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บทคัดย่อ  
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา สภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 กลุ่มตัวอย่าง จานวน 321 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  
  1. สภาพการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านการวางแผนอัตรากาลังและก าหนดต าแหน่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และด้านมีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือด้านวินัยและการรักษาวินัย  
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  2. ปัญหาการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านวินัยและการรักษาวินัย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และด้านมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้าน
การวางแผนอัตรากาลังและก าหนดต าแหน่ง  
  3. แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ดังนี ้ 
   3.1 ด้านการวางแผนอัตรากาลังและก าหนดต าแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัดควร
จัดสรรต าแหน่งและอัตรากาลังให้แก่สถานศึกษาตามที่สถานศึกษาต้องการเป็นอันดับแรก  
ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีส่วนร่วมในการวางแผนอัตรา
กาลังและก าหนดต าแหน่งให้ชัดเจนและรัดกุม ก าหนดหน้าที่ของบุคลากรตามความสามารถ
และความเหมาะสมตรงตามสาขาวิชาเอก และมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลประวัติของ
ข้าราชการครูอย่างเป็นระบบ  
   3.2 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ควรให้สถานศึกษามีอ านาจบรรจุแต่งตั้งเอง
โดยให้ชุมชุนมีส่วนร่วม ควรมีการส ารวจความต้องการของครูในสาขาที่จาเป็นและขาดแคลน 
ควรมีการประชาสัมพันธ์การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งอย่างกว้างขวางและดาเนินการตาม
ระเบียบวาระและกฎเกณฑ์ของทางราชการ มีความโปร่งใสและยุติธรรมแลเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
   3.3 ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทางาน สถานศึกษาควรจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรเป็นประจาทุกปีและมีการติดตามประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้คลากรได้ไปศึกษาดูงาน การฝึกอบรม ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จัดสรรงบประมาณสาหรับใช้ในการดาเนินด้านการส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร และดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนต้องเป็นธรรม ยุติธรรม และสามารถเปิดเผยได้ และควรมีการ
บ ารุงขวัญและกาลังใจอย่างสม่ าเสมอ  
   3.4 ด้านวินัยและการรักษาวินัย สถานศึกษาควรจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ ด้าน
วินัยและการรักษาวินัยในระดับสถานศึกษาแก่บุคลากร จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการอบรม 
ผู้บริหารดาเนินการทางวินัยด้วยระบบคุณธรรมและยุติธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชาการมี
วินัย ป้องกันมิให้ข้าราชาการกระทาผิดวินัย  
   3.5 ด้านการออกจากราชการ บุคลากรที่จะพ้นจากงาน ควรได้รับคาแนะนา
เกี่ยวกับการขอรับเงินบ าเหน็จ บ านาญ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่จะได้รับ จัดทาทะเบียนและ
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ระบบดูแลผู้เกษียณอายุราชการในสถานศึกษา และผู้บริหารควรพิจารณาอนุญาตการลาออก
จากราชการของบุคลากรให้เป็นไปตามตามระเบียบที่ก าหนดและมีหน่วยงานกลางตรวจสอบ
อย่างเป็นธรรม และดาเนินการจัดสรรอัตราทดแทนต าแหน่งที่ว่างลงโดยเร็ว 
 
