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 การประเมินแผนบริหารงานบุคคล  ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา สุรินทร์ เขต 2  ในคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการประเมินของ  สเตค  และทฤษฎี เชิงระบบมี
วตัถุประสงค ์ (1)  เพื่อศึกษาลกัษณะของแผน  (2)  เพื่อประเมินปัจจยั  กระบวนการ และผลส าเร็จของ
แผน  (3)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์และระดบัการส่งผลของปัจจยั   กระบวนการท่ีมีต่อผลส าเร็จของ
แผน  (4)  เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและ ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาแผนบริหารงาน
บุคคล  ด าเนินการโดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ  50  ของประชากร  (246โรงเรียน)  สุ่มแบบ
แบ่งชั้น ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 123 โรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้มี  2  ฉบบั  ฉบบัท่ี 1 เป็นแบบสรุปผลการ
ด าเนินงาน / โครงการภายใตแ้ผนบริหารงานบุคคล  ฉบบัท่ี 2  เป็นแบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยั  กระบวนการและผลส าเร็จของแผนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั  วเิคราะห์ขอ้มูล
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปสถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน              
หาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยั   กระบวนการและผลส าเร็จ โดยใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์   (r)  
อยา่งง่ายของ  เพียร์สัน  วเิคราะห์ระดบัการส่งผลต่อผลส าเร็จของแผน  ทั้งหมดท่ีเป็นตวัพยากรณ์โดย
ใชส้ถิติ  Multiple  Regression  คน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดีโดยการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตวั
แปรเป็นขั้น  (Stepwise  Multiple  Regression)  สร้างสมการพยากรณ์ท่ีดีในรูปสมการคะแนนดิบและ
สมการคะแนนมาตรฐานวิ เคราะห์ขอ้มูลการแสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบ
ประเมินดว้ยการวเิคราะห์เน้ือความและสรุปเชิงบรรยาย 
 
 ผลการประเมินแผนบริหารงานบุคคล  สรุปไดด้งัน้ี 
 1. ผลการศึกษาลกัษณะโครงการภายใตแ้ผนบริหารงานบุคคล  ปีงบประมาณ   2550 -
2551  พบดงัน้ี คือ สถานศึกษาส่วนใหญ่มีแผนการบริหารบุคคล และมีโครงการต่างๆอาทิโครงการ
พฒันาครูและบุคลากร   โครงการนิเทศบุคลากร   โครงการศึกษาดูง าน  โครงการฝึกอบรมครูและ
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บุคลากรและโครงการส่งเสริมความกา้วหนา้ทางวชิาชีพครู  เป็นตน้ โดยโครงการส่วนใหญ่ก าหนด
วตัถุประสงค์   เพื่อเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจใหบุ้คลากร และพฒันาประสิทธิภาพการท างานใหสู้ง
มากยิง่ข้ึน  วธีิการด าเนินงานแผนงาน / โครงการจะเนน้ใน เร่ือง การประชุมอบรม  การศึกษาดูงาน 
โครงการต่าง ๆ จะมีทั้งท่ีเป็นโครงการต่อเน่ืองทุก ๆ ปีการศึกษาและเป็นโครงการเฉพาะปีการศึกษา
นั้น ๆ  และผลการด าเนินงานของแผนมีดงัน้ี  (1)  บุคลากรไดรั้บการพฒันาโดยการอบรม ร้อยละ  90  
(2)  บุคลากรไดรั้บการพฒันาและส่งเสริมใหมี้ความกา้วหนา้ในวชิาชีพครูร้อยละ  70  (3)  บุคลากรมี
ความพึงพอใจและมีขวญัก าลงัใจท่ีดี  (4)  บุคลากรทุกคนปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการ  (5)  ครู
และบุคลากรร้อยละ  70  มีความกา้วหนา้ในวชิาชีพครู  (6)  บุคลากรมีจ านวนเพียงพอและสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของแต่ละสถานศึกษา 
 2. ผลการประเมินดา้นปัจจยัในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ผา่นเกณฑท่ี์น่า
พอใจเม่ือพิจารณารายดา้น มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ทุกดา้น  ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจพิจารณา
รายขอ้มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจเป็นส่วนใหญ่ 
