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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนิน

มะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และ (2) เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลใน

โรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

จำแนกตามเพศและระดับการศึกษา 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ประชากรประกอบดวย ครูผูสอน เครือขายพฒันา

คุณภาพการศึกษา ในกลุมมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 213 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอน เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 140 คน ไดมาจากการเปดตารางเครซี่และมอรแกน (Krejcie and 

Morgan) และดำเนินการสุมอยางงาย (Simple random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม 5 

ระดับ สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คารอยละ หาคาเฉลี่ย (X�) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานดวยคาที 

(t-Test) 

ผลการวิจัยพบวา (1) การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคณุภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สรุปโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก (2) ผลการเปรียบเทียบ

การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พิษณุโลก เขต 2 พบวาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: การบริหารงานบุคคล ความคิดเห็นของคร ู

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were (1) To study the level of opinions of teachers towards 

personel administration in Nernmaprang 2 educational quality network under Phitsanulok Educational 

Service Area Office 2; (2) To compare the level of opinions of teachers towards academic administration 

in Nernmaprang district group under Phitsanulok educational service area office 2, classified by, age and 

education level. 

This research was a survey research. The population consisted of 213 people who were teachers 

in Nernmaprang 2 educational quality network under Phitsanulok Educational Service Area Office 2. 2.The 
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sample consisted of 140 people who were teachers in Nernmaprang 2 group Methods of conducting 

research consist of four steps: (1) studying research problems (2) research design (3) data collection and 

data analysis (4) writing research paper. The statistics used for data analysis were: Percentage, Mean, 

Standard Deviation and hypothesis testing by Independent t-Test. 

Major Finding: (1) The opinions of teachers towards academic administration in Nernmaprang 2 

educational quality network under Phitsanulok Educational Service Area Office 2 was in the overall and 

all aspects a high level; (2) The opinions of different age and level of education teachers towards 

academic administration in Nernmaprang 2 educational quality network under Phitsanulok Educational 

Service Area Office 2 were in the overall and all aspects not significantly different. 

Keywords: General Administration, Teachers’ Opinions 

 

บทนำ 

 การบริหารงานบุคคลในสถานการศึกษา เปนภารกิจสำคัญท่ีมุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือการ

ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือดำเนินดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดการคลองตัวอิสระภายใตกฎหมายระเบียบ

เปนไปตามหลักธรรมมาภิบาลขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาไดรบัการพัฒนามคีวามรู และ ความสามารถมีขวัญ

กำลังใจไดรับการยกยองเชิดเกียรติมีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาซึ่ง จะสงผลตอ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ผูเรียนเปนสำคัญการบริหารงานบุคคลในสถานการศึกษา เปนภารกิจสำคัญท่ีมุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน

เพ่ือการตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดำเนินดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดการคลองตัวอิสระภายใตกฎหมาย

ระเบียบเปนไปตามหลักธรรมมาภิบาลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร ับการพัฒนามีความรู  และ 

ความสามารถมีขวัญกำลังใจไดรับการยกยองเชิดเกียรติมีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาซึ ่ง จะสงผลตอ การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสำคัญ 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

เนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่ผู วิจัยปฏิบัติหนาที่ใน

ปจจุบัน เพ่ือเปนการแสวงหาแนวทางสนับสนุน และแกไขปญหาในอนาคต และตองการนำผลการศึกษาครั้งน้ีไปใชในการ

บริหารโรงเรียนเพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ เปนบุคลากรที่มีคุณภาพกอใหเกิดประสิทธิผลตอการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตอไป 

 

วัตถปุระสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำแนกตามเพศและระดับการศึกษา 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเน้ือหา 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยถึงการบริหารงานบคุคลในโรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตามแนวคิดของพนัส หันนาคินทรและธงชัย สันติวงษ 
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ประกอบดวยจำนวน 8 ดาน การวางแผนงานบุคคล การเตรียมบุคลากร การปฐมนิเทศบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การ

ธำรงรักษาบุคลากร การจัดสวัสดิการ การใหขวัญและกำลังใจและการจัดใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนจำนวน 213 คนในโรงเรียนกลุม เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอน เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 140 คน ไดมาจากการเปดตารางเครซี่และมอรแกน (Krejcie 

and Morgan) และดำเนินการสุมอยางงาย (Simple random Sampling)  

3. ขอบเขตตามตัวแปร 

ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยเพศและระดับการศึกษา 

ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 8 ดาน ประกอบดวย 1) 