ค าส าคัญ : การศึกษาสภาพ, ปัญหา,  แนวทางแก้ไขปัญหา, การบริหารงานบุคลากร 
 
ABSTRACT 
 This study & Research has an objective that to study about  condition, problem 
and the method of resolving personnel administration  problem in basic studying belong 
to Udon Thani province elementary  education, Education area office, zone 1. Sampling 
group were 321  persons. The instrument using for researching were approximated 
value  questionnaires, the statistics using for data analysis were means and standard 
deviation. The result of research found that 
  1. The condition of personnel administration of basic studying belong to Udon 
Thani province elementary education, Education area office, zone 1 in total view were 
in high level, when considered in side item found that planning side power rate & 
position fixing got the highest level and the lowest side were discipline & discipline 
maintain. 
  2. The problem of personnel administration in basic institution belong to 
belong to Udon Thani province elementary education, Education area office, zone 1 in 
total view were the lowest, when considered in side item found that discipline side & 
discipline maintain side were the highest and the lowest were planning side & position 
fixing side. 
  3. The methods to correct problem of personnel administration in basic 
studying belong to Udon Thani province elementary education, Education area office, 
zone 1 were. 
   3.1 Power rate planning side and position fixing: work unit in charge chief 
should allocate position and power rate to the institution that the institution need first. 
The executives, the teachers group and committee group of basic institutions should 
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cooperate to plan power rate and position fixing to clear and careful, fixing the 
personnel duties depend on their ability and suitable in their major subjects and teacher 
data collection in systematic.  
   3.2 Seeking and appointment assigning side: the institutions should have 
power to appoint assign by themselves and cooperate with community, should have 
teachers need surveying in lack branches , should have public relation about seeking 
and appointment assigning widely and progress along an occasion order and 
government official standard, have transparence and fair to all sections. 
   3.3 Efficiency creation side: the institutions should do planning set of 
personnel development in every year, and usefulness following of systematic 
development, including promoting and supporting the personnel to observe, train, study 
in higher level and exchange knowledge continuously. More over should budget 
allocate to use in progress efficiency creation of personnel’s working and progress of 
evaluation in government official performing for raising one’s salary ranking that should 
be fair, can disclose, and should raise somebody’s hope & moral continuously. 
   3.4 Discipline and discipline maintaining side: the institutions should do 
training set to promote knowledge of discipline and discipline maintaining side in level 
of personnel’s institution. Budget allocate to use in training, the executive should 
progress in discipline with virtue and fair promote and support to government officials to 
have discipline and prevent them to do indiscipline.  
   3.5 To retire from a government office side: the personnel that removed 
from office should receive the advice of asking for compensation, pension and other 
useful rights that they should have. Setting the registers and systems to take care the 
retire persons in institutions, and the executive should consider about personnel retiring 
from government office, follow order that fixed and center checked them with virtue and 
progress the empty rate allocate immediately.                                                      
 
Keywords :  condition, problem, the method of resolving, personnel administration  
        problem 
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บทน า 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ก าหนดกรอบการบริหารงาน
บุคลากรไว้ดังนี้ การบริหารงานบุคลากรใน
สถานศึกษาเป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริม
ให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อ
ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อ
ด าเนินการด้านการบริหารงานบุคลากร ให้
เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มี
ขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
มีความม่ันคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะ
ส่งผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยผู้บริหารสถานศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องด าเนินการใน
ภารกิจหลัก คือ การวางแผนอัตราก าลัง
และก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการ
บรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษา
วินัย และการออกจากราชการ แต่งาน
บริหารบุคลากร เป็นงานที่ยุ่งยากและ
ซับซ้อน เพราะต้องท างานเกี่ยวข้องกับคน 
ซึ่งมีความรู้ความสามารถตลอดจนมีความ
ส านึกแตกต่างกัน และที่ส าคัญ คนเป็นสิ่งที่
มีชีวิตจิตใจ มีอารมณ์ ผู้บริหารจึงต้อง
ประสบกับปัญหาต่าง ๆ ในการบริหาร
บุคลากร ซึ่งปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ ปัญหา

