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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 2) เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จ�ำแนกตาม ต�ำแหน่ง ประสบการณ์การ
ท�ำงาน และขนาดของโรงเรียน และ 3) เพื่อเสนอแนะสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ซึ่งก�ำหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส�ำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ท�ำการสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็น
ชัน้ ของการสุม่ และเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .96
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
โดยรวม และรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวม และรายด้าน มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย
2. ผลการเปรียบเทียบ ดังนี้ 1) ข้าราชการครูที่มีต�ำแหน่งต่างกัน เห็นว่า สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน
2) ข้าราชการครูทมี่ ปี ระสบการณ์ทำ� งานต่างกัน เห็นว่าสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ที่มีขนาดต่างกัน เห็นว่า สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
3. ข้อเสนอแนะสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า 1) ด้านปัญหาการก�ำหนดอัตรา
และสรรหาบุคคล มีปัญหา ได้แก่ โรงเรียนไม่มีอ�ำนาจ ในการก�ำหนดอัตราและสรรหาบุคคล 2) ด้านการบรรจุแต่งตั้ง มีปัญหา
คือ โรงเรียนได้ครูไม่ตรงตามความต้องการของโรงเรียน 3) ด้านการบ�ำรุงรักษามีปัญหา ได้แก่ มีการย้ายบุคลากรบ่อย และ
4) ด้านให้บุคคลพ้นจากงานมีปัญหา คือ การบริหารที่ยังมีระบบอุปถัมภ์และผู้บริหารยังไม่กล้าตัดสินใจการกระท�ำที่ผิดของ
บุคลากร
ค�ำส�ำคัญ: สภาพปัญหา การบริหารงานบุคคล
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Abstract

The purposes of this research were to examine the state and problems of personnel administration
and to compare the perceptions of administrators and teachers about the state and problems of personnel
administration in basic education institutions under Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area
Office 5 as classified as work ranks, working experiences and school sizes. The sample in the research was
490 administrators and teachers in basic education institutions under Ubon Ratchathani Primary
Educational Service Area Office 5, selected by mean of a stratified random sampling. The instruments were
5- point rating scale questionnaires with reliability level of 0.96.
The results findings were as follows:
1. The state of personnel administration was found to be performed at a higher level both in the
overall and in each aspect whereas the problems were at a lower both in the overall and in each aspect.
2. The comparative study resulted in
		 1) There were no differences in perceptions on the state and problems of personnel
administration both overall and in each aspect among the teachers with different work ranks.
		 2) There were no differences in perceptions on the state and problems of personnel
administration both overall and in each aspect among teachers with different working experiences.
		 3) There were no differences in perceptions on the state and problems of personnel
administration either overall or in each aspect among the teachers in different school sizes.
3. The advice in the state and problems was gained: 1) the personnel recruitment aspect,
the schools had no authorization in the recruitment system; 2) the personnel appointment aspect, the
schools received the teachers who were not relevant to their needs; 3) the personnel maintenance aspect,
too often transfer of the teachers were found; 4) the personnel termination aspect, patronage system that
made the administrators dare not judge their personnel misbehaviors was found.
Keywords: State and Problems, Personnel Administration
บทน�ำ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ได้บญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ไว้ในหมวด 7 มาตรา 52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ
กระบวนการการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพชัน้ สูง ให้บคุ ลากรทางการศึกษามีความพร้อมและมี
ความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา การปฏิรูปกระบวนการ
พั ฒ นาบุ ค คล ซึ่ ง ถื อ เป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ ให้ ผ ลผลิ ต
ทางการศึ ก ษา มี คุ ณ ภาพตามเจตนารมณ์ ข องพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 การจัดการ
ศึกษา มาตราที่ 22-30 อันเป็นหัวใจการจัดการศึกษาของ
ไทยในปัจจุบัน คือ เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ครูจึงมีบทบาท
ในการสร้ า งผลผลิ ต ทางการศึ ก ษา เป็ น ผู ้ น� ำ ในการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ความส�ำคัญการบริหาร
งานบุคคลในสถานศึกษา เนือ่ งจากปัญหาทีพ่ บเกีย่ วกับการ
บริหารงานบุคคลคือ การขาดแคลนบุคลากรในสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่ง และการกระจายอ�ำนาจการบริหารงานบุคคลให้
สถานศึกษา จึงเป็นภารกิจที่ส�ำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถาน
ศึกษาสามารถปฏิบตั งิ านเพือ่ สนองตอบต่อภารกิจของสถาน
ศึกษาให้การด�ำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิด
ความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญก�ำลังใจ ได้
รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ 2545: 53)
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การพัฒนาบุคลากร เป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล เนื่องจากความเจริญของวิทยาการ
ต่างๆ ตลอดจนเทคนิคในการท�ำงานทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ
คนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต�ำแหน่งหน้าที่
ในสมัยหนึ่งก็อาจกลายเป็นคนที่หย่อนความสามารถไป
ในอีกสมัยหนึ่งก็ได้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่มีความรู้
ความเหมาะสมกับต�ำแหน่งหน้าที่อยู่เสมอ ไม่ว่าวิทยาการ
และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบจะได้เปลีย่ นแปลงไปการบริหาร
งานบุคคลในสถานศึกษาจึงเป็นภารกิจส�ำคัญที่มุ่งส่งเสริม
ให้สถานศึกษาสามารถปฏิบตั งิ านเพือ่ ตอบสนองภารกิจของ
สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ โดยน�ำเอาวิธีการต่างๆ
มาใช้ ใ นการพั ฒ นาครู เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยรู้จักแสวงหาและคัดเลือกครูเข้ามา
ท�ำงานอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งรู้จักการกระตุ้นให้ครู
เหล่านั้นเกิดแรงจูงใจปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่และ
พึงพอใจในงานนั้นๆ อีกด้วยและยังเป็นการใช้ทรัพยากร
บุ ค คลอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการสร้ า งบรรยากาศที่ ดี
ระหว่างสมาชิกกับองค์การ ส่งเสริมความเจริญเติบโตและ
ความก้าวหน้าของบุคคลเพื่อให้ตนดีมีความสามารถใน
การท� ำ งาน รู ้ จั ก วิ ธี ก ารบั ง คั บ ให้ ป ฏิ บั ติ ง านให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด และสมาชิกทุ่มเทในการท�ำงานด้วย
ความเต็มใจและเป็นสุข
องค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรในภาครัฐ
หรือภาคเอกชน ย่อมมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ความส�ำเร็จ
หรือการบรรลุเป้าหมายขององค์กร การปฏิบัติงานเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรตามเป้า
หมายทีไ่ ว้นนั้ เป็นทีย่ อมรับกันในหมูน่ กั บริหารว่าทรัพยากร
พื้นฐานของการบริหารงานทุกชนิด ซึ่งได้แก่ คน เงิน วัสดุ
อุปกรณ์ และการจัดการ หรือ เทคนิคในการบริหารนั้น
“คน” มีความส�ำคัญมาก อาจกล่าวได้ว่า การจัดการเกี่ยว
กับบุคคล หรือการบริหารงานบุคคล เป็นหัวใจของการ
บริหาร ไม่ว่าหน่วยงานประเภทใด หากงานบริหารบุคคล
บกพร่อง หน่วยงานนั้นจะเจริญก้าวหน้าได้ยาก เพราะเหตุ
ว่าบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงานผลงานจะดีจะเสียจึงอยู่ที่บุคคล
ที่ท�ำงานนั้น ถ้าบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานขวัญ
ไม่ดี ไม่มีก�ำลังใจ ไม่มีสมรรถภาพผลงานก็จะบกพร่อง แต่
ถ้าการบริหารงานบุคคลได้รับความส�ำเร็จทุกฝ่ายก็จะร่วม
มือกันอย่างมีประสิทธิภาพ (ภิญโญ สาธร 2519: ก) ครูจึง
เป็นปัจจัยส�ำคัญยิ่งของการจัดการศึกษา เพราะครูเป็นผู้
ปฏิบัติงานทุกอย่างของสถานศึกษา เพราะหากครูไม่มี
คุณภาพก็ไม่สามารถจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายได้ อย่างไรก็ตามการจะให้ครูดี มีคุณภาพเข้ามา
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ท�ำงานในสถานศึกษา ย่อมขึ้นอยู่กับการบริหารงานบุคคล
ฉะนั้นการบริหารงานบุคคลจึงถือเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และ
ยุ่งยากที่สุดของผู้บริหาร
ผู ้ วิ จั ย เล็ ง เห็ น ว่ า การที่ จ ะท� ำ ให้ อ งค์ ก ารมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะด้ า นการศึ ก ษาที่ ต ้ อ งการให้
