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บทคัดย่อ 
 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2ใน 5 ดา้น คือ ด้านการวางแผน
อตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ด้านวินัยและการรักษาวินัย และด้านการออกจากราชการ  และเพื่อ
เปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 5 ด้านนั้นจ าแนกตาม
สถานภาพของบุคลากรและขนาดสถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือบุคลากร จ านวน 327 
คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบัมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 
0.97 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ีค่าร้อยละค่าเฉล่ียค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการ
ทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ 
  

ผลการวจัิยพบว่า 
ระดบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ขอนแก่น เขต 2 อยูใ่นระดบัมากทุกๆ ดา้น เม่ือเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ในดา้น
การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ดา้นวินัยและการ
รักษาวนิยั ดา้นการออกจากราชการและ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ดา้น
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  และเม่ือเปรียบเทียบ จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ในดา้นวินยัและการรักษาวินยั 
และ ดา้นการออกจากราชการ 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this thematic paper were to study the level of personnel administration 
in Basic Educational Institutes under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 2 in 5 
aspects namely aspect of manpower planning and placement, aspect of recruitment and 
appointment, aspect of enhancing the effectiveness in government services, aspect of discipline 
and keep discipline, and aspect of retirement and to compare the level of personnel administration 
in above-mentioned 5 aspects classified by personnel status and sizes of schools. The data were 
collected from administrators and teachers altogether 327. The tool used in data collection was a 
5-Likert scale questionnaire with reliability value at 0.97. The statistics used in this research were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test.  
 
 The results of this research were as follows: 
 The level of personnel administration in Basic Educational Institutes under Khon Kaen 
Primary Educational Service Area Office 2 was high in every aspect. The comparison on the level 
of personnel administration in Basic Educational Institutes classified by personnel status expressed 
that the difference was statistically significant at 0.01 in the aspect of manpower planning and 
placement, the aspect of recruitment and appointment, the aspect of discipline and keep discipline, 
and the aspect of retirement but it was statistically significant at 0.05 in the aspect of aspect of 
enhancing the effectiveness in government service. The comparison on the level of personnel 
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administration classified by sizes of schools expressed that the difference was statistically 
significant at 0.01 in the aspect of discipline and keep discipline, and the aspect of retirement. 
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บทที ่1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 องค์ประกอบท่ีส าคญัสูงสุดท่ีท าให้เกิดการพฒันาประเทศท่ีย ัง่ยืนคือการพฒันาทรัพยากร
มนุษยท์รัพยากรดงักล่าวจะตอ้งประกอบไปดว้ยคนท่ีมีคุณภาพท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างการจิตใจสติปัญญา
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม วฒันธรรมในการด ารงชีวติลละเอ้ือต่อการพฒันาประเทศ การศึกษาเป็น
ปัจจัยส าคญัในการพฒันาคนสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าลก้ไขปัญหาต่างๆในสังคม เป็น
กระบวนการท่ีจะช่วยให้คนพฒันาตนเองดา้นต่างๆ ตลอดชีวิตเป็นการเร่ิมวางรากฐานพฒันาการ
ของชีวติตั้งลต่เกิด การพฒันาศกัยภาพลละขีดความสามารถต่างๆทั้งการด ารงชีพไดอ้ยา่งมีความสุข 
รู้เท่าทนัการเปล่ียนลปลง รวมพลงัสร้างสรรค์พฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืนได ้จากการเปล่ียนลปลง
อย่างรวดเร็วทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองลละด้านวิทยาศาสตร์ เข้าสู่ยุค
โลกาภิวฒัน์ท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งเรียนรู้เพื่อปรับตวั
ให้ทนักบัการเปล่ียนลปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาลละเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกบัความท้าทายจาก
กระลสโลก ปัจจยัส าคญัท่ีจะเผชิญกบัการเปล่ียนลปลงลละทา้ทายดงักล่าวคุณภาพของคนการจดั
การศึกษาเพื่อพฒันาคนใหมี้คุณภาพจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งโดยจะตอ้งเป็นการศึกษาท่ีมี
คุณภาพของลต่ละคนไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ท่ี1 
 พระราชบัญญัติการศึกษาลห่งชาติ พ.ศ.2542 ลละลก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2545 
ก าหนดใหก้ระทรวงกระจายอ านาจการบริหารลละการจดัการศึกษาทั้งดา้นการบริหารวิชาการ ดา้น
การบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลลละด้านการบริหารงานทั่วไป ไปย ัง
คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลละสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง2 
องค์ประกอบส าคญัของการบริหารงานในสถานศึกษา คือคนลละงานงานเป็นภารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยคนท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสม
เพียงพอในการปฏิบติังานหน้าท่ีต่างๆ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานปฏิบติัท่ีส าคญัยิ่งมี
                                                 

1ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาลห่งชาติ, กระทรวงศึกษาธิการกับการขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้ลละพสัดุภณัฑ,์ 2540), หนา้ 2. 

2
 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญ ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545, (กรุงเทพมหานคร : 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2545), หนา้ 1. 
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หน้าท่ีรับผิดชอบในการตดัการศึกษาเพื่อพฒันาเด็กลละเยาวชนไทยให้เป็นคนดี คือ คนท่ีด าเนิน
ชีวิตอย่างมีคุณภาพมีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางดา้นจิตใจ
ลละพฤติกรรมท่ีลสดงออกเช่นมีวนิยั มีความเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูล มีเหตุผล รู้หนา้ท่ี มีจิตใจประชาธิปไตย 
มีความเสียสละรักษาส่ิงลวดลอ้มสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข เป็นคนเก่ง คนเก่งคือ 
คนท่ีมีสรรถภาพสูงในการด าเนินชีวิต โดยมีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนทนัสมยั
ทนัเหตุการณ์ ทนัโลก ทนัเทคโนโลยี มีความเป็นไทย สามารถพฒันาตนเองไดเ้ต็มศกัยภาพลละท า
ประโยชน์ให้เกิดลกตนเอง สังคม ประเทศชาติ เป็นคนมีความสุข คือ คนท่ีมีสุขภาพทั้งกายลละ
จิตใจ เป็นคนร่าเริง ลจ่มใส ร่างกายลข็งลรง จิตใจเขม้ลข็ง มีมนุษยสัมพนัธ์ ปลอดจากทาสอบายมุข
ลละสามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งเพียงพอลก่อตัภาพ สามารถปรับตวัไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ลละ
สังคมท่ีเปล่ียนลปลง การจดัการศึกษาจะไดผ้ลดีเพียงใดจึงข้ึนอยู่กบัการบริหารงานในสถานศึกษา
เป็นส าคญั ทรัพยากรการบริหารซ่ึงประกอบดว้ย คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ลละการจดัการ ทรัพยากรกร
ท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดคือ คน เพราะวา่คนเป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหง้านส าเร็จ ถา้ขาดคนลลว้งานทุก
อย่างจะส าเร็จไม่ได้ การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาจึงเป็นหัวใจของการบริหาร เพราะว่า
ความส าเร็จของงานข้ึนอยูก่บัคน ทรัพยากรดา้นอ่ืนเช่นวสัดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ีลละเงินลมจ้ะมี
ความพร้อมเพียงใดก็ตาม ถา้คนท่ีใชไ้ม่มีความรู้ ความสามารถงานทุกประเภทถึงลมจ้ะด าเนินไปได้
ลต่ก็คงไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ดงันั้นความส าเร็จของงานในสถานศึกษาจึงข้ึนอยู่กบัความ
ร่วมมือร่วมใจของบุคคลากรในโรงเรียน ซ่ึงเป็นการบริหารงานบุคคลนัน่เอง3 
 การพฒันาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ท่ีก าหนดให้สถานศึกษาท่ีตดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นการกระจายอ านาจบริหารงานบุคคลใหล้ก่สถานศึกษาลละสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ผูป้กครองคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ชุมชุน เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลมากยิ่งข้ึน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานจดัการศึกษาใหม้ากท่ีสุด กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดกรอบการบริหารงานบุคคล
ไว ้ดงัน้ี การบริหารงานในสถานศึกษา เป็นภารกิจท่ีส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบติังานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาเพื่อด าเนินการ ดา้นการบริหารงานบุคคลให้เกิด
ความคล่องตัวอิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูลละ
บุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา มีความรู้ความสามารถ มีขวญัลละก าลงัใจไดรั้บการยกยอ่ง

                                                 
3พยอม วงศส์ารศรี,การบริหารงานบุคคล, พิมพ์คร้ังที่4,(กรุงเทพมหานคร: พรานนกการ

พิมพ ์, 2548), หนา้ 5. 
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เชิดชูเกียรติมีความมัน่คงลละกวา้หน้าในวิชาชีพ ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยผูบ้ริหารโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอ้งด าเนินการในภารกิจหลกัคือ 
การวางลผนอัตราก าลังลละก าหนดต าลหน่ง การสรรหาลละบรรจุลต่งตั้ ง การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยลละการรักษาวินัยลละการออกจากราชการ  ลต่การ
บริหารงานบุคคลเป็นงานท่ียุง่ยากท่ีซบัซอ้นเพราะตอ้งท างานเก่ียวกบัคน ซ่ึงมีความรู้ความสามารถ
ตลอดจนมีความลตกต่างกนั ลละท่ีส าคญัคนเป็นส่ิงมีชีวิตมีจิตใจ มีอารมณ์ผูบ้ริหารจึงตอ้งประสบ
ปัญหาต่างๆในการบริหารงานบุคคล ซ่ึงปัญหาส าคญัได้ลก่ปัญหาการพฒันาบุคคล ปัญหาการ
ประเมินผลจากการปฏิบติังาน ปัญหาการให้บุคคลพน้จากงาน ลละปัญหาการติดตามลละนิเทศ
บุคคล4 
 การบริหารงานบุคคลเป็นปัจจัย ท่ีส าคัญท่ีสุดของการบริหารงานทุกประเภทใน
กระบวนการบริหารทั้งน้ีเพื่อใหห้น่วยงานสามารถดึงดูดลละบ ารุงรักษาคนดีมีความรู้ความสามารถ
ไวใ้นหน่วยงานให้มากท่ีสุดลละนานท่ีสุดเท่าท่ีหน่วยงานจะมีการบริหารงานบุคคลท่ีดีเป็นส่วน
ส าคญัของการบริหาร สถานศึกษามีภารกิจหลกั คือ การจดัการเรียนการสอน เพื่อให้นกัเรียนบรรลุ
จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรนั่นคือคุณภาพท่ีพึงประสงค์ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ลละคุณภาพท่ีพึงประสงค์ลละคุณภาพอนามยัท่ีดี
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพการจดัการศึกษา เช่น ระบบการบริหาร ผูบ้ริหารสถานศึกษาลละ
ผูป้กครองนกัเรียน ลละการท่ีผูบ้ริหารจะประสบผลส าเร็จในการปฏิบติังานไดน้ั้นย่อมตอ้งอาศยั
ความรู้ความสามารถ คุณธรรม ลกัษณะท่ีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ ผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถ
ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจดัการเรียนการสอน ลละจุดหมายท่ี
ก าหนดไวซ่ึ้งการบริหารสถานศึกษาจะบรรลุส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรไดดี้ยอ่มตอ้งอาศยั
งานบริหาร 4 งาน คือ งานวชิาการ งานงบประมาณ งานบุคคล การบริหารงานทัว่ไป5 อยา่งไรก็ตาม
ถึงลมว้า่คนจะไดช่ื้อวา่เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับการบริหารจดัการภาระงานต่างๆ ภายใน
องคก์รใหก้า้วหนา้ไปสู่ความส าเร็จ ก็ยงัประสบปัญหาในขณะด าเนินการบริหารจดัการเช่นกนั  
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนลก่น เขต 2ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัใน
การบริหารงานบุคคลโดยมีจุดประสงคเ์พื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนจึงไดก้ าหนด

                                                 
4กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญ ติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.

2546, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2548), หนา้ 5. 
5ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์รมศาสนา, 2552), หนา้ 14. 
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นโยบายดา้นการบริหารขา้ราชการครูลละบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มศกัยภาพของบุคลากร ลละ
สร้างความเขม้ลขง็ทางดา้นการบริหารจดัการ ลต่เน่ืองจากในเขตพื้นท่ีประกอบดว้ยสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานหลายขนาดตั้ งลต่สถานศึกษาขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่พิเศษ ซ่ึงสถานศึกษาลต่ละลห่ง
ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีมีจ านวนต่างกนัมีสภาพการบริหารงานบุคคลลตกต่างกนัสถานศึกษาขนาด
ใหญ่จะมีครูผูส้อนจ านวนมาก มีครูครบถ้วนทุกกลุ่มสาระการวางลผนอตัราก าลงัเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีงบประมาณสนับสนุนการพฒันาบุคลากรอย่างพอเพียง การพฒันาบุคลากรเป็น
อยา่งต่อเน่ือง ส่วนสถานศึกษาขนาดเล็ก มีครูน้อย การวางลผนอตัราก าลงัเป็นไปอยา่งยากล าบาก 
ครูหน่ึงคนตอ้งรับผิดชอบงานหลาย ๆอย่าง การเสริมประสิทธิภาพในการท างานเป็นไปอย่าง
ยากล าบาก ครูผูส้อนมีจ านวนนอ้ย ขาดงบประมาณในการสนบัสนุนใหค้รูศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน6 
 จากเหตุผลลละความส าคญัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงไดใ้ช้กรอบลนวคิดจากการบริหารงานบุคคล
ของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านการวางลผนอตัราก าลังลละก าหนด
ต าลหน่ง ดา้นการสรรหาลละบรรจุลต่งตั้ง ดา้นการเสริมสร้างการปฏิบติัราชการ ดา้นวินยัลละการ
รักษาวินัย ด้านการออกจากราชการ  ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะทราบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารลละ
ครูผูส้อนตามขนาดของสถานศึกษาในการบริหารงานบุคคลทั้ง 5 ดา้นอยูใ่นระดบัใด 
  

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 เพื่อศึกษาระดบัการบริหารงานบุคคลใน 5 ดา้นคือดา้นการวางลผนอตัราก าลงัลละก าหนด
ต าลหน่ง ดา้นการสรรหาลละบรรจุลต่งตั้ง ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
ดา้นวนิยัลละการรักษาวนิยัลละดา้นการออกจากราชของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนลก่น เขต 2 ลละเปรียบเทียบระดบัการบริหารบุคคลในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนลก่น เขต 2 จ าลนกตามสถานภาพ
ลละขนาดของสถานศึกษา 
 

1.3 สมมติฐานการวจิัย 
 จากงานวิจัยของ เสง่ียม สารบัณฑิตกุล ซ่ึงได้ท าการวิจัยเร่ืองการบริหารบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนลก่น เขต 1 ลละมีการเปรียบเทียบ
สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา

                                                 
6ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนลก่นเขต 2, รายงานการจัดการศึกษา

ประจ าปีการศึกษา2553, (ขอนลก่น : ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนลก่นเขต2, 2553), หนา้ 24. 
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ลละครูผูส้อน ลตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 การเปรียบเทียบสภาพการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีขนาด
ต่างกนั ไมล่ตกต่างกนัลละ วิเศษ พลอาจทัน ซ่ึงไดท้  าการวิจยัเร่ืองปัญหาการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า 1) ปัญหาการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 โดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นลละตามตวัลปรขนาดของสถานศึกษา คือขนาดใหญ่ลละ
ขนาดเล็ก พบว่า มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง 4 ดา้น ลละในระดบันอ้ย 1 ดา้น โดยเรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัลรก ไดล้ก่ ดา้นการสรรหาลละบรรจุลต่งตั้ง ดา้นการวางลผน
อตัราก าลงัลละก าหนดต าลหน่งลละดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 2) การ
วเิคราะห์เปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาพบวา่ โดยรวมลตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการออกจากราชการ มี
ความลตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นการวางลผนอตัราก าลงัลละก าหนด
ต าลหน่ง ด้านการสรรหาลละบรรจุลต่งตั้ง ลละด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติั
ราชการ ไม่ลตกต่างกนั ดงันั้นในการวจิยัคร้ังน้ีจึงตั้งสมมุติฐานวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาลละครูผูส้อน
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนลก่น เขต 2 ลตกต่างกนั บุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนลก่น เขต 2 ลตกต่างกนั 
 

1.4 ขอบเขตของการวจิัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรได้ลก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ลละครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนลก่น เขต 2 สถิติปีการศึกษา 2555 จ านวน 2,124 คน  
 1.4.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 1.4.2.1 ตวัลปรอิสระคือ สถานภาพลละขนาดของสถานศึกษา 
 1.4.2.2 ตวัลปรตามคือระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาขอนลก่นเขต 2 ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ
การวางลผนอัตราก าลังลละก าหนดต าลหน่ง ด้านการสรรหาลละการบรรจุลต่งตั้ ง ด้านการ
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เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ ด้านวินยัลละการรักษาวินยั ลละดา้นการออกจาก
ราชการ  
 1.4.3 ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 
 ไดล้ก่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนลก่น 
เขต 2   
 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจิัย 
 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง กระบวนการบริหารจดัการ ซ่ึงประกอบดว้ย
การวางลผน การจัดองค์กร การน าลละการควบคุมซ่ึงผู ้บริหารต้องรู้ จักเลือกวิธีการบริหาร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสมลละมีประสิทธิภาพเพื่อให้การบริหารงานในสถานศึกษาบรรลุผลตาม
เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกบับุคคล 
นบัตั้งลต่การวางลผน สรรหา การพฒันา ตลอดจนดูลลรักษาไวเ้พื่อใหบุ้คลากรมีระสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานพอเพียง สามารถปฏิบติังานใหส้ าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายขององคก์ร 
 การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง หมายถึง การด าเนินการเพื่อวางลผนเก่ียวกบั
การก าหนดอตัราก าลงัลละต าลหน่งเพื่อเป็นลนวทางส าหรับการบรรจุบุคลากรเขา้ปฏิบติังานได้
เพยีงพอกบัความตอ้งการของหน่วยงาน 
 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง หมายถึง การด าเนินการเพื่อสรรหาลละบรรจุบุคลากรท่ีมี
คุณสมบติัลละมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกบัต าลหน่งเขา้ปฏิบติังานในหน่วยงานทั้งท่ีเป็น
ขา้ราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา 
 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ หมายถึง การด าเนินการเพื่อส่งเสริมลละ
พฒันาขา้ราชการครูท่ีไดรั้บการบรรจุลต่งตั้งให้มีความรู้ความเขา้ใจลละมีความพร้อมในอนัท่ีจะ
ปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพลละมีความกา้วหนา้ทางดา้นวชิาชีพ 
 วนัิยและการรักษาวนัิย หมายถึง บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูมี้อ านาจตามมาตรา 
53 ลห่งระเบียบขา้ราชการครูลละบุคลากรทางการศึกษาในอนัท่ีจะสั่งลงโทษหรือให้ความเป็น
ธรรมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 การออกจากราชการ หมายถึง บทบาทหรืออ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอนัท่ีจะสั่งให้
ขา้ราชการครูลละบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการดว้ยกรณีต่างๆ 
 บุคลากร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาลละครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนลก่น เขต 2 ปีการศึกษา 2555 
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 ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง การลบ่งโรงเรียนท่ีใช้นักเรียนเป็นตวัก าหนดโดยลบ่ง
ออกเป็น 3 ขนาด ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 
 ขนาดเลก็ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีมีนกัเรียนจ านวน 120 คนลงมา 
 ขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีมีนกัเรียนจ านวน 121-300 คน 
 ขนาดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีมีนกัเรียนจ านวน 301 คนข้ึนไป  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 หมายถึงหน่วยงานทาง
การศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีก ากบั
ดูลลประสานส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัประถมศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนลก่น เขต 2 
 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิัย 
 1.6.1 ท าใหท้ราบขอ้มูลลละเป็นลนวทางในการพฒันาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนลก่น เขต 2 
 1.6.2 ท าให้ทราบลละเป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาในการน าไปพฒันาครูผูส้อน
ในด้านการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ขอนลก่นเขต 2 ในการวางลผนบริหารงานบุคคล ตลอดจนการปรับปรุงการ
ด าเนินงานบุคคลใหเ้หมาะสมลละมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 1.6.3 ท าให้ทราบขอ้มูลในการน าไปใชใ้นก าหนดเป็นนโยบายในการพฒันาบุคลากรของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนลก่น เขต 2 
 1.6.4 เพื่อใช้ เป็นขอ้มูลส าหรับหน่วยงานอ่ืนท่ีสนใจในการน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารบุคลากร 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัเร่ืองการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ซ่ึงผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานบุคคล โดยผูว้ิจยัได้เรียบเรียง เน้ือหา สาระส าคญั และสรุปประเด็น
ส าคญั เพื่อน าเสนอตามหวัขอ้ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 2.1 การบริหารการศึกษา 
 2.2 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.3 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.4 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
 2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.6 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

2.1 การบริหารการศึกษา 
 การบริหารการศึกษาเป็นกิจกรรมต่างๆท่ีบุคคลหลายคนร่วมกนัด าเนินการ เพื่อพฒันา
สมาชิกในสังคมทุกๆดา้นนบัตั้งแต่บุคลิกภาพความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม 
เพื่อใหบุ้คคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมท่ีตนด ารงชีวิตอยู ่
 2.1.1 ความหมายของการบริหารการศึกษา 
 การบริหารการศึกษามีความหมายตามท่ีนกัวิชาการไดนิ้ยามไวแ้ตกต่างกนัไป ตามแนวคิด
ของแต่ละบุคคลดงัน้ี 
 ธงชัย สันติวงศ์ ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารการศึกษาวา่เป็นงานของหวัหนา้หรือผูน้ า
ท่ีจะตอ้งกระท าเพื่อให้กลุ่มต่างๆท่ีมีหมู่คนมากมายอยู่รวมกนัในองคก์รทางการศึกษาและร่วมกนั
ท างานตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวจ้นส าเร็จและไดป้ระสิทธิภาพ1 
 

                                                                        
1ธงชัย สันติวงศ์ , การบริหารงานบุคคลพิมพ์คร้ังที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันา

พาณิช, 2546), หนา้ 18. 
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 กิติมา ปรีดีดิลกไดใ้ห้ความหมายการบริหารการศึกษาไวว้า่ หมายถึงความพยายามท่ีจะจดั
ด าเนินการทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาโดยใหมี้ผลผลิตอคือผูเ้รียนท่ีมีคุณภาพ2 
 ไพบูลย์ ยอดยิ่งได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาว่าเป็นการท่ีผูบ้ริหารมีการ
บริหารองคก์รทางการศึกษาใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งไว ้โดยการจดัการเตรียมและการจดัสรร
การใช้ทรัพยากรต่างๆให้เป็นกลุ่มงานท่ีสัมพนัธ์อยา่งดีโครงสร้างกลุ่มท่ีสามารถท างานร่วมกนัได้
ตอ้งจดัคนให้เหมาะสมกบัการท างานแต่ละด้าน ให้ทุกต าแหน่งงานท่ีเตรียมไวน้ั้นมีก าลงัคนท่ีมี
ความสามารถ จากนั้นจึงด าเนินการสั่งการให้การด าเนินงานเป็นไปดว้ยดีให้มีระบบความร่วมมือท่ี
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั3 
 วจิิตร ศรีสะอ้านไดใ้หค้วามหมายของการบริหารศึกษาวา่มีลกัษณะส าคญั 4 ประการคือ 
 1. ความมุ่งหมาย (Purpose) การบริหารการศึกษานั้นไม่หวงัก าไรท่ีมาในรูปวตัถุแต่มุ่ง
พฒันาบุคคลใหเ้จริญงอกงามข้ึนไปในดา้นต่างๆ เพราะฉะนั้นก าไรของเราคือการพฒันาบุคคล 
 2. บุคคลทีเก่ียวขอ้งด้วย (People) บุคคลท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาทุก
ระดบั ตอ้งมีคุณลกัษณะและลกัษณะนิสัย ทศันคติท่ีดีต่อการจดัการศึกษา 
 3. กรรมวิธีในการด าเนินงาน (Process) กรรมวิธีในการถ่ายทอดความรู้ การจดัโรงเรียน 
ฯลฯ เป็นกรรมวิธีท่ีหน่วยงานอ่ืนเอาไปใช้ไม่ได้ หากผูใ้ดไม่ได้รับการศึกษาโดยเฉพาะย่อมจะ
จดัการบริการไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร 
 4. ผลผลิตของหน่วยงาน (Product) ไม่เหมือนกบัการผลิตทางอุตสาหกรรมและหน่วยงาน
อ่ืน เพราะเด็กเป็นวตัถุดิบท่ีมีชีวิตจิตใจ ผลิตออกไปก็ยงัเป็นคนอยู่แต่อาจมีคุณลกัษณะท่ีดีข้ึนซ่ึง
ผลิตจาการผลิตในทางอุตสาหกรรม วตัถุดิบป้อนโรงงานอาจเป็นช้ินเป็นท่อนผลิตออกมาก็เปล่ียน
รูปไป4  

                                                                        
2กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารและนิเทศการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : อกัษราพิพฒัน์, 

2543), หนา้ 5. 
3ไพบูลย ์ยอดยิง่, กระบวนการบริหาร, (มหาสารคาม : สถาบนัราชภฏัมหาสาตาม, 2545), 

หนา้ 3. 
4วจิิตร ศรีสะอา้น, หลกัการบริหารงานบุคคล เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานบุคคล

ในโรงเรียน, (นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2544), หนา้ 7. 
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 วรีชัย วรรณศรี ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารการศึกษาวา่เป็นกระบวนการต่างๆในการ
ด าเนินงานเพื่อใหบ้ริการทางการศึกษาแก่สมาชิกในสังคมใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้5 
 สรุปได้ว่าการบริหารการศึกษาหมายถึง กิจกรรมท่ีผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดั
การศึกษา ร่วมมือกนัด าเนินการจดักิจกรรมโดยกระบวนการต่างๆท่ีอาศยัความรู้ความสามารถ
ส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรและเทคนิคต่างๆ เพื่อพฒันาบุคคลในดา้นบุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ 
เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้ได้ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะท่ีบรรลุวตัถุประสงค์ตาม
เป้าหมายของสังคม 
 2.1.2 ความส าคัญของการบริหารการศึกษา 
 การบริหารการศึกษานั้นเป็นการจดัการท่ีมีระบบมีบุคคลและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเขา้
ร่วมด าเนินการ มีรูปแบบขั้นตอนกติกาและวิธีด าเนินการมีทรัพยากรสนบัสนุนในการบริหารจดั
การศึกษา ไดมี้นกัวชิาการใหค้วามส าคญัของการบริหารการศึกษาหลายท่านดงัน้ี 
 ปรัชญา เวสารัชช์ ไดใ้หค้วามส าคญัของการบริหารการศึกษาไวว้า่เป็นการบริหารจดัการท่ี
มีระบบและด าเนินการอย่างต่อเน่ืองมีบุคคลและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเข้าร่วมด าเนินงาน มี
รูปแบบขั้นตอน กติกา และวิธีด าเนินการ มีทรัพยากรสนับสนุน และมีการประเมินผลการศึกษา
เท่ียงตรงและเช่ือถือได ้ซ่ึงการศึกษาส่งผลกระทบและอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วฒันธรรม และเทคโนโลยีท่ีจ  าเป็นในการท างานและการใช้ชีวิตในสังคม ยิ่งการ
เปล่ียนแปลงด้านต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วอันเป็นผลมาจากการพัฒนาการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเทคโนโลยีทางดา้นการส่ือสารใหม่ๆ พฒันาการเหล่าน้ียอ่มทา้ทายต่อการบริหาร
การศึกษา ดงันั้นการบริหารการศึกษาจึงมีความส าคญัท่ีตอ้งมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีพึงประสงค์ ตอ้ง
น าไปสู่การพฒันาคุณภาพของมนุษยอ์ย่างแทจ้ริง ตรงตามเป้าหมายร่วมกนั รวมทั้งใช้ทรัพยากร
ร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ6 

                                                                        

   5วีรชัย วรรณศรี, การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา , (กรุงเทพมหานคร :
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545),หนา้ 9. 