การวางแผนการบริหารบุคลากร ปัญหาการ
สรรหาและการแต่งตั้งบุคลากร ปัญหาการ
พัฒนาบุคลากร ปัญหาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานปัญหาการให้บุคลากรพ้นจาก
งานและปัญหาการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
และนิ เทศบุคลากร  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน . 
2551 : 50) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
ก าหนดขึ้นทุกภาคส่วน ในสังคมไทยเห็น
พ้ องร่ วมกันน้อมน าหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทาง ใน
การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้
เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความ
เสี่ยง อย่างเหมาะสม เพื่อให้การพัฒนา
ประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ. 2555 : 7) เป็นที่ยอมรับกัน
ว่าบุคลากรที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในทุกๆ 
ระดับของสังคม คือ ผู้น าเป็นผู้ที่มี
ความส าคัญต่อความอยู่รอด สวัสดิภาพและ
สันติสุขของสังคมและประเทศชาติทั้งหมด 
นอกจากนี้ผู้น ามีความส าคัญอย่างมากต่อ
การพัฒนาองค์การและการจัดการในทุก
ระดับ ทั้งในระดับโลก ระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศ หรือระดับโลก ระดับในระดับ
องค์การมีการยอมรับกันว่าความส าเร็จของ
องค์การ ไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นการบริหารที่
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มุ่ งผลสัมฤทธิ์  (Results-based 
management) ประสิทธิภาพหรือ
ประสิทธิผล ล้วนแต่ขึ้นกับภูมิปัญญา 
ความคิดอ่านและแนวปฏิบัติที่สร้างสรรค์
ของผู้น าขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยที่พบว่าภาวะผู้น าสัมพันธ์กับ
การประสิทธิผลของงาน และภาวะผู้น ามี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การ 
เนื่องจากผู้น ามีความส าคัญ จึงมีแนวคิด
และการศึกษาในเรื่องการพัฒนาความเป็น
ผู้น าหรือภาวะผู้น า (Leadership) เกิดขึ้น
ส าหรับในประเทศไทยในช่วงสองทศวรรษ
ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาภาวะผู้น าที่มีความ
เหมาะสมกับยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการ
เปลี่ยนแปลงนี้ แนวคิดทฤษฎีใหม่ที่มี
ชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับกันมากในปัจจุบัน 
คื อ แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี ภ า ว ะ ผู้ น า ก า ร
เปลี่ ยนแปลง  (Transformational 
Leadership Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีภาวะ
ผู้น าแนวใหม่ หรือเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ 
(New paradigm) เนื่องจากภาวะผู้น าการ
เปลี่ ยนแปลงนี้ เป็ นการ เปลี่ ยนแปลง
กระบวนทัศน์ (Paradigm shift) ไปสู่ภาวะ
ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ (Vision) มีการกระจาย
อ านาจหรื อการสร้ า งสร้ า งพลั ง จู ง ใ จ 
(Empowering) เป็นผู้มีคุณธรรม(Moral 
agents) ป ร ะกอบกั บพ ระ ร าชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545และ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้
ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ กระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาใน 
4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ งบประมาณการ
บริหารงานบุคลากร และการบริหารงาน
ทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ เขตพื้นที่
การศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาโดยตรง 
กระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้ออก
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการ
การศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จในการ
กระจายอ านาจโดยมีหลักการที่ส าคัญ คือ 
1) ยึดและด ารงหลักเอกภาพด้านมาตรฐาน
และนโยบายด้านการศึกษา 2) มีความเป็น
อิสระและความคล่องตัว ในการบริหาร และ
จัดการศึกษารวมทั้งขีดความสามารถและ
ความรับผิดชอบของผู้ รับการกระจาย
อ านาจ 3) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ 4) มุ่งให้
เกิดผลส าเร็จอยู่ที่สถานศึกษาโดยเน้นให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งเพิ่มความ
คล่องตัวในการด าเนินการกระจายอ านาจ
ทั้ง 4 ด้านไปยังสถานศึกษามากที่สุด  
5) เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่
สถานศึกษา 6) มอบหมายให้ผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการด าเนินการเป็นผู้ตัดสินใจ
ในเรื่องนั้นๆ โดยตรงและต้องปรับเปลี่ยน
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บทบาทหน้าที่เพื่อรองรับการการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 6) กล่าวโดย
สรุปการบริหารงานบุคลากรเป็นหัวใจของ
การบริหาร ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร
หน่วยงานประเภทใด ถ้าการบริหารงาน
บุคลากรบกพร่อง หน่วยงานนั้น ๆ จะ
เจริญก้าวหน้าได้ โดยยาก เพราะงานทุก
ชนิดจะได้ผลดีหรือผลเสียก็อยู่ที่บุคลากรที่
รับงานไปท า ถ้าบุคลากรที่รับงานไปท า
ขาดขวัญก าลังใจหย่อนสมรรถภาพ งาน
มักจะบกพร่องหรือขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น 
นักบริหารที่ดีจะต้องบริหารงานบุคลากรให้
ได้ผลดีและได้รับความส าเร็จในการท าให้
บุคลากรทุกฝ่ายร่วมมือกันท างานเพื่อให้
บรรลุไปสู่เป้าหมายของหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหน่วยงาน
สถานศึกษา เนื่องจากบุคลากรเป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่สุดของการบริหาร ในกระบวนการ
บริหารการศึกษาจึงได้ก าหนดให้การ
บริหารงานด้านบุคลากรเป็นกระบวนการ
หนึ่งของการบริหารทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถดึงดูดและบ ารุงรักษาคนดี มีความรู้ 
ความสามารถไว้ในหน่วยงานให้มากที่สุด
และนานที่สุดเท่าที่หน่วยงานต้องการ 
(ประชารัตน ์โนนทนวงษ์. 2551 : 2) 
 การจัดการศึกษาของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 1 ยังประสบ
ปัญหาอุปสรรคอยู่มาก โดยเฉพาะด้าน