ทัดเทียมกับนานาประเทศสนองเจตนารมณ์ของการปฏิรูป
การศึกษา มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพ
จึงสนใจศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เพื่อน�ำผลการวิจัยครั้งนี้
ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสภาพการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อันส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาการบริ ห าร
งานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
2. เพือ่ เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหาร
งานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จ�ำแนก
ตามต�ำแหน่ง ประสบการณ์การท�ำงาน และขนาดของ
โรงเรียน
3. เพือ่ เสนอแนะสภาพและปัญหาการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครู ซึ่งประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารโรงเรียน และครูสายปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 ผู้บริหารโรงเรียน จ�ำนวน 256 คน และ
ครูผู้สอนจ�ำนวน 2,498 คน รวมทั้งสิ้น 2,754 คน
กลุ่มตัวอย่าง
ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางก�ำหนด
กลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (ธีระวุฒิ เอกะกุล
2552: 143-144) ได้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 490 คน
แยกเป็นผู้บริหารโรงเรียนจ�ำนวน 155 คน และครูผู้สอนใน
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โรงเรียน จ�ำนวน 335 คน
สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ โดยด�ำเนินแบ่ง โรงเรียน
เป็น 3 กลุ่ม ตามขนาดของโรงเรียนดังนี้
1. โรงเรียนขนาดใหญ่มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 58 คน
ท�ำการสุ่มอย่างง่ายได้โรงเรียนขนาดใหญ่ 35 โรงเรียน
ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน จ�ำนวน 35 คน
เทียบสัดส่วนระหว่างผูบ้ ริหารกับครู ได้ครูผสู้ อนในโรงเรียน
จ�ำนวน 148 คน
2. โรงเรียนขนาดกลางมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 98 คน
ท�ำการสุ่มอย่างง่ายได้โรงเรียนขนาดกลาง 59 โรงเรียน
ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน จ�ำนวน 59 คน
เทียบสัดส่วนระหว่างผูบ้ ริหารกับครู ได้ครูผสู้ อนในโรงเรียน
จ�ำนวน 134 คน
3. โรงเรียนขนาดเล็กมีจนวนทั้งสิ้น 100 คน
ท�ำการสุ่มอย่างง่ายได้โรงเรียนขนาดเล็ก 61 โรงเรียน ได้
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น จ� ำ นวน 61 คน
เทียบสัดส่วนระหว่างผูบ้ ริหารกับครู ได้ครูผสู้ อนในโรงเรียน
จ�ำนวน 53 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพและภูมิหลังของ
บุคคลในด้าน
1. ต�ำแหน่ง
		 1.1 ผูบ้ ริหารโรงเรียนหรือผูร้ กั ษาราชการแทน
หรือผู้รักษาการในต�ำแหน่ง
1.2 ครูสายปฏิบัติการสอน
2. ประสบการณ์การท�ำงาน
		 2.1 1-15 ปี		
		 2.2 16 ปีขึ้นไป
3. ขนาดของโรงเรียน
		 3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนน้อยกว่า
120 คน
		 3.2 โรงเรี ย นขนาดกลาง มี นั ก เรี ย นตั้ ง แต่
121 คน ถึง 300 คน
		 3.3 โรงเรี ย นขนาดใหญ่ มี นั ก เรี ย นตั้ ง แต่
301 คน ขึ้นไป
ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพและปัญหาการบริหาร
งานบุ ค คลในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดย
ศึกษาใน 4 ด้าน คือ
1. ด้ า นการก� ำ หนดอั ต ราและสรรหาบุ ค คล
2. ด้านการบรรจุแต่งตั้งบุคคล
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3. ด้านการบ�ำรุงรักษาบุคคล
4. ด้านการให้บุคคลพ้นจากงาน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในหารวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจ�ำนวน 1 ฉบับ โดย
มีล�ำดับขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังนี้
1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 เพื่อน�ำมาสร้างเครื่องมือ
3. ก� ำ หนดกรอบความคิ ด ที่ จ ะใช้ ใ นการสร้ า ง
เครื่องมือ โดยยึดสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านการก�ำหนดอัตราและสรรหา
บุคคล ด้านการบรรจุแต่งตั้งบุคคล ด้านการบ�ำรุงรักษา
บุคคล และด้านการให้บุคคลพ้นจากงาน เป็นกรอบความ
คิดในการสร้างเครื่องมือ
4. สร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิดไว้ในข้อ
5. เสนอเครื่องมือต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจแก้ไข
6. เสนอเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา จ�ำนวน 5 ท่าน ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง
.60-.100
7. น� ำ แบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตาม
ค�ำแนะน�ำของผู้เชียวชาญแล้วไปหาค่าความเชื่อมั่นโดย