 3. ผลการประเมิน ดา้นกระบวนการในภาพรวม มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ผา่น
เกณฑท่ี์น่าพอใจ เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  ผา่นเกณฑท่ี์
น่าพอใจ  พิจารณารายขอ้ พบวา่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ เป็นส่วน
ใหญ่ 
 4. ผลการประเมิน ดา้นผลส าเร็จของแผนในภาพรวม มีผลส าเร็จอยูใ่นระดบัมาก  ผา่น
เกณฑท่ี์น่าพอใจ เม่ือพิจารณารายดา้นพบดงัน้ีคือ  (1)  ผลส าเร็จตามเป้าหมายในภาพรวมมีผลส าเร็จ
อยูใ่นระดบัมาก ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ   เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ มีผลส าเร็จอยูใ่นระดบัมากทุกข้ อ  
(2)  ผลส าเร็จดา้นความพึงพอใจ ในภา พรวม มีผลส าเร็จอยูใ่นระดบัมาก ผา่นเกณฑท่ี์น่ าพอใจ   
พิจารณารายขอ้ พบวา่ มีผลส าเร็จดา้นความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 5. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์และระดบัการส่งผลต่อผลส าเร็จของแผนบริหารงานบุคคล 
จากปัจจยัและกระบวนการ สรุปไดด้งัน้ี  (1)  ผลการศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
และกระบวนการ มีความสัมพนัธ์กบั ผลส าเร็จของแผน ในภาพรวมมีผลส าเร็จอยูใ่นระดบัสูงถึงสูง
ท่ีสุดมีค่าตั้งแต่  0.766  ถึง  0.916  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  (2)  ผลการศึกษาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ กรณีแยกตวัเป็นตวัแปรยอ่ย  9  ตวั  ไดแ้ก่ปัจจยั  4  ตวั  กระบวนการ  5  ตวั  
มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกมีค่าตั้งแต่  0.437  ถึง  0.790  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ทุก
ตวัและมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกกบั ผลส าเร็จของ แผนมีค่าตั้งแต่  0.550  ถึง  0.845  ในภาพรวม  
ผลส าเร็จตามเป้าหมายและผลส าเร็จดา้นความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางและสูงอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  .05  
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 6. ผลการศึกษาระดบัการส่งผลของตวัพยากรณ์กบัตวัแปรเกณฑ ์คือ ผลส าเร็จของแผน
บริหารงานบุคคล สรุปไดด้งัน้ี   (1)  ปัจจยัและกระบวนการส่งผลต่อผลส าเร็จ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัสูงท่ีสุดมีค่าเท่ากบั  0.924  หรือร้อยละ  85.40  ส่งผลต่อผลส าเร็จตามเป้าหมายอยูใ่นระดบัสูง
ท่ีสุด มีค่าเท่ากบั  0.907  หรือร้อยละ  82.30  และส่งผลต่อผลส าเร็จดา้นความพึงพอใจอยูใ่นระดบัสูง 
มีค่าเท่ากบั  0.865  หรือร้อยละ  74.80  มีนยัส าคญัทางสถิติ  .05  (2)  ปัจจยั  4  ตวักระบวนการ  5  ตวั 
ส่งผลต่อผลส าเร็จ ดงัน้ีในภาพรวม อยู่ในระดบัสูงท่ีสุด มีค่าเท่ากบั  0.934  หรือร้อยละ  87.20  มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  จ านวน  4  ค่า  คือ ปัจจยัดา้นแผนงาน / โครงการดา้นวสัดุอุปกรณ์ /             
ส่ิงอ านวยความสะดวก  กระบวนการดา้นการปฏิบติัตามแผน  ดา้นการแกไ้ขปัญหาอุปสรรค  เม่ือแยก
เป็นรายดา้นส่งผลต่อผลส าเร็จตามเป้าหมายอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุดมีค่าเท่ากบั  0.912  หรือร้อยละ  83.20  
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  จ านวน  4  ค่า  คือ ปัจจยัดา้นแผน / โครงการกระบวนการดา้นการ
เตรียมการ  ดา้นการปฏิบติัตามแผน  ดา้นการนิเทศติดตามและส่งผลต่อผลส าเร็จดา้นความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด มีค่าเท่ากบั  0.895  หรือร้อยละ  80.10  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  จ านวน  3  
ค่า คือ ปัจจยัดา้นวสัดุอุปกรณ์  / ส่ิงอ านวยความสะดวกกระบวนการดา้นการปฏิบติัตามแผน                   
ดา้นปัญหาอุปสรรคและการแกไ้ขปรับปรุงพฒันางาน 
 7. ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะมีดงัน้ี  
  7.1 ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคพบวา่ ดา้นปัจจยัมีปัญหาท่ีส าคญั คือ  (1)  บุคลากร
