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บทที่  5
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

  ในบทนีเ้ปนการสรปุผลการวจิยัเร่ือง    ศกึษาการบรหิารงานบคุคลในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา   เขต  2   โดยจะกลาวถึงวัตถุประสงคของการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย   สรุปผลการวิจัย   การอภิปรายผล   ขอเสนอแนะทั่วไปและขอเสนอแนะสําหรับ
การวิจัยในอนาคต

5.1  วัตถุประสงคของการวิจัย

 5.1.1  เพือ่ศกึษาการบรหิารงานบคุคลในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน   สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา   เขต  2

5.1.2  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  จําแนกตามตําแหนง
อายุราชการและขนาดโรงเรียน

5.2  วิธีดําเนินการวิจัย

5.2.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาและครู ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2 โดยใชตารางการสุมตัวอยางของ
Krejcie   and   Morgan  (1970  :  608)  และสุมแบบแบงระดับชั้น  (Stratified   random   sampling)
และเทยีบสดัสวนรอยละไดกลุมตวัอยางโดยการจบัฉลาก  118 โรงเรยีน   เปนผูบริหารของสถานศกึษา
ที่เปนกลุมตัวอยาง  118  คน  และครูในสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง  317  คน   รวมกลุมตัวอยาง
ทั้งสิ้น  435  คน   แบบสอบถามที่สมบูรณที่นํามาใชวิเคราะหในครั้งนี้    368  ฉบับ   คิดเปนรอยละ
84.59

5.2.2  เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั   เปนแบบสอบถามทีผู่วจิยัสรางขึน้ โดยการปรกึษา   แนะนาํ
ตรวจสอบของอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ   แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (check
list)  และแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating  Scale)  5  อันดับ
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5.2.3  การเก็บรวบรวมขอมูล   ผูวิจัยสงและเก็บขอมูลดวยตนเอง
5.2.4  การวิเคราะหขอมูล   ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคํานวณคาทางสถิติ   คาความถี่

คารอยละ   คาเฉลีย่ (    )   คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  และทดสอบสมมตฐิานดวยการทดสอบ
คาท ี (t-test)  และวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  (F – test)

5.3  สรุปผลการวิจัย

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2

5.3.1  การบรหิารงานบคุคลในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน   สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ฉะเชิงเทรา  เขต  2  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   เมื่อพิจารณารายดานเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย
จากมากไปนอยดงันี ้  ดานการวางแผนอตัรากาํลังและกาํหนดตาํแหนง   รองลงมาคอื ดานการเสรมิสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง    ดานวินัยและการรักษาวินัย   
และการออกจากราชการ   เมื่อพิจารณารายดานมีรายละเอียดดังนี้

ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง   ในภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  คาเฉลี่ยสูงสุด  3  ขอ  คือสถานศึกษามีการประเมินสภาพความ
ตองการอัตรากําลัง  รองลงมาคือ   สถานศึกษามีการจัดทําแผนอัตรากําลัง และสถานศึกษามีการ
วิเคราะหภารกิจตนเอง   สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุด   คือสถานศึกษานําแผนอัตรากําลังสูการปฏิบัติ
และสถานศกึษาจดัใหคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานไดมสีวนรวมในการจดัทาํแผนอตัรากาํลัง   

 ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  ในภาพรวมอยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวาคาเฉลี่ยสูงสุด  3  ขอ   คือ  สถานศึกษาเสนอคํารองขอยายไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา  รองลงมาคือ  สถานศึกษาใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมในการเสนอ
ความตองการจาํนวนและอัตรากาํลัง   และสถานศกึษาเสนอขาราชการทีม่คีวามเหมาะสมใหสํานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาแตงตัง้เปนผูรักษาการในตาํแหนง    สวนขอทีม่คีาเฉลีย่นอยทีสุ่ด  คอื  สถานศกึษา
รับโอนพนักงานสวนทองถ่ินมาบรรจุแตงตั้ง และสถานศึกษารับโอนขาราชการอื่นมาบรรจุแตงตั้ง   
         ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  3  ขอ  คือ  สถานศึกษาดําเนินการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา  รองลงมาคือ คณะกรรรมการ
พจิารณาความดคีวามชอบพจิารณาโดยยดึหลักคณุธรรม   มคีวามเทีย่งธรรม   เปดเผย  โปรงใส ยดึผล
การปฏิบัติงานเปนหลักและแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบไดอยางเหมาะสม

X
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สวนขอที่มีคา เฉลี่ยนอยที่สุด  คือ สถานศึกษาปฐมนิเทศผูที่ไดรับการสรรหาและบรรจุ แตงตั้ง    
และสถานศกึษาอบรมเพือ่เพิม่ความรู  ทกัษะ  เจตคตทิีด่ ี  คณุธรรม   จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี
กอนการเลื่อนตําแหนง

  ดานวินัยและการรักษาวินัย   ในภาพรวมอยูใน ระดับปานกลาง    เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  3  ขอ  คือผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี   รอง
ลงมาคือ  สถานศึกษาหมั่นตรวจสอบดูแลเอาใจใส   ปองกันและขจัดเหตุ    เพื่อมิใหมีการกระทําผิด
วินัยและขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย  สุจริต  มีความ
วิริยะ  อุตสาหะ  ขยนัหมั่นเพียร   รักษาผลประโยชนของทางราชการ   สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
3  ขอ  มีคะแนนเฉลี่ยในระดับนอยที่สุด  คือ  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อุทธรณ
ความผิดที่ไมรายแรงภายใน  30  วันนับแตวันที่ไดรับแจง   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
อุทธรณความผดิทีไ่มรายแรง    ภายใน 30  วนันบัแตวันทีไ่ดรับแจง    และขาราชการครแูละบคุลากร
ทางการศึกษาไมไดรับความเปนธรรม    อันเนื่องมาจากการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
ใหรองทุกขตอคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา

 ดานการออกจากราชการ   ในภาพรวมอยูในระดับนอย    เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา   ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  3  ขอ  คือ  สถานศึกษาจัดทําทะเบียนเพื่อควบคุม   ตรวจสอบการ
เกษียณอายุ   รองลงมาคือ   ยับยั้งการลาออกจากราชการและแจงเหตุผลใหทราบและพิจารณาการ
ลาออกจากราชการ   สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  คือ  สถานศึกษาสั่งใหผูที่ไมผานการประเมินการ
ทดลองปฏิบัติราชการ ออกจากราชการ   สถานศึกษาสั่งใหผูที่เจ็บปวย   ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
โดยสม่าํเสมอ  ออกจากราชการ   สถานศกึษาสัง่ใหผูทีห่ยอนความสามารถบกพรองในหนาทีร่าชการ
ออกจากราชการ   สถานศึกษาสั่งใหผูที่ประพฤติไมเหมาะสม   ออกจากราชการ และสถานศึกษาสั่ง
ใหผูที่มีมลทินมัวหมอง  ออกจากราชการ

5.3.2  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา   เขต 2  จําแนกตามตําแหนง
แตกตางกนัอยางมนียัสําคญั ทางสถติ ิ (p  <  .05)  สอดคลองกบัสมมตุฐิานทีก่าํหนดไว  เมือ่พจิารณา
แตละดาน  พบวา  ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง   ดานการสรรหาและบรรจุ
แตงตั้ง  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ  (p  <  .05)  สวนดานการเสริมสรางประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ  ดานวินัยและการรักษาวินัย และดานการออกจากราชการ  ไมแตกตางกัน

5.3.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา   เขต 2  จาํแนกตาม อายรุาชการ
ไมแตกตางกัน  ไมสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยที่กําหนดไว  เมื่อพิจารณาแตละดาน   พบวาดาน
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การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง   และดานการออกจากราชการ   แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p  <  .05)  สวนดานการวางแผนอตัรากาํลังและการกาํหนดตาํแหนง   ดานการเสรมิสรางประสทิธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ  ดานวินัยและการรักษาวินัย  ไมแตกตางกัน