การวางแผนงานบุคคล 2) การเตรียมบุคลากร 3) การปฐมนิเทศบุคลากร 4) การพัฒนาบุคลากร 5) การธำรงรักษาบุคลากร 

6) การจัดสวัสดิการ 7) การใหขวัญและกำลังใจ และ8) การจัดใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนินมะปราง 2 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยใชแนวคิดของพนัส หันนาคินทร และธงชัย สันติวงษ 

(2556, 12) มาเปนกรอบแนวคิด 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย  

 1. การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ประชากรประกอบดวย ครูผูสอน เครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ในกลุมมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 213 

สถานภาพของ

ผูตอบ

แบบสอบถาม 

ประกอบดวย 

1. เพศ 

2. ระดับการศึกษา 

การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 

สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประกอบดวย 

1. การวางแผนงานบุคคล 

2. การเตรยีมบุคลากร 

3. การปฐมนิเทศบุคลากร 

4. การพัฒนาบุคลากร 

5. การธำรงรักษาบุคลากร 

6. การจัดสวัสดิการ 

7. การใหขวัญและกำลังใจ 

8. การจัดใหบุคลากรสามารถปฏบัิติงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
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คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอน เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 140 คน ไดมาจากการเปดตารางเครซี่และมอรแกน (Krejcie and 

Morgan) และดำเนินการสุมอยางงาย (Simple random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม 5 

ระดับ สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คารอยละ หาคาเฉลี่ย (x�) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานดวย คา

ที (t-Test) ผู ว ิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวของ เพื ่อนำไปศึกษาเกี ่ยวกับพฤติ

กรรมการบริหารงานบุคคลของผูบริหารโรงเรียน แบงเปน 8 ดาน คือ การวางแผนงานบุคคล การเตรียมบุคลากร การ

ปฐมนิเทศบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การธำรงรักษาบุคลากร การจัดสวัสดิการ การใหขวัญและกำลังใจ การจัดให

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นำขอมูลทั้งหมดมาสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเรื่องที่ศึกษา และนำแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไข

แลวไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทานตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ผล

การวิเคราะหหาคาอำนาจจำแนกรายขอ และหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (Coefficient alpha) ของ Cronbach ไดความเช่ือมั่นเทากับ 0.90 

2. การรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดทำหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อยืนยันและขอ

ความอนุเคราะหผู อำนวยการโรงเรียนในเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เพื ่อขออนุญาตสงแบบสอบถามไปยังครูที ่เปนกลุมตัวอยาง ผู วิจัยไดแจก

แบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง จำนวนแบบสอบถามที ่สงไปจำนวน 140 ฉบับ เมื ่อไดรับ

แบบสอบถามกลบั นำมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม ทั้งหมด เลือกฉบับที่สมบูรณมาจัดระบบขอมูลลงรหัส

และทำการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป โดยการหาคาความถี ่ (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stand deviation) และทำการทดสอบสมมติฐานการวิจัยดวย 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง สองกลุมที่มีอิสระตอกัน โดยใชการทดสอบคาทีแบบกลุมอิสระตอกัน t-Test 

(independent) 

 

ผลการวิจัย  

ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามของผูบริหารและ

ครูผู สอนในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พิษณุโลก เขต 2 

ผู ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 60.72 เมื ่อจำแนกตามระดับ

การศึกษา สวนใหญมีวุฒิปริญญาตรี รอยละ 67.85 ของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 

2 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  

1. การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x�=3.93) เมื่อพิจารณาดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูง

ที่สุด คือ ดานการธำรงรักษาบุคลากร (x�=4.10) รองลงมาดานการวางแผนบุคลากร (x�=3.97) และดานการใหขวัญและ

กำลังใจ (x�=3.95) ตามลำดับสวนดานท่ีต่ำท่ีสุดคือดานการพัฒนาบุคลากร (x�=3.81) 

 2. การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดานการวางแผนบุคลากรอยูในระดบัมาก (x�=3.98) ขอท่ีมีความคิดเห็นสูงท่ีสุดคอื 
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การจัดตั้งโครงสรางสายงานบริหารบุคลากร (x�=3.99) รองลงมาคือการศึกษาศักยภาพของบุคลากรในปจจุบัน (x�=3.98) 

และขอท่ีมีความคิดเห็นต่ำสุดคือวางแผนนโยบายรับบุคลกร (x�=3.97) 

