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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ใน 5 ด้านคือด้านการวางแผน
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ งด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการดา้นวินยัและการรักษาวินยัและด้านการออกจากราชการและ
ศึกษาเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 5 ดา้นนั้น จ าแนกตาม
สถานภาพ และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 จ  านวน 
397 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัตามวิธีของ
ลิเคิร์ท มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ 
 
 ผลการวจัิยพบว่า 

ระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 30 อยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ดา้น และการเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา พบวา่ไม่แตกต่างกนั  
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ABSTRACT 

 
 The objectives of this thematic paper were to study the level of personnel management 
of Basic Education Institutes under the Secondary Educational Service Area Office 30 in 5 
aspects namely manpower planning and specifying positions, recruitment and appointment, 
enhancing the efficiency of government services, discipline and obeying discipline, and 
retirement and to compare the level of personnel management in above-mentioned 5 aspects 
classified by personnel status and schools sizes. The data were collected from administrators and 
teachers altogether 397 using a constructed 5-level rating scale questionnaire with the reliability 
of 0.97. The statistics used in this research were percentage, mean, standard deviation, t-test, and 
F-test.   
 
 The results of the research were as follows: 
  The level of personnel management of Basic Education Institutes under the Secondary 
Educational Service Area Office 30 was high in all 5 aspects and the comparison on the level of 
personnel management of Basic Education Institutes under the Secondary Educational Service 
Area Office 30 classified by personnel status and school sizes showed no significant difference in 
every aspect.  
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ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ระดับระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30     
ด้านการออกจากราชการ 

74 

ตารางที ่4.15 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการผลิตหรือการด าเนินกิจการ
ของหน่วยงานการท่ีจะไดท้รัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพจ าเป็นจะตอ้งมีการบริหารจดัการและการ
วางแผนท่ีดี ทั้งน้ีเพราะการวางแผนบริหารทรัพยากรมนุษยมี์ความส าคญั คือ ท าให้องคก์ารสามารถ
ท่ีจะพยากรณ์เก่ียวกับเง่ือนไขต่างๆในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีซ่ึงถา้ไดมี้การคาดการณ์ก็จะไดมี้การเตรียมการเตรียมมาตรการเพื่อรองรับเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึน ท าให้ปัญหาท่ีองคก์ารจะตอ้งเผชิญในอนาคต ดา้นก าลงัคน ลดความรุนแรงลงได ้ยงัผลให้
องค์การสามารถด าเนินการได้อย่างมัน่คงท่ามกลางความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ท าให้องค์การ
สามารถท่ีจะจดัปริมาณ ประเภท และระดบัทกัษะของทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารให้เหมาะสมกบั
งานในระยะท่ีเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ท่ีก าหนดให้ ซ่ึงจะเป็นผลให้องคก์าร
และบุคลากรมีการปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
และ (Efficiency)โดยได้รับผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว ท าให้องค์การสามารถวางแผน
ความกา้วหนา้ในอาชีพของพนกังานในแต่ละกลุ่มงานและในแต่ละระดบัความรับผิดชอบได ้ช่วย
ให้พนักงานมีความพึงพอใจในการท างานและในแต่ละระดบัความรับผิดชอบได ้ท าให้องค์การ
ทราบขอ้มูล พื้นฐานเก่ียวกบัสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยท่ี์มีอยูใ่นปัจจุบนั ท าให้มีการปรับการ
ใชก้ าลงัคนใหย้ืดหยุน่ตามสภาพท่ีเปล่ียนไป อีกทั้งเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงระหวา่งการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ให้เข้ากับกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การ แผนทรัพยากรมนุษย์ท่ีสมบูรณ์
เปรียบเสมือนเขม็ทิศช้ีน าการปฏิบติัใหไ้ปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ1 
 การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มีความมุ่งหมายท่ีจะจดัการศึกษาเพื่อ พฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์
เป็นคนดีมีความสามารถและอยูร่่วมกบัสังคมอยา่งมีความสุข การด าเนินงานตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลงัและมีประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้งยึดเง่ือนไขและหลักการ

                                                        
1สุนนัทา  เลาหนนัทน์, กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร:  สถาบนัราชภฎั

บา้นสมเด็จเจา้พระยา, 2542), หนา้ 88-89. 
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ส าคญัของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ียึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการ
ตดัสินใจ (School Based Decision Making) เป็นแนวคิดท่ีมุ่งให้โรงเรียนมีอิสระในการตดัสินใจ
ดว้ยตนเอง โดยยดึประโยชน์ท่ีจะเกิดกบัผูเ้รียนเป็นส าคญั การมีส่วนร่วม (Participation) ก าหนดให้
บุคคลหลายฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาหรือผูมี้ส่วนได้เสียในการจดัการศึกษามีส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมการ ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมก ากับดูแล  เป็นต้นการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) การกระจายอ านาจด้วยการบริหารจดัการศึกษาด้านวิชาการงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ให้คณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Accountability)มีการก าหนดหน้าท่ี
ความรับผิดชอบและภารกิจของผูรั้บผิดชอบ หลกัความรับผิดชอบน้ีถือว่าใครได้รับมอบหมาย
หนา้ท่ีใดตอ้งรับผิดชอบท างานนั้นให้เกิดผลดีท่ีสุดและตอ้งสามารถตรวจสอบความส าเร็จได ้เพื่อ
เป็นหลักประกนัคุณภาพการศึกษาให้เกิดข้ึนทั้งน้ีได้ก าหนดแนวทางในการบริหารและการจดั
การศึกษา อนัจะน าไปสู่การปฏิรูประบบบริหารจดัการจากแบบเดิมท่ีเน้นการรวมอ านาจไวท่ี้
ส่วนกลางไปสู่การบริหารแบบกระจายอ านาจโดยเฉพาะมาตรา 39 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 ก าหนดสาระส าคญัให้ กระทรวง
กระจายอ านาจการบริหารและจดัการศึกษาทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ
การบริหารงานทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง 
โดยใหอ้ านาจหนา้ท่ีของสถานศึกษาและของผูอ้  านวยการสถานศึกษาท่ีเป็นอ านาจโดยตามกฎหมาย
ก าหนด โดยมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในภารกิจของสถานศึกษา 4 ดา้น
คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานทัว่ไป ไปยงั
คณะกรรมการพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงเพื่อให้การศึกษาสร้างคนและสร้างความรู้สู่
สังคมคุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพและประสิทธิภาพต่อไป2 
 กรอบการบริหารงานบุคคล3ในสถานศึกษาเป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา
สามารถปฏิบติังานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาเพื่อด าเนินการดา้นการบริหารงานบุคคล

                                                        
 2พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ,  กำรปฏิ รูปกำรศึกษำ ,
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี  2) พ.ศ.2545, (กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพพ์ริกหวานกราฟฟิค,  2546), หนา้ 72. 
 3กระทรวงศึกษาธิการ,  คู่มือกำรบริหำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนที่ เ ป็นนิติ บุคคล , 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2546), หนา้ 51-52. 
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ให้เกิดความคล่องตวัอิสระภายใตก้ฎหมายระเบียบเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันามีความรู้ความสามารถมีขวญัก าลงัใจไดรั้บการยกยอ่งเชิดชู
เกียรติมีความมัน่คงและกา้วหนา้ในวิชาชีพซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียน
เป็นส าคญัโดยผูบ้ริหารโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอ้งด าเนินการในภารกิจหลกัคือ การ
วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ งการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการวินยัและการรักษาวินยั และการออกจากราชการแต่งานบริหาร
บุคคลเป็นงานท่ียุ่งยากและซับซ้อนเพราะตอ้งท างานเก่ียวข้องกบัคนซ่ึงมีความรู้ความสามารถ
ตลอดจนมีความส านึกแตกต่างกนัและท่ีส าคญัคนเป็นส่ิงท่ีมีชีวิตจิตใจมีอารมณ์ผูบ้ริหารจึงตอ้ง
ประสบกบัปัญหาต่าง ๆในการบริหารบุคลากรซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส าคญัไดแ้ก่ปัญหาการวางแผนการ
บริหารบุคลากรปัญหาการสรรหาและการแต่งตั้งบุคลากรปัญหาการพฒันาบุคลากรปัญหาการ
ประเมินผลการปฏิบติังานปัญหาการให้บุคลากรพน้จากงานและปัญหาการควบคุมก ากบัติดตาม 
และนิเทศบุคลากร 
 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการปฏิรูปการศึกษาของไทย โดยเฉพาะด้านโครงสร้าง
หน่วยงานในเร่ือง เขตพื้นท่ีการศึกษาโดยมีการยุบหน่วยงานเดิม 3 หน่วยงาน คือส านกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดั และส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอ ก่ิงอ าเภอ ส านกังานสามญัศึกษาจงัหวดั
และส านักงานศึกษาธิการอ าเภอซ่ึงแต่ละหน่วยงานจะแบ่งโครงสร้างงานเป็นฝ่ายต่างๆ ให้เหลือ
หน่วยงานเดียวคือ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และแบ่งโครงสร้างภายในออกเป็นกลุ่มภารกิจ
ส าคญั 4 กลุ่มภารกิจ และ 3 หน่วยงาน คือกลุ่มอ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและ
แผน กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารงานวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2553เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการปฏิรูปการศึกษาอีกคร้ังเม่ือ
สภาการศึกษาได้เสนอร่างแก้ไขกฎหมาย 3 ฉบบั ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีประสิทธิภาพและยกระดบัคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน โดยขอแยกการบริหารงานระดบั
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาออกจากกนั คณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบ จึงไดน้ าเขา้สู่การพิจารณา
ของรัฐสภาตามขั้นตอนผลการพิจารณาของรัฐสภา อนุมติัให้แกไ้ขกฎหมายทั้ง 3ฉบบัประกอบดว้ย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี  3 ) พ.ศ. 2553พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553 และพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2553 มีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2553 นายชินวรณ์บุญเกียรติรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ
ไดป้ระกาศตั้งเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา จ านวน 42 เขต เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2553 มีผลบงัคบั
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ตั้งแต่วนัท่ี 18 สิงหาคม 2553 ท  าให้เขตพื้นท่ีการศึกษา เดิมเป็นเขตประถมศึกษาและเปล่ียนแปลง
การเรียกช่ือเขตพื้นท่ีการศึกษาใหม่ 
 การบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ ตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542 มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอ านาจการ
บริหารและการจดัการศึกษาทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทัว่ไป 
ไปยงัคณะกรรมการการและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
โดยตรงจะเห็นไดว้า่ท่ีกล่าวมาขา้งตน้กระทรวงศึกษาธิการไดใ้ห้ความส าคญัการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษา เน่ืองจากปัญหาท่ีพบเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลคือ การขาดแคลนบุคลากรครูใน
สาขาวิชาใดวิชาหน่ึง แมจ้ะเพิ่มอตัราก าลงัแต่โรงเรียนก็อาจไดรั้บยา้ยครูไม่ตรงกบัความตอ้งการ 
และปัญหาท่ีพบมากคือ ครูตอ้งท างานอ่ืนท่ีไม่ใช่งานสอนท าให้ไม่สามารถทุ่มเทเพื่อการปฏิรูปการ
เรียนรู้ไดอ้ย่างเต็มท่ี ดงันั้นการกระจายอ านาจการบริหารงานบุคคลให้สถานศึกษาจึงเป็นภารกิจ
ส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบติังานเพื่อสนองภารกิจของสถานศึกษา เป็นไปตาม
หลกัธรรมภิบาลขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา มีความรู้ ความสามารถ มี
ขวญัก าลงัใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมัน่คงและก้าวหน้าในวิชาชีพซ่ึงส่งผลต่อการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคญั4 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 เป็นหน่วยงานท่ีจดัตั้ งข้ึนใหม่ตาม
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศกัราช 2546 มีสถานศึกษาใน
สังกดัจ านวน 37 แห่ง ประกอบดว้ยโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กมีความ
แตกต่างทั้งทางภูมิศาสตร์ สังคม วฒันธรรมและเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท าให้คุณภาพของแต่ละ
สถานศึกษามีความแตกต่างกนั จึงจ าเป็นตอ้งให้การส่งเสริม ปรับปรุงและพฒันาสถานศึกษาให้มี
มาตรฐานใกลเ้คียงกนัการบริหารงานบุคคล ตามการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล 
เป็นเร่ืองใหม่และมีการด าเนินงานเพื่อบริหารหลายขั้นตอน  
 จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัในฐานะเป็นครูผูส้อนและรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียน จึงมีความสนใจศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30วา่สถานศึกษามีการด าเนินงานเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล
อย่างไร โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูว้ิจยัเอง ต่อผูบ้ริหารโรงเรียนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการประยุกตใ์ช้ระบบบริหารบุคลากรใน

                                                        
4ธีระ รุญเจริญ, กำรบริหำรโรงเรียนยุคปฏิรูปกำรศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร : ขา้วฟ่าง, 

2546), หนา้ 65-66. 
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โรงเรียน อนัจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีความรู้และสามารถด ารงชีวิต
อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขต่อไป อีกทั้งสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับพิจารณาปรับปรุงการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 เพื่อศึกษาระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มธัยมศึกษา เขต 30 ใน 5 ดา้นคือ ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่งดา้น
การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการดา้นวินยัและ
การรักษาวินัยด้านการออกจากราชการและเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคลจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
  

1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย 
 จากผลการวิจยัของประสงค์เอี่ยมเวียงซ่ึงศึกษาระดบัการบริหารงานบุคคลใน 5 ดา้นคือ 
ด้านการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่งด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นวินยัและการรักษาวินยัและดา้นการออกจากงานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลยเขต 2และเปรียบเทียบระดบัการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2จ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษาพบวา่มีความแตกต่างกนัและจากผลการวิจยัของและของ
มลฤดี ธรรมขนัธ์ มีการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาพบว่ามีความ
แตกต่างกนั ดงันั้น การวิจยัน้ีจึงตั้งสมมุติฐานว่า การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใน 5 ดา้นคือ ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่งดา้นการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการดา้นวินยัและการรักษาวินยัและดา้นการออก
จากราชการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30 เม่ือ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา มีความแตกต่างกนั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตั้งสมมุติฐาน
ของการวิจยั ดงัน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 แตกต่างกัน
สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกันมีระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30 แตกต่างกนั 
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1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30ไดก้ าหนดขอบเขตของการศึกษาไว ้ดงัน้ี 
 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่สถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน5 ดา้น คือดา้น
การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่งดา้นสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งดา้นการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการดา้นวินยัและการรักษาวนิยัดา้นการออกจากราชการ5 
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี ประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30 จ  านวน 1,963 คน 
 1.4.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
 ไดแ้ก่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 30 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะของการวจิยัดงัน้ี 
 กำรบริหำรงำนบุคคล หมายถึง กระบวนการด าเนินงานเก่ียวกบับุคคลในหน่วยงานหรือ
องคก์ร เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัความตอ้งการของหน่วยงาน การ
บ ารุงรักษา การพัฒนาตลอดจนการให้พ้นจากงาน เพื่อให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยความพึงพอใจของบุคคลในหน่วยงาน  
 ด้ำนกำรวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง  หมายถึง การบริหารงานบุคคลในเร่ือง
การวิเคราะห์และวางแผนอตัราก าลงัคนการก าหนดต าแหน่งการขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาและวทิยฐานะขา้ราชการครู 
 ด้ำนกำรสรรหำและกำรบรรจุแต่งตั้ง หมายถึง การบริหารงานบุคคลในเร่ืองการด าเนินการ
สรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
กรณีไดรั้บมอบอ านาจจากอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( อ.ก.ค.ศ. )เขต

                                                        
5กระทรวงศึกษาธิการ, พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

พ.ศ. 2547, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภา, 2547), หนา้  14-50. 
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พื้นท่ีการศึกษาการจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจ้างชั่วคราว การแต่งตั้ งยา้ยโอนขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาการบรรจุกลบัเขา้รับราชการการรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง 
 ด้ำนกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร หมายถึง การบริหารงานบุคคลใน
เร่ืองการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาการเพิ่มค่าจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวการด าเนินการเก่ียวกบับญัชี
ถือจ่ายเงินเดือนเงินวทิยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืนงานทะเบียนประวติังานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์การ
ขอมีบตัรประจ าตวัเจา้หน้าท่ีของรัฐและงานขอหนังสือรับรองงานขออนุญาตให้ขา้ ราชการไป
ต่างประเทศงานขออนุญาตลาอุปสมบทงานขอพระราชทานเพลิงศพการลาศึกษาต่อยกย่องเชิดชู
เกียรติและให้ได้รับเงินวิทยพฒัน์และการจัดสวสัดิการและด าเนินการตามกฎหมายระเบียบ
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ด้ำนวินัยและกำรรักษำวินัย หมายถึง การบริหารงานบุคคลในเร่ืองกรณีความผิดวินัยไม่
ร้ายแรงกรณีความผิดวินยัร้ายแรงการอุทธรณ์การร้องทุกข์และการเสริมสร้างและการป้องกนัการ
กระท าผดิวนิยั 
 ด้ำนกำรออกจำกรำชกำร หมายถึง การบริหารงานบุคคลในเร่ืองงานออกจากราชการการให้
ออกจากราชการกรณีไม่พน้ทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อมและ
พฒันาอย่างเขม้ต ่ากว่าเกณฑ์ท่ี คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ก.ค.ศ. ) 
ก าหนดการออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบติัทัว่ไปการใหอ้อกจากราชการไวก่้อนการให้ออกจาก
ราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทนกรณีมีมลทินมวัหมอง 
 บุคลำกร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครุผูส้อนในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 30 
 สถำนภำพ หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ าแนกเป็น2กลุ่ม 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามกฎหมาย ให้ปฏิบติัหน้าท่ีบริหาร
จดัการศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30 
 ครูผู้สอน หมายถึง บุคคลท่ีได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบติัหน้าท่ีสอนอยู่ในสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 
 ขนำดของสถำนศึกษำ หมายถึง การก าหนดประเภทของขนาดสถานศึกษาเพื่อประโยชน์
ในการจดัการจ าแนกเป็น 3ขนาด 
 ขนำดเลก็ หมายถึง โรงเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 1-499 คน 
 ขนำดกลำง หมายถึง โรงเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 500-1,499 คน 
 ขนำดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 1,500 คนข้ึนไป 
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 สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  หมายถึง สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 30 
 โรงเรียนมัธยมศึกษำ หมายถึง สถานศึกษาท่ีเปิดสอนในช่วงชั้นท่ี3(ชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 1-3) และช่วงชั้นท่ี 4 (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6) สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 30 จ  านวน37โรงเรียน 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาซ่ึงมี
หน้าท่ีก ากบัดูแล ติดตาม ให้การสนับสนุนการบริหารจดัการศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูใ่นจงัหวดัชยัภูมิซ่ึง
มีโรงเรียนทั้งหมด 37 โรงเรียน 
 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
 1.6.1 ท าให้ทราบระดบัการบริหารงานบุคคล ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 30 
 1.6.2 ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคล ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 30 ตามความคิดเห็นของบุคลากรจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 1.6.3ท าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30
ไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัและใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมาย 



 
 

 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัเร่ือง การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ผูว้จิยั ไดศึ้กษาเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 2.1 ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล 
 2.3 องคป์ระกอบเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล 
 2.4 กระบวนการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.5 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
 2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.7 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
   

2.1 ทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารการศึกษา 
 หลกัการบริหารตามแนวคิดของ Taylor สรุปไดด้งัน้ี 
 1.1 พฒันาวิธีการท างานโดยใชว้ิธีการท างานวิธีท่ีดีท่ีสุด (One best way) แทนกฎเกณฑ์ท่ี
ไม่แน่นอน โดยการก าหนดวิธีการท างานท่ีดีท่ีสุด เพื่อช่วยให้การท างานสามารถลุล่วงความส าเร็จ
ไดต้ามวตัถุประสงคก์ารคน้หาวิธีท่ีดีท่ีสุดจะตอ้งมาจากการวิเคราะห์และทดลองแบบวิทยาศาสตร์ 
มีการก าหนดมาตรฐานของงาน การจ่ายผลตอบแทนจะจ่ายตามผลผลิต จ่ายตามความสามารถของ
ผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงถือวา่เป็นการจ่ายแบบจูงใจ 
 1.2 การคดัเลือกและจดับุคคลเขา้ท างานอยา่งมีหลกัเกณฑ์และเหมาะสม มอบหมายงานให้
ตรงกบัความรู้ความสามารถของเขา จดัการฝึกอบรม เพื่อประสิทธิภาพในการท างานซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อองคก์รและผูป้ฏิบติังาน 
 1.3 เนน้การปฏิบติังานเพื่อท าใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมากท่ีสุดแทนการจ ากดัผลผลิต 
 1.4 เน้นการประสานงานร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารกบัคนงาน โดยตอ้งเป็นความร่วมมือ
ระหวา่งกนัอยา่งมิตรภาพ และความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
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 ทฤษฎกีารบริหารของHenri Fayol 
 Fayol เป็นผูห้น่ึงท่ีได้รับการยอมรับอย่างกวา้งขวางในฐานะเป็นผูบุ้กเบิกแนวทางการ
บริหาร โดยรวบรวมเป็นทฤษฎีองคก์ารแบบดั้งเดิม เขาเช่ือวา่การปฏิบติัทางดา้นการบริหารท่ีดีจะมี 
แบบแผนเฉพาะอยา่ง ท่ีสามารถระบุและวิเคราะห์ไดต้ามความเห็นน้ีเขาจึงไดเ้ขียนหลกัการบริหาร
ข้ึนมา Fayol เป็นวศิวกรชาวฝร่ังเศสท างานในบริษทัเหมืองแร่ ต่อมาไดท้  าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการบริษทั 
Fayol ในฐานะท่ีเป็นผูบ้ริหารเขาจะเลือกใชว้ิธีการต่างๆ ท่ีเหมาะสม และวิธีการบริหารท่ีเหมาะสม
นั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจะใหค้วามพอใจ เขาเนน้การสอนและการเรียนรู้ โดยเขาเห็นวา่การบริหารสามารถ
สอนกันได้ และได้พยายามพิสูจน์ให้เห็นว่า เม่ือหลักการและวิธีการบริหารของเขาถูกน าไป
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสมแลว้ จะท าใหค้วามแน่ใจในความส าเร็จ Fayol แบ่งงานดา้นอุตสาหกรรม
ออกเป็น 6 ประเภท คือ เทคนิค (การผลิต) การพาณิชย ์(การซ้ือ การขาย การแลกเปล่ียน) การเงิน 
(การจดัหาและการใชเ้งินทุน) การรักษาความปลอดภยั (การป้องกนัทรัพยสิ์น และบุคคล) การบญัชี 
(รวมทั้งสถิติดว้ย) และการบริหาร (การวางแผน การจดัองคก์าร การสั่งการ การประสานงาน และ 
การควบคุม) กิจกรรมต่างๆ ท่ีเน้นเป็นพิเศษ คือ การบริหาร เขามีความเห็นว่าผูบ้ริหารท่ีดีตอ้งมี
คุณสมบัติเป็นพิเศษ อาทิเช่น มีสุขภาพอนามัยดี มีสติปัญญาดี มีจริยธรรม มีการศึกษา มี
ความสามารถ และมีเทคนิควธีิการในการบริหาร รวมทั้งตอ้งมีประสบการณ์ในการท างาน 
 อัจฉรา สังข์สุวรรณไดก้ล่าวถึง แนวคิดเก่ียวกบัหนา้ท่ีการบริหาร ไดแ้ก่ การวางแผน การ
จดัองคก์าร การสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม สรุปไดด้งัน้ี 
 1.การวางแผน (Planning) เป็นการเลือกวตัถุประสงค ์และกลยทุธ์ นโยบายและขั้นตอนเพื่อ
การบรรลุตามแผนท่ีวางไว ้
 2. การจดัองคก์าร (Organizing) เป็นการก าหนดโครงสร้างของหนา้ท่ีการงานหรือกิจกรรม
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ การแบ่งงานให้ผูป้ฏิบติัแต่ละคน การมอบหมายอ านาจ
หนา้ท่ีการประสานงานของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ การสร้างระบบขอ้มูลข่าวสารและการติดต่อส่ือสาร 
 3. การสั่งการ (Commanding) เป็นการให้ค  าแนะน า และเก่ียวขอ้งกบัความเป็นผูน้ ากบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 4. การประสานงาน (Coordinating) เป็นการประสานการท างานของกลุ่มคนท่ีแตกต่างกนั
เพื่อใหทุ้กคนท างานไดต้รงตามเป้าหมายร่วมกนัขององคก์าร 
 5. การควบคุม (Controlling) เป็นการวดัผลการตรวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง1 

                                                           

 1อจัฉรา สังข์สุวรรณ, การบริหารงานอุตสาหกรรม, (กรุงเทพมหานคร : เทพรัตน์เพรส , 
2540), หนา้ 29. 
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 ดังนั้ นพอสรุปได้ว่า ทฤษฎีการบริหาร หมายถึง การบริหารมีความส าคัญเพราะเป็น
กระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบโดยอาศยัหน้าท่ีทางการบริหารท่ีส าคญั คือ การวางแผน 
การจดัองค์กร การน า และการควบคุม ซ่ึงมีบุคคลและหรือกลุ่มบุคคลร่วมกนัด าเนินงานให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไวป้ระสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวน้ั้ น 
ผูบ้ริหารองคก์ารจะตอ้งมีความรู้เร่ืองการบริหารเป็นอยา่งดี 
 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคล 
1. ความหมายของการบริหารงานบุคคล (PersonnelManagement) 
นักการบริหารท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังทั้ งในระดับโลกและของประเทศไทยได้พยายามให้

ความหมายของค าวา่การบริหารงานบุคคลไวใ้นลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนัมากมายใน
ท่ีน้ีผูว้จิยัจะไดน้ าเสนอเฉพาะท่ีเห็นวา่น่าสนใจและควรค่าแก่การศึกษาดงัต่อไปน้ี 

ณฏัฐพนัธ์  ขจรนันทน์ การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการในการบริหารก าลงัคน
ขององคก์รผา่นทางการวางนโยบาย กฎ ระเบียบ และขั้นตอนการท างาน เป็นงานท่ีเก่ียวกบัสมาชิก
ท่ีปฏิบติังานในองคก์ร เพื่อให้ไดบุ้คลากรท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบติังานทั้งในดา้นปริมาณ คุณภาพ 
และระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยการจดับุคลากรเขา้ท างานจะเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารงานบุคคล 
ซ่ึงจะประกอบด้วยงานท่ีส าคัญๆ คือ การสรรหา การคัดเลือก ค่าตอบแทนและส่ิงจูงใจ การ
ประเมินผล การปฏิบติังานการเล่ือนต าแหน่งและการโยกยา้ย เพื่อจดัคนให้เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของงาน 2 

ธงชัย สันติวงษ์ กล่าวว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง ภารกิจของผูบ้ริหารทุกคนท่ีมุ่ง
ปฏิบติัในกิจกรรมทั้งปวงท่ีเก่ียวกบับุคลากร เพื่อให้ปัจจยัดา้นบุคลากรขององค์การเป็นทรัพยากร
มนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพ3    

เสนาะ ติเยาว์ การบริหารงานบุคคล คือ การบริหารทางดา้นการวางแผนการจดัรูปงานการ
อ านวยการและการควบคุมหนา้ท่ีต่าง ๆ ทางดา้นบุลากรเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารของ
ผูป้ฏิบติังานทุกคนและสนองความตอ้งการของสังคมอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมท่ีสุด เม่ือ

                                                           

