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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา2)
เปรีย บเทีย บสภาพและปัญหาการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา 3) ศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน จานวน 1,157 คน กลุ่ม
ตัวอย่างได้มาโดยวิธการสุ่มอย่างง่าย ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน จานวน 297 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นที่ 0.98 และสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 8 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ได้แก่
การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริห ารงานบุคคลในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
เรียงลาดับ ดังนี้ การบารุงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การสรรหาบุคลากร และการให้บุคลากรพ้นจาก
งาน ตามล าดับ ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการบริห ารงานบุคคลในสถานศึกษาพบว่า ครู ที่มี เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และปัญหาการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย เรียงลาดับ ดังนี้ การสรรหาบุคลากร การบารุงรักษาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร และการให้บุคลากรพ้นจากงาน ตามลาดับ ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาพบว่า ครู ที่มี เพศ อายุ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05 และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ข้อที่ควรได้รับการ
พัฒนาเป็นอันดับแรกแต่ละด้าน ได้แก่ บุคลากรมีส่วนร่วมในการสรรหาบุคลากรและกาหนดตาแหน่ง การจัด
บุคลากรเข้าปฏิบัติงานได้ตรงกับความรู้ความสามารถ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาบุคลากร บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดระเบียบวินัย มีกระบวนการป้องกันการลาออกจากราชการของ
ข้าราชการครู
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Abstract
The purposes of this study were: 1) to investigate the condition and problems on
Personnel Administration in Schools, 2) to compare the condition and problems on Personnel
Administration in Schools, 3) to investigate the guided development on Personnel Administration in
Schools. Population include of used were 1,176 administrators, teachers. The Samples were
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obtained by simple random sampling. Were 297 administrators, teachers. The research instruments
used for collecting information were questionnaires covering. With reliability index of 0.98 and
Interviews with 8 administrators. With analyzed semi-structured interview. The data were analyzed
by basic statistics, mean, standard deviation, and statistical tests use the t-test and One-way Analysis
of Variance. And Data analysis.
The research results were as follows: the Conditions of on Personnel Administration in
Schools. Were at high level in overall and individually, Sort by:Maintenance personnel, the
personnel development, recruitment, and the personnel away from work, respectively. The opinion
of teachers with different gender, age, educational background and work experience. There were no
different. And problems on Personnel Administration in Schools. Were at low level in overall and
individually, Sort by. : Recruitment, Maintenance personnel, the personnel development, and the
personnel away from work. Respectively. The opinion of teachers with different gender, age,
educational background and work experience. There were different. Significant at 0.5 and the
development of human resource management in schools. The first priority should be the personnel
involved in recruiting and positioning. The staff can work in accordance with the knowledge. Support
budget for human development expenses. Staff are involved in the discipline. The process of
preventing the resignation of government officials.