ทดลองใช้ กับข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน โดย
น� ำ มาค� ำ นวณความเชื่ อ มั่ น โดยวิ ธี ก ารของ Cronbach
(บุญชม ศรีสะอาด 2535: 96) ได้ค่าความเชื่อมั่น .96
8. น� ำ แบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขตามค� ำ
แนะน�ำของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์
แล้วไปใช้เก็บข้อมูล
ลั ก ษณะเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น
แบบสอบถาม ที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและ
แบบประมาณค่า โดยใช้วิธีของ Likert โครงสร้างของ
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ซึง่ ถามเกีย่ วกับต�ำแหน่งประสบการณ์
การท�ำงาน และขนาดของโรงเรียน
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขัน้ พืน้
ฐาน สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต 5
ตอนที่ 3 เป็ น ข้ อ ค� ำ ถามปลายเปิ ด เพื่ อ ให้
ผูต้ อบให้ขอ้ เสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา มีลกั ษณะเป็นแบบสอบถาม
แบบปลายเปิด
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�ำเร็จรูป โดยข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามน�ำมาวิเคราะห์
ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แจกแจงหาค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาสภาพและปัญหา
การบริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 5 โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S)
เกณฑ์การแปลผลระดับสภาพและปัญหาการบริหารสถาน
ศึกษา แปลความหมายของข้อมูลโดยพิจารณาจากระดับ
ค่าเฉลี่ยของช่วงระดับคะแนน 5 ระดับ และเปรียบเทียบ
ตามต�ำแหน่ง ประสบการณ์ และขนาดของโรงเรียน
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต 5 โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการก�ำหนด
อัตราและสรรหาบุคคลด้านการบรรจุแต่งตัง้ บุคคล ด้านการ
บ�ำรุงรักษาบุคคล ด้านการให้บุคคลพ้นจากต�ำแหน่งสังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต
5 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนปัญหาการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมมีปญ
ั หา
อยูใ่ นระดับน้อย ส่วนปัญหาการบริหารบุคคลในสถานศึกษา
สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต 5 มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน
2. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูในสถานศึกษาทีม่ ตี ำ� แหน่ง ประสบการณ์การท�ำงาน และ
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ขนาดของโรงเรียนต่างกัน พบว่า 1) ข้าราชการครูที่มี
ต� ำ แหน่ ง ต่ า งกั น เห็ น ว่ า สภาพการบริ ห ารงานบุ ค คล
ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวม และรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน 2) ข้าราชการ ครูที่มีต�ำแหน่งต่างกัน เห็นว่า
ปั ญหาการบริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษา ส� ำ นั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดย
รวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 3) ข้าราชการครูที่มี
ประสบการณ์ท�ำงานต่างกัน เห็นว่า สภาพการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวม และรายด้านไม่
แตกต่างกัน 4) ข้าราชการครู ทีม่ ปี ระสบการท�ำงานต่างกัน
เห็นว่า ปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดย
รวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 5) ข้าราชการครูที่ปฏิบัติ
งานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน เห็นว่า สภาพการบริหาร
งานบุคคลในสถานศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวม และรายด้านไม่
แตกต่างกัน 6) ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มี
ขนาดต่างกัน เห็นว่า ปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถาน
ศึ ก ษา ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. เสนอแนะสภาพและปัญหาการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 5 พบว่ า
1) ด้านปัญหาการก�ำหนดอัตราและสรรหาบุคคลมีปัญหา
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครู ได้แก่ โรงเรียนไม่มอี ำ� นาจในการก�ำหนดอัตรา
และสรรหาบุคลากร โรงเรียนขาดแคลนครู ครูขาดความรู้
ความสามารถในบางวิชา ขาดการวางแผนความต้องการ
ก�ำลังคนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ควรให้ทางโรงเรียน
ได้สรรหาเองบ้าง หาครูอัตราจ้างให้โรงเรียนขนาดเล็ก
ต้องจัด อบรมอย่างจริงจัง และน�ำผลส�ำรวจมาใช้ในการ
วางแผนการสรรหาบุคลากรเข้าปฏิบตั งิ าน 2) ด้านการบรรจุ