 2ณัฏฐพัน ธ์  เขจรนันทน์ ,  และฉัตย าพร  เสมอใจ ,  การ จัดการ  :  Management, 
(กรุงเทพมหานคร : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2547), หนา้ 152. 
 3ธงชยัสันติวงษ,์ องค์การและการบริหารการศึกษาการจัดองค์การสมัยใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี 10, 
(กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 2539), หนา้ 247. 
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พิจารณาในแง่ของวตัถุประสงคอ์าจให้ค  าจ  ากดัความของการบริหารงานบุคคลวา่เป็นกระบวนการ
ในการพฒันาน าไปใช้และประเมินนโยบายระเบียบปฏิบติัวีธีการและโครงการเก่ียวกบับุคคลใน
องค์การการบริหางานงานบุคคลเป็นกระบวนการท่ีท าให้ได้คนใช้คนและบ ารุงรักษาคนท่ีมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในจ านวนท่ีเพียงพอและเหมาะสม4 

ศิริอร ขันถหัตถ์ กล่าววา่การบริหารงานบุคคลคือ งานบริหารประกอบดว้ยงานหลกัอนัเป็น
งานส าคญัขององค์การ งานบริหารงานบุคคลการสร้างบรรยากาศของหน่วยงานให้อบอุ่นมัน่คง
หากพิจารณาความจ าเป็นในการสร้างทกัษะให้แก่ผูบ้ริหารเพื่อเตรียมพร้อมในการบริหารงานนั้น
ประกอบดว้ยทกัษะดา้นความคิด ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ และดา้นเทคนิคเฉพาะดา้น ผูบ้ริหารส่วนใหญ่
มีงานส าคญัก็คือการวนิิจฉยัสั่งการและแกปั้ญหาต่างๆ5 

ธงชัย สันติวงษ์ มีความเห็นวา่การบริหารงานบุคคลเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานทุกระดบัจึง
หมายถึงภารกิจของผูบ้ริหารทุกคนและผูช้  านาญการดา้นบริหารงานบุคคลท่ีมุ่งปฏิบติัให้กิจกรรม
ทั้งปวงท่ีเก่ียวกบับุคคลเพื่อให้ปัจจยัดา้นบุคคลขององค์กรเป็นทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด
ตลอดเวลาอนัท่ีจะส่งผลดีต่อความส าเร็จขององคก์ร6 

ดงันั้นพอสรุปไดว้า่การบริหารงานบุคคลหมายถึงกระบวนการด าเนินงานเก่ียวกบับุคคลใน
หน่วยงานหรือองคก์รเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัความตอ้งการของ
หน่วยงานการบ ารุงรักษาการพฒันาตลอดจนการให้พน้จากงานเพื่อให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพโดยความพึงพอใจของบุคคลในหน่วยงาน  

2. ความส าคัญของการบริหารงานบุคคล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กล่าวถึงความส าคญัของการบริหารงาน

บุคคลไวว้า่ การบริหารงานบุคคลคือ ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานโดยตรง ผูบ้ริหารท่ีดี คือ ผูท่ี้ใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารงานบุคคลให้ทุกคน
ร่วมมือกนัปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด7 

                                                           

 4เสนาะ ติเยาว,์ การบริหารบุคคล, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
2544), หนา้ 8. 
 5ศิริอร ขนัธหตัถ์, องค์กรและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทิ์พยวิสุทธ์ิ, 2545), 
หนา้ 12. 
 6ธงชยัสันติวงษ,์ การบริหารงานบุคคล, พิมพค์ร้ังท่ี 8, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันพานิช, 
2536),หนา้ 1-35. 
 7ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แผนยุทธศาสตร์, อา้งแลว้, หนา้ 234. 
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กระทรวงศึกษาธิการ กล่าววา่ การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่ง
ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยท่ีเป้าหมายสูงสุดของการมีความรับผิดชอบในการบริหารงานบุคคลน้ีก็เพื่อ
สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนส าหรับผูเ้รียนเป็นส าคญั8 

บรรยงค์  โตจินดา กล่าวว่า ความส าคญัของการบริหารงานบุคคลนบัวนัจะทวีข้ึนเร่ือย ๆ 
ตราบใดท่ีเรายอมรับความจริงว่าทรัพยากรมนุษย์นั้นส าคญัยิ่งกว่าปัจจยัการผลิตอ่ืน ๆแม้จะมี
เคร่ืองจกัรกลเขา้มามีบทบาทในการด าเนินงานมากข้ึนและใช้วิทยาการสูงข้ึนมีวิสัยสามารถยอด
เยีย่มเพียงใดก็ไม่ใช่น าเคร่ืองเขา้มาแทนท่ีคนไม่ใช่เขา้มาเป็นนายคนเพราะคนตอ้งเป็นนายเคร่ืองวนั
ยงัค ่าคือเป็นผูส้ร้างผูใ้ชเ้คร่ือง 

1. เพราะมีการแข่งขนักนัมากข้ึน 
2. รัฐเล็งเห็นความส าคญัของการใชค้นภายใตเ้ง่ือนไขของยุคสมยัทางเศรษฐกิจสังคมและ

การเมือง 
3. ความซบัซอ้นและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีท าให้เกิดการประดิษฐ์คิดคน้วิธีการและ

เคร่ืองมือเคร่ืองใชม้ารับใชอ้  านวยความสะดวกสบายใหแ้ก่การด ารงชีวติของมนุษย ์
4. พลังของสถาบันแรงงานท่ีเติบโตและแข็งแรงข้ึนเป็นแรงผลักดันให้นายจ้างให้

ความส าคญัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลเพิ่มข้ึน 
5. องคก์ารใหญ่โตซบัซอ้นมากข้ึน 
6.บทบาทของการจดัการเล่ียนแปลงไปจากเดิมเป็นอนัมากเพราะตอ้งการผูบ้ริหารมืออาชีพ

เพื่อมาบริหารงานยามวิกฤตได้หรือจดัการงานได้ตามสถานการณ์โดยใช้สหวิทยาการเพื่อการ
แกปั้ญหา 

7. พฤติกรรมศาสตร์กา้วหนา้และเขา้มามีบทบาทในการบริหารงานมากข้ึน 
กระบวนการบริหารงานประกอบด้วยPOSDCคือ Planning, Organizing, Staffing, 

DirectingและControllingตัว  “S” ส าคัญท่ีสุดเพราะเป็นผู ้ปฏิบัติขั้ นตอนอ่ืน ๆทั้ งหมดของ
กระบวนการบริหารดงันั้นเม่ือจดัตั้งองคก์ารแลว้ตอ้งมีคนท างานโดยหาคนมาท างานนัน่เองการจดั
คนลงไปในงาน (Staffing)9 

                                                           

 8กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาทีเ่ป็นนิติบุคคล, อา้งแลว้, หนา้ 51. 
 9บรรยงค ์โตจินดา, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ,์ 2543),หน้า 
12. 
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ดงันั้นพอได้สรุป การบริหารงานบุคคลมีความส าคญั เพราะเป็นภารกิจท่ีผูบ้ริหารจะใช้
ความรู้ความสามารถในการบริหารให้ทุกคนร่วมมือกนัปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้
สถานศึกษาสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องตวั โดยท่ีเป้าหมายสูงสุดของการมีความรับผิดชอบใน
การบริหารงานบุคคลน้ีก็เพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนส าหรับผูเ้รียนเป็นส าคญั 

3. ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล 
สถานศึกษาโดยผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการจดับุคลากรให้เหมาะสมกบังาน

และความตอ้งการของสถานศึกษา โดยอาจเล่ือนต าแหน่ง โยกยา้ย ลดต าแหน่ง หรือให้ออกจากงาน 
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ทกัษะ ความสามารถและทศันคติท่ีดีต่อ
งานทั้งในปัจจุบนัและอนาคต เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างราบร่ืนและ
บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ  

ฟลิปโป (Flippo) ให้ความเห็นว่า การบริหารงานบุคคล คือการวางแผนการจดัหน่วยงาน 
การอ านวยการ และการควบคุมการปฏิบติังานเก่ียวกบับุคลากรในการท างาน ซ่ึงไดแ้ก่ การสรรหา
บุคลากร การพฒันาบุคคล การใหค้่าตอบแทน การประสานประโยชน์ และการธ ารงรักษาไว้10 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานบุคคลไว ้6 
งาน ประกอบดว้ย 1)การวางแผนก าลงัคน 2)การสรรหา 3)การบรรจุแต่งตั้ง 4)การพฒันา 5)การ
ธ ารงรักษา และ 6) การใหพ้น้จากงาน11 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนดขอบข่ายภารงานในการบริหารงานบุคคลไวป้ระกอบดว้ย
งาน 5 งาน ไดแ้ก่ 

1. การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง ประกอบดว้ย 
1.1 การวิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจของ

สถานศึกษา 
1.2 การจดัท าภาระงานส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.3 แจง้ภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ

เกณฑ์การประเมินผลงานแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาก่อนมีการ
มอบหมายหนา้ท่ีใหป้ฏิบติังาน 

                                                           

 10Flippo, E.B. Management :A Behavior Approach,( Boston : Allyn and Bacon, 1970),
หนา้ 1 – 2. 
 11ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภา, 2547), หนา้ 236. 
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2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ประกอบดว้ย 
2.1 ด าเนินการสอบแข่งขนั สอบคดัเลือก และคดัเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุ

พิเศษในต าแหน่งครูผูช่้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา 
2.2 สถานศึกษาด าเนินการบรรจุแต่งตั้ งในต าแหน่งวิทยฐานะและให้ได้รับ

เงินเดือนตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
2.3 จัดท าทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา 
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ ประกอบดว้ย 

3.1 ก าหนดหลกัสูตรการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา
ตนเองของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 

3.2 ด าเนินการพฒันาบุคลากรตามท่ีก าหนดหลกัสูตรไว ้
3.3 การพิจารณาความดีความชอบ 
3.4 การจดัสวสัดิการและเสริมสร้างขวญั ก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากรในสถานศึกษา 

4. วนิยัและการรักษาวนิยั 
5. การออกจากราชการ12 
ธงชัย สันติวงษ์การบริหารประกอบดว้ย กระบวนการ5 ขั้น ตามหน้าท่ีทางการบริหาร5

ประการ คือ 
1. การวางแผน (Planning) หมายถึงภาระหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งคาดการณ์ล่วงหนา้ถึง

เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อกิจการต่าง ๆ ขององค์การและก าหนดข้ึนเป็นแผนการ
ปฏิบติังานหรือวถีิทางท่ีจะปฏิบติัเอาไวเ้พื่อส าหรับเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 

2. การจดัองคก์าร (Organizing) หมายถึงภาระหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีจ าเป็นจะตอ้ง จดัให้มี
โครงสร้างของงานต่าง ๆ และอ านาจหน้าท่ีทั้ งน้ีเพื่อให้เคร่ืองจักรส่ิงของและตัวคนอยู่ใน
ส่วนประกอบท่ีเหมาะสมในอนัท่ีจะช่วยใหง้านขององคก์ารบรรลุผลส าเร็จได ้

3. การบงัคบับญัชาสั่งการ(Commanding) หมายถึงหน้าท่ีในการสั่งการต่าง ๆ ของ 
ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงจะกระท าให้ส าเร็จดว้ยดีก็โดยท่ีผูบ้ริหารกระท าตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีของผูใ้ชบ้งัคบั
บญัชาจะตอ้งเขา้ใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนเขา้ใจถึงขอ้ตกลงในการท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
และองค์การท่ีมีอยู่ ตลอดจนจะตอ้งมีการติดต่อส่ือสารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนเป็นประจ าอยู่

                                                           

 12กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล, อา้งแลว้ , หน้า 38 – 
40. 
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เสมอหากองค์การท่ีเป็นอยู่ไม่เหมาะสมก็ตอ้งปรับปรุงแก้ไข และถา้หากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคนใด
หยอ่นประสิทธิภาพ ก็จ  าเป็นตอ้งใหอ้อกเพื่อปรับปรุงก าลงัคนท่ีมีอยูใ่หเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 

4.การประสานงาน (Co-ordination) หมายถึงภาระหนา้ท่ี ท่ีจะตอ้งเช่ือมโยงงานของทุกคน
ใหเ้ขา้กนัไดแ้ละก ากบัใหไ้ปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกนั 

5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหนา้ท่ีในการท่ีจะตอ้งก ากบัให้สามารถประกนั
ไดว้า่กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสามารถท าไปนั้นสามารถเขา้กนัไดก้บัแผนท่ีวางไวแ้ลว้13 

สรุปไดว้า่ ขอบข่ายการปฏิบติังานของสถานศึกษาในการบริหารงานบุคคลนั้นมีภาระงานท่ี
ส าคญัๆ ท่ีสถานศึกษาควรปฏิบติั ประกอบดว้ย 

1. การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง โดยมีการวิเคราะห์ภารกิจและประเมิน
สภาพความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจของสถานศึกษามีการจดัท าภาระงานส าหรับขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และแจง้ภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วชิาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงานแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาก่อนมี
การมอบหมายหนา้ท่ีใหป้ฏิบติังาน 

2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง โดยมีการด าเนินการสอบแข่งขนั สอบคดัเลือก และ
คดัเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษในต าแหน่งครูผูช่้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนใน
สถานศึกษา มีการด าเนินการบรรจุแต่งตั้ง และมีการจดัท าทะเบียนประวติัของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  

3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ โดยมีการก าหนดหลกัสูตรการพฒันา
ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาตนเองของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา มีการด าเนินการพฒันาบุคลากรตามท่ีก าหนดหลกัสูตรไว ้มีการด าเนินการ
พิจารณาความดีความชอบ และมีการจดัสวสัดิการและเสริมสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่บุคลากรใน
สถานศึกษา 

 
 
 
 

                                                           

 13ธงชยั สันติวงษ,์ การบริหารงานบุคคล กระบวนการบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2544), หนา้ 5. 
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2.3 องค์ประกอบเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคล 
คนหรือทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าท่ีสุดขององค์กรจนกล่าวได้ว่า

ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นสินทรัพยท่ี์มีทั้งคุณค่าและเกียรติภูมิทั้งน้ีเพราะทรัพยากรมนุษยจ์ะท าหน้าท่ี
บริหารทรัพยากรอ่ืนๆจนกระทัง่กลายเป็นผลผลิตดงันั้นองคก์รใดท่ีสามารถสรรหาพฒันาและธ ารง
ไวซ่ึ้งบุคคลซ่ึงบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและคุณสมบติัท่ีเหมาะสมองคก์รนั้นยอ่มมีศกัยภาพ
ท่ีจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษา
ขอบข่ายและภารกิจของงานบุคคลของสถานศึกษา ไดก้ าหนดแนวคิดในการวิจยัดว้ยกนั 5 ดา้นโดย
ใชก้รอบแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือในการวจิยัดงัน้ี 

1. การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 
กระทรวงศึกษาธิการ กล่าววา่ การบริหารงานบุคคลประกอบดว้ย การวางแผนอตัราก าลงั

และก าหนดต าแหน่ง ประกอบดว้ย1.การวิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความตอ้งการก าลงัคน
กบัภารกิจของสถานศึกษา2. การจดัท าภาระงานส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา3. 
แจง้ภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพเกณฑ์การประเมินผล
งานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาก่อนมีการมอบหมายหน้าท่ีให้
ปฏิบติังาน14 

สนิท คงภักดี สรุปว่า ด้านการวางแผนและการก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาหมายถึงเป็นการคาดการณ์ล่วงหนา้เพื่อจะก าหนดจ านวนต าแหน่งและอตัรา
โดยพิจารณาจากจ านวนนกัเรียนจ านวนขนาดของสถานศึกษารวมทั้งระดบัการการศึกษาเพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาให้มีวิทยฐานะเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่งตามมาตรฐานต าแหน่งมาตรฐานวทิยฐานะ15 

กติติ กงัวานรัตนกุลและคณะ กล่าววา่ การวางแผนก าลงัคนคือกระบวนการคาดการณ์ความ
ตอ้งการก าลงัคนในองค์การล่วงหน้าว่าตอ้งการอตัราก าลงัประเภทใดระดบัใดจ านวนเท่าใดและ
ตอ้งการเม่ือใดการวางแผนก าลงัคนยงัรวมไปถึงการเปรียบเทียบก าลงัคนท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัเพื่อให้

                                                           

 14กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2546), หนา้ 38 – 40. 

15สนิท คงภกัดี, “การบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรีเขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์), 2549, หนา้ 42. 
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เกิดความมัน่ใจวา่มีจ  านวนและประเภทบุคคลตรงตามความตอ้งการโดยคุณสมบติับุคคลนั้นตรงกบั
ความจ าเป็นของงานและตอ้งพร้อมใช้งานทนัทีเม่ือหน่วยงานตอ้งการดงันั้นการวางแผนก าลงัคน
ส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกระบวนการด าเนินการจดัอตัราก าลงัคนให้
เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ16 

สรุปไดว้า่ การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง หมายถึง การบริหารงานบุคคลใน
เร่ือง การวิเคราะห์และวางแผนอตัราก าลงัคน การก าหนดต าแหน่ง การขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาและวทิยฐานะขา้ราชการครู 

2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
กระทรวงศึกษาธิการ กล่าววา่ การบริหารงานบุคคลประกอบดว้ยการสรรหาและการบรรจุ

แต่งตั้ง ประกอบดว้ย1.ด าเนินการสอบแข่งขนั สอบคดัเลือก และคดัเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุ
พิเศษในต าแหน่งครูผูช่้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา2.สถานศึกษาด าเนินการ
บรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งวิทยฐานะและให้ได้รับเงินเดือนตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด3.จดัท าทะเบียน
ประวติัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา17 

สนิท คงภักดี กล่าวว่า ดา้นการบรรจุและการแต่งตั้งหมายถึงการสอบแข่งขนัการคดัเลือก
กรณีจ าเป็นหรือเหตุพิเศษการแต่งตั้งการประเมินตามต าแหน่งวิทยฐานะการเล่ือนวิทยฐานะการ
ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะการทดลองการปฏิบติัราชการการยา้ยการลาออกจากราชการการ
โอนการเล่ือนต าแหน่งจากการคดัเลือกการสอบคดัเลือกการรักษาการในต าแหน่งและการปฏิบติั
ราชการชัว่คราว18 

ภาคภูมิ ภูมาก กล่าวว่า การบรรจุและการแต่งตั้งหมายถึง กระบวนการในการแสวงหา
บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถเขา้มาท างานในองคก์าร ซ่ึงกระบวนการน้ีเร่ิมตน้ตั้งแต่การแสวงหา
บุคคลเขา้มาท างาน จนส้ินสุดเม่ือบุคคลมาสมคัรงานในองคก์าร แหล่งในการสรรหามี 2แหล่งใหญ่ 
ๆ คือ จากแหล่งภายในองค์การ จากแหล่งภายนอกองค์การ การแต่งตั้งหมายถึง การท่ีก าหนดให้

                                                           
16นายกิตติกังวานรัตนกุลและคณะ,การวางแผนก าลังคนส าหรับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา,สืบคน้จากส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 
สืบคน้จาก http://www.moe.go.th.,  

17กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาทีเ่ป็นนิติบุคคล, อา้งแลว้, หนา้ 18. 
18สนิท คงภกัดี, “การบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาชลบุรีเขต 2”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 17. 
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พนกังานท่ีเพิ่งรับเขา้มาท างานใหม่ ให้เขา้ไปท างานในหนา้ท่ีใดหนา้ท่ีหน่ึง ท่ีก าหนดให้หลงัจากท่ี
ไดผ้า่นขั้นตอนต่าง ๆ มาแลว้19 

สรุปได้ว่าการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง หมายถึง การบริหารงานบุคคลในเร่ืองการ
ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษากรณีไดรั้บมอบอ านาจจาก อนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( อ.
ก.ค.ศ. ) เขตพื้นท่ีการศึกษา การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว การแต่งตั้ ง ยา้ย โอน 
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การบรรจุกลบัเขา้รับราชการ การรักษาราชการแทนและ
รักษาการในต าแหน่ง 

3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลประกอบด้วยการเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ ประกอบดว้ย  
1. ก าหนดหลกัสูตรการพฒันาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาตนเอง

ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา  
2. ด าเนินการพฒันาบุคลากรตามท่ีก าหนดหลกัสูตรไว3้.การพิจารณาความดีความชอบ4.

การจดัสวสัดิการและเสริมสร้างขวญั ก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากรในสถานศึกษา20 
สนิท คงภักดี กล่าววา่ ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการหมายถึงเป็นการ

ด าเนินการของผูบ้งัคบับญัชาเพื่อใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบัการเป็น
ขา้ราชการและปฏิบติัราชการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์และประเมินผลงาน
เพื่อบ าเหน็จความชอบได้แก่การบันทึกค าชมเชยรางวลัเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติการเล่ือนขั้น
เงินเดือนเงินวทิยพฒัน์การจดัสวสัดิการและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์21 

กลิน่จันทร์ เขียวเจริญ กล่าววา่ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการหมายถึงการ
พฒันาส่วนราชการใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยอาศยักระบวนการ การจดัการความรู้ ในยุคท่ี
มีการแข่งขนัและมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการในส่วน
ราชการมีความรู้ เขม้แข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผลกัดนัส่วน
ราชการให้บรรลุผล ตามยุทธศาสตร์โดยในขั้นตอนของการแปลงแผนการปฏิบติัราชการสู่การ

                                                           
19ภาคภูมิ ภูมาก,การบริหารทรัพยากรมนุษย์, สืบคน้ท่ี http://www.gotoknow.org,  
20กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาทีเ่ป็นนิติบุคคล, อา้งแลว้, หนา้ 18. 
21สนิทคงภกัดี, “การบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาชลบุรีเขต 2”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 17. 

http://www.gotoknow.org/
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ปฏิบติัจริงนั้นประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลายประการท่ีจะช่วยผลกัดนัสู่การเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ ดงัน้ี 

1. การปรับโครงสร้างองคก์ารพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัได้
สะดวก เช่น สถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ 

2. การปรับขั้นตอนการท างานให้รวดเร็ว และกระชบัมากข้ึน เพื่อเอ้ือต่อการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว และสะดวกยิง่ข้ึน 

3. การพฒันาคนใหมี้ขีดความสามารถ มีระบบการยกยอ่งชมเชย และการให้รางวลัท่ีเอ้ือต่อ
การจดัการความรู้ และมีวฒันธรรมการท างานเชิงรุก  และวฒันธรรมของการแลกเปล่ียน และ
แบ่งปันความรู้ระหวา่งบุคลากรในองคก์าร 

4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้22 
สรุปไดว้า่การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน หมายถึง การบริหารงานบุคคลใน

เร่ือง การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การเพิ่มค่าจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวการด าเนินการเก่ียวกบับญัชี
ถือจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืน งานทะเบียนประวติั งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
การขอมีบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐและงานขอหนงัสือรับรอง งานขออนุญาตให้ขา้ราชการไป
ต่างประเทศ งานขออนุญาต ลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกยอ่งเชิดชู
เกียรติและให้ได้รับเงินวิทยพฒัน์และการจดัสวสัดิการ และด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลกัเกณฑแ์ละวกีารท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ด้านวนัิยและการรักษาวนัิย 
กระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการบริหารงานบุคคลประกอบดว้ยวินยัและการศึกษาวินยัมี

ขอบข่ายการด าเนินงานดงัน้ี 1. กรณีความผิดวินยัไม่ร้ายแรง 2. กรณีความผิดวินยัร้ายแรง 3. การ
อุทธรณ์ 4. การร้องทุกข ์5. การเสริมสร้างและการป้องกนัการกระท าผดิวนิยั23 

สนิท  คงภักดี กล่าวสรุปว่า ดา้นวินยัและการด าเนินการทางวินยัหมายถึงการเสริมสร้าง
และพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ระเบียบวนิยัการด าเนินการทางวนิยัการอุทธรณ์และการร้องทุกข์24 

                                                           
22กล่ินจนัทร์ เขียวเจริญ,การส่งเสริมการจัดการความรู้, สืบคน้ท่ี ส านกังานคณะกรรมการ

พฒันาระบบราชการ <http://www.opdc.go.th>,  
23กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาทีเ่ป็นนิติบุคคล, อา้งแลว้, หนา้ 18. 
24สนิท คงภกัดี, “การบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาชลบุรีเขต 2”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 17. 

http://www.opdc.go.th/


 

 

21 

สมพงษ์  คงกระพันธ์ กล่าวว่า วินัย คือ กฏหมายกฏ ขอ้บงัคบั ระเบียบ และแบบธรรม
เนียมท่ีก าหนดให้ปฏิบติัตามหรืองดเวน้การปฏิบติั ขา้ราชการตอ้งรักษาวินยัโดยเคร่งครัดอยูเ่สมอ 
ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามถือวา่ ผูน้ั้นกระท าผดิวนิยัจะตอ้งไดรั้บโทษ(มาตรา 65) ผูบ้งัคบับญัชามี
หนา้ท่ีส่งเสริมและดูแลระมดัระวงัใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา ปฏิบติัตามวนิยั ถา้รู้วา่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา
คนใดกระท าผิดวินบั จะตอ้งด าเนินการทางวินยัทนัที  ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดละเลย ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ี ผู ้
นั้นกระท าผดิวนิยั (มาตรา 82)25 

สรุปไดว้า่ดา้นวนิยัและการรักษาวนิยั หมายถึง การบริหารงานบุคคลในเร่ือง กรณีความผิด
วินยัไม่ร้ายแรง กรณีความผิดวินยัร้ายแรง การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการเสริมสร้างและการ
ป้องกนัการกระท าผดิวนิยั 

5. ด้านการออกจากราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลประกอบดว้ย การออกจากราชการมี

ขอบข่ายการด าเนินงานดงัน้ี 1. การลาออกจากราชการ 2. การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พน้
ทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเขม้ต ่ากว่าเกณฑ์ท่ี 
ก.ค.ศ. ก าหนด 3. การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบติัทัว่ไป 4. การให้ออกจากราชการไวก่้อน 
5. การใหอ้อกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน6.กรณีมีมลทินมวัหมอง7.กรณี
ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือ รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุกในความผิดท่ี
ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ26 

สนิท คงภักดี กล่าวสรุปวา่ ดา้นการออกจากราชการหมายถึงการพิจารณาให้บุคคลพน้จาก
ต าแหน่งสิทธิหนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่างๆท่ีมีเฉพาะต าแหน่ง27 

สตางค์ มงคลสุข กล่าววา่ ดา้นการออกจากราชการ ดว้ยเหตุทดแทน หมายถึง การออกจาก
ราชการเพราะทางราชการเลิก หรือยบุต าแหน่ง หรือมีค าสั่งใหอ้อกโดยไม่มีความผิด ซ่ึงรวมถึง การ

                                                           
25สมพงษ ์คงกระพนัธ์, วนัิยข้าราชการครู, สืบคน้ท่ี <http://www.kroobannok.com>, . 
26กระทรวงศึกษาธิการ,  คู่มือการบริหารสถานศึกษาทีเ่ป็นนิติบุคคล, อา้งแลว้, หนา้ 18. 
27สนิทคงภกัดี, “การบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาชลบุรีเขต 2”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 17. 
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ท่ีกฎหมายก าหนดให้มหาวิทยาลยั เป็นหน่วยงานในก ากบัของรัฐ และท าให้ขา้ราชการในสังกดั 
ตอ้งโอนไปเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัดว้ยเช่นกนั28 

สรุปได้ว่าด้านการออกจากงาน หมายถึง การบริหารงานบุคคลในเร่ือง งานออกจาก
ราชการ การใหอ้อกจากราชการกรณีไม่พน้ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการหรือไม่ผา่นการเตรียมความ
พร้อมและพฒันาอย่างเขม้ต ่ากว่าเกณฑ์ท่ี คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
( ก.ค.ศ. ) 
 