6ปรัชญา เวสารัชช์,  ชุดฝึกอบรมครู:ประมวลสาระ เร่ืองหลักการจัดการศึกษา , 2545,       
(อดัส าเนา), หนา้ 1-3. 
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 นงลักษณ์ วิรัชชัย ได้ให้ความส าคญัของการบริหารการศึกษาไวว้่าเป็นการปฏิรูปการ
บริหารการศึกษาและสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จโดยตอ้งอาศยัผูบ้ริหารท่ีมีคุณลักษณะ
ต่อไปน้ี คือ มีความสามารถในการบริหาร มีภาวะผูน้ าและมีวสิัยทศัน์7 
 พยอม วงศ์สารศรี ไดใ้หค้วามส าคญัของการบริหารการศึกษาไวว้า่ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติังานในองค์การศึกษาและสถานศึกษาท่ีมุ่งไปสู่ความส าเร็จของการท ากิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพตามเป้าหมาย8 
 สรุปได้ว่าการบริหารการศึกษามีความส าคญัเพราะเป็นกระบวนการบริหารจดัการท่ีมี
ระบบ มีบุคคลและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ มีทรัพยากรสนับสนุนและมีกระบวนการประเมินผล
การศึกษาท่ีเท่ียงตรงและเช่ือถือได ้ 
 2.1.3 ขอบข่ายการบริหารการศึกษา 
 ขอบข่ายการบริหารการศึกษาภายใต้พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 แบ่งการบริหารและการจดัการศึกษาของรัฐการบริหารและการ
จดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและการบริหารและการจดัการศึกษาเอกชนโดยมี
ขอบข่ายการบริหารและการจดัการศึกษา 3 หน่วยงาน  
 1. การบริหารและการจดัการศึกษาของรัฐแบ่งขอบข่ายการบริหารงานได ้ดงัน้ี 
 1.1 กระทรวงมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภทเพื่อการศึกษา 
รวมทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจกัการศึกษา 
 1.2 ให้กระทรวงมีองคก์รหลกัท่ีเป็นคณะบุคคลในรูปสภาจ านวนส่ีองค์กรไดแ้ก่ 
สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการ
อาชีวะศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือค าแนะน าแกรั้ฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี และมีอ านาจ
หนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 1.3 สภาการศึกษามีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบานแผน และมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ นโยบาย การสนับสนุนทรัพยากร การประเมินผลการจดัการศึกษารวมทั้งกลัน่กรอง
กฎหมายและกฎกระทรวงท่ีตามความในพระราชบัญญัติน้ีให้คณะกรรมการสภาการศึกษา
ประกอบดว้ยคณะรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการโดยต าแหน่งจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งผูแ้ทนอง

                                                                        
7นงลกัษณ์ วิรัชชยั, กระบวนการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้, (กรุงเทพมหานคร : วี ที 

ซี คอมมิวนิเคชัน่, 2545), หนา้ 29. 
8พยอม วงศส์ารศรี, การบริหารงานบุคคล, พิมพค์ร้ังท่ี4, (กรุงเทพมหานคร : พรานนกการ

พิมพ,์ 2548), หนา้ 6. 
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กรเอกชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงมี
จ านวนไม่นอ้ยกวา่กรรมการประเภทอ่ืนรวมกนัใหส้ านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นนิติบุคคล 
และให้เลขาธิการสภาเป็นกรรมการและเลขานุการจ านวนกรรมและคุณสมบติั หลกัเกณฑ์ วิธีการ
สรรหา การเลือกกรรมการวาระการด ารงต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่งให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
 1.4  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าท่ีเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีสอดคล้องกับแผนการศึกษา การ
สนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คณะกรรมการอุดมศึกษา มีหนา้ท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษา การสนบัสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจดั
การศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ
สถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตั้ งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 1.5 องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่งจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูแ้ทนองคก์รเอกชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพ
และผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการประเทศอ่ืนรวมกนัจ านวนกรรมการ 
คุณสมบติั หลกัเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารง
ต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่งของคณะกรรมการแต่ละคณะให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด
ทั้งน้ีให้ค  านึงถึงความแตกต่างของกิจการในความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะดว้ยให้
ส านักงานคณะกรรมการท่ีเป็นนิติบุคคล และให้เลขาธิการของแต่ละส านักเป็นกรรมการและ
เลขานุการของกรรมการ 
 1.6 ให้สถานศึกษาของรัฐท่ีจดัการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคลและอาจ
จดัเป็นส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานในก ากบัของรัฐ ยกเวน้สถานศึกษาเฉพาะทางตาม มาตรา 21
ให้สถานศึกษาดงักล่าวด าเนินการไดโ้ดยอิสระสามารถพฒันาระบบบริหารและจดัการท่ีเป็นของ
ตนเอง มีความคล่องตวั มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของสถานศึกษาตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งสถานศึกษานั้นๆ 
 1.7 การบริหารแลการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญา
ให้ยึดเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยให้ค  านึงถึงปริมาณสถานศึกษา จ านวนประชากรเป็นหลกัและความ
เหมาะสมด้านอ่ืนดว้ย ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของสถานศึกษา มีอ านาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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 1.8 ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการ และส านักงาน
การศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการกระจายอ านาจดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 1.9 ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
ระดบัต ่ากว่าปริญญาของแต่ละสถานศึกษา เพื่อท าหน้าท่ีก ากบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของ
สถานศึกษา ประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษาและผูท้รงคุณวฒิุ จ  านวนกรรมการคุณสมบติัหลกัเกณฑ ์
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพน้จาก
ต าแหน่ง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 2. การบริหารและการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแบ่งขอบข่ายการ
บริหารงานไดด้ั้งน้ี 
 2.1 องค์กรส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธิจดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหน่ึงหรือทุกระดบั
ตามความพร้อมความเหมาะสมและความตอ้งการภายในทอ้งถ่ิน 
 2.2 ให้กระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและมีหนา้ท่ีในการประสานและส่งเสริมองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินให้สามารถจดัการศึกษา สอดคลอ้งกบันโยบายและไดม้าตรฐานการศึกษารวมทั้งการ
เสนอแนะการจดัสรรงบประมาณอุดหนุนการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 3. การบริหารและการจดัการศึกษาของเอกชนแบ่งขอบข่ายการบริหารงานไดด้งัน้ี 
 3.1 การบริหารและการจดัการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระโดยมีการ
ก ากบัติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกบัสถานศึกษาของรัฐ 
 3.2 ให้สถานศึกษาเอกชนเป็นนิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ผูรั้บใบอนุญาต ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนครู ผูแ้ทน
ศิษยเ์ก่า และผูท้รงคุณวฒิุ จ  านวนกรรมการ คุณสมบติั หลกัเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระท่ีด ารงต าแหน่ง และการพน้จากต าแหน่งให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 3.3 ให้สถานศึกษาเอกชนจดัการศึกษาได้ทุกประเภท การศึกษาตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด โดยรัฐตอ้งก าหนดนโยบายและมาตรการท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของเอกชนในดา้น
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การศึกษา การก าหนดนโยบายและแผนการจดัการศึกษาของรัฐของเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้ค  านึงถึงผลกระทบต่อการจดัการศึกษาของเอกชนโดยให้รัฐมนตรี
หรือคณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินรับฟังความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาดว้ย ให้สถานศึกษาของ
เอกชนท่ีจดัการศึกษาระดบัปริญญาด าเนินกิจการได ้โดยอิสระสามารถพฒันาระบบบริหารและการ
จดัการท่ีเป็นของตนเอง มีความคล่องตวั มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูและของ
สถานศึกษา ตามกฎหมายวา่ดว้ยสภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
 3.4 รัฐตอ้งใหก้ารสนบัสนุนดา้นเงินอุดหนุน การลดหยอ่นหรือการยกเวน้ภาษีและ
สิทธิประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ในทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม
รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นวิชาการให้สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึ่งตนเอง
ได้9 
 สรุปได้ว่า ขอบข่ายของการบริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศกัราช2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้กล่าวถึงการบริหารจดัการศึกษา
ประกอบดว้ย การบริหารและการจดัการการศึกษาของรัฐ การบริหารและจดัการศึกษาขององคก์ร
การก าหนดภารกิจทางการศึกษาเพื่อพฒันาการบริหารและการจดัการศึกษา 
 

2.2 การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 การบริหารจดัการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถานศึกษามีหน้าท่ีให้บริหารการศึกษา
แก่ประชาชนเป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2545ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาทั้ งทางด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง 
 2.2.1 ความหมายการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 การบริหารงานในสถานศึกษาเป็นภารกิจหลกัของผูบ้ริหารในโรงเรียนโดยอาศยั ทรัพยากร 
เทคนิค กระบวนการต่างๆนบัว่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะก าหนดทิศทางของการด าเนินงานและกิจกรรม
ต่างๆ ได้ด าเนินไปสู่ความส าเร็จหรือความล้มเหลว ซ่ึงนักวิชาการได้กล่าวถึงการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดงัน้ี  

                                                                        
9กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545, (กรุงเทพมหานคร :

กระทรวงศึกษาธิการ, 2545), หนา้ 55-60. 
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 ชาญชัญ อาจินสมาจาร ไดก้ล่าววา่ การบริหารงานในสถานศึกษาเป็นการใชอิ้ทธิพลต่อคน
กลุ่มหน่ึงเพื่อให้มีความเจริญงอกงามโดยใชค้นกลุ่มท่ีสองด าเนินการเพื่อให้วตัถุประสงคบ์รรลุผล
ส าเร็จ ดงันั้นการบริหารจึงเป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหารในองค์กรซ่ึงมีหนา้ท่ีสั่งการและ
อ านวยความสะดวกในการท างานของกลุ่มคนท่ีมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั10 
 วิโรจน์ สารรัตนะได้กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายขององคก์รท่ีอาศยัหนา้ท่ีการบริหารอยา่งน้อย 4 อย่าง คือ การวางแผน การจดัองคก์ร 
การน า การควบคุม ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในกระบวนการดงักล่าว ใชท้กัษะทางการบริหาร
แสดงบทบาทหน้าท่ีให้สอดคล้องกับระดับการศึกษา รวมทั้ งจะต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมของ
องคก์รภายในและภายนอก11 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความหมายของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง 
การบริหารจดัการโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีกฎหมายยอมรับให้สามารถ
กระท ากิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเองในขอบเขตวตัถุประสงค์ มีสิทธิหน้าท่ีตามบทบญัญติัแห่ง
กฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการจัด
การศึกษา12 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ไดก้ล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาเป็นภารกิจหลกัของผูบ้ริหาร
ท่ีจะตอ้งก าหนดแบบแผนวิธีการและขั้นต่างๆในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีระบบนกับริหารท่ีดีตอ้ง
รู้จกัเลือกวธีิการบริหารท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อใหง้านนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้13 
 สรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นภารกิจของผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึง
ประกอบดว้ยการวางแผน การจดัองคก์ร การน าและการควบคุมซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งบริหารสถานศึกษา
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อใหก้ารบริหารงานในสถานศึกษา    
 

                                                                        
10ชาญชญั อาจินสมาจาร, การบริหาการศึกษาเบือ้งต้น, (กรุงเทพมหานคร : พิมพดี์, 2542),

หนา้ 28. 
11วิโรจน์  สาร รัตนะ ,การบริหาร :หลักการ  ทฤษฎีและประ เด็นทา งการศึกษา ,

(กรุงเทพมหานคร : ทิพยว์สุิทธิ , 2545) , หนา้ 3. 
12กระทรวงศึกษาธิการ,  คู่มือการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ข้ันพื้นฐาน ,

(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), หนา้ 3. 
13ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : สหมิตร

ออฟเซ็ท, 2542), หนา้ 8. 
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 2.2.2 ความส าคัญของการบริหารการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 สถานศึกษามีบทบาทในการพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ินเป็นอย่างมากเป็นแหล่งศึกษาหา
ความรู้และบริการประชาชนในชุมชน ถา้หากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีการบริหารจดัการท่ีดีก็จะ
ไม่มีการพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนและการบริการดา้นการศึกษาแก่ชุมชนในทอ้งถ่ิน
ไดมี้นกัวชิาการไดใ้หค้วามส าคญัของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดงัน้ี 
 นพพงษ์ บุญจิตราดุล ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการ
จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 
 1. เป็นแหล่งรวมวชิาการต่างๆ เพื่อสะดวกในการจดัการเรียนรู้ของชุมชน 
 2. เป็นแหล่งผลิตพฒันาและคดัเลือกสมาชิกท่ีดีของชุมชน 
 3. เป็นแหล่งถ่ายทอดวฒันธรรมของชุมชน 
 4. เป็นศูนยร์วมของชุมชน กิจกรรมและบริการต่างๆ เกิดข้ึนท่ีโรงเรียน 
 5. เป็นหน่วยผลิตวชิาการใหม่ๆ14  
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงความส าคัญของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัด
การศึกษาดงัน้ี 
 1. สามารถใหบ้ริการข่าวสารขอ้มูลวชิาการอาชีพแก่ชุมชน 
 2. สามารถใหค้  าแนะน า ค าปรึกษาหารือดา้นการศึกษา 
 3. สามารถจดันนัทนาการใหแ้ก่ชุมชน เช่น ดนตรีนาฏศิลป์เป็นตน้ 
 4. สามารถให้บริการด้านสวสัดิการเพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เช่น ท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ 
สนามกีฬา สหกรณ์ร้าคา้ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและหอ้งสมุดโรงเรียน เป็นตน้15 
 
 
 
 
 

                                                                        
14นพพงษ์ บุญจิตราดุล, หลักการบริหารการศึกษา,(กรุงเทพมหานคร : อนงคก์ารพิมพ,์ 

2542), หนา้26. 
15กระทรวงศึกษาธิการ,  คู่มือการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ข้ันพื้นฐาน ,

(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), หนา้ 24. 
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 มหาวทิยาลยัราชภัฎเทพสตรี ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสถาบนัท่ีมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการจดั
การศึกษา ท่ีมุ่งเน้นความส าคญัทั้ งในด้านความรู้ ความคิดความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และความรับผดิชอบต่อสังคม เพื่อพฒันาคนใหมี้ความสมดุลโดยยึดหลกัผูเ้รียน
เป็นส าคญั16 
 สรุปได้ว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพราะว่าสถานศึกษานั้นจะเป็นท่ีศึกษาเรียนรู้ส าหรับชุมชนเป็นแหล่งถ่ายทอดวฒันธรรม
ของชุมชน ใหค้  าแนะน าค าปรึกษาหารือดา้นการศึกษาผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทท่ี
จะท าใหก้ารบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุจุดมุ่งหมาย 
 2.2.3 ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
 การบริหารจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีขอบข่ายภารกิจครอบคลุมการ
ด าเนินงาน 4 กลุ่มงาน คือ ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการ
บริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการและส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง แบ่งขอบข่ายงานไดต้ามล าดบั ดงัน้ี 
 การบริหารวชิาการ 
 งานวิชาการเป็นงานหลกั หรือเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษาท่ีพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545มุ่งกระจายอ านาจในการบริหาร
จดัการให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ 
คล่องตวัรวดเร็วและสอดคล้องกบัความตอ้งการของผูเ้รียนสถานศึกษาและชุมชนโดยก าหนด
ขอบข่าย ภารกิจการด าเนินงาน ดงัน้ี  
 1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา      
 2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้  
 3. การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน     
 4. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา     
 5. การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา    
 6. การพฒันาแหล่งเรียนรู้  
 7. การนิเทศการศึกษา 

                                                                        
16มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี, เอกสารประกอบการสอนหลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน, 

(ลพบุรี : มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี, 2548), หนา้ 3. 
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 8. การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
 9. การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา    
 10. การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน 
 11. การประสานความร่วมมือพฒันางานวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 
 12. การส่งเสริม สนับสนุนงานวิชาการให้แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
 ดงันั้นการบริหารงานวิชาการเป็นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ การวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา การ
พฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาการพฒันาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษาการ
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริม
ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือพฒันาวานวิชาการกับสถานศึกษาและ
องคก์รอ่ืน และการส่งเสริม สนบัสนุนงานวิชาการให้แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
 การบริหารงบประมาณ  
 การบริหารงบประมาณ จะมุ่งเน้นความเป็นอิสระในดา้นการบริหารจดัการและให้ความ
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยยึดหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และการบริงาน
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานรวมทั้งจดัหารายได้จากการใช้บริหารจดัการเพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา ซ่ึงขอบข่ายของงานในดา้นการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ดงัน้ี  
 1. การจดัท าเสนอของบประมาณ ประกอบดว้ย 
 1.1 การวเิคราะห์และพฒันานโยบายการศึกษา 
 1.2 การจดัท าแผนกลยทุธ์หรือแผนพฒันาการศึกษา 
 1.3 การวเิคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
 2. การจดัสรรงบประมาณ 
 2.1 การจดัสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
 2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมติังบประมาณ 
 2.3 การโอนเงินงบประมาณ 
 3.การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การรายงานผลการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 
 3.1 การตรวจสอบ ติดตามการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 
 3.2 การประเมินผลการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 
 4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
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 4.1 การจดัการทรัพยากร 
 4.2 การระดมทรัพยากร 
 4.3 การจดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์ 
 4.4 กองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา 
 4.5 กองทุนสวสัดิการเพื่อการศึกษา 
 5. การบริหารการเงิน 
 6. การบริหารบญัชี 
 6.1 การจดัท าบญัชีการเงิน 
 6.2 การจดัท ารายงานการเงินและงบการเงิน 
 7. การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
 7.1 การจดัท าระบบฐานขอ้มูลสินทรัพยข์องสถานศึกษา 
 7.2 การจดัหาพสัดุ 
 7.3 การก าหนดแบบรูปรายการ คุณลกัษณะเฉพาะและการจดัซ้ือจดัจา้ง 
 7.4 การควบคุม บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุ17 
 ดงันั้นการบริหารงบประมาณเป็นการบริหารเก่ียวกบัการจดัท าและเสนอของบประมาณ 
การจดัสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การรายงานผล การใชเ้งินและผลการ
ด าเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุน เพื่อการศึกษา การบริหารการเงินการบริหารบญัชี 
การบริหารพสัดุและสอนทรัพย ์ 
 การบริหารงานบุคคล 
 เสนาะ ติเยาว์ กล่าวว่าการบริหารงานบุคคล หมายถึงกระบวนการสรรหาคดัเลือก การ
ฝึกอบรม การพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการท างานการเล่ือนขั้นเงินเดือนการให้
สวสัดิการ การโยกยา้ยเปล่ียนแปลงต าแหน่ง เพื่อให้บุคลากรมีขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานและ
ก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ร18 
 การบริหารบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคัญท่ีส่งเสริมสถานศึกษาให้สามารถ
ปฏิบติังาน ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการด้านบริหารบุคคล ให้เกิดความ

                                                                        
17กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน, อา้งแล้ว, 

หนา้ 39-50. 
18เสนาะ ติ เยาว์,  หลักการบริหาร ,  พิมพ์ค ร้ัง ท่ี  2, (กรุง เทพมหานคร :

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ , 2544), หนา้ 11. 



 

  

20 

คล่องตวั มีอิสระภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรั้บการพฒันามีความรู้ความสามารถมีขวญัก าลงัใจไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ มี
ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในวิชาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน ซ่ึงขอบข่าย
การบริหารบุคคลของสถานศึกษา ดงัน้ี19  
 1. การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 
 1.1 การวเิคราะห์และการวางแผนอตัราก าลงัคน 
 1.2 การก าหนดต าแหน่ง 
 1.3 การเล่ือนต าแหน่งของบุคลากรทางการศึกษา เล่ือนวทิยฐานะ 
 2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
 2.1 การด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีท่ีอาจไดรั้บมอบอ านาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2.2 การจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว 
 2.3 การแต่งตั้ง ยา้ย โอนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.4 การบรรจุกลบัเขา้รับราชการ 
 2.5 การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง 
 3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
 3.1 การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.2 การเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.3 การเพิ่มค่าจา้งลูกจา้งประจ า ลูกจา้งชัว่คราว 
 3.4 การด าเนินการเก่ียวกบับญัชีถือจ่ายเงินเดือน 
 3.5 เงินวทิยฐานะและค่าตอบแทนตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 
 3.6 งานทะเบียนประวติั 
 3.7 งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 3.8 การขอมีบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
 3.9 งานขอหนงัสือรับรอง 
 4. วนิยัและการรักษาวนิยั 
 5. งานการออกจากราชการ 

                                                                        
19กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน, อา้งแล้ว, 

หนา้ 51-63. 
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 ดงันั้น การบริหารงานบุคคล เป็นการบริหารงานในหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาเก่ียวกบั 
การวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง การสรรหา บรรจุแต่งตั้ ง การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ วนิยัและการรักษาวนิยั และการออกจากราชการ 
 การบริหารทัว่ไป 
 การบริหารทั่วไป เป็นงานเก่ียวกับการจัดระบบบริหารองค์กร การให้บริการการ
บริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดโดยมีบทบาทหลกัในการ
ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ 
มุ่งพฒันาสถานศึกษาให้ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมดา้นการบริหารและ
การจดัการศึกษาของสถานศึกษาตามหลกัการบริหารแบบมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงานโดยเนน้ความ
โปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ รวมทั้ง การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยขอบข่ายงานการบริหารทัว่ไป
ของสถานศึกษา ดงัน้ี  
 1. การด าเนินงานธุรการ 
 2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. งานพฒันาระบบ เครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
 4. การประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
 5. การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
 6. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 7. การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคคลและบริหารทัว่ไป 
 8. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
 9. การจดัท าส ามะโนนกัเรียน 
 10. การรับนกัเรียน 
 11. การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั 
 12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
 13. งานส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน 
 14. การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
 15. การส่งเสริม สนบัสนุน ประสานงาน การศึกษาของบุคคล ชุมชน องคก์รและหน่วยงาน
อ่ืน 
 16. การประสานงานราชการกบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน  
 17. การจดัระบบควบคุมภายในหน่วยงาน  
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 18. งานบริการสาธารณะ 
 19. งานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืน20 
 ดั้ งนั้ น การบริหารทั่วไป เป็นการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา เก่ียวกับ การ
ด าเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การพฒันาระบบเครือข่าย
ขอ้มูลสารสนเทศ การประสานและการพฒันาเครือข่ายการศึกษา การจดัระบบในการบริหารและ
พฒันาองค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมสนบัสนุนงานดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ 
ดา้นบุคคล และดา้นบริหารทัว่ไป การประสานงานราชการกบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน
การจดัระบบควบคุมภายในหน่วยงาน งานบริการสาธารณะและงานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืน  
 สรุปไดว้า่ การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้สถานศึกษาด าเนินการไดโ้ดยอิสระ และ
รวดเร็ว คล่องตวั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชนและทอ้งถ่ิน เนน้การมีส่วนร่วมจาก
ผูมี้ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยมีการบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจหลกั บุคลากรในสถานศึกษา
ตอ้งร่วมกนัด าเนินงานใหค้รอบคลุม 
 

2.3 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
 2.3.1 ความหมายของการบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการหน่ึงของการจดัการรวมถึงการด าเนินงานเก่ียวกบั
บุคคลในองคก์ารมีนกัวชิาการและนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของการบริหารงานบุคลากรไว  ้ซ่ึง
จะน าเสนอ ดงัน้ี 
 พยอม วงศ์สารศรี กล่าววา่ การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริหารใช้
ศิลปะและกลยุทธ์ในการด าเนินการสรรหา คดัเลือก และบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมให้
ปฏิบติังานในองค์การ พร้อมทั้งในการพฒันา การธ ารงรักษาให้สมาชิกท่ีปฏิบติังานในองค์การ
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีในการท างาน และยงัรวมไปถึงการ
สรรหา การให้พน้จากงานด้วยเหตุทุพพลภาพ  เกษียณอายุหรือเหตุอ่ืนใดในงานให้สามารถ
ด ารงชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข21 

                                                                        
20กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน, อา้งแล้ว, 

หนา้ 64-73. 
21พยอม วงศส์ารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, พิมพค์ร้ังท่ี 5, (กรุงเทพมหานคร : คณะ

วทิยาการจดัการ สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต, 2550), หนา้ 5. 
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 สุนันทา เลาหนันท์ กล่าวถึงการบริหารงานบุคคลไวว้า่เป็นกระบวนการตดัสินใจ และการ
ปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลทุกระดบัในหน่วยงานเพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุดท่ีจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายขององค์การกระบวนการต่างๆท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย ์การวิเคราะห์งาน การสรรหาการคดัเลือก การฝึกอบรมและการพฒันา 
การประเมินผลการปฏิบติังาน การจ่ายค่าตอบแทนสวสัด์ิการแลผลประโยชน์เก้ือกูล สุขภาพและ
ความปลอดภยัพนกังานและแรงงานสัมพนัธ์ การพฒันาองค์การ ตลอดจนการวิจยัดา้นทรัพยากร 
มนุษย ์22 
 เสนาะ ติเยาว์ กล่าวถึงการบริหารงานบุคคลไวว้่า เป็นกระบวนการท่ีท าให้ไดค้น ใช้คน 
และบ ารุงรักษาคนท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในจ านวนท่ีเพียงพอและเหมาะสมนั่นคือ
หน้าท่ีทางดา้นการรับสมคัรการคดัเลือก การฝึกอบรม การพฒันาตวับุคคลการรักษาระเบียบวินยั 
การใหส้วสัดิการ และการโยกยา้ยเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน23 
 ตุลา มหาสุธานนท์ ไดส้รุปความหมายของค าว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึงการใช้”
คน” เพื่อสร้างพฒันา และปรับปรุงผลิตภณัฑ์เหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยูเ่สมอ 
การบริหารงานบุคคลประกอบดว้ยค าสองค าคือ การบริหารกบัทรัพยากรมนุษยโ์ดยท่ี การบริหาร 
หมายถึง การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์าร
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในขณะท่ีมนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดในบรรดาทรัพยากร
ทางการบริหาร(4 ms) อนัประกอบดว้ย คน (man) เงิน(money)วสัดุอุปกรณ์หรือวตัถุดิบ(maternal) 
และวิธีการ (method) ดงันั้นการบริหารงาน “ มนุษย”์ ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อ
บรรลุเป้าหมายขององคก์าร24 
 ปราชญา กล้าผจญ และพอดา บุตรสุทธิวงศ์  ได้สรุปความหมายโดยรวมของการ
บริหารงานบุคคล ก็คือ เป็นกระบวนการตดัสิใจ และการปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลากรทุก
ระดบัในหน่วยงานเพื่อใหเ้ป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดอนัจะส่งผลให้สามารถสร้าง
ความส าเร็จสูงสุดให้แก่องค์กรปฏิบติังานไดต้รงตามเป้าหมาย มาตรฐานต่างๆท่ีตั้งไว ้หรือส่ิงท่ี

                                                                        
22สุนนัทา เลาหนนัท์ , การสร้างทีมงาน, พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : ดี ดี บุ๊คสโตร์, 

2544),หนา้ 5. 
23เสนาะ  ติ เ ย า ว์ ,  หลักการบ ริหาร ,  พิ มพ์ค ร้ั ง ท่ี  2,  ( ก รุ ง เทพมหานคร :

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ , 2544), หนา้ 11. 
24ตุลา มหาพสุธานนท,์ หลกัการจัดการ หลกัการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : เพิ่มทรัพยก์าร

พิมพ,์ 2547), หนา้ 184. 
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ยิง่ข้ึนไปกวา่นั้นกระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการบริหรทรัพยากรมนุษยไ์ดแ้ก่ การวาง
แผนพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การวเิคราะห์งาน การสรรหา การคดัเลือก การฝึกอบรมและการพฒันา 
การประเมินผล การประเมินผลการปฏิบติังาน การจ่ายค่าตอบแทน สวสัดิการและผลประโยชน์
เก้ือกลู สุขภาพและความปลอดภยัพนกังานและแรงงานสัมพนัธ์ การพฒันาองคก์รและการวิจยัดา้น
ทรัพยากรมนุษยฯ์ลฯ25 
 ดงันั้น การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึง การด าเนินการเก่ียวกบั
บุคคล นบัตั้งแต่การวางแผน สรรหา การพฒันา ตลอดจนดูแลรักษาไวเ้พื่อให้บุคลากรมีระสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานพอเพียง สามารถปฏิบติังานใหส้ าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายขององคก์ร 
 2.3.2 ความส าคัญของการบริหารงานบุคคล 
 มีนักวิชาการและนกัการศึกษาได้ให้ความส าคญัของการบริหารงานบุคคลไวห้ลายท่าน 
ดงัน้ี  
 ธงชัย สันติวงษ์ กล่าวถึงความส าคญัของการบริหารงานบุคคลไวว้า่ สภาพองคก์ารในทุก
วนัน้ีนบัว่าได้มีปัญหาถูกกระทบจากอิทธิพลการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อมเป็นอนัมาก ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลในองคก์ารโดยตรง การเปล่ียนแปลงต่างๆ เท่าท่ีเห็นกนัอยูใ่น
ปัจจุบนั ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ ดา้นเทคนิควิทยาการ และดา้นสภาพสังคม ลว้นแต่เห็นไดช้ดัแจง้วา่มี
ผลกระทบท าให้การบริหารงานบุคคลตอ้งมีความส าคญัยิ่งข้ึนกว่าแต่ก่อนเป็นอนัมาก การท่ีจะ
สามารถเผชิญกบัปัญหาทา้ทายต่าง ๆ เหล่าน้ีจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีองคก์ารธุรกิจส่วนมากตอ้งพยายาม
มุ่งสนใจในส่ิงท่ีเก่ียวกบังานทางดา้นการบริหารงานบุคคล คือ 
 1. ตอ้งพยายามเขา้ใจถึงความตอ้งการทางจิตวทิยา หรือทางใจของคนงาน 
 2. ตอ้งพิจารณาและยกระดบัความสามารถของงานวิชาชีพดา้นการบริหารงานบุคคล ซ่ึง
ความพยายามของสมาคมวิชาชีพ  คือ สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทยท่ีได้มุ่ง
สร้างสรรคค์วามรู้และเทคนิคของงานดา้นน้ีให้แพร่หลายมาชา้นานแลว้นั้น นบัไดว้า่มีประโยชน์
เป็นอยา่งมากต่อสังคมธุรกิจและประเทศชาติโดยส่วนรวม 
 3. ตอ้งให้ความสนใจกบัการวิจยัศึกษาปัญหาดา้นการบริหารงานบุคคล เร่ืองน้ีนบัวา่ ขาด
แคลนเป็นอยา่งมาก ซ่ึงถา้หากไดใ้ห้ความสนใจคน้ควา้วิจยัปัญหาอยา่งลึกซ้ึงทีละดา้นเร่ือยไปแลว้ 

                                                                        
25ปราชญา  กล้าผจญ และพอดา  บุตรสุท ธิวงศ์ ,  การบ ริหารทรัพยากรมนุษ ย์ ,

(กรุงเทพมหานคร : ขา้วฟ่าง, 2550 ),หนา้ 27. 
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ในระยะยาว การไดข้อ้เท็จจริงหรือความรู้มากข้ึนจะช่วยให้การบริหารงานบุคคลมี คุณภาพและท า
ไดผ้ลมากยิง่ข้ึน26  
 พยอม วงศ์สารศรี กล่าวถึงความส าคญัของการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์วด้งัน้ี 
 1. ช่วยใหอ้งคก์ารเจริญเติบโตเพราะการบริหารงานบุคคลเป็นส่ือกลางในการประสานงาน
กบัแผนกต่างๆเพื่อแสวงหาวิธีการให้ไดบุ้คคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้มาท างานในองคก์าร เม่ือ
องคก์ารไดบุ้คคลท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าว ยอ่มท าใหอ้งคก์ารเจริญเติบโตและพฒันายิง่ข้ึน 
 2. ช่วยให้บุคคลท่ีปฏิบติังานในองค์การมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน เกิดความ
จงรักภกัดีต่อองคก์ารท่ีตนปฏิบติังาน ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตขององคก์าร 
 3. ช่วยเสริมสร้างความมัน่คงแก่สังคมและประเทศชาติ ถา้การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ ยอ่มไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ระหวา่งองคก์ารและผูป้ฏิบติังาน 
ท าใหส้ภาพสังคมโดยส่วนรวมมีความสุข มีความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั27 
 รุ่ง แก้วแดง ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการบริหารงานบุคคลตามทฤษฎีส าคญัๆคือ 
 1. ทฤษฎีความตอ้งการของมนุษย ์(Maslow s Hierarchy of needs) ไดจ้ดัความตอ้งการของ
มนุษยไ์วเ้ป็น 5 ขั้นคือ 
 1.1 ความตอ้งการดา้นกายภาพ (Physiological Needs) ไดแ้ก่ความจ าเป็นพื้นฐาน
ของชีวติ เช่นท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองแต่งกาย อาหาร และการรักษาพยาบาล 
 1.2 ความตอ้งการดา้นความมัน่คงปลอดภยั (Security Needs) ไดแ้ก่ ความปลอดภยั
ทางร่างกายและจิตใจ ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ การไดรั้บสวสัดิการท่ี
ดี 
 1.3 ความตอ้งการดา้นสังคม (Social Needs) ไดแ้ก่การมีครอบครัว การมีเพื่อนการ
ไดรั้บความรัก ความเอาใจใส่ดูแล และการไดรั้บการยอมรับในฐานะสมาชิกของกลุ่มสังคม 
 1.4 ความตอ้งการท่ีจะมีสถานะในสังคม (Esteem Needs) ไดส้นองความตอ้งการมี
ช่ือเสียง ความส าเร็จ ความโดเด่นในสังคม และไดรั้บการยอมรับในความสามารถ 
 1.5 ความตอ้งการประสบความส าเร็จในชีวิต (Self - Actualization Needs) ไดแ้ก่
การคน้พบศกัยภาพของตนเอง การบรรลุเป้าหมายของชีวิต ความปรารถนาอย่างเต็มศกัยภาพของ
ตนเอง เป็นความส าเร็จสูงสุดของชีวติ ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ 