แต่งตั้งบุคคล มีปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู ได้แก่ ได้ครูไม่ตรงตาม
ความต้องการของโรงเรียน การบรรจุแต่งตัง้ ล่าช้า ต้องบรรจุ
ให้ตรงตามความต้องการของโรงเรียนและต้องบรรจุให้
รวดเร็วตามเวลา 3) ด้านการบ�ำรุงรักษาบุคคลมีปัญหาการ
บริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของ
ข้าราชการครู ได้แก่ มีการย้ายบุคลากรโรงเรียนบ่อย
เมือ่ ครูเกษียณแล้วโรงเรียนขนาดเล็กไม่ได้ครูคนื มา ผูบ้ ริหาร
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มอบหมายงานไม่ตรงตามความสามารถครูไม่เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง โรงเรียนขนาดเล็กควรได้ครูกลับมาแทน
ครูที่เกษียณไป ผู้บริหารต้องมอบหมายงานให้ตรงความ
สามารถและจัดกิจกรรม ให้ครูมีส่วนร่วมมากขึ้นตามล�ำดับ
4) ด้านให้บคุ คลพ้นจากงาน มีปญ
ั หาการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครู ได้แก่
ทางโรงเรี ย นไม่ ก ล้ า พอที่ จ ะให้ โ ทษบุ ค ลากรที่ ท� ำ ผิ ด
การบริหารยังใช้ระบบอุปถัมภ์อยู่ การนิเทศ ไม่สม�่ำเสมอ
ผูบ้ ริหารต้องกล้าตัดสินใจการกระท�ำของครูตอ้ งยึดระเบียบ
ให้จริงจังและการนิเทศต้องสม�่ำเสมอ
อภิปรายผลการวิจัย
จากสรุปผลการวิจยั สภาพและปัญหาการบริหาร
งานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มีประเด็นน่าสนใจทีจ่ ะน�ำ
มาอภิปราย ดังนี้
1. สภาพและปั ญ หาการบริ ห ารงานบุ ค คล
ในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายด้านทั้ง 4 คือ
ด้านการก�ำหนดอัตรา และสรรหาบุคคลด้านการบรรจุ แต่ง
ตั้งบุคคล ด้านการบ�ำรุงรักษาบุคคล ด้านการให้บุคคลพ้น
จากต�ำแหน่ง สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า ในปัจจุบันมีการปฏิรูปการศึกษา
มีการบริหารงานแบบเขตพื้นที่การศึกษาที่มุ่งเน้นให้สถาน
ศึกษาเป็นนิติบุคคล ให้สถานศึกษามีการบริหารงานต่างๆ
ด้วยสถานศึกษาเอง โดยมีการวางแผนงานต่างๆ ให้เป็น
ระเบียบมีการวางแผนทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวด้วย ตลอด
จนผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลไว้ลว่ งหน้าด้วยเพือ่ ทีจ่ ะเป็นพืน้ ฐานในการ
วางแผนงานต่างๆ ด้วย จึงเป็นสาเหตุทำ� ให้สภาพการบริหาร
งานบุคคลมีการปฏิบัติได้อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ผกา ว่องวารี (2545: 132) ได้ศกึ ษาการพัฒนา
บุคลากรของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานการศึกษาประถมศึกษาพังงา พบว่า ระดับการ
พัฒนาบุคลากรข้าราชการครู โดยภาพรวมและรายองค์
ประกอบ ด้านการฝึกอบรมและด้านการพัฒนาตนเอง อยู่
ในระดับปานกลาง ข้าราชการครูทมี่ เี พศต่างกัน มีการพัฒนา
บุคลากรโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ข้าราชการ
ครูที่มีอายุต่างกัน มีการพัฒนาบุคลากรโดยภาพรวมและ
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รายองค์ ป ระกอบ การพั ฒ นาตนเองแตกต่ า งกั น ส่ ว น
ประกอบด้านการฝึกอบรมไม่แตกต่างกัน ข้าราชการครูที่มี
ต�ำแหน่งแตกต่างกัน มีการพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ข้าราชการครูสงั กัดส�ำนักงานการศึกษาประถม
ศึกษาพังงา ทีม่ สี ภาพต่างกันมีการพัฒนาบุคลากร โดยภาพ
รวมไม่แตกต่างกัน ข้าราชการครูทมี่ ปี ระสบการณ์สอนต่าง
กันมีการพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
2. เพือ่ เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหาร
งานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จ�ำแนก
ตามต�ำแหน่ง ประสบการณ์การท�ำงาน และขนาดของ
โรงเรียน
		 2.1 ข้าราชการครูที่มีต�ำแหน่งต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อสภาพ และปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถาน
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าใน
การบริหารงานบุคคล ในสถานศึกษานัน้ เป็นงานทีส่ �ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ด�ำเนินการ โรงเรียนเพียงแต่ให้ข้อมูล
ตามต้องการเพือ่ ประกอบการพิจารณาเท่านัน้ ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ นิกร ศิลปวิทย์ (2542: 40) สรุปไว้ว่า
ภารกิ จ ของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นในการธ� ำ รงรั ก ษาบุ ค คล
ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย การพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ
การเลื่อนต�ำแหน่ง การด�ำเนินการวินัย การอุธรณีและการ
ร้องทุกข์ ตลอดจนการสร้างขวัญแลก�ำลังใจในการท�ำงาน
ของครู เป็นผูบ้ ริหารต้องให้ความส�ำคัญ เพราะกระบวนการ
บริหารงานบุคคลขั้นนี้เป็นทั้งคุณ และโทษทั้งต่อครูและ
ผู้บริหารและยังสอดคล้องกับแนวคิดของ นิกร ศิลปวิทย์
(2542: 40) สรุปไว้ว่า ภารกิจของผู้บริหารโรงเรียนในการ
