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 4 
 2. ควรศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต  4 กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้น เช่น คณะกรรมการสถาน 
 3. ควรศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต  4 
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