5.3.4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สังกดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา   เขต 2  จาํแนกตามขนาดโรงเรยีน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p  <  .05)   สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยที่กําหนดไว
เมือ่พจิารณาแตละดาน   พบวาดานการสรรหาและบรรจแุตงตัง้    แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติิ
(p  <  .05)  สวนดานการวางแผนอตัรากาํลังและการกาํหนดตาํแหนง   ดานการเสรมิสรางประสทิธภิาพ
ในการปฏิบัติราชการ   ดานวินัยและการรักษาวินัย   และดานการออกจากราชการ  ไมแตกตางกัน

เมื่อพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ไดทําการทดสอบเปนรายคูตามวิธีของ
Scheffe'   ดังนี้
                     1)  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู    การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ในภาพรวม   5   ดาน  โรงเรียนขนาดใหญกับ
โรงเรยีนขนาดกลาง   มกีารดาํเนนิการแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติ ิ (p  <  .05) โดยโรงเรยีน
ขนาดใหญมกีารปฏบิตัทิีม่ากกวาโรงเรยีนขนาดกลางและโรงเรยีนขนาดเลก็  สวนโรงเรียนขนาดกลาง
กับโรงเรียนขนาดเล็ก  ไมแตกตางกัน

2) การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา   เขต 2   ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง โรงเรียน
ขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดเล็ก  มีการดําเนินการ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p < .05)  โดยโรงเรียนขนาดใหญมีการปฏิบัติมากกวา
โรงเรยีนขนาดเล็กและขนาดกลาง  สวนโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง ไมแตกตางกัน

5.4  อภิปรายผล

5.4.1  การบรหิารงานบคุคลในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน     สังกดัสํานกังานเขตพืน้ที ่การศกึษา

ฉะเชิงเทรา  เขต 2  ในภาพรวมอยูระดับปานกลาง    สอดคลองกับผลการวิจัยของชนะ   ธนสมบูรณ   
(2536  :  บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของโรงเรียนคาธอลิกในกรุงเทพมหานคร   ผลการวิจัยพบวา   ความคิดเห็นของผูบริหารและ
ครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนคาธอลิก  ในกรุงเทพมหานคร  เกี่ยวกับการไดมาซึ่ง
บุคลากร  การธํารงรักษาบุคลากร  การพัฒนาบุคลากร  และการใหพนจากงานของบุคลากร อยูใน
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ระดับปานกลาง  แตในดานการธํารงรักษาบุคลากร   ผูบริหารเห็นวาการปฏิบัติจริงที่โรงเรียนอยูใน
ระดับมาก   สวนครูเห็นวาการปฏิบัติจริงอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา   ผูบริหารนับ
ไดวาเปนผูมบีทบาทสาํคญัทีสุ่ดในสถานศกึษา    เพราะตองรูและเขาใจหนาทีต่ามกระบวนการบรหิาร
ตลอดจนความสมัพนัธระหวางบทบาทและหนาทีข่องตนตอสถานศกึษา   ตองาน  ตอคน  เพือ่ใหการ
ปฏิบตัหินาทีไ่ดเหมาะสมทัง้ปรมิาณและคณุภาพ  การบรหิารงานในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  มผูีบริหาร
คือผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูนําหรือผูบังคับบัญชา   มีหนาที่ในการสงเสริม   สนับสนุนใหครูมี
การพฒันาอยางตอเนือ่ง  ใหขอเสนอแนะ  ควบคมุ  ดแูล  กาํกบัตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของคร ู เพือ่ใหบงัเกดิผลดตีอการเรยีนการสอนตามจดุมุงหมายของหลกัสตูรทีย่ดึหลักวา  ผูเรียนทกุคน
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนไดและถือวาผูเรียนมีสําคัญที่สุด   กระบวนการจัดกิจกรรม การเรียน
การสอนตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ    ผูบริหารพึงมี
หนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการ
ศึกษา  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546  :  32)  ไดกําหนดขอบขายและกิจการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษา  ประกอบดวยงาน  4  งานคือ งานวิชาการ งานงบประมาณ   การบริหารงานบุคคลและ
การบริหารทั่วไป  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา  จึงเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการบริหารงานใน
สถานศกึษาหรอืสถาบนัการศกึษานัน้ ๆ  การบรหิารงานจะดาํเนนิการไปไดดวยดบีรรลตุามนโยบาย
เปาหมาย  วัตถุประสงคหรือไมนั้นยอมขึ้นอยูกับคุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารงานบุคคล
ของผูบรหิารสถานศกึษา  ซ่ึงผูบรหิารจะตองนาํวธีิการบรหิารมาใชในการโนมนาวจติใจใหผูรวมงาน
ใชความสามารถของตนเองออกมาใชใหเปนประโยชนตองานทีรั่บผิดชอบมากทีสุ่ด  เพือ่ใหไดผลงาน
ออกมามี  ประสิทธิภาพและหนวยงานยอมมีความเจริญกาวหนาและมั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก     
สอดคลองกับผลการวิจัยของสวาง  เรืองจิระอุไร  (2530  :  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษา
การปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดตรัง  ผลการวิจัยพบวา  ระดับการปฏิบัติงานดานการวางแผนบุคลากรและ
การประเมนิผลการปฏบิตังิานของบคุลากร  อยูในระดบัมาก  ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากผูบริหารสถานศกึษา
กอนเขาสูตาํแหนงไดรับการพฒันา   อบรมใหเปนผูมคีวามรูความสามารถในการบรหิารงานสถานศกึษา
โดยเฉพาะการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งผูบริหารจะมีการพัฒนาตัวเองอยู
เสมอ  เพื่อพัฒนาการศึกษาและความกาวหนาในอาชีพ  จึงมีการพัฒนางานโดยเฉพาะดานบุคลากร   
ซ่ึงเปนหัวใจของการดําเนินงานจัดการศึกษา  จึงไดมีการวางแผนเพื่อใหมีอัตรากําลังที่เหมาะสมกับ
ภารกจิงาน  ซ่ึงเปนสวนหนึง่ของการบรหิารงานบคุคล  ทัง้นีเ้พราะ การบรหิารงานบคุลเปนกระบวนการ
ที่เกี่ยวกับการวางนโยบาย   การวางแผน   การวางระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับบุคคลที่ปฏิบัติงานใน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