บางส่วนยงัคงมีความเหล่ือมล ้าในดา้นค วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน   (2)  สภาพกา ร
ปฏิบติังานบางโรงเรียนไม่เป็นไปตามล าดบัขั้นตอนท่ีระบุไวใ้นแผน  (3)  วสัดุอุปกรณ์  / ส่ิงอ านวย
ความสะดวกโรงเรียนส่วนมากย ังไม่เพียงพอกบัความตอ้งการอาทิเคร่ืองคอมพิวเตอร์  (4)  สถานศึกษา
ส่วนมากมีงบประมาณไม่เพียงพอซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแผน  ดา้นกระบวนการมีปัญหาท่ีส าคญั คือ  (1) 
โรงเรียนบางส่วนไม่ยดึแผนปฏิบติังานเป็นกรอบในการปฏิบติังาน  (2)  การประสานงานส่วนหน่ึงยงั
ไม่คล่องตวั  เน่ืองจากยงัติดขดัอยูท่ี่กฎ  ระเบียบของทางราชการ  (3)  การน าแผนมาปฏิบติัส่วนหน่ึง
ไม่เป็นไปตามล าดบัขั้นตอนท่ีระบุไวใ้นแผนและขาดประสิทธิภาพ  (4)  โรงเรียนส่วนใหญ่มีการนิเทศ
ติดตามผลไม่เป็นระบบ  (5)  โรงเรียนบางส่วนมีการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไม่ทนักาล
  7.2 ผลการศึกษาขอ้เสนอแนะมีดงัน้ี  ดา้นปัจจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  (1)  ควรคดัสรร
บุคลากรท่ีมีความรู้ในหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบใหมี้จ านวนเพียงพอต่อการปฏิบติังาน  (2)  ควรด าเนินงาน
การวางแผนเป็นขั้นตอนอยา่งชดัเจนและมีแผนงานมาตรฐานเพื่อใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิ   (3)  
ควรจดัหาวสัดุ อุปกรณ์และส่ิงอ านวยคว ามสะดวกใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ   (4)  ควรจดัห า
งบประมาณสนบัส นุนใหเ้กิดต่อเน่ืองตลอดทั้งระบบ ใหเ้พียงพอและเห มาะสมต่อการพฒันาและ
ปรับปรุงในแต่ละกิจกรรม  ดา้นกระบวนการมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  (1)  ควรจดัการฝึกอบรมเพื่อการ
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เตรียมความพร้อม  ทั้งในดา้นของบุคลากรแผนปฏิบติังาน  วสัดุอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก 
งบประมาณรวมทั้งกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (2)  
ควรมีการประสานงานท่ีชดัเจนระหวา่งผูป้ฏิบติังานและประชาสัมพนัธ์แผนงานอยา่งต่อเน่ือง (3)  
ควรปฏิบติัตามแผนงานอยา่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องแผนอยา่งมีคุณภาพ  เป็น
รูปธรรมมาก ข้ึน  (4)  ควรมีการนิเทศ   ติดตามผลและรายงานผลอยา่ง สม ่าเสมอเป็นระบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรและพฒันาบุคลากรใหมี้ ความสามารถมากข้ึน   (5)  ควรมีการแกปั้ญหาทนัที
ท่ีพบและควรแกปั้ญหาใหต้รงกบัความ ตอ้งการ   ดา้นผลส าเร็จของแผนมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  (1)  
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ควรจดัใหมี้บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีเป็นกลางเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังาน
ตามแผนงาน  ควรส่งเสริมสนบัสนุนการมีส่วนร่วมในการปฏิบั ติงานและการท างานเป็นทีม เพื่อให้
เกิดประสิทธิผลจากการปฏิบติังาน   สามารถบรรลุผลส าเร็จต ามเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และควรส่งเสริม สนบัสนุนใหบุ้คลากรมีการพั ฒนาตนเองอยู่ เสมอ  เพื่อเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจ
ในการปฏิบติังานใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ มีประสิทธิผลตามเป้าหมายได้   
(2)  ดา้นความพึงพอใจควรพฒันาปรับปรุงแผนปฏิบติังาน  เพื่อใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเกิดความพึง
พอใจสูงสุดและควรส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากรเกิดความรักแล ะพึงพอใจต่อการปฏิบติังาน ใน
หนา้ท่ีรวมทั้งการสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานอย่ างต่อเน่ืองใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและควรมีการวดัระดบัความพึงพอใจของบุคลากรในแต่ละแผนการปฏิบติังาน  เพื่อใช้
เป็นขอ้มูลในการพฒันาและปรับปรุงแผน งานให้สอดคลอ้ง และบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมาย
ของแต่ละแผนการปฏิบติังาน และขอ้เสนอแนะอ่ืน  ๆมีดงัน้ี  (1)  ควรจดัประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละ  1  
คร้ัง  เพื่อใหบุ้คลากรไดท้ราบขอ้มูล  ข่าวสาร  นโยบายและร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ  
(2)  ควรมีการจดัท ารายงาน และสรุปผลการด าเนินงานทุกปีการศึกษาเสนอต่อส านกังานขั้นพื้นฐาน  
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลและแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาใหส้อดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการของ
แต่ละสถานศึกษา   (3)  ควรมีการวเิคราะห์แยกแต่ละสถานศึกษาในแต่ละประเด็น   เพื่อจะไดป้รับ
ใชไ้ดต้รงกบัความตอ้งการไดดี้ยิง่ข้ึน   (4)  ควรมีการคดัเลือกสถานท่ีศึกษาดูงานใหมี้คุณภาพและมี
มาตรฐาน เพื่อจะไดน้ ามาปรับใชไ้ดต้รงกบัวตัถุ ประสงคแ์ละเป้าหมายไดดี้ข้ึน  (5)  การบริหาร
จดัการบางส่วนขาดความต่อเน่ือง เพราะเกิดการเปล่ียนแปลงดา้นบุคลากรบ่อย โดยเฉพาะในระดบั
ของผูบ้ริหาร 
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 The  purpose  of  this  evaluation  of  personal  Administration  plans  in  basic  schools in  
the  educational  office  of  surin  area 2  research  use  Stake’ s  Model  and  System  Approach was  to  
(1)  study  the  character  of  plans.  (2)  evaluation  implementation  factors,  process,  success  of  
plans  (5)  study  the  correlation  and  the effective  level  between  the operational  factors, processes 
and  the  success of  plans  (6)  study  obstacle  problem  and  operating  suggestion  of  plans. The 
sample size  was  50  percentage of school  (246  school), were 123 samples  selected  by  the stratified 
random  sampling.  The research  tool  used  of  2  issues,  to  conclude  operating  project  beneath  the 
plan  administrates a person and rating scale questionnaire of 5 levels was used as a research 
instrument  of  the  operational  factors, processes  and  the  success of  personal  administration  plans. 
Data  analysis  was  attempted  by  the use of statistical package for  the social  science  program, 
which calculated the statistical values of mean and standard deviation. A simple correlation coefficient  
of  Pearson  Product  Moment  was  used to analyze  correlation  of  variables. An  analysis  of success  
levels  was  conducted  by  using  multiple  regression. Stepwise  multiple  regression  was used  to  
analyze  in  search  for  strong  predictors. And  success  equation  in  the  form  of  standard and  raw  
scores  was  developed. Problems  were  analyzed  and  suggestions  concluded  by  the  use of  
Content  Analysis. 
 
 Research  findings  were  as  follows : 
 1. The  Project under  the  personal  administration  plans  in  the budget’s  year  is  
2550 – 2551  1.1)  The plan / project  was  concluded  as  follows : every  years  all  of  them  have 
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and  activity  the  personal  administration  plans such  as  the  project  develops  a  teacher  and  way  
education  personnel, supervision  personnel  project, the  project  studies  to  observe activities,  the  
project  trains  a  teacher  and way personnel, education, and the project encourages  way vocation 
progress, etc.; 1.2)  The purpose of plan / project  was  concluded  as  follows : all  of project  such  as  
to  cherished  possession  for  personnel of the school,  and  develop  the  efficiency, the  work  tally.  