                                                                        
26ธงชยั สันติวงษ์, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพาณิช, 2549), 

หนา้ 18. 
27พยอม วงศส์ารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, อา้งแลว้, หนา้ 15. 
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 ทฤษฎี Y ได้แก่การมองคนในแง่ดี เช่นเป็นคนมีความรับผิดชอบ เป็นคนดีเป็นคนมี
ศกัยภาพ เป็นคนท่ีพฒันาได ้ตรงกนัขา้มกบัทฤษฎี X ซ่ึงมองคนในแง่ลบตอ้งควบคุมและสั่งการจึง
จะท างาน 
 ทฤษฎีองค์การแห่งการเรียนรู้ได้แก่การเห็นคุณค่า และความส าคัญของคนทุกคนใน
องคก์ารวา่มีศกัยภาพ แตกต่างกนัส่งเสริมใหทุ้กคนไดรั้บการพฒันาเต็มศกัยภาพ และเปิดโอกาสให้
สามารถน าศกัยภาพ นั้นมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์าร28 
 บรรยงค์ โตจินดา กล่าวถึงความส าคญัของการบริหารงานบุคคลดงัต่อไปน้ี 
 1. เพราะธุรกิจอุตสาหกรรมแข่งขนักนัมากข้ึนจึงเกิดความตอ้งการคนดีมีความสามารถสูง
มาท างานให ้
 2. รัฐเล็งเห็นความส าคญัของการใชค้นภายใตเ้ง่ือนไขของยุคสมยัทางเศรษฐกิจสังคมและ
การเมือง เช่น ตามหลกัมนุษยธรรมสากล สิทธิมนุษยชนขององคก์ารสหประชาชาติและระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งใหทุ้กหน่วยงานถือปฏิบติัเป็นตน้ 
 3. ความซบัซอ้นและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีท าให้เกิดการประดิษฐ์คิดคน้วิธีการและ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้มารับใช้อ านวยความสะดวกสบายให้แก่การด ารงชีวิตของมนุษยใ์นลกัษณะท่ี
แข่งขนักนัสนองความตอ้งการของมนุษยม์ากข้ึนท าใหเ้กิดการแข่งขนักนัทางธุรกิจอุตสาหกรรมไม่
มีท่ีส้ินสุดแต่ละในกิจการทั้งในระดบัประเทศจนระดบัโลกตอ้งทั้งสรรหาคดัเลือกและเสริมสร้าง
คนดีไวใ้ชง้าน 
 4. พลงัของสถาบนัแรงงานท่ีเติบโตและแข็งแรงข้ึนผลกัดนัให้นายจา้งตอ้งใหค้วามส าคญั
เก่ียวกบัการบริหารบุคคลเพิ่มข้ึนเพื่อไม่ใหเ้กดปัญหาแรงงานซ่ึงจะบัน่ทอนความเจริญกา้วหนา้และ
ความมัน่คงขององคก์าร 
 5. องค์การใหญ่โตซับซ้อนมากข้ึนตามสภาพของการแข่งขนั และความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจการแบ่งงานกนัท าในองคก์ารขนาดเล็ก จะมีลกัษณะคนเดียวท างานไดห้ลายอยา่ง แต่เม่ือ
องคก์ารขยายตวัใชเ้ทคโนโลยสูีงข้ึน ก็ตอ้งการความช านาญเฉพาะอยา่งมากข้ึนซ่ึงบางแห่งใชค้วาม
ช านาญเฉพาะอยา่งมากเกินไป ก็จะท าใหก้ระบวนงานบางอยา่งติดขดัหรือรองาน 
 6. บทบาทของการจดัการเปล่ียนไปจากเดิมเป็นอนัมาก เพราะตอ้งการผูบ้ริหารมืออาชีพ
จริงเพื่อมาบริหารงานยามวิกฤตไดห้รือจดัการงานไดต้ามสถานการณ์โดยใช้สหวิทยาการเพื่อการ
แก้ปัญหาเพราะความเปล่ียนแปลงของปัจจัยแวดล้อมทั้ งภายในองค์การและนอกองค์การ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วท่ีนกับริหารตอ้งตามใหท้นัและปรับตวัใหท้นัอีกดว้ย  

                                                                        
28 รุ่ง แกว้แดง, โรงเรียนนิติบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : วฒันาพาณิช, 2546), หนา้ 20. 



 

  

27 

 7. พฤติกรรมศาสตร์กา้วหนา้ และเขา้ไปมีบทบาทในการบริหารงานมากข้ึนเพราะผูบ้ริหาร
จะตอ้งเขา้ใจธรรมชาติของคนและธรรมชาติของงงานมากข้ึนดว้ยจึงจะอยูร่่วมกบัเพื่อนร่วมงานใน
องคก์ารไดดี้มีสมานฉนัท ์29 
 ธัญญา ผลอนันต์ ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการบริหารงานบุคคลไวด้งัน้ี 
 1. ช่วยให้พนักงานในองค์การได้ค้นพบศักยภาพของตนและพัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถเชิงสมรรถนะในการปฏิบติังานได้อย่างเต็มท่ีมีความผาสุกและพึงพอใจในงานเกิด
ความกา้วหนา้สามารถท างานท่ีใหผ้ลการด าเนินงานท่ีดีมีประสิทธิผล 
 2. ช่วยพฒันาองคก์ร พนกังานท่ีมีคุณภาพก็จะด าเนินการตามแผนปฏิบติัการตามแนวทางท่ี
ผูน้ าระดบัสูงวางไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิผลท าให้เกิดผลการด าเนินการท่ีเป็นเลิศทั้งดา้นบริการและ
การผลิตสินคา้องคก์รก็ยอ่มจะเจริญกา้วหนา้มีความมัน่คงและขยายงานออกไปไดด้ว้ยดี 
 3. ช่วยเสริมสร้างความมัน่คงใหแ้ก่สังคมและประเทศชาติเม่ือองคก์รซ่ึงเป็นหน่วยหน่ึงของ
สังคมเจริญก้าวหน้าและมั่นคงดีก็ส่งผลไปถึงสังคมโดยรวมด้วยเม่ือพนักงานได้พฒันาจนมี
ความสามารถหารายไดม้าช่วยครอบครัวมัน่คงก็ส่งผลต่อชุมชน30 
 สรุปได้ว่า การบริหารบุคคลมีความส าคัญต่อองค์กรโดยจะช่วยให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จหรือลม้เหลวได ้เน่ืองจากบุคลากรเป็นผูว้างแผนด าเนินการใชก้ารบริหารจดัการในแต่
ละองคก์ารกล่าวคือช่วยใหกิ้จกรรมต่างๆดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์รให้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์ององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีท าใหง้านส าเร็จไดก้็คือคนและ
การจดัคนใหเ้หมาะสมกบังานเป็นส่ิงส าคญัท่ีในการบริหารจดัการในองคก์าร 
 2.3.3 หลกัการบริหารงานบุคคล 
 หลกัการในการบิหารงานบุคคลนั้นมีความส าคญัมากเพื่อท่ีผูบ้ริหารจะไดใ้ช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาไดมี้นกัวชิาใหห้ลกัการในการบริหารงานบุคคลไวด้งัน้ี 
 บรรยงค์ โตจินดา ไดก้ล่าวถึงหลกัการบริหารงานบุคคลวา่ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งพฒันาทกัษะ
พื้นฐานทั้ง 4 ดา้นคือ 

                                                                        
29บรรยงค์ โตจินดา, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : อมราการพิมพ์, 2543), 

หนา้ 20-21. 
30ธญัญา ผลอนนัต์, การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลแนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน,

(กรุงเทพมหานคร : อินโนกราฟฟิกศ,์ 2549), หนา้ 17.  
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 1. ทกัษะดา้นเทคนิค (Technical Skill) เป็นทกัษะท่ีใชใ้นระดบัปฏิบติัการมากท่ีสุดส าหรับ
ผูบ้ริหารนั้นควรให้มีความรู้ ความเขา้ใจ เน่ืองจากผูบ้ริหารตอ้งสามารถแนะน าและสอบถามงาน
ใหก้บัหน่วยงานได ้
 2. ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ (Human Skill) เป็นทกัษะท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับบุคคลทุก
ระดบั เพราะการปฏิบติังานนั้นไม่สามารถท างานไดเ้พียงล าพงั ตอ้งมีการประสานงานการท างาน
เป็นทีม โดยเฉพาะผูบ้ริหารซ่ึงตอ้งสร้างมนุษยสัมพนัธ์ใหเ้กิดข้ึนกบัทุกคนในองคก์าร 
 3. ทกัษะทางดา้นความคิด (Conceptual Skill) เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหาร เพราะ
การเป็นนกัการจดัการทั้งในดา้นคนและงานนั้นจ าเป็นอยา่งยิ่งตอ้งอาศยัความคิดไตร่ตรองท่ีดีการ
ใชเ้หตุผลในการบริหารงาน มีปฏิภาณไหวพริบขจดัขอ้ผิดพลาดไดอ้ยา่งรวดเร็วและสามารถเร่ิมคิด
หาเป้าหมายใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 4. มีทกัษะดา้นการแสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสาร (Information Skill) เพื่อการวางแผนและ
ตดัสินวนิิจฉยั31 
 พิชัย เสงี่ยมจิตร  ได้ให้ความคิดเห็นว่าการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาต้องมี
กฎระเบียบ แนวปฏิบติัท่ีชดัเจน เช่นการสรรหา ครูมีระบบการสอบคดัเลือก ผูบ้ริหารก็มีระบบการ
สอบคดัเลือกเช่นกนั ระเบียบดา้นธุรการ การลาต่างๆการไปราชการตอ้งปฏิบติังานตามหนา้ท่ี การ
รักษาหน้าท่ี ตลอดจนการออกจากราชการ ซ่ึงทั้งผูบ้ริหารและครูผูส้อนต่างก็ตอ้งปฏิบติัตาม กฎ 
ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล นอกจากนั้ นการบริหารงานบุคคลในปัจจุบันมีความ
จ าเป็นตอ้งขยายหนา้ท่ีในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งอยูใ่นองคก์าร ให้กวา้งขวางข้ึน เพื่อป้องกนัและ
ควบคุมการลงทุนทรัพยากรมนุษยใ์ห้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพและประหยดัตามความมุ่งหมาย
ขององคก์ารในระบบบริหารงานบุคคลท่ีใชอ้ยูย่ดึ 2 ระบบคือ 
 1. ระบบอุปถมัภ ์(Patronage System) มีค  าทีเรียกต่างกนัไปอาทิระบบชุบเล้ียงหรือระบบ
สกปรก (Spoils System) ระบบชอบพอกนัเป็นพิเศษ (Favoritism) หรือระบบเล่นพวก (Nepotism) 
ระบบอุปถมัภเ์ป็นระบบท่ีเอาต าแหน่งทางราชการมาเป็นเคร่ืองมือใช้ประโยชน์ทางการเมือง การ
ให้ต าแหน่งทางราชการ โดยไม่ค  านึงถึงความสามารถของบุคคลเป็นเกณฑ์ในการคดัเลือก แต่ใช้
เหตุผลอ่ืน เช่น ความเป็นญาติ เพื่อนฝงู ผูมี้พระคุณ เป็นตน้ จึงเป็นสาเหตุให้การบริหารราชการตาม
ระบบอุปถมัภมี์ขอ้เสียคือ 
 1.1 ขา้ราชการขาดสมรรถภาพ เพราะบรรจุแต่งตั้งตามความพอใจ ไม่มีการเลือกสรรจากผู ้
ท่ีมีความรู้ความสามารถ ท าใหง้านไม่กา้วหนา้ 

                                                                        
31บรรยงค ์โตจินดา, การบริหารงานบุคคล, อา้งแลว้, หนา้ 31. 
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 1.2 ขา้ราชการถูกใชไ้ปในทางส่วนตวั 
 1.3 ฐานะของขา้ราชการคลอนแคลนขาดหลกัประกนัความมัน่คง 
 1.4 ขา้ราชการท างานมุ่งประจบผูมี้อ านาจ รักษาผลประโยชน์ของพวกพอ้งมากกวา่องคก์าร 
 1.5 ผูไ้ม่มีพรรคพวกจะไม่มีโอกาสเขา้รับราชการ 
 1.6 ขา้ราชการไม่ไดค้วามยติุธรรมตามสมควร 
 1.7 เป็นช่องทางใหน้กัการเมืองมาช้ีน าขา้ราชการประจ า 
 2. ระบบผูท้รงคุณวุฒิ (Merit System) มีผูก้  าหนดศพัท์ภาษาไทยไวต่้างๆกนัเช่นระบบ
คุณธรรม ระบบคุณความดีระบบความรู้ความสามารถเป็นตนัระบบคุณวุฒิเป็นวิธีเลือกบุคคลเข้า
ท างานโดยวิธีการเลือกสรรบุคคลโดยการสอบแข่งขนัประเมินความรู้ความสามารถของบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัครบถว้นโดยไม่ค  านึงถึงเร่ืองการเมืองหรือความสัมพนัธ์ส่วนตวัการเกิดระบบคุณวุฒิมี
เหตุผลและความจ าเป็นคือจ านวนข้าราชการต้องมีมากข้ึนความส้ินเปลืองงบประมาณท่ีเป็น
ค่าใชจ่้ายในการสับเปล่ียนหมุนเวียนคนใหม่ ความส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายส าหรับฝึกอบรมให้บุคลากร
รู้จักท างานตามท่ีได้รับมอบหมายการปฏิบัติราชการไม่ต่อเน่ืองสัมพนัธ์กันผูป้ฏิบัติงานไม่มี
ความสามารถพียงพอและป้องกันการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ซ่ึง
แนวความคิดท่ียดึถือเป็นหลกัเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณวุฒิ ไดแ้ก่ลกัษณะเด่น 4 
ประการ คือ 
 2.1 หลกัความเสมอภาค (Equality of Opportunity)  
 2.2 หลกัความสามารถ (Competence) 
 2.3 หลกัความมัน่คง (Security on Tenure) 
 2.4 หลกัความเป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality)32 
 สมเดช สีแสง ไดเ้สนอความคิดเห็นเก่ียวหลกัการส าคญัในการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรม ไวว้า่มีลกัษณะเด่น 4 ประการคือ 
 1. หลกัความเสมอภาค (Equality of Opportunity) หรือหลกัโอกาสเท่าเทียมกนัผูท่ี้มี
คุณสมบติัและพื้นความรู้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวทุ้กคนมีสิทธ์ิมรการสมคัรสอบแข่งขนัหรือ
สอบคดัเลือก การก าหนดค่าตอบแทนท่ีมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างเดียวกนัหรือในระดบั
เดียวกนั จะไดรั้บเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเท่าเทียมกนั 

                                                                        

  32พิชยั เสง่ียมจิตร, การบริหารสถาบันเพื่อความเป็นเลิศ, (อุบลราชธานี : คณะครุศาสตร์
สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี, 2542), หนา้ 110-112. 
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 2. หลกัความสามารถ (Competence) การคดัเลือกบุคลากรเขา้ปฏิบติัหน้าท่ีนั้นจะตอ้งใช้
วธีิการคดัเลือกใหไ้ดผู้ท่ี้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ี โดยรับสมคัรผูท่ี้มีความ
เหมาะสมอยา่งกวา้งขวาง แลว้จดัใหมี้การสอบแข่งขนั สอบคดัเลือก ผูท่ี้มีความเหมาะสมตามเกณฑ ์
มากกว่า ย่อมมีสิทธ์ิไดรั้บการบรรจุแต่งตั้งก่อนนอกจากน้ีผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและมีผลการ
ปฏิบติังานเด่นยอ่มไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งก่อนผูมี้ความเหมาะสมนอ้ยกวา่ 
 3. หลักความมัน่คง (Security) เป็นหลักประกันในการปฏิบติังานท่ีหน่วยงานให้แก่
บุคลากร เพื่อใหก้ารปฏิบติังานนั้นยึดเป็นอาชีพไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย ตราบใดบุคลากร
ยงัมีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี มีความซ่ือสัตย ์สุจริตต่อหนา้ท่ีจะไม่ถูกกลัน่แกลง้หรือ
ถูกออกจากงานโดยไม่มีความผดิ มีเงินเดือนใหร้ะหวา่งการปฏิบติังาน มีบ านาญ บ าเหน็จให้เม่ือพน้
งาน 
 4. หลกัความเป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality) หลกัการขอ้น้ีมีลกัษณะท่ีมุ่งเนน้
เฉพาะขา้ราชการให้ปฏิบติัหน้าท่ีโดยอิสระถือวา่ขา้ราชการประจ าตอ้งตั้งมัน่อยูใ่นความเป็นกลาง
ทางการเมืองมิถูกแทรกแซงทางการเมือง หรือถูกบังคับให้อยู่ภายใต้อาณัติหรืออิทธิพลของ
การเมืองใด และใหป้ฏิบติังานตามนโยบายของรัฐบาลอยา่งเตม็ความสามารถและเตม็ภาคภูมิ33 
 สนอง เครือมาก ไดก้ล่าวว่า หลกัการบริหารเชิงประชาธิปไตยเป็นการบริหารโดยให้ครู
หรือบุคลากร มีส่วนร่วมในการก าหนดวตัถุประสงค ์การด าเนินการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์การ
ติดตามผลหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อผลส าเร็จร่วมกนั การมีส่วนร่วมนั้น อาจท าได ้2 ลกัษณะทั้งในรูป
ของบุคคลนั้นๆ มีส่วนร่วมโดยตรงหรือให้ตวัแทนกลุ่มเขา้มามีส่วนร่วมเพื่อท าหนา้ท่ีแทนสมาชิก 
หลกัในการบริหารเชิงประชาธิปไตยมี 3 ประการ 
 1. หลกัปัญญาธรรม คือ การรู้จกัรับฟังและเคารพในความคิดเห็นของกนัและกนั ทุกคนมี
สิทธิท่ีแสดงความคิดเห็นและต้องเคารพหรือไม่มีอคติต่อความคิดเห็นของผูอ่ื้นแม้จะมีความ
แตกต่างไปจากความคิดเห็นของตนและเนน้การใชปั้ญญาใชเ้หตุผลและความถูกตอ้งในการตดัสิน
ปัญหา 
 2. หลกัคารวะธรรม การเคารพและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนัในดา้นวยัวุฒิผูท่ี้เยาวก์ว่าก็ให้
ความเคารพผูอ้าวโุสกวา่ 
 3. หลกัสามคัคีธรรม คือ มีความรักใคร่ สมคัรสมานสามคัคี ยดึมัน่ในส่วนรวมเป็นส าคญั34 

                                                                        

  33สมเดช สีแสง, คู่มือปฏิบัติราชการและเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา,(ชยันาท : เรียนดี , 
2543), หนา้ 254. 

34 สนอง เครือมาก ,คู่มือปฏิบัติการในโรงเรียน,(นครสวรรค:์เรียนดี ,2543),หนา้ 285. 
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 กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ล่าวถึงหลกัการบริหารงานบุคคลแผนใหม่โดยหลกัการส าคญั
ของการบริหารงานบุคคลเป็นการจดัให้บุคคลท่ีเลือกสรรมาเป็นอยา่งดีแลว้ไดท้  างานในต าแหน่งท่ี
เหมาะสม ใหเ้ขามีจิตใจทุ่มเทและรับผดิชอบงานโดยการให้ความเป็นธรรมในการก าหนดเงินเดือน
หรือค่าจา้ง รวมทั้งการเล่ือนต าแหน่งฐานะและเงินเดือนฝึกอบรมให้เขามีความรู้ ความสามารถ
เพิ่มข้ึนตลอดจนจดัสวสัดิการหรือประโยชน์เก้ือกูลให้เขามีขวญัก าลงัใจดีการบริหารงานบุคคลใน
ปัจจุบนัไดว้ิวฒันาการมาจากแนวความคิดแบบเก่าจากผูบ้งัคบับญัชาสูสุดเป็นผูอ้อกค าสั่งแต่เพียง
ฝ่ายเดียวมาเป็นให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็นต่อการพฒันาขององค์การ มี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 1. การบริหารตามหลกัวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) การด าเนินงานตอ้งมีการ
วางแผน มีระบบงาน และก าหนดวิธีการข้ึนมาอยา่งรัดกุม โดยน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใชเ้พื่อ
ก าหนดระบบการท างานท่ีเหมาะสม การวดัผลงาน ระบบค่าจา้งจะตอ้งมีหลกัเกณฑท่ี์แน่นอน 
 2. งานทางดา้นสวสัดิการ (Welfare Movement) เป็นการช่วยเหลือทางดา้นสวสัดิการทัว่ไป
ไดแ้ก่ สุขภาพอนามยั ความช่วยเหลือทางสังคม และสภาพการท างาน เป็นตน้เพื่อให้บุคลากรใน
องคก์รมีความพอใจในงานและส่งผลต่อการตั้งใจท างาน 
 3. การบริหารการจา้งงาน (Employment Management) เป็นหน่วยงานหน่ึงในองคก์ารท่ีถูก
จดัตั้งข้ึนมา เพื่อท าหนา้ท่ีรับคนเขา้ท างานเลือกคนงาน บรรจุแต่งตั้งการเก็บบนัทึกเก่ียวกบัคนงาน 
การฝึกอบรมและสวสัดิการ เป็นตน้ 
 4. จิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Psychology) เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของคนแต่ละ
คน ธรรมชาติของคน และการกระตุน้ใหค้นท างานตามความเสมอภาคของตน ซ่ึงเป็นประโยชน์ใน
การคดัเลือก อบรม การบรรจุส่งเสริมสมรรถภาพของคนและการแกปั้ญหาอยา่งอ่ืนเก่ียวกบัคน 
 5. สุขภาพและความปลอดภยั (Health and Safety) เป็นการจดัให้มีการดูแลและประกนั
ทางดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของพนกังาน คือใหค้นงานมีประกนัอุบติัเหตุไดรั้บการพยาบาล
เม่ือไดรั้บการบาดเจ็บ มีรายไดเ้ล้ียงตวัขณะท่ีไดรั้บการรักษาและไม่สามารถท างานไดห้รือในกรณี
ทุพพลภาพ 
 6. ระบบสหภาพแรงงาน (Unionism) เป็นการรวมกลุ่มของฝ่ายพนกังาน ในรูปของสมาคม
แรงงาน เพื่อก่อใหเ้กิดอ านาจการต่อรองกบันายจา้ง เม่ือเกิดกรณีขดัแยง้สมาคมแรงงานจะเขา้มารับ
แทนพนกังานเพื่อท าขอ้ตกลงท่ียติุธรรมทั้งสองฝ่าย 
 7. การบริหารค่าจา้งและเงินเดือน (Wage and Salary Administration) เป็นการพิจารณา
อตัราค่าจา้งท่ีจะตอ้งอาศยัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ค่าครองชีพ ลกัษณะงานความรู้ความสารถของผูใ้ช้
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แรงงาน และระดบัการจา้งทัว่ไป ในตลาดแรงงาน เพื่อให้ลูกจา้งได้รู้ล่วงหน้าว่าโครงสร้างของ
ค่าจา้งและเงินเดือนเป็นอยา่งไร 
 8. การพฒันาและการฝึกอบรม (Development and Training) ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆท าให้เกิดการแข่งขนัและเพิ่มศกัยภาพและประสิทธิภาพใน
ความสามารถของการท างานใหม้ากข้ึนจึงจ าเป็นตอ้งจดัให้มีการฝึกอบรมทั้งระดบัผูป้ฏิบติัการและ
ผูบ้ริหาร35 
 สรุปไดว้่า หลกัการบริหารบุคคลเป็นเร่ืองท่ีตอ้งทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ ทกัษะดา้นความคิด 
ทกัษะดา้นการแสวงหาใช้หลกัความสมารถ หลกัความเสมอภาค หลกัความมัน่คง หลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาช่วยเป็นแนวทาง ในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประสบ
ผลส าเร็จ   
 2.3.4 ขอบข่าย การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
 บุคลากรในสถานศึกษาถือเป็นบุคคลท่ีเป็นปัจจยัส าคญัในการบริหารจดัการทุกระดับ 
เพราะท าให้องค์การก้าวไปสู่ความส าเร็จ และการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และ
กระบวนการบริหารบุคคลนั้นไดมี้นกัวิชาการไดก้ล่าวถึงขอบข่าย/ภารกิจการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไวด้งัน้ี 
 สมาน รังสิโยกฤษณ์ กล่าวา่ขอบข่ายของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวา่
มี 12 ดา้น ดงัน้ี 
 1. การวางแผนนโยบายออกกฎหมายระเบียบและขอ้บงัคบั 
 2. การวางแผนก าลงัคน 
 3. การก าหนดต าแหน่ง 
 4. การก าหนดเงินเดือน 
 5. การสรรหาบุคลากร 
 6. การบรรจุและแต่งตั้ง 
 7. การจดัทะเบียนประวติั 
 8. การพฒันาบุคลากร 
 9. การประเมินผลการปฏิบติังานและการพิจารณาความดีความชอ 

                                                                        
35กระทรวงศึกษาธิการ,  คู่มือการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ข้ันพื้นฐาน ,

(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), หนา้ 3-166. 
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 10. วนิยัและการด าเนินการตามระเบียบวนิยั 
 11. การจดัสวสัดิการและประโยชน์เก้ือกลู 
 12. การใหอ้อกจากงานและบ าเหน็จบ านาญ36 
 นพพงษ์ บุญจิตราดุล กล่าววา่ขอบข่ายของการบริหารบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวา่มี 
4 ดา้น ดงัน้ี 
 1. การคดัเลือกและการสรรหาบุคลากร 
 2. การบ ารุงรักษาบุคลากร 
 3. การพฒันาบุคลากร 
 4. การใหห้ลุดพน้จากงาน37 
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช กล่าววา่ขอบข่ายของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานวา่มี 3 ดา้น ดงัน้ี 
 1. การก าหนดความตอ้งการดา้นบุคคล 
 2. การสนองความตอ้งการดา้นบุคคล 
 3. การธ ารงและพฒันาบุคคลและบริการ38 
 ธงชัย สันติวงษ์ กล่าวว่าขอบข่ายของการบริหารบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานว่ามี 8 
ดา้นดงัน้ี 
 1. การออกแบบงานและการวเิคราะห์เพื่อจดัแบ่งต าแหน่งงาน 
 2. การวางแผนก าลงัคน 
 3. การสรรหาและการคดัเลือก 
 4. การปฐมนิเทศและการประเมินผลการปฏิบติังาน 
 5. การอบรมและพฒันา 
 6. การบ ารุงรักษาทางสุขภาพและความปลอดภยั 
 7. การจ่ายค่าตอบแทน 

                                                                        
36สมาน รังสิโยกฤษณ์, ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการบริหารบุคคล, พิมพค์ร้ังท่ี 17, (กรุเทพมหา

นคร : สวสัดิการส างาน ก.พ., 2541), หนา้ 32. 
37นพพงษ์ บุญจิตราดุล, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : อนงค์การพิมพ์, 

2542), หนา้ 37. 
38มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวชิาการบริหารบุคลากรในโรงเรียน, 

(นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2544),หนา้ 20. 
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 8. การใชว้นิยัและการควบคุม39 
 ธีระ รุญเจริญ ไดก้ล่าวถึงขอบข่ายภารกิจการบริหารงานบุคลว่ามีองค์ประกอบท่ีส าคญั 
ดงัน้ี 
 1. การวางแผนอตัราก าลงั มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
  1.1 ประเมินความถูกตอ้งการอตัราก าลงั 
 1.2 จกัท าแผนอตัราก าลงัของสถานศึกษา 
 1.3 เสนอแผนก าลังของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2. การก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทาง
ปฏิบติั คือ 
 2.1 ส ารวจและรวบรวมข้อมูล การขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่งให้สูงข้ึน ของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  
 2.2 รวบรวมค าขอและผลงานการเล่ือนวิทยฐานะเสนอไปยงัผูมี้อ  านาจพิจารณา
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
 2.3 ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มเติม และเสนอขออนุมติัตดัโอนต าแหน่งและอตัราเงิน 
 2.4 เสนอขอเปล่ียนแปลงการก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2.5 ด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีและตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 3. การเกล่ียอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการโดยรวบรวมและ
รายงานขอ้มูลขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 4.1 เสนอความตอ้งการของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 4.2 ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเขา้ร่วมรับราชการเป็นขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาเห็นชอบหรือมอบหมาย 
 4.3 ด าเนินการสรรหาและจดัจา้งบุคคล เพื่อปฏิบติังานในต าแหน่งอตัราจา้งประจ า
หรืออตัราจา้งชัว่คราว 

                                                                        
39ธงชยั สันติวงษ์, การบริหารงานบุคคล, พิมพ์คร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันา

พาณิช , 2546), หนา้ 37. 
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 4.4 การทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการและการเตรียมความพร้อมและการพฒันา
อยา่งเขม้ มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 4.4.1 แจง้ภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และเกณฑ์การประเมินการปฏิบติังานให้แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 4.4.2 ด าเนินการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการส าหรับบุคลากรทาง
การศึกษาหรือเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเขม้ส าหรับผูใ้ดไดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการใน
ต าแหน่งครูผูช่้วย ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด 
 4.4.3 ติดตามประเมินผลการปฏิบติังานตาเง่ือนไขท่ีไดแ้จง้ให้ทราบตาม
ขอ้ 4.4.1 อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
 4.4.4 รายงานผลการทดลองการปฏิบติัหน้าท่ีราชการหรือเตรียมความ
พร้อมและพฒันาอยา่งเขม้แลว้แต่กรณีต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4.4.5 ด าเนินการแต่งตั้งหรือสั่งใหพ้น้ออกจากสภาพการเป็นขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามอ านาจหนา้ท่ี ท่ีกฎหมายก าหนด เม่ือไดรั้บอนุมติัจาก อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นท่ีการศึกษา 
 5. การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 5.1 การยา้ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา
จ าแนกเป็น การยา้ยผูบ้ริหารหน่วยงานการศึกษาให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาเสนอความประสงค์และ 
เหตุความจ าเป็นในการขอยา้ยต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา และการยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหร้วบรวมรายช่ือและขอ้มูลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอยา้ย
และใหค้วามเห็นเสนอไปยงัสถานศึกษาท่ีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอ
ยา้ยไปปฏิบติังาน แลว้พิจารณาใหค้วามเห็นชอบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงค์
จะขอยา้ยมาปฏิบติังานในสถานศึกษาในกรณีท่ีเห็นชอบการรับยา้ยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหเ้สนอเร่ืองไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อขออนุมติั อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา และ
กรณีให้ความเห็นวา่ไม่สมควรรับยา้ยให้แจง้เร่ืองไปยงัผูบ้ริหารสถานศึกษาตน้สังกดัขอขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอยา้ยทราบ การสั่งยา้ยและสั่งบรรจุแต่ตั้งขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาแลว้แต่กรณีตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 
 5.2 การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างเขตพื้นท่ีการศึกษาจ าแนก
เป็นการยา้ยผูบ้ริหารหน่วยงานการศึกษา ให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาเสนอความประสงค์และเหตุ
จ าเป็นในการขอยา้ยไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษาตน้สังกดัและเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีจะประสงคจ์ะขอยา้ย
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ไปปฏิบติังาน ส่วนการยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้รวบรวมรายช่ือและขอ้มูล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงค์จะขอย้ายและให้ความเห็นเสนอไปยัง
สถานศึกษาท่ีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงคจ์ะขอยา้ยไปปฏิบติังานแลว้ พิจารณา
ใหค้วามเห็นเห็นชอบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะประสงคข์อยา้ยมาปฏิบติังานใน
สถานศึกษา ในกรณีให้ความเห็นชอบรับยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เสนอเร่ือง
ไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อขออนุมติั อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาและกรณีเห็นว่าไม่สมควรรับ
ยา้ยให้แจง้เร่ือง ไปยงัผูบ้ริหารสถานศึกษาตน้สังกดัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ประสงค์จะขอยา้ย และการสั่งยา้ยและสั่งบรรจุแต่งตั้งขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
แลว้แต่กรณีตามอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีก าหนด 
 6. การเปล่ียนสถานภาพวชิาชีพ มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 6.1 ตรวจสอบการขอเปล่ียนสถานภาพขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ี
มีความประสงคจ์ะขอเปล่ียนต าแหน่ง หนา้ท่ีและเสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 6.2 เสนอให้ความเห็นชอบในกรณีท่ีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอ
เปล่ียนแปลงต าแหน่งมาด ารงต าแหน่งในสถานศึกษานั้นๆ 
 6.3 ด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 
 7. เงินเดือนและค่าตอบแทน มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 7.1 อตัราเงินเดือนและค่าตอบแทนให้เป็นไปตามบญัชีอตัราเงินเดือนและเป็นไป
ตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 7.2 การได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กฎหมายก าหนด 
 8. การเล่ือนขั้นเงินเดือน มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 8.1 การเล่ือนขั้นเงินเดือน มีแนวทางในการปฏิบติังาน คือ 
 8.1.1 ประกาศเกณฑ์ประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดี
ความชอบใหแ้ก่ขา้ราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาทราบโดยทัว่กนั 
 8.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือน ตามหลกัเกณฑ์และ
วธีิการท่ีกฎหมายก าหนดในฐานะผูบ้งัคบับญัชา 
 8.1.3 รวบรวมขอ้มูลพร้อมความเห็นชอบของผูมี้อ านาจในการประเมิน
และให้ความเห็นในการเล่ือนขั้นเ งินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอ
คณะกรรมการตามขอ้ 8.1.2 พิจารณา 
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 8.1.4 แจง้ค าสั่งไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในฐานะผูบ้งัคบับญัชาทราบ พร้อมเหตุผลท่ีไม่เล่ือนขั้นเงินเดือน 
 8.1.5 สั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในฐานะผูมี้อ านาจสั่งบรรจุและแต่ตั้ง 
 8.2 การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษกรณีถึงแก่ความตายอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติั
หนา้ท่ีราชการ มีขั้นตอนในการด าเนินงาน คือ 
 8.2.1 เสนอเร่ืองพร้อมทั้ งข้อเท็จจริงและความเห็นท่ีเป็นข้อยุติและ
รายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 8.2.2 ด าเนินการด้านสวสัดิการให้แก่ครอบครัวผู ้ถึงแก่กรรมอัน
เน่ืองมาจากการปฏิบติัหน้าท่ีทางราชการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนดตามความ
เหมาะสม 
 9. การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 9.1 วเิคราะห์ความจ าเป็นในการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
สถานศึกษา 
 9.2 จดัท าแผนการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
 9.3 ด าเนินการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนท่ีก าหนด 
 9.4 สร้างและพฒันาความร่วมมือกับเครือข่ายในการพฒันาข้าราชกรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 10. การลาศึกษาต่อ มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 10.1 อนุญาตหรือเสนอขออนุญาตการลาศึกษาต่อตามนโยบาย หลกัเกณฑ์และ
วิ ธี ก า รของ เขตพื้ น ท่ีก าร ศึกษา  ส านัก ง านคณะกรรมการการ ศึกษาขั้ นพื้ นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 10.2 เสนอเร่ืองการขออนุญาตใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาศึกษา
ต่อใหเ้ขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนดหรือหรือเพื่อทราบแต่กรณี 
 11. การประเมินผลการปฏิบติังาน มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 11.1 ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีช้ีว ัดผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ี อ.ก.ค.ศ. ก าหนด 
 11.2 ด าเนินการประเมินการปฏิบติังาน ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามเกณฑแ์ละวธีิการตามขอ้ 10.1 
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 11.3 น าผลการประเมินไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 
 11.4 รายงานผลการประเมินการปฏิบติังานในส่วนท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาร้องขอ 
ไดรั้บทราบ 
 12. การส่งเสริมและการยกยอ่งเชิดชูเกียรติมีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 12.1 ส่งเสริมการพฒันาตนเองของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการ
ปฏิบติังานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การพฒันามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพ
การศึกษา 
 12.2 สร้างขวญัและก าลงัใจแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการยก
ยอ่งเชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดหรือกรณี
อ่ืนตามความเหมาะสม 
 13. มาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพมีแนวทางในการปฏิบติังาน คือ 
 13.1 ด าเนินการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบติั
ตามระเบียบวนิยั มาตรฐานและจรรยาบรรณของวชิาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 13.2 ควบคุมดูแล และส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ประพฤติปฏิบติัตามระเบียบวินัยมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 14. การส่งเสริมวินัยส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางในการ
ปฏิบติั คือ 
  14.1 เป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 14.2 เสริมสร้างและพฒันาใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีวนิยัในตนเอง 
 14.3 ป้องกนัมิใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชากระท าผดิวนิยั 
 15. การด าเนินการทางวนิยัส าหรับขา้ราชการครูและการลงโทษขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 15.1 การด าเนินการทางวินยั และการลงโทษขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผูก้ระท าผิดวินัยไม้ร้ายแรงกรณีมีมูลความผิดวินัย (ไม่ร้ายแรง)ให้แต่ตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวนการกระท าผิดวินยัไม่ร้ายแรงในฐานะผูบ้งัคบับญัชาแลว้พิจารณาลงโทษทางวินยั หาก
ปรากฏผลสอบสวนว่าผูใ้ต้บงัคบับญัชากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามอ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมาย
ก าหนดและรายงานผลพิจารณาลงโทษทางวนิยัไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 15.2 การด าเนินการทางวินยัแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูก้ระท า
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นในกรณีท่ีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่า
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กระท าผิดวินยัอย่างร้ายแรงไม่ชดัเจน กรณีมีมูลกระท าผิดวินยัอย่างร้ายแรงแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน การกระท าผิดวินยัอยา่งร้ายแรง ในฐานะผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุและแต่ตั้งหรือรายงานติดผูมี้
อ  านาจแลว้แต่กรณี โดยประสานกบัหน่วยงานอ่ืนและกรรมการสอบสวน กรณีมีการกระท าผิดวินยั
ร่วมกนั การพิจารณาสถานโทษหรือสั่งลงโทษตามอ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนด กรณีความผิด
วินัย ไม่ร้ายแรง แล้วรายงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือเสนอสถานโทษไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา กรณีเป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 
 16.การสั่งพกัราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไวก่้อนเม่ือมีการสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
การสอบสวนกรณีกระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงและมีเหตุสั่งพกัราชการหรือสั่งใหอ้อกจากราชการไว้
ก่อน ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 17. การรายงานการด าเนินการทางวินยัและการลงโทษ ให้เสนอรายงานการลงโทษ ทาง
วินยัและการลงโทษท่ีให้ด าเนินการแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยงัผูอ้  านวยการ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาตามล าดบั 
 18. การอุทธรณ์ มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 18.1 รับเร่ืองอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวนิยัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาแลว้ เสนอไปยงัผูมี้อ  านาจตามกฎหมายพิจารณาในกรณีท่ีขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเสนอเร่ืองอุทธรณ์ผา่นหวัหนา้สถานศึกษา 
 18.2 เสนอความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณา
อุทธรณ์ และการร้องเรียนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาของ    
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือผูมี้อ  านาจตามกฎหมาย 
 19. การร้องทุกขมี์แนวทางปฏิบติั คือ 
 19.1 รับเร่ืองร้องทุกขข์องขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
แลว้เสนอไปยงัผูมี้อ  านาจตามกฎหมายพิจารณาในกรณีท่ีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เสนอเร่ืองร้องทุกขผ์า่นหวัหนา้สถานศึกษา 
 19.2 เสนอความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเก่ียวกบัการร้องทุกข์ของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา
หรือผูมี้อ านาจตามกฎหมาย 
 20. การออกจากราชการ มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 20.1 การลาออกจากราชการ ประกอบดว้ยแนวทางการด าเนินงาน คือ 
 20.1.1 อนุญาตการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในฐานะผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด
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หรือรับเร่ืองการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางกา รศึกษาในฐานะ
ผูบ้งัคบับญัชาแลว้ เสนอไปยงัผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งพิจารณา 
 20.1.2 ยบัย ั้งการอนุญาตให้ออกจากราชการของขา้ราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาในฐานะผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ ง หากเห็นวาจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทาง
ราชการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด 
 21. การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ด าเนินการขอรับใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษาให้
ด าเนินการต่อไป 
 22. งานทะเบียนประวติัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางในการปฏิบติั 
คือ 
 22.1 จดัท าขอ้มูลประวติัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจา้ง 
  22.2 ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษียณอายุราชการของขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจา้งในสถานศึกษา 
 22.3 รับเร่ืองการแกไ้ขวนัเดือนปีเกิด แลว้เสนอใหผู้มี้อ  านาจตามกฎหมายพิจารณา 
 23. งานยกเวน้คุณสมบติั ให้เสนอความเห็นและขอ้มูลของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ียกเวน้คุณสมบติัตามท่ี อ.ก.ค.ศ.ขอ 
 24. งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 24.1 ด าเนินการในการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจา้งในสถานศึกษาไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเสนอไปยงัผูมี้อ  านาจ ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด 
 24.2 จดัท าทะเบียนผูไ้ดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจา้งในสังคม40 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้  าหนดขอบข่ายการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไว ้5 ดา้นดงัน้ี  
 1. การวางแผนอตัราก าลงัและการก าหนดต าแหน่ง 
 2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 

                                                                        
40ธีระ รุญเจริญ, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์

เน็ท, 2550), หนา้ 81. 
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 3. การเสริมสร้างประสิทธิในการปฏิบติัราชการ 
 4. วนิยัและการรักษาวนิยั 
 5. การออกจากราชการ41 
 สรุปไดว้่า การบริหารบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีขอบข่ายการด าเนินการ ดงัน้ีเร่ิม
จากการด าเนินการวางแผนงาน การบรรจุแต่งตั้ง การปฐมนิเทศ การพฒันาความรู้ความสามารถของ
บุคคล งานดา้นวนิยัการสร้างขวญัก าลงัใจ การจดัสวสัดิการเงินเดือน และดา้นการออกจากราชการ 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอบข่ายการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามระเบียบปฏิบติัของกระทรวงศึกษาธิการส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2546
ประกอบดว้ย 5 ดา้น ดงัน้ี 
 1. การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 
 การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งเป็นภารกิจของการบริหารงานบุคคลท่ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารจดั
การศึกษาในสถานศึกษา ไดมี้นกัวิชาหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของการวางแผนอตัราก าลงัและ
ก าหนดต าแหน่ง ดงัน้ี 
 มนูญ  ตนะวัฒนา กล่าววา่การวางแผนและการก าหนดต าแหน่งคือแผนงานเป็นรากฐานท่ี
แสดงใหเ้ห็นถึงการเขา้ท างานขององคก์าร แผนงานจะตอ้งประกอบดว้ยการจดัเตรียมก าลงัคน ฝ่าย
บริหารจะตอ้งหาค าตอบคือ ตอ้งการคนชนิดใดและมากนอ้ยเพียงใด42 
 สมยศ นาวีการ กล่าววา่การวางแผนก าลงัและการก าหนดต าแหน่งวา่การวางแผนก าลงัคน
ถูกก าหนดข้ึนมาเพื่อเป็นหลกัประกันว่าความต้องการก าลังคนขององค์การจะเป็นไปโดยไม่มี
อุปสรรค การวางแผนต้องอาศยัการวิเคราะห์ความต้องการทกัษะในขณะน้ีและท่ีคาดหมายไว ้
ต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีวา่ง และท่ีขยาย และการลดขนาดของแผน ผลท่ีเกิดข้ึนจากการวิเคราะห์เหล่าน้ีคือ 
แผนงานจะถูกพฒันาข้ึนมาเพื่อการด าเนินการของขั้นตอนอ่ืนๆของกระบวนการบริหารงานบุคคล 
โดยปกติการวางแผนก าลงัคนจะครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่หกเดือนถึงหา้ปีในอนาคต43 

                                                                        
41กระทรวงศึกษาธิการ,  คู่มือการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ข้ันพื้นฐาน ,

(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), หนา้ 18. 
42มนูญ ตนะวฒันา, ประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2543), หนา้ 28. 
43สมยศ นาวกีาร, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ดอกหญา้, 2445), หนา้ 450. 
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 ธงชัย สันติวงษ์ กล่าวว่าการวางแผนก าลังและการก าหนดต าแหน่งหมายถึง ผูบ้ริหาร
จะตอ้งท าการวางแผนแลละคาดการณ์วา่ในอนาคต องคก์ารจะมีความตอ้งการตวับุคคลท่ีจะเขา้มา
รับหนา้ท่ีในต าแหน่งต่างๆ เป็นจ านวนมากนอ้ยเพียงใด และตวับุคคลนั้นจ าเป็นจะตอ้งมีคุณสมบติั
อย่างไร การท่ีจะทราบจ านวนและคุณสมบัติของบุคคลนั้นผูบ้ริหารจุต้องวิเคราะห์งาน (Job 
analysis) ต่างๆ อยา่งละเอียด44 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวทางปฏิบติัในการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนด
ต าแหน่งดงัน้ี 
 1. การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง ประกอบดว้ย 
 1.1 การวเิคราะห์และการวางแผนอตัราก าลงัคน มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 1.1.1 วเิคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจ
ของสถานศึกษา 
 1.1.2 จัดท าแผนอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ ก าหนด 
 1.1.3 น าเสนออตัราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 1.1.4 น าแผนอตัราก าลงัของสถานศึกษาสู่การปฏิบติั 
 1.2 การก าหนดต าแหน่งมีแนวทางปฏิบติั คือ 
 1.2.1 สถานศึกษาจดัท าภารงานส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 1.2.2 น าแผนอตัราก าลงัมาก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อน าเสนออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาและหรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี 
พิจารณาอนุมติั  
 1.3 การขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครูมี
แนวทางปฏิบติั คือ 
 1.3.1 สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มมาจากขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาไปส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

                                                                        
44ธงชยั สันติวงษ,์ การบริหารงานบุคคล, พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันา

พาณิช, 2546), หนา้ 354. 
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 1.3.2 ประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไข/ขอก าหนด
ต าแหน่งเพิ่มขา้ราชครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 1.3.3 ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพื่อเ ล่ือนวิทยฐานะ/ขอ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของสถานศึกษา ต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาและ 
หรือก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี พิจารณาอนุมติัและเสนอช่ือผูมี้อ  านาจแต่งตั้ง45 
 สรุปไดว้า่ การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง เป็นการด าเนินงานเพื่อการวางแผน
เก่ียวกบัการก าหนดอตัราก าลงัและต าแหน่งเพื่อเป็นแนวทางส าหรับบรรจุบุคลากรเขา้ปฏิบติัพอกบั
ความตอ้งการของหน่วยงาน ซ่ึงประกอบดว้ยแนวทางปฏิบติั คือ 
 1. การวเิคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความตอ้งการก าลงัคนของสถานศึกษา 
 2. การจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ตามเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 3. การน าแผนอตัราก าลงัมาก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครูของสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.
ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาอนุมติั 
 4. การประเมินเพื่อเล่ือนวทิยฐานะของขา้ราชการครูตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 5. การขอเล่ือนต าแหน่งและวทิยฐานะขา้ราชการครูไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 6. การด าเนินการพฒันาขา้ราชการครูในสถานศึกษากรณีไม่ผา่นการประเมินวทิยฐานะ 
 2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เป็นการคดัเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถเหมาะสมกบังานท่ี
มอบหมายใหรั้บผดิชอบ เป็นกระบวนการท่ีเร่ิมจากการวางแผนก าลงัคน การน าคนเขา้สู่หน่วยงาน
จนกระทัง่การทดลองปฏิบติังาน ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความส าคญัในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์กบัสถานศึกษามากท่ีสุด มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของการสรร
หาและบรรจุแต่งตั้ง ดงัน้ี 
 สุภารัตน์ รวดเร็ว สรุปถึงขั้นตอนของการสรรหาบุคลากรไวด้งัน้ี 
 1. การจดัท าใบสมคัรเม่ือพิจารณาวา่ควรจะแสวงหาก าลงัคนจากท่ีใดแลว้โรงเรียนจดัท าใบ
สมคัรเพื่อให้ผูส้มคัรกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการ ซ่ึงเป็นการเตรียมหลกัฐานขั้นตน้ก่อนท่ีจะรับสมคัร

                                                                        
45กระทรวงศึกษาธิการ,  คู่มือการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ข้ันพื้นฐาน ,

(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงฯ, 2546), หนา้ 16. 
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ต่อไป ขอ้มูลในการประกาศตอ้งระบุคุณสมบติัของผูส้มคัร ทั้งในดา้นส่วนตวัและในดา้นต าแหน่ง
ท่ีตอ้งการ 
 2. การประกาศรับสมคัรขั้นตอนน้ีนับว่าส าคญัคือจะให้ผูมี้ความสามารถเหมาะสมกับ
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่งท่ีวา่งลงและตอ้งการให้ทราบโดยทัว่ถึงกนัจะไดเ้กิดความ
สนใจมาสมคัรสาระส าคญัในประกาศไดแ้ก่ ต าแหน่งท่ีเปิดรับสมคัรระยะเวลาของการเปิดรับสมคัร 
สถานท่ีหรือหน่วยงานท่ีรับสมคัร 
 3. การรับและพิจารณาใบสมัครเพื่อตรวจสอบข้อความต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถว้น โดยพิจารณาวา่ผูส้มคัรมีสิทธิตามกฎหมายหรือไม่ และตอ้งไม่ลืมตรวจสอบคุณสมบติัขั้น
ต ่าตามความตอ้งการของต าแหน่ง และมีหลกัฐานครบถว้น 
 4. การประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิสอบ กระท าภายหลงัเม่ือตรวจสอบใบสมคัรถ่ีถว้นแลว้คดัเอา
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นไว ้คดัรายการท่ีขาดคุณสมบติัออกใหเ้รียบร้อยและประกาศช่ือผูมี้สิทธ์ิ
เขา้สอบทั้งหมด โดยปิดประกาศท่ีหน่วยงานนั้นๆ 
 5. กระบวนการคดัเลือกบุคลากรโดยทัว่ไปมีความคลา้ยคลึงกนั ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ล าดบัขั้นตอนไว ้ดงัน้ี การรับสมคัรฝ่ายงานบริหารงานบุคคลสัมภาษณ์
ขั้นตน้ กรอกใบสมคัร สอบคดัเลือกภาคขอ้เขียน สอบสัมภาษณ์ ตรวจสอบภูมิหลงัของผูส้มคัร 
สัมภาษณ์ขั้นสุดทา้ย โดยผูบ้ริหารหน่วยงาน ตรวจโรค ปฐมนิเทศในการรับเขา้ท างาน46 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนดแนวทางการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ดงัน้ี 
 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ประกอบดว้ย 
 1. ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคลาเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษากรณีไดรั้บมอบหมายอ านาจจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาซ่ึงกรบวนการ
ดงักล่าว มีแนวทางปฏิบติั คือ 
 1.1 การสอบแข่งขนัการสอบคดัเลือกและการคดัเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุ
พิเศษ ในต าแหน่งครูผูช่้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา ให้ด าเนินการตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 1.2 การบรรจุแต่ตั้งผูช้  านาญการหรือผูเ้ช่ียวชาญระดบัสูงโดยให้สถานศึกษาเสนอ
เหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ี

                                                                        
46สุภารัตน์ รวดเร็ว, “ปัญหาและขอ้เสนอแนะการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการตรวจคน

เขา้เมืองในเขตภาคตะวนัออก”,  งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา, 2544), 189 หนา้. 
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การศึกษา เพื่อความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เม่ือเขตพื้นท่ีการศึกษาและขออนุมติัต่อก.ค.ศ.เม่ือ ก.ค.ศ. 
อนุมติัแลว้ใหส้ถานศึกษาด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งใหต้  าแหน่งวิทยฐานะและให้ไดรั้บเงินเดือนท่ี 
ก.ค.ศ. ก าหนด 
 2. การจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 2.1 กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
 2.2 กรณีจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวอ่ืน นอกเหนือจากข้อ 4.2.1
สถานศึกษาสามารถด าเนินการจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวของสถานศึกษาไดโ้ดยใช้เงิน
รายไดข้องสถานศึกษาภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 3. การแต่งตั้ง ยา้ย โอน ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางในการปฏิบติั 
คือ 
 3.1 การยา้ยขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือเขตพื้นท่ี
การศึกษาอ่ืน มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 3.1.1 เสนอค าร้องไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อด าเนินการน าเสนอ       
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมติัของผูป้ระสงคย์า้ยแลว้แต่กรณี 
 3.1.2 บรรจุแต่งตั้ งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับย้ายมาจาก
สถานศึกษาอ่ืนในเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน ส าต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 3.1.3 รายงานผลการบรรจุแต่งตั้งและขอ้มูลประวติัส่วนตวัไปยงัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเพื่อจดัท าทะเบียนประวติัต่อไป  
 3.2 การโอนหรือการเปล่ียนสถานะของขา้ราชการหรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ินมีแนวทาง
ปฏิบติั คือ 
 3.2.1 เสนอค าร้องขอโอนของขา้ราชการ พนักงานส่วนทอ้งถ่ินไปยงั เขตพื้นท่ี
การศึกษาเพื่อด าเนินการต่อไป 
 3.2.2 บรรจุแต่งตั้งตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ หรือ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นท่ี
การศึกษาก าหนด 
 4. การบรรจุกลบัเขา้รับราชการ ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา กรณีออกจากราชการ (มาตรา 64) ออกจากราชการตามมติของคณะรัฐมนตรี (มาตรา65) 
ออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยรับราชการทหาร (มาตรา66) และลาออก
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จากพนักงานส่วนท้องถ่ินหรือข้าราชการอ่ืนท่ีไม่ใช่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(มาตรา67) มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 4.1 กรณีออกจากราชการ (มาตรา64) เสนอค าขอเขา้รับราชการไปยงัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา เพื่อขออนุมติั อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา ส าหรับต าต าแหน่งขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหผู้มี้อ  านาจตามมาตรา53 สั่งบรรจุและแต่ตั้ง 
 4.2 กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรา65)ให้ขอยื่นเร่ืองขอกลบั
เขา้รับราชการภายในก าหนดท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมติัแต่ไม่เกิน 4 ปีให้ผูมี้อ  านาจตามมาตรา 53สั่ง
บรรจุและแต่งตั้ง 
 4.3 กรณีออกราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย การรับราชการ
ทหาร (มาตรา66)ให้เร่ืองขอกลบัเขา้รับราชการภายในก าหนด 180 วนันบัจากวนัพน้จากราชการ
ทหารใหผู้มี้อ  านาจตาม มาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 4.4 กรณีลาออกจากพนกังานส่วนทอ้งถ่ินหรือขา้ราชการอ่ืนท่ีไม่ใช่ขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา67) สมคัรเขา้รับราชการเป็นขา้ราชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในเขตพื้นท่ีทางการศึกษาให้ผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุและแต่ตั้งตามมาตรา 53 ท่ีตอ้งการจะรับราชการ
เสนอเร่ืองไปให้ ก.ค.ศ.หรือผูท่ี้ ก.ค.ศ. มอบหมายพิจารณาอนุมติัเม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้ให้ผูมี้อ  านาจ
ตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 5. การรักษาราชการแทนและรักษาราชการในต าแหน่งมีแนวทางปฏิบติั คือ 
 5.1 กรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการศึกษา หรือ มีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได ้ให้
รองผู ้อ  านวยการสถานศึกษารักษาราชการแทนถ้ามีผู ้อ  านวยการสถานศึกษาหลายคนให ้
ผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งตั้งรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาคนใดคนหน่ึงรักษาราชการแทน 
ถา้ไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งรองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือมีแต่อาจไม่ปฏิบติัราชการ
ไดใ้ห้สถานศึกษาเสนอขา้ราชการท่ีเหมาะสม ให้ผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งตั้งขา้ราชการ
ในสถานศึกษาคนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้กษาราชการแทน(มาตรา 54 แห่งกฎหมายระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 
 5.2 กรณีต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใดว่างลงหรือผูด้  ารง
ต าแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีราชการได ้ให้ผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุและแต่ตั้งตาม มาตรา 53สั่งให้
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ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในต าแหน่ง(มาตรา 68 แห่งกฎหมาย ว่าด้วย
ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)47  
 สรุปไดว้า่ การสรรหาและการบรรจุแต่ตั้ง เป็นการด าเนินการเพื่อสรรหาและบรรจุบุคลากร
ท่ีมีคุณสมบติัและมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งเขา้ปฏิบติัภายในหน่วยงานทั้งท่ี
เป็นขา้ราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงประกอบดว้ยแนวทางในการปฏิบติังาน คือ 
 1. การส ารวจความรู้ความสามารถของบุคลากรก่อนจดัเขา้ปฏิบติังาน 
 2. การด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคลากรเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูในสถานศึกษา
กรณีท่ีไดรั้บมอบอ านาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3. การด าเนินการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของขา้ราชการครูในกรณีไดรั้บการบรรจุเขา้
เป็นขา้ราชการครูในสถานศึกษา 
 4. การบ่งงานและการมอบหมายงานใหบุ้คลากรรับผดิชอบ 
 5. การปฐมนิเทศบุคลากรก่อนจดัเขา้ปฏิบติังาน 
 6. การด าเนินการจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว 
 7. การแต่งตั้ง ยา้ย โอน ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. การบรรจุเขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อกลบัเขา้รับราชการ 
 9. การรักษาราชการแทนและการรักษาการในต าแหน่ง  
 3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการเป็นส่ิงส าคญัส าหรับบุคคลากรเป็นอยา่ง
มากสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรให้มีคุณภาพ
เหมาะสมกบังาน บุคคลจึงเป็นปัจจยัหลกัอย่างยิ่งในการบริหารงานของสถานศึกษา นกัวิชาการ
หลายท่านไดใ้หก้ล่าวถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ ดงัน้ี 
 สุพจน์ สุภาพันธ์ ไดใ้ห้ความหมายของการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรว่าหมายถึง 
กระบวนการเพิ่มพนูความรู้ ความช านาญและความสามารถของบุคคล48 
   

                                                                        
47กระทรวงศึกษาธิการ,  คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ เ ป็นนิติ บุคคล ,

(กรุงเทพมหานคร : ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2546), หนา้ 53-66. 
48สุพจน์ สุภาพนัธ์, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพาณิช, 2540),

หนา้ 20. 
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 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ได้ให้ความหมายของการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรว่า
หมายถึง กระบวนการเพิ่มพนูความรู้ ความช านาญ ทกัษะ ทศันคติ ค่านิยม ความสามารถของบุคคล 
ตลอดจนการให้แนวคิดใหม่ในการปฏิบติังาน เพื่อให้บุคคลมีคุณภาพข้ึน และส่งผลสะทอ้นท าให้
หน่วยปฏิบติังานมีผลผลิตและประสิทธิภาพสูงข้ึน49 
 สุมิตร คุณากรได้ให้ความหมายของการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรว่าเป็นการ
เสริมสร้างความเจริญงอกงามในด้านความคิดเห็น ความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบัติงานให้
กวา้งขวางกา้วหนา้ต่อไป เพื่อใหค้รูมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึน50 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนดแนวปฏิบติัในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติั
ราชการในเร่ืองการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาไวด้งัน้ี เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัราชการประกอบดว้ย  
 3.1 การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดว้ย ขั้นตอน คือ 
 3.1.1 การพฒันาก่อนมอบหมายการปฏิบติัหนา้ท่ี มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 3.1.1.1 ผูอ้  านวยการสถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศแก่ผูไ้ดรั้บการสรร
หาและบรรจุแต่งตั้งเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 3.1.1.2 แจ้งภาระงานตามมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ
จรรยาบรรณ เกณฑก์ารประเมินผลงาน ฯลฯ แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนมีการ
มอบหมายหนา้ท่ีใหป้ฏิบติังาน 
 3.1.1.3 ด าเนินการติดตามประเมินผลและจดัให้มีการพฒันาตามความ
เหมาะสมและต่อเน่ือง 
 3.1.2 การพฒันาระหวา่งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ มีแนวทางในการปฏิบติัคือ 
 3.1.2.1 ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพฒันาตนเองของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
 3.1.2.2 ก าหนดหลกัสูตรการพฒันาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็น
ในการพฒันาตนเองของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
 3.1.2.3 ด าเนินการพฒันาตามหลกัสูตร 