บุคลากร ในด้านการวางแผนอัตราก าลังคน
และการก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ การประเมินผล การ
ปฏิบัติงานบุคลากร วินัยและการรักษาวินัย 
และการออกจากราชการ ปรากฏว่า
บุคลากรไ ม่ เพี ย งพอ จัดบุ คลากร เข้ า
ปฏิบัติงานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ
ไม่ได้วางแผนพัฒนาบุคลากรไว้ล่วงหน้า 
การจัดสวัสดิการมีน้อยและไม่ทั่วถึง การ
ขาดการวางแผนการประ เ มินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และวินัยและการ
รักษาวินัย นอกจากนี้ยังพบว่า บุคลากรที่มี
เพศ อายุ และประสบการณ์ในการท างาน
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัญหา การ
บริหารงานบุคลากรถ้าองค์กรมีการวางแผน
ที่ดีและปฏิบัติ ตามแผนการบริหารงาน
บุคลากรอย่ าง เคร่ งค รัดจะท า ให้การ
ด าเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์
ขอ ง อ งค์ ก ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ 
(ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1. 2555 : 8) ดังนั้นผู้วิจัยและ
ผู้รับผิดชอบบริหารงาน กลุ่มบริหารงาน
บุคลากร จึงมีความสนใจศึกษาการศึกษา
สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหา
การบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา 
สั ง กั ดส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า อุ ด ร ธ า นี  เ ข ต  1  ว่ า
สถานศึกษา มีสภาพปัญหาในการ
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บริหารงานบุคลากรอย่างไร มีปัญหา
ข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคลากร
อย่างไร เพื่อเป็นการวางแผนการ
บริหารงานบุคลากรของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และเพื่อเป็นประโยชน์ ต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลในการ
วิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารงานบุคลากรในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 ต่อไป 
 
ความมุ่ งหมายของการศึ กษา
ค้นคว้า 
    1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงาน
บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1  
 2. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงาน
บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1  
 3. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา
การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  1. ประชากร  
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ง
นี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 1 ตามข้อ มูล  10 มิถุ นายน 2555 
จ านวน 2667 คน (ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1. 
2555 : 8) จ าแนกเป็น  
    1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน  233 คน  
    1.2 ครูผู้สอน จ านวน 
2,434 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่าง  
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้ งนี้  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและครูผู้สอนซึ่งได้จากการสุ่มแบบ
แบ่งชั้น (Stratified random sampling) 
ขนาดของสถานศึกษาโดยก าหนดประเภท
ของกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครซี่และมอร์
แกน (Krejcie and Morgan, อ้างมาจาก 
พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2549 : 72) แล้วเทียบ
สัดส่วนของจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ 
ขนาดของสถานศึกษา แล้วสุ่มอย่างง่าย 
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(Simple random sampling) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 321 คน ดังนี้  
    2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ านวน  34 คน  
    2.2 ครูผู้สอนจ านวน 
287 คน 
    2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
     ผู้ทรงคุณวุฒิที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 10 คน ซึ่งได้มา
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา จ านวน 5 คน และครูที่
รับผิดชอบงานบริหารงานบุคลากร จ านวน 
5 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สั ง กั ดส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 และแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) สัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพ ปัญหา
และแนวทางแก้ไขการบริหารงานบุคลากร
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 1 
 
 

ขั้นตอนการวิจัย 
 ผู้ ศึ กษาค้ นคว้ าด า เนิ นการ เก็ บ
รวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนตามล าดับดังน้ี 
  1. แบบสอบถาม 
   1.1 ขอหนังสือจากคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เพื่ อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อ มูลใน
สถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
   1.2 ผู้ศึกษาค้นคว้าน าหนังสือ
จากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลั ย
มหาสารคามส่ ง ให้สถานศึกษาสั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์
ร่วมมือและชี้แจงจุดประสงค์ในการวิจัยและ
ให้ข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง 
   1.3 ผู้ศึกษาค้นคว้าน า
แบบสอบถามไป เก็ บข้ อ มูลจากกลุ่ ม
ตัวอย่างและรับคืนด้วยตัวเอง ผู้จ านวน
ทั้งหมด 321 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามที่
สมบูรณ์กลับคืนมา คิดเป็นร้อยละ 100 
  2. แบบสัมภาษณ์ 
   2.1 ขอหนังสือจากคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เพื่ อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อ มูลใน
สถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
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   2.2 ผู้ศึกษาค้นคว้าน าแบบ
สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วย
ตนเอง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต1ผู้วิจัยท าการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ตามล าดับดังน้ี 
  1 . วิ เ ค ร า ะ ห์ แ บ บ ส อ บถ า ม 
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยการหาค่าแจกแจง
ค ว า ม ถี่  ( Frequency) แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ 
(Percentage) เสนอเป็นตารางประกอบค า
บรรยายความเรียง 
  2. วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 
2 เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคลากรใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 
1โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง เบน
มาตรฐาน แล้วน าค่าเฉลี่ยมาเทียบกับ
เกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 45)  
  3. วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 
3 เกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานบุคลากร 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 

