
 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1*
             ชัชพล  วุฒิวิชญานันต์** 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการบริหารงานบุคคลในสถานศกึษาขนาดเล็ก ปญัหาและอุปสรรคใน
การด าเนินงาน และแนวทางในการพัฒนาการบรหิารงานบุคคลในสถานศึกษาขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เกบ็รวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมลูส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คือ มีการวางแผนอตัราก าลังและ
ความต้องการวิชาเอกทดแทนของโรงเรียนเพื่อรองรับต าแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการ และสอดคล้องกับ
หลักสตูรการเรยีนการสอนของโรงเรียน จัดท าข้อมูลบุคลากรอย่างเป็นระบบและมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ สามารถจัดการปญัหาในเรื่องทรัพยากรบุคคลขาดแคลนไดเ้ป็นอย่างด ีส่งเสรมิให้
บุคลากรในสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนาตามความสมัครใจ โดยค านงึถึงประโยชน์ของทางโรงเรียนและนักเรียนเป็น
หลัก มีการจัดสวสัดิการนอกเหนือจากสวัสดิการของรัฐ เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร และส่งเสริม สนับสนุน
ให้บุคลากรมีระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และการประพฤติตัวในการเป็นครูที่ด ี
 
ค าส าคัญ: การบริหารงานบุคคล สถานศึกษาขนาดเล็ก 
 
บทน า 
 ภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2574 ได้ก าหนดสาระส าคญัส าหรับบรรลุเป้าหมายของ
การพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่  การเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม  (Equity) คุณภาพ (Quality) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง  (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า โดยให้
ความส าคญักับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถของทุนมนุษย์ สรุปว่ารัฐต้องพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โดยมีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงจ าเป็นต้องปรับเปลีย่น
กระบวนการท างานหรือการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ คน เพราะถือได้ว่าเป็น
ปัจจัยการผลติที่ส าคญัที่สดุเพราะคนเป็นทรัพยากรทีม่ีค่าสูงสุดที่จะท าให้  การบริหารทั้งมวลเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับคน การบริหารงานท่ีมิไดต้ระหนักหรือให้ความส าคญัต่อ คน หรือ 
ทรัพยากรมนุษย์นั้น ย่อมเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จของเป้าหมาย เพราะความส าเร็จที่เกดิขึ้นได้นั้น ต้องอาศัย
บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถก้าวไปสู่ความส าเร็จ เนื่องจากการ
บริหารงานบุคคลเป็นเรื่องที่ต้องเน้นถึงความส าคัญของศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ องค์การจึงสามารถใช้วิธีการ
บริหารเพื่อเพ่ิมคณุค่าให้กับมนุษยเ์พื่อสร้างการมีส่วนร่วมเห็นความส าคัญของบุคลากรและสามารถพฒันาบุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีบทบาทหนา้ที่
ส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา ซึ่งหน่ึงในปัจจัยที่ส าคญัในการจะพัฒนาคณุภาพการศึกษาให้สูงข้ึนได้นั้น ก็



 

คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา หากขาดบุคลากรที่มีคณุภาพและปริมาณที่เหมาะสมแล้วย่อมส่งผลให้การ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ไมป่ระสบผลส าเร็จตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้นการบริหารงานบุคคลจึงเป็นภารกิจส าคัญ
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในการจัดสรรอตัราก าลังคนให้เหมาะสมทั้งปรมิาณและคุณภาพ ในระยะเวลา          
ที่เหมาะสม ตามความต้องการของหน่วยงานการศึกษา ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถท่ีใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอนรวมไปถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท 
และการเปลีย่นแปลงทางสังคมในปัจจุบัน 

 สภาพปัญหาในปัจจุบันของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 
พบว่าสถานศึกษาขนาดเล็กมสีภาพอัตราก าลังท่ีเกณฑ์และมีจ านวนครูไมค่รบชั้นเรยีนเนื่องจากการคดิเกณฑ์
อัตราก าลังของข้าราชการครูในสถานศึกษาขึ้นอยู่กับจ านวนนักเรียน ในสถานศึกษา ท าให้สภาพอัตราก าลังของ
ข้าราชการครมูีการเปลี่ยนแปลงไปทุกปี โดยสาเหตสุ าคญั ของการเพิ่มและลดของจ านวนนักเรยีนในโรงเรียนเกดิจาก
นโยบาย เป้าหมายของโรงเรียนไมต่่อเนื่อง การขาดแคลนของสื่อการเรียนการสอน การขาดแคลนบุคลากร ค่านิยม
ของผู้ปกครองที่ต้องการ ส่งบุตรหลายเข้าเรียนในสถานศึกษาช้ันน า การกระจุกตัวของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีท าให้เกิด
การแข่งขันระหว่างสถานศึกษาของภาครัฐต่อภาครัฐ และภาครัฐต่อภาคเอกชน ประกอบกับคณะกรรมการก าหนด
เป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางและวิธีการในการด าเนินการ
จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการให้กับสถานศึกษาจะต้องมีจ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 250 คน ท าให้
สถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนน้อยกว่า 250คน ไม่ได้รับการจัดสรรอัตราก าลังทดแทนจากผลการเกษียณอายุ
ราชการ ส่งผลให้สถานศึกษาขนาดเล็ก ขาดแคลนบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัญหาข้าราชการครูที่ได้รับการ
บรรจุใหมส่่วนมากเป็นครูที่มภีูมลิ าเนาในต่างจังหวัด เมื่อมีคุณสมบตัิการย้ายจึงขอย้ายกลับภูมลิ าเนา และข้าราชการ
ครูที่จบตามสาขาวิชาเอกในสถานศึกษา ไม่ตรงกับความต้องการตามหลักสูตรแกนกลางของสถานศึกษา ท าให้
นักเรียนท่ีศึกษาอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็กขาดโอกาสและความเทา่เทียมในการจดัการศึกษาทีม่ีคุณภาพ 

 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จึงมีความสนใจที่จะวิจัย
วิธีการด าเนินงานการบริหารงานบคุคลในสถานศึกษาขนาดเล็กของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1 ว่าการบริหารงานบุคคลเปน็อย่างไร ในความคิดเห็นของผู้บรหิารในสถานศึกษาขนาดเล็กของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 ให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิสูงขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาวิธีการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการพฒันาปรับปรุง การบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 

 



 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธ ีดังนี ้
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Study) เป็นการรวบรวมข้อมลูจากเอกสารวิชาการวารสาร สิ่งพิมพ์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คูม่ือการปฏบิัติงาน ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบคุคล 
 2. วิธีวิจัยสนาม (Field Study) โดยผู้วิจยัลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุม่ตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 

 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก ่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษา
ชลบุรี เขต 1 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการสุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เพื่อเลือกผู้ให้ข้อมลูส าคัญ (Key informants) ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 จ านวน 10 คน 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณศีึกษาครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดย
สัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
ลักษณะของการสัมภาษณเ์ป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถาม และข้อก าหนดแน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถาม
เดียวกัน และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณเ์ป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมลูผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัด
หมายวันสมัภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผูถู้กสัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณผ์ูส้ัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึก
และบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้งซึ่งก าหนด
เฉพาะค าถามทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยัข้อที่ 1 - 3 เท่าน้ัน 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมลูทั่วไปโดยการรวบรวม
เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทกึไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่
    1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ  วารสาร 
สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
    1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
    1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด 
    1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารทีส่่วนราชการจดัท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เชน่ 
นโยบาย กฎระเบยีบ พระราชบัญญัติ คู่มือการปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีเก็บรวบรวมจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสมัภาษณ์ โดยทีผู่้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ซึ่งใช้วิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง (Structured interview) โดยผู้วิจัยต้องท า



 

การสัมภาษณไ์ปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสมัภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณต์ามหัวข้อที่ก าหนดไว้เท่าน้ัน และ
ผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสมัภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูก
สัมภาษณ ์