 3. การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดานการเตรียมบุคลากรอยูในระดับมาก (x�=3.85) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ การวางแผนงานการรับบุคลากรลวงหนา มีความคิดเห็นสูงที่สุด (x�=3.91) รองลงมาคือ การออกคำสั่ง

มอบหมายงานแกบุคลากรเปนลายลักษณอักษรและจัดบุคลากรตรงความรูความสามารถและความถนัด (x�=3.85) สวนขอ

ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ การสำรวจความสามารถความถนัดของบุคลากร (x�=3.78) 

4. การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดานปฐมนิเทศบุคลากรอยูในระดับมาก (x�=3.95) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดคอื การประชุมบุคลากรเพื่อทราบแผนงานโรงเรียนมีความคิดสูงสุด (x�=4.01) รองลงมาคือ การจัดทำคูมือ

การปฏิบัติงานแจกบุคลากร (x�=3.92) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ การประชุมมีการแลกเปลี่ยนความรูกันเสมอ (x�=3.88) 

 5. การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดานการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับมาก (x�=3.82) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ การสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดศึกษาตออยางเสมอภาค (x�=3.87) รองลงมาคือ การจัดประชุม

บุคลากรเพ่ือทราบงานโรงเรียน (x�=3.85) และขอท่ีต่ำสุดการนำบุคลากรไปศึกษาดูงาน (x�=3.77) 

 6. การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดานการธำรงรักษาบุคลากรอยูในระดับมาก (x�=4.10) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การเก็บทะเบียนประวัติบุคลากรดวยระบบคอมพิวเตอร (x�=4.13) รองลงมาคือ การจัด

เจาหนาท่ีจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากร (x�=4.12) และขอท่ีต่ำสุดผูบริหารสถานศึกษาควบคุมกำกับติดตามและนิเทศ

บุคลากร (x�=4.06) 

7. การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดานการจัดสวัสดิการอยูในระดับมาก (x�=3.89) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดสวัสดิการเชนชวยเหลือบุคลากรเจ็บปวย คลอดบุตร หรือสรางขวัญและกำลังใจ (x�=4.03) 

รองลงมา คือ การแสดงความยินดีเน่ืองในวาระพิเศษตาง ๆ เชน วันเกิด วันข้ึนปใหม เปนตน (x�=3.93) และขอท่ีต่ำสุดคือ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบอยางชัดเจน (x�=3.84) 

8. การบริหารงานบุคคลในโรงเรยีนเครือขายคณุภาพการศึกษาเนินมะปราง 2สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดานการใหขวัญและกำลังใจอยูในระดับมาก (x�=3.95) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีความ

คิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอโดยขอท่ีมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดคือการจัดเจาหนาท่ีจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร

ปรับปรุงการเรียนการสอน (x�=4.04) รองลงมา คือ การพิจารณาความคดีความชอบบุคลากรพิจารณาจากผลงานท่ีปรากฏ

อยางเปนธรรม (x�=4.00) สวนขอท่ีมีความคิดเห็นอยูในระดับต่ำท่ีสดุคือ การใหบุคลากรมีสวนรวมในการพิจารณาความดี

ความชอบ (x�=3.85) 

9. การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดานจัดใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก (x�=3.93) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือการเชิญคณะกรรมการการศึกษามารวม ประเมินสภาพการ

บริหารงานในโรงเรียน (x�=3.97) และรองลงไปคือการแตงตั้งกรรมการรับเรื่องรองทุกข (x�=3.89) 
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10. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือขาย

คุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำแนกตามเพศชาย (x� 

= 3.59, S.D.= 0.57) และเพศหญิง (x� = 3.72, S.D.= 0.58) เมื ่อผู ศึกษาทดสอบที (t-test) พบวา ครูที ่มีเพศตางกันมี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ในภาพรวม ไมแตกตางกัน (t=0.42, p=.82) เมื่อเปรียบเทียบรายดาน พบวา ครูท่ี

มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ทุกดานไมแตกตางกัน 

11. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือขาย

คุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำแนกตามการศึกษา

ระดับปริญญาตรี (x� = 3.62, S.D.= 0.58) และสูงกวาปริญญาตรี (x� = 3.7, S.D. = 0.59) เมื่อผูศึกษาทดสอบที (t-test) 

พบวา ครูท่ีมีการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ในภาพรวม ไมแตกตางกัน (t=0.32, p=.84) เมื่อ