เขต  1 โดยการหาค่ า เฉลี่ ย  และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าค่าเฉลี่ยมา
เทียบกับเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 
45)  
  4. ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางแก้ไข
ในการบริหารงานบุคลากรเป็นการสรุป
ข้อเสนอแนะทั้ง 5 ด้านแล้วน าเสนอเป็น
ความเรียงตามกรอบแนวคิดของการศึกษา
ค้นคว้า 
  5. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้
ศึกษาค้นคว้าได้น ามาวิเคราะห์และสรุป
ดั งนี้ น าข้ อ มูลที่ ได้ จากการสั มภาษณ์
เกี่ยวกับสภาพปัญหามาและแนวทางแก้ไข
การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต1มาเสนอเป็น
ความเรียงตามกรอบแนวความคิดของ
การศึกษาค้นคว้า 
 
ผลการศึกษาค้นคว้า 
 1. สภาพการบริหารงานบุคลากรใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 1   
  ผลการศึกษาพบว่า สภาพการ
บริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
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พบว่า ด้านการวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และ
ด้านมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านวินัยและ
การรักษาวินัย โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน 
ดังนี ้
   1.1 ด้านการวางแผน
อัตราก าลั งและก าหนดต าแหน่ง  โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
ครูในโรงเรียนในแต่ละปี มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ น า
ข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนการบริหารงาน
บุคลากรมาใช้  
   1.2 ด้านการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความพึงพอใจ
ของบุ คลากรที่ ได้ รั บบรร จุแต่ งตั้ งต่ อ
ค่าตอบแทนที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
ส่วนข้อทีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การ
วางแผนสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรไว้
ล่วงหน้า 
   1.3 ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีการส่งเสริมให้บุคลากรเรียนต่อ
หรือหาประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ การน าความรู้และประสบการณ์ไป
ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

   1.4 ด้านวินัยและการรักษา
วินัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการมอบหมาย
งานตรงตามความรู้ ความสามารถ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ งบประมาณในการส่งเสริมวินัย
และการรักษาวินัย  
   1.5 ด้านการออกจากราชการ 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณา
เป็นรายข้ อพบว่ า  ค รู ให ม่ที่ ผ่ านการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานได้รับ
บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
พิจารณาเพิ่มขั้นเงินเดือนจากผลการ
ปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม 
   1.6 สภาพการบริหารงาน
บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 ในสถานศึกษาขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
การออกจากราชการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านมีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
ส่วนสภาพการบริหารงานบุคลากรใน
สถานศึกษาขนาดกลางโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับ
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มาก (ส่วนด้านมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้าน
การออกจากราชการ  
 2. ปัญหาการบริหารงานบุคลากรใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 1   
  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ปั ญ ห า ก า ร
บริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า  ด้านวินัยและการรักษาวินัย มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด และด้านมีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง โดยมีรายละเอียดแต่ละ
ด้าน ดังนี ้
   2.1 ด้านการวางแผน
อัตราก าลั งและก าหนดต าแหน่ง  โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า การก าหนดเกณฑ์อัตราก าลัง
ครูต่อจ านวนนักเรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การวาง
แผนพัฒนาคุณภาพครูในโรงเรียนในแต่ละ
ปี 
   2.2 ด้านการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 
เ ม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  มีการ
วางแผนสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรไว้
ล่วงหน้า  