1.3)  The  process  aspects  of  plan / project  was  concluded as follows : emphasize about the meeting 
trains and  train  to  take  action,  and  the  education  observes  activities  outside  the  place, both  of 
every  continual  and  especial  project  academic year.  1.4)  The performance  was  concluded  as 
follows : (1)  The  personnel  has  to  develop  by  the  training,  the  percentage  is  90  (2)  The 
personnel  has  to  develop  and  encourage  have  the  progress  in  teacher  vocations,  70  percentage  
(3)  The personnel has the contentment  and have  cherished will good possession  (4)  All of personnel 
follows  the  regulations  of  the  official (5) A teacher and personnel  have  the  progresss  in  vocation, 
70 percentage  and (6) The personnel has enough  amount  and  correspond  the  requirement  of  each  
the  school. 
 2. The result evaluation of operational factors was found overall image was aspects 
revealed  appropriateness at high level and pass satisfactory criterion. When  scrutinized  at  each 
aspect, it  was  found that plan / project, budget, personnel and materials and facilities  aspects revealed  
appropriateness  at  high  level  and  pass satisfactory  criterion.  When  consider  at  each one,  it  was  
found  majority  was  aspects  revealed  appropriateness  at  high  level and  pass satisfactory  criterion. 
 3. The result evaluation of process was found overall image was aspects revealed 
appropriateness  at  high  level  and  pass  satisfactory  criterion. When  scrutinized  at  each  aspect, 
it was found that preparation, implementation  of  the plan, cooperation, solution to problems  and  
obstacle and  monitoring  aspects  revealed  appropriateness  at  high  level  and  pass  satisfactory  
criterion.When  consider  at  each one, it was  found  majority was aspects revealed  appropriateness 
at  high  level  and  pass  satisfactory  criterion. 
 4. The  evaluation  of  the  operational  success  of  the  personal  administration  plans can 
be summarized as follows : 4.1) The success of  the operation of  personal  administration  plans,  as a 
whole, was on high level and pass  satisfactory criterion.  4.2) The success of the personal  
administration  plans  with  regard  to meeting  the set  target  was  on  high  level  and pass satisfactory 
criterion.  4.3)  The success of the contentment was  on  high  level  and  pass  satisfactory  criterion. 
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 5. The  overall  result of the relationship and influencing of  the success of the operation 
of  personal  administration plans  with  implementation  factors, process  aspects  can  be  summarized  
as  follows :  5.1)  The  result  of  overall  correlation  coefficient  among  predictors  with criterion 
variable, indicated that  2  predictors  were  the  operational  factors,  process  aspects,  it  was found 
the relation with success of the personal, administration plans, the operation, and the contentment  was  
on  high  to  higher  level  which  yielded  statistical  significance  .05  5.2)  The result  of  overall 
correlation  coefficient  among  predictors  with  criterion  variable. When  predictors  were  divided  
into  9  factors,  4  factors  such  as  personnel, implementation  of  the  plan, materials and facilities, 
budget, and 5 operational process such as preparation, cooperation, administration  plans, monitoring  
aspects  revealed  and  solution  to  problems  and  obstacle,  all  of them had the positive relationship 
which yielded statistical significance .05, had the positive relationship  which  the  success  of  the  
personal  administration  plans, the  success of  the  set  target, the success of the contentment was on 
middle and high level which yielded statistical significance  .05  
 6. The result  of  influencing level towards the success of the personal administration 
plans among predictors with criterion variable, summarized as follows :  6.1)  The operational factors, 
process aspects was influencing of  the success of the personal administration plans on the higher level, 
influencing  of  the  success  of  the  set  target on  the  higher  level , influencing  of  the  success of the 
contentment on the high level. Having been tested, this study was statistically significant at the level 
of .05. 6.2) The  4  factor of operational factors and  5 implementation processes influencing of the 
success of the personal administration plans on higher level, having been tested, this study was 
statistically significant at the level of .05, on 4 was the plan / project of operational factors, and the 
materials and facilities, the implementation of the plan of implementation process, and solution to 
problems and obstacle. Influencing of the success of the set target on the higher level, having been  
tested, this  study was  statistically  significant  at  the  level of  .05,  on  4 was the plan / project of 
operational factors, the preparation of implementation process, the implementation of the plan, and 
monitoring aspects revealed. Influencing of the success of the contentment on the higher level, having 
been tested, this study was statistically significant at the level of  .05,  on  3  was the  materials  and  
facilities  of  operational  factors, the  implementation  of  the plan  of  implementation  process, and  
solution  to  problems  and  obstacle.  