71

องคการหรือหนวยงาน   เพื่อใหไดมาใชประโยชนและบํารุงรักษาไวซ่ึงทรัพยากรดานมนุษย
(Human  Resources) ใหมีประสิทธิภาพและเพียงพอ   เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค
กระบวนการดังกลาวนี้ตั้งแตการสรรหาบุคลากรเขาปฏิบัติงานจนกระทั่งออกจากงาน  เรียกวา
การบริหารงานบุคคล  (สมาน  รังสิโยกฤษฎ. 2540 :1)   กลาววา   การบริหารงานบคุคล  (Personnel
Management)  เปนภารกิจของผูบริหารทุกคนและของผูชํานาญการดานบคุลากรโดยเฉพาะ    ทีมุ่ง
ปฏิบตัใินกจิกรรมทัง้ปวงทีเ่กีย่วกบับคุลากร    เพือ่ใหปจจยัดานบคุคลของการเปนทรัพยากรมนุษยที่มี
มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา    ซ่ึงจะสงผลสําเร็จตอเปาหมายขององคการและเปนกระบวนการ
ที่หนวยงานดําเนินการเกี่ยวกับบุคลากร  เพื่อใหมาซึ่งบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับ
ความตองการของหนวยงาน  รวมทัง้การบาํรุงรักษาบคุลากร   การพฒันาบคุลากรและใชประโยชนจาก
บุคคลเหลานั้นอยางคุมคา   โดยมอบหมายงานใหตรงกับความสามารถของแตละบุคคลใหมากที่สุด
เทาทีจ่ะมากได     ซ่ึงจะทาํใหบคุลากรมคีวามพงึพอใจทีจ่ะปฏบิตังิานอยูกบัหนวยงานใหนานทีสุ่ดและ
เมื่อพนจากงานไปแลว   ก็ยงัมีความสัมพันธที่ดีตอหนวยงาน