                                                                        
49นพพงษ ์บุญจิตราดุลย,์ หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : อนงคก์ารพิมพ ์, 

2542 ), หนา้ 209. 
50สุมิตร คุณากร, หลกัสูตรและการสอน, (กรุงเทพมหานคร : กรุงสยามการพิมพ,์ 2542),  

หนา้ 121. 
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 3.1.2.4 ติดตาม ประเมินผลการพฒันา 
 3.1.2.5 รายงานผลการด าเนินงานไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3.1.3 การพฒันาเพื่อเล่ือนต าแหน่ง มีแนวทางในการปฏิบติั คือ  
 3.1.3.1 ศึกษาวิเคราะห์ คุณลกัษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ลกัษณะงาน
ตามต าแหน่งท่ีได้รับการปรับปรุงก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
 3.1.3.2 ด าเนินการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพท่ีเหมาะสม 
 3.1.3.3 ติดตาม ประเมินการพฒันา 
 3.1.4 การพฒันากรณีไม่ผา่นการประเมินวทิยฐานะ มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 3.1.4.1 ด าเนินตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 3.1.4.2 รายงานผลการด าเนินงานไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3.2 การเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบดว้ยขั้นตอน
ดงัน้ี 
 3.2.1 การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษมีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 3.2.1.1 ผู ้อ  านวยการสถานศึกษาแต่งตั้ งคณะกรรมพิจารณาความดี
ความชอบของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 3.2.1.2 คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.
วา่ดว้ยการเล่ือนขั้นเงินเดือน  
 3.2.1.3 ผูอ้  านวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีสั่งไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตอ้งช้ีแจงเหตุผลให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดงักล่าวทราบ และ ในกรณีเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีถึงแก่ความตายอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัหน้าท่ีราชการให้รายงานไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพื่อด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 3.2.1.4 รายงานการสั่งเล่ือนและงานการสั่งเล่ือนและไม่เล่ือนขั้นเงินเดือน
ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อจดัเก็บขอ้มูลลง
ในทะเบียนประวติัต่อไป 
 3.2.2 การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตายอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัหน้าท่ี
ราชการมีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
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 3.2.2.1 แจง้ช่ือผูต้ายและขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตายอนัเน่ืองมาจาก
การปฏิบติัหน้าท่ีราชการให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อด าเนินการขอความเห็นชอบไปยงั
คณะรัฐมนตรี 
 3.2.2.2 สั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนแก่ผูต้ายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการ
ค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
 3.2.2.3 รายงานผลการด าเนินการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีเพื่อด าเนินการ
ต่อไป 
 3.2.3 การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติังานวิจยัมี
แนวทางในการปฏิบติั คือ 
 3.2.3.1 ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลของผูไ้ปศึกษาต่อ
ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบติังานวจิยั จากสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม ฯลฯ 
 3.2.3.2 ด าเนินการพิจารณาตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
 3.2.3.3 สั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับผูท่ี้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
 3.2.3.4 รายงานผลการด าเนินการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3.3 การสั่งเพิ่มค่าลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว ประกอบดว้ย  
 3.3.1 กรณีการเพิ่มค่าลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวโดยใช้เงินงบประมาณให้
ด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
 3.3.2 กรณีการเพิ่มค่าลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชั่วคราวตามกรณีนอกเหนือจาก
สถานศึกษาสามารถด าเนินการจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวของสถานศึกษาไดโ้ดยใช้เงิน
รายได ้ของสถานศึกษาภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 3.4 การด าเนินการเก่ียวกบับญัชีถือจ่ายเงินเดือนมีแนวทางในการปฏิบติั คือด าเนินการ
ตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 
 3.5 เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืนมีแนวทางในการปฏิบัติ คือด าเนินการตามท่ี
กระทรวงการคลงัก าหนด 
 3.6 งานทะเบียนประวติั ประกอบดว้ยขั้นตอน คือ 
 3.6.1 การจดัท าและเก็บรักษาทะเบียนประวติัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจา้ง มีแนวทางปฏิบติั คือ 
 3.6.1.1 สถานศึกษาจดัท าทะเบียนประวติัของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจ านวน 2 ฉบบั  
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 3.6.1.2 สถานศึกษาเก็บไว้ 1 ฉบับส่งไปเก็บไว้ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 1 ฉบบั 
 3.6.1.3 เปล่ียนแปลงบนัทึกขอ้มูล ลงทะเบียนประวติั 
 3.6.2 การแกไ้ข วนั เดือน ปีเกิด ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจา้งมีแนวทางปฏิบติั คือ  
 3.6.2.1 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจา้งประสงค ์ขอ
แก้ไข วนั เดือน ปีเกิด ยื่นค าขอตามแบบท่ีก าหนดโดยแนบเอกสารต่อผูบ้ ังคับบัญชาชั้ นต้น
ประกอบดว้ยสูติบตัร ทะเบียนราษฎร์ หลกัฐานทางการศึกษา 
 3.6.2.2 ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 3.6.2.3 น าเสนอไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อขออนุมติัแกไ้ขต่อ 
ก.ค.ศ. 
 3.6.2.4 ด าการการแกไ้ขในทะเบียนประวติั 
 3.6.2.5 แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.7 งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 3.7.1 ตรวจสอบผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองอิสริยาภรณ์ 
 3.7.2 ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จกัรพรรดิมาลาแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกดัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ท่ี
กฎหมายก าหนด 
 3.7.3 จดัท าทะเบียนผูไ้ด้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจกัรพรรดิมาลา
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ และผูคื้นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 3.8 การขอมีบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 3.8.1 ผูข้อมีบตัรกรอกรายละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคลต่างๆโดยมีเอกสารหลกัฐานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 3.8.2 ตรวจสอบเอกสารความถูกตอ้ง 
 3.8.3 น าเสนอผูมี้อ านาจลงนามในบตัรประจ าตวัโดยผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั 
โดยคุมทะเบียนประวติัไว ้
 3.8.4 ส่งคืนบตัรประจ าตวัถึงสถานศึกษา 
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 3.9 งานขอหนงัสือรับรอง งานขออนุญาตให้ขา้ราชการไปต่างประเทศงานขออนุญาตลา
อุปสมบท งานพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อยกยอ่งเชิดชูเกียรติและให้ไดรั้บเงินวิทยพฒัน์
และการจดัสวสัดิการ ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีเก่ียวขอ้ง51 
 สรุปไดว้่า การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเป็นการด าเนินการเพื่อส่งเสริม
และพฒันาขา้ราชการครูท่ีไดรั้บการบรรจุแต่งตั้งให้มีความรู้ความเขา้ใจและมีความพร้อมในอนัท่ี
จะปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพมากท่ีสุดซ่ึงประกอบด้วย
แนวทางในการปฏิบติังาน คือ 
 1. การพฒันาและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. การเล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. การด าเนินการเก่ียวกบัการเพิ่มค่าจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว 
 4. การด าเนินการเก่ียวกบับญัชีถือจ่ายเงินเดือน 
 5.การด าเนินการเก่ียวกับเงินวิทยฐานะเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนอ่ืน ของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 6. การจดัท าและเก็บรักษาทะเบียนประวติัขา้ราชการครูและลูกจา้งประจ า 
 7. การด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 8. การด าเนินการเก่ียวกบัการขอมีบตัรประจ าตวัเจา้หน้าท่ีของรัฐของขา้ราชการครู ใน
สถานศึกษา 
 9. การอ านวยความสะดวกเก่ียวกบัการขอหนงัสือรับรองของทางราชการ 
 4. วนัิยและการรักษาวนัิย 
 สถานศึกษาประกอบไปด้วยบุคลากรเป็นจ านวนมาก วินัยจึงเป็นเร่ืองส าคัญต่อการ
บริหารงานบุคคล เพราะวินยัเป็นขอ้ก าหนดแนวทางการปฏิบติังานของบุคคลในสถานศึกษาให้อยู่
ร่วมกนัไดด้ว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ใหค้วามคุม้ครองในการปฏิบติังานใหผ้ลตอบแทนในการ
ปฏิบติังานและก าหนดถึงแนวปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของวนิยัและการรักษาวนิยัดงัน้ี 

                                                                        
51กระทรวงศึกษาธิการ,  คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ เ ป็นนิติ บุคคล ,

(กรุงเทพมหานคร : ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2546), หนา้ 53-66. 
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 สมเดช สีแสง วินัยและการรักษาวินัยหมายถึงระเบียบแบบแผนข้อปฏิบติัท่ีก าหนดข้ึน
ส าหรับใหค้นในองคก์ารเดียวกนัยดึถือปฏิบติัร่วมกนัโดยอาศยัวิธีการให้รางวลัผูท่ี้มีความประพฤติ
ดี และลงโทษผูท่ี้มีความประพฤติขดัต่อระเบียบขององคก์ร52  
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วนิยัและการรักษาวนิยั หมายถึงการประพฤติตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีหน่วยงาน หรือหน่วยต้นสังกัดก าหนด โดยทางกฎหมายบงัคบั หรือค าสั่งของผูน้ า
องคก์ร เพื่อควบคุมพฤติกรรมของบุคคล53 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัในดา้นวนิยัและการรักษาวนิยั ดงัน้ี 
 วนิยัและการรักษาวนิยั ประกอบดว้ย 
 1. กรณีความผดิวนิยัไม่ร้ายแรง มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 1.1 ผูอ้  านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อด าเนินการสอบสวนให้ได้
ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชกัช้าเม่ือมีกรณีอนัมีมูลท่ีควรแก่การกล่าวหาว่าขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากระท าผดิวนิยัไม่ร้ายแรง 
 1.2 ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งยุติเร่ืองในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้ว
พบว่าไม่ได้กระท าผิดวินัย หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามท่ี
คณะกรรมการสอบสวนแลว้พบวา่ มีความผดิวนิยัร้ายแรง 
 1.3 รายงานการด าเนินงานทางวนิยัไม่ร้ายแรงไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2. กรณีความผดิวนิยัร้ายแรง มีแนวทางในการปฏิบติั คือ  
 2.1 ผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตาม มาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอนัมีมูลว่าขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากระท าผิดวินยัอยา่งร้ายแรง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดใน กฎ ก.ค.
ศ. 
 2.2 ผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุและแต่ตั้งตาม มาตรา 53 แห่งกฎระเบียบขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให ้อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาลงโทษ 

                                                                        
52สมเดช สีแสง, คู่มือปฏิบัติราชการและเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา,(ชยันาท : เรียนดี, 

2543), หนา้ 38. 
53มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช,เอกสารการการสอนชุดวิชาการบริหารบุคลากรใน

โรงเรียน, (นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2544 ), หนา้ 238. 
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 2.3 ผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎระเบียบขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 2.4 รายงานการด าเนินงานทางวนิยัไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3. การอุทธรณ์กรณีความผดิวนิยั มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 3.1 กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยท่ีไม่ร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ยื่นเร่ืองขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
แจง้ค าสั่งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 3.2 กรณีอุทธรณ์ความผิดวินยัร้ายแรง ให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยืน่เร่ืองขออุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่งตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี 
ก.ค.ศ. ก าหนด 
 4. การร้องทุกขมี์แนวทางในการปฏิบติั คือ 
 4.1 กรณีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งให้ออกจากราชการให้ร้อง
ทุกขต่์อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง 
 4.2 กรณีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ไดรั้บความเป็นธรรมหรือมี
ความคบัขอ้งใจเน่ืองมาจากการกระท าของผูบ้งัคบับญัชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวนิยั ใหร้้องทุกขต่์อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี 
 5. การเสริมสร้างและการป้องกนัการกระท าผดิวนิยั มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 5.1ใหผู้อ้  านวยการสถานศึกษาปฏิบติัตนเป็นแบบอบ่างท่ีดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 5.2 ด าเนินการใหค้วามรู้ ฝึกอบรม การสร้างขวญัก าลงัใจ การจูงใจฯลฯในอนัท่ีจะ
เสริมสร้างและพฒันาเจตคติ จิตส านึกและพฤติกรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 5.3หมั่นสั ง เกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส่ ป้องกันและขจัด เหตุ เพื่ อไม่ ให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชากระท าผดิวนิยัตามควรแก่กรณี54 
 สรุปไดว้า่ วนิยัและการรักษาวินยั เป็นบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูมี้อ านาจตาม
มาตรา 53 แห่งระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในอนัท่ีจะลงโทษหรือให้ความเป็น
ธรรมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงประกอบดว้ยแนวทางในการปฏิบติังาน คือ 
 1. มาตรการควบคุมการปฏิบติัราชการตรงเวลา 

                                                                        
54กระทรวงศึกษาธิการ,  คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ เ ป็นนิติ บุคคล ,

(กรุงเทพมหานคร : ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2546), หนา้ 53-66. 
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 2. การด าเนินการทางวนิยัต่อบุคลากรมีความเป็นธรรม 
 3. การด าเนินการทางวนิยัต่อบุคลากรทนักบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 4. การจดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวนิยัแก่บุคลากร 
 5. การด าเนินการทางวนิยักบับุคลากรโดยผูบ้ริหารบุคลากรและผูมี้ส่วนร่วม 
 6. บุคลากรมีท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายกรณีกระท าความผดิ 
 7. การควบคุมใหบุ้คลากรอยูใ่นระเบียบวนิยั 
 8. การใชอ้  านาจลงโทษทางวนิยัในขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด 
 9. บุคลากรแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัระเบียบกฎหมายท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 
 10. ผูบ้ริหารมีความรู้เก่ียวกบัการด าเนินการทางวนิยั 
 5. การออกจากราชการ 
 สถานศึกษาในแต่ละปีงบประมาณจะมีข้าราชการครูออกจากราชการซ่ึงการออกจาก
ราชการเป็นการพน้จากต าแหน่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีตนปฏิบติัอยู ่มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้
ความหมายการออกจากราชการดงัน้ี 
 ชลดิา ศรมณ ีกล่าววา่การออกจากราชการ หมายถึงการใหบุ้คคลพน้จากการรับราชการดว้ย
เหตุต่างๆตามท่ีกฎหมายก าหนด55 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวว่า การออกจากราชการ หมายถึงการท่ีบุคคลซ่ึง
ปฏิบติัหน้าท่ีรับราชการอยู่พน้จากต าแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีตนปฏิบติัอยู่พน้จากต าแหน่ง
หนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีตนปฏิบติัอยูแ่ละหมดสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินเดือนจากองคก์รต่อไป56 
 สมยศ นาวีการ กล่าวว่าการลาออกจากราชการ หมายถึงการหลุดพน้จากหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีตนปฏิบติัอยู่อย่างถาวร ด้วยเหตุหรือเง่ือนไขตามท่ีผูป้ฏิบติัราชการได้ตกลงไวก้ับ
ผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้องคก์าร57 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัในการลาออกจากราชการดงัน้ี 
 การออกลาจากราชการ ประกอบดว้ย 
 1. การลาออกจากราชการ มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 

                                                                        
55ชลิดา ศรมณี, การบริหารงานบุคคล, พิมพค์ร้ังท่ี 8, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยั

รามค าแหง, 2541), หนา้ 263. 
56มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช,  เอกสารการการสอนชุดวิชาการบริหารบุคลากรใน

โรงเรียน, (นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2544), หนา้ 238. 
57สมยศ นาวกีาร, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ดอกหญา้, 2545), หนา้ 460. 
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 1.1 ผูอ้  านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผูช่้วย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
 1.2 รายงานการขออนุญาตการลาออกไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 2. การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พน้ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการหรือไม่ผา่นการเตรียม
ความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ต ่ากวา่เกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. ก าหนด มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 2.1 ด าเนินการให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบติัหน้าท่ี
ราชการหรือเขา้รับการพฒันาอยา่งเขม้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 2.2 การด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ท่ี
ก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 2.3 ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งให้ผูท่ี้ไม่ผ่านการประเมินทดลองปฏิบติัราชการ
หรือเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ออกจากราชการ 
 2.4 รายงานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
 3. การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบติัทัว่ไป มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 3.1 สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบติัครูผูช่้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
 3.2 ผูอ้  านวยการสถานศึกษา สั่งให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออก
จากราชการ หากภายหลงัปรากฏวา่ขาดคุณสมบติัทัว่ไปตาม มาตรา 30 แห่งกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.3 รายงานการสั่งใหอ้อกจากราชการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4. การใหอ้อกจากราชการไวก่้อน มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 4.1 ผูอ้  านวยการสถานศึกษา สั่งพกัราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไวก่้อนใน
กรณีท่ีครูผูช่้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 
จนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือตอ้งหาว่ากระท าผิดทางอาญา (เวน้แต่ 
ไดก้ระท าผดิโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ) 
 4.2 รายงานการสั่งพกัราชการหรือการให้ออกจากราชการไวก่้อนไปยงัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 5. การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทนด าเนินการตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และรายงานการออกจากราชการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา นอกจากด าเนินการตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. แลว้สามารถด าเนินการได ้ดงัต่อไปน้ี คือ 
 5.1 กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีโดยเสมอ มีแนวทางในการปฏิบติั 
คือ 
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 5.1.1 ตรวจสอบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการอนัเน่ืองมาจากการ
เจบ็ป่วย 
 5.1.2 ถ้าผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเม่ือเห็นว่าไม่
สามารถปฏิบติัราชการได ้
 5.1.3 รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปย ังส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 5.2 กรณีไปปฏิบติังานตามความประสงคท์างราชการ มีแนวในการปฏิบติั คือ 
 5.2.1 ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีสมคัรใจจะไปปฏิบติัราชการตามความประสงคข์องทางราชการออกจากราชการ 
 5.2.2 รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปย ังส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 5.3 กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบติัทัว่ไปตามมาตรา 30 แห่ง
กฎหมายระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผูมี้สัญชาติไทย ตามมาตรา ม.30 
(1) กรณีเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตาม มาตรา 30 
(4) กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.
ศ. ตามมาตรา 30 (5) กรณีเป็นผู ้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ตามมาตรา 30 (5), (7) กรณีเป็น
กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมืองตามมาตรา 30 (8) หรือกรณี
เป็นบุคคลลม้ละลายตามมาตรา 30 (9) มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 5.3.1 สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบติัครูผูช่้วย ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน ตามคุณสมบัติตามมาตรา 30 (1), (4), (5), (7), (8) หรือ (9) แห่งกฎหมายระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5.3.2 ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งให้ผูข้าดคุณสมบติัตามขอ้ 1 ออกจาก
ราชการ 
 5.3.3 รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 5.4 กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีสาเหตุสงสัยว่าเป็นผูไ้ม่เล่ือมใสในการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ตาม มาตรา 30 (3) มีแนวทางใน การ
ปฏิบติั คือ 
 5.4.1 ผูอ้  านวยการสถานศึกษาแต่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเม่ือมีเหตุ อนั
ควรสงสัยวา่ครูผูช่้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนผูใ้ดเป็นผูข้าดคุณสมบติัทัว่ไป 
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 5.4.2 ผูอ้  านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 5.4.3 เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติวา่เป็นผูข้าดคุณสมบติัทัว่ไป 
ตามมาตรา 30 (3) ใหผู้อ้  านวยการสถานศึกษาสั่งใหอ้อกจากราชการ 
 5.5 กรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่หยอ่นความสามารถบกพร่องในหนา้ท่ีราชการหรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสม มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 5.5.1 ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งใหแ้ต่ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เม่ือครู
ผูช่้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อน
ความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการบกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือประพฤติตนไม่
เหมาะสม 
 5.5.2 ถา้คณะกรรมการสอบสวนและผูอ้  านวยการสถานศึกษาเห็นว่า ครู
ผูช่้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนไม่เป็นผูห้ยอ่นความสามารถไม่บกพร่องในหน้าท่ีราชการ
หรือเป็นผูป้ระพฤติตนเหมาะสม  สั่งยุติเร่ืองแต่ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผูอ้  านวยการ
สถานศึกษาเห็นว่าเป็นผูห้ย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือประพฤติตนไม่
เหมาะสม ใหส่้งเร่ืองไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 
 5.5.3 เม่ือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติให้ผูน้ั้นออกจากราชการให้
ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งใหอ้อกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญ 
 6. กรณีมีมลทินมวัหมอง มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
 6.1 ผูอ้  านวยการสถานศึกษา ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยัอยา่งร้ายแรงกรณีมี
เหตุอนัสมควรสงสัยอย่างยิ่งวา่ครูผูช่้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนไดมี้การกระท าความผิด
วนิยัอยา่งร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ไดค้วามแน่นชดัพอท่ีจะสั่งลงโทษวินยัอยา่งร้ายแรง ถา้ให้รับ
ราชการต่อไปจะท าใหเ้สียหายต่อทางราชการอยา่งร้ายแรง 
 6.2 ผูอ้  านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อ เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 
 6.3 เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา มีมติให้ผูน้ั้นออกจากราชการเพราะมีมลทิน
หรือมวัหมองกรณีท่ีสอบสวนข้างตน้ให้ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับ
บ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 
 7. กรณีได้รับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา ถึงท่ีสุดให้
จ  าคุกในความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ มีแนวทางในการปฏิบติั คือ 
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 7.1 ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งใหอ้อกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญทดแทน
เม่ือปรากฏวา่ครูผูช่้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือรับ
โทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุกในความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ 
 7.2 รายผลการสั่งใหอ้อกจากราชการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา58 
 สรุปไดว้่า การลาออกจากราชการเป็นบทบาทหรืออ านาจหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ในอนัท่ีจะส่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการด้วยกรณีต่างๆ ซ่ึงมี
แนวทางในการปฏิบติั ดงัน้ี 
 1.การพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู ้ช่วย และข้าราชการครูใน
สถานศึกษา 
 2. การด าเนินเก่ียวกับการให้ออกจากราชการกรณีไม่พน้ทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการ
หรือไม่ผา่นการเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ท่ีต ่ากวา่เกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 3. การด าเนินการเก่ียวกบัการให้ขา้ราชการครูออกจาราชการ เม่ือปรากฏวา่ขาดคุณสมบติั
ทัว่ไป ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. การสั่งใหพ้กัราชการหรือสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อนในกรณีท่ีครูผูช่้วยและขา้ราชการ
ครู มีกรณีถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง จนถูกตอ้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้อง
คดีอาญาหรือตอ้งหาวา่กระท าผดิทางอาญา 
 5. การสั่งใหข้า้ราชการครูออกจาราชการกรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่ง
สม ่าเสมอ 
 6. การสั่งใหอ้อกจากราชการ ครูท่ีสมคัรใจจะไปปฏิบติัราชการตามความประสงคข์องทาง
ราชการออกจากราชการ 
 7. การตั้งคณะกรรมการสอบสวนเม่ือครูผูช่้วย หรือขา้ราชการครูมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมี
เหตุอนัควรสงสัยวา่บกพร่องในหนา้ท่ีราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 

                                                                        
58กระทรวงศึกษาธิการ,  คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ เ ป็นนิติ บุคคล ,

(กรุงเทพมหานคร : ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2546), หนา้ 53-66. 
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 8. การสั่งใหข้า้ราชการครูออกจากราชการ เพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนวา่เม่ือใดรับ
โทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุกในความผิดท่ีได้
กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ   
 

2.4 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาตามมาตรา 38 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 
และมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
 วสิัยทศัน์ 
 นกัเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 2 ตอ้งเป่ียมดว้ยคุณธรรมล ้าเลิศปัญญากา้วหนา้
ดา้นเทคโนโลย ีสืบสานประเพณีและวฒันธรรมไทย 
 พนัธกิจ 
 1.ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งการสร้างองคค์วามรู้คู่
คุณธรรมในการด าเนินชีวติ 
 2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ 
 3. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลยีเป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมเป็นส่ือในการแสวงหาความรู้อยา่ต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
 4. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้สถานศึกษาจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ย่างลึกซ้ึงเพื่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจและสร้างจิตส านึกในการสืบสานประเพณีและวฒันธรรมไทย 
 เป้าหมาย 
 นกัเรียนในเขตการศึกษาพื้นท่ีขอนแก่น เขต 2 เป็นผูมี้คุณธรรมสามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่ง
มีความสุข มีสติปัญญา และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์โดยใชก้ระบวนการหลกัทางวิทยาศาสตร์ มี
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีมีความรู้ความเขา้ใจในเชิงเหตุผล และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
และสืบสานประเพณีและวฒันธรรมไทยใหค้งอยูต่ลอดไป  
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัใน
การบริหารงานบุคคลโดยมีจุดประสงคเ์พื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนจึงไดก้ าหนด
นโยบายดา้นการบริหารขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มศกัยภาพของบุคลากร และ
สร้างความเขม้แขง็ทางดา้นการบริหารจดัการ แต่เน่ืองจากในเขตพื้นท่ีประกอบดว้ยสถานศึกษาขั้น
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พื้นฐานหลายขนาดตั้ งแต่สถานศึกษาขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่พิเศษ ซ่ึงสถานศึกษาแต่ละแห่ง
ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีมีจ านวนต่างกนัมีสภาพการบริหารงานบุคคลแตกต่างกนัสถานศึกษาขนาด
ใหญ่จะมีครูผูส้อนจ านวนมาก มีครูครบถ้วนทุกกลุ่มสาระการวางแผนอตัราก าลงัเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีงบประมาณสนับสนุนการพฒันาบุคลากรอย่างพอเพียง การพฒันาบุคลากรเป็น
อยา่งต่อเน่ือง ส่วนสถานศึกษาขนาดเล็ก มีครูน้อย การวางแผนอตัราก าลงัเป็นไปอยา่งยากล าบาก 
ครูหน่ึงคนตอ้งรับผิดชอบงานหลาย ๆอย่าง การเสริมประสิทธิภาพในการท างานเป็นไปอย่าง
ยากล าบาก ครูผูส้อนมีจ านวนน้อย ขาดงบประมาณในการสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดบัสูง
ข้ึน59  
  

2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
  การวิจยัเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลนับเป็นเร่ืองท่ีได้รับความสนใจอย่างมาส าหรับ
งานวจิยัท่ีผูว้จิยัไดส้ ารวจและศึกษาคน้ควา้มา และเห็นวา่เก่ียวขอ้งกบัการวจิยัในคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
 วเิศษ พลอาจทนั ไดว้จิยัเร่ือง ปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นและตามตวัแปรขนาดของสถานศึกษา คือขนาดใหญ่และขนาดเล็ก พบว่า มีปัญหาอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 4 ดา้น และในระดบันอ้ย 1 ดา้นโดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบั
แรก ไดแ้ก่ ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่งและ
ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 
2ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาพบว่าโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการออกจากราชการ มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง ดา้นการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง และดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ ไม่แตกต่างกนั60 

                                                                        
59ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2, รายงานการจัดการศึกษา

ประจ าปีการศึกษา 2553, (ขอนแก่น : ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 2, 2553), หนา้ 24. 
60วเิศษ พลอาจทนั, “ปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษากาฬสินธ์ุ เขต2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราช
ภฏัมหาสารคาม), 2549 , 91 หนา้. 
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 สาคร สิทธิโชติ ไดว้ิจยัเร่ือง การบริหารบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการศึกษาพบวา่การบริหารบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าการวางแผนอตัราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ราชการ อยู่ในระดบัมากและดา้นวินยัและการรักษาวินยัอยู่ในระดบัปานกลาง และดา้นออกจาก
ราชการอยู่ในระดับน้อย และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเก่ียวข้องกับงาน
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ าแนกตามต าแหน่งแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ .05 และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามอายรุาชการไม่แตกต่างกนั61 
 สนิท คงภักดี ไดว้ิจยัเร่ือง การบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า ดา้นการวางแผนและก าหนดต าแหน่งโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดับ ได้แก่
ผูบ้ริหารมีการวางแผนอตัราครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ผูบ้ริหารประเมินผล การ
ปฏิบติังานและเสนอขอเงินวทิยฐานะให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และผูบ้ริหาร
ก าหนดอตัราก าลงั ต าแหน่งพนกังานครูลูกจา้งประจ า และลูกจา้งชัว่คราว 
 ดา้นการบรรจุและแต่งตั้ง พบวา่ โดยรวมอู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุก
ขอ้อยู่ในระดับมาก โดยขอ้ท่ีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ได้แก่ ผูบ้ริหารสามารถประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะและเล่ือนต าแหน่งวิทยฐานะได้ผูบ้ริหารสามารถก าหนด
คุณสมบติัเฉพาะด้านของของบุคคลท่ีเข้าสอบคดัเลือกหรือคดัเลือกเขา้รับราชการครูตามความ
ต้องการของสถานศึกษาได้ และผูบ้ริหารด าเนินการพิจารณาให้ข้าราชการในสถานศึกษายา้ย
สับเปล่ียนไปสถานศึกษาอ่ืนภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาได ้
 ประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสามารถพิจารณาให้
เงินวิทยพัฒน์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดให้ผู ้บริหาร
ด าเนินการพิจารณาสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนหรือแต่งตั้งขา้ราชการครู ในสถานศึกษาให้ไดรั้บเงินเดือน

                                                                        
61สาคร สิทธิโชติ, “การบริหารบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, ( บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์), 2548, 108 หนา้ . 
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ในระดบัสูงข้ึนไป ซ่ึงเป็นระดบัท่ีการเล่ือนไหล และผูบ้ริหารตอ้งการให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา มีจิตส านึกในหนา้ท่ีและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ี 
 ดา้นการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัไดแ้ก่ผูบ้ริหารตอ้งการ
ใหข้า้ราชการครุและบุคลากรทางการศึกษามีการพฒันาตนเอให้มากท่ีสุดผูบ้ริหารจดัท าแผนพฒันา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการของสถานศึกษา และโรงเรียนควรฝึกอบรม
บุคลากรใหม่ก่อนมอบหมายงาน 
 ดา้นวินยัและการด าเนินการทางวินยั พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ผูบ้ริหารอนุญาตการลาทุก
ประเภทตามท่ีระเบียบก าหนด ผูบ้ริหารตอ้งการให้ครูและบุคลากรปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ และผูบ้ริหารมีสิทธิยบัย ั้งการลาออกของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 ดา้นการออกจากราชการ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ทุก
ขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารพิจารณาให้ขา้ราชการครูสาย
งานการสอนโอนไปรับราชการสังกดัส่วนอ่ืน ส่วนผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีม่ีต่อการ
บริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จ าแนก
ตามประสบการณ์ พบวา่ โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ดา้นการ
วางแผนและก าหนดต าแหน่ง ดา้นการบรรจุและแต่งตั้ง และดา้นการออกจากราชการ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบวา่ โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ62 
 นวทัศน์ แนวสุข ได้วิจยัเร่ือง การบริหารบุคคลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแก้ว โดยเปรียบเทียบสภาพการด าเนินการบริหารบุคคลตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ผล
การศึกษาพบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นวา่ การบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาพบว่าดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและการ
ก าหนดต าแหน่ง และดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการอยู่ในระดบัมาก และ

                                                                        
62สนิท คงภกัดี,  “การบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาชลบุรี เขต 2”,  วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์), 2549, 144 หนา้. 
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การเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างกลุ่มผูแ้ทนฝ่าย
บริหารและกลุ่มผูแ้ทนฝ่ายชุมชนต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน ภาพรวมพบว่าแตกต่างกนั
อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในขณะท่ี ด้านการ
วางแผนอตัราก าลงัและการก าหนดต าแหน่ง ดา้นการสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง ดา้นการรักษาวินยั
และวนิยั ดา้นการลาออกจากราชการ มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั63 
 บุษกร เพ็ชรพวง ได้วิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการปฏิบติังานตามกระบวนการพฒันา
บุคลากรของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาจงัหวดัยะลา ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน
ปฏิบติังานตามกระบวนการพฒันาบุคลากร ในขั้นตอนการก าหนดความจ าเป็นในการพฒันา
บุคลากร ขั้นตอนการวางแผนพฒันาบุคลากรและขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรมพฒันาบุคลากรอยูใ่น
ระดบัมากส่วนขั้นตอนการประเมินผลการพฒันาบุคคลอยูใ่นระดบัปานกลางปัญหาการปฏิบติังาน
ตามกระบวนการพฒันาบุคคลในภาพรวม และแต่ละขั้นตอนอยู่ในระดบัปานกลาง และผูบ้ริหาร
โรงเรียนท่ีปฏิบติัในโรงเรียนท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีสภาพ
และปัญหาการปฏิบติังานตามกระบวนการพฒันาบุคลากรในภาพรวมไม่แตกต่างกนั และผูบ้ริหาร
ท่ีมีคุณวฒิุการศึกษาท่ีต่างกนั มีสภาพและปัญหาการปฏิบติังานตามกระบวนการพฒันาบุคลากรใน
ภาพรวมและในแต่ละขั้นตอน ไม่แตกต่างกนั64  
 สุพิช สมคะเนย  ได้วิจัยเร่ือง การบริหารงานบุคคลของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีษะเกษ ผลการศึกษาพบวา่ การบริหารงานของบุคคลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศรีษะเกษ ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนด
ต าแหน่ง ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ดา้นการใช้และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติั
หนา้ท่ีราชการ ดา้นการพฒันาวินยั และการรักษาวินยั ดา้นการธ ารงรักษาและการออกจากราชการ
โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ส่วนในดา้นความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการ
บริหารงานบุคคลของผูบ้ริหาร สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีษะเกษจ าแนก

                                                                        
63นวทศัน์ แนวสุ, “การบริหารบุคคลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

สระแก้ว”วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ), 2548, 109 หนา้. 

