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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2) เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและปัญหา
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 128 คน ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 128 คน โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างจากประชากร 188 คน จากการเปิดตารางส าเร็จรูปของเคซ่ีและมอร์แกน 
และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จากการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 และ 0.87 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าที (T-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และปัญหาการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวม
มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย และ 2) ผลการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและปัญหาบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
ค าส าคัญ: การบริหาร, การบริหารงานบุคคล   
 

Abstract 
 The purpose of this research were as follow : 1) to study of state and problems of 
personnel administration of schools under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 
Office 1 and 2) to compare of state and problems of personnel administration of schools under 
Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1 for the different size of schools. 
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The sample was selected from 128 school administrators under Phranakhon Si Ayutthaya Primary 
Educational Service Area Office 1 for the 2016 academic year. The research instrument was a 
questionnaire; the reliabilities rating scale were 0.92 and 0.87. The data analysis were percentage, 
mean, standard deviation and T-test. The research findings were as follows : 1) the state of 
personnel administration of schools under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 
Office 1 in overall and each aspect were at the high level., and the problems of personnel 
administration of schools under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1 in 
overall and problems were at low level, and 2) the comparison of states and problems of personnel 
administration of schools under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1 
for the different size of schools were overall and the significant different at the.05 level  
Keywords: Administration, Personnel Administration. 

 
 

1. บทน า 
 สถานศึกษามีหน้าที่ ในการจัดการศึกษา เพื่อให้
ความรู้แก่สมาชิกทางสังคมโดยการใช้ทรัพยากรการ
บริหารในการด าเนินการโดยทั่วไปมี 4 ปัจจัย คือ เงิน 
บุคคล วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ สถานศึกษา 
มีผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่ เป็นผู้น าในการ
ปฏิบัติ งานในสถานศึกษา ต้องมีการวางแผนหรือ
ด าเนินงานต่าง ๆ ในการบริหารสถานศึกษาในส าเร็จ
ลุล่วงไปอย่างมีคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้
บุคคลในสถานศึกษาให้เป็นผู้ร่วมมือร่วมปฏิบัติทั้งสิ้น [1] 
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องใส่ใจ เอาใจใส่ 
ช่วยเหลือ กระตุ้นให้บุคคลที่รับผิดชอบได้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ เต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลของงานและส่งผลถึงพลังสามัคคี    
มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ งานของบุคคลใน
สถานศึกษา [2] ซึ่งเป็นผลดีต่อการบริหารสถานศึกษา   
 การบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 
35 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
มีฐานะเป็นนิติบุคคล ประกอบกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ
กระจายอ านาจการบริหารจัดการ ทั้งด้านงานวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป 
ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาโดยตรง โดยให้อ านาจหน้าที่ของ
สถานศึกษาและของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอ านาจโดย
แท้ตามกฎหมายก าหนด ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาใน
ภารกิจของสถานศึกษาใน 4 ด้าน [3] ซึ่งงานที่จะท าให้
การศึกษาบรรลุผลได้ตามเป้าหมายของการการศึกษาคือ
งานบริหารบุคคล 
 การบริหารบุคคล ได้ก าหนดกรอบการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึ กษา เพื่ อตอบสนองภารกิ จของ
สถานศึกษาให้สามารถด าเนินการได้อย่างคล่องตัว เป็น
อิสระภายใต้กฎหมายระเบียบตามหลักธรรมาภิบาล     
ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน   
เป็นส าคัญ โดยผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องด าเนินการ
ตามภารกิจหลัก คือ การวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ ง  ก ารสรรหาและบรรจุ  ก าร เสริ มสร้ า ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและรักษาวินัย 
และการออกจากราชการ แต่งานบริหารบุคคลเป็นงาน   
ที่ซับซ้อน เนื่องจากเป็นงานที่ต้องปฏิบัติกับบุคคล    
ห ล า ย ค น ที่ มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง กั น ทั้ ง ด้ า น ค ว า ม รู้
ความสามารถอันเป็นปัจจัยพื้นฐานของแต่ละบุคคล     
และปัจจัยที่ส าคัญอีกประการคือบุคคลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มี
จิตใจ มีอารมณ์ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจะประสบ
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ปัญหาต่างๆแตกต่างกันไป เช่น ปัญหาด้านการวางแผน
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งการสรรหาและบรรจุการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและ
รักษาวินัย และการออกจากราชการ [4] ที่ระบุว่าปัญหา
ในการบริหารงานบุคล ได้แก่ ปัญหาการวางแผนการ
บริหารบุคคล ปัญหาการสรรหาและการแต่งตั้งบุคคล 
ปัญหาการพัฒนาบุคคล ปัญหาการประเมินการ
ปฏิบัติงาน ปัญหาการให้บุคคลพ้นจากงานและปัญหา
การควบคุม ก ากับ ติดตาม และการนิเทศบุคคล  
 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีสถานศึกษาที่รับผิดชอบ    
รวม 188 แห่ง ซึ่งมีความแตกต่างทั้งสภาพภูมิศาสตร์ 
สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ท าให้คุณภาพการศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษามีความแตกต่างกัน จากการศึกษา
ข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 [5] พบว่า ยังมีปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารจัดการคือการขาดอัตราก าลังครู
และผู้บริหารสถานศึกษา อันเนื่องจากการเกษียณอายุ
ราชการ และยังไม่ได้ต าแหน่งคืน จึงมอบหมายให้ผู้รักษา
การที่เป็นครูที่อาวุโสในโรงเรียนเป็นท าหน้าที่ในการ
บริหารแทน นอกจากนั้นยังขาดครูวิชาเอกต่าง ๆ
โดย เฉพาะวิ ช าคณิตศาสตร์  ภาษาอั งกฤษ และ
วิทยาศาสตร์ ท าให้ขาดบุคคลที่จะปฏิบัติงานการสอน
สถานศึกษา เมื่อมีการบรรจุครูยังพบปัญหาอีกว่าเป็นครูที่
ไม่ตรงกับวิชาที่สถานศึกษาต้องการ สอดคล้องกับสมพร 
ใจค าปัน  [6 ]  ที่ กล่ าวว่ า  ปัญหาด้ านการวางแผน
อัตราก าลัง คือ ครูย้ายออกจากพื้นที่มาก ด้านการสรรหา
และคัดเลือกคือการบรรจุครู ไม่ทันกับความต้องการของ
สถานศึกษาและไม่ตรงกับวิชาเอกที่ต้องการ ด้านการ
พัฒนาบุคลากรคือ งบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนา
บุคลากร ด้านการบ ารุงรักษาบุคลากร คือครูขาดขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานและด้านประเมินผล การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรคือ ครูยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องวินัยและการรักษาวินัยสถานศึกษา อันเป็นที่หนักใจ

ในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา  
 ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย   
จึงสนใจศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในด้านการวางแผน
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ด้านวินัยและรักษาวินัย และด้านการออก
จากราชการกรณีไม่พ้นทดลอง เพื่อจะได้น าข้อมูลที่ได้
จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2 .1  เพื่ อศึ กษาสภาพปั จจุ บั นและปัญหาการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและปัญหาการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ าแนก 
ตามขนาดของสถานศึกษา  
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 สถานศึกษาขนาดต่างกันมีสภาพปัจจุบันและปัญหา
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา แตกต่างกัน 
  

4. ขอบเขตของการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 จ านวน 188 คน 
 ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  คื อ  ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า             
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา            
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พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 128 คน โดยก าหนด
จ านวนกลุ่มตัวอย่างจากประชากรจากการเปิดตาราง
ส าเร็จรูปของเคซี่และมอร์แกน และใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย จากการจับฉลาก 
 
4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 4.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานศึกษาขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ 
 4.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพปัจจุบันและปัญหา
การบริหารงานบุคคล 
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 
5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้ง
นี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ซึ่งมีรายละเอียด  
ดังนี้   
 ตอนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถม ศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)   
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(rating scale) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 และ 
0.87 มีจ านวน 42 ข้อ แยกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ด้านวินัยและรักษาวินัย และด้านการออก
จากราชการกรณีไม่พ้นทดลอง  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจก
แจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการหาค่าที  
 