ธ�ำรงรักษาบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย การพิจารณาความดี
ความชอบ การเลื่ อ นต� ำ แหน่ ง การด� ำ เนิ น การวิ นั ย
การอุธรณีและการร้องทุกข์ ตลอดจนการสร้างขวัญแลก�ำลัง
ใจในการท�ำงานของครูเป็นผู้บริหารต้องให้ความส�ำคัญ
เพราะกระบวนการบริหารงานบุคคลขั้นนี้ เป็นทั้งคุณและ
โทษทั้งต่อครูและผู้บริหาร
		 2.2 ข้าราชการครูทมี่ ปี ระสบการณ์ทำ� งานต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการบริหาร งานบุคคล
ในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะเป็นเพราะว่าการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษานั้นเป็นงานที่จะต้องมีการปฏิบัติเหมือนกัน
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โดยการศึกษาจากระเบียบก�ำหนดข้อบังคับต่างๆ โดยไม่ได้
เอาประสบการณ์ในการท�ำงานเลยจึงเป็นสาเหตุที่ให้มี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ผกา
ว่องวารี (2545: 132) ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรของ
ข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานการ
ศึกษาประถมศึกษาพังงา พบว่า ระดับการพัฒนาบุคลากร
ข้าราชการครู โดยภาพรวมและรายองค์ประกอบด้านการ
ฝึกอบรมและด้านการพัฒนาตนเอง อยู่ในระดับปานกลาง
		 2.3 ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มี
ขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหา การบริหาร
งานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวม และรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะเป็นเพราะว่าการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษานั้นเป็นงานที่จะต้องมีการปฏิบัติเหมือนกัน
ซึง่ โรงเรียนขนาดใหญ่และกลางอาจจะมีการปฏิบตั แิ บ่งออก
เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน ในขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กมีการช่วย
กั น ท� ำ หรื อ บางครั้ ง ได้ ท� ำ ทุ ก เรื่ อ ง เพี ย งคนๆ เดี ย ว
จึงไม่จำ� เป็นทีจ่ ะเอาขนาดของโรงเรียน จึงเป็นสาเหตุทใี่ ห้มี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
นิตยา นิลรัตน์ (2547: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการบริหาร
งานบุคคลของผูบ้ ริหารโรงเรียน ในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พบว่าสภาพ
การบริหารบุคคลในโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า รายด้านที่มี
การปฎิ บั ติ อ ยู ่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด คื อ การจั ด บุ ค ลากร
เข้าปฏิบตั งิ านรายด้านทีม่ กี ารปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก พบว่า
มี 3 รายด้าน คือ ด้านการวางแผนบุคลากร ด้านการบ�ำรุง
รั ก ษาบุ ค ลากร และด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากร ยกเว้ น
ด้านการประเมินผลการปฏิบตั ใิ นระดับกลาง พบว่ามี 2 ราย
ด้านคือ ด้านการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร และด้าน
การให้บคุ ลากรพ้นจากงานสภาพการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนขนาดใหญ่ พบว่า รายด้านทีม่ กี ารปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับ
มากที่สุด คือ การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ส่วนด้านอื่นๆ
พบว่า ผู้บริหารมีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้านปัญหาใน
การบริหารงานบุคคล ทั้งโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่
พบว่า มีรายด้านที่มีปัญหา อยู่ในระดับมากเพียงรายด้าน
เดียว คือ การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ส่วนรายด้าน
อื่นๆ มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย
		 2.4 ปัญหาในการบริหารงานบุคคลในสถาน
ศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในสถานศึกษา
สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต5 พบว่า ด้านการก�ำหนดอัตราและสรรหา
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บุคคลมีปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของข้าราชการครู ได้แก่ โรงเรียนไม่มีอ�ำนาจ
ในการก�ำหนดอัตราและสรรหาบุคลากร โรงเรียนขาดแคลน
ครูครูขาดความรูค้ วามสามารถ ในบางวิชาขาดการวางแผน
ความต้องการก�ำลังคนทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ควรให้ทาง
โรงเรียนได้สรรหาเองบ้าง หาครูอัตราจ้างให้โรงเรียนขนาด
เล็กต้องจัดอบรมอย่างจริงจัง และน�ำผลส�ำรวจมาใช้ในการ
วางแผนการสรรหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ด้านการบรรจุ
แต่งตั้งบุคคลมีปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู ได้แก่ ได้ครูไม่ตรงตาม
ความต้องการของโรงเรียน การบรรจุแต่งตัง้ ล่าช้า ต้องบรรจุ