2.4 กระบวนการการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ กล่าววา่ การบริหารงานบุคคลเป็นงานหลกัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของ

การบริหารสถานศึกษาเพราะบุคลากรในสถานศึกษาซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษาตลอดจน
ครูผูส้อน เป็นผูท่ี้มีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการพฒันานกัเรียนให้เป็นผูท่ี้เป็นคนดีมีความรู้และอยูใ่น
สังคมได้อย่างมีความสุขตามเป้าหมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดไวก้าร
บริหารงานตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ 
ไดก้ล่าวถึงแนวทางในการบริหารงานบุคลไว ้ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง มีขอบข่ายการด าเนินงานดงัน้ี 
1.1 การวเิคราะห์และวางแผนอตัราก าลงัคน 
1.2 การก าหนดต าแหน่ง 
1.3 การขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวทิยฐานะขา้ราชการครู 

2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง มีขอบข่ายการด าเนินงานดงัน้ี 
2.1 ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีไดรั้บมอบอ านาจจากอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
2.2 การจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว 
2.3 การแต่งตั้งยา้ยโอนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.4 การบรรจุกลบัเขา้รับราชการ 
2.5 การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง 

3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ มีขอบข่ายการด าเนินงานดงัน้ี 
3.1 การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                                                           
28สตางค ์มงคลสุข, กบข. กบัการออกจากราชการ, สืบคน้ท่ี

http://stanglibrary.wordpress.com 

http://stanglibrary.wordpress.com/
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3.2 การเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.3 การเพิ่มค่าจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว 
3.4 การด าเนินการเก่ียวกบับญัชีถือจ่ายเงินเดือน 
3.5 เงินวทิยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืน 
3.6 งานทะเบียนประวติั 
3.7 งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
3.8 การขอมีบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

4. วนิยัและการรักษาวนิยัมีขอบข่ายการด าเนินงานดงัน้ี 
4.1 กรณีความผดิวนิยัไม่ร้ายแรง 
4.2 กรณีความผดิวนิยัร้ายแรง 
4.3 การอุทธรณ์ 
4.4 การร้องทุกข ์
4.5 การเสริมสร้างและการป้องกนัการกระท าผดิวนิยั 

5. การออกจากราชการมีขอบข่ายการด าเนินงานดงัน้ี 
5.1 การลาออกจากราชการ 
5.2 การให้ออกจากราชการกรณีไม่พน้ทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการหรือไม่ผ่าน

การเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ต ่ากวา่เกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. ก าหนด 
5.3 การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบติัทัว่ไป 
5.4 การใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 
5.5 การใหอ้อกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
5.6 กรณีมีมลทินมวัหมอง 
5.7 กรณีไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือ รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึง

ท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
3.1 การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 

3.1.1 การวเิคราะห์และวางแผนอตัราก าลงัคน แนวทางการปฏิบติั 
3.1.1.1 ภารกิจและประเมินสภาพความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจของ

สถานศึกษา 
3.1.1.2 จดัท าแผนอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ท่ีกรรมการ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก าหนด 
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3.1.1.3 น าเสนอแผนอตัราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบต่ออนุกรรมการ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นท่ีการศึกษา 

3.1.1.4 น าแผนอตัราก าลงัของสถานศึกษาสู่การปฏิบติั 
3.1.2 การก าหนดต าแหน่ง แนวทางการปฏิบติั 

3.1.2.1 สถานศึกษาจดัท าภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

3.1.2.2 ท  าแผนอตัราก าลงัมาก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อน าเสนออนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.
ก.ค.ศ.) เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)แลว้แต่
กรณีพิจารณาอนุมติั 

3.1.3 การขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะขา้ราชการครูแนว
ทางการปฏิบติั 

3.1.3.1 สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเล่ือนวิทยฐานะ/
ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3.1.3.2 ประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขต าแหน่ง/
ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก.ค.ศ.ก าหนด 

3.1.3.3 ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพื่อเล่ือนวิทยฐานะ/ขอ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อน าเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาและหรือ
ก.ค.ศ.แลว้แต่กรณีพิจารณาอนุมติัและเสนอผูมี้อ านาจแต่งตั้ง 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่งผูว้ิจยั
สามารถสรุปสาระส าคญัพอสังเขปไดด้งัน้ี 

องคก์รจ าเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมมาปฏิบติังานในหน่วยงานต่าง ๆตรง
ตามเวลาท่ีตอ้งการเพื่อปฏิบติัภารกิจให้บรรลุวตัถุประสงคก์ารไดม้าซ่ึงบุคลากรดงักล่าวจะเก่ียวกบั
กิจกรรมคือการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์โดยการวางแผนทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกระบวนการทบทวน
เง่ือนไขของความตอ้งการทรัพยากรมนุษยข์องหน่วยงานอยา่งเป็นระบบเพื่อให้มัน่ใจวา่บุคลากรท่ี
มีคุณสมบติัและทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานมีเพียงพอเม่ือถึงเวลาท่ีตอ้งการส่วนการสรร
หาเป็นกระบวนการท่ีมุ่งดึงดูดใจใหผู้ท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมกบัต าแหน่งงานจากแหล่งต่าง ๆให้มา
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สมคัรงานการคดัเลือกเป็นกระบวนการท่ีองค์การตดัสินใจเลือกบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดเพื่อบรรจุในต าแหน่งงานท่ีวา่งความส าเร็จของกิจกรรมการวางแผนทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่ิง
ส าคญัต่อการปฏิบติัภารกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการผลิตหรือการด าเนินกิจการ
ของหน่วยงานการท่ีจะไดท้รัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพจ าเป็นจะตอ้งมีการวางแผนทั้งน้ีเพราะการ
วางแผนทรัพยากรมนุษยมี์ความส าคญัดงัน้ี 

1. ท  าให้องค์การสามารถท่ีจะพยากรณ์เก่ียวกบัเง่ือนไขต่าง ๆในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีซ่ึงถ้าได้มีการคาดการณ์ก็จะได้มีการเตรียมการเตรียม
มาตรการเพื่อรองรับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท าให้ปัญหาท่ีองค์การจะตอ้งเผชิญในอนาคตดา้นก าลงัคน
ลดความรุนแรงลงไดย้งัผลใหอ้งคก์ารสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมัน่คงท่ามกลางความเปล่ียนแปลง
ท่ีจะเกิดข้ึน 

2. ท าให้องคก์ารสามารถท่ีจะจดัปริมาณประเภทและระดบัทกัษะของทรัพยากรมนุษย ์ใน
องค์การให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆท่ี
ก าหนดใหซ่ึ้งจะเป็นผลท าให้ทั้งองคก์ารและบุคลากรมีการปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด
ไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยไดรั้บผลประโยชน์สูงสุด
ในระยะยาว 

3. ท  าให้องค์การสามารถวางแผนความกา้วหน้าในอาชีพของพนักงานในแต่ละกลุ่มงาน
และในแต่ละระดบัความรับผดิชอบไดช่้วยใหพ้นกังานมีความพึงพอใจในการท างาน 

4. เป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์ห้เขา้กบักระบวนการวางแผน
เชิงกลยทุธ์ขององคก์ารแผนทรัพยากรมนุษยท่ี์สมบูรณ์เปรียบเสมือนเข็มทิศช้ีน าการปฏิบติัให้ไปสู่
เป้าหมายท่ีตอ้งการ 

อาจกล่าวได้ว่าการวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะท าให้มีการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์การและช่วยแก้ปัญหาด้านก าลังคนท่ีเกิดข้ึนท าให้การด าเนินงานของ
องคก์ารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ตลอดเวลาส่วน
การวางแผนการก าหนดต าแหน่งท่ีดีนั้นจะมีการก าหนดการวางแผนในการแต่งตั้งต าแหน่งงานใน
ระดบัผูบ้ริหารเป็นการล่วงหนา้เป็นแผนงานทั้งในระยะสั้นในเวลา1-5ปีและวางแผนในระยะยาว5-
10ปีโดยอาศยัขอ้มูลจากจ านวนบุคลากรประวติับุคลากรคุณวุฒิการศึกษาประสบการณ์การท างาน
การฝึกอบรมการศึกษาดูงานและการศึกษาต่อและผลงานท่ีปรากฏมาแลว้น ามาเป็นขอ้มูลในการ
วางแผนพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการท างานโดยผา่นโปรแกรมการฝึกอบรมโปรแกรม
การส่งบุคลากรไปดูงานและศึกษาต่อทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อเตรียมบุคลากรไวล่้วงหน้า
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ส าหรับการพฒันางานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรให้มีศกัยภาพการท างานท่ีไดผ้ลดีมาก
ข้ึนและในโอกาสเดียวกนัจะสามารถคดัเลือกบุคลากรท่ีดีให้ด ารงต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึนเพื่อเป็นการ
รักษาบุคลากรท่ีดีไวใ้ห้ท างานกบัองคก์ารไดเ้ป็นเวลานานมากท่ีสุดนบัไดว้า่เป็นการส่งเสริมและ
เสริมสร้างขวญัก าลงัใจใหเ้กิดข้ึนแก่บุคลากรทุกระดบัทุกคนขององคก์ารไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 

โดยในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัใหค้วามหมายของการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง
ไวว้่า หมายถึงการบริหารงานบุคคลในเร่ืองการวิเคราะห์และวางแผนอตัราก าลงัคนการก าหนด
ต าแหน่งการขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา และวทิยฐานะขา้ราชการครู 

3.2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
3.2.1 ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษากรณีไดรั้บมอบอ านาจจากอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา แนวทางการปฏิบติั 
3.2.1.1 การสอบแข่งขนัการสอบคดัเลือกและการคดัเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุ

พิเศษในต าแหน่งครูผูช่้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษาให้ด าเนินการตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก.ค.ศ.ก าหนด 

3.2.1.2 การบรรจุแต่งตั้งผูช้  านาญการหรือผูเ้ช่ียวชาญระดบัสูง 
1) ให้สถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนของ

สถานศึกษาไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบจากอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี
การศึกษาและขออนุมติัต่อก.ค.ศ. 

2) แลว้ให้สถานศึกษาด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งวิทยฐานะและให้
ไดรั้บเงินเดือนตามท่ีก.ค.ศ.ก าหนด 

3.2.2 การจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวแนวทางการปฏิบติั 
3.2.2.1 กรณีการจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวโดยใช้เงินงบประมาณให้

ด าเนินตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลงัหรือตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 

3.2.2.2 กรณีการจ้างลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก
สถานศึกษาสามารถด าเนินการจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวของสถานศึกษาไดโ้ดยใช้เงิน
รายไดข้องสถานศึกษาภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสถานศึกษาก าหนด 

3.2.3 การแต่งตั้งยา้ยโอนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.2.3.1 การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การยา้ยขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืนแนวทางการปฏิบติั 
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1) เสนอค าร้องขอยา้ยไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อด าเนินการน าเสนอ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมติัของผูป้ระสงคย์า้ยและผูรั้บยา้ยแลว้แต่กรณี 

2)  บรรจุแต่งตั้ งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับย้ายมาจาก
สถานศึกษาอ่ืนในเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืนส าหรับต าแหน่งขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3) รายงานการบรรจุแต่งตั้งและขอ้มูลประวติัส่วนตวัไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพื่อจดัท าทะเบียนประวติัต่อไป 

3.2.3.2 การโอนหรือการเปล่ียนสถานะของขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน
แนวทางการปฏิบติั (ม.58) 

1) เสนอค าร้องขอโอนของขา้ราชการพนักงานส่วนทอ้งถ่ินไปยงัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเพื่อด าเนินการต่อไป 

2) บรรจุแต่งตั้ งตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. หรืออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี
การศึกษาก าหนด 

3.2.4 การบรรจุกลบัเขา้รับราชการ การบรรจุกลบัเขา้รับราชการตามกฎหมายว่า
ดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีออกจากราชการ (มาตรา 64) ออกจาก
ราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรา65) ออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ย
การรับราชการทหาร (มาตรา 66) และลาออกจากพนกังานส่วนทอ้งถ่ินหรือขา้ราชการอ่ืนท่ีไม่ใช่
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา67) แนวทางการปฏิบติั (ม.58) 

กรณีออกจากราชการ (มาตรา64) เสนอค าขอของผูก้ลบัเขา้รับราชการไปยงัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเพื่อขออนุมติัอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาส าหรับต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหผู้มี้อ  านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรา65) ให้ยื่นเร่ืองขอกลบัเขา้รับราชการ
ภายในก าหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมติัแต่ไม่เกิน4ปีให้ผูมี้อ  านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง 

กรณีออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร(มาตรา 
66) ให้ยื่นเร่ืองขอกลบัเขา้รับราชการภายในก าหนด 180 วนันบัแต่วนัพน้จากราชการทหารให้ผูมี้
อ  านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

กรณีลาออกจากพนกังานส่วนทอ้งถ่ินหรือขา้ราชการอ่ืนท่ีไม่ใช่ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (มาตรา67) สมคัรเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
พื้นท่ีการศึกษาให้ผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตร53ท่ีตอ้งการจะรับเขา้รับราชการเสนอ
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เร่ืองไปให้ก.ค.ศ.หรือผูท่ี้ก.ค.ศ.มอบหมายพิจารณาอนุมติัเม่ือได้รับอนุมติัแลว้ให้ผูมี้อ  านาจตาม
มาตรา53สั่งบรรจุแต่งตั้ง 

3.2.5 การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง 
แนวทางการปฏิบติั 
กรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการ

ไดใ้ห้รองผูอ้  านวยการสถานศึกษารักษาราชการแทนถา้มีรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาหลายคนให้
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งตั้งรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาคนใดคนหน่ึงรักษา
ราชการแทนถ้าไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได้
ให้สถานศึกษาเสนอขา้ราชการท่ีเหมาะสมให้ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งตั้ง
ขา้ราชการในสถานศึกษาคนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้กษาราชการแทน (มาตรา54 แห่งกฎหมายระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 

กรณีต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใดว่างลงหรือผู ้
ด ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีราชการไดใ้ห้ผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา 53 สั่งให้
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาราชการในต าแหน่ง (มาตรา68 แห่งกฎหมายว่าดว้ย
ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

สรุปได้ว่าการสรรหาเป็นกระบวนการแสวงหาและจูงใจให้กลุ่มบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถทศันคติและคุณสมบติัต่าง ๆเหมาะสมกบัต าแหน่งงานเขา้มาสมคัรงานกบัองค์การ
เพื่อองค์การจะได้คนดีมีคุณภาพมาท างานสร้างความเจริญให้แก่องค์การสืบไปดังนั้นในการ
ด าเนินการสรรหาจึงจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการท่ีเป็นขั้นตอนและเป็นระบบเริมตั้งแต่การทบทวน
แผนทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารโดยพิจารณาร่วมกบัค าขอจา้งพนกังานของผูจ้ดัการฝ่ายต่าง ๆเพื่อ
น าขอ้มูลต่าง ๆมาก าหนดต าแหน่งงานท่ีจะเปิดรับสมคัรและก าหนดคุณลกัษณะของพนกังานท่ีตอ้ง
บรรจุส าหรับในการด าเนินการสรรหานั้นจะตอ้งก าหนดแหล่งการสรรหาและวิธีการท่ีจะใช้และ
เม่ือมีผูม้าสมคัรแลว้ก็ตอ้งมีการประเมินผลเพื่อทบทวนดูวา่มีผูส้มคัรครบตามเป้าหมายหรือไม่ 

ในการสรรหานั้นจะพบว่ามีปัจจยัต่าง ๆท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานซ่ึงปัจจยัแรกเป็น
ปัจจยัภายในตวัผูส้มคัรไดแ้ก่ความรู้ทศันคติและความพึงพอใจท่ีมีต่องานและองคก์ารลว้นส่งผลต่อ
การตดัสินใจวา่จะสมคัรงานหรือไม่ส่วนปัจจยัท่ีสองนั้นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารอนั
ประกอบดว้ยนโยบายดา้นต่าง ๆ เช่นการเล่ือนต าแหน่งจากบุคลากรภายในการจ่ายค่าตอบแทนและ
การจา้งงาน นอกจากน้ียงัมีแผนทรัพยากรมนุษยข์อ้ก าหนดคุณลกัษณะของพนกังานงบประมาณ
ส่ิงจูงใจภาพพจน์ขององค์การและแนวปฏิบัติในการสรรหาส าหรับปัจจัยสุดท้ายจะเก่ียวกับ
สภาพแวดลอ้มภายนอกซ่ึงองค์การควบคุมไม่ไดเ้ช่นสภาพตลาดแรงงานสภาพทางเศรษฐกิจก าลงั
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แรงงานและสถานท่ีตั้งของหน่วยงานทั้ง3ปัจจยัลว้นส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการ
สรรหาขององคก์าร 

ส่วนการแต่งตั้ง คือการท่ีผูบ้ริหารมีค าสั่งให้บุคลากรท่ีท างานอยู่แล้วไดรั้บการพิจารณา
คดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึนเป็นการเพิ่มภารกิจหนา้ท่ีมีขอบข่ายงานกวา้งขวางมากข้ึนมี
ความรับผิดชอบงานเพิ่มมากข้ึนนบัไดว้่าเป็นการเปล่ียนต าแหน่งงานจากเดิมให้มีระดบัสูงข้ึนจึง
เป็นการเล่ือนต าแหน่งงานและระดบังานในแนวทางด่ิงของสายการบริหารงานหรือสายการบงัคบั
บญัชาการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึนมีผลท าให้บุคลากรท่ีด ารงต าแหน่งนั้นจะไดรั้บ
ผลตอบแทนเพิ่มมากข้ึนเป็นเงินเดือนค่าจา้งสวสัดิการและโบนสั 

การแต่งตั้งบุคลากรเป็นการสนบัสนุนและส่งเสริมบุคลากรท่ีดีขององคก์ารให้ไดรั้บผลดี
เป็นส่ิงตอบแทนตามหลกัการท่ีวา่บุคคลท่ีดียอ่มไดรั้บการส่งเสริมให้มีความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ
และไดรั้บผลตอบแทนในรูปผลประโยชน์ของเงินค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีสูงข้ึนเพื่อเป็นการ
รักษาบุคลากรท่ีดีให้สามารถอยู่ท  างานกบัองค์การดว้ยความรักและเสียสละให้องค์การจนกระทัง่
ครบการเกษียณอายกุารท างาน 

โดยในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ให้ความหมายของการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งไวว้่า
หมายถึงการบริหารงานบุคคลในเร่ืองการด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีไดรั้บมอบอ านาจจาก อ.
ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาการจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวการแต่งตั้งยา้ยโอน ขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาการบรรจุกลบัเขา้รับราชการการรักษาราชการในต าแหน่ง 

3.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
3.3.1 การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. การพฒันาก่อนมอบหมายการปฏิบติัหนา้ท่ี    
แนวทางการปฏิบติั 

1) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศแก่ผูท่ี้ไดรั้บการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้งเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

2) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณ
วิชาชีพเกณฑ์การประเมินผลงานฯลฯแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ก่อนมีการมอบหมายหนา้ท่ีใหป้ฏิบติังาน   

3) ด าเนินการติดตามประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความ
เหมาะสมและต่อเน่ือง 
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2) การพฒันาระหวา่งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ (ม.79) 
แนวทางการปฏิบติั 

1) ศึกษาวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาตนเองของขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 

2) ก าหนดหลกัสูตรการพฒันาให้สอดคล้องกบัความตอ้งการจ าเป็นใน
การพฒันาตนเองของขา้ราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 

3) ด าเนินการพฒันาหลกัสูตร 
4) ติดตามประเมินการพฒันา 
5) รายงานผลการด าเนินงานไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3) การพฒันาก่อนการเล่ือนต าแหน่ง (ม.80) 
แนวทางการปฏิบติั 

1) ศึกษาวิเคราะห์คุณลกัษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่งลักษณะงานตาม
ต าแหน่งท่ีได้รับการปรับปรุงก าหนดต าแหน่งของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 

2) ด าเนินการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะเจตคติท่ีดี  คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพท่ีเหมาะสม 

3) ติดตามประเมินการพฒันา 
4) การพฒันากรณีไม่ผา่นการประเมินวทิยฐานะ (ม.55) 
แนวทางการปฏิบติั 

1) ด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก.ค.ศ.ก าหนด 
2) รายงานผลการด าเนินงานไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3.3.2 การเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ    
แนวทางการปฏิบติั 

1) ผู ้อ  านวยการสถานศึกษาแต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาความดี
ความชอบของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

2) คณะกรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎก.ค.ศ.วา่ดว้ย
การเล่ือนขั้นเงินเดือน 

3)ผูอ้  านวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีสั่งไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ขา้ราชการครูและบุคลากร
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ทางการศึกษาในสถานศึกษาตอ้งช้ีแจงเหตุให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดงั กล่าว
ทราบ 

กรณีเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถึงแก่ความ
ตายอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัหน้าท่ีราชการให้รายงานไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อ
ด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก.ค.ศ.ก าหนด 

4) รายงานการสั่งเล่ือนและไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อจดัเก็บขอ้มูลลงทะเบียนประวติัต่อไป 

2) การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตายอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัหน้าท่ี
ราชการ 

แนวทางการปฏิบติั 
1) แจง้ช่ือผูต้ายและขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการตายอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติั

ราชการใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อด าเนินการขอความเห็นชอบไปยงัคณะรัฐมนตรี 
2) สั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ผูต้ายเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการ

ค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
3) รายงานผลการด าเนินการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีเพื่อด าเนินการต่อไป 

3) การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบติังานวจิยั 
แนวทางการปฏิบติั 

1) ด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงและขอ้มูลของผูไ้ปศึกษาต่อฝึกอบรมดู
งานหรือปฏิบติังานวจิยัจากสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฯลฯ 

2) ด าเนินการพิจารณาตามระเบียบท่ีก.ค.ศ.ก าหนด 
3) สั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับผูท่ี้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
4) รายงานผลการด าเนินการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3.3.3 การเพิ่มค่าจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว 
แนวทางการปฏิบติั 
กรณีการเพิ่มค่าจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้

ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
ส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 

กรณีการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก
สถานศึกษาสามารถด าเนินการจา้งลูกจา้งลูกจา้งชัว่คราวของสถานศึกษาไดโ้ดยใช้เงินรายไดข้อง
สถานศึกษาภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสถานศึกษาก าหนด  
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3.3.4 การด าเนินการเก่ียวกบับญัชีถือจ่ายเงินเดือน 
แนวทางการปฏิบติั 
ด าเนินการตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 
3.3.5 เงินวทิยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืน 
แนวทางการปฏิบติั 
ด าเนินการตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 
3.3.6 งานทะเบียนประวติั 

1) การจดัท าและเก็บรักษาทะเบียนประวติัข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจา้ง   

แนวทางการปฏิบติั 
1) สถานศึกษาจัดท าทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา จ านวน2 ฉบบั 
2) สถานศึกษาเก็บไว1้ฉบบัส่งไปเก็บรักษาไวท่ี้ส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา1ฉบบั 
3) เปล่ียนแปลงบนัทึกขอ้มูลลงในทะเบียนประวติั 
2) การแกไ้ขวนัเดือนปีเกิดของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาและลูกจา้ง 
แนวทางการปฏิบติั 
1) ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจา้งประสงคข์อแกไ้ข

วนัเดือนปีเกิดยืน่ค  าขอตามแบบท่ีก าหนดโดยแนบเอกสารต่อผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้ประกอบดว้ยสูติ
บตัรทะเบียนราษฎร์หลกัฐานทางการศึกษา 

2) ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
3) น าเสนอไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อขออนุมติัการแกไ้ขต่อ

อ.ก.ค.ศ. 
4) ด าเนินการแกไ้ขทะเบียนประวติั 
5) แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.7 งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
แนวทางการปฏิบติั 

1)  ตรวจสอบผู้มี คุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รับการเสนอขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
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2) ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจกัรพรรดิมาลาแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกดัตามหลกัเกณฑ์และ
วธีิการท่ีกฎหมายก าหนด 

3) จดัท าทะเบียนผูท่ี้ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจกัรพรรดิ
มาลาเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์และผูคื้นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

3.3.8 การขอมีบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
แนวทางการปฏิบติั 

1) ผูข้อมีบตัรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆโดยมีเอกสาร
หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง   

2) ตรวจสอบเอกสารความถูกตอ้ง 
3) น าเสนอผูมี้อ านาจลงนามในบัตรประจ าตวัโดยผ่านผูบ้ ังคบับญัชา

ตามล าดบัโดยคุมทะเบียนประวติัไว ้
4) ส่งคืนบตัรประจ าตวัถึงสถานศึกษา 

3.3.9 งานขอหนงัสือรับรองงานขออนุญาตให้ขา้ราชการไปต่างประเทศงานขอ
อนุญาตลาอุปสมบทงานขอพระราชทานเพลิงศพการลาศึกษาต่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ไดรั้บ
เงินวิทยพฒัน์และการจัดสวสัดิการด าเนินการตามกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ห้ความหมายของการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัราชการไวว้่าหมายถึงการบริหารงานบุคคลในเร่ืองการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาการเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการเพิ่มค่าจ้าง
ลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชั่วคราวการด าเนินการเก่ียวกบับญัชีถือจ่ายเงินเดือนเงินวิทยฐานะและ
ค่าตอบแทนอ่ืนงานทะเบียนประวติังานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์การขอมีบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐและงานขอหนงัสือรับรองงานขออนุญาตให้ขา้ราชการไปต่างประเทศงานขออนุญาตอุปสมบท
งานขอพระราชทานเพลิงศพการลาศึกษาต่อยกยอ่งเชิดชูเกียรติและให้ไดรั้บเงินวิทยพฒัน์และการ
จดัสวสัดิการและด าเนินการตามกฎหมายระเบียบหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.4 วนัิยและการรักษาวนัิย 
3.4.1 กรณีความผดิวนิยัไม่ร้ายแรง 

แนวทางการปฏิบติั 
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1) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการสอบสวนให้ได้
ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้าเม่ือมีกรณีอนัมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่าขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากระท าผดิวนิยัร้ายแรง 

2) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งยติุเร่ืองในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแลว้พบวา่
ไม่ไดก้ระท าผิดวินยัหรือสั่งลงโทษภาคทณัฑ์ตดัเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนตามท่ีคณะกรรมการ
สอบสวนพบวา่มีความผดิวนิยัไม่ร้ายแรง 

3) รายงานการด าเนินงานทางวนิยัไม่ร้ายแรงไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3.4.2 กรณีความผดิวนิยัร้ายแรง 
 แนวทางการปฏิบติั 

1) ผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา53แห่งกฎหมายระเบียบขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอนัมีมูลว่าข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎก.ค.ศ. 

2) ผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53แห่งกฎหมายระเบียบขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเสนอผลการพิจารณาใหอ้.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาลงโทษ 

3) ผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53แห่งกฎหมายระเบียบขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นท่ีการศึกษา 

4) รายงานการด าเนินงานทางวนิยัไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3.4.3การอุทธรณ์ 
การอุทธรณ์กรณีความผดิวนิยั 
แนวทางการปฏิบติั 
กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินยัท่ีไม่ร้ายแรง ให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่น

เร่ืองขออุทธรณ์ต่ออ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาภายใน30วนั นับแต่วนัท่ีได้รับแจ้งค าสั่งตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก.ค.ศ.ก าหนด 

กรณีการอุทธรณ์ความผดิวนิยัท่ีร้ายแรง ใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเร่ือง
ขออุทธรณ์ต่อก.ค.ศ. ภายใน30วนั นับแต่วนัท่ีได้รับแจง้ค าสั่งตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก.ค.ศ.
ก าหนด 
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3.4.4 การร้องทุกข ์
 แนวทางการปฏิบติั 
กรณีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งให้ออกจากราชการให้ร้องทุกขต่์อก.ค.