Keyword: Personnel Administration
บทนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญเป็นอย่างมาก ต่อการผลิตหรือการดาเนินงานต่างๆ ของ
หน่วยงาน การที่จะได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพจาเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการและการวางแผนที่ดี ทั้งนี้
เพราะการวางแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญ คือ ทาให้องค์การสามารถขับ เคลื่อนไปได้ด้วยเงื่อนไข
ต่างๆ ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็ น การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยี ซึ่งถ้าได้คาดการณ์ก็ จะมีการ
เตรียมการรองรับมาตรฐาน เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทาให้ปัญหาที่องค์การจะต้องเผชิญในอนาคตด้าน
กาลังคน ลดความรุนแรงลงได้ ส่งผลให้องค์การสามารถดาเนินการได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นได้เสมอ องค์การสามารถจัดปริมาณ ประเภท และระดับทักษะของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้
เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่กาหนด เชื่อมโยงระหว่างการบริหาร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ เ ข้ า กั บ กระบวนการวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก าร แผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์
เปรี ย บเสมื อนเข็ม ทิศ ชี้ น าการปฏิ บั ติ ไปสู่ เป้ าหมายที่ต้อ งการการบริห ารงานบุค คลเป็น หั ว ใจส าคัญ ในการ
บริหารงานต่างๆ ขององค์การ รวมทั้งการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา บุคคลจะเป็นเครื่องชี้วัดว่าจุดมุ่งหมาย
ของระบบการศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ จะต้องอาศัยกาลัง สติปัญญา ความคิด ความสามารถ ของบุ คคลใน
การดาเนินการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนจะต้องดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารงาน
บุคคล หน้าที่ของผู้บริหารก็คือการกาหนดเป้าหมายและสั่งการ ส่วนผลงานจะประสบความสาเร็จได้มากหรือ
น้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆหลายประการ การจัดบุคคลให้เหมาะกับงาน ถือเป็นองค์ประกอบสาคัญ
ขององค์กร
ตามคาสั่งหัว หน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 เรื่อง การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยที่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาใน
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การจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคของประเทศว่าเกิดจากปัญหาการสั่งการและการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ
และไม่เป็นเอกภาพเป็นปัญหาสาคัญ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงกาหนดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า
กศจ. ดาเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาสู่ กศจ. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
จาก กศจ. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย กรณีมีความจาเป็น กศจ. มีอานาจเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ ตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทางานเพื่อช่วยการปฏิบัติงานของ กศจ. ได้ต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา รับผิดชอบการจัด
การศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีโรงเรียนทั้งหมด
121 โรงเรียน มีปัญหาและอุปสรรคเนื่องมาจากสภาพท้องถิ่น โดยเฉพาะการบริหารงานบุคลากรปัญหาบุคลากร
มีไม่เพียงพอ บุคลากรมีคุณสมบัติไม่ตรงกับสายงาน และการบริการลดลงทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติงานของ
บุคคลในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีคุณภาพลดลง จากแนวคิดและ
สภาพปัญหาดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการที่จะทาให้องค์การมี ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่
ต้องการให้ทัดเทียมกับนานาประเทศสนองเจตนารมณ์ของการปฏิรูป การศึกษา มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีระบบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มี
ประสิทธิภาพ จึงสนใจศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพื่อนาผลการวิจัยครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรั บ ปรุ ง พัฒ นาสภาพและปั ญหาการบริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ กษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 อันส่งผลต่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จาแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิจั ย เชิงส ารวจ และเชิ งคุณ ภาพ เป็นการศึก ษาปั ญหาและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มี
วิธีดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้กาหนดประชากรคือ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 121 โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
รวมจานวนทั้งหมด 1,157 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้
กาหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรของยามาเน่ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้ 297 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวของวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้ งไว้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ แบ่งออกเป็น 2
ชุด คือ
ชุดที่ 1 แบบสอบถาม
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุม พร เขต 1 ซึ่งมีขอบข่ายการบริหาร 4 ด้าน คือ ด้านการสรร
หาบุคลากร ด้านการบารุงรักษาบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการให้บุคลากรพ้นจากงานแบบสอบถาม
ในส่วนนี้ มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ของ Likert (Method of
Summated Rating the Likert Scale)
ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งกาหนดผู้ให้
ข้อมูลทั้งหมด จากผู้บริหารที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ในการทางาน จานวน 8 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่เก็บเพื่อรวบรวมการทาวิจัยมี 2 ประเภท คือ
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม
1.1 ผู้ วิจั ย ติดต่อประสานงานกับ บัณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ราษฎร์ธ านี เพื่อขอ
หนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ ในการตอบสอบถามถึ ง ผู้ อ านวยการสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
1.2 ผู้วิจัยเตรียมแบบสอบถามให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอกับจานวนกลุ่มตัวอย่างหรือ
ผู้ตอบแบบสอบถาม นาแบบสอบถามไปทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ ซึ่งผู้วิจัย
จะทาการชี้แจงต่อกลุ่มตัวอย่างให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และวิธีการตอบแบบสอบถาม
1.3 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
1.4 เมื่อได้แบบสอบถามกลับคืนมาแล้วผู้วิจัยทาการลงรหัส (Coding) ในแบบสอบถามทุกชุดที่
ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์
2.1 ผู้ วิจั ย ติดต่อประสานงานกับ บัณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ราษฎร์ธ านี เพื่อขอ
หนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ถึงผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล
2.2 ผู้ วิจั ย ดาเนิ น การสั มภาษณ์ผู้ บริห ารสถานศึกษาในสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ ตามที่ได้นัดหมายไว้
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิ ติขั้นพื้นฐานและทดสอบสมมติฐานของแบบสอบถามโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่
1.1 ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
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1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
2.1 สถิติทดสอบที (t–test) สาหรับตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ทางาน
2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) สาหรับตัวแปรขนาดของสถานศึกษา
เมื่อพบความแตกต่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ผู้วิจัยได้ทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) ต่อไป
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผลการวิจัยมีดังนี้
1.1 สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดยเรียงลาดับ ดังนี้ การบารุงรักษาบุคลากร การสรรหา
บุคลากร การพัฒนาบุคลากร และการให้บุคลากรพ้นจากงาน ตามลาดับ
1.2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ์ในการ
ทางาน โดยรวมไม่แตกต่างกันในทุกด้าน
2. ผลการวิเคราะห์ระดับปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผลการวิจัยมีดังนี้
2.1 ปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับน้อยในทุกด้าน โดยเรียงลาดับ ดังนี้ การสรรหาบุคลากร การบารุงรักษา
บุคลากร การพัฒนาบุคลากร และการให้บุคลากรพ้นจากงาน
2.2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ์ในการ
ทางาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน
3. ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชุมพร เขต 1 ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการสรรหาบุคลากร 2) ด้านการบารุงรักษาบุคลากร 3) ด้านการ
พัฒนาบุคลากร 4) ด้านการให้บุคลากรพ้นจากงาน ผู้วิจัยขอนาเสนอในภาพรวมดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 ด้านการสรรหาบุคลากร แนวทางการพัฒนาการสรรหาบุคลากร การสรรหาบุคลากรควรประกาศ