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรช่วง
ระยะเวลาเตรียมความพร้อมอย่างเข้มใน
การปฏิบัติงาน 
   2.3 ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า งบประมาณเพื่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพบุคลากร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การ
ส่ ง เ ส ริ ม ให้ บุ ค ลากร เ รี ยนต่ อหรื อหา
ประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น 
   2.4 ด้านวินัยและการรักษา
วินัย โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า งบประมาณใน
การส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัย มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ การเสริมแรงจูงใจให้กับบุคลากร
ในการท างาน 
   2.5 ด้านการออกจากราชการ 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณา
เป็ น ร ายข้ อพบว่ า  พิ จ า รณา เพิ่ ม ขั้ น
เงินเดือนจากผลการปฏิบัติงาน ด้วยความ
ถูกต้อง ยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ พิจารณา
อนุญาตการลาออกจากราชการตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
   2.6 ปัญหาการบริหารงาน
บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 ในสถานศึกษาทั้ง 3 ขนาด 
คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย โดยมี
รายละเอียดในแต่ละขนาดดังนี้ 
    2.6.1 สภาพการ
บริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 1 ใน
สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า 
    2.6.2 สถานศึกษาขนาด
กลางมีปัญหาการบริหารงานบุคลากร โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านวินัยและการรักษาวินัย
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับน้อย ส่วน
ด้ าน มีค่ า เฉลี่ ยน้ อยที่ สุ ดคื อ  ด้ านการ
วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
    2.6.3 สถานศึกษาขนาด
ใหญ่มีปัญหาการบริหารงานบุคลากร โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านวินัยและการรักษาวินัย  
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับน้อย ส่วน
ด้านมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการออก
จากราชการ  
  3. แนวทางแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
   3.1 ด้านการวางแผน
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง หน่วยงาน
ต้ น สั ง กั ด ค ว ร จั ด ส ร ร ต า แ ห น่ ง แ ล ะ
อั ต ร าก า ลั ง ให้ แก่ สถ านศึ กษาตามที่
สถ านศึ กษาต้ อ งก าร เป็ นอั นดั บแ รก 
ผู้บริหาร คณะครู  และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีส่วนร่วมใน
การวางแผนอั ต ราก าลั ง และก าหนด
ต าแหน่งให้ชัดเจนและรัดกุม ก าหนดหน้าที่
ของบุคลากรตามความสามารถและความ
เหมาะสมตรงตามสาขาวิชาเอก และมีการ
รวบรวมและจัดเก็ บข้อ มูลประวัติของ
ข้าราชการครูอย่างเป็นระบบ  
    3.2 ด้านการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง ควรให้สถานศึกษามีอ านาจบรรจุ
แต่งตั้งเองโดยให้ชุมชุนมีส่วนร่วม ควรมี
การส ารวจความต้องการของครูในสาขาที่
จ า เ ป็ น แ ล ะ ข า ด แ ค ล น  ค ว ร มี ก า ร
ประชาสัมพันธ์การสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้งอย่างกว้างขวางและด าเนินการตาม
ระเบียบวาระและกฎเกณฑ์ของทางราชการ 
มีความโปร่งใสและยุติธรรมแลเป็นธรรมกับ
ทุกฝ่าย  
   3.3 ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการท างาน สถานศึกษา
ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเป็นประจ า
ทุกปีและมีการติดตามประโยชน์จากการ
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พัฒนาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คลากรได้ไปศึกษาดูงาน การ
ฝึกอบรม ศึกษาในระดับที่สู งขึ้น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จัดสรร
งบประมาณส าหรับใช้ในการด าเนินด้าน
การส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานของ
บุคลากร และด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้น
เงินเดือนต้องเป็นธรรม ยุติธรรม และ
สามารถเปิดเผยได้ และควรมีการบ ารุง
ขวัญและก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ 
    3.4 ด้านวินัยและการรักษา
วินัย สถานศึกษาควรจัดอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ ด้านวินัยและการรักษาวินัยในระดับ
สถานศึกษาแก่บุคลากร จัดสรรงบประมาณ
เพื่อใช้ในการอบรม ผู้บริหารด าเนินการ
ทางวินัยด้วยระบบคุณธรรมและยุติธรรม 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชาการมีวินัย 
ป้องกันมิให้ข้าราชาการกระท าผิดวินัย  
  3.5 ด้านการออกจากราชการ 
บุคลากรที่ จ ะพ้ นจากงาน  ควรได้ รั บ
ค าแนะน าเกี่ยวกับการขอรับเงินบ าเหน็จ 
บ านาญ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่จะได้รับ 
จัดท าทะเบียนและระบบดูแลผู้เกษียณอายุ
ราชการในสถานศึกษา และผู้บริหารควร
พิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการ
ของบุคลากรให้เป็นไปตามตามระเบียบที่
ก าหนดและมีหน่วยงานกลางตรวจสอบ