ศ. ภายใน30วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง 
กรณีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ไดรั้บความเป็นธรรมหรือมีความคบัขอ้ง

ใจเน่ืองมาจากการกระท าของผูบ้งัคบับญัชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัให้ร้อง
ทุกขต่์ออ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี 

3.4.5 การเสริมสร้างและการป้องกนัการกระท าผดิวนิยั 
แนวทางการปฏิบติั 

1) ใหผู้อ้  านวยการสถานศึกษาปฏิบติัตนเป็นแบบยา่งท่ีดีต่อผูใ้ตบ้งัคบั บญัชา 
2) ด าเนินการใหค้วามรู้ ฝึกอบรม การสร้างขวญัและก าลงัใจการจูงใจฯลฯในอนัท่ี

จะเสริมสร้างและพฒันาเจตคติจิตส านึกและพฤติกรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
3)  หมั่นสั ง เกตตรวจสอบดูแล เอาใจใ ส่ ป้องกันและขจัด เห ตุ เพื่ อ มิ ให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชากระท าผดิวนิยัตามควรแก่กรณี 
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ห้ความหมายของวินยัและการรักษาวินยัไวว้า่ หมายถึง

การบริหารงานบุคคลในเร่ืองกรณีความผดิวนิยัไม่ร้ายแรงกรณีความผิดวินยัร้ายแรงการอุทธรณ์การ
ร้องทุกขแ์ละการเสริมสร้างและการป้องกนัการกระท าผดิวนิญั 

3.5 การออกจากราชการ 
3.5.1การลาออกจากราชการ 
แนวทางการปฏิบติั 

1) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผูช่้วยครู
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

2) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3.5.2 การให้ออกจากราชการกรณีไม่พน้ทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการหรือไม่ผ่านการ

เตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ต ่ากวา่เกณฑท่ี์ ก.ค.ศ.ก าหนด 
แนวทางการปฏิบติั 

1) ด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบติัหน้าท่ี
ราชการหรือเขา้รับการพฒันาอยา่งเขม้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ีก าหนดในกฎก.ค.ศ.ก าหนด 

2) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีก าหนด
ไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
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3) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งใหผู้ท่ี้ไม่ผา่นการประเมินการทดลองปฏิบติัราชการ
หรือเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ออกจากราชการ 

4) รายงานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
3.5.3 การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบติัทัว่ไป แนวทางการปฏิบติั 

1) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบติัครูผูช่้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
2) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก

ราชการหากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบติัทัว่ไปตามมาตรา30แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.5.4 การใหอ้อกจากราชการไวก่้อนแนวทางการปฏิบติั 
1) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งพกัราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไวก่้อนใน

กรณีท่ีครูผูช่้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีกรณีถูกกล่าวหาวา่กระท าผิดวินยัอยา่งร้ายแรงจน
ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือตอ้งหาว่ากระท าผิดทางอาญา (เวน้แต่ได้
กระท าผดิโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ) 

2) รายงานสั่งพกัราชการหรือการให้ออกจากราชการไวก่้อนไปยงัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา  

3.5.5 การใหอ้อกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน  
ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก.ค.ศ.ก าหนดและรายงานการออกจากราชการไป

ยงัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานอกจากด าเนินการตามท่ีก าหนดในกฎก.ค.ศ.แล้วยงัสามารถ
ด าเนินการไดด้งัต่อไปน้ีคือ 

1. กรณีเจบ็ป่วยโดยไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสม ่าเสมอแนวทางการปฏิบติั 
1) ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการอนัเน่ืองมาจากการเจบ็ป่วย 
2) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเม่ือเห็นว่าไม่สามารถปฏิบติั

ราชการได ้
3) รายงานการสั่งใหอ้อกจากราชการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2. กรณีไปปฏิบติังานตามความประสงคข์องทางราชการแนวทางการปฏิบติั 
1) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมคัร

ใจจะไปปฏิบติัราชการตามความประสงคข์องทางราชการออกจากราชการเอง 
2) รายงานการสั่งใหอ้อกจากราชการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3. กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบติัทัว่ไปตามมาตรา 30 แห่งกฎหมาย
ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีเป็นผูไ้ม่มีสัญชาติไทย (ม.30 (1)) กรณีเป็นผู ้
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ด ารงต าแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตาม (ม.30 (4)) กรณีเป็นคนไร้
ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. (ม.30 (5)) กรณี
เป็นผูบ้กพร่องศีลธรรมอนัดี (ม.30 (5) (7)) กรณีเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็น
เจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง (ม.30 (8)) หรือกรณีเป็นบุคคลลม้ละลาย (ม.30 (9)) แนวทางการปฏิบติั 

1) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติตรูผู ้ช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
คุณสมบติัในมาตรา ( ม.30 (1)(4)(5)(7)(8)หรือ(9) ) แห่งกฎหมายระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งใหผู้ข้าดคุณสมบติัตามขอ้ 1 ออกจากราชการ 
3) รายงานการสั่งใหอ้อกจากราชการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4) กรณีขาดคุณสมบติัทัว่ไปกรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผูไ้ม่เล่ือมใสในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ( ม.30 (3) )แนวทางการปฏิบติั 
1) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเม่ือมีเหตุอนัควร

สงสัยวา่ ครูผูช่้วยครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนผูใ้ดเป็นผูข้าดคุณสมบติัทัว่ไป ( ม.30 (3) ) 
2) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนต่ออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
3) เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติเห็นว่าเป็นผูข้าดคุณสมบติัทัว่ไปตาม

มาตรา 30 (3) ใหผู้อ้  านวยการสถานศึกษาสั่งใหอ้อกจากราชการ 
5) กรณีเหตุอนัควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือประพฤติ

ตนไม่เหมาะสม แนวทางการปฏิบติั  
1) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเม่ือครูผูช่้วย ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่หยอ่นความสามารถในอนัท่ี
จะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการบกพร่องในหนา้ท่ีราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 

2) ถา้คณะกรรมการสอบสวนและผูอ้  านวยการสถานศึกษาเห็นวา่ครูผูช่้วย ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนไม่เป็นผูห้ยอ่นความสามารถในอนัท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการบกพร่องใน
หน้าท่ีราชการหรือเป็นผูป้ระพฤติตนเหมาะสมให้สั่งยุติเร่ืองแต่ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและ
ผูอ้  านวยการสถานศึกษาเห็นวา่เป็นผูห้ย่อนความสามารถบกพร่องในหนา้ท่ีราชการหรือประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมใหส่้งเร่ืองไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อเสนออ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา
พิจารณา 

3) เม่ืออ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติให้ผูน้ั้นออกจากราชการให้ผูอ้  านวยการ
สถานศึกษาสั่งใหอ้อกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 
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3.5.6 กรณีมีมลทินมวัหมอง  
 แนวทางการปฏิบติั 
1) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินยัอยา่งร้ายแรงกรณีมี

เหตุอนัควรสงสัยอยา่งยิง่วา่ครูผูช่้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนไดมี้การกระท าความผิดวินยั
อย่างร้ายแรงแต่การสอบสวนไม่ไดค้วามแน่ชดัพอท่ีสั่งลงโทษวินยัอย่างร้ายแรงถา้ให้รับราชการ
ต่อไปจะท าใหเ้สียหายต่อทางราชการอยา่งร้ายแรง 

2) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพื่อเสนออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 

3) เม่ืออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติใหผู้น้ั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือ
มวัหมองกรณีท่ีถูกสอบสวนข้างต้นให้ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับ
บ าเหน็จบ านาญทดแทน 

3.5.7 กรณีไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้
จ  าคุกในความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ  

แนวทางการปฏิบติั 
1) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุ

ทดแทนเม่ือปรากฏวา่ครูผูช่้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาล
หรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ 

2) รายงานผลการสั่งการให้ออกจากราชการไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ห้ความหมายของการออกจากราชการไวว้า่หมายถึงการบริหารงานบุคคล
ในเร่ืองงานออกจากราชการการใหอ้อกจากราชการกรณีไม่พน้ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการหรือไม่
ผ่านการเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเขม้ต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก.ค.ศ.ก าหนดการออกจากราชการ
กรณีขาดคุณสมบติัทัว่ไปการให้ออกจากราชการไวก่้อนการให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับ
ราชการนานหรือเหตุทดแทนกรณีมีมลทินมวัหมอง29  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นการน าเสนอขอ้มูลรายละเอียดตลอดจนแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขอบข่ายและภารกิจของการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนตามขอบข่ายภารกิจงาน5ประการ ไดแ้ก่
การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ งการเสริมสร้าง

                                                           
29กระทรวงศึกษาธิการ,  คู่มือการบริหารสถานศึกษาทีเ่ป็นนิติบุคคล, อา้งแลว้, หนา้ 64. 
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ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการวินยัและการรักษาวินยัและการออกจากราชการซ่ึงเป็นตวัแปร
ตามท่ีผูว้จิยัใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

  

2.5 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
 2.5.1 สภาพทัว่ไปของเขตพืน้ทีก่ารศึกษา  
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 เป็นส่วนราชการท่ีให้บริการจดัการศึกษา
ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉ.3) พ.ศ.2553 โดยก าหนดให้จดับริการการศึกษา
ให้ทัว่ถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบจ านวน 14 อ  าเภอ ไดแ้ก่อ าเภอภูเขียว 
อ าเภอแกง้คร้อ อ าเภอบา้นแท่น อ าเภอคอนสารอ าเภอซบัใหญ่อ าเภอเมืองชยัภูมิ อ าเภอคอนสวรรค์
อ าเภอบา้นเขวา้อ าเภอเทพสถิต อ าเภอหนองบวัระเหว อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ อ าเภอภกัดีชุมพล
อ าเภอจตุัรัสและอ าเภอหนองบวัแดง เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารจดัการ ก ากบัดูแล
ส่งเสริมสนบัสนุน การจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นของรัฐบาล จ านวน 
37 แห่ง ไดแ้ก่โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล โรงเรียนสตรีชยัภูมิ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โรงเรียน
บา้นค่ายวิทยา โรงเรียนกุดตุม้วิทยา โรงเรียนเริงรมยว์ิทยาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาวิทยาลยั
ชยัภูมิ โรงเรียนชีลองวิทยา โรงเรียนภูพระวิทยา โรงเรียนบา้นเขวา้วิทยายน โรงเรียนสามหมอ
วิทยา โรงเรียนปู่ ด้วงศึกษาลัย โรงเรียนนางแดดวงัชมภูรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนภกัดีชุมพล 
โรงเรียนหนองบวับานวิทยา โรงเรียนบางอ าพนัธ์วิทยาคม โรงเรียนห้วยแยว้ิทยา โรงเรียนนายาง
กลกัวิทยาคม โรงเรียนแกง้คร้อวิทยา โรงเรียนคอนสวรรค ์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา โรงเรียนนา
หนองทุ่มวทิยา โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม โรงเรียนบา้นแท่นวิทยา โรงเรียนภูเขียว โรงเรียน
พระธาตุหนองสามหม่ืน โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม โรงเรียนคอนสารวิทยาคม โรงเรียน
โนนคูณวิทยาคารรัชมงัคลาภิเษก โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา โรงเรียนคูเมืองวิทยา โรงเรียนเจียง
ทองวิทยาคม โรงเรียนเทพสถิตวิทยา โรงเรียนหนองบวัระเหววิทยาคาร โรงเรียนละหานเจริญ
วทิยา โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค ์โรงเรียนจตุัรัสวทิยาคาร 
 2.5.2 มาตรการและแนวทางด าเนินการ  
 เพื่อให้บรรลุตามนโยบาย เบญจปฏิรูปสู่คุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 30 ด าเนินการจดัการศึกษา ด้วยการก าหนดมาตรการส าคญั เพื่อให้ผูบ้ริหาร
โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นแนวทางในการด าเนินการ ดงัน้ี  
 มาตรการท่ี 1 สร้างความตระหนักให้ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเห็น
ความส าคญัของเบญจปฏิรูปสู่คุณภาพการศึกษา 
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 แนวทางด าเนินการ 
 1. ระดบัส านกังานงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 1.1 รณรงคใ์หผู้บ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือน
นโยบาย “เบญจปฏิรูป” สู่คุณภาพการศึกษา โดยจดัประชุมประธานศูนยเ์ครือข่ายอ าเภอ ประธาน
ศูนยเ์ครือข่ายการมธัยมศึกษา ประธานกลุ่มพื้นท่ีการศึกษา ผูบ้ริหารโรงเรียน 
 1.2 ระดบัศูนยเ์ครือข่ายการศึกษา / กลุ่มพื้นท่ีการศึกษา ประชุมช้ีแจง ท าความ
เขา้ใจใหก้บับุคลากรในสังกดั ในการน านโยบาย “เบญจปฏิรูป”สู่คุณภาพการศึกษา ท่ีเป็นรูปธรรม
และหลากหลายในทางปฏิบติั 
 2. ระดบัโรงเรียน 
 2.1 ประชุมช้ีแจง ท าความเขา้ใจนโยบาย “เบญจปฏิรูป” สู่คุณภาพการศึกษา และ
น าสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม แก่ คณะครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ผูน้ าชุมชน 
 มาตรการท่ี 2 ก าหนดแผนงาน/โครงการ “เบญจปฏิรูป” สู่คุณภาพการศึกษาเป็นแผนปฏิบติั
ราชการประจ าปี 
 แนวทางด าเนินการ 
 1. ระดบัส านกังานงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 1.1 ก าหนดกรอบ เบญจปฏิรูปสู่คุณภาพการศึกษา 
 1.2 ก าหนดปฏิทินปฏิบติัการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย “เบญจปฏิรูป” สู่คุณภาพการศึกษา 
 2. ระดบัศูนยเ์ครือข่ายการศึกษา / กลุ่มพื้นท่ีการศึกษา 
 2.1 จดัท าแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบติังานเบญจปฏิรูปสู่คุณภาพการศึกษา 
ศูนยเ์ครือข่ายการศึกษา และกลุ่มพื้นท่ีการศึกษา 
 2.2 นิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผล รายงานความกา้วหนา้ ต่อส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ภาคเรียนละ 1 คร้ัง (ภายใน 31 สิงหาคม และ 31 มกราคม ของปี
การศึกษา) 
 มาตรการท่ี 3 กระตุน้ ส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษา ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจดักิจกรรม “เบญจปฏิรูป”สู่คุณภาพการศึกษาอยา่งหลากหลายและต่อเน่ือง 
 แนวทางด าเนินการ 
 1. ระดบัส านกังานงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 1.1 นิเทศ ติดตาม สนบัสนุน ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
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 1.2 พฒันาเกณฑ์และเคร่ืองมือนิเทศ ติดตามและประเมินตวัช้ีวดั ความส าเร็จตาม
นโยบาย “เบญจปฏิรูป”คุณภาพการศึกษา 
 1.3 นิเทศ ติดตาม สนบัสนุน ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง “เบญจวิถี” 
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
 1.4 นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการพฒันาส่ือ นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 
 1.5 นิเทศ ติดตา ส่งเสริมการพฒันาสถานศึกษา ตามแนวทาง “เบญจพฒัน์” 
 1.6 จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และประเมินผลการขบัเคล่ือนนโยบาย “เบญจปฏิรูป” 
สู่คุณภาพการศึกษา 
 1.7 ยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน 
 2. ระดบัศูนยเ์ครือข่ายการศึกษา / กลุ่มพื้นท่ีการศึกษา 
 2.1 นิเทศ ติดตาม สนบัสนุน ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง “เบญจวิถี” ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
 2.2 นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการพฒันาโรงเรียน ตามแนวทาง “เบญจพฒัน์” 
 2.3 จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และประเมินผลการขบัเคล่ือนนโยบาย “เบญจปฏิรูป” 
สู่คุณภาพการศึกษา 
 2.4 ยกยอ่ง เชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน 
 2.5 รายงานความก้าวหน้าผลการขบัเคล่ือนนโยบาย “เบญจปฏิรูป” สู่คุณภาพ
การศึกษา เสนอเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3. ระดบัโรงเรียน 
 3.1 วเิคราะห์มาตรฐานหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัโรงเรียนและชั้นเรียน  
 3.2 จดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทาง “เบญจวถีิ” ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 3.3 จดักิจกรรมการพฒันาสถานศึกษาตามแนวทาง “เบญจพฒัน์” 
 3.4 นิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผลการขบัเคล่ือนนโยบาย “เบญจปฏิรูป” สู่
คุณภาพการศึกษา 
 3.5 รายงานความกา้วหนา้ผลการด าเนินงานตามนโยบาย “เบญจปฏิรูป”สู่คุณภาพ
การศึกษา 
 สรุปปัญหาจากผลประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนเกือบทุกวิชาไม่ถึงร้อยละ 50 ของส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดังนั้ นผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงควรให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาไทย โดยไดก้ าหนดยุทธศาสตร์
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และมาตรฐานการด าเนินงานเพื่อใหก้ารด าเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษา มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน โดยมีกลยุทธ์ท่ี 4 พฒันาครูและบุคลากรทั้งระบบ ครูทุกคนไดรั้บการ
พฒันาให้มีคุณภาพ ปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ มีมาตรการคือ ปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยม 
วฒันธรรมการท างานของครูให้สอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการบริหารของรัฐ ส่งเสริมพฒันาครูตาม
สมรรถนะรายบุคคล ศึกษาดูงาน การพฒันาครูให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ 
พฒันาดา้นหลกัสูตร แผนการจดัการเรียนรู้ ทกัษะการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั พฒันาการปฏิบติังานของบุคลากรให้เป็นระบบให้ไดม้าตรฐานตามหลกัจรรยาบรรณ
วชิาชีพ จากการด าเนินการดงักล่าวส่งเสริมให้สถานศึกษามีโอกาสและปัจจยัแวดลอ้มท่ีเอ้ือในการ
พฒันาไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ซ่ึงเป็นแนวทางและความหวงัของการบริหารการศึกษายุคใหม่ ท่ี
จะสนบัสนุนการปฏิรูปการศึกษากา้วสู้ความส าเร็จ30 
 

2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 สนิท คงภักดี ไดว้ิจยัเร่ือง การบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จ านวน 6 ดา้น และเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงาน
บุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ และขนาดสถานศึกษาผลการวิจยัสรุปได้
ดงัน้ี1) ความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรีเขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นอยูใ่นระดบั
มาก2) เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ยกเวน้ดา้นการวางแผนและก าหนดต าแหน่งดา้นการบรรจุแต่งตั้ง
และดา้นการออกจากราชการไม่แตกต่างกนั3) เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคล
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน
โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั31 

                                                           

 30ฝ่ายบริหารงานวิชาการ, รายงานการศึกษาประจ าปี 2555, ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 30, 2555, (อดัส าเนา). 

31สนิท คงภกัดี, “การบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรีเขต 2”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, 116 หนา้. 
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 ประสงค์  เอี่ยมเวียง ได้วิจยัเร่ือง การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2ผลการวจิยัพบวา่ ขา้ราชการครูท่ีมีต าแหน่งหนา้ท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
สภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 ไม่แตกต่างกนั
ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 ข้าราชการครูท่ีมีประสบการณ์แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญั .05ขา้ราชการครูท่ีอยูใ่นโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั .05โดย
ขา้ราชการครูท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก มีระดบัความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียนสูงกวา่ขา้ราชการครูท่ีอยูใ่นโรงเรียนขนาดใหญ่32 
 บุญจันทร์  ประทุมชัย ได้วิจยัเร่ือง สภาพการด าเนินการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบวัล าภูเขต 1และเขต 2 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
หนองบวัล าภูเขต 1และเขต 2กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ผูบ้ริหารและครูจ านวน346คนผลการวิจยัพบว่า1) 
สภาพการด าเนินงานบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบวัล าภู
เขต 1และเขต2อยูใ่นระดบัปานกลาง2) ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต าแหน่งหนา้ท่ี
ต่างกนั มีสภาพการด าเนินการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนไม่แตกต่างกนั3) ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนัมีสภาพการด าเนินการบริหารงานบุคคล
ในโรงเรียนไม่แตกต่างกนั4) ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียนท่ีมีขนาด
ต่างกนัมีสภาพการด าเนินการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนแตกต่างกนั33 
 ฤกษ์ชัย  ใจค าปัน ได้วิจยัเร่ือง การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาอ าเภอจอมทอง 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พบวา่ สภาพการบริหารงานบุคลากรมีการวางแผนใช้
บุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการใช้แผนควบคู่กบัการท างาน มีการแต่งตั้งให้บุคลากรเข้า

                                                           
32ประสงค ์เอ่ียมเวยีง, “การบริหารงานบุคลในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

เลยเขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย), 2548, 
130 หนา้. 

33บุญจันทร์ ประทุมชัย,  “สภาพการด าเนินการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบวัล าภู เขต 1 และเขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต,
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย), 2549, 132 หนา้. 
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ปฏิบติังานไวอ้ย่างชัดเจน โดยท าเป็นค าสั่ง มีการประชุมช้ีแจงกับบุคลากรก่อนเร่ิมปฏิบติังาน 
ส่งเสริมให้บุคลากรพฒันาตนเองไดอ้ย่างอิสระ มีการพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรมเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองรวมทั้งมีการประเมินผล
การปฏิบติังานของบุคลากรอยา่งยุติธรรม ส่วนปัญหาท่ีพบคือ บุคลากรไม่เพียงพอ จดับุคลากรเขา้
ท างานไม่ตรงกบัความรู้ ความสามารถ ไม่ไดว้างแผนพฒันาบุคลากรไวล่้วงหนา้การจดัสวสัดิการมี
น้อยและไม่ทัว่ถึง และขาดการวางแผนการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร ขอ้เสนอแนะ
ของการแก้ปัญหาคือ ควรเสนอข้อมูลจ านวนบุคลากรท่ีตอ้งการต่อหน่วยงานตน้สังกัดควรจดั
บุคลากรเขา้ปฏิบติังานใหต้รงกบัความรู้ความสามารถ ควรจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการพฒันา
บุคลากรให้เพียงพอควรสร้างขวญัและก าลังใจตามโอกาสอนัควร และควรมีการวางแผนการ
ประเมินผลการปฏิบติังานบุคลากรไวล่้วงหนา้34 
 ณรงค์ เกษียร ไดว้จิยัเร่ือง การบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอ าเภอโพธ์ิไทร
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต2ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารงาน
บุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายดา้นโดยดา้นท่ีมี
การปฏิบติัสูงสุดคือดา้นการวางแผนและการก าหนดต าแหน่งดา้นวินยัและการด าเนินการทางวินยั
ส่วนดา้นท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุดคือดา้นการออกจากราชการ 

 คมสัน สุริแสง ได้วิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานอ าเภอบา้นผือสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานีเขต 4ผลการศึกษาพบวา่1.สภาพ
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูใ่นระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายดา้นโดยดา้น
ท่ีมีการปฏิบติัสูงสุดคือดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการรองลงมาคือดา้นวินยั
และการรักษาวนิยัส่วนดา้นท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุดคือดา้นการออกจากราชการ2.ปัญหาการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดบัน้อยทั้งในภาพรวมและรายด้านโดยด้านท่ีมีปัญหา
สูงสุดคือดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่งรองลงมาคือดา้นการสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้งส่วนดา้นท่ีมีปัญหาต ่าสุดคือ ดา้นการออกจากราชการ35 

                                                           
34ฤกษช์ยั ใจค าปัน, “การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาอ าเภอจอมทอง ส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5”, การค้นคว้าแบบอสิระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2549, 110 หนา้. 

35คมสัน สุริแสง, “การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอบา้นผือ สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานีเขต 4”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี), 2552, 132 หนา้. 
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 มลฤดี  ธรรมขันธ์ ได้วิจยัเร่ือง ศึกษาสภาพและปัญหาและแนวทางในการพฒันาการ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา อุดรธานีเขต1พบวา่สภาพ
การด าเนินการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชนอยูใ่นระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายดา้นโดย
ดา้นท่ีมีการปฏิบติัสูงสุดคือ ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่งรองลงมาคือ ดา้นการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการส่วนด้านท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุดคือด้านการออกจาก
ราชการปัญหาการด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดบัน้อยทั้งใน
ภาพรวมและรายดา้นโดยดา้นท่ีมีปัญหาสูงสุดคือดา้นการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งรองลงมาคือ 
ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่งส่วนด้านท่ีมีปัญหาต ่าสุดคือด้านการออกจากก
ราชการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05ทั้งในภาพรวม
และรายดา้นโดยผูบ้ริหารสถานศึกษาเห็นวา่มีการปฏิบติัสูงกวา่ครูผูส้อนการเปรียบเทียบปัญหาการ
ด าเนินการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งในภาพรวมและรายดา้นโดยผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเห็นวา่มีปัญหาต ่ากวา่ครูผูส้อนการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินการบริหารงานบุคคล
ในโรงเรียนเอกชนตามความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีวฒิุต่างกนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั.05ทั้งในภาพรวมและรายดา้นโดยบุคลากรท่ีมีวุฒิปริญญาตรีข้ึนไปเห็นว่ามีการปฏิบติัสูง
กว่าบุคลากรท่ีมีวุฒิต ่ากว่าปริญญาตรีการเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียนเอกชนตามความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีวุฒิต่างกนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ทั้งในภาพรวมและรายดา้นโดยบุคลากรท่ีมีวุฒิปริญญาตรีข้ึนไปเห็นว่ามีปัญหาต ่ากว่า
บุคลากรท่ีมีวุฒิต ่ากวา่ปริญญาตรีแนวทางในการแกปั้ญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีดงัน้ี ควรวเิคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจของโรงเรียน
ควรกระจายอ านาจให้สถานศึกษามีอ านาจในการสรรหาและเสนอบรรจุแต่งตั้ง ควรสนบัสนุนให้
บุคลากรไดพ้ฒันาตนเองเพื่อพฒันาผลงานในการเล่ือนวิทยาฐานะอยา่งต่อเน่ืองและควรให้ความรู้
และแนวปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัวนิยัขา้ราชการ36 
 วุฒิชัย ไชยรัตน์ ไดว้ิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ผลการวิจยัพบว่าสภาพการบริหารงานบุคคลใน

                                                           
36มลฤดี ธรรมขนัธ์, “การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาอุดรธานี เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราช
ภฏัอุดรธานี), 2553, 132 หนา้. 
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สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อยูใ่นระดบัมากและมีปัญหาอยู่
ในระดับน้อย เม่ือเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 พบว่า ขา้ราชการครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 ท่ีมีต าแหน่งต่างกนั ประสบการณ์การท างานต่างกนั เห็นวา่สภาพการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั ส่วนขา้ราชครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุบลราชธานีเขต 3ท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดต่างกนั เห็นว่าสภาพการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05ขา้ราชการครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 ท่ีมีต าแหน่งต่างกัน ประสบการณ์การท างานต่างกันและขนาด
โรงเรียนต่างกนั เห็นวา่ปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .0537 
 บรรจบ  ศรีประภาพงศ์ไดว้ิจยัเร่ือง การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2พบว่า การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและ
การก าหนดต าแหน่ง ดา้นการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง และดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบติัราชการ อยูใ่นระดบัมาก ดา้นวนิยัและการรักษาวนิยั อยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้นออก
จากราชการอยู่ในระดับน้อยเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู ้บริหารและครูเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามต าแหน่ง แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p<.05) เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามอายุราชการ ไม่แตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารและครูเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<.05)38 
 วรายุทธ  สุวรรณา ได้วิจัยเร่ือง สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 1พบวา่ สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในสังกดั

                                                           
37วุฒิชยั ไชยรัตน์,“สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3”,วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี), 2549, 134 หนา้. 