64บุษกร เพช็รพวง, “สภาพและปัญหาการปฏิบติังานตามกระบวนการพฒันาบุคลากรของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาจงัหวดัยะลา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั  
: มหาวทิยาลยัสงขลานคริทร์), 2547, 154 หนา้. 
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ตามต าแหน่ง จ าแนกตามเพศ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ แต่จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยภาพรวมมีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0565 
 วราวุธ สุวรรณา ไดว้ิจยัเร่ือง สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจิต เขต 1 ผลการศึกษาพบวา่ สภาพการบริหารงานของบุคลากรของโรงเรียน
ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการสศึกษาพิจิต เขต 1โดยภาพรวมพบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปาน
กลางและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น ยกเวน้ดา้นการ
ลาออกจากราชการมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย66 
 วรพันธ์ เพชรางกูล ไดว้ิจยัเร่ือง ปัญหาการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต1 ผลการศึกษาพบว่าปัญหาการบริหารงานบุคคลของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1โดยรวมและรายดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก จ าแนกตามประสบการณ์บริหารและจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่าภาพรวม
และรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0567  
 ประสงค์ เอีย่มเวยีง ไดว้ิจยัเร่ือง การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกดัส านกังานเตพื้นท่ี
การศึกษาเลย เขต 2 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมี
ต่อสภาพการบริหารงานบุคคลโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 ตามขอบข่าย
ภารกิจงาน 5 ประการ ไดแ้ก่ การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่งการสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ วินยัและการรักษาวินยัและการออกจาก
ราชการโดยจ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี ประสบการณ์การท างานและขนาดของโรงเรียน กลุ่ม
ตวัอย่าง 333 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) สภาพการด าเนินงานบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัด

                                                                        
65สุพิช สมคะเนย, “การบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาศรีษะเกษ”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราช
ภฏัศรีษะเกษ), 2549, 197 หนา้. 

66วราวุธ สุวรรณา, “สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาพิจิต เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์), 2550, 107 หนา้ . 

67วรพนัธ์ เพชรางกูล, “ ปัญหาการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต1”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย  : 
มหาวทิยาลยับูรพา), 2553, 146 หนา้. 
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ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
คือ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการรองลงมาไดแ้ก่ วินยัและการักษาวินยัและการ
วางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง ตามล าดบั ส่วนด้านท่ีมีเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ การออกจารก
ราชการ 2) ขา้ราชการครูท่ีมีต าแหน่งหนา้ท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
3) ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
4) ขา้ราชการครูท่ีอยูใ่นโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
โดยขา้ราชการครูท่ีอยูใ่นโรงเรียนขนาดเล็กมีระดบัความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียนสูงกวา่ขา้ราชการครูท่ีอยูใ่นโรงเรียนขนาดใหญ่68 
 ฤกษ์ชัย ใจค าปัน ไดว้ิจยัเร่ือง การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอ
จอมทอง เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พบวา่ สภาพการบริหารงานบุคลากรมีการวางแผนการ
ใชบุ้คลากรใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด มีการใชแ้ผนปฏิบติังานควบคู่กบัการท างานมีการแต่งตั้งบุคลากร
เขา้ปฏิบติังานไวอ้ย่างชดัเจนโดยท าเป็นค าสั่งมีการประชุมช้ีแจงแก่บุคลากรก่อนเร่ิมปฏิบติั งาน 
ส่งเสริมให้บุคลากรพฒันาตนเองไดอ้ยา่งอิสระ มีการพิจารณาความดีความชอบอยา่งยุติธรรม เปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองรวมทั้งบุคลากรอ่ืนอยา่ง
ยุติธรรม ส่วนปัญหาท่ีพบ คือ บุคลากรไม่เพียงพอจดับุคลากรเขา้ท างานไม่ตรงกบัความรู้ความ 
สามารถ ไม่ไดว้างแผนพฒันาบุคลากรไวล่้วงหนา้ การจดัสวสัดิการมีนอ้ยไม่ทัว่ถึงและขาดการวาง
แผนการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร69 
 บุญจันทร์ ประทุมชัย ไดว้จิยัเร่ือง สภาพการด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบวัล าภู เขต 1 และเขต 2โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขต

                                                                        
68ประสงค ์ เอ่ียมเวยีง, “การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีเลยเขต 

2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย), 2550, 146  
หนา้. 

69ฤกษช์ยั ใจค าปัน, “การบริหารบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอจอมทอง ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่เขต 5”,  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรหาบัณฑิต ,  (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่), 2551, 138 หนา้. 
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พื้นท่ีการศึกษาหนองบวัล าภู เขต 1 และเขต 2 กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูจ านวน 346 คน 
ผลการวิจยัพบว่า สภาพการด าเนินงานบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาหนองบวัล าภู เขต 1 และเขต 2 อยู่ในระดบัปานกลาง ขา้ราชการครูและบุคลาการทาง
การศึกษาท่ีมีต าแหน่งหนา้ท่ีต่างกนั มีสภาพการด าเนินการบริหารงานบุคลในโรงเรียน ไม่แตกต่าง
กัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีสภาพการ
ด าเนินการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน ไม่แตกต่างกนั ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
อยูใ่นโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีสภาพการด าเนินการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน แตกต่างกนั70 
 มนตรี พงษ์จ านง ได้วิจยัเร่ือง การบริหางานบุคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เป็นผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนจ านวน 265 คน พบวา่ ปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยมีการปฏิบติั 3 อนัดับแรกเรียงตามล าคบัได้แก่ ด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัในการปฏิบติัราชการ ดา้นวินยัและการรักษาวินยั และดา้น
การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือดา้นการออกจากราชการ 
การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาโดยภาพรวมผูบ้ริหารสถานศึกษามีปัญหา อยู่ในระดบัมากเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว แสดงว่ามีปัญหา 3 อันดับแรก เรียงตามล าดับได้แก่ การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ ดา้นวนิยัและการรักษาวนิยัและดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและ
ก าหนดต าแหน่ง ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นการออกจากราชการ ผลการเปรียบเทียบปัญหา
การบริหารงานบุคคลโดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะวา่ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั71 
 เสงี่ยม สารบัณฑิตกุล ไดว้ิจยัเร่ือง การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจยัพบว่าสภาพการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูใ่นระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายดา้นโดยดา้นท่ีมีการปฏิบติัสูงสุดคือ 

                                                                        
70 บุญจนัทร์ ประทุมชยั, “สภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาหนองบวัล าภูเขต 1”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต , (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเลย), 2551, 159 หนา้. 

71มนตรี พงษ์จ  านง,  “การบริหารบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิเขต 2”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัอีสาน), 2552, 167 หนา้. 
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ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง รองลงมาคือ ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน ส่วนดา้นท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุดคือ ดา้นการออกจากงาน ปัญหาการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยดา้นท่ีมีปัญหาสูงสุดคือ ดา้นการ
วางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง รองลงมาคือ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน ส่วนดา้นท่ีมีปัญหาต ่าสุดคือ ดา้นการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งการเปรียบเทียบสภาพ
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทั้ งในภาพรวมและรายด้านโดย
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเห็นว่ามีการปฏิบติัสูงกว่าครูผูส้อน การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนัไม่
แตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและรายดา้น การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกัน แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01ทั้งในภาพรวมและรายดา้นโดยผูบ้ริหารสถานศึกษาเห็นวา่มีปัญหา
ต ่ากวา่ครูผูส้อนการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนัไม่แตกต่างกนัทั้งใน
ภาพรวมและรายดา้น72 
 พิชิต สุดโต ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามะยมศึกษา เขต 17 
ผลการวิจยัพบวา่ 1) สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารและครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 17 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั
มากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยคือ การสรรหาและบรรจุ การ
เสริมสร้างปริทธิภาพในการปฏิบติัราชการ การด าเนินงานธุรการของสถานศึกษา การวางแผน
อตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง วนิยัและการรักษาวนิยัและการออกจากราชการ 2) การเปรียบเทียบ
สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 17 จ  าแนกตามสถานภาพในการปฏิบติังาน และ
จงัหวดัโดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 3) การเปรียบเทียบสภาพการ

                                                                        
72เสง่ียม สารบณัฑิตกุล, “การบริหารบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 1”, วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
อีสาน), 2553, 146 หนา้ . 
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บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 จ  าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เม่ือ
พิจารณา โดยรวมและรายดา้นพบวา่พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0573 
 จากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปได้ว่า 
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นจะส่งผลต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนด
ต าแหน่ง ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
ดา้นวนิยัและการรักษาวนิยั และดา้นการออกจากราชการ 
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความส าคญัต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นอย่างมากเพราะการบริหารงานบุคคลจะเป็นปัจจัยหลัก ท่ีจะน าไปสู่การพฒันา
ความกา้วหนา้ทุกๆดา้นของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เน่ืองจากการบริหารงานบุคคลทั้ง 5 ดา้นเป็น
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษา เพื่อให้การด าเนินการภายในสถานศึกษาบรรลุ
วตัถุประสงค ์โดยมีเป้าหมายส าคญัคือ การไดม้าซ่ึงบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถกบัความตอ้งการ
ของสถานศึกษามาปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยปฏิบัติหน้าท่ีได้รับมอบหมายได้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลท าให้เกิดการบริหารจดัการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน สถานศึกษา และสังคมต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
73พิชิต สุดโต, “การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู ้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามะยมศึกษา เขต 17”,
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัร าไพพรรณี), 2554, 130 หนา้. 
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2.6 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเร่ืองการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2ในคร้ังน้ี 
ผูว้จิยัใชก้รอบแนวคิดจากแนวทางการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงประกอบดว้ย 
5 ดา้น74 ดงัรายละเอียดในแผนภาพท่ี 2.1  
 
   ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 

                                                                        
74กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานที่เป็นนิติบุคคล, อา้งแลว้, 

หนา้ 21. 

สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
1. สถานภาพ 
1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
1.2 ครูผูส้อน      
2.  ขนาดของสถานศึกษา 
2.1 ขนาดเล็ก 
2.2 ขนาดกลาง 
3.3 ขนาดใหญ่ 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานใน  5 ด้านคือ 

    1.  ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและ 
          ก าหนดต าแหน่ง 
    2.  ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
    3.  ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
         ในการปฏิบติัราชการ 
    4.  ดา้นวนิยัและการรักษาวนิยั 
    5.  ดา้นการออกจากราชการ 
 

 
 

 



 

บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
 การวิจยัเร่ืองการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 ปีการศึกษา 2555 ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อให้การวิจยั
เป็นไปตามวตัถุประสงคก์ าหนดวธีิด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.6 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.7 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1 ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 จากสถิติปีการศึกษา 2555จ านวน 2,200 
คน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จากสถิติปีการศึกษา 2555 การวิจยั
ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซีและมอร์
แกน (Krejcie and Morgan)1จากบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สถิติปีการศึกษา 2555 รวมจ านวน 2,200 คนแลว้น ามาหา
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบการสุ่มแบบชั้น(Stratified Random Sampling) ตามสถานภาพไดก้ลุ่ม

                                                 

 
1พิสณุ ฟองศรี, วิจัยทางการศึกษา, พิมพค์ร้ังท่ี4, (กรุงเทพมหานคร : พรอพเพอร์ต้ีพร้ิน

จ ากดั, 2550), หนา้ 109. 
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ตวัอยา่ง 327 คน 
        

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัพฒันาการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 
แบ่งเป็น 2 ตอนดงัน้ี คือ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยค่าแต่ละระดบัมีความหมายดงัน้ี 
 5 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบั มากท่ีสุด 
 4  หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบั มาก  
 3  หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบั ปานกลาง 
 2  หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบั นอ้ย 
 1  หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบั นอ้ยท่ีสุด 
  

3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 
การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยัไดจ้ดัล าดบัไว ้ดงัน้ี 
การสร้างเคร่ืองมือซ่ึงเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงาน

บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
ซ่ึงผูว้จิยัไดจ้ดัล าดบัไว ้ดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
เพื่อน ามาเป็นแนวทาง ในการออกแบบสอบถาม เพื่อให้มีเน้ือหาสาระครอบคลุมวตัถุประสงค ์และ
ค านิยามศพัทเ์ฉพาะ 

2. ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างของเน้ือหาแบบสอบถามให้ครอบคลุมวตัถุประสงคข์อง
การศึกษา และเน้ือหาตามกรอบแนวคิด 

3. สร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
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ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  
4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา ในดา้นความครอบคลุมตามนิยามศพัทเ์ฉพาะและความเหมาะสมดา้นภาษาท่ีใช ้พร้อมทั้ง
พิจารณาดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถามระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั
(Index of Objective Congruence : IOC) 2 ซ่ึงค่าท่ีใชไ้ดต้ั้งแต่ 0.50 ข้ึนไปไดค้่าอ านาจจ าแนกของ
แบบสอบถามระหวา่ง 0.80 – 1.00 แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัมีค่ามา
กว่า 0.50 ทุกขอ้ค าถาม สามารถสรุปไดว้่า ทุกขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบันิยาม เชิง
ปฏิบติัการ ดงันั้นจึงสามารถตดัสินไดว้า่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกนัหรือมีความตรงตามเน้ือหา
ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3.1 

 
ตารางที ่3.1 การหาดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item Objective Congruence: IOC)รายด้าน

และโดยรวมของแบบสอบถาม 
 

ระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ค่า (IOC) 
1. ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 1.00 
2. ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 1.00 
3. ดา้นการเสริสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 1.00 
4. ดา้นวนิยัและการรักษาวนิยั 1.00 
5. ดา้นการออกจากราชการ 1.00 

รวม 1.00 
 

 5. น าแบบสอบถามไปลองใช้ (Try Out) กับผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบา้นแท่นวิทยา อ าเภอบา้นแท่นจงัหวดัชยัภูมิท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียง
กบักลุ่มตวัอยา่งจริง จ  านวน 30 คนน าผลท่ีไดม้าตรวจใหค้ะแนน 
 6. หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)โดยน าแบบสอบถามท่ีผ่านการคดัเลือกแลว้ มาหาค่า
ความเช่ือมั่นโดยใช้สัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha Coefficient)โดยการใช้สูตรของครอนบัค 

                                                 
2ธีระศกัด์ิ อุ่นอารมณ์เลิศ, เคร่ืองมือวิจัยทางการศึกษา : การสร้างและพัฒนา, (นครปฐม : 

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2549), หนา้ 65. 
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(Cronbach)3 คือ ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท่ีเหมาะสมมีค่าตั้งแต่ 0.75 ข้ึนไปหาค่าความ
เช่ือมัน่ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานวิจยัทางสังคมศาสตร์ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) เท่ากบั 0.97 แสดงว่าค่าความเช่ือมัน่ท่ีวิเคราะห์ไดด้งักล่าวมีค่าสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด 
จึงสามารถน าไปใชไ้ด ้ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3.2 
 
ตารางที ่3.2 ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) รายด้านและโดยรวมของแบบสอบถาม 

 

ระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
1. ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 0.84 
2. ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 0.88 
3. ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 0.83 
4. ดา้นวนิยัและการรักษาวนิยั 0.89 
5. ดา้นการออกจากราชการ 0.96 

รวม 0.97 
 

7. น าเคร่ืองมือท่ีทดลองใชแ้ลว้ และน าผลการทดสอบแบบสอบถามเพื่อปรึกษาอาจารยท่ี์
ปรึกษาสารนิพนธ์ ก่อนน าเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมขอ้มูล 

8. จดัพิมพเ์คร่ืองมือเป็นฉบบัจริงและน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
9. น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้ไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัต่อไป 
 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูศึ้กษาด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ติดต่อบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั เพื่อขอหนงัสือขอความร่วมมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
 2. น าหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัไปติดต่อประสานงาน
เพื่อขอความร่วมมือจากผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทุกแห่ง เพื่อขออนุญาตด าเนินการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 

                                                 
3บุญชม ศรีสะอาด, การวิจยัเบ้ืองตน้, พิมพค์ร้ังท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 

2545), หนา้ 99.  
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 3. ติดต่ออาจารยท่ี์เก่ียวขอ้งในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อช้ีแจงรายละเอียด และนดัหมาย
วนัเวลาในการเก็บขอ้มูล 
 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามทั้ง 2 ตอน มาวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป โดยด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัดงัน้ี 
 1. วเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามตอนท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดย
ใชค้่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนท่ี 2 เก่ียวกับสภาพการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2โดยใช้
ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าค่าเฉล่ียมาเทียบกบัเกณฑต่์อไปน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบั มากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบั มาก  
 ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบั ปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบั นอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชส้ าหรับการท าวจิยัเร่ืองน้ีไดแ้ก่ 
 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)  
การทดสอบความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One–Way ANOVA)  
  
 
  
 



 

  
 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเร่ือง การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ(Survey Research)โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ใน 5 ดา้น คือ ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนด
ต าแหน่ง ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
ดา้นวินยัและการรักษาวินยั ดา้นการออกจากราชการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และศึกษาเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2ใน 5 
ดา้นนั้น จ  าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

ผูว้ิจยัได้ใช้เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรใน
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ประจ าปีการศึกษา 
2555 จ  านวน 2,200 คน ผูว้ิจยัใช้สูตรค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีเปิดตารางส าเร็จรูปของ
เครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง(Sample size)ไดก้ลุ่ม
ตวัอย่าง จ  านวน 327 คน และเพื่อให้กลุ่มตวัอย่างมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรใน
สถานศึกษาแต่ละขนาด ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)ไดจ้  านวน
กลุ่มตวัอย่างในสถานศึกษาแต่ละขนาด กลุ่มตวัอย่างจ านวน 327 คน แล้วน าแบบสอบถามมา
ด าเนินการวิเคราะห์ และประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบ
วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวจิยัใหค้รบถว้น ตามท่ีตั้งไวโ้ดยมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัได้ก าหนด
ความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
    แทน  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D. แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 n  แทน  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 N   แทน   จ านวนประชากร 
 t  แทน  ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ t 
      (t-distribution) 
 F  แทน  ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ F 
      (F-distribution) 
 df แทน    ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS แทน    ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Squares) 
 MS แทน    ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง (Mean Square) 
 * แทน    ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

** แทน    ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจ ัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี 
จ  านวน 327 คนได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 327 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
แบบสอบถามทั้งหมดท่ีส่งไป ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ แสดงสถานภาพของบุคลากรท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ปรากฏผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 
  

ข้อมูลสถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

1.สถานภาพ 
 1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 1.2 ครูผูส้อน 

 
 35 
292 

 
10.70 
89.30 

รวม 327 100 
2. ขนาดของสถานศึกษา 
 1. ขนาดเล็ก  
 2. ขนาดกลาง 
 3. ขนาดใหญ่  

 
110 
160 
 57 

 
33.64 
48.93 
17.43 

รวม 327 100 
   

จากตารางท่ี 4.1 พบว่า บุคลากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 327 คน เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ 
พบวา่ เป็นครูผูส้อน (ร้อยละ 89.30) มากกวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา (ร้อยละ10.70) และเม่ือจ าแนก
ตามขนาดสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาขนาดกลางมากท่ีสุด (ร้อยละ 48.93) รองลงมา คือ 
สถานศึกษาขนาดเล็ก (ร้อยละ 33.46) และนอ้ยท่ีสุด คือ สถานศึกษาขนาดใหญ่ (ร้อยละ 17.43)  
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
 ระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้น้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่     
1) ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 2) ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ าแนก
ตามสถานภาพ 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดงัน้ี 
 4.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา ผล
การวเิคราะห์มีดงัน้ี 
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 4.3.1.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  
 ผลการวเิคราะห์ระดบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2  ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนด
ต าแหน่ง 

 

ข้อที่ ด้านการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 
ระดับการบริหารงานบุคคล 

X  S.D. แปลความ 
1. จดัท าภาระงานส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในโรงเรียน 
3.86 0.67 มาก 

2. วเิคราะห์ภารกิจงานส าหรับขา้ราชการ 3.59 0.77 มาก 
3. ประเมินความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจของโรงเรียน 3.51 0.98 มาก 
4. 
 

จดัท าแผนอตัราก าลงัของโรงเรียนโดยความเห็น ชอบ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

3.71 1.01 มาก 

5. มีส่วนร่วมในการวางแผนอตัราก าลงัของบุคลากร 3.67 0.98 มาก 

6. น าแผนอตัราก าลงัมาก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 

3.64 0.92 มาก 

7. น าแผนอตัราก าลงัสู่การปฏิบติัในการจดัครูเขา้สอนและ 
 จดัการเรียน การสอนของโรงเรียน 

3.92 0.88 มาก 

8. ประเมินเพื่อขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งของ 
 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลกั  
เกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. ก าหนด 

3.90 0.74 มาก 

9. รวบรวมขอ้มูลสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ
เพื่อวางแผนก าลงัคนของสถานศึกษา 

3.78 0.85 มาก 

รวม 3.73 0.69 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า บุคลากรมีระดบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 2 ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและการก าหนด
ต าแหน่งโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.73) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก 

มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ น าแผนอตัราก าลงัสู่การปฏิบติัในการจดัครูเขา้
สอนและจดัการเรียน การสอนของโรงเรียนและขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ ประเมินความตอ้งการ
ก าลงัคนกบัภารกิจของโรงเรียน 

4.3.1.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ าแนกตามสถานภาพ โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3  
 
ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2จ าแนกตามสถานภาพ 
ด้านการวางแผนอตัราก าลงัและการก าหนดต าแหน่ง 

 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านการวางแผนอตัราก าลงั 35 3.78 0.51 292 3.73 0.66 5.56** 0.00 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการบริหารบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ดา้นการ
วางแผนอตัราก าลงัและการก าหนดต าแหน่งจ าแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 4.3.1.3 การเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 ท่ีมีขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 
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ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์
ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4  
 
ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา ด้านการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 

 

ด้านการ
วางแผน
อตัราก าลงั
และก าหนด
ต าแหน่ง 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.11 0.06 
0.12 0.89 ภายในกลุ่ม 324 112.81 0.49 

3.73 3.74 3.76 รวม 326 112.92 - 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีระดับการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมไม่
แตกต่างกนั 
 4.3.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เปรียบเทียบ และ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี   
 4.3.2.1 ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลในด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งของ
บุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
 ผลการวเิคราะห์ระดบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.5  
 
 
 
 
 



82 

ตารางที ่4.5  ผลการวิ เ คราะ ห์ระดับ การบ ริหารงานบุคคล ในสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน                  
สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ด้านการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

 

ข้อที่ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
ระดับการบริหารงานบุคคล 

X  S.D. แปลความ 
1. 

 
ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็น 
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

3.26 
 

1.12 
 

ปานกลาง 
 

2. 
 

เสนอเหตุผลและความจ าเป็นต่อการเรียนการสอนของ 
โรงเรียนไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อขอความ 
 เห็นชอบในการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในโรงเรียน 

3.61 
 

1.15 
 

มาก 
 

3. 
 

จา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวโดยใชเ้งิน 
งบประมาณตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนด 

3.51 
 

1.21 
 

มาก 
 

4. 
 

รักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่งกรณีท่ีไม่ 
 มีผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

3.76 
 

1.09 
 

มาก 
 

5. 
 

ขอสงวนอตัราก าลงัขา้ราชการครูในสาขาวชิาท่ีขาด 
 แคลนและมีความตอ้งการบรรจุแต่งตั้งเพื่อการจดั การ
เรียนการสอนไดต้รงตามความตอ้งการของโรงเรียน 

3.52 
 

1.13 
 

มาก 
 

6. สรรหาบุคคลในรูปคณะกรรมการท่ีมาจากชุมชน 3.55 1.11 มาก 

7. ก าหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหาบุคลากรใหส้อด คลอ้ง 
 กบัความตอ้งการ เป็นไปดว้ยความโปร่งใส และยติุธรรม 

3.62 
 

1.12 มาก 

 รวม 3.55 0.94 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า บุคลากรมีระดบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
โดยรวม (X = 3.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีการส่งเสริมอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ขอ้  

มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ วางรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่งกรณี
ท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา (X = 3.76) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ ด าเนินการ
สรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน   
(X = 3.26)  



83 

4.3.2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลในด้านการการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ าแนกตามสถานภาพ โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.6 
 
 ตารางที ่4.6 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ 
ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  

 

ระดับการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 35 3.63 0.77 292 3.54 0.86 6.67** 0.00 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.6 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน           
มีระดบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพโดยรวมแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

4.3.2.3 การเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ท่ีมีขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 
ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการ
วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.7  
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ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  

 

ด้านการสรร
หาและบรรจุ 

แต่งตั้ง 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2  0.07 0.03 
0.82 0.92 ภายในกลุ่ม 324 91.78 0.40 

3.53 3.55 3.58 รวม 326 91.84 - 
 

 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดต่างกนั มีระดบัการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง จ  าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั  

4.3.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และ
เปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา ผลการ
วเิคราะห์มีดงัน้ี 

4.3.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรทีม่ีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

ผลการวิเคราะห์ระดบัการเสริสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการของบุคลากรท่ีมีต่อ
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 เป็นผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายขอ้ ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.8 
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ข้อที่ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ระดับการบริหารงานบุคคล 

X  S.D. แปลความ 

1. 
 

แจง้ภาระงานและมาตรฐานวิชาชีพแก่ขา้ราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนมีการมอบหมายหนา้ท่ีให้ 
ปฏิบติังาน 

3.71 
 

0.78 มาก 
 

2. 
 

ประเมินผลการปฏิบติังานของราชการครูและบุคลากร 
 ทางการศึกษาตามขอ้ตกลงท่ีก าหนดร่วมกนั 

3.73 0.89 มาก 

3. 
 

เล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาตามนโยบายหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนด 

3.60 0.99 
 

มาก 

4. 
 

ด าเนินการเก่ียวกบัการเสนอขอพระราชทานเคร่ือง 
ราชอิสริยาภรณ์แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา
ในโรงเรียน 

3.85 0.96 มาก 

5. 
 

ด าเนินการเก่ียวกบัการขอมีบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีรัฐ 
ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

4.02 0.92 
 

มาก 

6. ส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม การศึกษาดูงานหรือ ปฏิบติั
งานวจิยัตามความตอ้งการของโรงเรียน 

3.75 3.75 มาก 

7. เปิดโอกาสใหบุ้คลากรในสถานศึกษาร่วมกนัก าหนด 
เกณฑพ์ิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี ในส่วนท่ีเป็น
ความรับผดิชอบของสถานศึกษา 

3.51 0.97 มาก 

8. รายงานผลการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนแต่ละคร้ัง  
ใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรั้บทราบ และ 
เสนอแนะประกอบการพิจารณา 

3.54 0.99 มาก 

9. พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี แก่บุคลากร โดย 
 ยดึผลการปฏิบติังานโดยใชห้ลกัคุณธรรม 

3.56 1.14 มาก 

 
 

ตารางที ่4.8 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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ข้อที่ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ระดับการบริหารงานบุคคล 

X  S.D. แปลความ 
10. สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาตนเองเพื่อพฒันาผลงานใน

การเล่ือนวทิยาฐานะอยา่งต่อเน่ือง 
4.00 1.00 มาก 

11 จดัใหมี้สวสัดิการและจดัส่ิงอ านวยความสะดวกแก่บุคลากร
ในสถานศึกษาอยา่งเหมาะสมทัว่ถึง 

3.55 0.92 มาก 

12. 
 