อย่างเป็นธรรม และด าเนินการจัดสรรอัตรา
ทดแทนต าแหน่งที่ว่างลงโดยเร็ว 
  

อภิปรายผล 
 1. สภาพการบริหารงานบุคลากรใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 1   
  จากผลการศึกษาพบว่า สภาพ
การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยภาพรวม  
อยู่ในระดับมาก ด้านมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
วางแผนอัตราก าลัง การก าหนดก าลังคน 
หรือก าหนดความต้องการด้านบุคคลไว้
ล่วงหน้าทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพที่
หน่วยงานต้องการว่า และในการก าหนด
ต าแหน่งควรค านึงถึงต าแหน่งหน้าที่และ
ค่าตอบแทนที่สัมพันธ์กัน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมพล อินทรัตน์ (2554 : 89) พบว่า สภาพ
การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสังกัดสา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยดังนี้ ด้านการวางแผน
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อัตรากาลังและการก าหนดต าแหน่ง มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ด้านวินัยและการรักษาวินัย 
ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง และ
ด้านการออกจากราชการ และวิทยา ศรี
จันทร์หล้า (2553 : 45) พบว่า ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการ
วางแผนอั ต ราก าลั ง และการก าหนด
ต าแหน่งรองลงมา คือ ด้านการสรรหาและ
การบรรจุแต่งตั้ง ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติ
ต่ าสุด คือ ด้านการลาออกจากราชการ ซึ่ง
สอดคล้องกับวิชชุดา หุ่นวิไล (2542 : 134-
135 )  ที่ ก ล่ า ว ว่ า  ก ารว างแผนก า ลั ง 
(Manpower planning) เป็นกระบวนการ
คาดคะเนความต้องการก าลังคนที่จะใช้ใน
งานต่างๆ ของหน่วยงานเป็นการเตรียม
งาน ที่ต้องอาศัยข้อ มูลที่ เกี่ ยวกับการ
วางแผนขององค์การเป็นส าคัญ เช่น การ
เกษียณอายุราชการ การลาออก การเลื่อน 
ต าแหน่งการสับเปลี่ยนคนในต าแหน่งต่างๆ
การเพิ่มทักษะและเพิ่มประสบการณ์ของ
บุคลากร การประเมินงาน เป็นต้น การ
วางแผนก าลังคน ซึ่งเป็นการคาดคะเน
ปริมาณงานจ านวนคนและจัดสรรคนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จึงเป็นส่วนส าคัญของการ

จัดทรัพยากรคนขององค์การที่ปฏิบัติงาน
อย่างมีแบบแผน ไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
การวางแผนก าลังคนจะช่วยเพิ่มความ
พร้อมศักยภาพในการท างานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การและเป็นประโยชน์
ต่อบุคลากรในด้านที่คนปฏิบัติงานจะได้รู้
อนาคตของตน รู้แนวการพัฒนาของตนและ
บันไดแห่งความก้าวหน้าของคนในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี หรือ 5 ปี การวางแผน
ก าลังคน ได้แก่การวางแผนความต้องการ
ก าลังคน (Man power requirement) เป็น
การคาดคะเนความต้องการก าลังของ
หน่วยงานต่ างๆ ล่ วงหน้าว่ าต้องการ
ก าลังคนประเภทใด ระดับใด จ านวนเท่าใด
และต้องการเม่ือไร โดยการศึกษาวิเคราะห์
ค ว ามต้ อ ง ก า รก า ลั ง คนทั้ ง หมดขอ ง
หน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานตามหน้าที่และรับผิดชอบใน
โครงการต่างๆ ของหน่วยงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประเมินก าลังคนที่ขาดและ
ต้องการเพิ่มในปัจ จุบัน ความสูญเสีย
ก าลังคนในแต่ละปีการวางแผนเพื่อให้ได้มา
ซึ่งก าลังคนที่ต้องการ (Man power 
supplies) ก าหนดวิธีการ ที่จะได้ก าลังคนที่
ต้องการล่วงหน้าแหล่งที่จะได้ ด้วยวิธีการ
อย่างไร พิจารณาถึงสาขาวิชาและระดับ
การศึกษา ดังนั้น การวางแผนอัตรา
ก าลังคนเป็นการด าเนินการขององค์การ
เกี่ยวกับบุคคลขององค์การ เป็นการะบวน
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การคาดคะเนความต้องการก าลังคนที่จะใช้
ในการต่างๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การ
ก าหนดวิธีการที่จะได้มาซึ่งก าลังคน การใช้
บุคคลให้เหมาะสมกับงาน ตลอดจนการ
ควบคุมการใช้บุคคลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ 
 2. ปัญหาการบริหารงานบุคลากรใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 1  
  ผลการศึกษาการบริหารงาน
บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
น้อย ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านวินัย
และการรักษาวินัย จากผลการศึกษาแสดง
ให้เห็นว่า โรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มี
ปัญหาในการปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย 
การสอดส่องดูแล และให้ความรู้แนวทาง
ปฏิบั ติ ให้ ข้ า ร าชการปฏิบั ติ ต ามวิ นั ย 
ส่ ง เสริมสนับสนุนให้ข้ าราชการมีวินัย 
ป้องกันมิให้ข้าราชาการกระท าผิดวินัย การ
ที่ข้าราชาการแต่ละคนปฏิบัติตามวินัยและ
ระมัดระวังป้องกันแก้ไขมิให้บุคลากรกระท า
ผิ ด วิ นั ยต ลอดทั้ ง ก า รด า เ นิ นก ารแก่
ข้าราชการผู้กระท าผิด ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อสรุปของ สมเดช ศรีแสง (2549 : 32) 
ที่ว่า วินัยเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
บริหารองค์กร โดยเฉพาะการบริหาร 

