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บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพ  ปญหา  และขอเสนอแนะการบริหารงาน
บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม   ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  คือ  ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอน จํานวน  267  คน ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม   
ในภาคเรียนท่ี  1  ปการศกึษา  2550  เคร่ืองมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม    
มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ    และแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  วิเคราะหขอมูล
โดยหาคาความถ่ีและรอยละ  คาเฉล่ีย  (μ)  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (σ )    ผลการศึกษาพบวา  
สภาพการบริหารงานบุคลากรมีการกําหนดแผนงานบุคลากรไวในแผนกลยุทธ  มีการวางแผนการ
ใชบุคลากรท่ีมีอยูใหตรงกับงานท่ีปฏิบัติ  มีคําส่ังแตงต้ังใหบุคลากรเขาปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน    
มีการจัดประชุม  อบรม  สัมมนาและเปดโอกาสใหบุคลากรศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน   บุคลากรมี
สวนรวมในการปฏิบัติงานอยางท่ัวถึง  มีการสรางขวัญและกําลังใจ   มีแผนการประเมินผลบุคลากร
และติดตามการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ   สวนปญหาท่ีพบคือ  มีบุคลากรไมตรงตามความตองการ  
จัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานไมตรงตามความสามารถ   การพัฒนาบุคลากรยังไมครอบคลุม  มีการจัด
สวัสดิการนอยและไมท่ัวถึง  การประเมินผลการปฏิบัติงานไมยุติธรรมและบุคลากรไมมีสวนรวม
ในการกําหนดเกณฑ  ขอเสนอแนะ  ควรเสนอขอมูลจํานวนบุคลากรท่ีตองการตอหนวยงานตน
สังกัด  ควรจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานใหตรงกับความรูความสามารถ  จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากร   ควรจดัสวัสดิการใหเอ้ือตอบุคลากร  และการประเมินผลการปฏิบัติงานควรมี
ความยุติธรรม  โปรงใส  และตรวจสอบได 
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Abstract 
 

 This  study  investigated   personnel  administration  in  Educational  
Institutions   attached  to Chiang  Mai  Municipality.   Population   are  administrators   
and   teachers  in  Chiang  Mai  Municipality  schools  during  first  semester  of  the  
2007   academic   year.  The  instrument   used  was  a  questionnaire  with  items  
covering  essential   of  the  topic. The  collected  data  were  then  analyzed  though  
applications  of   frequency and  percentage,  means  and  standard  deviation. 
 Findings   were   as   follow: 
 The  state  of  personnel  administration, there  are  the  personnel  plan  in   
strategy  plan , planning  to use  the  personnel  in  specially  work,  appointing   the   
personnel  to   performing   the   task   clearly ,  meeting   and   seminar,  giving   
opportunity  to  personnel  for  the  higher  education,  let  everyone  participated  in   
working,  to  make  moral  and   motivation,  there  is  also  the   performance   
evaluation   which  usually   evaluate  closely.  As  for  problems  found.  They  were 
lack   of   needed   personnel,  do  not  put  the   right   man   in   the   right   job,   the   
personnel   development  is  not  cover,   lack   of   the   welfare   to  support  the   
personnel,   the   performance   evaluate   with  no   justice   and   the   personnel   did  
not   participated   to   set   criteria   for   work   performance.  For  suggestion :  
Should   present   the   data  of   lack   personnel   to   original   affiliation,   should  
put  the   right   man   in   the   right   job,   should   allocate   the   budget   to   support   
the   development   of   personnel   enough,   should   make   the   moral   support   
and  should  evaluate  justly  which  can  be  check. 
 
 
 