 7. The  result  of  the  study  in  the  obstacle  problem  and  the  suggestion. 
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  7.1 The  result of the study in  the  obstacle  problem operating  follows, summarized 
as  follows : 7.1.1)  The  Operational  factors, summarized  as follows : (1)  Some  part  personnel 
have  the  difference  in the sense of ability knowledge in work practice. (2)  The practice work 
some school  state doesn't be  in line with the procedure when specify in the plan.  (3)  The materials 
and facilities of implementation factors not enough with the requirement such as computer. and  (4)  
The  majority  school  has  not  enough  budget  which, do  not  correspond  the plan.  7.1.2)  The  
implementation  process, summarized as follows: (1) Some of school don't hold of the objective 
plan is the frame in operating. (2)  Some of cooperation not dextrous because of congested  at  the 
rule, regulations, of  the  official. (3) Some of  the  implementation  of  the  plan  torn  the  efficiency  
and  not be  in the  procedure. (4) The majority school has not supervision follows up to  monitoring  
aspects  revealed. and  (5)  Some  of  school  has  the  remedy  and  an obstacle  that  happen  not  in  
time  the  time. 
  7.2 The result of the study in suggestions towards the implementation of the plan of 
basic schools under the office of surin area 2, summarized as follows : 7.2.1)  The operational 
factors, summarized as follows : (1)  Should to choose  for  the  personnel  who  is  omniscient  in 
the duty that is responsible have enough amount builds work practice.  (2)  Should to operate 
planning, step, clearly, and  standardized  plan  source base work  for  effective practice.  (3)  Should  
to  procure  the  materials  and  facilities  and  enoughly  with  the  requirement. And  (4)  Should  to  
procure  the  budget  supports  is  born  continual  through  both  of  the  system, give enough and 
appropriate build the development and adjust in each the activity. 7.2.2) The implementation 
process, summarized as follows : (1) Should to manage train for readiness preparation both of the 
personnel, the conspiracy works, materials and facilities, budget, and the procedure  and  the  step 
can to work extremely and efficiently. (2) Should to be cooperation distinct  between  the  officer  
and  public  framework  relations  continuously. (3) Should  to  be done  follow  the  framework  
havely  the goal  for  objective  of  the  plan  of  qualitily  become. (4) Should to be monitoring 
aspects revealed and report always for efficiency expansion, increasingly  and  develop  the  
personnel  has  the  knowledge. and  (5)  Should  to  be  supposed to the remedy  immediately, that 
meet, and  should  solve a problem  directly  with  something.  7.2.3)  The success of the personal 
administration plans, summarized as follows : (1)  The success of the set target, summarized as 
follows: Should to have a person or the assembly that is impartial to be test and a temple  evaluates  
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operating  and work  practice  follow the framework. Should to encourage support the principle 
participates in work practice, and the staff or team in the effect from work practice has to achieve 
succeed follow the aim efficiently. And should encourage to support the personnel has  oneself  
development  always, continuously, for building cherished possession and the practice to work 
efficiently and effect the aim. (2) The success of the contentment, summarized as follows : 
Should to develop adjust the objective plan, in the sense of topmost contentment. Should to 
encourage  and  support the personnel in to build practice in the duty. Should  to  cherished possession 
and the will in work practice continuously always to work efficiently. Should to level contentment 
temple of the personnel in each the conspiracy works for use the development, and  adjust  the  
plan  are consistent, and achieve  the objective  follow  the  aim of each the conspiracy. 7.2.4) The 
suggestion is other, summarized as follows : (1) Should to meet at least month vacate 1 more,  for  
personnel  has  known  the  information  and share  one's opinion  in  the  issue.  (2)  Should  to  be  
supposed  the  arrangement  does  a  report and conclude operating every the academic year, present 
for office of basic education schools and the adaptation  and  develop  to  consistent  and  straight  
with  the  requirement  of  each  the  school.  (3)  Should  to be supposed to the analysis separates 
each the school in each the issue to adaptation and develop to consistent and straight with the 
requirement increasingly. (4) Should to be supposed to place choosing studies to observe  
activities have the quality and standard, to apply get to straight with the objective and the aim. 
And (5) The  administration manages to torn the continuity, because  the  personnel change often, 
especially in the level of the executive. 