ให้ตรงตามความต้องการของโรงเรียน และต้องบรรจุให้
รวดเร็วตามเวลา ด้านการบ�ำรุงรักษาบุคคลมีปัญหาการ
บริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของ
ข้าราชการครู ได้แก่ มีการย้ายบุคลากรโรงเรียนบ่อยเมื่อ
ครูเกษียณแล้วโรงเรียนขนาดเล็กไม่ได้ครูคืนมา ผู้บริหาร
มอบหมายงานไม่ตรงตามความสามารถ ครูไม่เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง โรงเรียนขนาดเล็กควรได้ครู กลับมาแทน
ครูที่เกษียณไป ผู้บริหารต้องมอบหมายงานให้ตรงความ
สามารถและจัดกิจกรรมให้ครูมีส่วนร่วมมากขึ้นด้านให้
บุคคลพ้นจากงาน มีปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถาน
ศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของข้ า ราชการครู ได้ แ ก่ ทาง
โรงเรียนไม่กล้าพอที่จะให้โทษบุคลากรที่ท�ำผิด การบริหาร
ยังใช้ระบบอุปถัมภ์อยู่การนิเทศไม่สม�่ำเสมอ ผู้บริหารต้อง
กล้าตัดสินใจ การกระท�ำของครูที่ท�ำผิดต้องยึดระเบียบให้
จริงจัง และการนิเทศต้องสม�่ำเสมอ จากปัญหาการบริหาร
งานบุคคลในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า ด้านการก�ำหนดอัตราและ
สรรหาบุคคล ด้านการบรรจุแต่งตั้งบุคคล ด้านการบ�ำรุง
รักษาบุคคล และด้านการให้บุคคลพ้นจากงาน พบว่า
ความคิดเห็นของข้าราชการครูในสถานศึกษามีปัญหาที่
แตกต่างกัน เนือ่ งจากการกระจายอ�ำนาจสูส่ ถานศึกษาของ
การบริหารงานบุคคล สถานศึกษายังไม่สามารถด�ำเนินการ
ด้านการบริหารงานบุคคล ที่เบ็ดเสร็จเองได้ ยังขึ้นตรงต่อ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ซึง่ ท�ำให้โรงเรียนยังไม่สามารถ
ด�ำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลที่สมบูรณ์แบบได้
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิจารณ์ ขาวแพร (2546: ง)
ท� ำ วิ จั ย เรื่ อ ง ปั ญ หาการบริ ห ารบุ ค ลากรครู ผู ้ ส อนของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานการประถม
ศึกษาจังหวัดตราด ผลการวิจยั พบว่า ปัญหาการบริหารงาน
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บุคลากร ครูผสู้ อนของผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
น�ำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง พิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง เรียงตามล�ำดับ ค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้านการฝึกอบรม ด้านการพัฒนาบุคลากรโดยส่งไปศึกษา
อบรมหรือดูงาน ด้านการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการ
พัฒนาตนเอง ด้านการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และด้านการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการ
บริหารปัญหาการบริหารงานบุคลากรครูผสู้ อนของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานการประถมศึกษา
จังหวัดตราด จ�ำแนกตามประสบการณ์ การบริหารโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการฝึกอบรม แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ .05 ส่วนนอกนั้นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
และปัญหาการบริหารงานบุคลากรครูโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด จ�ำแนกตาม
เพศ โดยรวมและทุกรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดร ธรรมา
(2546: ง) ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง ปัญหาการบริหารงานบุคลากร
ของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดส�ำนักงานการประถม
ศึกษาอ�ำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบว่า
ปัญหาการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานการประถมศึกษาอ�ำเภอบ้ายค่าย จังหวัด
ระยอง โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางปัญหาการบริหารงาน
บุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานการ
ประถมศึกษาอ�ำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จ�ำแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปัญหาการบริหารงาน
บุคลากรของโรงเรียนขนาดใหญ่มมี ากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก
และโรงเรียนขนาดกลางมีมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก
3. ปั ญ หาและเสนอแนะสภาพและปั ญ หา
การบริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต
5 พบว่า
		 3.1 ด้านการก�ำหนดอัตราและสรรหาบุคคลมี
ปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของข้าราชการครูได้แก่โรงเรียนไม่มีอ�ำนาจในการก�ำหนด
อัตราและสรรหาบุคลากร โรงเรียนขาดแคลนครู ครูขาด
ความรู้ความสามารถ ในบางวิชาขาดการวางแผนความ
ต้องการก�ำลังคน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวควรให้ทาง