เปรียบเทียบรายดาน พบวา ครูที่มีการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพ

การศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ทุกดานไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล  

การศึกษานี้ทำใหทราบการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีประเด็นหลักสำคัญท่ีนำมาพิจารณา ดังตอไปน้ี 

 1. การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สรุปโดยภาพรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาการบริหารงานบุคคล

ของโรงเรียนโดยภาพรวม มีประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาย พบวาทุกดานอยูใน

ระดับมาก ดานที่มีประสิทธิผลการบริหารบุคคลของผูบริหารบุคคลของผูบริหารสูงสุดคือ ดานการธำรงรักษาบุคคลากร 

โรงเรียนมีการจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรดวยระบบคอมพิวเตอรมีการแตงตั้งคณะกรรมการทำงานของบุคลากรอยาง

ตอเน่ืองและจัดหาเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของขาราชการครู และผูอำนวยการโรงเรียนมีการ

ควบคุมกำกับติดตามและนิเทศบุคลากรอยางตอเนื ่องนิเทศงานอยางมีระบบตลอดทั้งไดรับการประเมินผลงานของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน และใหเกิดประโยชนตอสถานศึกษาอยางสูงสุดและบรรลุเปาหมาย

ของการปฏิรูปของการศึกษาปจจบุัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมาน รังสิโยกฤษณ (2555: 12) ไดใหความหมายการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ วิธีการที่ผูบังคับบัญชาการไดบันทึกและลงความเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติงานของผูอยูในบังคับ

บัญชาในระยะเวลาที่กำหนดไวหรือกลาวอีกนัยหนึ่งการที่จะมีประเมินผลการปฏิบัติงานก็คือ วิธีการใชการประเมิน 

รองลงมาดานการวางแผนบุคลากรและการใหขวัญและกำลังใจตามลำดับ สวนดานที่ต่ำที่สุด คือดานการพัฒนาบุคลากร

เพราะบุคลากรในโรงเรียนไมไดรับการอบรมอยางตอเนื่องและขาดงบประมาณสนับสนุนที่จะนำบุคลากรไปทัศนศึกษาดู

งานอยางท่ัวถึง 

อภิปรายในแตละดานดังน้ี 

1.1 ดานการวางแผนงานบุคคล มีการบริหารในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายขอ ดานที่มีความคิดเห็น

มากท่ีสุดคือ การวางแผนงานในหนวยงาน นับเปนกระบวนการข้ันแรกของการทำงานบริหารงานของบุคคล การดำเนินการ

ข้ันน้ี คือ พยายามท่ีจะแสวงหาและชักจูงบุคคลท่ีมีความรูความสามารถใหเขามาทำงานในหนวยงานรองลงมาคือการศึกษา

ศักยภาพของบุคคลในปจจุบันและขอท่ีมีความคิดเห็นต่ำสุดคือ การวางแผนนโยบายรับบุคคลดวยเหตุผลท่ีวาโรงเรียนไมมี
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การวางแผนดานการรับบุคคลไดดีเทาที่ควร มุงเนนจัดตั้งโครงสรางสายงานการบริหารงานการศึกษาศักยภาพ ความรู

ความสามารถมากกวาการวางแผนงานของหนวยงาน 

 1.2 ดานการเตรียมบุคคล มีการบริหารงานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีความคิดเห็น มากท่ีสุดคือขอน้ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุดคือดานการวางแผนงานการรับบุคคลลวงหนาดวยเหตุผลคือ มีการจัดการทำแผนอัตรากำลงัคนใหเหมาะกับปริมาณ

งานตามเกณฑท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนกำหนดการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินของการทดลองปฏิบัติราชการ

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลเพ่ือเขาทำงานในหนวยงานตลอดท้ังท่ีตั้งเปาหมายการรับบุคลากรและบุคลากรเขาทำงาน

ตรงกับความรูความสามารถและความถนัดทำใหเกิดผลดีตอโรงเรียนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพนัส หันนาคินทร (2556: 

45) กลาวคือจุดประสงคของการนำเขาสูหนวยงานก็คือ ความพยายามของผูบังคับบัญชาท่ีจะทำใหผูท่ีจะเขามาทำงานใหม

เกิดความคุนเคยและสามารถปรับตัวเขากับหนวยงานนั้นๆไดเร็วที่สุด เพราะเมื่อบุคคลหมดปญหาในเรื่องการปรับตัวแลว