38บรรจบ ศรีประภาพงศ์, “ ศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2” , วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์), 2548, 111 หนา้. 
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ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 1 โดยภาพรวม มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลางและเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบักลางทุกดา้น ยกเวน้ดา้นการลาออกจากราชการ 
มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบสภาพการปฏิบติัการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 1 ค่านยัส าคญัท่ีค านวณไดมี้ค่าน้อยกว่า 
0.05 ดงันั้นมีโรงเรียนอย่างน้อย 2 ขนาดท่ีมีสภาพการปฏิบติัการบริหารงานบุคคลแตกต่างกนัท่ี
ระดับนัยส าคญั 0.05 และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของsheffe พบว่า
โรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการปฏิบติัการบริหารงานบุคคลมีความแตกต่างกบัโรงเรียนขนาดกลาง
และโรงเรียนขนาดใหญ่39 
 เทดิศักดิ์  ประการแก้ ไดว้จิยัเร่ือง ปัญหาการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงชั้นท่ี 1-3 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคายเขต 2 ผลการศึกษาพบวา่ระดบัปัญหา
การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 1-3 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
หนองคายเขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นการวางแผน
อตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่งของสถานศึกษาขนาดเล็กมีปัญหาอยูใ่นระดบัมากดา้นการออกจาก
ราชการสถานศึกษาทั้ง 3 ขนาดมีปัญหาอยู่ในระดบันอ้ยส่วนดา้นท่ีเหลือมีปัญหาอยูใ่นระดบัปาน
กลางทั้ง 3 ขนาดและผลการเปรียบเทียบระดบัปัญหาในการบริหารงานบุคลากรของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาทั้ง 3 ขนาดทั้งโดยภาพรวมและรายดา้นมีปัญหาการบริหารงานบุคลากรไม่แตกต่าง
กนั40 
 นิตยา  นิลรัตน์  ไดว้จิยัเร่ือง การบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 พบวา่สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขนาดเล็กราย
ดา้นท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือการจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังานรายดา้นท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมากมี 3 รายดา้นคือการวางแผนบุคลากรการบ ารุงรักษาบุคลากรและการพฒันาบุคลากร
ยกเวน้ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานผูบ้ริหารโรงเรียนมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากส่วนราย
ดา้นท่ีมีการปฏิบติัในระดบัปานกลางมี 2 รายดา้นคือการสรรหาและการคดัเลือกบุคลากรและการ

                                                           
39วรายทุธสุวรรณา, “สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาพิจิตร เขต 1”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราช
ภฏัเพชรบูรณ์), 2549,  128 หนา้. 

40เทิดศกัด์ิประการแกว้, “ปัญหาการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 
1-3 สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคายเขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม), 2547, 130 หนา้. 
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ให้บุคลากรพน้จากงานสภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขนาดใหญ่รายดา้นท่ีมีการปฏิบติั
อยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือการจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังานส่วนรายด้านอ่ืนๆผูบ้ริหารมีการปฏิบติัใน
ระดบัมากทุกดา้นปัญหาในการบริหารงานบุคคลทั้งโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่มี
รายดา้นท่ีมีปัญหาอยูใ่นระดบัมากคือการสรรหาและการคดัเลือกบุคลากรส่วนรายดา้นอ่ืนๆมีปัญหา
อยูใ่นระดบันอ้ย41 
 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานบุคคลดงักล่าว จะเห็นว่าหน่วยงานต่างๆ มีการ
ด าเนินงานดา้นการบริหารงานบุคคลในลกัษณะคลา้ยคลึงกนั โดยถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ี
ส าคญัท่ีสุดของการบริหารกิจการจึงตอ้งให้ความส าคญัในขั้นตอนการบริหารงานบุคคล ดา้นการ
ไดม้าซ่ึงบุคลากร การบ ารุงรักษาบุคลากรไวใ้นหน่วยงานและการให้บุคลากรพน้จากหนา้ท่ี แต่ใน
การปฏิบติัให้เป็นไปตามขั้นตอนยงัมีขอ้จ ากดัและปฏิบติัอยู่ในเกณฑ์น้อย ทั้งน้ีเป็นปัจจยัหลายๆ
ดา้นเป็นตวัแปร เช่น ระบบโครงสร้างของหน่วยงาน การไดรั้บการสนบัสนุนอตัราก าลงัท่ีเพียงพอ 
ตามโครงสร้าง การส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้และสวสัดิการให้แก่บุคลากร ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ของผูบ้ริหาร ระบบบริการขอ้มูลข่าวสาร และผูรั้บผิดชอบดา้นการบริหารงานบุคคล
ตลอดจนอ านาจหน้าท่ีในการบริหารงานบุคคลท่ีมีอยู่ในหน่วยงานนั้นๆยงัคงเป็นเร่ืองส าคญัท่ี
จะตอ้งมีการพฒันาใหเ้หมาะสมต่อเน่ืองและเป็นจริงยิง่ข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
41นิตยา นิลรัตน์, “การบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสุราษฎร์ธานี , วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์), 2547, 123 หนา้. 
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2.7 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งศึกษา การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30ตามแนวคิดของ พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กระทรวงศึกษาธิการดงัภาพท่ี 2.1 
         
 ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

สถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
1. สถานภาพ 
     - ผูบ้ริหาร 
     - ครูผูส้อน 
2. ขนาดสถานศึกษา 
     - ขนาดเล็ก 
     - ขนาดกลาง 
     - ขนาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดั 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

ประกอบด้วย 
1.  ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 
2. ดา้นการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
3. ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
4.  ดา้นวนิยัและการรักษาวนิยั 
5.  ดา้นการออกจากราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบั การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30 ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research) เพื่อใหก้ารวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ผูว้จิยัก าหนดวธีิด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 3.1.1 ประชำกร ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 จ  านวน 1,963 คน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวจัิย 
 จากประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 1,963 คน ผูว้จิยัไดใ้ชต้ารางส าเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan1) เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample size) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 397 
คน และเพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาด 
ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสถานภาพ แลว้เทียบสัดส่วน
ตามขนาดของสถานศึกษา ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3.1  
    
 
 

                                                        
1บุญชม  ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบื้องต้น, พิมพ์คร้ังท่ี 7,(กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 

2545), หนา้ 44. 
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ตำรำงที ่3.1 จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอนสังกัดส ำนักงำน
เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 

 

สถำนภำพและขนำด
ของสถำนศึกษำ 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

ผู้บริหำรฯ ครูผู้สอน รวม ผู้บริหำรฯ ครูผู้สอน รวม 
1. ขนาดเล็ก 21 287 308 17 49 66 
2. ขนาดกลาง 40 645 685 32 110 142 
3. ขนาดใหญ่ 37 933 970 29 160 189 

รวม 98 1,865 1,963 78 319 397 
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูศึ้กษาวิจยั
จดัสร้างข้ึน เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ลกัษณะ
ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Ratting Scale) ตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดค่า ดงัน้ี 
 5  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด    
 4 หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั มาก   
 3 หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั ปานกลาง   
 2 หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั นอ้ย   
 1 หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด    
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3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการบริหารงาน

บุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามขั้นตอนดงัน้ี 

3.3.1 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการก าหนดนิยามศพัท์เฉพาะในตวัแปรท่ี
ศึกษาทั้ง 5 ดา้นไวใ้นบทท่ี 1 แลว้สร้างขอ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้นให้มีความสอดคลอ้ง
กบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไวแ้ต่ละดา้นนั้นไดข้อ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้น ดงัน้ี 1.ดา้น
การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่งมี 11 ขอ้ 2. ดา้นการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง มี 15 
ขอ้ 3. ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ มี 13 ขอ้4. ดา้นวินยัและการรักษาวินยั
มี 13 ขอ้ 5. ดา้นการออกจากราชการ มี 11 ขอ้ 

3.3.2 หาค่า IOC โดยน าแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาให้
ผูเ้ช่ียวชาญ ไดต้รวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการบริหารการศึกษา โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความตรงของขอ้ค าถามโดยการหาดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ (Item-objective congruence: IOC) ซ่ึงค่า IOC 
ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี มีค่า IOC โดยรวมเท่ากบั 1.00 แสดงให้เห็นวา่ค่า IOC ของ
แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยัมีค่ามากกว่า 0.50 ทุกขอ้ค าถาม สามารถสรุปได้ว่าทุกขอ้ค าถามมี
ความสอดคลอ้งเหมาะสมกบันิยาม ดงันั้นสามารถตดัสินไดว้า่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งเหมาะสม
หรือมีความตรงเชิงเน้ือหา  

3.3.3 การวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability)โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้
(Try-out) กบัผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน แลว้น าขอ้มูลท่ี
เก็บรวบรวมไดไ้ปวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายดา้นและโดยรวม
ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา(Alpha coefficient)โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach)ไดค้่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถามทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.97และไดค้่าความเช่ือมัน่รายดา้นอยู่
ระหวา่ง 0.84-0.96 โดยเกณฑ์ค่าความเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมควรอยู่ระหวา่ง 0.60 – 1.00 แสดงว่าค่า
ความเช่ือมัน่ท่ีวิเคราะห์ได้ดังกล่าวมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด สามารถน าไปใช้ในการวิจยัได ้       
ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2 
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ตำรำงที ่3.2 แสดงค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) รำยด้ำนและโดยรวมของแบบสอบถำม 
 

กำรบริหำรงำนบุคคล ค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) 
1. ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 0.85 
2. ดา้นการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 0.88 
3. ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 0.84 
4. ดา้นวนิยัและการรักษาวนิยั 0.89 
5. ดา้นการออกจากราชการ 0.96 

โดยรวม 0.97 
 

3.3.4 น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างและด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัต่อไป 
 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงเดือนสิงหาคม -
กนัยายน 2556 ตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.4.1 ผูว้ิจยัมีหนงัสือถึงรองอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
เพื่อขอให้มีหนังสือขอความร่วมมือ ถึงหัวหน้าฝ่ายการจดัการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน เพื่อขอความร่วมมือให้ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งในการศึกษาวจิยั ไดต้อบแบบสอบถามในการวจิยัคร้ังน้ี 
 3.4.2 จดัเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกบัจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะตอบแบบสอบถามใน
แต่ละคร้ัง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในช่วงเดือนสิงหาคม – กนัยายน 2556 ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 397 ชุด 
 3.4.3 ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยขอให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาแต่ละสถานศึกษาเก็บให้ได้
ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์และใช ้แบบสอบถามทั้งหมด 397 ชุด ไดคื้น 397ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ใชเ้วลา 60 
วนั 
 3.4.5 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถาม ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้มาตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
สมบูรณ์ของขอ้มูล ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 397 ชุด 
 3.4.6 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปท าการวเิคราะห์ และสรุปผลการศึกษา 
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3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูปใน

การวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 
3.5.1 วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป จ าแนกเป็นสถานภาพและขนาดสถานศึกษาของ

กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามโดยหาค่าความถ่ี (Ferquency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
3.5.2 วิเคราะห์การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 30น ามาหาค่าเฉล่ีย (X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) แลว้น าไป
เปรียบเทียบกบัเกณฑแ์ปลความหมาย ดงัน้ี2 

4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.01 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
3.5.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30 จ  าแนกตามสถานภาพโดยการทดสอบที (t – test
แบบ Independentsamples) 

3.5.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30 จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (F-testแบบOne way ANOVA) เม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติจะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 

3.5.5 วิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะในระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30โดยหาความถ่ีและร้อยละ วิเคราะห์
ดว้ยวธีิการเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
 
 
 
 

                                                        
2เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 53. 
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3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชส้ าหรับการท าวจิยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 
 1. สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ
(Percentage)ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)ส าหรับบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
 2.สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t – test) 
 3.สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าเอฟ (F – test) การ
ทดสอบความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One–Way ANOVA) 
  



 

 

 

 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ือง การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 30เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาระดบัการบริหารงานบุคคลใน5 ดา้นคือ ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหนงงดา้น
การสรรหาและการบรรจุแตงงตั้งดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการดา้นวินยัและ
การรักษาวินัยและดา้นการออกจากราชการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 30และศึกษาเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคลใน 5 ดา้นจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

ผู ้วิจ ัยได้ใช้เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้บริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนซ่ึงเป็นบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 จากสถิติประจ าปี 2555 จากประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัจ านวน 1,963 
คน ผูว้ิจยัไดใ้ช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie&Morgan) เพื่อก าหนดขนาดกลุงม
ตวัอยงาง (Sample Size) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.97 ซ่ึงไดก้ลุงมตวัอยงาง จ  านวน 397 คน และเพื่อให้
กลุงมตวัอยงางมีการกระจายไปตามสัดสงวนของประชากรในสถานศึกษาแตงละขนาด ผูว้ิจยัได้ใช้
วิธีการสุงมอยงางงงาย (Simple Random Sampling) แบบแบงงชั้น (Stratified Random Sampling) ตาม
สถานภาพ แลว้น าแบบสอบถามมาด าเนินการวเิคราะห์ และประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ค านวณหาคงาสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวิจยัให้ครบถว้น ตามท่ีตั้งไว ้โดยมี
ล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวจิยัคร้ังน้ี เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัความสะดวกในการวิเคราะห์และการเสนอผล

การวเิคราะห์ ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ดงัน้ี 

X  
n 

แทน 
แทน 

คงาเฉล่ีย (Mean) 
กลุงมตวัอยงาง (Sample) 

S.D.  
SS 

แทน 
แทน 

คงาสงวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ผลรวมก าลงัสองของขอ้มูล (Sumof squares) 

df แทน องศาอิสระ (Degreesof freedom) 

MS แทน คงาเฉล่ียผลรวมก าลงัสองของขอ้มูล (Mean squares) 
t  แทน คงาสถิติทดสอบที (t - test) 
F แทน คงาสถิติทดสอบเอฟ(F - test) 
* 
** 

แทน 
แทน 

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P 0.05) 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (P 0.01) 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้จิยัก าหนดขนาดกลุงมตวัอยงางในการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน
397 คนไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 397 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
 
ตารางที ่4.1 ความถี่และร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 

  

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

1. สถานภาพ 
 1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 1.2 ครูผูส้อน 

 
78 

319 

 
19.60 
80.40 

2. ขนาดของโรงเรียน 
   2.1 ขนาดเล็ก 
   2.2 ขนาดกลาง 

 2.3 ขนาดใหญง 

 
66 

142 
189 

 
16.60 
35.80 
47.60 
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 จากตารางท่ี 4.1 พบวงา บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มธัยมศึกษาเขต 30 เม่ือจ าแนกตามสถานภาพพบวงา เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาจ านวน 78
คน (ร้อยละ 19.60) ครูผูส้อนจ านวน 319 คน (ร้อยละ 80.40) และ เม่ือจ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาขนาดเล็กจ านวน 66 คน (ร้อยละ 16.60) ขนาดกลาง จ านวน 142 คน (ร้อยละ 35.80) 
และขนาดใหญงจ านวน 189 คน (ร้อยละ 47.60) 
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 30เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ในสงวนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจัยข้อแบงงเป็น 3 สง วน ได้แกง             

1) ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ผลการเปรียบเทียบ
ระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ าแนกตามสถานภาพ 3)ผลการเปรียบเทียบ
ระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาน าเสนอ
ในรูปตารางประกอบการบรรยายปรากฏดงัตารางตงอไปน้ี 

4.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา ผลการวเิคราะห์มีดังนี ้

4.3.1.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 

ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหนงงเป็นผลการ
วเิคราะห์คงาเฉล่ีย คงาสงวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2 ผลการวิ เคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน         
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านการวางแผน
อตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 

 

ข้อที่ ด้านการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง X  S.D. แปลผล 
1. การจดัท าภาระงานส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในโรงเรียน 
4.27 0.66 มาก 

2. การวิเคราะห์ภารกิจงานส าหรับข้าราชการการแจ้ง
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหผู้เ้รียน 

4.24 0.67 มาก 

3. การประเมินความต้องการก าลังคนกับภารกิจของ
โรงเรียน 

4.38 0.67 มาก 

4. การจดัท าแผนอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

4.14 0.77 มาก 

5. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสงวนรงวมใน
การวางแผนอตัราก าลงัของโรงเรียน 

4.50 0.62 มาก 

6. การน าแผนอตัราก าลงัมาก าหนดต าแหนงงขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 

4.17 0.74 มาก 

7. การน าแผนอตัราก าลังสูงการปฏิบติั ในการจดัครูเข้า
สอนและจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน 

4.25 0.71 มาก 

8. การประเมินเพื่อขอปรับปรุงการก าหนดต าแหนงงของ
ข้า ราชการค รูและบุคลากรทางการ ศึกษาตาม
หลกัเกณฑ ์ก.ค.ศ.ก าหนด 

4.24 0.72 มาก 

9. การรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันปัญหาและความ
ตอ้งการเพื่อวางแผนก าลงัคนของสถานศึกษา 

4.26 0.68 มาก 

10. การวางแผนและการก าหนดต าแหนงงของขา้ราชการ
ครูเป็นการคาดการลงวงหน้าเพื่อจะก าหนดจ านวน
ต าแหนงงและอตัรา 
 

4.28 0.70 มาก 
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ตารางที ่ 4.2  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน          
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านการวางแผน
อตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง (ต่อ) 
 

ข้อที่ ด้านการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง X  S.D. แปลผล 

11. ต าแหนงงและอตัราพิจารณาจากจ านวนนกัเรียนจ านวน
ขนาดของสถานศึกษา 

4.21 0.73 มาก 

รวม 4.27 0.48 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวงา สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการบริหารงานบุคคล ด้านการวางแผน
อตัราก าลงัและก าหนดต าแหนงงโดยรวมอยูงในระดบัมาก (= 4.27) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวงา 
อยูงในระดบัมากทุกขอ้ 

มีขอ้สังเกตวงาขอ้ท่ีมีคงาเฉล่ียสูงสุดคือขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสงวนรงวมในการ
วางแผนอตัราก าลงัของโรงเรียน (X = 4.50) และขอ้ท่ีมีคงาเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือการจดัท าแผนอตัราก าลงั
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา (X = 4.14) 

4.3.1.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
จ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30 ด้านการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนด
ต าแหนงง จ  าแนกตามสถานภาพโดยใชว้ธีิทดสอบคงาที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่ 4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน     
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ด้านการวางแผนอัตราก าลัง
และก าหนดต าแหน่ง จ าแนกตามสถานภาพ 

 

การบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig. 

n 
  S.D. n 

  S.D. 

การวางแผนอตัราก าหลัง
และก าหนดต าแหน่ง 

78 4.12 0.55 319 4.28 0.45 1.74 0.08 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบวงา ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความเห็นตงอการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นการวางแผน
อตัราก าลงัและก าหนดต าแหนงงไมงแตกตงางกนั 

4.3.1.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน       
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จ าแนกขนาดของสถานศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30ท่ีมีขนาดของสถานศึกษาแตกตงางกนัจ าแนกเป็น3 ขนาดคือ
ขนาดเล็กขนาดกลาง และขนาดใหญงโดยวิธีการทดสอบคงาเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์คงาความ
แปรปรวนทางเดียว (One-WayANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่ 4.4 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่งทีม่ีขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกนั 

 

ด้านการ
วางแผน
อตัราก าลงั
และก าหนด
ต าแหน่ง 

ค่าเฉลีย่ตามขนาดของ
สถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.25 4.28 4.32 
ระหวงางกลุงม 2 0.87 0.44 

1.90 0.15 ภายในกลุงม 394 77.13 0.23 
รวม 396 78.02  

 

 จากตารางท่ี 4.4 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีขนาดแตกตงางกนั 3 ขนาดมีการปฏิบติัดา้นการ
วางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหนงง ไมงแตกตงางกนั 
 4.3.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 30ด้าน การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 4.3.2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ด้าน การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30 ดา้นการสรรหาและบรรจุแตงงตั้งเป็นผลการวิเคราะห์คงาเฉล่ีย 
คงาสงวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

 

ข้อที่ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง X  S.D. แปลผล 
1. การด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
4.27 0.66 มาก 

2. เสนอเหตุผลและความจ าเป็นตงอการเรียนการสอนของ
โรงเรียนไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อขอความ
เห็นชอบในการบรรจุแตงงตั้ งบุคลากรในโรงเรียนอยงาง
เหมาะสม 

4.24 0.67 มาก 

3. การจ้าง ลูกจ้างประจ าและลู กจ้างชั่วคราวโดยใช้ เ งิน
งบประมาณตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนด 

4.38 0.67 มาก 

4. การรักษาราชการแทนและรักษาราชการในต าแหนงงกรณีท่ี
ไมงมีผูด้  ารงต าแหนงงผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือมีแตงไมงอาจ
ปฏิบติัราชการได ้

4.14 0.77 มาก 

5. การขอสงวนอัตราก าลังข้าราชการครูในสาขาวิชาท่ีขาด
แคลนและมีความตอ้งการบรรจุแตงงตั้งเพื่อการจดัการเรียน
การสอนไดต้รงตามความตอ้งการของโรงเรียน 

4.50 0.62 มาก 

6. การสรรหาบุคคลในรูปคณะกรรมการท่ีมาจากทุกฝง ายใน
ชุมชน 
 

4.17 0.74 มาก 

7. การก าหนดหลกัเกณฑ์การสรรหาบุคลากรให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของสถานศึกษาเป็นไปดว้ยความโปรงงใสและ
ยติุธรรม 

4.26 0.71 มาก 

8. การด าเนินการพิจารณาใหข้า้ราชการในสถานศึกษายา้ย
สับเปล่ียนไปสถานศึกษาอ่ืนภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาได ้

4.24 0.72 มาก 

9. การด าเนินการบรรจุแตงงตั้งขา้ราชการครูซ่ึงลาออกไปสมคัร
รับเลือกตั้งหรือด ารงต าแหนงงทางการเมืองกลบัเขา้รับ
ราชการในสายงานเดิมได ้

4.42 0.68 มาก 
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ตารางที ่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง (ต่อ) 
 

ข้อที่ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง X  S.D. แปลผล 
10. การพิจารณาสั่งใหข้า้ราชการครูหรือลูกจา้งประจ าพน้จาก

การทดลองปฏิบติัราชการ 
4.25 0.73 มาก 

11. การคดัเลือกบุคคลท่ีเช่ียวชาญหรือช านาญการเขา้รับราชการ
กรณีความจ าเป็นหรือเหตุพิเศษกรณีเหตุความจ าเป็นอยงางยิง่
ได ้

4.20 0.76 
 

มาก 

12. การประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานวทิยฐานะและ
เล่ือนต าแหนงงได ้

4.34 0.71 
 

มาก 

13. การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะดา้นของบุคคลท่ีเขา้สอบ
คดัเลือกเขา้รับราชการครูตามตอ้งการได ้

4.19 0.81 มาก 

14. การประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของบุคลกรทาง
การศึกษา 

4.28 0.85 มาก 

15. การคดัเลือกบุคคลท่ีเช่ียวชาญหรือช านาญการเขา้รับราชการ
กรณีจ าเป็น อยงางโปรงงใส 

4.16 0.81 มาก 

รวม 4.24 0.52 มาก 
 

 จากตารางท่ี4.5สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัการบริหารงานบุคคล ดา้นการสรรหาและ
บรรจุแตงงตั้ง โดยรวม อยูงในระดบัมาก (= 4.24) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวงา อยูงในระดบั
มากทุกขอ้ 
 มีขอ้สังเกตวงา ขอ้ท่ีคงาเฉล่ียสูงสุดคือการขอสงวนอตัราก าลงัขา้ราชการครูในสาขาวิชาท่ี
ขาดแคลนและมีความตอ้งการบรรจุแตงงตั้งเพื่อการจดัการเรียนการสอนไดต้รงตามความตอ้งการ
ของโรงเรียน (X = 4.50) สงวนขอ้ท่ีมีคงาเฉล่ียต ่าสุดคือการรักษาราชการแทนและรักษาราชการใน
ต าแหนงงกรณีท่ีไมงมีผูด้  ารงต าแหนงงผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือมีแตงไมงอาจปฏิบติัราชการได ้
(X = 4.14) 
 4.3.2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง จ าแนกตาม
สถานภาพ 
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 ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30 ดา้นการสรรหาและบรรจุแตงงตั้ง จ  าแนกตามสถานภาพโดย
ใชว้ธีิทดสอบคงาที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที่ 4.6 ผลการวิ เคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน           

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งจ าแนกตามสถานภาพ 

 

การบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
t Sig. 

n 
  S.D. n 

  S.D. 