ดานการสรรหาและบรรจแุตงตัง้  ในภาพรวมอยูในระดบัมาก   สอดคลองกบัผลการ
วิจัยของสมบูรณ    คุปตภากร (2530  :  บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง   ความคิดเห็นของผูบริหารและครู
เกีย่วกบัการบรหิารงานบคุลากรของโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม   ในเขตการศกึษา  2  ผลการ
วิจัยพบวา   บริหารงานบุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ในเขตการศึกษา  2   อยูใน
ระดับมากทั้ง  4  ดาน  คือ   การไดมาซึ่งบุคลากร  การบํารุงรักษาบุคลากร  การพัฒนาบุคลากร และ
การใหบุคลากรพนจากงาน   ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา   สถานศึกษามีการวางแผนและสรรหาบุคลากร
โดยคํานวณตามเกณฑคณะกรรมการขาราชการครู    ซ่ึงสวนใหญสถานศึกษายังขาดแคลนบุคลากร
และในปจจบุนัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา    ใหสถานศกึษาวางแผนอตัรากาํลังโดยยดึเกณฑจาํนวน
นักเรียนในวันที่  10  มิถุนายน   ของทุกปและใหแจงความตองการครูในวิชาเอกที่ขาดแคลน  เพื่อที่
จะไดสรรหาตามความตองการ  ทั้งการบรรจุแตงตั้งใหมและการรับยาย  โดยเฉพาะครูอัตราจางที่ใช
งบประมาณ   สถานศึกษาเปนผูดําเนินการสรรหาเอง    อีกทั้งสถานศึกษาไดรับความชวยเหลือจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ทั้งองคการบริหารงานสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหารงานสวน
ตําบล และรวมมือกับชุมชนหาเงินเพื่อจางครูมาทําการสอน   ใหเพียงพอกับปริมาณงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

 ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   ในภาพรวมอยูระดับมาก
 สอดคลองผลการวจิยัของวกิรม   ศาสวตัวงศกร  (2538  :  บทคดัยอ) ไดศกึษาเรือ่งสภาพและปญหา
การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา    สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเขตการ
ศกึษา  4   ผลการวจิยัพบวา    สภาพและปญหาการบรหิารงานบคุคลโรงเรยีนประถมศกึษา ไดดาํเนนิการ
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เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในดานการพัฒนาบุคคลเปนอันดับ  1    ดานการธํารงรักษาบุคคลเปน
อันดบั 2   และอนนัต    ขนัธราช  (2534 : บทคดัยอ)  ไดศกึษาเรือ่ง ความ คดิเหน็ในการพฒันาตนเอง
ของครปูระจาํการโรงเรยีนมธัยมศกึษา  จงัหวดัเชยีงใหม   ผลการวจิยัพบวา ความคดิเหน็ในการพฒันา
ตนเองของครปูระจาํการโรงเรยีนมธัยมศกึษา   จงัหวดัเชยีงใหม  ทกุตวัแปรทีศ่กึษา  โดยเฉลีย่มคีวาม
ตองการพัฒนาตนเองอยูในระดับมาก   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช  2540   มาตรา  81  กําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษา
และสนบัสนนุใหเอกชนจดัการศกึษาอบรม  ใหเกดิการเรยีนรูคูคณุธรรม  จดัใหมกีฎหมายทีเ่กีย่วของ
กับการศึกษาของชาติ   ปฏิรูปการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะมาตรา  24  แหงพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิ  พทุธศกัราช  2542  และทีแ่กไขเพิม่เตมิ
(ฉบับที่  2)  พุทธศักราช  2545   กําหนดใหสถานศึกษา   จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลอง
กบัความสนใจและความถนดัของผูเรยีน   ฝกทกัษะ  กระบวนการคดิ  การจดัการ   การเผชญิสถานการณ
และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา   จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง   ฝกการปฏบิตัใิหทาํได   คดิเปน   ทาํเปน  รักการอานและเกดิการใฝรูอยางตอเนือ่ง
ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียน  โดยพิจารณาจากการพัฒนาการของผูเรียน   ความประพฤติ
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในการะบวนการเรียน
การสอนตามความเหมาะสมของแตละระดบัและรปูแบบการศกึษา  มาตรา  9  (4)   มหีลักการสงเสรมิ
มาตรฐานวชิาชพีคร ู  คณาจารยและบคุลากรทางการศกึษาและการพฒันาคร ู  คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาอยางตอเนื่อง   สงผลใหการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกัดสํานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา   เขต 2    ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
อยูในระดับมาก   เพื่อที่จะใหครูปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ   พัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสม
กับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา   กิติมา    ปรีดีดิลก  (2532  : 117)  กลาววา   การพัฒนาบุคลากร
เปนกระบวนการที่สําคัญอยางหนึ่งในการบริหารงานบุคคล    เพราะเมื่อไดเลือกสรรบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถเขาทาํงานแลว   เมือ่เวลาผานไปบรรดาความรูความสามารถกจ็ะลดลงประกอบกบั
วิชาการตาง ๆ   เจริญขึ้นอยางรวดเร็ว   ทั้งเทคนิควิธีการทํางานไดเปล่ียนไป  จึงจําเปนตองพัฒนา
บุคลากรเพื่อใหมีความรูความสามารถเหมาะสมกับปจจุบันและตําแหนงหนาที่  ที่กระทําอยูเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพใหกับองคกรมากขึ้น

ดานวนิยัและการรกัษาวินยั  โดยภาพรวมอยูระดบัปานกลาง  สอดคลองกบัสาํนกังาน
คณะกรรมการขาราชการครู  (2541 : 131)   การดําเนินการเสริมสรางและพัฒนาวินัย   จริยธรรม
ขาราชการครู   ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูมีแนวความคิดที่สําคัญคือ 1. วินัยเปน
ปจจัยที่สรางความสําเร็จความกาวหนาใหกับบุคคล    สังคมและประเทศชาติ    2.  วินัยเปนผลที่เกิด
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จากภาวะความเปนผูนํา    หากผูบริหารไดแสดงพฤติกรรมหรือบทบาทของตนเอง   ในฐานะผูนํา
อยางถูกตองเหมาะสมแลว  เชื่อวาขาราชการครูจะมีวินัยที่ดี  ปญหาครูกระทําผิดวินัยจะลดลง  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวา  ผูอํานวยการสถานศึกษาไดประพฤติปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดีและมีการสงเสริม
ใหความรูความเขาใจในกฎหมาย    ระเบียบ    วินัยของทางราชการรวมทั้งสถานศึกษาไดกํากับดูแล
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ไดปฏิบัติราชการตามระเบียบวินัย   ทําใหไมมีครู
กระทําผิดวินัย

  ดานการออกจากราชการ   โดยภาพรวมอยูในระดับ   นอย   สอดคลองกับสนอง  
เครอืมาก  (2539 :  198)  กลาววา   โรงเรยีนประถมศกึษาเปนหนวยงานระดบัปฏบิตั ิ   ซ่ึงรับนโยบาย
มาจากหนวยงานรับผิดชอบการประถมศึกษาระดับสูงขึ้นไป    ภารกิจงานบุคลากรบางอยางได
ดําเนินการเสร็จสิ้นระดับอําเภอและจังหวัดแลว    ดังนั้นงานบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาจึง
เนนหนกัเฉพาะภารกจิตอไปนี ้  1.  การกาํหนดความตองการบคุลากร    2.  การจดับคุลากรเขาปฏบิตังิาน
3. การควบคมุ  กาํกบั  ตดิตามและนเิทศบคุลากร  4.  การพฒันาและธาํรงรักษาบคุลากร  5. การประเมนิ
การปฏิบัติราชการ   ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา    สถานศึกษามีอํานาจที่เกี่ยวกับการออกจากราชการตาม
พระราชบัญญัติบริหารขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ.2547  ที่ประกาศใชเมื่อ  24
ธันวาคม  2547   ในชวงนีเ้ปนระยะแรก    การดาํเนนิงานบคุคลดานการออกจากราชการในสถานศกึษา
จงึมนีอย  ซ่ึงทีผ่านมากอนพระราชบญัญตัฉิบบัดังกลาว  การออกจากราชการเปนอาํนาจของหนวยงาน
ตนสังกัดที่สูงกวาสถานศึกษา