6. ผลการวิจัย   
 6 . 1  ส ภ า พ ปั จ จุ บั น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล              
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นรายด้าน   
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้านเรียงตามล าดับจากค่าสูงมาต่ าคือ ด้านวินัยและ
การรักษาวินัย ด้านการให้ออกจากราชการกรณีไม่พ้น
ทดลอง และด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ ด้านการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง และปัญหาการบริหารงานบุคคล       
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นรายด้าน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเรียงตามล าดับ
รายด้านจากค่าเฉลี่ยสูงมาต่ าคือ ด้านการให้ออกจาก
ราชการกรณีไม่พ้นทดลอง รองลงมาคื อ ด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และด้าน
วินัยและการรักษาวินัย ส่วนด้านที่มีค่าต่ าสุดคือ ด้านการ
วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 6.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันการบริหารงาน
บุคคล จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยภาพรวมและ
รายด้านมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ     
ที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง ส่วนด้านปัญหาการบริหารงานบุคคล 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านมี
ความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ยกเว้นด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ด้านวินัยและ   
การรักษาวินัย และด้านการให้ออกจากราชการกรณีไม่
พ้นทดลอง  
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปจัจุบนัและปัญหาของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวม และจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 7.1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สภาพปัจจุบันการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก 
ทั้ งนี้ อาจ เป็น เพราะว่ าการบริหารงานบุคคลเป็น
ปัจจัยพื้นฐานของการบริหารที่มีความสัมพันธ์และมี
ค่าสูงสุดของกระบวนการบริหารหรือวิธีการบริหาร
องค์การโดยทั่วไปเพราะความส าเร็จของงานนั้นขึ้นอยู่กับ
ทรัพยากรมนุษย์ที่จะพัฒนาคุณภาพของการศึกษาให้มี
ศักยภาพ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด      
ต่อองค์การ หากบุคลากรของสถานศึกษาใดมีผู้ที่มีความรู้
ความสามารถก็จะท าให้สถานศึกษานั้นมีการพัฒนาไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตรงกันข้าม หากสถานศึกษา
แห่งใดมีบุคลากรที่ขาดคุณภาพ ก็จะท าให้สถานศึกษานั้น
ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร สถานศึกษาทุกแห่งจึงให้
ความส าคัญกับการบริหารบุคลากรในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่
การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง การสรรหา
บรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ด้านวินัยและการรักษาวินัย และการให้ออกจาก
ราชการกรณีไม่พ้นทดลอง ท าให้การบริหารงานบุคคลอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับเนตรนภา นามสพุง [7] 

ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอปากช่อง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 พบว่าอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับพระเส็ง ปภัสสโร [8] ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานบุคคล ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พบว่าอยู่ในระดับมากเช่นกัน  
 7.2 จากการวิ เคราะห์ข้อมูลพบว่า  ปัญหาการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1      
โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลและผ่านการพัฒนาก่อนเข้ารับต าแหน่ง ท าให้มี
ปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กับอรรคพล ฤกษ์นาวี [9] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษา
สภาพและปัญหาการวางแผนก าลังคนของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า ในภาพรวม        

รายการ 
ภาพ 
รวม 

แปลผล 
สภาพปัจจุบันของการบรหิารงาน 

ภาพ 
รวม 

แปลผล 
ปัญหาของการบรหิารงาน  

ขนาดสถานศึกษา ขนาดสถานศึกษา 
ใหญ ่ เล็ก Sig ใหญ่ เล็ก Sig 

การวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง 3.87 มาก 4.02 3.84 .30 1.95 น้อย 1.56 2.15 .00 
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3.57 มาก 4.00 3.46 .00 2.10 น้อย 1.86 2.21 .07 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 3.61 มาก 4.25 3.32 .00 2.86 

ปาน
กลาง 2.35 3.13 .01 

วินัยและการรักษาวินัย 3.90 มาก 4.20 3.71 .00 2.18 น้อย 1.93 2.54 .42 
การให้ออกจากราชการกรณี
ไม่พ้นทดลอง 3.88 มาก 4.26 3.71 .00 2.91 