ประสิทธิภาพในการทำงานบุคลากรท่ีจะทำใหหนวยงานน้ันไดประโยชนอยางเต็มท่ีจากการทำงานของบุคคลท่ีเขามาสูงาน

นั้นรองลงมาคือการออกคำสั่งมอบหมายคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ดานการสำรวจความสามารถความถนัดของบุคคลดวยเหตุผล

เพราะโรงเรียนไมไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินและสำรวจ เพื่อทดสอบความสามารถการทำงานของบุคคลที่จะเขามา

ทำงานใหตรงกับความถนัดท่ีจะทำงานในโรงเรียน 

1.3 ดานการปฐมนิเทศบุคคล มีการบริหารงานอยูในระดับมาก ดานที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือการประชุมบุคลากรเพื่อทราบแผนงานโรงเรียน มีความคิดเห็นสูงสุดดวยเหตุผลที่วาโรงเรียนมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีไดรับการแตงตั้งขาราชการใหมแทนตำแหนงท่ีวางลงเพ่ือคัดเลือก

เปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพเขามาหนวยงานสอดคลองกับงานวิจัยของพนัส หันนาคินทร(2556: 45) กิจกรรมท่ีควรกระทำข้ัน

การนำเขาสูงานก็คือจัดการปฐมนิเทศ เพ่ือใหเขาใจสภาพความเปนไปในเรื่องการทำงานและทองถ่ิน การใหเขาใจระเบียบ 

ขอบังคับ กฎเกณฑตางๆ ในโรงเรียน มาตรฐานในการทำงานหองและโตะนั่งทำงานสภาพของทองถิ่น บุคคลสำคัญใน

ทองถิ่นตลอดจนผูบังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไปชวยเหลือใหความสะดวกเปนอยูโดยเฉพาะเปนหนวยงานรองลงมาคอืการ

จัดทำคูมือการปฏิบัติงานแจกบุคลากร และขอที่มีความคิดเห็นต่ำสุดคือ การประชุมมีการแลกเปลี่ยนความรูกันเสมอดวย

เหตุผลที่วาโรงเรียนไมมีการประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและไมไดจัดกิจกรรมดานการบริหารงานบุคคลเขาสู

หนวยงานและแนะนำบุคลากรใหมใหรูจักหนวยงานตลอดท้ังผูรวมงานและผูบังคับบัญชาในหนวยงาน 

 1.4 ดานการพัฒนาบุคลากร มีการบริหารงานอยูในระดับมาก ดานที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือการสงเสริม

สนับสนุนใหบุคลากรไดมีการศกึษาตออยางเสมอภาคดวยเหตุผลคือโรงเรียนมกีารจัดการทำแผนอัตรากำลงัคนใหเหมาะกับ

ปริมาณงานตามเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนกำหนดการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินของผลการทดลอง

ปฏิบัติราชการ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลเพื่อเขาทำงานตลอดทั้งตั้งเปาหมายการรับบุคลากรและจัดบุคลากรเขา

ทำงานตรงกับความรูความสามารถและความถนัดทำใหเกิดผลดีตอโรงเรียนสอดคลองกับงานวิจัยของ พนัส หันนาคินทร 

(2556: 45) กลาวคือถึงจุดประสงคของการนำเขาสูหนวยงานก็คือ ความพยายามของผูบังคับบัญชาท่ีจะทำใหผูท่ีจะเขามา

ทำงานใหมเกิดความคุนเคยและสามารถปรับตัวเขากับหนวยงานน้ันๆ ไดเร็วที่สุด เพราะเมื่อบุคคลหมดปญหาในเรื่องการ

ปรับตัวแลวประสิทธิภาพในการทำงานบุคลากรท่ีจะทำใหหนวยงานน้ันไดประโยชนอยางเต็มท่ีจากการทำงานของบุคคลท่ี

เขามาสูงานนั้นโรงเรียนมีการจัดใหการอบรมและการประชุมสัมมนาภายในองคการอยางสม่ำเสมอขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีการสนใจพัฒนาตนเองเห็นความสำคัญในการจัดทำงานทางราชการมีการสั่งใหบุคลากร

ไปศึกษาดูงานและเขาอบรมพัฒนาความรูจัดใหมีวิทยากรพิเศษที่มีความรูมาอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งสงเสริมสนับสนุนให

บุคลากรไดศึกษาอยางท่ัวถึงเพ่ือใหบุคลากรมีการพัฒนาการอยาสม่ำเสมอซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมาน รังสิโยกฤษณ 