ด้านการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง 

78 4.23 0.61 319 4.28 0.51 0.14 0.89 

  

 จากตารางท่ี 4.6 พบวงา ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นตงอการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30 ดา้นการ
สรรหาและบรรจุแตงงตั้งไมงแตกตงางกนั 
 4.3.2.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง จ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา 
 ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30ด้านการสรรหาและบรรจุแตงงตั้ ง จ  าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาแตกตงางกนั จ าแนกเป็น3 ขนาดคือขนาดเล็กขนาดกลาง และขนาดใหญงโดยวิธีการ
ทดสอบคงาเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์คงาความแปรปรวนทางเดียว (One-WayANOVA) ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่ 4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน          
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งทีม่ีขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกนั 

 

ด้านการสรร
หาและบรรจุ

แต่งตั้ง 

ค่าเฉลีย่ตามขนาดของ
สถานศึกษา แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.21 4.24 4.27 
ระหวงางกลุงม 2 0.62 0.31  

1.15 
 

0.31 ภายในกลุงม 394 88.92 0.27 
รวม 396 89.54  

   

 จากตารางท่ี 4.7 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีขนาดแตกตงางกนั 3 ขนาดมีการปฏิบติัดา้นการ
สรรหาและบรรจุแตงงตั้ง ไมงแตกตงางกนั 
 4.3.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 4.3.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ 
 ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการ เป็นผล
การวเิคราะห์คงาเฉล่ีย คงาสงวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 
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ตารางที่  4.8 ผลการวิ เคราะ ห์ระดับการบ ริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน               
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

 

ข้อที่ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ X  S.D. แปลผล 
1. การแจง้ภาระงานและมาตรฐานวิชาชีพแกงขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษากงอนมีการมอบหมายหน้าท่ีให้
ปฏิบติังาน 

4.23 0.72 มาก 

2. การประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามขอ้ตกลงท่ีก าหนดรงวมกนั 

4.21 0.77 มาก 

3. การเล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามนโยบายและหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีโรงเรียน
ก าหนด 

4.27 0.73 มาก 

4. การด าเนินการเก่ียวกบัการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราช 
อิสริยาภรณ์แกงขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน 

4.35 0.70 มาก 

5. การด าเนินการเก่ียวกบัการขอมีบตัรประจ าตวัเจา้หน้าท่ีรัฐ
ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

4.06 0.83 มาก 

6. การสงงเสริมการศึกษา การฝึกอบรม การศึกษาดูงานหรือ
ปฏิบติังานวจิยัตามความตอ้งการของโรงเรียน 

4.30 0.72 มาก 

7. รายงานผลการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนแตงละคร้ังให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับทราบและ
เสนอแนะประกอบการพิจารณา 

4.29 0.71 มาก 

8. การเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษารงวมกันก าหนด
เกณฑพ์ิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปีในสงวนท่ีเป็นความ
รับผดิชอบของสถานศึกษา 

4.33 0.73 มาก 

9. การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี แกงบุคคลโดยยึดผล
การปฏิบติังานโดยใชห้ลกัคุณธรรม 

4.32 0.73 มาก 

10 การสนบัสนุนให้บุคลากรไดพ้ฒันาตนเองเพื่อพฒันาผลงาน
ในการเล่ือนวทิยฐานะอยงางตงอเน่ือง 

4.03 0.79 มาก 
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ตารางที ่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน         
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (ต่อ) 
 

ข้อที่ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ X  S.D. แปลผล 

11 การจดัใหมี้สวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกแกงบุคลากร
ในสถานศึกษาอยงางเหมาะสมทัว่ถึง 

3.95 0.80 มาก 

12 การสนบัสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ไปศึกษาดูงาน
เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท างานกบับุคลากรใน
สถานศึกษาอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

4.38 0.72 มาก 

13 การพฒันาบุคลากรด้วยการจดัปฐมนิเทศ การนิเทศภายใน 
การจัดหาหรือจัดท าเอกสารแนะน าการปฏิบัติงาน สง ง
บุคลากรไปอบรม ประชุมสัมมนา ไปศึกษาดูงาน ไปศึกษา
เพิ่มเติม เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ จัดประชุม จัดอบรม
สัมมนาในโรงเรียน หรือจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรใน
ลกัษณะอ่ืนๆ 

4.21 0.77 มาก 

รวม 4.23 0.56 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวงา สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการบริหารงานบุคคล ดา้นการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการ โดยรวม อยูงในระดบัมาก (= 4.23) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวงา อยูงในระดบัมากทุกขอ้ 
 มีขอ้สังเกตวงา ขอ้ท่ีคงาเฉล่ียสูงสุดคือการด าเนินการเก่ียวกบัการเสนอขอพระราชทานเคร่ือง
ราช อิสริยาภรณ์แกงขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน (= 4.35) สงวนขอ้ท่ีมี
คงาเฉล่ียต ่าสุดคือการจดัให้มีสวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกแกงบุคลากรในสถานศึกษาอยงาง
เหมาะสมทัว่ถึง (=3.95) 
 4.3.3.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ จ าแนกตามสถานภาพ  
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 ผลการวเิคราะห์เพื่อการเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30 ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบติั
ราชการ จ าแนกตามสถานภาพโดยใชว้ธีิทดสอบคงาที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการจ าแนกตามสถานภาพ 

 

การบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig. 

n 
  S.D. n 

  S.D. 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

78 4.33 0.63 319 4.22 0.55 1.05 0.29 

 

จากตารางท่ี 4.9 พบวงา ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นตงอการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30 ดา้นการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการไมงแตกตงางกนั 

4.3.3.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
จ าแนกขนาดของสถานศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบระดบัการการบริหารงานบุคคลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30 ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการท่ีมีขนาด
ของสถานศึกษาแตกตงางกนั จ  าแนกเป็น3 ขนาดคือขนาดเล็กขนาดกลาง และขนาดใหญงโดยวิธีการ
ทดสอบคงาเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์คงาความแปรปรวนทางเดียว (One-WayANOVA) ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.10 
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ตารางที่ 4.10 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน          
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการทีม่ีขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกนั 

 

การ
เสริมสร้าง
ประสิทธิภา
พการปฏิบัติ
ราชการ 

ค่าเฉลีย่ตามขนาดของ
สถานศึกษา แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.20 4.22 4.24 
ระหวงางกลุงม 2 0.11 0.05  

0.17 
 

0.84 ภายในกลุงม 394 103.71 0.31 
รวม 396 103.82  

 

 จากตารางท่ี 4.10 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีขนาดแตกตงางกนั 3 ขนาด มีการปฏิบติัดา้น
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการไมงแตกตงางกนั 
 4.3.4 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30ด้านวินัยและการรักษาวินัย และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 4.3.4.1 ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นวนิยัและการรักษาวนิยั  
 ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ด้านวินัยและการรักษาวินัย เป็นผลการวิเคราะห์คงาเฉล่ีย       
คงาสงวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.11 
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ตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ระดับระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน     
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านวนัิยและการรักษาวนัิย 

 

ข้อที่ ด้านวนัิยและการรักษาวนัิย X  S.D. แปลผล 
1. การแตงงตั้ งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในทุกกรณี

เก่ียวกบัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนใน
โรงเรียน 

4.49 0.62 มาก 

2. การแตงงตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการเก่ียวกบัวินยัและการ
รักษาวินยั กรณีความผิดวินยัร้ายแรงและกรณีความผิดวินยัไมง
ร้ายแรง 

4.34 0.70 มาก 

3. การสังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใสง ป้องกนั ขจดัเหตุเพื่อมิให้
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนกระท าผิด
วนิยั 

4.01 0.77 มาก 

4. การก าหนดมาตรการและการด าเนินการป้องกนัการกระท าและ
ประพฤติผดิวนิยัของขา้ราชการครูในโรงเรียน 

4.14 0.73 มาก 

5. การสงงเสริมสนับสนุนให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประพฤติปฏิบติัดา้นวนิยัและการรักษาวนิยั 

4.25 0.71 มาก 

6. การก าหนดแนวทางในการปฏิบติั กรณีมีการร้องเรียนขอความ
เป็นธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน 

4.44 0.69 มาก 

7. การใหค้วามรู้และแนวปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัวนิยัขา้ราชการ 4.18 0.75 มาก 
8. ด าเนินการแกไ้ขบุคลากรท่ีมีปัญหาหรือไมงปฏิบติัตามระเบียบ

วนิยัในรูปของคณะกรรมการ 
4.37 0.68 มาก 

9. การให้ครูและบุคลากรปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ 

4.28 0.68 มาก 

10. การอนุญาตให้ข้าราชการครูลาออกด้วยความสมัครใจไป
ปฏิบติังานใดๆตามความประสงคข์องทางราชการ 

4.22 0.70 มาก 

11. การยบัย ั้งการลาออกของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา 
 

4.41 0.71 มาก 
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ตารางที ่4.11 ผลการวิเคราะห์ระดับระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านวินัยและการรักษา
วนัิย (ต่อ) 
 

ข้อที่ ด้านวนัิยและการรักษาวนัิย X  S.D. แปลผล 

12. การอนุญาต การลาทุกประเภทตามระเบียบก าหนด 4.41 0.72 มาก 
13. การเสริมสร้างวนิยัและการด าเนินทางวนิยัของขา้ราชครู 4.12 0.84 มาก 

รวม 4.29 0.53 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบวงา สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการบริหารงานบุคคล ดา้นวินยัและการ
รักษาวินยั โดยรวม อยูงในระดบัมาก (= 4.29) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวงา อยูงในระดบัมาก
ทุกขอ้ 

ขอ้สังเกต ขอ้ท่ีคงาเฉล่ียสูงสุดคือการแตงงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงในทุกกรณี
เก่ียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน ( X =4.49) สงวนข้อท่ีมี
คงาเฉล่ียต ่าสุดคือการสังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใสง ป้องกนั ขจดัเหตุเพื่อมิให้ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนกระท าผดิวนิยั (X =4.01) 

4.3.4.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ด้านวินัยและด้านวินัยและการรักษาวินัย จ าแนก
ตามสถานภาพ 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30 ด้านวินัยและการรักษาวินัย จ าแนกตาม
สถานภาพโดยใชว้ธีิทดสอบคงาที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.12 
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ตารางที ่4.12 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน         
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านวินัยและการรักษาวินัย
จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ด้าน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 

t Sig. 
N 

  S.D. n 
  S.D. 

ด้านวนัิยและการรักษาวนัิย 78 4.30 0.70 319 4.28 0.51 0.16 0.87 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบวงา ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นตงอการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30 
ดา้นวนิยัและการรักษาวนิยั ไมงแตกตงางกนั 

4.3.4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จ าแนกขนาดของสถานศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30 จ าแนกขนาดของสถานศึกษาแตกตงางกนั จ  าแนกเป็น3 ขนาด
คือขนาดเล็กขนาดกลาง และขนาดใหญงโดยวิธีการทดสอบคงาเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์คงาความ
แปรปรวนทางเดียว (One-WayANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.13 
 
ตารางที่ 4.13 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน         

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านวินัยและการรักษาวินัย 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

 
 

ด้านวนัิยและ
การรักษาวนัิย 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด ของ
สถานศึกษา แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.23 4.15 4.12 
ระหวงางกลุงม 2 0.02 0.01  

0.33 
 

0.97 ภายในกลุงม 394 93.01 0.28 
รวม 396 93.03  
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 จากตารางท่ี 4.13 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีขนาดแตกตงางกนั 3 ขนาดมีการปฏิบติัดา้น
วนิยัและการรักษาวินยั ไมงแตกตงางกนั 
 4.3.5 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านการออกจากราชการ และเปรียบเทียบจ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 4.3.5.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านการออกจากราชการ 
 ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ด้านการออกจากราชการ เป็นผลการวิเคราะห์คงาเฉล่ีย          
คงาเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี  4.14 
 
ตารางที ่4.14 ผลการวิ เคราะ ห์ระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ข้ันพื้นฐาน               

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านการออกจากราชการ  
 

ข้อที่ ด้านการออกจากราชการ X  S.D. แปลผล 
1. การด าเนินการเก่ียวกบัการลาออกจากราชการของขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
4.32 0.60 มาก 

2. การตรวจสอบคุณสมบติัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามมาตรฐานการก าหนดต าแหนงง 

4.20 0.68 มาก 

3. การให้ขา้ราชการครูออกจากราชการ กรณีพบวงา ขาดคุณสมบติั
ทัว่ไป พร้อมรายงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตน้สังกดัใหท้ราบ 

4.16 0.63 มาก 

4. การแตงงตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัและ
สอบสวน กรณีเหตุอนัควรสงสัยตามระเบียบปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 

4.05 0.72 มาก 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการก าหนดต าแหนงง 
 

4.29 0.67 มาก 

6. การพิจารณาให้ขา้ราชการครูสายงานการสอนโอนไปรับ
ราชการสังกดัสงวนอ่ืน 

4.25 0.67 มาก 

7. การพิจารณาอนุญาตใหข้า้ราชการครูสายงานการสอนทุกระดบั
ในสถานศึกษาลาออกจากราชการได ้

4.34 0.68 มาก 
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ตารางที ่4.14 ผลการวิเคราะห์ระดับระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านการออกจากราชการ 
(ต่อ) 
 

ข้อที่ ด้านการออกจากราชการ X  S.D. แปลผล 
8. การยบัย ั้งการลาออกจากราชการของขา้ราชการครูสายงานการ

สอนทุกระดบัได ้
4.11 0.74 มาก 

9. การพิจารณาสั่งใหข้า้ราชการไปชงวยราชการท่ีหนงวยงานอ่ืนได ้ 4.11 0.76 มาก 
10 การอนุญาตใหข้า้ราชการครูท่ีถูกเพิกถอนใบประกอบวชิาชีพ 4.24 0.73 มาก 
11. การอนุญาตใหข้า้ราชการครูและบุคลากรลาออกไปด ารง

ต าแหนงงทางการเมืองมีผลตั้งแตงวนัขอลาออก 
4.10 0.79 มาก 

รวม 4.11 0.74 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.14 พบวงา สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการบริหารงานบุคคล ดา้นการออกจาก
ราชการโดยรวม อยูงในระดบัมาก (= 4.11) และเม่ือพิจารณา เป็นรายขอ้พบวงา อยูงในระดบัมากทุก
ขอ้ 
 มีข้อสังเกต เม่ือพิจารณารายข้อ ข้อท่ีคงาเฉล่ียสูงสุดคือผู ้บริหารพิจารณาอนุญาตให้
ขา้ราชการครูสายงานการสอนทุกระดบัในสถานศึกษาลาออกจากราชการได้ (X = 4.34) สงวนขอ้ท่ี
มีคงาเฉล่ียต ่าสุดคือการแตงงตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัและสอบสวน กรณีเหตุ
อนัควรสงสัยตามระเบียบปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง (X = 4.05) 
 4.3.5.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ด้านการออกจากราชการ จ าแนกตามสถานภาพ 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ด้านการออกจากราชการจ าแนกตาม
สถานภาพโดยใชว้ธีิทดสอบคงาที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.15 
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ตารางที่ 4.15 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน     
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ด้านการออกจากราชการ 
จ าแนกตามสถานภาพ 

 

การบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig. 

n 
  S.D. n 

  S.D. 

ด้านการออกจากราชการ 78 4.16 0.67 319 4.20 0.52 0.42 0.67 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบวงา ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นตงอการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30
ดา้นการออกจากราชการไมงแตกตงางกนั 

4.3.5.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ด้านการออกจากราชการ จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30ท่ีมีขนาดของสถานศึกษาแตกตงางกนั จ  าแนกเป็น3 ขนาดคือ
ขนาดเล็กขนาดกลาง และขนาดใหญงโดยวิธีการทดสอบคงาเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์คงาความ
แปรปรวนทางเดียว (One-WayANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.16 
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ตารางที่ 4.16 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ด้านการออกจากราชการ 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

 
 

ด้านการออก
จากราชการ 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด ของ
สถานศึกษา แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

 
4.16 

 

 
4.18 

 
4.21 

ระหวงางกลุงม 2 0.37 0.18  
0.63 

 
0.53 ภายในกลุงม 394 95.23 0.27 

รวม 396 95.60  
  

 จากตารางท่ี 4.16 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีขนาดแตกตงางกนั 3 ขนาดมีการปฏิบติัดา้นการ
ออกจากราชการไมงแตกตงางกนั 
 



 
 

 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
การวิจยัเร่ือง การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 เพื่อศึกษาระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30ใน 5 ดา้นคือ ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและ
ก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัราชการดา้นวินยัและการรักษาวินยั และดา้นการออกจากราชการและเปรียบเทียบระดบัการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30
ใน 5 ดา้นนั้น จ  าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษาประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30 ตวัแปรท่ี
ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาระดบัการบริหารงานของบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 5 
ดา้น คือดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง ดา้นการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งดา้น
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการดา้นวินยัและการรักษาวินยัและดา้นการออกจาก
ราชการเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน
ประกอบดว้ยตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะเคร่ืองมือเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ไดแ้ก่ สถานภาพและขนาดสถานศึกษาตอนท่ี 2 แบบสอบถาม
เก่ียวกบัระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale)ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) โดยแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากับ0.97การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนาเพื่อหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย    
( ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนสถิติอา้งอิงใชค้่าสถิติการทดสอบที (t – test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ(F – test) ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA) เม่ือพบวา่มีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่
(Scheffe’)โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสังคมศาสตร์ ซ่ึงสามารถสรุป
ผลการวจิยั ตามขอ้คน้พบ (fact –findings) ไดด้งัต่อไปน้ี 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ  
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5.1 สรุปผลการวจิัย 
 การสรุปผลการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิจยัขอ้มูลตามรายละเอียดในแต่ละส่วน
ต่อไปน้ี 
 5.1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการวิจยัพบว่า สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจ านวน78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.60 ครูผูส้อนจ านวน 319 คนคิดเป็นร้อยละ 80.40 และ 
เม่ือจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ16.60 ขนาดกลาง 
จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 และขนาดใหญ่จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.6. 
 5.1.2 ระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มธัยมศึกษา เขต 30 ด้านการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่งโดยรวมอยู่ในระดบัมาก          
(= 4.27) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วน
ร่วมในการวางแผนอตัราก าลงัของโรงเรียน (X = 4.50) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือการจดัท าแผน
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา (X = 4.14)  
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ไม่แตกต่างกนั 
และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
 5.1.3 ระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ ง และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 30ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.24) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการขอสงวนอตัราก าลงัขา้ราชการครูในสาขาวิชาท่ี
ขาดแคลนและมีความตอ้งการบรรจุแต่งตั้งเพื่อการจดัการเรียนการสอนไดต้รงตามความตอ้งการ
ของโรงเรียน (X = 4.50) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือการรักษาราชการแทนและรักษาราชการใน
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ต าแหน่งกรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได ้       
(X = 4.14)  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ไม่แตกต่างกนั 
และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

5.1.4 ระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 30ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการโดยรวม อยู่ในระดบัมาก      
(= 4.23) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

โดยมีขอ้สังเกตมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการด าเนินการเก่ียวกบัการเสนอขอ
พระราชทานเคร่ืองราช อิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน             
( X = 4.35) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือการจดัให้มีสวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกแก่
บุคลากรในสถานศึกษาอยา่งเหมาะสมทัว่ถึง (X = 3.95) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ไม่แตกต่างกนั 
และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

5.1.5 ระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านวินัยและการด าเนินการทางวินัย และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 30ดา้นวินยัและการด าเนินการทางวินยัโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.29) และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

โดยมีขอ้สังเกต ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงในทุก
กรณีเก่ียวกบัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน (X = 4.49) ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือการสังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่ ป้องกนั ขจดัเหตุเพื่อมิให้ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนกระท าผดิวนิยั (X = 4.01)  
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ไม่แตกต่างกนั 
และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

5.1.6 ระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30ด้านการออกจากราชการ และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา 

การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 30 ด้านการออกจากราชการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.11) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

โดยมีขอ้สังเกต เม่ือพิจารณารายขอ้ ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียสูงสุดคือผูบ้ริหารพิจารณาอนุญาตให้
ขา้ราชการครูสายงานการสอนทุกระดบัในสถานศึกษาลาออกจากราชการได ้(X = 4.34) ส่วนขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัและสอบสวน กรณีเหตุ
อนัควรสงสัยตามระเบียบปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง (X = 4.05) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ไม่แตกต่างกนั 
และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 การวิจยัเร่ืองการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 30 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลจากการศึกษาตามกรอบ
แนวคิดในการวจิยั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 5.2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน              
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการวิจยัพบว่าการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง โดยรวม อยูใ่น
ระดบัมากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนคาดการล่วงหนา้เพื่อจะก าหนด
จ านวนต าแหน่งรวมทั้งระดบัการศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บ
การพฒันา ความรู้ ความสามารถ ตลอดเวลาซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สนิท คงภักดี กล่าวว่า 
การบริหารงานบุคคลด้านการวางแผนและการก าหนดต าแหน่งของขา้ราชการครูและบุคลากร
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ทางการศึกษาคือเป็นการคาดการล่วงหนา้เพื่อจะก าหนดจ านวนต าแหน่งและอตัราโดยพิจารณาจาก
จ านวนนกัเรียนจ านวนขนาดของสถานศึกษารวมทั้งระดบัการการศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันาให้มีวิทยฐานะเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตาม
มาตรฐานต าแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะ ซ่ึงสอดคล้องกับ การศึกษาของ เสนาะ ติเยาว์  การ
บริหารงานบุคคล คือ การบริหารทางด้านการวางแผน การจดัรูปงาน การอ านวยการและการ
ควบคุมหนา้ท่ีต่าง ๆ ทางดา้นบุลากรเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารของผูป้ฏิบติังานทุกคน
และสนองความตอ้งการของสังคมอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมท่ีสุด เม่ือพิจารณาในแง่ของ
วตัถุประสงค์อาจให้ค  าจ  ากัดความของการบริหารงานบุคคลว่าเป็นกระบวนการในการพฒันา
น าไปใชแ้ละประเมินนโยบาย ระเบียบปฏิบติั วธีีการ และโครงการเก่ียวกบับุคคลในองคก์าร การบ
ริหางานงานบุคคลเป็นกระบวนการท่ีท าให้ไดค้น ใชค้นและบ ารุงรักษาคนท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานในจ านวนท่ีเพียงพอและเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณรงค์ เกษียร ไดศึ้กษา
เร่ืองการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอ าเภอโพธ์ิไทรสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุบลราชธานีเขต2ผลการศึกษาพบวา่ สภาพการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ทั้งในภาพรวมและรายดา้นโดยดา้นท่ีมีการปฏิบติัสูงสุดคือดา้นการ
วางแผนและการก าหนดต าแหน่งรองลงมาคือดา้นวินยัและการด าเนินการทางวินยัส่วนดา้นท่ีมีการ
ปฏิบติัต ่าสุดคือดา้นการออกจากราชการ  
 จากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน มีความเห็นต่อ การบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30ดา้นการ
วางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษา
และครูผูส้อนมีกระบวนการคาดการณ์ความตอ้งการก าลงัคนในองคก์ารล่วงหนา้ตอ้งการบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีความรู้ ความสามารถตามต าแหน่งงาน ประเภทของงาน จ านวนของต าแหน่งงาน 
วนัเวลาท่ีก าหนดซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ  กิตติ  กังวานรัตนกุลและคณะ  กล่าวว่า การ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ดา้นการวางแผนก าลงัคนคือกระบวนการคาดการณ์ความตอ้งการ
ก าลงัคนในองค์การล่วงหน้าว่าตอ้งการอตัราก าลงัประเภทใดระดบัใดจ านวนเท่าใดและตอ้งการ
เม่ือใดการวางแผนก าลงัคนยงัรวมไปถึงการเปรียบเทียบก าลงัคนท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเพื่อให้เกิดความ
มัน่ใจว่ามีจ  านวนและประเภทบุคคลตรงตามความตอ้งการโดยคุณสมบติับุคคลนั้นตรงกบัความ
จ าเป็นของงานและตอ้งพร้อมใชง้านทนัทีเม่ือหน่วยงานตอ้งการดงันั้นการวางแผนก าลงัคนส าหรับ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกระบวนการด าเนินการจดัอตัราก าลงัคนให้เหมาะสม
ทั้งปริมาณและคุณภาพซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ฤกษ์ชัย  ใจค าปันได้ศึกษาการบริหารงาน
บุคลากรในสถานศึกษาอ าเภอจอมทอง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พบวา่ สภาพ
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การบริหารงานบุคลากรมีการวางแผนใชบุ้คลากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด มีการใชแ้ผนควบคู่กบัการ
ท างาน มีการแต่งตั้งให้บุคลากรเขา้ปฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจน โดยท าเป็นค าสั่ง มีการประชุมช้ีแจง
กบับุคลากรก่อนเร่ิมปฏิบติังาน ส่งเสริมใหบุ้คลากรพฒันาตนเองไดอ้ยา่งอิสระ  
 จากผลการวิจยัพบว่า สถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีระดบัการบริหารงานบุคคลดา้น
การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ไม่แตกต่างกัน อาจมีสาเหตุมาจาก ผู ้บริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อน ได้ยึดหลกัการของกระทรวงศึกษาธิการ การวางแผนอตัราก าลงัและ
ก าหนดต าแหน่ง การวเิคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพสภาพความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจของ
สถานศึกษา อยู่ตลอดเวลา ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการของ กระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่าการ
บริหารงานบุคคลประกอบดว้ย การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง ประกอบดว้ย 1.การ
วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจของสถานศึกษา 2. การจดัท า
ภาระงานส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. แจง้ภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพเกณฑ์การประเมินผลงานแก่ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาก่อนมีการมอบหมายหนา้ท่ีใหป้ฏิบติังานซ่ึงสอดคลอ้งกบังาน วิจยัของ
บุญจันทร์  ประทุมชัย ไดท้  าการวิจยัเร่ืองสภาพการด าเนินการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบวัล าภูเขต 1และเขต 2 ผลการวิจยัพบว่าขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีอยูใ่นโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีสภาพการด าเนินการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียนไมแ่ตกต่างกนั  
 5.2.2 ระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ด้าน การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ ง และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการวิจยัพบว่า การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โดยรวม อยูใ่นระดบัมากทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการจดัการสอบแข่งขนัการสอบคดัเลือกการแต่งตั้งการประเมินตาม
ต าแหน่งวิทยฐานะ ให้กบับุคลากรทางการศึกษา และผูท่ี้สนใจเขา้มาร่วมในสายงานการศึกษาซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สนิท คงภักดีกล่าววา่ การบริหารงานบุคคลดา้นการบรรจุและการแต่งตั้ง
คือ การสอบแข่งขนัการคดัเลือกกรณีจ าเป็นหรือเหตุพิเศษการแต่งตั้งการประเมินตามต าแหน่งวิทย
ฐานะ การเล่ือนวทิยฐานะการประเมินต าแหน่งและวทิยฐานะการทดลองการปฏิบติัราชการการยา้ย
การลาออกจากราชการการโอนการเล่ือนต าแหน่งจากการคดัเลือกการสอบคดัเลือกการรักษาการใน
ต าแหน่งและการปฏิบติัราชการชัว่คราวซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บรรจบ  ศรีประภาพงศ์ ได้
ศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา



84 
  

ฉะเชิงเทรา เขต 2พบว่าดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและการก าหนดต าแหน่ง ดา้นการสรรหาและ
การบรรจุแต่งตั้ง และด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ อยู่ในระดบัมาก ซ่ึง
สอดคล้องกับงายวิจัยของ ณรงค์  เกษียร ได้ศึกษาเร่ืองการบริหารงานบุคคลของผู ้บริหาร
สถานศึกษาในอ าเภอโพธ์ิไทรสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต2ผลการศึกษา
พบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการปฏิบติัอยู่ในระดับมากทั้งใน
ภาพรวมและรายดา้น 
 จากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน มีความเห็นต่อ การบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30ดา้นการ
สรรหาและบรรจุแต่งตั้งไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจาก การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เป็นบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร ในการวางแผนล่วงหน้า
เพื่อสรรหาบุคคลไดมี้หน้าท่ีตรงตามความสามารถ ซ่ึงสอดคลอ้งแนวคิดของปราชญา  กล้าผจัญ   
ไดก้ล่าวถึงกระบวนการบริหารวา่มีกิจการส าคญัอยู ่5 ประการไดแ้ก่1) การวางแผนเป็นการก าหนด
จุดประสงค์ว่าจะท าอย่างไรเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จนั้น 2) การจดัองค์การเป็นการออกแบบและ
พฒันาองคก์ารข้ึนมา 3) การอ านวยการ (Directing) เป็นการส่ือสารจูงใจพนกังานการตดัสินใจและ
แกไ้ขปัญหาในหน่วยงานเพื่องานส าเร็จตามเป้าหมาย 4)การควบคุม (Controlling) เป็นการก าหนด
มาตรฐานการปฏิบติังานการวดัผลการปฏิบติังานและการแกไ้ขผลการปฏิบติังาน5)การจดับุคลากร
ลงสู่หน่วยงาน (Staffing) เป็นการสรรหาบรรจุบุคคลท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังานขององคก์ารตอ้ง
ตัดสินใจ ซ่ึ งสอดคล้องกับแนวคิด ภาคภูมิ  ภูมาก  ก ล่ าวว่า  การบรรจุและการแต่งตั้ ง
หมายถึง กระบวนการในการแสวงหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถเขา้มาท างานในองค์การ ซ่ึง
กระบวนการน้ีเร่ิมตน้ตั้งแต่การแสวงหาบุคคลเขา้มาท างาน จนส้ินสุดเม่ือบุคคลมาสมคัรงานใน
องคก์าร แหล่งในการสรรหามี 2 แหล่งใหญ่ ๆ คือ จากแหล่งภายในองค์การ จากแหล่งภายนอก
องค์การ การแต่งตั้งหมายถึง การท่ีก าหนดให้พนกังานท่ีเพิ่งรับเขา้มาท างานใหม่ ให้เขา้ไปท างาน
ในหนา้ท่ีใดหนา้ท่ีหน่ึง ท่ีก าหนดใหห้ลงัจากท่ีไดผ้า่นขั้นตอนต่าง ๆ มาแลว้ 
 จากผลการวิจยัพบวา่ สถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีระดบั การบริหารงานบุคคลดา้น
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งไม่แตกต่างกนั อาจมีสาเหตุมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน 
ได้ยึดหลกัการของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง คือ ด าเนินการ
สอบแข่งขนั สอบคดัเลือก และคดัเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษในต าแหน่งครูผูช่้วย ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอยา่งถูกตอ้งซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการของ กระทรวงศึกษาธิการ กล่าววา่การ
บริหารงานบุคคลประกอบด้วยการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ ง ประกอบด้วย 1.ด าเนินการ
สอบแข่งขนั สอบคดัเลือก และคดัเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษในต าแหน่งครูผูช่้วย ครู และ
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บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา 2.สถานศึกษาด าเนินการบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งวิทย
ฐานะและให้ไดรั้บเงินเดือนตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 3.จดัท าทะเบียนประวติัของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์          
การบริหารงานบุคคล คือ กระบวนการในการบริหารก าลงัคนขององคก์รผ่านทางการวางนโยบาย 
กฎ ระเบียบ และขั้นตอนการท างาน เป็นงานท่ีเก่ียวกบัสมาชิกท่ีปฏิบติังานในองค์กร เพื่อให้ได้
บุคลากรท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบติังานทั้งในดา้นปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดย
การจดับุคลากรเข้าท างานจะเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารงานบุคคล ซ่ึงจะประกอบด้วยงานท่ี
ส าคญัๆ คือ การสรรหา การคดัเลือก ค่าตอบแทนและส่ิงจูงใจ การประเมินผล การปฏิบติังานการ
เล่ือนต าแหน่งและการโยกยา้ย เพื่อจดัคนใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของงาน 
 5.2.3 ระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการวิจยัพบว่า การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการ โดยรวม อยู่
ในระดบัมากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารให้ความสนใจและส่งเสริมพฒันาประสิทธิภาพของ
บุคลากรตลอดเวลาซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการ กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าการบริหารงานบุคคล
ประกอบดว้ยการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ ประกอบดว้ย 1.ก าหนดหลกัสูตร
การพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาตนเองของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและสถานศึกษา2.ด าเนินการพฒันาบุคลากรตามท่ีก าหนดหลกัสูตรไว ้3.การพิจารณา
ความดีความชอบ 4.การจดัสวสัดิการและเสริมสร้างขวญั ก าลงัใจให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คมสัน สุริแสง ไดศึ้กษาเร่ืองสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอบา้นผอืสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานีเขต 4ผลการศึกษา
พบวา่สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูใ่นระดบัมากทั้งในภาพรวมและราย
ด้าน โดยด้านท่ีมีการปฏิบติัสูงสุดคือด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บรรจบ  ศรีประภาพงศ์ ไดศึ้กษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า การบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าดา้นการวางแผน
อตัราก าลงัและการก าหนดต าแหน่ง ดา้นการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง และดา้นการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ อยูใ่นระดบัมาก  
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 จากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน มีความเห็นต่อ การบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30ดา้นการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการไม่แตกต่างกันอาจเน่ืองมาจากการด าเนินการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติัตนให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
ประจกัษแ์ละผลงานเพื่อไดรั้บค าชมเชย รางวลั ส่งเสริมตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ
สนิท คงภักดีกล่าวว่าการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการคือ เป็นการด าเนินการของผูบ้งัคบับญัชาเพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและปฏิบัติราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีผลงานเป็นท่ีประจกัษแ์ละประเมินผลงานเพื่อบ าเหน็จความชอบได้แก่การบนัทึกค า
ชมเชยรางวลัเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติการเล่ือนขั้นเงินเดือนเงินวิทยพฒัน์การจดัสวสัดิการและ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กล่าวถึงความส าคญัของการบริหารงานบุคคลไวว้่า การบริหารงานบุคคล ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการคือ ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานโดยตรง ผูบ้ริหารท่ีดี คือ ผูท่ี้ใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารงานบุคคลให้ทุกคน
ร่วมมือกนัปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด 
 จากผลการวิจยัพบว่า สถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีระดบัการบริหารงานบุคคลดา้น
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการไม่แตกต่างกัน อาจมีสาเหตุมาจากผู ้บริหาร
สถานศึกษาการวางแผน การจดัรูปงาน การอ านวยการและการควบคุมหนา้ท่ีต่าง ๆ ทางดา้นบุลากร
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การของผูป้ฏิบติังานทุก ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของเสนาะ      
ติเยาว์กล่าวว่า การบริหารงานบุคคล คือ การบริหารทางด้านการวางแผน การจดัรูปงาน การ
อ านวยการและการควบคุมหนา้ท่ีต่าง ๆ ทางดา้นบุลากรเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารของ
ผูป้ฏิบติังานทุกคนและสนองความตอ้งการของสังคมอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาในแง่ของวตัถุประสงคอ์าจให้ค  าจ  ากดัความของการบริหารงานบุคคลวา่เป็นกระบวนการ
ในการพฒันาน าไปใชแ้ละประเมินนโยบาย ระเบียบปฏิบติั วีธีการ และโครงการเก่ียวกบับุคคลใน
องค์การ การบริหางานงานบุคคลเป็นกระบวนการท่ีท าให้ได้คน ใช้คนและบ ารุงรักษาคนท่ีมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในจ านวนท่ีเพียงพอและเหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย         
เทดิศักดิ์ ประการแก้ ไดศึ้กษาปัญหาการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 1-3 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคายเขต 2 ผลการศึกษาพบวา่ระดบัปัญหาการบริหารงาน
บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 1-3 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคายเขต 2 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและ
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ก าหนดต าแหน่งของสถานศึกษาขนาดเล็กมีปัญหาอยู่ในระดับมากด้านการออกจากราชการ
สถานศึกษาทั้ง 3 ขนาดมีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยส่วนดา้นท่ีเหลือมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลางทั้ง 3 
ขนาดและผลการเปรียบเทียบระดบัปัญหาในการบริหารงานบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษาทั้ง 3 
ขนาดทั้งโดยภาพรวมและรายดา้นมีปัญหาการบริหารงานบุคลากรไม่แตกต่างกนั 
 5.2.4 ระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านวินัยและการรักษาวินัย และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการวิจยัพบว่า การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นวินยัและการรักษาโดยรวมอยู่ในระดบัมากทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่าสถานศึกษามีการเสริมสร้างและพฒันาครูและบุคลากรให้มีระเบียบวินัยกฏหมายกฏ
ขอ้บงัคบั ของสถานศึกษาอยา่งเคร่งครัดซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการของ กระทรวงศึกษาธิการ กล่าว
วา่การบริหารงานบุคคลประกอบดว้ย วินยัและการศึกษาวินยั มีขอบข่ายการด าเนินงานดงัน้ี 1.กรณี
ความผดิวนิยัไม่ร้ายแรง 2. กรณีความผดิวนิยัร้ายแรง 3.การอุทธรณ์ 4.การร้องทุกข์ 5.การเสริมสร้าง
และการป้องกนัการกระท าผดิวนิยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สนิท คงภักดีกล่าววา่ดา้นวินยัและ
การรักษาวินยัหมายถึงการเสริมสร้างและพฒันาครูและบุคลากรให้มีระเบียบวินยัการด าเนินการ
ทางวินยัการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ซ่ึงสอดคล้องงานวิจยัของ ณรงค์ เกษียรไดศึ้กษาเร่ืองการ
บริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอ าเภอโพธ์ิไทรสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุบลราชธานีเขต2ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายดา้นโดยดา้นท่ีมีการปฏิบติัสูงสุด คือ ดา้นการวางแผน
และการก าหนดต าแหน่ง ดา้นวินยัและการรักษาวินยัส่วนดา้นท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุดคือ ดา้นการออก
จากราชการ 
 จากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน มีความเห็นต่อ การบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30ดา้นวินยั
และการด าเนินการทางวนิยัไม่แตกต่างกนัอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน มีวินยั 
ท าตามกฏขอ้บงัคบั ระเบียบ และแบบธรรมเนียมท่ีก าหนดให้ปฏิบติัตามรักษาวินยัโดยเคร่งครัดอยู่
เสมอส่งผลดีต่อความส าเร็จขององค์กรซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด สมพงษ์  คงกระพันธ์กล่าวว่า 
วนิยั คือ กฎหมายกฏ ขอ้บงัคบั ระเบียบ และแบบธรรมเนียมท่ีก าหนดให้ปฏิบติัตามหรืองดเวน้การ
ปฏิบติั ข้าราชการต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามถือว่า ผูน้ั้น
กระท าผดิวนิยัจะตอ้งไดรั้บโทษ (มาตรา 65) ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีส่งเสริมและดูแลระมดัระวงัให้ผู ้
อยู่ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามวินัย ถ้ารู้ว่าผู ้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใดกระท าผิดวินับ จะต้อง
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ด าเนินการทางวนิยัทนัที ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดละเลย ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ี ผูน้ั้นกระท าผิดวินยั (มาตรา 82)
ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ ธงชัยสันติวงษ์ มีความเห็นว่าการบริหารงานบุคคลเป็นหน้าท่ีของ
หน่วยงานทุกระดบัจึงหมายถึงภารกิจของผูบ้ริหารทุกคนและผูช้  านาญการดา้นบริหารงานบุคคลท่ี
มุ่งปฏิบติัให้กิจกรรมทั้งปวงท่ีเก่ียวกบับุคคลระเบียบ วินยั เพื่อให้ปัจจยัดา้นบุคคลขององค์กรเป็น
ทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลาอนัท่ีจะส่งผลดีต่อความส าเร็จขององคก์ร 
 จากผลการวิจยัพบว่า สถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีระดบัการบริหารงานบุคคลดา้น
วินัยและการรักษาวินัยไม่แตกต่างกันอาจมีสาเหตุมาจากผูบ้ริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
นโยบาย ระเบียบปฏิบติั วีธีการและโครงการเก่ียวกบับุคคลในองค์การการบริหารงานบุคคลเป็น
กระบวนการท่ีท าให้ได้คน ใช้คนและบ ารุงรักษาคนท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เสนาะ ติเยาว์ การบริหารงานบุคคล คือ การบริหารทางดา้นการวางแผน 
การจดัรูปงาน การอ านวยการและการควบคุมหน้าท่ีต่าง ๆทางวินยั ทางดา้นบุลากรเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ขององค์การของผูป้ฏิบัติงานทุกคนและสนองความต้องการของสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมท่ีสุด เม่ือพิจารณาในแง่ของวตัถุประสงคอ์าจให้ค  าจ  ากดัความของการ
บริหารงานบุคคลวา่เป็นกระบวนการในการพฒันาน าไปใชแ้ละประเมินนโยบาย ระเบียบปฏิบติั วีธี
การและโครงการเก่ียวกบับุคคลในองคก์าร การบริหางานงานบุคคลเป็นกระบวนการท่ีท าให้ไดค้น 
ใช้คนและบ ารุงรักษาคนท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในจ านวนท่ีเพียงพอและเหมาะสมซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ เกษียรได้ศึกษาเร่ืองการบริหารงานบุคคลของผู ้บริหาร
สถานศึกษาในอ าเภอโพธ์ิไทร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผลการศึกษา
พบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการปฏิบติัอยู่ในระดับมากทั้งใน
ภาพรวมและรายด้านโดยดา้นท่ีมีการปฏิบติัสูงสุด คือ ดา้นการวางแผนและการก าหนดต าแหน่ง 
ดา้นวนิยัและการด าเนินการทางวนิยัไม่แตกต่างกนั 
 5.2.5 ระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านการออกจากราชการ และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการวิจยัพบว่าการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นการออกจากราชการโดยรวมอยู่ในระดบัมากทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะสถานศึกษามีการรณรงคใ์ห้ขา้ราชการครูรู้ขอ้กฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานมากข้ึน ท า
ให้บุคลากรทางการศึกษากลัวการให้ออกจากราชการ กรณีพบว่า ขาดคุณสมบติัทัว่ไป พร้อม
รายงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตน้สังกดัให้ทราบซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการของ กระทรวงศึกษาธิการ 
กล่าววา่การบริหารงานบุคคลประกอบดว้ย การออกจากราชการมีขอบข่ายการด าเนินงานดงัน้ี 1. 
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การลาออกจากราชการ 2.การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พน้ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการหรือไม่
ผา่นการเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ต ่ากวา่เกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. ก าหนด 3.การออกจากราชการ
กรณีขาดคุณสมบติัทัว่ไป 4.การให้ออกจากราชการไวก่้อน 5.การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับ
ราชการนานหรือเหตุทดแทน 6.กรณีมีมลทินมวัหมอง 7.กรณีไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาล
หรือ รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุกในความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ ซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของ ณรงค์ เกษียรไดศึ้กษาเร่ืองการบริหารงานบุคคลของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอ าเภอโพธ์ิไทรสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต2ผล
การศึกษาพบวา่ สภาพการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก
ทั้งในภาพรวมและรายด้านซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คมสัน สุริแสง ไดศึ้กษาเร่ืองสภาพและ
ปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอบ้านผือสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุดรธานีเขต 4 ผลการศึกษาพบวา่สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อยูใ่นระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายดา้น 
 จากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน มีความเห็นต่อ การบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30ดา้นการ
ออกจากราชการ ไม่แตกต่างกนั อาจมีสาเหตุมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน มีความเข้าใจ
ในกฎระเบียบขา้ราชการ เป็นอยา่งดี รับรู้รับทราบอยูต่ลอดเวลาในขอ้กฎหมายทางราชการ ทัง่การ
ออกจากราชการเหตุต่างๆซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สตางค์  มงคลสุข  กล่าววา่ ดา้นการออกจาก
ราชการดว้ยเหตุทดแทน คือ การออกจากราชการเพราะทางราชการเลิก หรือยุบต าแหน่ง หรือมี
ค าสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด ซ่ึงรวมถึง การท่ีกฎหมายก าหนดให้มหาวิทยาลยั เป็นหน่วยงานใน
ก ากบัของรัฐ และท าให้ขา้ราชการในสังกดั ตอ้งโอนไปเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัดว้ยเช่นกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สนิท คงภักดี กล่าววา่ ดา้นการออกจากราชการหมายถึงการพิจารณาให้
บุคคลพน้จากต าแหน่งสิทธิหนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่างๆท่ีมีเฉพาะต าแหน่ง 
 จากผลการวิจยัพบว่า สถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีระดบัการบริหารงานบุคคลดา้น 
การออกจากราชการ ไม่แตกต่างกนั อาจมีสาเหตุมาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาสั่งการส่งเสริมและ
สอดแทรก อบรมพฒันาดา้นกฎระเบียบ วินยัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้บุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ 
เพื่อไม่ให้บุคลากรปฏิบติัผิดระเบียบ วินยัราชการ อนัส่งผลให้ออกจากราชการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ์ กล่าวว่าการบงัคับบญัชาสั่งการ หน้าท่ีในการสั่งการต่าง ๆ ของ 
ผู ้บังคับบัญชา ซ่ึงจะกระท าให้ส าเร็จด้วยดี ก็โดยท่ีผู ้บริหารกระท าตนเป็นตัวอย่างท่ีดีของ
ผูใ้ต้บังคับบัญชา จะต้องเข้าใจผูใ้ต้บังคับบัญชาของตน เข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและองคก์ารท่ีมีอยู ่ตลอดจนจะตอ้งมีการติดต่อส่ือสารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตน
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เป็นประจ าอยู่ เสมอหากองค์การท่ี เป็นอยู่ไม่ เหมาะสมก็ต้องปรับปรุงแก้ไข และถ้าหาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคนใดหย่อนประสิทธิภาพ ก็จ  าเป็นตอ้งให้ออกเพื่อปรับปรุงก าลงัคนท่ีมีอยู่ให้
เหมาะสมยิง่ข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สนิท คงภักดี ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการบริหารงานบุคคล
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จ านวน 6 ด้าน และ
เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลของผู ้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตาม
ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษาผลการวิจยัสรุปได้ดงัน้ี 1) ความคิดเห็นท่ีมีต่อการ
บริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 โดยรวม
อยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 2) เปรียบเทียบความคิดเห็น
ท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 
จ าแนกตามประสบการณ์โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ยกเวน้
ดา้นการวางแผนและก าหนดต าแหน่งดา้นการบรรจุแต่งตั้งและดา้นการออกจากราชการไม่แตกต่าง
กนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ 3) เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน
โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่าง 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัเร่ืองการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30 มีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ดงัน้ี 
 5.3.1.ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 จากผลการวิจัยผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน มีระดับการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30 พิจารณารายดา้นจาก
ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดในแต่ละดา้น 
 5.3.1.1 จากการวิจยัเร่ืองการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่งผูบ้ริหารควร
ให้มีการจัดการเรียนการสอน ของครูท่ีเหมาะสม มีชั่วโมงสอนท่ีเพียงพอ จัดตามความรู้
ความสามารถของบุคลากร และส่งเสริมอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพื่อจดัการเรียน
การสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5.3.1.2 จากการวิจยัเร่ืองการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ผูบ้ริหารควรใชห้ลกัความมี
เหตุผล ในการดูแลเอาใจใส่บุคลากร ใหค้วามส าคญักบัการท างานในองคก์ร 
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 5.3.1.3 จากการวิจยัเร่ืองการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30ดา้นเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการผูบ้ริหารควร
ยึดหลกัภูมิคุม้กนัในการส่งเสริมบุคลากรให้พฒันาตนเอง ในทุกๆดา้น ทั้งทางดา้นการพฒันาใน
หนา้ท่ีสอน หรือ หนา้ท่ีพิเศษ รวมไปถึงความกา้วหนา้ในอนาคต 
 5.3.1.4 จากการวิจยัเร่ืองการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30ดา้นวินัยและการรักษาวินยัดงันั้นผูบ้ริหารควรใช้เง่ือนไข
คุณธรรม โดยมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาความดี ความชอบ มีการแจง้หลกัเกณฑ์เพื่อให้บุคลากร
ทราบ เป็นมาตรฐานเดียวกนั 
 5.3.1.5 จากการวิจยัเร่ืองการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30ดา้นการออกจาราชการผูบ้ริหารควรใชเ้ง่ือนไขความรู้ ในการ
วางแผนอตัราก าลงัในอนาคต และการก าหนดต าแหน่งท่ีเพียงพอกบัอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน   
 5.3.2ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 จากขอ้คน้พบจากงานการวจิยั เร่ือง การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30มีขอ้เสนอแนะในการน าไปใชด้งัน้ี 
 5.3.2.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรน าผลการวจิยัท่ีไดไ้ปเป็นขอ้มูลในการพฒันาคุณภาพการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลต่อโรงเรียนอย่างสูงสุด ซ่ึงจากผลการวิจยั
พบวา่ดา้นการออกจากราชการ มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมในระดบัมากและมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ 
4.11 จากทั้งหมด 5 ด้าน จึงควรพฒันาและก าหนดแนวปฏิบติัในด้านการออกจากราชการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 30 ใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
 5.3.2.2 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาท่ีรับผิดชอบในการบริหารงานบุคคล ควร
น าผลการวจิยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลสารสนเทศในการพฒันาสถานศึกษาในสังกดัใหไ้ดม้าตรฐานและเกิด
ประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
 5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 5.3.3.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความ
คิดเห็นของชุมชน ผูป้กครอง และกรรมการสถานศึกษา 
 5.3.3.2 ควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกบัแบบอยา่งท่ีดีของความส าเร็จในการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30 
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บรรจบ ศรีประภาพงศ.์ “ศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2”.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์, 2548. 
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วรายุทธสุวรรณา . “ภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

พิจิตร เขต 1. เพชรบูรณ์”.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์, 2549. 

เทิดศกัด์ิประการแก้ว. “ปัญหาการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 1-3 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคายเขต 2”. วิทยานิพนธ์ครุศสาสตรมหาบัณฑิต
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 2547. 

นิตยานิลรัตน์.“การบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั :มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.
2547.  

 

 3) บทความในวารสาร 
ญฐัวชัรจนัทรโรธรณ์. การบริหารของผู้น าในทศวรรษหน้า. วารสารการศึกษา. ฉบบัท่ี 23, 2545. 
เฉลา ประเสริฐสังข.์ มนุษย์ปัจจัยแห่งการพฒันาทีย่ัง่ยนื. วารสารวชิาการ. สภาบนัราชภฏัร้อยเอด็  

ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 ประจ าวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2546.  
 

4) เวบ็ไซต์ 
กิตติ  กงัวานรัตนกุลและคณะ. การวางแผนก าลังคนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา . สืบค้นท่ี ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
http://www.moe.go.th..              

ภาคภูมิ ภูมาก. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. สืบคน้ท่ี http://www.gotoknow.org.  
กล่ินจนัทร์ เขียวเจริญ. การส่งเสริมการจัดการความรู้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 

สืบคน้ท่ี http://www.opdc.go.th. 
สตางค ์มงคลสุข. กบข. กบัการออกจากราชการ. สืบคน้ท่ี http://stanglibrary.wordpress.com.23. 
สมพงษ ์คงกระพนัธ์. วนัิยข้าราชการครู. สืบคน้จาก http://www.kroobannok.com.  
 

2. ภาษาองักฤษ 
1) General Book 

Flippo. E.B. Management : A Behavior Approach. Boston : Allyn and Bacon. 1970. 
 

http://www.gotoknow.org/
http://www.opdc.go.th/
http://stanglibrary.wordpress.com/
http://www.kroobannok.com/
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 

เร่ือง การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 

ค าช้ีแจง  
แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30ประกอบดว้ย 5ดา้นคือ 1.ดา้นการ
วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 2.ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ ง 3.ด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ4.ดา้นวินยัและการรักษาวินยัและ5.ดา้นการออกจาก
ราชการ 

ลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ  
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น

แบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Checklist) ประกอบดว้ยสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 

การตอบแบบสอบถามของท่านคร้ังน้ี  ผูว้จิยัจะถือเป็นความลบัและใชเ้ฉพาะงานวจิยัในคร้ังน้ี
เท่านั้น  ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณอยา่งยิง่ในการใหค้วามร่วมมืออยา่งดี  มา ณ โอกาส  น้ี 

 
 
 
 

นางสาวนิตยากร ข่วงทิพย ์
นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที ่ 1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง : โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง  (     )  หนา้ขอ้ความท่ีเป็นจริง 
1. สถานภาพ 
 (     ) ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 (     ) ครูผูส้อน 
 
2.           ขนาดสถานศึกษา 

 (     ) ขนาดเล็ก 
(     )  ขนาดกลาง 

 (     ) ขนาดใหญ่ 
 
ตอนที ่ 2    แบบสอบถามการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ค าช้ีแจง 

ขอใหท้่านพิจารณาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 30ในแต่ละดา้นและแต่ละขอ้วา่อยูใ่นระดบัใด   โดยเขียนเคร่ืองหมาย 
ลงในช่องระดบัการมีส่วนร่วมเพียงระดบัเดียวใน 5 ระดบั  ดงัน้ี 

 5 หมายถึงการปฏิบติังานของครูผูส้อนในมากท่ีสุด 
 4 หมายถึงการปฏิบติังานของครูผูส้อนในระดบัมาก 
3 หมายถึงการปฏิบติังานของครูผูส้อนในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึงการปฏิบติังานของครูผูส้อนในระดบันอ้ย 
1 หมายถึงการปฏิบติังานของครูผูส้อนในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ข้อ การบริหารงานบุคคล 
ระดับการปฏิบัติงาน ส าหรับ 

ผู้วจิัย 5 4 3 2 1 

 1.ด้านการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง       
1 การจดัท าภาระงานส าหรับขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
     (    ) V1 

2 การวเิคราะห์ภารกิจงานส าหรับขา้ราชการการแจง้
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหผู้เ้รียน 

     (    ) V1 

3 การประเมินความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจของ
โรงเรียน 

     (    ) V3 

4 การจดัท าแผนอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

     (    ) V4 

5 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม
ในการวางแผนอตัราก าลงัของโรงเรียน 

     (    ) V5 

6 การน าแผนอตัราก าลงัมาก าหนดต าแหน่งขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 

     (    ) V6 

7 การน าแผนอตัราก าลงัสู่การปฏิบติั ในการจดัครูเขา้
สอนและจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน 

     (    ) V7 

8 การประเมินเพื่อขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง
ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลกัเกณฑ ์ก.ค.ศ.ก าหนด 

     (    ) V8 

9 การรวบรวมขอ้มูลสภาพปัจจุบนัปัญหาและความ
ตอ้งการเพื่อวางแผนก าลงัคนของสถานศึกษา 

     (    ) V9 

10 การวางแผนและการก าหนดต าแหน่งของขา้ราชการ
ครูเป็นการคาดการณ์ล่วงหนา้เพื่อจะก าหนดจ านวน
ต าแหน่งและอตัรา 

     (    ) V10 

11 ต าแหน่งและอตัราพิจารณาจากจ านวนนกัเรียน
จ านวนขนาดของสถานศึกษา 
 

     (    ) V11 
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ข้อ การบริหารงานบุคคล 
ระดับการปฏิบัติงาน ส าหรับ 

ผู้วจิัย 5 4 3 2 1 

 2.ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง       
12 การด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ

เป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน 

     (    ) V12 

13 เสนอเหตุผลและความจ าเป็นต่อการเรียนการสอน
ของโรงเรียนไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เพื่อขอความเห็นชอบในการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
ในโรงเรียนอยา่งเหมาะสม 

     (    ) V13 

14 การจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวโดยใชเ้งิน
งบประมาณตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนด 

     (    ) V14 

15 การรักษาราชการแทนและรักษาราชการในต าแหน่ง
กรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได ้

     (    ) V15 

16 การขอสงวนอตัราก าลงัขา้ราชการครูในสาขาวชิาท่ี
ขาดแคลนและมีความตอ้งการบรรจุแต่งตั้งเพื่อการ
จดัการเรียนการสอนไดต้รงตามความตอ้งการของ
โรงเรียน 

     (    ) V16 

17 การสรรหาบุคคลในรูปคณะกรรมการท่ีมาจากทุก
ฝ่ายในชุมชน 

     (    ) V17 

18 การก าหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหาบุคลากรให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานศึกษาเป็นไป
ดว้ยความโปร่งใสและยติุธรรม 

     (    ) V18 

19 การด าเนินการพิจารณาใหข้า้ราชการในสถานศึกษา
ยา้ยสับเปล่ียนไปสถานศึกษาอ่ืนภายในเขตพื้นท่ี
การศึกษาได ้

     (    ) V19 

20 การด าเนินการบรรจุแต่งตั้งขา้ราชการครูซ่ึงลาออก
ไปสมคัรรับเลือกตั้งหรือด ารงต าแหน่งทางการเมือง
กลบัเขา้รับราชการในสายงานเดิมได ้

     (    ) V20 
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ข้อ การบริหารงานบุคคล 
ระดับการปฏิบัติงาน ส าหรับ 

ผู้วจิัย 5 4 3 2 1 

 2.ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง       
21 การพิจารณาสั่งใหข้า้ราชการครูหรือลูกจา้งประจ า

พน้จากการทดลองปฏิบติัราชการ 
     (    ) V21 

22 การคดัเลือกบุคคลท่ีเช่ียวชาญหรือช านาญการเขา้
รับราชการกรณีความจ าเป็นหรือเหตุพิเศษกรณีเหตุ
ความจ าเป็นอยา่งยิง่ได ้

     (    ) V22 

23 การประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานวทิย
ฐานะและเล่ือนต าแหน่งได ้

     (    ) V23 

24 การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะดา้นของบุคคลท่ีเขา้
สอบคดัเลือกเขา้รับราชการครูตามตอ้งการได ้

     (    ) V24 

25 การประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของบุ
คลกรทางการศึกษา 

     (    ) V25 

26 การคดัเลือกบุคคลท่ีเช่ียวชาญหรือช านาญการเขา้
รับราชการกรณีจ าเป็น อยา่งโปร่งใส 