ผ่านสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย ควรประกาศรับสมัครให้นานขึ้น ให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านสื่อต่างๆ
ให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้มีผู้สมัครจานวนมากพอ ที่จัดคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมอย่างแท้จริง ควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกที่มีความชานาญในการคัดบุคคล รวมทั้งการพิจารณาควรคานึงถึงคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและความรู้ความสามารถ ประสบการณ์มากกว่าคุณวุฒิที่สูงเพียงอย่างเดียว
3.2 ด้านการบารุงรักษาบุคลากร แนวทางการพัฒนาการบารุงรักษาบุคลากร สถานศึกษาควรยกย่อง
ชมเชยให้ เกียรติผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่นที่แท้จริง สถานศึกษาควรจัดสวัสดิการต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ตลอดจนพิจารณาตามวุฒิการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่ภาระที่ไ ด้รับผิดชอบให้ทุกคนได้มีโอกาสเท่าเทียม
กัน สถานศึกษาจัดทาการวางแผนทาหลักเกณฑ์และคู่มือเกี่ยวกับการบารุงรักษาบุคคลอย่างเป็นลายลัก อักษร
ควรให้ความเป็นธรรมการพิจารณาเลื่อนระดับ โดยการพิจารณาอย่างเป็นธรรม
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3.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร ควรมีแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน
ในการที่จะพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ และทาง สถานศึกษาควรมีงบประมาณเพื่อลงทุนในการพัฒนาบุคลากร
ให้มากยิ่ งขึ้น ควรให้โ อกาสบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตนควรเปิดโอกาสให้บุค ลากรได้รับการยกระดับ
ความรู้ทักษะใหม่ๆ จัดอบรม สัมมนามีการให้ทุนการศึกษา และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกัน และอย่างทั่วถึง
3.4 ด้านการให้บุคลากรพ้นจากงาน แนวทางการพัฒนาการให้บุคลากรพ้นจากงาน สถานศึกษาควรให้
ความรู้ หรือการอบรมกับบุคลากร ในเรื่องวินัย และให้หลีกเลี่ยงการกระทาผิดระเบียบวินัย ผู้บริหารสถานศึก
ต้องมีความยุติธรรม มีจรรยาบรรณ มีความเที่ยงตรง อยู่ในกรอบวินัย ต้องหนักแน่น ไม่เห็นแก่สินจ้างรางวัล
ควรมีการสนับสนุนช่วยเหลือจากสถานศึกษาในกรณีจาเป็นต้องโอนย้าย สถานศึกษาควรมีข้อตกลงในสถานศึกษา
กรณีมีบุคคลากรย้ายสถานที่ทางาน
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒ นาการบริห ารงานบุคคลในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายดังนี้
1. สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร
เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปต่าสุด ได้แก่ 4 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ การบารุงรักษา
บุคลากร การพัฒนาบุคลากร การสรรหาบุคลากร และการให้บุคลากรพ้นจากงาน ตามลาดับ ผลวิจัยออกมาเป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจสาคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบั ติงานตอบสนองภารกิจ ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ โดยที่เป้าหมายสู งสุ ดของการมีความ
รับผิดชอบในการบริหารงานบุคคลเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยเรื่องการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนพร้าววิทยาคม อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และการศึกษาสภาพการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เช่นเดียวกัน
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ์ในการทางานโดยรวมและ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน ในทุกด้าน ซึ่งผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยที่ออกมาเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ทั้งผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีเพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ์ในการทางาน ที่แตกต่าง
กัน ต่างก็มีความคิดต่อการบริห ารงานบุคลากร และมีความหวังต่อบทบาทของผู้ บริห ารสถานศึกษาในการ
บริหารจัดการศึกษาให้ประสบผลสาเร็จเช่นกัน ความคิดเห็นจึงไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกั บ
การบริหารบุคคลในสถานศึกษาว่าเป็นภารกิจสาคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
ภารกิจของสถานศึกษาตามที่ได้กาหนดไว้ เพื่อดาเนินการด้านงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว มีอิสระภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนา ความรู้
ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่งคง ก้าวหน้าในวิชาชีพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นสาคัญ และการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นจาแนกตาม
เพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ์ในการ พบว่า ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน
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3. ปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต
1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่าสุด ได้แก่ 4 ด้าน ได้แก่ การสรรหา
บุคลากร การบารุงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และการให้บุคลากรพ้นจากงาน ตามลาดับ ผลวิจัยออกมา
เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นข้อขัดแย้งหรืออุปสรรคในการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาใน 4 ด้าน คือ การสรรหาบุคลากร การบารุงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การให้
บุคลากรพ้นจาก กล่าวไว้ว่า ปัญหาการบริหารงานบุคคลคือ อุปสรรคหรือข้อขัดข้องที่มีผล ทาให้การบริหารงาน
บุคคลไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของโรงเรียนตามขอบข่ายภารกิจการบริหารงานบุคคล และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมอยู่ในระดับน้อย
4. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จาแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ์ในการทางาน โดยรวมและราย
ด้าน แตกต่างกันอย่ างมีนั ยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกด้าน ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ผลการวิจัยที่ออกมาเช่นนี้เป็นเพราะว่า ทั้งผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีเพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ์ใน
การทางานต่างกัน ก็มีความคิดต่อปัญหาการบริหารงานบุคลากรแตกต่างกัน แม้ว่าภาพรวมของค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นมีผลอยู่ในระดับน้อย แต่ในความแตกต่างรายข้อ พบว่า การศึกษาเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงาน
บุ คคลในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานสั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึกษาอุ บลราชธานี เขต 5 ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นจาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ์ในการทางาน พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกัน
5. ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชุมพร เขต 1 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 ผลการวิจัยสังเคราะห์ได้ ดังนี้
5.1 ด้านการสรรหาบุคลากร แนวทางการพัฒนาการสรรหาบุคลากร การสรรหาบุคลากรควรประกาศ
ผ่านสื่อ ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ควรประกาศรับสมัครให้นานขึ้น ให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านสื่อต่างๆ ให้
หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้มีผู้สมัครจานวนมากพอ ประสบการณ์มากกว่าคุณวุฒิที่สูงเพียงอย่างเดียว ควรมีการ
สอบ และคัดเลือกเอาบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน ตรงตามสายงานที่รับ ควรมีแนวทางการคัดเลือกบุคลากรแบบ
เดียวกันทั้งหมด เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีระบบกระบวนการคัดเลือกบุคลากรพิจารณาจากคุณธรรม
จริยธรรม ทาเรื่องของบประมาณท้องถิ่นมาสนับสนุนงบประมาณในการจ้างครู และประกาศสรรหาครูตามความ
ต้องการของสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ผลการวิ จั ย พบว่ า แนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารงานบุ ค ลากรของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีดังนี้ ควรจัดทาข้อมูลการกาหนดความ
ต้องการกาลังคนไว้ล่วงหน้าเพื่อขออัตรากาลังครูจัดประชุมชี้แจง มอบหมายงาน กาหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคคลากร
ในโรงเรียนที่จะรับมอบหมายงานได้เข้าใจ โดยจัดสวัสดิการที่จาเป็นขั้นพื้นฐานให้อย่างเหมาะสมและพอเพียงโดยมี
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน หมั่นเพียร มีการช่วยเหลือและให้ข้อแนะนา ในเรื่องการโอน หรือย้ายบุคลากรที่มีคุณภาพ
ไปสังกัดหน่วยงานอื่น
5.2 ด้านการบารุงรักษาบุคลากร แนวทางการพัฒนาการบารุงรักษาบุคลากร สถานศึกษาควรยกย่อง
ชมเชยให้ เกียรติผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่นที่แท้จริง สถานศึกษาควรจัดสวัสดิการต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ตลอดจนพิจารณาตามวุฒิการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่ภาระที่ได้รับผิดชอบ ให้ทุกคนได้มีโอกาสเท่าเที ยมกัน
สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย เรื่ องปั ญหาและแนวทางการพั ฒนาการบริ ห าร งานบุ คลากรของโรงเรี ยนสั งกั ด