 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการศกึษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยัมีขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ ดังนี ้
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณม์าแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่าง
ของผู้ให้สัมภาษณ์แตล่ะคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมลูเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มคีวามคล้ายคลึงกัน และแตกตา่ง
กันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห ์
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทยีบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกนั เพื่อสรุปผลการวจิัยการบริหารงาน
บุคคลของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และ
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคล 
 
ผลการวิจัยและการอภิปราย 

 ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลมาใช้ในการพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก จากผลการศึกษาหนังสือ วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ ต าราทางวิชาการ เอกสารของทาง
ราชการที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีทรัพยากรอยา่งจ ากัดให้มีศักยภาพ
เท่าเทียมกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ได้นั้น จ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการการใช้บุคลากรอยา่งเป็นระบบ ว่าจะใช้
ก าลังคนประเภทใด จ านวนเท่าใด และจะใช้เมื่อใด พร้อมกับมีการสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง ส่งเสรมิ
ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานอยา่งยุติธรรม และสร้างขวัญและก าลังใจตามโอกาสอันสมควร เพื่อรักษาบุคลากรที่มคีุณภาพไว้ใน
หน่วยงาน 

 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง สามารถน ามาวเิคราะห์แยกเป็นประเด็นต่างๆ 
เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไวส้ามประเด็น ดังน้ี 
 1. วิธีการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขนาดเล็ก ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 
1 มีดังน้ี 
  1.1 มีการวางแผนอัตราก าลังและความต้องการวิชาเอกทดแทนของโรงเรียนเพื่อรองรับต าแหน่ง
ว่างจากการเกษียณอายุราชการ และสอดคล้องกับหลักสตูรการเรยีนการสอนของโรงเรียน 



 

  1.2 มีการจัดท าข้อมูลบคุลากรอยา่งเป็นระบบและมอบหมายงานใหต้รงกับความรูค้วามสามารถ
และประสบการณ์ สามารถจัดการปัญหาในเรื่องทรัพยากรบุคคลขาดแคลนได้เป็นอยา่งดี เช่น การจัดการเรยีนการ
สอนแบบรวมช้ัน การของบประมาณจากหน่วยงานท้องถิ่นในการขอจ้างบุคลากร 
  1.3 การพัฒนาบุคลากรในสถานศกึษา เน้นความต้องการที่จะเข้ารับการอบรมตามความสมคัรใจ 
แต่ต้องเป็นการอบรมที่มผีลกับการสอนและโยชน์กับเด็กนักเรยีน  
  1.4 มีการจัดสวสัดิการนอกเหนือจากสวัสดิการของรัฐ เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร 
  1.5 พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอยา่งยุติธรรมตามผลการปฏิบัติงาน 
  1.6 เน้นระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และการประพฤติตัวในการเป็นครูที่ดี  
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 มีดังนี ้
      1. ปัญหาของหลักเกณฑ์การค านวณอัตราก าลังและหลักเกณฑ์การจดัสรรอัตราก าลังท าให้
บุคลากรไม่เพยีงพอ 
  2. ปัญหาจากสาขาวิชาเอกไม่ตรงกับความต้องการของโรงเรียน  
  3. ปัญหาจากการย้ายกลับภูมลิ าเนาท าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่  
  4. ปัญหาจากการพัฒนาของบุคลากรที่มีหลักสูตรให้เข้ารับการอบรมเยอะท าให้บุคลากรท่ีไป
รับการพัฒนาไม่มีเวลาในการจัดการเร่ืองส่วนตัว 
 3. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เหมาะสมยิ่งขึน้ มีดังนี ้
     1. ยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่เขตเมืองหรือมีโรงเรียนละแวกใกล้เคียง เพ่ือลดการแข่งขัน
และสร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีเท่าเทียมกัน  
  2. แก้ไขหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับในการจัดสรรอัตราก าลัง 
  3. จัดสรรบุคลากรต าแหน่ง ธุรการโรงเรียน ภารโรงให้ครบทุกโรงเรียน 
  4. พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดอบรมแบบออนไลน์ และส ารวจหลักสูตรการอบรมที่
ข้าราชการครูจ าเป็นจะต้องเข้ารับการพัฒนาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ  