5.4.2  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน   สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา   เขต  2   จาํแนกตามตาํแหนง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p < .05)   สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยที่กําหนดไวและ
สอดคลองกับผลการวิจัยของวีระ  สุเมธาพันธ  (2535 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องความคิดเห็นของ
ผูบริหารและคณาจารยในโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ   สังกดักรมสามญัศกึษา  ในเขตการศกึษา   6
ผลการวจิยัพบวา   การปฏบิตัจิรงิเกีย่วกบัการสรรหาและการคดัเลอืกบคุลากร   การธํารงรกัษาบคุลากร
การพฒันาบคุลากรและการใหพนจากงานนัน้   ผูบรหิารโรงเรยีนกบัคณาจารยมคีวามเหน็แตกตางกนั
และ  (สํานกังานคณะกรรมการขาราชการคร,ู  2536 : 45 )  พบวา   ครูอาจารยกบัผูบริหารสถานศกึษา
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  ในดานการบริหารวิชาการ    
การบริหารกิจการนักเรียน   การบริหารบุคลากร   การบริหารงานการเงินและพัสดุ   การบริหารงาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน   แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  ระดับ .05   ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวา   ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูปฏิบัติงาน   เปนผูควบคุมดูแลดานบุคลากรโดยตรง
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สวนครูเกี่ยวของกับงานบุคลากรเพียงบางสวนและสวนใหญมิไดเปนผูปฏิบัติโดยตรง   ทําใหมี
ความคิดเห็นตางกัน

5.4.3  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน   สังกดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา   เขต  2   จาํแนกตาม อายรุาชการ
ไมแตกตางกัน  ไมสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยที่กําหนดไว   แตสอดคลองกับผลการวิจัยของ
มังกรแกว   อรุณศิลป  (2538  :  บทคัดยอ)   ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ศึกษาการปฏิบัติงานบริหารบุคลากร
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา    สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 ผลการวิจัยพบวา   ในภาพรวมอยูในระดับมาก   เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานบริหารบุคลากร
ของผูบริหารโรงเรียนทีม่ ีประสบการณตางกนั   มกีารปฏบิตังิานไมแตกตางกนั   ทัง้นีอ้าจเปนเพราะวา
ผูบริหารสถานศึกษากอนเขาสูตําแหนงไดศึกษาดวยตนเอง   มีประสบการณในการบริหาร  ไดรับ
การอบรมพัฒนาจากหนวยงานตนสังกัดและเมื่อเขาสูตําแหนงก็ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
เชน  การประชุมประจําเดือน   การประชุมทางไกล   เปนตนและ การบริหารงานบุคคลเปนการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ   จึงทําใหผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีอายุราชการตางกัน   มีความ
คิดเห็นไมตางกัน

5.4.4  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน   สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา   เขต  2   จาํแนกตามขนาดโรงเรยีน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p < .05)  สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยที่กําหนดไวและ
สอดคลองกบัผลการวจิยัของสริุนทร   ทองเกล้ียง  (2543  :  บทคดัยอ)  ไดศกึษาพฤตกิรรมการบรหิาร
งานบุคคลของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตชายแดน    สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จงัหวดัสระแกว  ผลการวจิยัพบวา  พฤตกิรรมการบรหิารงานบคุคลของผูบริหารโรงเรยีนประถมศกึษา
โดยรวมอยูในระดับมาก   พฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
จําแนกตามขนาดโรงเรียน   แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p < .05)  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ขนาดของโรงเรียนซ่ึงแบงตามเกณฑจํานวนนักเรียนที่กําหนดไวคือ  โรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน
120  คนลงมา โรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียน 121- 300  คน  โรงเรียนขนาดใหญมีนักเรียน  301  คน
ขึ้นไป     ซ่ึงสงผลใหมีครูและบุคลากรทางการศึกษา  งบประมาณ  วัสดุครุภัณฑและอ่ืน ๆ  ตางกนั
จึงสงผลตอการบริหารงานบุคคลในแตละสถานศึกษาแตกตางกัน   สงวน   อินตะจวง   (2529  :
บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง   ความตองการและปญหาในการพัฒนาครูประถมศึกษา   สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดแพร   ผลการวิจัยพบวา  ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน
อายุราชการตางกัน  มีปญหาในการพัฒนาครูประถมศึกษา   แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p < .05)
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เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู      การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา    เขต 2  ในภาพรวม  5  ดาน   จาํแนกตามขนาดโรงเรยีน
พบวา  โรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดกลาง   โรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดเล็ก
แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติ ิ (p < .05)  ทัง้นีอ้าจเปนเพราะวา   โรงเรียนขนาดใหญมคีวามพรอม
ทุกดานทั้งบุคลากร  งบประมาณ  เทคโนโลยี และทรัพยากรอื่น ๆ   สามารถแบงงานใหเปนฝาย ๆ
มีรองผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  ไมซํ้าซอน  สวนโรงเรียนขนาดเล็กและ
ขนาดกลางจะมีบุคลากรนอย  ไมมีตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา   จึงจําเปนใหครูผูสอน
รับผิดชอบงานตาง ๆ  ดวย