     (    ) V26 

 3.ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ 

      

27 การแจง้ภาระงานและมาตรฐานวชิาชีพแก่
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนมีการ
มอบหมายหนา้ท่ีใหป้ฏิบติังาน 

     (    ) V27 

28 การประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามขอ้ตกลงท่ีก าหนด
ร่วมกนั 

     (    ) V28 

28 การเล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายและหลกัเกณฑ์
และวธีิการท่ีโรงเรียนก าหนด 
 
 

     (    ) V28 
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ข้อ การบริหารงานบุคคล 
ระดับการปฏิบัติงาน ส าหรับ 

ผู้วจิัย 5 4 3 2 1 

29 การด าเนินการเก่ียวกบัการเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราช อิสริยาภรณ์แก่ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน 

     (    ) V29 

30 การด าเนินการเก่ียวกบัการขอมีบตัรประจ าตวั
เจา้หนา้ท่ีรัฐของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียน 

     (    ) V30 

31 การส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
หรือปฏิบติังานวจิยัตามความตอ้งการของโรงเรียน 

     (    ) V31 

32 รายงานผลการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนแต่ละคร้ัง
ใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้
รับทราบและเสนอแนะประกอบการพิจารณา 

     (    ) V32 

33 การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรในสถานศึกษาร่วมกนั
ก าหนดเกณฑพ์ิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปีใน
ส่วนท่ีเป็นความรับผดิชอบของสถานศึกษา 

     (    ) V33 

34 การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี แก่บุคคล
โดยยดึผลการปฏิบติังานโดยใชห้ลกัคุณธรรม 

     (    ) V34 

35 การสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาตนเองเพื่อ
พฒันาผลงานในการเล่ือนวทิยฐานะอยา่งต่อเน่ือง 

     (    ) V35 

36 การจดัใหมี้สวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกแก่
บุคลากรในสถานศึกษาอยา่งเหมาะสมทัว่ถึง 

     (    ) V36 

37 การสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถานศึกษาไดไ้ป
ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการ
ท างานกบับุคลากรในสถานศึกษาอ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม 
 
 
 
 

     (    ) V37 
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ข้อ การบริหารงานบุคคล 
ระดับการปฏิบัติงาน ส าหรับ 

ผู้วจิัย 5 4 3 2 1 

38 การพฒันาบุคลากรดว้ยการจดัปฐมนิเทศ การนิเทศ
ภายใน การจดัหาหรือจดัท าเอกสารแนะน าการ
ปฏิบติังาน ส่งบุคลากรไปอบรม ประชุมสัมมนา ไป
ศึกษาดูงาน ไปศึกษาเพิ่มเติม เชิญวทิยากรมาให้
ความรู้ จดัประชุม จดัอบรมสัมมนาในโรงเรียน 
หรือจดักิจกรรมพฒันาบุคลากรในลกัษณะอ่ืนๆ 

     (    ) V38 

 4.ด้านวนัิยและการด าเนินการทางวินัย       
39 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงใน

ทุกกรณีเก่ียวกบัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 

     (    ) V39 

40 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการเก่ียวกบั
วนิยัและการรักษาวนิยั กรณีความผดิวนิยัร้ายแรง
และกรณีความผดิวินยัไม่ร้ายแรง 

     (    ) V40 

41 การสังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่ ป้องกนั ขจดั
เหตุเพื่อมิใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนกระท าผิดวินยั 

     (    ) V41 

42 การก าหนดมาตรการและการด าเนินการป้องกนัการ
กระท าและประพฤติผดิวนิยัของขา้ราชการครูใน
โรงเรียน 

     (    ) V42 

43 การส่งเสริมสนบัสนุนใหข้า้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประพฤติปฏิบติัดา้นวินยัและการ
รักษาวนิยั 

     (    ) V43 

44 การก าหนดแนวทางในการปฏิบติั กรณีมีการ
ร้องเรียนขอความเป็นธรรมของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

     (    ) V44 

45 การใหค้วามรู้และแนวปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัวนิยั
ขา้ราชการ 

     (    ) V45 
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ข้อ การบริหารงานบุคคล 
ระดับการปฏิบัติงาน ส าหรับ 

ผู้วจิัย 5 4 3 2 1 

46 ด าเนินการแกไ้ขบุคลากรท่ีมีปัญหาหรือไม่ปฏิบติั
ตามระเบียบวนิยัในรูปของคณะกรรมการ 

     (    ) V46 

47 การใหค้รูและบุคลากรปฏิบติัตามนโยบายและ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

     (    ) V47 

48 การอนุญาตใหข้า้ราชการครูลาออกดว้ยความสมคัร
ใจไปปฏิบติังานใดๆตามความประสงคข์องทาง
ราชการ 

     (    ) V48 

49 การยบัย ั้งการลาออกของขา้ราชการครูแลบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 

     (    ) V49 

50 การอนุญาต การลาทุกประเภทตามระเบียบก าหนด      (    ) V50 

51 การเสริมสร้างวนิยัและการด าเนินทางวินยัของขา้
ราชครู 

     (    ) V51 

 5.ด้านการออกจากราชการ       
52 การด าเนินการเก่ียวกบัการลาออกจากราชการของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     (    ) V52 

53 การตรวจสอบคุณสมบติัของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานการก าหนด
ต าแหน่ง 

     (    ) V53 

54 การใหข้า้ราชการครูออกจากราชการ กรณีพบวา่ 
ขาดคุณสมบติัทัว่ไป พร้อมรายงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาตน้สังกดัใหท้ราบ 

     (    ) V54 

55 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบติัและสอบสวน กรณีเหตุอนัควรสงสัยตาม
ระเบียบปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 
 
 
 

     (    ) V55 
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ข้อ การบริหารงานบุคคล 
ระดับการปฏิบัติงาน ส าหรับ 

ผู้วจิัย 5 4 3 2 1 
56 การประเมินผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี

และความรับผดิชอบตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการ
ก าหนดต าแหน่ง 

     (    ) V56 

57 การพิจารณาให้ขา้ราชการครูสายงานการสอนโอน
ไปรับราชการสังกดัส่วนอ่ืน 

     (    ) V57 

58 การพิจารณาอนุญาตใหข้า้ราชการครูสายงานการ
สอนทุกระดบัในสถานศึกษาลาออกจากราชการได ้

     (    ) V58 

59 การยบัย ั้งการลาออกจากราชการของขา้ราชการครู
สายงานการสอนทุกระดบัได ้

     (    ) V59 

60 การพิจารณาสั่งใหข้า้ราชการไปช่วยราชการท่ี
หน่วยงานอ่ืนได ้

     (    ) V60 

61 การอนุญาตใหข้า้ราชการครูท่ีถูกเพิกถอน 

ใบประกอบวชิาชีพ 
     (    ) V61 

62 การอนุญาตใหข้า้ราชการครูและบุคลากรลาออกไป
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีผลตั้งแต่วนัขอลาออก 

     (    ) V62 

 
 

ขอขอบพระคุณอย่างสูง 
ทีไ่ด้เสียสละเวลาเพือ่ตอบแบบสอบถามทุกข้อ 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญและตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญและตรวจสอบเคร่ืองมือการวจิัย 
 

1. ดร.ประยุทธ  ชูสอน 
 การศึกษา  ศษ.ด. (ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต)สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
 
2. ดร.สุรพงษ์ พนัชโก 
 การศึกษา     ศษ.ด. (ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต)สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
  ต าแหน่งปัจจุบัน   อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย                      
 
3. นางป่ินแก้ว ประสิทธ์ิไทย 
 การศึกษา                       ศษ.ม.  (ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต) สาขาวชิาการบริหารการศึกษา   
    ต าแหน่งปัจจุบัน   ครูช านาญการพิเศษ สาขาภาษาไทย 
                โรงเรียน บา้นน ้าเยน็ 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ท่ีศธ6012(2)/ว474 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 

  
31 กรกฎาคม 2556 
 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร  ดร.ประยทุธ   ชูสอน 

  ด้วยนางสาวนิตยากร ข่วงทิพย์นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205164ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30” ในการน้ี 
จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
และพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งวา่จกัไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 
 



110 
 

 
ท่ีศธ6012(2)/ว474 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 

  
31 กรกฎาคม 2556 
 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร  ดร.สุรพงษพ์นัชโก 

  ดว้ยนางสาวนิตยากร ข่วงทิพยน์กัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิตสาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยา
เขตอีสาน รหัสประจ าตวันกัศึกษา 5514205164 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหารงานบุคคล
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30” ในการน้ี 
จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ท่ีศธ6012(2)/ว474 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 

  
31 กรกฎาคม 2556 
 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร นางป่ินแกว้ ประสิทธ์ิไทย 

  ดว้ย นางสาวนิตยากร ข่วงทิพยน์กัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยา
เขตอีสาน รหัสประจ าตวันกัศึกษา 5514205164 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหารงานบุคคล
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30”ในการน้ี 
จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามการวจัิย 
เร่ืองการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

 

ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาระดบัการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30ใน 5ดา้น คือดา้นการ
วางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่งดา้นการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งดา้นการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการดา้นวินยัและการรักษาวินยั และดา้นการออกจากราชการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30และศึกษาเปรียบเทียบ
ระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 5 ดา้น จ าแนกสถานภาพและขนาดของ
สถานศึกษา ตามระดับความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนผูว้ิจยัใคร่ขอความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและโปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้ผูว้ิจยัจะ
เก็บค าตอบของท่านเป็นความลบัและน าเสนอผลการวิจยัเป็นลกัษณะภาพรวม มิใช่เป็นรายบุคคล 
จึงไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามน้ีด้วยความเป็นจริง เพื่อ
ความสมบูรณ์ของการวจิยั 

แบบสอบถามชุดน้ี มีจ  านวน 8 หนา้ ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 
  1.ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 
  2.ดา้นการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
  3.ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
  4. ดา้นวนิยัและการรักษาวนิยั 
  5. ดา้นการออกจากราชการ 
 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสน้ี 
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3.วธีิการประเมิน ใหท้  า  ลงในช่องระดบัการประเมิน 3 ระดบั ดงัน้ี 
 วดัได ้  (+1)  หมายถึง มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
 ไม่แน่ใจ ( 0 ) หมายถึง ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
 วดัไม่ได ้ (-1) หมายถึง ไม่มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 

 
ตอนที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1. สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

1.ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน 
2. ขนาดของสถานศึกษา 
 

1 1 1 3 1 

2. การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 30 
1.ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนด
ต าแหน่ง 
2.ดา้นการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
3.ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัราชการ 
4. ดา้นวนิยัและการรักษาวนิยั 
5. ดา้นการออกจากราชการ 

1 1 1 3 1 
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ตอนที ่2 การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 30 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 
R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

 1. ด้านการวางแผนอตัราก าลังและก าหนดต าแหน่ง      
1 การจดัท าภาระงานส าหรับขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
1 1 1 3 1 

2 การวเิคราะห์ภารกิจงานส าหรับขา้ราชการการแจง้
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหผู้เ้รียน 

1 1 1 3 1 

3 การประเมินความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจของ
โรงเรียน 

1 1 1 3 1 

4 การจดัท าแผนอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

5 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม
ในการวางแผนอตัราก าลงัของโรงเรียน 

1 1 1 3 1 

6 การน าแผนอตัราก าลงัมาก าหนดต าแหน่งขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 

1 1 1 3 1 

7 การน าแผนอตัราก าลงัสู่การปฏิบติั ในการจดัครูเขา้
สอนและจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน 

1 1 1 3 1 

8 การประเมินเพื่อขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง
ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลกัเกณฑ ์ก.ค.ศ.ก าหนด 

1 1 1 3 1 

9 การรวบรวมขอ้มูลสภาพปัจจุบนัปัญหาและความ
ตอ้งการเพื่อวางแผนก าลงัคนของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

10 การวางแผนและการก าหนดต าแหน่งของขา้ราชการ
ครูเป็นการคาดการณ์ล่วงหนา้เพื่อจะก าหนดจ านวน
ต าแหน่งและอตัรา 
 

1 1 1 3 1 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 
R IOC 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

11 ต าแหน่งและอตัราพิจารณาจากจ านวนนกัเรียน
จ านวนขนาดของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

 2.ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง      
1 การด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ

เป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน 

1 1 1 3 1 

2 เสนอเหตุผลและความจ าเป็นต่อการเรียนการสอน
ของโรงเรียนไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อ
ขอความเห็นชอบในการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรใน
โรงเรียนอยา่งเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

3 การจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวโดยใชเ้งิน
งบประมาณตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนด 

1 1 1 3 1 

4 การรักษาราชการแทนและรักษาราชการในต าแหน่ง
กรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได ้

1 1 1 3 1 

5 การขอสงวนอตัราก าลงัข้าราชการครูในสาขาวชิาที่
ขาดแคลนและมีความต้องการบรรจุแต่งตั้งเพือ่การ
จัดการเรียนการสอนได้ตรงตามความต้องการของ
โรงเรียน 

1 1 1 3 1 

6 การสรรหาบุคคลในรูปคณะกรรมการท่ีมาจากทุก
ฝ่ายในชุมชน 

1 1 1 3 1 

7 การก าหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหาบุคลากรให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานศึกษาเป็นไป
ดว้ยความโปร่งใสและยติุธรรม 

1 1 1 3 1 

8 การด าเนินการพิจารณาใหข้า้ราชการในสถานศึกษา
ยา้ยสับเปล่ียนไปสถานศึกษาอ่ืนภายในเขตพื้นท่ี

1 1 1 3 1 
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การศึกษาได ้

ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 
R IOC 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
9 การด าเนินการบรรจุแต่งตั้งขา้ราชการครูซ่ึงลาออก

ไปสมคัรรับเลือกตั้งหรือด ารงต าแหน่งทางการเมือง
กลบัเขา้รับราชการในสายงานเดิมได ้

1 1 1 3 1 

10 ผูบ้ริหารพิจารณาสั่งใหข้า้ราชการครูหรือ 
ลูกจา้งประจ าพน้จากการทดลองปฏิบติัราชการ 

1 1 1 3 1 

11 ผูบ้ริหารคดัเลือกบุคคลท่ีเช่ียวชาญหรือช านาญการ
เขา้รับราชการกรณีความจ าเป็นหรือเหตุพิเศษกรณี
เหตุความจ าเป็นอยา่งยิง่ได ้

1 1 1 3 1 

12 ผูบ้ริหารสามารถประเมินผลการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานวทิยฐานะและเล่ือนต าแหน่งได ้

1 1 1 3 1 

13 ผูบ้ริหารสามารถก าหนดคุณสมบติัเฉพาะดา้นของ
บุคคลท่ีเขา้สอบคดัเลือกเขา้รับราชการครูตาม
ตอ้งการได ้

1 1 1 3 1 

14 ผูบ้ริหารสามารถประเมินผลการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานของบุคลกรทางการศึกษา 

1 1 1 3 1 

15 ผูบ้ริหารคดัเลือกบุคคลท่ีเช่ียวชาญหรือช านาญการ
เขา้รับราชการกรณีจ าเป็น อยา่งโปร่งใส 

1 1 1 3 1 

 3.ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ 

     

1 การแจง้ภาระงานและมาตรฐานวชิาชีพแก่ขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนมรการมอบหมาย
หนา้ท่ีใหป้ฏิบติังาน 

1 1 1 3 1 

2 การประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามขอ้ตกลงท่ีก าหนด
ร่วมกนั 
 

1 1 1 3 1 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 
R IOC 

  คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3   
3 การเล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามนโยบายและหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการท่ีโรงเรียนก าหนด 

1 1 1 3 1 

4 การด าเนินการเก่ียวกบัการเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราช อิสริยาภรณ์แก่ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน 

1 1 1 3 1 

5 การด าเนินการเก่ียวกบัการขอมีบตัรประจ าตวั
เจา้หนา้ท่ีรัฐของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียน 

1 1 1 3 1 

6 การส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
หรือปฏิบติังานวจิยัตามความตอ้งการของโรงเรียน 

1 1 1 3 1 

7 รายงานผลการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนแต่ละคร้ัง
ใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรั้บทราบ
และเสนอแนะประกอบการพิจารณา 

1 1 1 3 1 

8 การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรในสถานศึกษาร่วมกนั
ก าหนดเกณฑพ์ิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปีใน
ส่วนท่ีเป็นความรับผดิชอบของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

9 การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี แก่บุคคล
โดยยดึผลการปฏิบติังานโดยใชห้ลกัคุณธรรม 

1 1 1 3 1 

10 การสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาตนเองเพื่อ
พฒันาผลงานในการเล่ือนวทิยฐานะอยา่งต่อเน่ือง 

1 1 1 3 1 

11 การจดัใหมี้สวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกแก่
บุคลากรในสถานศึกษาอยา่งเหมาะสมทัว่ถึง 
 
 
 

1 1 1 3 1 
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ข้อที่ 

 

ประเด็นค าถาม 

 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

R 
 

IOC 
 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
12 การสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถานศึกษาไดไ้ป

ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการ
ท างานกบับุคลากรในสถานศึกษาอ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม 

1 1 1 3 1 

13 การพฒันาบุคลากรดว้ยการจดัปฐมนิเทศ การนิเทศ
ภายใน การจดัหาหรือจดัท าเอกสารแนะน าการ
ปฏิบติังาน ส่งบุคลากรไปอบรม ประชุมสัมมนา ไป
ศึกษาดูงาน ไปศึกษาเพิ่มเติม เชิญวทิยากรมาให้
ความรู้ จดัประชุม จดัอบรมสัมมนาในโรงเรียน 
หรือจดักิจกรรมพฒันาบุคลากรในลกัษณะอ่ืนๆ 

1 1 1 3 1 

 4.ด้านวนัิยและการด าเนินการทางวินัย      

1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงในทุก
กรณีเก่ียวกบัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 

1 1 1 3 1 

2 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการเก่ียวกบั
วนิยัและการรักษาวนิยั กรณีความผดิวนิยัร้ายแรง
และกรณีความผดิวินยัไม่ร้ายแรง 

1 1 1 3 1 

3 การสังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่ ป้องกนั ขจดั
เหตุเพื่อมิใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนกระท าผิดวินยั 

1 1 1 3 1 

4 การก าหนดมาตรการและการด าเนินการป้องกนัการ
กระท าและประพฤติผดิวนิยัของขา้ราชการครูใน
โรงเรียน 

1 1 1 3 1 

5 การส่งเสริมสนบัสนุนใหข้า้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประพฤติปฏิบติัดา้นวินยัและการรักษา
วนิยั 

1 1 1 3 1 
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ข้อที่ 

 

ประเด็นค าถาม 

 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

R 
 

IOC 
 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

6 การก าหนดแนวทางในการปฏิบติั กรณีมีการ
ร้องเรียนขอความเป็นธรรมของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

1 1 1 3 1 

7 การใหค้วามรู้และแนวปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัวนิยั
ขา้ราชการ 

1 1 1 3 1 

8 ด าเนินการแกไ้ขบุคลากรท่ีมีปัญหาหรือไม่ปฏิบติั
ตามระเบียบวนิยัในรูปของคณะกรรมการ 

1 1 1 3 1 

9 ผูบ้ริหารตอ้งการใหค้รูและบุคลากรปฏิบติัตาม
นโยบายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

1 1 1 3 1 

10 ผูบ้ริหารอนุญาตใหข้า้ราชการครูลาออกดว้ยความ
สมคัรใจไปปฏิบติังานใดๆตามความประสงคข์อง
ทางราชการ 

1 1 1 3 1 

11 ผูบ้ริหารมีสิทธิยบัย ั้งการลาออกของขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

12 ผูบ้ริหารอนุญาต การลาทุกประเภทตามระเบียบ
ก าหนด 

1 1 1 3 1 

13 ผูบ้ริหารตอ้งการเสริมสร้างวินยัและการด าเนินทาง
วนิยัของขา้ราชครู 

1 1 1 3 1 

 5.ด้านการออกจากราชการ      

1 การด าเนินการเก่ียวกบัการลาออกจากราชการของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1 1 1 3 1 

2 การตรวจสอบคุณสมบติัของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานการก าหนด
ต าแหน่ง 
 

1 1 1 3 1 
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ข้อที่ 

 

ประเด็นค าถาม 

 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

R 
 

IOC 
 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

3 การใหข้า้ราชการครูออกจากราชการ กรณีพบวา่ 
ขาดคุณสมบติัทัว่ไป พร้อมรายงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาตน้สังกดัใหท้ราบ 

1 1 1 3 1 

4 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบติัและสอบสวน กรณีเหตุอนัควรสงสัยตาม
ระเบียบปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 

1 1 1 3 1 

5 การประเมินผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี
และความรับผดิชอบตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการ
ก าหนดต าแหน่ง 

1 1 1 3 1 

6 การพิจารณาให้ขา้ราชการครูสายงานการสอนโอน
ไปรับราชการสังกดัส่วนอ่ืน 

1 1 1 3 1 

7 ผูบ้ริหารพิจารณาอนุญาตให้ขา้ราชการครูสายงาน
การสอนทุกระดบัในสถานศึกษาลาออกจากราชการ
ได ้

1 1 1 3 1 

8 ผูบ้ริหารสามารถยบัย ั้งการลาออกจากราชการ 
ของขา้ราชการครูสายงานการสอนทุกระดบัได ้

1 1 1 3 1 

9 ผูบ้ริหารพิจารณาสั่งใหข้า้ราชการไปช่วยราชการท่ี
หน่วยงานอ่ืนได ้

1 1 1 3 1 

10 ผูบ้ริหารอนุญาตใหข้า้ราชการครูท่ีถูกเพิกถอน 

ใบประกอบวชิาชีพ 
1 1 1 3 1 

11 ผูบ้ริหารอนุญาตใหข้า้ราชการครูและบุคลากร
ลาออกไปด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีผลตั้งแต่วนั
ขอลาออก 

1 1 1 3 1 

 
ขอขอบพระคุณอย่างสูง 

ทีไ่ด้เสียสละเวลาเพือ่ตอบแบบสอบถามทุกข้อ 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขออนุญาตเกบ็รวบรวมข้อมูลเพือ่การวจัิย 
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ท่ีศธ6012(2)/500 
 
  

 มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
 9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึงต าบลในเมือง 
 อ  าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 

  5 สิงหาคม 2556 
 

เร่ือง ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
เจริญพร ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 

  ดว้ยนางสาวนิตยากร ข่วงทิพยน์กัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยา
เขตอีสาน  รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205164ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง “การบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30”โดยมี ดร.วิโรจน์สา
รัตนะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และ ดร.พรสมบติั ศรีไสย เป็นท่ีปรึกษาร่วม 
 
  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
จากท่านเพื่ออนุญาตให ้นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ี
ไดไ้ปด าเนินการในขั้นตอนต่อไปหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  และ
ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 
  จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

เจริญพร 
 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha) 
ของแบบสอบถามการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

  สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
   
1. Reliability (รวมทุกด้าน) 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale           Scale       Corrected 
               Mean          Variance        Item-             Alpha 
if Item         if Item        Total            if Item 
              Deleted         Deleted     Correlation         Deleted 
A1           268.6000        442.1793         .7578            .9696 
A2           268.8667        460.6023         .3658            .9706 
A3           269.1000        455.6793         .6002            .9701 
A4           269.0667        457.8575         .4502            .9704 
A5           268.3333        456.3678         .5071            .9703 
A6           268.9333        461.3747         .3006            .9707 
A7           269.1000        458.0931         .3281            .9708 
A8           268.4667        446.0506         .7450            .9697 
A9           268.9333        458.1333         .4658            .9704 
A10          268.6000        439.6966         .8907            .9692 
A11          268.6333        440.9989         .8480            .9693 
B1           269.0000        463.3103         .3150            .9706 
B2           268.8667        458.6713         .3991            .9705 
B3           268.9000        458.2310         .4378            .9704 
B4           268.9333        450.9609         .5875            .9701 
B5           268.9667        462.3782         .3392            .9706 
B6           269.0667        454.2023         .6270            .9700 
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B7           269.1333        460.3954         .3927            .9705 
B8           268.8333        461.3851         .2630            .9708 
B9           269.1000        458.0931         .3281            .9708 
B10          268.3667        457.7575         .4978            .9703 
B11          268.9333        458.1333         .4658            .9704 
B12          268.8667        458.6713         .3991            .9705 
B13          268.9000        458.2310         .4378            .9704 
B14          268.9333        450.9609         .5875            .9701 
B15          268.3000        459.2517         .4659            .9704 
C1           269.1000        453.1276         .6323            .9700 
C2           269.0333        464.9989         .2265            .9707 
C3           269.0667        454.2023         .6270            .9700 
C4           269.1333        460.3954         .3927            .9705 
C5           268.4667        443.0161         .8554            .9693 
C6           268.9333        461.3747         .3006            .9707 
C7           269.1000        458.0931         .3281            .9708 
C8           268.4667        446.3264         .7351            .9697 
C9           268.9333        458.1333         .4658            .9704 
C10          268.3667        459.2747         .4183            .9705 
C11          268.3667        459.2747         .4183            .9705 
C12          269.1000        460.0931         .3711            .9706 
C13          268.6000        439.6966         .8907            .9692 
D1           268.6333       439.0678         .8569            .9693 
D2           268.4667        443.0161         .8554            .9693 
D3           268.5667        447.0126         .6475            .9700 
D4           268.6000        448.3862         .5639            .9703 
D5           269.1333        460.3954         .3927            .9705 
D6           268.6000        440.1103         .8768            .9692 
D7           269.0667        457.2368         .3447            .9708 
D8           268.3667        457.7575         .4978            .9703 
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D9           268.9333        458.1333         .4658            .9704 
D10          268.8667        458.6713         .3991            .9705 
D11          268.9000        458.2310         .4378            .9704 
D12          268.5333        445.6368         .7481            .9696 
D13          268.5000        440.1207         .8854            .9692 
E1           268.5333        439.4989         .9014            .9692 
E2           268.5667        446.5989         .7110            .9698 
E3           268.5667        446.5989         .7110            .9698 
E4           268.5000        448.6724         .7020            .9698 
E5           268.5667        440.8057         .8544            .9693 
E6           268.6333        449.6885         .6017            .9701 
E7           268.5667        447.0126         .6963            .9698 
E8           268.3667        455.3437         .6249            .9701 
E9           268.5000        443.9828         .8126            .9695 
E10          268.4333        450.8057         .6356            .9700 
E11          269.4000        452.5241         .7463            .9698 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 63 
Alpha =    .9706 
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ประวตัผู้ิวจิยั 
 
ช่ือ-นามสกุล นางสาวนิตยากร  ข่วงทิพย ์
 

 
วนั เดือน ปี เกดิ    28 พฤศจิกายน 2518 
  
ภูมิล าเนา 160 หมู่ท่ี 14 ต  าบลนาม่อง อ าเภอกุดบากจงัหวดัสกลนคร 
  
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 160 หมู่ท่ี 14 ต  าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จงัหวดัสกลนคร 
  
วุฒิการศึกษา  

พ.ศ. 2542  ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) (บรรณารักษ)์  
สถาบนัราชภฏัสกลนคร 

 
ประวตัิการท างาน  
 พ.ศ. 2545 - ปัจจุบนั  1. อาจารย ์1 ระดบั 3 

2. ครู วทิยฐานะ ช านาญการ 
    - หวัหนา้งานบริหารงบประมาณ 
    - หวัหนา้งานหอ้งสมุด 

   
สถานทีท่ างาน โรงเรียนศึกษาประชาสามคัคี 

183 หมู่ 1 ต าบลแพด  อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร 47250 
   

ต าแหน่ง 1. หวัหนา้งานบริหารงบประมาณ 
2. หวัหนา้งานหอ้งสมุด 
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