 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

 วิธีการบริหารงานบุคคลในสถานศกึษาขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 
 1. การวางแผนอัตราก าลังและความต้องการวิชาเอกทดแทนของโรงเรียนเพื่อรองรับต าแหน่งว่างจากการ
เกษียณอายรุาชการ และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญคง หัน
จางสิทธ์ิ (2558) กล่าวโดยสรุปว่า การวางแผนก าลังคนเป็นการคาดการณ์ความต้องการล่วงหน้าของ แรงงานหรือ
ทรัพยากรมนุษย์ทีม่ีฝีมือ ที่ระบบเศรษฐกิจต้องการนั้นมจี านวนเท่าใด มีความเช่ียวชาญด้านใดและมากน้อยเพียงไร 
และการผลิตก าลังคนท่ีมีความช านาญด้านตา่งๆ ในช่วงแผนนั้นจะพอดีกับปริมาณอุปสงค์ และสอดคล้องในระยะยาว
ควรจะเป็นอยา่งไร จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลเุป้าหมายของแผนที่วางไว ้และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
เสาวลักษณ์ สุขวริัช (2561) กล่าวว่า การวางแผนก าลังคนหมายถึง การพิจารณาและก าหนดวา่องค์กรต้องการ
ก าลังคนเป็นจ านวนเท่าใดส าหรับต าแหน่งต่างๆ ในองค์การ และต าแหน่งเหล่านั้นต้องการคนที่มีคณุลกัษณะอย่างไร 



 

 2. มีการจัดท าข้อมลูบุคลากรอย่างเป็นระบบและมอบหมายงานใหต้รงกับความรูค้วามสามารถและ
ประสบการณ์ สามารถจัดการปัญหาในเรื่องทรัพยากรบุคคลขาดแคลนไดเ้ป็นอย่างดี เช่น การจดัการเรียนการสอน
แบบรวมช้ัน การของบประมาณจากหน่วยงานท้องถิ่นในการขอจ้างบุคลากร สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานบุคคล หมายถึง การหาทางใช้คนท่ี
อยู่ร่วมกันในองค์กรนั้นๆ ให้ท างานได้ผลดีทีสุ่ดสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด ในขณะเดียวกันกส็ามารถท าให้
ผู้ร่วมงานมคีวามสุข มคีวามพอใจ ท่ีจะให้ความร่วมมือและท างานรว่มกับผู้บริหาร เพื่อให้งานองค์กรนั้นๆ ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี และสอดคล้องกับแนวคิดของ R. Wayne Mondy and Robert M. Noe (อ้างถึงใน วีณา  พึงวิวัฒน์
นิกุล, 2561) ให้ความหมายว่า คือ กระบวนการที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากบุคลากรทุกคนในองค์การ เพื่อให้องค์การ
สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไวไ้ด ้และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฤกษ์ชัย ใจค าปัน (2549) ได้ศึกษาเรื่องการ
บริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอ าเภอจอมทอง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ผล
การศึกษาพบว่า สภาพการบรหิารงานบุคลากรมีการวางแผนใช้บุคลากรให้ได้ประโยชน์สูงสดุมีการใช้แผนปฏิบัติงาน
ควบคู่กับการท างาน มีการแต่งตั้งให้บุคลการเข้าปฏิบัตไิว้อย่างชัดเจน โดยท าเป็นค าสั่งมีการประชุมชีแ้จงบุคลากร
ก่อนปฏิบัติงาน  
 3. การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา เน้นความต้องการที่จะเข้ารับการอบรมตามความสมคัรใจ แตต่้อง
เป็นการอบรมที่มีผลกับการสอนและโยชน์กับเด็กนักเรียน สอดคล้องกับแนวคิด เดช อุณหะจริังรักษ์ (2561) การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยม์ีความเช่ือมโยงกับบริบท  ของการพัฒนาประเทศ ก็คือการท าให้ทรัพยากรมนษุย์นั้นๆ มี
คุณภาพของคนในลักษณะใดจึงจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกระบวนการพัฒนา ควรสอดคล้องกับบริบท  ทางสังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพบูรย์ คุณชมพู (2545) ได้ศึกษาการบริหารงาน
บุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานประถมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ผลการศึกษา
พบว่า  มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐนิช  ศรีลาค า 
(2558) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ การสรา้งเสรมิประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ การวางแผน
อัตราก าลังและการด ารงต าแหน่ง  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งและการรักษาวินัยและการออกจากราชการ 
 4. มีการจัดสวัสดิการนอกเหนือจากสวัสดิการของรัฐ สอดคล้องกับทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Frederick 
Herzberg (อ้างถึงใน วันชัย  มีชาติ, 2556) ที่กระตุ้นให้คนทุ่มเทความพยายามในการท างานปัจจัยจูงใจจะเป็น
แรงผลักดันให้คนท างานให้แก่องค์การ หากปัจจัยกลุ่มนี้ขาดไปก็จะท าให้คนในองค์การขาดความพอใจในการท างาน 
ถ้ามีปัจจัยกลุ่มดังกลา่วก็จะเป็นแรงจูงใจให้คนมีความพอใจในการท างาน ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ความเจรญิเติบโต 
ความก้าวหน้าในการท างาน ลักษณะงาน ความรับผดิชอบ การไดร้บัการยอมรบัและความส าเรจ็ในการท างาน ปัจจัย
จูงใจนี้มักจะเป็นปัจจยัที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ตา่งจากปัจจัยสุขวิทยาซึ่งเป็นปัจจัยที่เกดิขึ้นจากภายนอกตัวบุคคล 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฤกษ์ชัย ใจค าปัน (2549) ได้ศึกษาเรือ่งการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอจอมทอง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ผลการศึกษาพบว่า ควรสร้างขวัญและก าลังใจ
ตามโอกาสอันสมควร 
 5. พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างยุติธรรมตามผลการปฏิบตัิงาน สอดคล้องกับทฤษฎีความเป็นธรรมเสนอ
โดย James Stacy Adams (อ้างถึงใน วันชัย  มีชาติ, 2556)  ซึ่งเช่ือว่าแรงจูงใจเป็นความรูส้ึกเป็นธรรมของแต่ละ
คน ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบกบัคนอ่ืน โดยการเปรียบเทียบจะพจิารณาถึงผลทีไ่ด้จากการปฏิบตัิงาน ได้แก่รางวัล