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กรุงเทพมหานคร พบว่า ข้อเสนอแนะของ งานวิจัยหน่วยงานต้น สังกัด (สานักการศึกษา) ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครควรปรับปรุง การบริหารงานบุคลากร ด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานให้ตรงตามสาขาวิชาตรง
ตามความต้องการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ด้านการบารุงรักษาบุคลากร
5.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร ควรมีแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจนใน
การที่จะพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ และทาง สถานศึกษาควรมีงบประมาณเพื่อลงทุนในการพัฒนาบุคลากรให้มาก
ยิ่งขึ้น ควรให้โอกาสบุคลากรทุกคนได้รับการ พัฒนาตน ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับการยกระดับความรู้ทักษะ
ใหม่ๆ จัดอบรม สัมมนามีการให้ทุนการศึกษา และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน และอย่าง
ทั่วถึง สถานศึกษาควรจัดทาแผนพัฒนาบุคคลเป็นลายลักษณ์ -อักษร สอดคล้องกับการวิจัยเรื่องปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า กาหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคคลากรในโรงเรียนที่จะรับ
มอบหมายงานได้เข้าใจ โดยจัดสวัสดิการที่จาเป็นขั้นพื้นฐานให้อย่างเหมาะสมและพอเพียงโดยมีความซื่อสัตย์สุจริต
ขยัน หมั่นเพียร
5.4 ด้านการให้บุคลากรพ้นจากงาน แนวทางการพัฒนาการให้บุคลากรพ้นจากงาน สถานศึกษาควรให้
ความรู้ หรือการอบรมกับบุคลากร ในเรื่องวินัย และให้หลีกเลี่ยงการกระทาผิดระเบียบวินัย ผู้บริหารสถานศึกต้องมี
ความยุติธรรม มีการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคคลากรอย่างทั่วถึง สถานศึกษาควรมีมาตรการขั้นเด็ดขาดในการ
ลงโทษผู้กระทาความผิด ไม่สองมาตรฐาน เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งลดขั้นตอนกระบวนการเรียกร้องขอความเป็น
ธรรมให้รวดเร็วและเป็นธรรมมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
บุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า มีการช่วยเหลือและให้ข้อแนะนา ในเรื่องการโอน หรือย้ายบุคลากรที่มีคุณภาพ ไปสังกัด
หน่วยงานอื่นในกรณีของการผิดวินัย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1 ควรแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกที่มี
ความชานาญในการคัดบุคคล ควรประกาศรับสมัครงานให้นานขึ้นให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่านสื่อต่างๆ
ให้หลากหลายมากขึ้น การคัดเลือกบุคลากรไม่ควรมีระบบอุปถัมภ์หรือระบบเครือญาติ โดยมีระบบกระบวนการ
คัดเลือกบุคลากรพิจารณาจากคุณธรรม จริยธรรม ข้อมูลเชิงลึกของผู้สมัคร โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมมากกว่า
ความสนิทสนมเป็นการส่วนตัว
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1 ควรพิจารณาการจัดสวัสดิการและประโยชน์
เกื้อกูลเป็นหลัก ในการจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเพื่อให้เป็นที่พอใจของทุกคนและสร้างระบบความเป็นธรรม
ขึ้น โดยยึดหลักว่า จัดอย่างเป็นธรรม จัดอย่างสมดุล จัดในปริมาณที่พอเหมาะ จัดอย่างมั่นคง จัดได้อย่างจูงใจ
การจ่ายต้องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน สามารถดาเนินการได้ดังนี้ การแบ่ง
ผลประโยชน์ โดยการตอบแทนในรูปของวัตถุและยังได้ในแง่จิตใจ การเข้าถึงปัญหาของบุคคลากร ใช้วิธีพัฒนา
กลุ่มสัมพันธ์
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1 ควรกาหนดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
เช่น การฝึกอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและควรเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของ บุคลากร
โดยการจัดสรรงบประมาณสาหรับพัฒนาบุคลากรให้มากขึ้น เช่น จัดอบรมสัมมนา ทุนการศึกษา และส่งเสริมให้
บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
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4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1 ควรพิจารณาว่าการพ้นจากงานจะมีประโยชน์ต่อ
องค์การคือ บุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพในองค์การลดน้อยลง และสามารถหาบุคลากรใหม่ที่มีความสามารถเหมาะสมกับ
งานเข้ามาทางานแต่เมื่อบุคลากรต้องพ้นจากงาน องค์การควรให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลในฐานที่บุ คลากรเคยอยู่ใน
องค์การและปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แต่หน่วยงาน
ข้อเสนอแนะสาหรับสถานศึกษา
1. สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ด้านการสรรหาบุคลากร พบว่า มีการใช้บุคคลกรร่วมกับ
สถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงานอื่นในสาขาที่สถานศึกษาขาดแคลนมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าข้ออื่นๆ ดังนั้น ผู้บริหารควรมี