โรงเรียนได้สรรหาเองบ้างหาครูอัตราจ้างให้โรงเรียนขนาด
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เล็ก ต้องจัดอบรมอย่างจริงจัง และน�ำผลส�ำรวจมาใช้ในการ
วางแผนการสรรหาบุคลากรเข้าปฏิบตั งิ าน ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กิตติมา กวยาวงศ์ (2547: บทคัดย่อ) ท�ำการ
วิจัยเรื่องความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียนเอกชน จังหวัดอ่างทองผลการวิจยั พบว่า ครูมคี วาม
เห็นว่า การบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนเอกชนโดยรวม
ความเหมาะสมปานกลาง และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
จินดาพล เปรมศรี (2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัญหาการ
บริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา
อาชีพ กรมอาชีวศึกษาในเขตพืน้ ทีอ่ าชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
พบว่า ปัญหาการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่สูงสุด คือ ด้านการสรรหาบุคลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน
การธ�ำรงรักษาบุคลากร และการพัฒนาบุคลากรตามล�ำดับ
		 3.2 ด้านการบรรจุแต่งตั้งบุคคล มีปัญหาการ
บริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของ
ข้าราชการครู ได้แก่ ได้ครูไม่ตรงตามความต้องการของ
โรงเรี ย นการบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ล่ า ช้ า ต้ อ งบรรจุ ใ ห้ ต รงตาม
ความต้องการของโรงเรียนและต้องบรรจุให้รวดเร็วตามเวลา
ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าการบรรจุแต่งตั้งยังเป็นหน้าที่ของ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ ไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียน
เป็นผู้ก�ำหนดต�ำแหน่ง จึงส่งผลให้ได้รับการบรรจุที่ไม่ตรง
ตามความต้องการ และการบรรจุที่ล่าช้าอีกด้วย
		 3.3 ด้านการบ�ำรุงรักษาบุคคลมีปัญหาการ
บริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของ
ข้ า ราชการครู ได้ แก่ มี ก ารย้ า ยบุ ค ลากรโรงเรี ย นบ่อย
เมือ่ ครูเกษียณแล้วโรงเรียนขนาดเล็กไม่ได้ครูคนื มา ผูบ้ ริหาร
มอบหมายงานไม่ตรงตามความสามารถ ครูไม่เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง โรงเรียนขนาดเล็กควรได้ครูกลับมาแทน
ครูที่เกษียณไปผู้บริหารต้องมอบหมายงานให้ตรงความ
สามารถและจัดกิจกรรมให้ครูมสี ว่ นร่วมมากขึน้ ซึง่ อาจเป็น
เพราะว่าการสรรหาและการย้ายโรงเรียนยังไม่มีสิทธิ์ที่จะ
กระท�ำอย่างชัดเจน เพราะยังเป็นหน้าที่ของส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
		 3.4 ด้านให้บุคคลพ้นจากงาน มีปัญหา การ
บริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของ
ข้าราชการครู ได้แก่ ทางโรงเรียนไม่กล้าพอที่จะให้โทษ
บุคลากรที่ท�ำผิด การบริหารยังใช้ระบบอุปถัมภ์อยู่ การ
นิเทศไม่สม�่ำเสมอ ผู้บริหารต้องกล้าตัดสินใจ การกระท�ำ
ของครูที่ท�ำผิดต้องยึดระเบียบให้จริงจังและการนิเทศต้อง
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สม�่ำเสมอ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าการกระท�ำผิด บางครั้ง
หลักฐานยังไม่ชัดเจน หรือบางครั้งบางโรงเรียน มีการ
ช่วยเหลือครูทกี่ ระท�ำผิดจึงส่งผลให้การกระท�ำผิดของครูยงั
ไม่มีการลงโทษ
ข้อเสนอแนะ
จากผลวิจัยพบว่า สภาพและปัญหาการบริหาร
งานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 5 ตามความเห็ น ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสายปฏิบัติการสอน ผู้วิจัย
จึงมีข้อเสนอแนะต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และสถานศึกษา ดังนี้
1. ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาควรมีการกระจา
ยอ� ำ นาจให้ โรงเรี ย นท� ำ เองทุ ก อย่ า งด้ ว ยความโปร่ ง ใส
ยุตธิ รรม และตรงตามความต้องการของสถานศึกษาให้มาก
ที่สุด
2. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณ
ให้เพียงพอ โปร่งใส และยุติธรรม และควรมีการพัฒนา
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงานบุคคลอยู่เสมอ เพื่อพร้อม
ท�ำงานได้ตลอดเวลา
3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรแสดงตนเป็นผู้มีภูมิ
พร้อมด้วยปัญญา เพือ่ เป็นทีพ่ งึ่ ของข้าราชการครู และบุคคล
ที่ท�ำงานเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรอย่างแท้จริง
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ส� ำ เร็ จ ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ด ้ ว ยความ
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ความรูแ้ ก่ผวู้ จิ ยั ในการศึกษาตามหลักสูตรบริหารการศึกษา
เอกสารอ้างอิง
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