 

จากการท างานส าเร็จ เช่น รายได้ ความก้าวหน้า การยอมรับ ความส าเรจ็และสถานภาพกับความพยายามที่ทุ่มเทใน
การท างานซึ่งท าให้งานส าเรจ็ลงได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพบูรย์ คณุชมพู (2545) ได้ศึกษาการบริหารงาน
บุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานประถมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ผลการศึกษา
พบว่า มีการประเมินผลการปฏิบตังิานอย่างยุติธรรม มีการก าหนดนโยบายการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
 6. เน้นระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และการประพฤตติัวในการเป็นครูที่ด ีสอดคล้องกับแนวคิดของ สรอ้ย
สน  นพภารัมย์ (2554,) ได้กล่าวว่า วินัยและการรักษาวินัยเป็นบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผูม้ีอ านาจตาม
มาตรา 53 แห่งระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีต้องจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งวินัยแก่บุคลากร 
การควบคุมให้บุคลากรอยู่ในระเบยีบวินัย การใช้อ านาจลงโทษทางวินัยภายในขอบเขตที่กฎหมายก าหนด และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ไพบูรย์ คุณชมพู (2545) ได้ศึกษาการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานประถมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ผลการศึกษาพบว่า ส่งเสริมให้บุคลากรไดเ้รียนรู้
เกี่ยวกับวินัยและสนับสนุนให้ปฏิบตัิอยู่ในระเบยีบวินัย 