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู      การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา   เขต 2   ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  พบวา
โรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดเล็ก    แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p < .05)   ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวา  โรงเรียนขนาดใหญสวนมากอยูในเมือง   ในชุมชนที่มีความเจริญ    มีความพรอม
ในทุกดานรวมทั้งบประมาณ    จึงสามารถดําเนินการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  ไดมากกวาโรงเรียน
ขนาดเล็กและขนาดกลาง

5.5  ขอเสนอแนะ

                 5.5.1 ขอเสนอแนะทั่วไป    
จากการวจิยัพบวาการบรหิารงานบคุคลในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน   สังกดัสํานกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา   เขต  2   อยูในระดับปานกลาง   ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา   ในชวงระยะ
เวลาที่ผานมา   สถานศึกษาไมมีอํานาจในการบริหารงานบุคคลอยางเต็มรูปแบบและในปจจุบันเปน
การบริหารงานบุคคลในรูปแบบนิติบุคคลระยะแรก    ซ่ึงมีการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคล
ใหสถานศึกษา   สถานศึกษาจึงยังไมกลาที่ดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ. 2547   มากนักหรือมีแตดําเนินการตามปกติ  ดังนั้นบทบาทหนาที่ของ
สถานศึกษาจะตองมีการบริหารงานบุคคลโดยตรง   จึงควรมีการใหความรูแกครู    ตั้งแตกอนเขา
รับงานและพัฒนาในขณะการปฏิบัติงาน  โดยมีการใหความรูดังนี้

1) ความรูกอนเขารับการปฏิบัติงาน
(1) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ครู  เชน

ก.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540
ข.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 9
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ค.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540
ง.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539
จ.  พระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลปกครอง พ.ศ. 2542
ฉ.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ     ใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542
ช.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2545
ซ.  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ฌ.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546
ญ.  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 พ.ศ. 2547
ฎ.   กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ฏ.  ระเบียบการลา
ฐ.  ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่

(2) ทักษะการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
ก.  แผนการสอน
ข.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ค.  ส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ง.   การวัดและประเมินผลที่เนนตามสภาพจริง
จ.   แฟมพัฒนางานครู
ฉ.   แฟมพัฒนางานนักเรียน

(3) การเสริมสรางเจตคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณและวินัยในการ
ประกอบวิชาชีพครู

(4) การพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู
2)  ความรูในขณะที่ปฏิบัติหนาที่

(1)   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540
(2)   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 9
(3)   พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540
(4)   พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539
(5)   พระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลปกครอง พ.ศ. 2542



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

77

(6)   พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542

(7)   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2545

(8)   พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
(9)   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546
(10)   พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  พ.ศ. 2547
(11)   กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(12)   ระเบียบการลา
(13)   ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
(14)   การพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู

               5.5.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1)  ควรศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน         หลังจากที่ใช

พระราชบัญญัติบริหารขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ. 2547      ไปแลวระยะหนึ่ง
2)  ควรศึกษาในแนวลึกเกี่ยวกับสภาพ   ปญหาและแนวทางการบริหารงานบุคคล

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยการสัมภาษณและตรวจสอบเอกสารรวมถึงการวิจัยเชิงคุณภาพดวย
3)  ควรศึกษาสาเหตุของปญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