งานบุคคล วินัยคือ ระเบียบแบบแผนที่ได้
ก าหนดไว้เป็นแนวทางของผู้ปฏิบัติงานได้
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ราบรื่น วินัยเปรียบเสมือนกรอบ เป็น
ขอบข่ายในการร่วมกันปฏิบัติราชการเป็น
เครื่องมือในการควบคุมการประพฤติของ
ข้าราชการในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จากผล
การศึกษามีความสอดคล้องกับการศึกษา
ของ วิทยาศรีจันทร์หล้า (2553 : 45) พบว่า
ปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
สั ง กั ดส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
ขอนแก่น เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มี
ปัญหาสู ง สุ ด  คื อ ด้ าน การ เส ริ มส ร้ า ง
ปร ะสิ ท ธิ ภ าพ ในก ารปฏิ บั ติ ร าชกา ร 
รองลงมา คือ ด้านวินัยและการรักษาวินัย
ส่วนด้านที่ มีปัญหาต่ าสุด คือ ด้านการ
ลาออกจากราชการ และเพชร กล้าหาญ 
(2552 : 97) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
สั ง กั ดส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
นครราชสีมา เขต 7 มีปัญหาในการ
บริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย โดยเรียงล าดับด้านที่มีปัญหามากไป
หาน้อย ดังนี้ ด้านการบรรจุและการแต่งตั้ง 
ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการออก
จากราชการ และด้ านการเสริมสร้ าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผล
การศึกษาไปใช้ 
  1.1 จากผลการศึกษาพบว่า
สภาพการบริหารบุคลากรในสถานศึกษา 
ขั้นพื้ นฐาน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
ด้านมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านวินัยและ
การรักษาวินัย ดังนั้นสถานศึกษาควรให้
ความส าคัญการให้ความรู้และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับวินัย ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการก ากับควบคุม สนับสนุนบุคลากรให้
อยู่ในวินัยและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย 
ตลอดทั้งแก้ไขบุคลากร  
ที่ไม่ปฏิบัติตามวินัย 
  1.2 จากผลการศึกษาปัญหาการ
บริหารบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สั ง กั ดส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ด้านมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการวางแผน
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  ดังนั้น 
โรงเรียนหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาควรจัดให้มี
การอบรมถึ งแนวปฏิบัติหรือ ระเบียบ
เกี่ยวกับการวางแผนอัตราก าลังและก าหนด

ต าแหน่งอย่างต่อเนื่อง 
   3. โรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษา
ควรน าผลการศึกษาที่ได้เป็นแนวทางการ
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารงบประมาณ
ของโรงเรียนให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
 4.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้ง
ต่อไป 
   1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อ
พัฒนาการบริหารบุคลากรในสถานศึกษา
ขั้นพื้ นฐาน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  
   2. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบ
สภาพ ปัญหาการบริหารบุคลากร 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 1 ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน 
   3. ควรท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริหารบริหารบุคลากร 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 1  
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