 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขนาดเลก็ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังน้ี 
 1. ปัญหาของหลักเกณฑ์การค านวณอัตราก าลังและหลักเกณฑ์การจดัสรรอัตราก าลังท าให้บุคลากรไม่
เพียงพอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฤกษ์ชัย  ใจค าปัน (2549) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน อ าเภอจอมทอง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ผลการวิจัยสรุปว่า ปญัหาที่พบ คือ บุคลากร
ไม่เพียงพอ จัดบุคลากรปฏิบัติงานไม่ตรงกับความรูค้วามสามารถ 
 2. ปัญหาจากสาขาวิชาเอกไมต่รงกับความต้องการของโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติยา ปทุม
ราษฎร ์และ จณิณวตัร ปะโคทัง (2557) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจยัพบว่า ด้านการบรรจุแต่งตั้ง มี
ปัญหา คือ โรงเรียนได้ครไูมต่รงตามความต้องการของโรงเรียน 
 3. ปัญหาจากการย้ายกลับภูมลิ าเนาท าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าทีส่อดคล้องกับงานวิจัยของ 
ฐิติยา ปทุมราษฎร ์และ จิณณวัตร ปะโคทัง (2557) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบคุคลในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการ
บ ารุงรักษามีปญัหา ได้แก่ มีการยา้ยบุคลากรบ่อย  
 4. ปัญหาจากการพัฒนาของบุคลากรที่มีหลักสูตรให้เข้ารบัการอบรมเยอะท าให้บุคลากรทีไ่ปรับการพฒันา
ไม่มเีวลาในการจัดการเรื่องส่วนตวั ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์  เอี่ยมมาลา (2556) ได้ศึกษาการ
บริหารงานบุคคลของผู้บรหิารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานบุคคลของผู้บรหิารสถานศึกษาในโรงเรียน มีปัญหาส าคญั คือ ขาดงบประมาณใน
การอบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังน้ี 
 1. ยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กท่ีอยูเ่ขตเมืองหรือมโีรงเรยีนละแวกใกลเ้คียง เพื่อลดการแข่งขันและสร้าง
โอกาสทางการศึกษาท่ีเท่าเทียมกนั  
 2. แก้ไขหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับในการจัดสรรอัตราก าลัง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ  
นรพรม (2557) ได้ศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ปญัหาการบริหารงานบุคคลของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัด



 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ผลการศึกษาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาควรปรับเกณฑ์อัตราส่วนครูต่อจ านวนนักเรียนให้เหมาะสมกับขนาดและบริบทของแต่ละ
โรงเรียน 
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดอบรมแบบออนไลน์ และส ารวจหลักสตูรการอบรมที่ข้าราชการครู
จ าเป็นจะต้องเข้ารับการพัฒนาเพือ่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุ
วรรณ  นรพรม (2557) ได้ศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า  ควรจัดอบรม  ศึกษาดูงาน
ให้ความรู้กับครูในหลากหลายรูปแบบ    

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

 1. ควรจัดท าและรายงานข้อมลูแสดงจ านวนบุคลากร เช่น จ านวนครูจ้างสอนจากเงินนอกงบประมาณ 
เพื่อท่ีหน่วยงานต้นสังกัดจะได้ทราบถึงความขาดแคลน และสามารถจัดสรรอัตราก าลังครูอัตราจ้างจากเงินใน
งบประมาณให้กับโรงเรียนท่ีขาดแคลนจริงๆ ได้ถูกต้อง 

 2. ควรมีการประชุมหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ เพื่อด าเนินการขอครูช่วยราชการในโรงเรยีนที่ไม่ขาดแคลน
อัตราก าลังหรือมีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ เพื่อไปช่วยราชการในโรงเรียนท่ีขาดแคลนอัตราก าลัง ด้วยความสมัครใจ 

 3. ก าหนดให้มีครผูู้สอนที่จบสาขาวิชาเอกหลัก คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์และภาษาไทย 
ให้มีอยู่ในโรงเรยีนทุกโรงเรียน 

 4. ควรเสนอโครงการพัฒนาหรือหลักสูตรอบรมที่บุคลากรต้องการจะพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานให้กับหน่วยงานต้นสังกัดพจิารณา เพราะจะตรงกับความต้องการและเป็นประโยชน์มากกว่า นโยบายการ
พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต้นสังกัด 
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