(2555: 50) ไดใหความหมายการพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดำเนินการเกี ่ยวกับการสงเสริมใหบุคลมีความรู

ความสามารถ มีทักษะในการทำงานดีขึ้นอันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นรองลงมาคือการจัดประชุม
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บุคลากรเพื่อทราบงานโรงเรียนขอที่ต่ำที่สุด คือการนำบุคลากรไปศึกษาดูงานดวยเหตุผลที่วาโรงเรียนไมสามารถจัดให

บุคลากรไปศึกษาดูงานเพราะขาดงบประมาณในการสนับสนุน 

 1.5 ดานการธำรงรักษาบุคลากรมีการบริหารงานอยูในระดับมาก ดานที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ ขอที่มี

ความคิดเห็นสูงที่สุด คือ การจัดเก็บทะเบียนประวัติบุคลากรดวยระบบคอมพิวเตอร ดวยเหตุผลที่วาโรงเรียนมีการจัด

ทะเบียนประวัติบุคคลดวยระบบคอมพิวเตอรมีการแตงตั้งคณะกรรมการทำงานของบุคลากรอยางตอเนื่องและจัดหา

เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของขาราชการครู และผูอำนวยการโรงเรียนมีการควบคุมกำกับ

ติดตามและนิเทศบุคลากรอยางตอเนื่องนิเทศงานอยางมีระบบตลอดทั้งไดรับการประเมินผลงานของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน และใหเกิดประโยชนตอโรงเรียนอยางสูงสุดและบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปของ

การศึกษาปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมาน รังสิโยกฤษณ (2555: 12) ไดใหความหมายการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน คือ วิธีที่ผูบังคับบัญชาการไดบันทึกและลงความเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติงานของผูอยูในบังคับบัญชาในระยะเวลาท่ี

กำหนดไวหรือกลาวอีกนัยหน่ึงการท่ีจะมีประเมินผลการปฏิบัติงานก็คือ วิธีการใชการประเมินคำวาผูปฏิบัติงานแตละคนมี

ความสารถปฏิบัติงานเพียงใด โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของงานที่ผูบังคับบัญชาไดบันทึกไว หรือจากการ

สังเกต และวินิจฉัยตามระยะเวลาท่ีกำหนดเพ่ือเปนเครื่องประกอบ ในการพิจารณาท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในดาน

ตางๆ เชน การแตงตั้งบุคคลเขาดำรงตำแหนง การเลื่อนตำแหนง การพิจารณาความดีความชอบประจำปรองลงมาคือ การ

จัดเจาหนาท่ีจัดทำทะเบียนประวัติการจัดคณะกรรมการติดตามการทำงานของบุคลากร และขอท่ีมีความคิดเห็นต่ำท่ีสุดคือ 

ผูบริหารสถานศึกษาควบคุม กำกับติดตาม และนิเทศบุคลากรดวยเหตุผลที่วาโรงเรียนไมมีการกำกับติดตาม และนิเทศ

บุคลากรอยางตอเนื่องตลอดทั้งไมมีการจัดระบบในการประเมินผลงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในดานตางๆ เชน การแตงตั้งบุคลากรเขาดำรงตำแหนง การเลื่อนตำแหนง การ

พิจารณาความดีความชอบในหนวยงาน 

 1.6 ดานการจัดสวัสดิการมีการบริหารงานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือการจัดสวัสดิการ

เชน ชวยเหลือบุคลากรเจ็บปวย คลอดลูกหรือสรางขวัญและกำลังใจดวยเหตุผลที่วา โรงเรียนจะจัดใหมีระบบสวัสดิการ

ชวยเหลือในดานเจ็บปวยคลอดบุตรให มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการจัดสวัสดิการใหขาราชการ

อำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการจะปฏิบัติงานมีสวัสดกิารไดรับคำยกยองชมเชยแสดงความยินดีในวาระพิเศษ เชน 

งานวันเกิด วันขึ้นปใหม มีการจัดการประเมินผลอยางเปนระบบและชัดเจนตลอดทั้งใหความรูดานวิชาชีพครูแกบุคลากร

อยางสม่ำเสมอและตอเน่ืองเพ่ือใหเกิดผลดีตอการปฏิบัติงานของบุคคลในหนวยงานซึ่งสอดคลองกับระเบียบของสำนักงาน

คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2555: 15) ไดระบุความหมายของการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษาวา 

หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับการเพิ่มพูนความรูและความสามารถของบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาวา หมายถึง งานท่ี

เกี่ยวของกับการเพิ่มพูนความรูความสามารถของบุคคลขณะปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงคที่สำคัญสองประการ คือเพื่อให

ความรูและความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมายและเพื่อใหบุคลากรนั้นๆ มีความสามารถในการที่จะปฏิบัตไิด

อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการพัฒนาบุคคลยังเปนการเสริมขวัญและกำลงัใจแกผูปฏิบัติงานอีกทางหน่ึงดวย เพราะทำ

ใหเราสามารถปฏิบัติงานไดอยางมั่นใจ ปฏิบัติไดสำเร็จรวมทั้งเปนแนวทางสงเสริมความกาวหนาของตนเองไปสูการเลื่อน

ระดับ เลื่อนตำแหนง หรือการเปลี่ยนแปลงหนาที่ใหมไดตอไปรองลงมาคือ การแสดงความยินดีเนื่องในวาระพิเศษตางๆ 

เชน วันเกิด วันขนปใหมเปนตน จัดกองทุนสวัสดิการกูยืมการใหความรูดานวิชาชีพครูแกบุคลากรอยางสม่ำเสมอ การยก

ยองชมเชยตลอดการใหโล เกียรติบัตร ฯลฯ เมื่อกระทำความดี ตามลำดับสวนขอท่ีมีความคิดเห็นต่ำท่ีสุด คือ การประเมิน

การปฏิบัติงานอยางเปนระบบชัดเจน ดวยเหตุผลที่วาโรงเรียนไมไดประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน

อยางเปนระบบและไมมีความชัดเจนการใหความรูดานวิชาชีพแกบุคลากรที่เกี ่ยวของในการปฏิบัติงานตลอดทั้งไม

สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีไดวางไว 
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 1.7 ดานใหขวัญและกำลังใจ มีการประเมินและมีการบริหารงานอยูในระดับมาก ดานที่มีความคิดเห็นมาก

ท่ีสุดคือ การจัดสวัสดิการเชน ชวยเหลือบุคลากรเจ็บปวย คลอดลูก หรือสรางขวัญและกำลังใจ ดวยเห็นผล คือ โรงเรียนมี

การประเมินผลการปฏิบัติการอยางสม่ำเสมอและผลการประเมินการปฏิบัติงานความดีความชอบในการปฏิบัติหนาท่ีทำให

เกิดความเปนธรรมและไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเหมาะสมอยางยุตธิรรมและมีเหตุผลมีระบบระเบียบที่เปนแบบแผน

จัดใหกับบุคลากรในหนวยงานโดยเสมอภาคตลอดท้ังพิจารณาวาบุคคลใดสมควรไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ 

การพิจารณาความดีความชอบเปนไปอยางบริสุทธ์ิยุติธรรมเสริมสรางขวัญและกำลังใจในการทำงานของขาราชการครูและ

บุคลากรในโรงเรียนและยงัสงผลตอคุณภาพการปฏิบัติงานใหดียิง่ข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอุทัย หิรัญโต (2551: 54) 

กลาววา “การบริหารงานบุคคล” คือ การปฏิบัติการเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือตัวเจาหนาที่ในองคการนับตั้งแตการสรรหาคน

เขางาน การคัดเลือกการบรรจุ แตงตั้ง การโอน การยาย การฝกอบรม การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนข้ัน

เงินเดือน การปกครองบังคับบัญชา การดำเนินการทางวินัย การใหพนจากงานและการจายเงินบำเหน็จบำนาญเมื่อออก

จากงานไปแลว การบริหารงานดังกลาวเพื่อจะใหไดบุคคลที่มีความรูความสามารถและนำไปใชในการปฏิบัติงานรองลงมา 

คือ การพิจารณาความดีความชอบบุคลากรพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏอยางเปนธรรม การจัดเก็บทะเบียนประวัติ

บุคลากรดวยระบบคอมพิวเตอรการจัดคณะกรรมการติดตามการทำงานของบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาความดี

ความชอบตามลำดับ สวนขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับต่ำที่สุด คือ การใหบุคลากรมีสวนรวมในการพิจารณาความดี

ความชอบ ดวยเหตุผลคือ ไมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีระบบท่ีเปนแบบแผนใชในหนวยงานและบุคลากรไมมีสวน

รวมในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร เปนไปอยางไมบริสุทธิ์ ขาดความยุติธรรมไมมีการเสริมสรางขวัญและ

กำลังใจในการทำงานของบุคลากรในหนวยงานเกิดความขัดแยงและมีการแบงพรรคแบงพวกในหนวยงาน ซึ ่งอันน้ี

เนื่องมาจาก โรงเรียนไมมีการวางแผนงานและจัดระบบการทำงานสำหรับกรอบงานที่จะประเมินผลงานของบุคคลใน

หนวยงาน 

1.8 ดานการจัดใหบุคคลปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีการบริหารงานอยูในโรงเรียน ระดับมาก 

ดานที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ การเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมารวมดวยเหตุผลที่วา โรงเรียนมีการ

ประเมินสภาพการบริหารงานในโรงเรียนโดยการแตงตั้งคณะกรรมการรับเรือ่งรองทุกขของราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกและกำลังใจใหกับขาราชการครู เอื้อประโยชนมีความยุติธรรมในการปฏิบัติ

ราชการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับขาราชการครู ใหมีความสุขในการปฏิบัติราชการและเชิญ

คณะกรรมการสถานศึกษามารวมประเมินสภาพการบริหารงานสถานศึกษาอยางมีระบบและตอเนื่อง ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของขาราชการในหนวยงานทำใหบุคลากรในหนวยงานรับรูการปฏิบัติงานของตนเอง มีความสามารถที่จะ

ปฏิบัติงานดวยความขยันขันแข็ง มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีความกระตือรือรนเพ่ือทำงานให

บรรลุวัตถุประสงคขององคการซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจรรยาภรณ พานิชเจริญนาม (2554: 24) มีความเห็นวาการ

บริหารงานบุคคลเปนระบบและกระบวนการในการที่จะนำทรัพยากรมนุษยมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด เริ่มตั้งแตการ

กำหนดนโยบายการวางแผน การแสวงหาบุคลากรท่ีเหมาะสมมาปฏิบัติงาน การบำรุงรักษา และการพัฒนาใหบุคลากรไดมี

ความรูความสามารถเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนอำนวยความสะดวกและใหบำเหน็จบำนาญ

เมื่อเขาพนจากงานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเสนห ผดุงญาติ (2555: 48) เห็นวา การบริหารงานบุคคล หมายถึง การ

บริหารหรือการจัดการงานในดานที่เกี ่ยวกับตัวบุคคลผูปฏิบัติงานในองคการใดองคการหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

เลือกสรรผูที่มีความสามารถเขามาทำงานใหมีจำนวนเพียงพอ เพื่อใหการใชกำลังคนเกิดประโยชนเต็มที่เพื่อรักษากำลัง

แรงงาน บำรุงและสงเสริมสมรรถภาพและกำลังใจของผูปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดดีมีประสิทธิภาพ และ

บรรลุผลสำเร็จสมความมุงหมายขององคการ รองลงมาการแตงตั้งคณะกรรมการรับเรื่องรองทุกข ขอท่ีมีความคิดเห็นต่ำสุด

คือ การแตงตั้งคณะกรรมการรับเรื่องรองทุกข ดวยเหตุผล คือ สถานศึกษาไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการรับเรื่องรองทุกข

ของบุคลากรในโรงเรียน ตลอดทั้งไมมีการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน ในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ

เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 



53 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2564 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ครั้งน้ี ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปประยุกตใช 

1.1 ควรมีการสงเสริมเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและความสามารถอยางตอเน่ืองตอไป 

1.2 ควรมีการสำรวจความสามารถตามถนัดของบุคลากรเพื่อเปนการปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคคลท่ี

ดำรงตำแหนงในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพ 

1.3 ควรสงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรมสัมมนาและนำไปศึกษาดูงานอยางทั่วถึงชวยพัฒนาทักษะอัน

จำเปนสำหรับการทำงานของบุคคลสงเสริมใหบุคคลพัฒนาความสามารถของตนเองมากยิ่งข้ึน 

 2. ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนเพื่อปรับปรุงความสามารถในการปฏบิัติงานของ

บุคคล 

2.2 ควรมีการศึกษาขวัญและกำลังใจของครูในโรงเรียนเพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเปนประโยชนตอการ

เรียนการสอนในสถานศึกษา 

 2.3 ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานของบุคคลในโรงเรียนใหมีความมั่นคงในตำแหนงของ

บุคคลควบคุมการทำงานของบุคลากร 
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