การประชุมร่วมกันกับคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อกาหนดแนวทางและวางแผนในการใช้บุคลากร
ร่วมกันตามความจาเป็นและขาดแคลน
2. สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ด้านการบารุงรักษาบุคลากร พบว่า กาหนดหน้าที่และ
มอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบตามความรู้ ความสามารถ ความถนัด และประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าข้อ
อื่นๆ ดังนั้น ผู้บริหารควรวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ปริมาณงานความยากง่าย ความถนัด เพื่อนาไปเป็นข้อมูล ใน
การมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้กับบุคคลากรในสถานศึกษา
3. สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากร พบว่า มีการเชิญวิทยากรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาอบรมและให้ความรู้เป็นระยะ มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าข้ออื่นๆ ดังนั้น ผู้บริหารควรศึกษาและวิเคราะห์
สภาพความต้องการในการพัฒนาการศึกษา แล้วจัดทาแผนการพัฒนาการศึกษา โดยกาหนดเรื่องและวิธีการใน
การพัฒนาไว้สาหรับเชิญวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิมาอบรม
4. สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ด้านการให้บุคคลากรพ้นจากงาน พบว่า การดาเนินการ
สารวจความต้องการในการโอนการย้ายของครูในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าข้ออื่นๆ ดังนั้น ผู้บริหารควร
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ความต้องการของครูในการโอนย้ายอย่ างครบถ้วนโดยสอดคล้องกับระเบียบของทาง
ราชการ พร้อมทั้งจัดทาคู่มือชี้แจงระเบียบการโยกย้ายให้บุคคลากรทุกคน
5. ปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ด้านการสรรหาบุคลากร พบว่า สถานศึกษาไม่มีอานาจใน
การกาหนดอัตราและการสรรหาบุคลากรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ดังนั้นผู้บริหารควร ควรเสนอแนะและให้ข้อมูล
ความจ าเป็ น และความต้ องการบุ คลากรในสถานศึกษาให้ ห น่ว ยงานต้นสั ง กัดก่ อนมีก ารคั ดเลื อ กบุค ลากร
คัดเลือกบุคคลากรโดยการประกาศผ่านสื่อ ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ควรมีการสอบและคัดเลือกเอาบุคลากรที่มี
ความรู้เฉพาะด้านตรงตามสายงานที่รับสถานศึกษาจัดจ้างครูเอง หรือจ้างครูที่เกษียณไปแล้วให้มาช่วยสอน และ
ควรจัดหางบประมาณท้องถิ่นมาสนับสนุนงบประมาณในการจ้างครู
6. ปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ด้านการบารุงรักษาบุคคลากร พบว่า สถานศึกษาขาด
การวางแผนจั ดทาหลั กเกณฑ์และคู่มือเกี่ยวกับการบารุงรักษาบุคคลากรอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ผู้ บริห าร
สถานศึกษาควรยกย่องชมเชยให้ เกียรติผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่นที่แท้จริง ควรปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ และเงินเดือน
ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ควรให้ความเป็นธรรมการพิจารณาเลื่อนระดับ โดยการพิจารณาอย่างเป็นธรรม มีกติกาข้อตกลง
ในสถานศึกษาในการให้ขวัญและกาลังใจให้กับบุคคลากรที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาบุคคลากร พบว่า การสนับสนุนส่งเสริมครู
และบุคลากรไม่ทั่วถึง ดังนั้น ผู้บริหารควร กาหนดกฎเกณฑ์หลักการและวิธีการในการส่งเสริมครู และบุคลากร
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย สถานศึกษาควรมีงบประมาณเพื่อลงทุนในการพัฒนาบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น ควร
ให้โอกาสบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตน
8. ปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาด้านการให้บุคลากรพ้นจากตาแหน่ง พบว่า สถานศึกษา
ไม่ ก ล้ า พอที่ จ ะให้ โ ทษบุ ค คลกรที่ ก ระท าผิ ด การบริ ห ารยั ง ใช้ ร ะบบอุ ป ถั ม ภ์ ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห ารควรแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการโดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมกับสถานศึกษา เพื่อร่วมพิจารณาเกี่ยวกับการให้คุณให้โทษแก่ครู
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ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความยุติธรรม มีจรรยาบรรณ มีความเที่ยงตรง อยู่ในกรอบวินัย ไม่เห็นแก่สินจ้าง
รางวัล
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นากับการบริหารงานบุคคล ในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
2. ควรศึกษาปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคลคลของผู้บริหาร ในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
3. การศึกษาแนวโน้มการบริหารงานบุคคลภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
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