ปาน
กลาง 2.77 2.97 .51 

รวมเฉลี่ย 3.76 มาก 4.14 3.85 .00 2.40 น้อย 2.09 2.60 .03 
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มีปัญหาอยู่ ในระดับน้อย และสอดคล้องกับสุรีรัตน์  
วิกรานต์นนท์ [10] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพปัญหาการ
บริหารงานบุคคลของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนคลองลาน
พัฒนา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 
ดังนั้นผลงานวิจัยนี้ที่ เกี่ยวกับการศึกษาปัญหาการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน 
     7.3 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผลการเปรียบเทียบ
สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานบุคคล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมและ
รายด้านมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ยกเว้นด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาทุกแห่งไม่ว่า
จะเป็นขนาดใหญ่และขนาดเล็ก จะต้องด าเนินการ
บริหารงานบุคคลตามระเบียบและกฎเกณฑ์อันเดียวกัน 
ไม่ว่าด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการวางแผน
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งหรือด้านการออกจากงาน 
สถานศึกษาทุกขนาดต่างก็ถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อัน
เดียวกัน ทุกโรงเรียนด าเนินการในรูปแบบเดียวกันรวมทั้ง
ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
สถานศึกษาทุกขนาดต่างก็ด าเนินการเสริมสร้างคุณภาพ
ของบุคลากรแต่ในภาพรวมแตกต่างกันนั้น อาจเป็น
เพราะบริบท ในด้านปัจจัยทางการบริหารการศึกษาของ
แต่ละสถานศึกษาไม่เหมือนกันโดยเฉพาะด้านปริมาณ
และคุณภาพของบุคลากรรวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาด้วย 
สอดคล้องกับพระเส็ง ปภัสสโร [8] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ประถมศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุ รี  เขต  1 พบว่ ามี สภาพการด า เนินการ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียนแตกต่างกัน และสอดคล้อง
กับวราพร พรมแก้วพันธ์ และ จรุณี เก้าเอี้ยน [11]         
ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา อ าเภอมายอ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 พบว่า ทั้งภาพรวม
และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับที่  .05 ดั งนั้นผลงานวิจัยนี้ที่ เกี่ ยวกับผลการ
เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรี อยุ ธ ย า  เ ขต  1 ที่ จ า แนกตามขนาด
สถานศึกษา จึงมีความเป็นไปได้ 
 
8. ข้อเสนอแนะ  
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
 8.1.1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษา ด้านการวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง พบว่า การพิจารณาผลและส่งค าขอ
ปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพื่อเลื่อนวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อเขตพื้นที่
การศึกษามีการด า เนินการต่ าสุด ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรให้ความส าคัญและเร่งรัดเพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากร 
ทางการศึกษาในโรงเรียน 
 8.1.2 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษา ด้านการสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้ง พบว่า การแจ้งภาระงานมาตรฐานงานมาตรฐาน
วิชาชีพและเกณฑ์การประเมินให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรมีการ
ด าเนินการต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรให้
ความส าคัญและทุกครั้งที่มีการบรรจุข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาควรมีการชี้แจ้งเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวเข้ าใจในงานและสามารถปฏิบัติ งานได้มี
ประสิทธิภาพ และประเด็นที่เป็นปัญหาคือ การติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะๆ 
ทุกสามเดือน  ดั งนั้ นผู้ บริหารสถานศึ กษาควรให้
ความส าคัญเช่นกันและควรมีการนิเทศติดตามผลการ
ปฏิบัติครูผู้ช่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยในกรณีที่ครูผู้ช่วย
อาจมีปัญหาในระหว่างการปฏิบัติงาน 
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 8.1.3 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พบว่า การจัดท า
แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการด าเนินการต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาควรให้ความส าคัญและศึกษาแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การบริหารงาน
เกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อน าไปแก้ปัญหาประเด็น
การด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามแผนที่ก าหนดได้ 
 8.1.4 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาด้านวินัยและการรักษา
วินัย พบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
เพื่อด าเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงกรณีมีมูลความผิด
ไม่ร้ายแรง มีการด า เนินการต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาควรให้ความส าคัญและเมื่อเกิดปัญหาควร
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  
 8.1.5 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาด้านการออกจากราชการ
กรณีไม่พ้นทดลอง พบว่า รายงานการสั่งให้ออกจาก
ราชการไปยังเขตพื้นที่ มีการด าเนินต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาควรให้ความส าคัญและหากพบปัญหา
ผู้บริหารสถานศึกษาควรด าเนินการไปตามระเบียบปฏิบัติ
เพื่อป้องกันตนเอง  
 8.1.6 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า มีความ
แตกต่างกันนั้น ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา ควรน าเสนอ
ผู้บริหารระดับสูงต่อไปเพื่อลดความแตกต่าง ในการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันช่วยให้การ
บริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าการวิจัยครั้งต่อไป 
 8.2.1 ควรศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1      
ตามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  
 8.2.2 ค ว ร ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 8.2.3 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 8.2.4 ควรวิจัยบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
ไปเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานส าหรับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 8.2.5 ควรศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในแต่ละด้านของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   
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