 

สนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถานศึกษาไดไ้ปศึกษา ดูงานเพื่อ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท างานกบับุคลากรใน
สถานศึกษาอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

3.53 1.02 มาก 

13. 
 

พฒันาบุคลากรดว้ยการจดัปฐมนิเทศ การนิเทศภาย ใน การ
จดัหาหรือจดัท าเอกสารแนะน าการปฏิบติังานส่งบุคลากร
ไปอบรม ประชุมสัมมนา ไปศึกษาดูงานไปศึกษาเพิ่มเติม 
เชิญวทิยากรมาใหค้วามรู้จดัประชุมจดัอบรมหรือสัมมนาใน
โรงเรียน หรือจดักิจกรรมพฒันาบุคลากรในลกัษณะอ่ืน ๆ 

3.62 
 

0.92 
 

มาก 
 

14 บ ารุงขวญัและใหก้ าลงัใจบุคลากร ดว้ยการจดักิจกรรม 
ต่าง ๆ เช่น การแข่งขนักีฬา การจดังานสังสรรค์ ทศันศึกษา  
การคดัเลือกบุคลากรดีเด่น การประกาศเกียรติคุณยกยอ่ง 
คุณความดีของครู การมอบรางวลัหรือเคร่ืองหมายตอบ 
แทน การใหส้วสัดิการ หรือการจดักิจกรรมบ ารุงขวญัและ
ก าลงัใจในลกัษณะอ่ืน ๆ 

3.52 1.0 
 

มาก 

 รวม 3.68 0.75 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ความคิดเห็นบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการโดยรวม (X = 3.68) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่มีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมากทุกขอ้  

ตารางที ่4.8 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  ด้านเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ (ต่อ) 
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 มีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด าเนินการเก่ียวกับการขอมีบัตรประจ าตัว
เจา้หนา้ท่ีรัฐของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ 
เปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกนัก าหนดเกณฑ์พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี ใน
ส่วนท่ีเป็นความรับผดิชอบของสถานศึกษา 

4.3.3.2 ผลการเปรียบเทยีบระดับการการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ โดยใชว้ิธี
ทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9 ผลการเปรียบเทยีบระดับความคิดเห็นของบุคลากรทีม่ีต่อการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig 

n 
  S.D. n 

  S.D. 

ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพใน 35 3.73 0.27 292 3.69 0.73 5.71** 0.00 
การปฏิบัติราชการ         

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  

จากตารางท่ี 4.9 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน มีระดบัการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการจ าแนกตามสถานภาพ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

4.3.3.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ท่ีมีขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 
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ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการ
วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.10  
 
ตารางที ่4.10 ผลการเปรียบเทียบระดับการ[บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

 

ด้านการ
เสริมสร้าง

ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2  1.36 0.68 
2.44 0.09 ภายในกลุ่ม 324 64.42 0.28 

3.64 3.67 23.71 รวม 326 65.78 - 
 

  จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาขนาดแตกต่างกนั มีระดบั
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการไม่แตกต่างกนั 

4.3.4 ผลการวิเคราะห์ระดับการการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ในด้านวินัยและการรักษาวินัย และ
เปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา ผลการ
วเิคราะห์มีดงัน้ี 

4.3.4.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลในด้านวินัยและการรักษาวินัยของ
บุคลากรทีม่ีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

ผลการวเิคราะห์ระดบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.11 
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ตารางที ่4.11 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ด้านวินัยและการรักษา
วนัิย 

 

ข้อที่ วนัิยและการรักษาวนัิย 
ระดับการบริหารงานบุคคล 

X  S.D. แปลผล 

1. 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จริงในทุก กรณี 
 เก่ียวกบัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึน 

3.53 0.95 มาก 

2. 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการเก่ียวกบัวินยั และการ
รักษาวนิยั กรณีความผิดวนิยัร้ายแรงและกรณีความผดิวินยั
ไม่ร้ายแรง 

3.51 1.05 มาก 

3. 
 

จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพฒันาเจตคติ จิต ส านึก 
และพฤติกรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาในโรงเรียน 

3.57 0.99 มาก 

4. 
 

สังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่ ป้องกนั ขจดัเหตุ เพื่อมิ
ใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
กระท าผดิวนิยั 

3.80 0.91 มาก 

5. 
 

ก าหนดมาตรการและการด าเนินการป้องกนัการ กระท า
และประพฤติผดิวนิยัของขา้ราชการครูในโรงเรียน 

3.77 0.90 มาก 

6. ส่งเสริม สนบัสนุนใหข้า้ราชการครูและบุคลากร ทาง 
การศึกษาประพฤติปฏิบติัตนใหถู้กตอ้ง ชอบดว้ยระเบียบ 
และแนวปฏิบติัดา้นวินยัและการรักษาวนิยัศกัยภาพ 

3.84 0.84 มาก 

7. ก าหนดแนวทางในการปฏิบติั กรณีมีการร้องเรียนขอความ
เป็นธรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาใน
โรงเรียน 

3.56 0.92 มาก 

8. ใหค้วามรู้และแนวปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัวนิยัขา้ราชการ 3.71 0.86 มาก 
9. เนินการแกไ้ขบุคลากรท่ีมีปัญหาหรือไม่ปฏิบติัตาระเบียบ

วนิยัในรูปของคณะกรรมการ 
3.59 0.97 มาก 

 รวม 3.66 0.79 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ระดบัการบริหารงานบุคคลของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
ดา้นวินยัและการรักษาวินยัโดยรวม (X = 3.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามีการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมากทุกขอ้ 

มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ส่งเสริม สนบัสนุนให้ขา้ราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาประพฤติปฏิบติัตนให้ถูกตอ้ง ชอบด้วยระเบียบ และแนวปฏิบติัด้านวินัยและการ
รักษาวนิยัศกัยภาพ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการเก่ียวกบัวินยั 
และการรักษาวนิยั กรณีความผดิวนิยัร้ายแรงและกรณีความผดิวนิยัไม่ร้ายแรง 

4.3.4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวเิคราะห์ระดบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ โดยใชว้ิธีทดสอบ ค่าที (t-test) 
ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.12 
 
ตารางที ่4.12 ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดั

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2จ าแนกตามสถานภาพ 
ด้านวนัิยและการรักษาวนัิย  

 

ระดับการบริการงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig 

n 
  S.D. n 

  S.D. 

ด้านวนัิยและการรักษาวนัิย 35 3.71 0.73 292 3.67 0.77 5.49** 0.00 
 **  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ดา้นวินยั
และการรักษาวนิยั แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
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4.3.4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบระดับการการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ท่ีมีขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกนั 
จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ โดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ  
(F-test) จากการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA) ผลการวิเคราะห์ดงัตาราง
ท่ี 4.13 
 
ตารางที ่4.13 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา ด้านวนัิยและการรักษาวนัิย  

 

ด้านวนัิยและ
การรักษาวนัิย 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 3.37 1.09 
9.47** 0.00 ภายในกลุ่ม 324 46.23 0.20 

3.64 3.67 3.71 รวม 326 50.03 - 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

  จากตารางท่ี 4.13 พบว่าบุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่ในสถานศึกษาขนาดแตกต่างกนั มีการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 ดา้นวนิยัและการรักษาวนิยัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท า
การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ผลการวิเคราะห์ดงั
ตารางท่ี 4.14 
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ตารางที ่4.14  ผลการทดสอบรายคู่ของบุคคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา ด้านวนัิยและการรักษาวนัิย  

 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษามีระดบัการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่สถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลางและขนาดกลาง
กบัขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ 
 4.3.5 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ในด้านการออกจาราชการ และ
เปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา ผลการ
วเิคราะห์ มีดงัน้ี 
 4.3.5.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลในด้านการการออกจากราชการของ
บุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
 ผลการวเิคราะห์ระดบัการบริหารงานบุคคลในดา้นการออกจากราชการของบุคลากรท่ีมีต่อ
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 เป็นผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.15 
 
 
 
 

ขนาดของสถานศึกษา ( X ) 
ขนาดเลก็ 
(X = 3.58) 

ขนาดกลาง 
(X = 3.65) 

ขนาดใหญ่ 
( X = 3.73) 

ขนาดเลก็ ( X = 3.58) - 0.07* 0.15** 

ขนาดกลาง ( X = 3.65)  - 0.08* 
ขนาดใหญ่ ( X = 3.73)   - 



93 

ตารางที ่4.15  ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรทีม่ีต่อการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 2 ด้านการออกจากราชการ 

 

ข้อที่ ด้านการออกจากราชการ 
ระดับการบริหารงานบุคคล 

X  S.D. แปลผล 

1. 
 

ด าเนินการเก่ียวกบัการลาออกจากราชการขอ ขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.53 0.98 
 

มาก 

2. 
 

 ตรวจสอบคุณสมบติัของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

3.54 0.96 มาก 

3. 
 

ใหข้า้ราชการครูออกจากราชการ กรณีพบวา่ ขาด
คุณสมบติัทัว่ไป พร้อมรายงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตน้
สังกดัใหท้ราบ 

3.43 1.24 ปานกลาง 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติั 
 และสอบสวน กรณีเหตุอนัควรสงสัยตามระเบียบปฏิบติั
ท่ีถูกตอ้ง 

3.52 1.24 มาก 

5. ประเมินผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการก าหนด 
ต าแหน่ง 

3.58 1.03 มาก 

รวม 3.52 0.96 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ระดบัการบริหารงานบุคคลของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
ดา้นการออกจากราชการโดยรวม (X = 3.52) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก 4 ขอ้ ระดบัปานกลาง 1 ขอ้  
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ประเมินผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการก าหนด ต าแหน่ง ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ ให้
ขา้ราชการครูออกจากราชการ กรณีพบวา่ ขาดคุณสมบติัทัว่ไป พร้อมรายงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตน้
สังกดัใหท้ราบ 
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4.3.5.2 ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารงานบุคคลในด้านการการออกจากราชการของ
บุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ  

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคลในดา้นการออกจากราชการ
ของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพโดยใชว้ิธีทดสอบค่าที (t-test) ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.16 
 
ตารางที ่4.16 การเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงาน

บุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ ด้านการออกจากราชการ  

 

ระดับการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig 

n 
  S.D. n 

  S.D. 

ด้านการออกจากราชการ 35 3.59 1.31 292 3.51 0.72 6.54** 0.00 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  

 จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมี ระดบัการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   

4.3.5.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลในด้านการออกจากราชการของ
บุคคลากรที่มีต่อการการบิหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  

ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคลของของบุคคลากรท่ีมีต่อการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ท่ี
มีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่โดย
วิธีการทดสอบ ค่าเอฟ(F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.17 
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ตารางที ่4.17 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลของบุคคลากรที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ด้านการออกจากราชการ  

 

ด้านการออก
จากราชการ 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2  6.54 3.27 
11.04** 0.00 ภายในกลุ่ม 324 68.38 0.30 

3.64 3.67 3.71 รวม 326 47.92 - 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.17พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่ในสถานศึกษาขนาดแตกต่างกนั มีการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 ดา้นการออกจากราชการโดยรวมแตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.17 พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษา
ขนาดแตกต่างกัน มีการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ดา้นการออกจากราชการแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.18 
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ตารางที ่4.18  ผลการทดสอบรายคู่ของบุคคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ด้านการออกจากราชการ  

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษามีระดบัการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ สถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลางและขนาดกลาง
กบัขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01ไดแ้ก่ ขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ 
 

ขนาดของสถานศึกษา ( X ) 
ขนาดเลก็ 
(X = 3.44) 

ขนาดกลาง 
(X = 3.53) 

ขนาดใหญ่ 
( X = 4.61) 

ขนาดเลก็ ( X = 3.44) - 0.09* 0.17** 

ขนาดกลาง ( X = 3.53)  - 0.08* 
ขนาดใหญ่ ( X = 4.61)   - 



  

 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การวิจยัเร่ือง การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เพื่อศึกษาระดบัการการบริหารงานบุคคล ใน 5 ดา้นคือ ดา้น
การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ดา้นการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการออกจากราชการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และศึกษา
เปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 5 ด้านนั้น จ  าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 2,200 คน ขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี จ  านวน 327 คนโดยใช้สูตรค านวณหาขนาดตวัอย่างตามวิธีการใช้
ตารางเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 327 
ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด 

ตวัแปรในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานใน 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง ดา้นการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ ดา้นวินยัและการรักษาวินยั และดา้น
การออกจากราชการ และศึกษาเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 
5 ดา้นนั้น จ  าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 
แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะเคร่ืองมือเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) ไดแ้ก่สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา ตอนท่ี 2แบบสอบถามวดัระดบัการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือเท่ากบั 0.97 

การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนาเพื่อหาความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย( X )ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)ส่วนสถิติอา้งอิงใชค้่าสถิติการทดสอบที (t – test) และการทดสอบค่าเอฟ
(F – test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างอยา่งมี
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นยัส าคญัทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé)โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสังคมศาสตร์  ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจยั ตามขอ้
คน้พบ(fact –findings)ไดด้งัต่อไปน้ี 
  

5.1 สรุปผลการวจิัย 
การสรุปผลการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยัขอ้มูลตามรายละเอียดในแต่ละส่วน 

ต่อไปน้ี 
5.1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 327คน ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถาม
ตอบกลบัคืนมา จ านวน 327 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 จ าแนกขนาดสถานศึกษากลุ่มท่ีมากท่ีสุดคือ 
สถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 48.93 และรองลงมาคือ ขนาดกลาง จ านวน 
110 คน คิดเป็นร้อยละ 33.64 และ ขนาดใหญ่ จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ17.43 และท่ีจ าแนกตาม
สถานภาพ ส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อน จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 89.30 และ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ10.70  

5.1.2 ระดับการบริหารบุคคลในด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งของ
บุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และการเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  

ระดบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม ( X = 3.73) เม่ือพิจารณา รายขอ้ พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้  

โดยมีขอ้สังเกตวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ น าแผนอตัราก าลงัสู่การปฏิบติัในการจดัครู
เขา้สอนและจดัการเรียน การสอนของโรงเรียน ( X = 3.92) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ ประเมิน
ความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจของโรงเรียน ( X = 3.51) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารงานบุคคลของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เม่ือจ าแนกตามสถานภาพและจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ 
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

5.1.3 ระดับการบริหารงานบุคคลในด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งของบุคลากรที่มีต่อ
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต เขต 2 และการเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
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ระดบัการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยรวม ( X = 3.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 6 ขอ้ 
และระดบัปานกลาง 1 ขอ้  

โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ รักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง
กรณีท่ีไม่ มีผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา ( X = 3.76) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ 
ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน ( X = 3.26)  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งของบุคลากรท่ีมีต่อการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เม่ือจ าแนกตามสถานภาพพบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาไม่พบความแตกต่าง 

5.1.4 ระดับการบริหารงานบุคคลในด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของ
สถานศึกษา 

บุคลากรมีระดบัการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ีราชการของบุคลากรท่ีมี
ต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม ( X = 3.68) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  

โดยมีขอ้สังเกตว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ด าเนินการเก่ียวกบัการขอมีบตัรประจ าตวั
เจา้หน้าท่ีรัฐของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ( X = 4.02) และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ เปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกนัก าหนดเกณฑ์พิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนประจ าปีในส่วนท่ีเป็นความรับผดิชอบของสถานศึกษา ( X = 3.51)  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการของ
บุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01และจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั 

5.1.5 ระดับการบริหารงานบุคคลในด้านวินัยและการรักษาวินัยที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
และการเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

ระดบัวินัยและการรักษาวินัยของบุคลากรท่ีมีต่อการบิหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยรวม ( X = 3.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
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โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาประพฤติปฏิบติัตนใหถู้กตอ้ง ชอบดว้ยระเบียบ และแนวปฏิบติัดา้นวนิยัและ
การรักษาวินัยศกัยภาพ( X = 3.84) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดได้แก่แต่งตั้ งคณะกรรมการเพื่อ
ด าเนินการเก่ียวกบัวินัย และการรักษาวินัยกรณีความผิดวินัยร้ายแรงและกรณีความผิดวินัยไม่
ร้ายแรง ( X = 3.51) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับวินัยและการรักษาวินัยของบุคลากรท่ีมีต่อการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เม่ือจ าแนกตามสถานภาพและจ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

5.1.6 ระดับการบริหารงานบุคคลในด้านการออกจากราชการของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 และการเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

ระดบัการออกจากราชการของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยรวม ( X = 3.52) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก 4 ขอ้ 
ระดบัปานกลาง 1 ขอ้  

โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ประเมินผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการก าหนด ต าแหน่ง ( X = 3.58) และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ให้ขา้ราชการครูออกจากราชการกรณีพบว่าขาดคุณสมบติัทัว่ไปพร้อมรายงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาตน้สังกดัใหท้ราบ ( X = 3.43) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการออกจากราชการของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เม่ือจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษาพบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
การวิจยัเร่ือง การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ซ่ึงจากการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผลจากการศึกษา
ตามกรอบแนวคิดในการวจิยัโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

5.2.1 ระดับการบริหารงานบุคคลในด้านการวารวางแผนอัตราและก าหนดต าแหน่งของ
บุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และการเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
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1. ระดับการบริหารงานบุคคลในด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งของ
บุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

ผลการวจิยัพบวา่ การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูร่ะดบัมากทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อนไดน้ าแผนอตัราก าลงัสู่การปฏิบติัในการจดัครูเขา้สอนและจดัการ
เรียนการสอนของโรงเรียนซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ สนิท คงภักดีได้ท าการวิจยัเร่ืองการ
บริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 พบว่า
ดา้นการวางแผนและก าหนดต าแหน่งโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ทุกขอ้อยูใ่น
ระดับมากโดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด3อันดับได้แก่ผูบ้ริหารมีการวางแผนอัตราครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ผูบ้ริหารประเมินผล การปฏิบติังานและเสนอขอเงินวิทยฐานะให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และผูบ้ริหารก าหนดอตัราก าลงั ต าแหน่งพนักงานครู
ลูกจา้งประจ า และลูกจา้งชัว่คราว 

2. การเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลในด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่งของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกันมีระดับการวางอตัราก าลงัและก าหนด
ต าแหน่ง แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01โดยท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัการ
วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งมากกว่าครูผู ้สอน ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู ้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผูก้  าหนดนโยบายและสนบัสนุนให้ครูผูส้อนเป็นผูป้ฏิบติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สุพิช สมคะเนยไดศึ้กษาการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาศรีษะเกษ ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานของบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศรีษะเกษ ด้านการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 
โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ส่วนในดา้นความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการ
บริหารงานบุคคลของผูบ้ริหาร สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีษะเกษจ าแนก
ตามต าแหน่ง จ าแนกตามเพศ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ แต่จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยภาพรวมมีความแตกต่างกนั 

3. การเปรียบเทยีบระดับการบริหารงานบุคคลในด้านการวางแวนและก าหนดต าแหน่งของ
บุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
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ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษาขนาดต่างกนัมีระดบัการวางแผน
อตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่งไม่แตกต่างกนัทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาทุกขนาดลว้นมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัจ านวนบุคลากรซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เสงี่ยม สารบัณฑิตกุลไดท้  าการวิจยั
เร่ืองการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่ การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนัไม่แตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและรายดา้น 

5.2.2 ระดับการบริหารงานบุคคลในด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งของบุคลากรที่มีต่อ
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 และการเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

1. ระดับการบริหารงานบุคคลในด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งของบุคลากรที่มีต่อการบ
ริหรงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 2  

ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งโดย
รวมอยู่ในระดบัมากเพราะสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานท่ีปฏิบติัหน้าท่ีส าคญัยิ่งมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบั สนิท คงภักดีไดท้  าการวิจยัเร่ืองการบริหารงานบุคคล
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 พบวา่ ดา้นการบรรจุและ
แต่งตั้งโดยรวมอู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากโดยขอ้ท่ีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสามารถประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิทยฐานะและเล่ือน
ต าแหน่งวิทยฐานะไดผู้บ้ริหารสามารถก าหนดคุณสมบติัเฉพาะดา้นของบุคคลท่ีเขา้สอบคดัเลือก
หรือคัดเลือกเข้ารับราชการครูตามความต้องการของสถานศึกษาได้ และผูบ้ริหารด าเนินการ
พิจารณาใหข้า้ราชการในสถานศึกษายา้ยสับเปล่ียนไปสถานศึกษาอ่ืนภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาได ้

2. การเปรียบเทียบระดับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
จ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีระดบัการสรรหาและบรรจุแตกต่างกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารจดัการบริหารงานบุคคลท่ีดี
ช่วยแก้และลดปัญหาซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของสาคร สิทธิโชติได้ศึกษาการบริหารบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการศึกษาพบวา่การ
บริหารบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งอยู่ในระดับมากและ
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เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเก่ียวขอ้งกบังานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจ าแนกตามต าแหน่งแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05  

3. การเปรียบเทียบระดับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสถานศึกษาขนาดต่างกนัมีระดบัการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่มีนกัเรียนจ านวนมาก 
ครูผูส้อนจ านวนมากมีหลายชั้นเรียน ชั้นเรียนละหลายห้องเปิดสอนหลายหลกัสูตรการเตรียมการก็
ยอ่มมีมากกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก ซ่ึงสอคลอ้งกบังานวิจยัของ สาคร สิทธิโชติ ได้
ศึกษาการบริหารบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
2 ผลการศึกษาพบวา่การบริหารบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นการ
สรรหาและบรรจุ อยู่ในระดบัมากและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเก่ียวขอ้งกบั
งานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ าแนกตามต าแหน่งแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติ .05  

5.2.3 ระดับการบริหารงานบุคคลในด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของ
สถานศึกษา 

1. ระดับการบริหารงานบุคคลในด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

จากผลการวจิยัพบวา่ระดบัการบริหารงานบุคคลในดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัราชการของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะวา่สนบัสนุนให้บุคลากรไดพ้ฒันาตนเองเพื่อพฒันาผลงานในการเล่ือนวิทยฐานะให้ก าลงัใจ
ครูในระหว่างปฏิบติักิจกรรมสม ่าเสมอและต่อเน่ืองและสนับสนุนการจดักิจกรรมท่ีสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมอยา่งทัว่ถึงสอดคลอ้งกบั สนิท คงภักดี ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการบริหารงานบุคคล
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา่ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติัราชการ พบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก
โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสามารถพิจารณาให้เงินวิทยพฒัน์แก่ขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามท่ีก.ค.ศ.ก าหนดให้ผูบ้ริหารด าเนินการพิจารณาสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือน
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หรือแต่งตั้งขา้ราชการครูในสถานศึกษาให้ได้รับเงินเดือนในระดบัสูงข้ึนไป ซ่ึงเป็นระดบัท่ีการ
เล่ือนไหล และผูบ้ริหารตอ้งการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีจิตส านึกใน
หนา้ท่ีและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ี 

2. การเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลในด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวิจยัพบวา่ บุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีระดบัการบริหารงานบุคคลแตกต่างกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01โดยผูบ้ริหารมีระดบัการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติัราชการมากกวา่ครูผูส้อนทั้งน้ีเป็นเราะวา่ผูบ้ริหารเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติัราชการ
ของครูผูส้อนซ่ึงสอดคล้องกบั นวทัศน์ แนวสุขได้ศึกษาการบริหารบุคคลของโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังาน มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. การเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลในด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีระดับการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุษกร เพ็ชรพวงไดว้ิจยัเร่ือง 
สภาพและปัญหาการปฏิบติังานตามกระบวนการพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา
จงัหวดัยะลา ผลการวิจยัพบวา่ปัญหาการปฏิบติังานตามกระบวนการพฒันาบุคคลในภาพรวม และ
แต่ละขั้นตอนอยู่ในระดบัปานกลาง และผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีปฏิบติัในโรงเรียนท่ีปฏิบติังานใน
โรงเ รียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่มีสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการพฒันาบุคลากรในภาพรวมไม่แตกต่าง 

5.2.4. ระดับการบริหารงานบุคคลในด้านวินัยและการรักษาวินัยของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 และการเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

1. ระดับการบริหารงานบุคคลในด้านวินัยและการรักษาวินัยของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 

จากผลการวิจยัพบวา่ การบริหารงานบุคคลในดา้นวินยัและการรักษาวินยัของบุคลากรท่ีมี
ต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดบัมากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
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ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความเห็นว่าคนดีคือ คนท่ีด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพมีจิตใจท่ีดีงาม มี
คุณธรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบติัตนให้
ถูกตอ้ง ชอบดว้ยระเบียบและแนวทางปฏิบติัดา้นวินยัและการรักษาวินยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สนิท คงภักดีไดท้  าการวจิยัเร่ืองการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 พบว่า ดา้นวินยัและการด าเนินการทางวินยั พบวา่ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากโดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั 
ไดแ้ก่ผูบ้ริหารอนุญาตการลาทุกประเภทตามท่ีระเบียบก าหนด ผูบ้ริหารตอ้งการให้ครูและบุคลากร
ปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และผูบ้ริหารมีสิทธิยบัย ั้งการลาออกของ
ขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

2. การเปรียบเทยีบระดับการบริหารงานบุคคลในด้านวนัิยและการรักษาวินัยของบุคลากรที่
มี ต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวิจยัพบวา่ บุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีระดบัวินยัและการรักษาวินยัแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01โดยครูผูส้อนมีระดบัการบริหารงานบุคคลดา้นวินยั
และการรักษาวินยัมากกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุน
ให้ขา้ราชการครูประพฤติปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งชอบด้วยระเบียบและแนวปฏิบติัดา้นวินยัและการ
รักษาวินยั อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นวทัศน์ แนวสุขไดศึ้กษาการบริหารบุคคลของโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้โดยเปรียบเทียบสภาพการด าเนินการบริหารบุคคลตาม
ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว้ ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นการรักษาวนิยัและวนิยัมีความคิดเห็นแตกต่างกนั  

3. การเปรียบเทยีบระดับการบริหารงานบุคคลในด้านวนัิยและการรักษาวินัยของบุคลากรที่
มี ต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ผลการวจิยัพบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษาขนาดต่างกนั มีระดบัวินยัและการ
รักษาวินยั แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีระดบั
การบริหารงานบุคคลในด้านวินัยและการรักษาวินัยของบุคลากรมากกว่าสถานศึกษากลางและ
ขนาดเล็กซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุพิช สมคะเนยไดศึ้กษาการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีษะเกษ ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานของ
บุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศรีษะเกษ ดา้นการพฒันาวินยั 
และการรักษาวินยั โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ส่วนในดา้นความคิดเห็นของบุคลากร
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ทางการศึกษาต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ศรีษะเกษจ าแนกตามต าแหน่ง จ าแนกตามเพศ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยภาพรวม
แตกต่างกนั 

5.2.5 ระดับการบริหารงานบุคคลในด้านการออกจากราชการของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 และการเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

1. ระดับการบริหารงานบุคคลในด้านการออกจากราชการของบุคลากรที่มี ต่อการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 

ผลการวจิยัพบวา่ การบริหารงานบุคคลในดา้นการออกจากราชการของบุคลากรท่ีมีต่อการ
บริหารงานบุคคลโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่มีการประเมินผลการปฏิบติังานตาม
บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดในมาตรฐานซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สนิท 
คงภักดี ไดท้  าการวจิยัเร่ืองการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา่ดา้นการออกจากราชการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดับได้แก่ ผูบ้ริหารพิจารณาให้
ขา้ราชการครูสายงานการสอนโอนไปรับราชการสังกัดส่วนอ่ืน ส่วนผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นท่ีม่ีต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 2จ าแนกตามประสบการณ์ พบวา่ โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ยกเวน้ดา้นการวางแผนและก าหนดต าแหน่ง ดา้นการบรรจุและแต่งตั้ง และดา้นการออกจาก
ราชการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบวา่ โดยรวมและ
รายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  

2. การเปรียบเทยีบระดับการบริหารงานบุคคลในด้านการออกจากราชการของบุคลากรที่มี
ต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวิจยัพบว่าบุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีระดบัการออกจากราชการแตกต่างกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัการบริหารงาน
บุคคลมากกว่าครูผูส้อน ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ มนตรี พงษ์จ านงได้ท าการวิจยัเร่ืองการ
บริหางานบุคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2 
ผลการวิจยัพบว่า ด้านการออกจากราชการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาโดยภาพรวมผูบ้ริหาร
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สถานศึกษามีปัญหาอยู่ในระดบัมากผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. การเปรียบเทยีบระดับการบริหารงานบุคคลในด้านการออกจากราชการของบุคลากรที่มี
ต่อการส่งเสริมการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

ผลการวจิยัพบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษาขนาดต่างกนั มีระดบัการออกจาก
ราชการแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีระดบัการ
บริหารงานบุคคลด้านการออกจากราชการมากกว่าขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ วเิศษ พลอาจทันไดท้  าการวิจยัเร่ืองปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุเขต 2 ผลการวิจยัพบวา่การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 
2ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาพบว่าโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการออกจากราชการ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัเร่ือง การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ดงัน้ี 
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการผลการวจัิย 
 จากการวจิยัเร่ืองการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานถมศึกษา

ขอนแก่นเขต 2โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดงันั้นจึงเสนอแนะให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาน าหลกัการ
บริหารลานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้ในสถานศึกษาให้ไดร้ะดบัท่ีมากท่ีสุดและเม่ือ
พิจารณารายดา้นทั้ง 5 ดา้นปรากฏผลดงัน้ี 

1. ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  
 2. ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

3. ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เห็นควร
เสนอแนะให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดน้ าหลกัการจดัการหลกัการบริหารงานบุคคล น าไปใชบ้ริหาร
สถานศึกษาใหไ้ปสู่ในระดบัมากท่ีสุดโดยผูบ้ริหารควรใหก้ าลงัใจครูอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
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4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากเห็นควรเสนอแนะให้ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไดน้ าหลกัการบริหารงานบุคคลดา้นวนิยัและการรักษาวนิยัไปใชบ้ริหารสถานศึกษา ให้
ไปสู่ในระดบัมากท่ีสุด  

5. ด้านการออกจากราชการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เห็นควรเสนอแนะให้ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไดน้ าหลกัการบริหารงานบุคคล ดา้นการออกจากราชการน าไปใชบ้ริหารสถานศึกษา
ใหไ้ปสู่ระดบัมากท่ีสุด  

5.3.2 ข้อเสนอแนะการน าผลการวจัิยไปใช้ 
จากผลการศึกษาท่ีไดส้รุปและอภิปรายมานั้น ผูศึ้กษามีแนวคิดเป็นขอ้เสนอแนะเพื่อการใช ้

ดงัต่อไปน้ี 
1. ควรศึกษาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2โดยใชว้จิยัเชิงคุณภาพในสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จ 
2. ควรศึกษาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  
3. ควรศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติังาน

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
4. ควรศึกษาปัจจยัส่งเสริมท่ีส่งผลต่อทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยในอนาคต 
จากผลการวจิยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ดงัน้ี 
1. ควรมีการศึกษาคน้ควา้แบบเชิงคุณภาพ เร่ืองการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2ดา้นการวางแผนอตัราก าลงั
และก าหนดต าแหน่ง เพื่อใหข้อ้มูลเชิงลึกมาก 

2. ควรวจิยัเก่ียวกบัเจตคติของบุคลากรเก่ียวกบับริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2ในชั้นอ่ืน 

3. ควรวิจัยเร่ืองปัจจัยและส่ิงแวดล้อมเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการบริหารงานบุคคล ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เพื่อทราบ
ถึงปัจจยัและส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคล ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

4. ควรมีการวิจยัและพฒันารูปแบบท่ีเหมาะสมในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
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5. ควรมีการวิจยัเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานบุคคลดว้ยรูปแบบท่ีแปลกใหม่และมี
ความน่าสนใจ 



บรรณานุกรม 
 

1. หนังสือภาษาไทย 
 1) หนังสือทัว่ไป 
กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน.กรุงเทพมหานคร : 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.  
                 . คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานที่เป็นนิติบุคคล.กรุงเทพมหานคร : ส านกังาน

ปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2546.  
                 .  พ ร ะ ร า ช บั ญญํติ ร ะ เบี ยบ บ ริ ห า ร รา ช ก า รก ระ ทร ว งศึ กษ า ธิ ก า ร  พ .ศ . 2546. 

กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2548.  
                  . พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ, 2545. กรุงเทพมหานคร :กระทรวงศึกษาธิการ

, 2545.  
กิติมา ปรีดีดิลก. การบริหารและนิเทศการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : อกัษราพิพฒัน์, 2543.  
ชลิดา ศรมณี. การบริหารงานบุคคล. พิมพค์ร้ังท่ี 8. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 

2541.  
ชาญชญั อาจินสมาจาร. การบริหาการศึกษาเบือ้งต้น. กรุงเทพมหานคร : พิมพดี์, 2542. 
ตุลา มหาพสุธานนท์. หลักการจัดการ หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : เพิ่มทรัพยก์ารพิมพ์, 

2547.  
ธงชยั สันติวงษ.์ การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพาณิช, 2549.  
                  . การบริหารงานบุคคล. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพาณิช , 2546.  
ธัญญา ผลอนันต์.  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลแนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน .

กรุงเทพมหานคร : อินโนกราฟฟิกศ,์ 2549. 
ธีระ รุญเจริญ. การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : เอก็ซเปอร์เน็ท, 2550.  
ธีระศักด์ิ อุ่นอารมณ์เลิศ. เคร่ืองมือวิจัยทางการศึกษา  : การสร้างและพัฒนา . นครปฐม : 

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2549.  
นงลกัษณ์ วิรัชชยั. กระบวนการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร : วี ที ซี คอม

มิวนิเคชัน่, 2545.  
นพพงษ ์บุญจิตราดุล. หลกัการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : อนงคก์ารพิมพ,์ 2542.  
บรรยงค ์โตจินดา. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : อมราการพิมพ,์ 2543.  
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บุญชม ศรีสะอาด. การวจัิยเบือ้งต้น. พิมพค์ร้ังท่ี 7. กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาส์น, 2545.  
ปรัชญา เวสารัชช์. ชุดฝึกอบรมครู:ประมวลสาระ เร่ืองหลกัการจัดการศึกษา, 2545. (อดัส าเนา).  
ปราชญา กลา้ผจญ และพอดา บุตรสุทธิวงศ์. การบริหารทรัพยากรมนุษย์.กรุงเทพมหานคร : ขา้ว

ฟ่าง, 2550 . 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : สหมิตรออฟเซ็ท, 

2542.  
พยอม วงศ์สารศรี. การบริหารงานบุคคล. พิมพค์ร้ังท่ี4. กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ์, 

2548.  
                   . การบริหารทรัพยากรมนุษย์. พิมพค์ร้ังท่ี 5. กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาการจดัการ 

สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต, 2550.  
พิชยั เสง่ียมจิตร. การบริหารสถาบันเพื่อความเป็นเลิศ. อุบลราชธานี : คณะครุศาสตร์สถาบนัราช

ภฏัอุบลราชธานี, 2542.  
พิสณุ ฟองศรี. วจัิยทางการศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี4. กรุงเทพมหานคร : พรอพเพอร์ต้ีพร้ินจ ากดั, 2550.  
ไพบูลย ์ยอดยิง่. กระบวนการบริหาร. มหาสารคาม : สถาบนัราชภฏัมหาสาตาม, 2545. 
มนูญ ตนะวฒันา. ประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2543.  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี. เอกสารประกอบการสอนหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน.ลพบุรี : 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี, 2548. 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. เอกสารการการสอนชุดวิชาการบริหารบุคลากรในโรงเรียน. 

นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2544. 
รุ่ง แกว้แดง. โรงเรียนนิติบุคคล. กรุงเทพมหานคร : วฒันาพาณิช, 2546.  
วิจิตร ศรีสะอ้าน. หลักการบริหารงานบุคคล เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานบุคคลใน

โรงเรียน. นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2544.  
วโิรจน์ สารรัตนะ.การบริหาร:หลกัการ ทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา.กรุงเทพมหานคร : ทิพยว์ิ

สุทธิ , 2545 .  
วีรชัย วรรณศรี .  การบริหารงานวิชาการในโรงเ รียนประถมศึกษา .  ก รุง เทพมหานคร :

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545. 
สนอง เครือมาก . คู่มือปฏิบัติการในโรงเรียน. นครสวรรค ์: เรียนดี .2543. 
สมเดช สีแสง. คู่มือปฏิบัติราชการและเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา.ชยันาท : เรียนดี , 2543.  
สมยศ นาวกีาร. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ดอกหญา้, 2445.  
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สมาน รังสิโยกฤษณ์. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารบุคคล. พิมพค์ร้ังท่ี 17. กรุเทพมหานคร : 
สวสัดิการส างาน ก.พ., 2541.  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2. รายงานการจัดการศึกษาประจําปี
การศึกษา 2553. ขอนแก่น : ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 2, 2553.  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์รมศาสนา, 2552.  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กระทรวงศึกษาธิการกบัการขับเคลือ่นปฏิรูปการศึกษา. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2540.  

สุนนัทา เลาหนนัท ์. การสร้างทมีงาน. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : ดี ดี บุค๊สโตร์, 2544. 
สุพจน์ สุภาพนัธ์. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพาณิช, 2540. 
สุมิตร คุณากร. หลกัสูตรและการสอน. กรุงเทพมหานคร : กรุงสยามการพิมพ,์ 2542.  
เสนาะ ติเยาว.์ หลกัการบริหาร. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร :มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ , 2544.  
 

 2) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
นวทศัน์ แนวสุ. “การบริหารบุคคลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว”

วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต .  บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ , 2548.  

บุญจนัทร์ ประทุมชยั. “สภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
หนองบวัล าภูเขต 1”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต . บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเลย, 2551.  

บุษกร เพ็ชรพวง. “สภาพและปัญหาการปฏิบติังานตามกระบวนการพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาจงัหวดัยะลา”. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั  : 
มหาวทิยาลยัสงขลานคริทร์, 2547.  

ประสงค์  เอ่ียมเวียง. “การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีเลยเขต 2”. 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย, 2550.  

พิชิต สุดโต. “การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของ
ผู ้บริหารและครูผู ้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามะยมศึกษา เขต 17”.
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัร าไพพรรณี, 2554.  
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เลขท่ีแบบสอบถาม   
แบบสอบถามการวจัิย 

เร่ือง  การบริหารบุคคลในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
บริหารบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 2 และเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 
5 ดา้นนั้น จ  าแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา ตามระดบัความคิดเห็นของบุคลากร 
ผู ้วิจ ัยใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและโปรดตอบ
แบบสอบถามทุกขอ้ ผูว้จิยัจะเก็บค าตอบของท่านเป็นความลบัและน าเสนอผลการวิจยัเป็นลกัษณะ
ภาพรวม มิใช่เป็นรายบุคคล จึงไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อยา่งใด ขอความกรุณาตอบแบบสอบถาม
น้ีดว้ยความเป็นจริง เพื่อความสมบูรณ์ของการวจิยั 

แบบสอบถามชุดน้ี มีจ  านวน 7 หนา้ ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2 
    1) ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 
    2) ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
    3) ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
    4) ดา้นวนิยัและการรักษาวนิยั 
    5) ดา้นการออกจากราชการ 
     

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสน้ี  
 

             วริาวฒัน์  ประชามอญ 
           นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
     มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 



 117 

ตอนที ่1 
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง ใหท้ าเคร่ืองหมายเคร่ืองหมายลงใน หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
 

ข้อความ ส าหรับผู้วจัิย 
1.   สถานภาพ 

  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  ครูผูส้อน 

2.  ขนาดของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาขนาดเล็ก (นกัเรียนไม่เกิน 499 คน) 
 สถานศึกษาขนาดกลาง (นกัเรียนอยูร่ะหวา่ง 500 – 1,449 คน) 
 สถานศึกษาขนาดใหญ่ (นกัเรียน 1,500 คนข้ึนไป)  
 
 

[    ]V1 
 
 

[    ]V2 
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ตอนที ่2  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
 ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2  
ค าช้ีแจง   
  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ของแต่
ละขอ้ใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยค่าแต่ละระดบัมีความหมายดงัน้ี 
 5   หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดบั  มากท่ีสุด 
 4   หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดบั  มาก 
 3   หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดบั  ปานกลาง 
 2   หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดบั  นอ้ย 
 1   หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดบั  นอ้ยท่ีสุด 
  
 

ขอ้ความ 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับผู้วจัิย 

5 4 3 2                       1 

1. ด้านการวางแผนอตัราก าลังและก าหนดต าแหน่ง   

1.1 การจดัท าภาระงานส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียน 

     [   ] V1 

 

1.2 การวเิคราะห์ภารกิจงานส าหรับขา้ราชการ      [   ] V2 

1.3 การประเมินความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจของโรงเรียน      [   ] V3 

1.4 การจดัท าแผนอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

     [   ] V4 

      

1.5 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ
วางแผนอตัราก าลงัของโรงเรียน 

     [   ] V5 

      

1.6 การน าแผนอตัราก าลงัมาก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 

     [   ] V6 

      

     [   ] V9 
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ตอนที ่2 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
 ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2 (ต่อ) 
 
 

ขอ้ความ 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับผู้วจัิย 

5 4 3 2                       1 

1.7  การน าแผนอตัราก าลงัสู่การปฏิบติั  ในการจดัครูเขา้สอนและจดัการ
เรียนการสอนของโรงเรียน 
 

     [   ] V7 

 

1.8 การประเมินเพื่อขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งของขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ.  ก าหนด 

     [   ] V8 

      

1.9 การรวบรวมขอ้มูลสภาพปัจจุบนั ปัญหาและ ความตอ้งการเพื่อ
วางแผนก าลงัคนของสถานศึกษา 

     [   ] V9 

      

2.  ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง                     

2.1 การด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ 
เป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

     [   ] V10 

      

2.2 การเสนอเหตุผลและความจ าเป็นต่อการเรียนการสอนของ
โรงเรียนไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบ
ในการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในโรงเรียน 

     [   ] V11 

      

      

2.3 การจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวโดยใชเ้งินงบประมาณตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนด 

     [   ] V12 

      

2.4 การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่งกรณีท่ีไม่มีผูด้  ารง
ต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได ้

     [   ] V13 

      

2.5 การขอสงวนอตัราก าลงัขา้ราชการครูในสาขาวชิาท่ีขาดแคลนและมี
ความตอ้งการบรรจุแต่งตั้งเพื่อการจดัการเรียนการสอนไดต้รงตามความ
ตอ้งการของโรงเรียน 

     [   ] V14 
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ตอนที ่2  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
 ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2 (ต่อ) 

 
 
 

 
ขอ้ความ 

ระดับความคิดเห็น ส าหรับผู้วจัิย 

5 4 3 2                       1 

2.6 การสรรหาบุคคลในรูปคณะกรรมการท่ีมาจากทุกฝ่ายใน 
ชุมชน 
 
 
ชุมชน 

     [   ] V15 

      

2.7 การก าหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสถานศึกษา เป็นไปดว้ยความโปร่งใส และยติุธรรม 

     [   ] V16 

      

      

3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ            

3.1  การแจง้ภาระงานและมาตรฐานวชิาชีพแก่ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนมีการมอบหมายหนา้ท่ีใหป้ฏิบติังาน 

     [   ] V17 

      

3.2  การประเมินผลการปฏิบติังานของราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามขอ้ตกลงท่ีก าหนดร่วมกนั 
 

     [   ] V18 

      

3.3 การเล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามนโยบายหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีโรงเรียนก าหนด 

     [   ] V19 

      

3.4 การด าเนินการเก่ียวกบัการเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน 

     [   ] V20 

      

      

3.5 การด าเนินการเก่ียวกบัการขอมีบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีรัฐของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

     [   ] V21 

      

3.6 การส่งเสริมการศึกษา  การฝึกอบรม  การศึกษาดูงานหรือปฏิบติั
งานวจิยัตามความตอ้งการของโรงเรียน 
 

     [   ] V22 
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ตอนที ่2 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
 ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2 (ต่อ) 

 

 
ขอ้ความ 

ระดับความคิดเห็น ส าหรับผู้วจัิย 

5 4 3 2                       1 

3.7 การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรในสถานศึกษาร่วมกนัก าหนดเกณฑ์
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี ในส่วนท่ีเป็นความรับผดิชอบ
ของสถานศึกษา 

     [   ] V23 

      

      

3.8  รายงานผลการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนแต่ละคร้ัง ให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรั้บทราบ และเสนอแนะ
ประกอบการพิจารณา 
 

     [   ] V24 

 

 

3.9 การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี แก่บุคลากร โดยยดึผลการ
ปฏิบติังานโดยใชห้ลกัคุณธรรม 

     [   ] V25 

      

3.10  การสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาตนเองเพื่อพฒันาผลงานในการ
เล่ือนวทิยาฐานะอยา่งต่อเน่ือง 

     [   ] V26 

      

3.11 การจดัใหมี้สวสัดิการและจดัส่ิงอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรใน
สถานศึกษาอยา่งเหมาะสมทัว่ถึง 
 

     [   ] V27 

      

3.12 การสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถานศึกษาไดไ้ปศึกษาดูงาน
เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท างานกบับุคลากรใน
สถานศึกษาอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

     [   ] V28 

      

      

3.13 การพฒันาบุคลากรดว้ยการจดัปฐมนิเทศ การนิเทศภายใน การ
จดัหาหรือจดัท าเอกสารแนะน าการปฏิบติังานส่งบุคลากรไปอบรม  
ประชุมสัมมนา ไปศึกษาดูงาน ไปศึกษาเพิ่มเติม  เชิญวทิยากรมาให้
ความรู้ จดัประชุม จดัอบรมหรือสัมมนาในโรงเรียน  หรือจดักิจกรรม
พฒันาบุคลากรในลกัษณะอ่ืน ๆ 

     [   ] V29 
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ตอนที ่2 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
 ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2 (ต่อ) 

 

 
ขอ้ความ 

ระดับความคิดเห็น ส าหรับผู้วจัิย 

5 4 3 2                       1 

3.14 การบ ารุงขวญัและใหก้ าลงัใจบุคลากร ดว้ยการจดักิจกรรมต่างๆ 
เช่นการแข่งขนักีฬาการจดังานสังสรรค ์ทศันศึกษา การคดัเลือกบุคลากร
ดีเด่น การประกาศเกียรติคุณยกยอ่ง คุณความดีของครู  การมอบรางวลั 
หรือเคร่ืองหมายตอบแทน การใหส้วสัดิการ   หรือการจดักิจกรรมบ ารุง
ขวญัและก าลงัใจในลกัษณะ 
อ่ืน 

     [   ] V30 

      

      

      

      

4. วนัิยและการรักษาวนัิย       

4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงในทุกกรณีเก่ียวกบั
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 
 

     [   ] V31 

      

      

4.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการเก่ียวกบัวนิยัและการรักษา
วนิยั กรณีความผิดวนิยัร้ายแรงและกรณีความผิดวนิยัไม่ร้ายแรง 

     [   ] V32 

      

      

4.3  การจดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพฒันาเจตคติ จิตส านึกและ
พฤติกรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

     [   ] V33 

      

4.4 การสังเกต ตรวจสอบ ดูแล  เอาใจใส่ ป้องกนั ขจดัเหตุ   
เพื่อมิใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนกระท าผดิ
วนิยั 

     [   ] V34 

      

      

4.5  การสังเกต ตรวจสอบ ดูแล  เอาใจใส่ ป้องกนั ขจดัเหตุ   
เพื่อมิใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนกระท าผดิ
วนิยั 

     [   ] V35 
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ตอนที ่2 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
 ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2 (ต่อ) 

                     ขอขอบพระคุณอย่างยิง่ทีต่อบแบบสอบถามทุกข้อ 

 
ขอ้ความ 

ระดับความคิดเห็น ส าหรับผู้วจัิย 

5 4 3 2                       1 

4.6 การส่งเสริม สนบัสนุนใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประพฤติปฏิบติัตนใหถู้กตอ้ง ชอบดว้ยระเบียบและ แนว 
ปฏิบติัดา้นวนิยัและการรักษาวนิยั 

     [   ] V36 

      

      

4.7 การก าหนดแนวทางในการปฏิบติั กรณีมีการร้องเรียนขอความเป็น
ธรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

     [   ] V37 

      

4.8 การใหค้วามรู้และแนวปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัวนิยัขา้ราชการ      [   ] V38 

4.9  ด าเนินการแกไ้ขบุคลากรท่ีมีปัญหาหรือไม่ปฏิบติัตามระเบียบวนิยั
ในรูปของคณะกรรมการ 
 
 

     [   ] V39 

      
 
 
 
 
 
 

5. การออกจากราชการ       

5.1 การด าเนินการเก่ียวกบัการลาออกจากราชการของขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

     [   ] V40 

      

5.2 การตรวจสอบคุณสมบติัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

     [   ] V41 

      

5.3 การใหข้า้ราชการครูออกจากราชการ  กรณีพบวา่ ขาด
คุณสมบติัทัว่ไป พร้อมรายงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตน้สังกดัให้
ทราบ 

     [   ] V42 

      

5.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัและ
สอบสวน กรณีเหตุอนัควรสงสัยตามระเบียบปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 

     [   ] V43 

      

5.5  การประเมินผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง 
 

     [   ] V44 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุกูล จินตรักษ์ 
      การศึกษา      ปริญญาเอก (พฒันาหลกัสูตร) 
      ต าแหน่ง         ประธานหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการพฒันา

     หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ วทิยาลยับณัฑิต  
          บริหารธุรกิจ 

2. ดร. นาค  เกนิชัย    
      การศึกษา            ปริญญาเอก (การบริหารการศึกษา) 
      ต าแหน่ง        รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วทิยาลยับณัฑิตบริหารธุรกิจ 
         อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาบริหารการศึกษา 
 
3. ดร. ยนืยง  ไทยใจดี   
      วุฒิการศึกษา         ปริญญาเอก (การบริหารการศึกษา)  
      ต าแหน่ง        ผูอ้  านวยการศูนยว์จิยัและพฒันา วทิยาลยับณัฑิต  
             บริหารธุรกิจ อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาบริหารการศึกษา 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ที่ ศธ 6012/ว216 
 

 

 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน          
ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

 
26 เมษายน 2556 
 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร    ดร. ยนืยง ไทยใจดี   

        ดว้ย นางวิราวฒัน์  ประชามอญ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205091 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2” 
ในการน้ี จ  าเป็นต้องมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้
ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
และพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณโอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  
 

 ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ที่ ศธ 6012/ว216 
 

 

 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน          
ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

 
26 เมษายน 2556 
 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร    ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อนุกลู จินตรักษ ์

        ดว้ย นางวิราวฒัน์  ประชามอญ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205091 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2” 
ในการน้ี จ  าเป็นต้องมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้
ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
และพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณโอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  
 

 ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ที่ ศธ 6012/ว216 
 

 

 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน          
ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

 
26 เมษายน 2556 
 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร    ดร. นาค เกินชยั    

        ดว้ย นางวิราวฒัน์  ประชามอญ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205091 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2” 
ในการน้ี จ  าเป็นต้องมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้
ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
และพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณโอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  
 

 ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(Index Of Consistency : IOC) 

------------------------------- 
แบบสอบถามการวจัิย 

 เร่ือง  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
 ค าช้ีแจง 
 1) แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 ผูว้ิจยัใคร่
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและโปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้ 
ผูว้จิยัจะเก็บค าตอบของท่านเป็นความลบัและน าเสนอผลการวิจยัเป็นลกัษณะภาพรวม โดยจะไม่มี
ผลกระ ทบต่อผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน แต่ในทางตรงกนัขา้มขอ้มูลท่ีท่านตอบจะเป็นประโยชน์
ต่อการน าขอ้มูลจากการวิจยัไปใชป้ระกอบกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนวิชา
ทางพระพุทธศาสนาระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2) แบบสอบถามชุดน้ี มีจ  านวน 7 หนา้ ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

            ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัองค์การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
 1. ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง  
    2. ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
     3. ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  
      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 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1. สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

1. สถานภาพ    
2. ขนาดของสถานศึกษา 
 

1 1 1 3 1 

2. การบริหารบุคคลในสถานศึกษาขั้ น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2    
1. ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนด
ต าแหน่ง  
2. ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
3. ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  
4. ดา้นวนิยัและการรักษาวนิยั 
5. ดา้นการออกจากราชการ 

1 1 1 3 1 

  
 
 
 
 

     

 
 



 133 

ตอนที ่2 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2   
 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม ความคิดเห็นขอผู้เช่ียวชาญ R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

 1. ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง 

     

1 การจัดท าภาระงานส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

1 1 1 3 1 

2 การวเิคราะห์ภารกิจงานส าหรับขา้ราชการ 1 1 1 3 1 
3 การประเมินความต้องการก าลังคนกับ

ภารกิจของโรงเรียน 
1 1 1 3 1 

4 การจดัท าแผนอตัราก าลงัขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโดย
ความเห็นชอบของ 

1 1 1 3 1 

5 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ส่วนร่วมในการวางแผนอัตราก าลังของ
โรงเรียน 

1 1 1 3 1 

6 การน าแผนอตัราก าลังมาก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียน 

1 1 1 3 1 

7 การน าแผนอตัราก าลงัสู่การปฏิบติั  ในการ
จดัครูเขา้สอนและจดัการเรียนการสอนของ
โรงเรียน 

1 1 1 3 1 

8 การประเมินเพื่อขอปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ.   

1 1 1 3 1 

9 การรวบรวมขอ้มูลสภาพปัจจุบนั ปัญหา
และ ความตอ้งการเพื่อวางแผนก าลงัคนของ
สถานศึกษา 

1 1 1 3 1 
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 2.  ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง                    

1 การด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับ
ราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียน 

1 1 1 3 1 

2 การเสนอเหตุผลและความจ าเป็นต่อการ
เ รี ยนก า รสอนของ โร ง เ รี ยน ไป ยัง
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อขอความ
เห็นชอบในการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรใน
โรงเรียน 

1 1 1 3 1 

3 การจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว
โดยใช้เงินงบประมาณตามหลักเกณฑ์
และวธีิการท่ีก าหนด 

1 1 1 3 1 

4 การรักษาราชการแทนและรักษาการใน
ต าแหน่งกรณี ท่ีไม่ มีผู ้ด  ารงต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบติั 

1 1 1 3 1 

5 การขอสงวนอตัราก าลงัขา้ราชการครูใน
สาขาวิชาท่ีขาดแคลนและมีความตอ้งการ
บรรจุแต่งตั้งเพื่อการจดัการเรียนการสอน
ไดต้รงตามความตอ้งการของโรงเรียน 

1 1 1 3 1 

6 การสรรหาบุคคลในรูปคณะกรรมการท่ีมาจาก
ทุกฝ่ายในชุมชน 

1 1 1 3 1 

7 การก าหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหาบุคลากรให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานศึกษา 
เป็นไปดว้ยความโปร่งใส และยติุธรรม 

1 1 1 3 1 
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 3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ      

     

1 การแจง้ภาระงานและมาตรฐานวชิาชีพแก่
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนมีการมอบหมายหนา้ท่ีใหป้ฏิบติังาน 

1 1 1 3 1 

2 การประเมินผลการปฏิบติังานของราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามขอ้ตกลง
ท่ีก าหนดร่วมกนั 

1 1 1 3 1 

3 การเล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบาย
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีโรงเรียนก าหนด 

1 1 1 3 1 

4 การด าเนินการเก่ียวกบัการเสนอขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แก่
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียน 

1 1 1 3 1 

5 การด าเนินการเก่ียวกบัการขอมีบตัร
ประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีรัฐของขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

1 1 1 3 1 

6 การส่งเสริมการศึกษา  การฝึกอบรม  
การศึกษาดูงานหรือปฏิบติังานวจิยัตาม
ความตอ้งการของโรงเรียน 

1 1 1 3 1 

7 การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรในสถานศึกษา
ร่วมกนัก าหนดเกณฑพ์ิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนประจ าปี ในส่วนท่ีเป็นความ
รับผดิชอบของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

8 รายงานผลการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน
แต่ละคร้ัง ใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไดรั้บทราบ และเสนอแนะ
ประกอบการพิจารณา 

1 1 1 3 1 
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9 บุคลากรมีการท างานท่ีสอดประสานกนัได้
ดี เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในการท างาน 

1 1 1 3 1 

10 การสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนา
ตนเองเพื่อพัฒนาผลงานในการเล่ือน
วทิยาฐานะอยา่งต่อเน่ือง 

1 1 1 3 1 

11 การจดัให้มีสวสัดิการและจดัส่ิงอ านวย
ความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษา
อยา่งเหมาะสมทัว่ถึง 

1 1 1 3 1 

12 การสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถานศึกษา
ได้ไป ศึกษา ดู ง าน เพื่ อ แลก เป ล่ี ยน
ประสบการณ์ในการท างานกบับุคลากร
ในสถานศึกษาอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

13 การพฒันาบุคลากรดว้ยการจดัปฐมนิเทศ 
การนิเทศภายใน การจดัหาหรือจดัท า
เ อกสารแนะน า ก า รป ฏิบั ติ ง าน ส่ ง
บุคลากรไปอบรม  ประชุมสัมมนา ไป
ศึกษาดูงาน ไปศึกษาเพิ่มเติม  เชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้ จดัประชุม จดั
อบรมหรือสัมมนาในโรงเรียน  หรือจดั
กิจกรรมพฒันาบุคลากรในลกัษณะอ่ืน ๆ 

1 1 1 3 1 

14 การบ ารุงขวญัและใหก้ าลงัใจบุคลากร ดว้ย
การจดักิจกรรมต่างๆ เช่นการแข่งขนักีฬาการ
จดังานสังสรรค ์ทศันศึกษา การคดัเลือก
บุคลากรดีเด่น การประกาศเกียรติคุณยกยอ่ง 
คุณความดีของครู  การมอบรางวลั หรือ
เคร่ืองหมายตอบแทน การให้สวสัดิการ   หรือ
การจดักิจกรรมบ ารุงขวญัและก าลงัใจใน
ลกัษณะอ่ืนๆ 
 

1 1 1 3 1 
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1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริง
ในทุกกรณีเก่ียวกบัขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 

1 1 1 3 1 

2 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการ
เก่ียวกบัวินัยและการรักษาวินัย กรณี
ความผิดวินัยร้ายแรงและกรณีความผิด
วนิยัไม่ร้ายแรง 

1 1 1 3 1 

3 การจดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพฒันา
เจตคติ จิตส านึกและพฤติกรรมของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียน 

1 1 1 3 1 

4 การสังเกต ตรวจสอบ ดูแล  เอาใจใส่ 
ป้องกนั ขจดัเหตุ  เพื่อมิใหข้า้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
กระท าผดิวนิยั 

1 1 1 3 1 

5 การสังเกต ตรวจสอบ ดูแล  เอาใจใส่ 
ป้องกนั ขจดัเหตุ  เพื่อมิใหข้า้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
กระท าผดิวนิยั 

1 1 1 3 1 

6 การส่งเสริม สนบัสนุนใหข้า้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบติัตนให้
ถูกตอ้ง ชอบดว้ยระเบียบและ แนวปฏิบติัดา้น
วนิยัและการรักษาวนิยั 

1 1 1 3 1 

7 การก าหนดแนวทางในการปฏิบติั กรณีมีการ
ร้องเรียนขอความเป็นธรรมของขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

1 1 1 3 1 
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8 การให้ความรู้และแนวปฏิบติัท่ีถูกต้อง

เก่ียวกบัวนิยัขา้ราชการ 
1 1 1 3 1 

9 ด าเนินการแกไ้ขบุคลากรท่ีมีปัญหาหรือไม่
ปฏิบติัตามระเบียบวินยัในรูปของ
คณะกรรมการ 

1 1 1 3 1 

 5. การออกจากราชการ      
1 การด าเนินการเก่ียวกับการลาออกจาก

ราชการของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1 1 1 3 1 

2 การตรวจสอบคุณสมบติัของขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 1 1 3 1 

3 การใหข้า้ราชการครูออกจากราชการ  
กรณีพบวา่ ขาดคุณสมบติัทัว่ไป พร้อม
รายงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตน้สังกดัให้
ทราบ 

1 1 1 3 1 

4 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบติัและสอบสวน กรณีเหตุ
อนัควรสงสัยตามระเบียบปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 

1 1 1 3 1 

5 การประเมินผลการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง 

1 1 1 3 1 

 
ขอขอบพระคุณอย่างยิง่ทีต่อบแบบสอบถามทุกข้อ 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ที่ ศธ 6012(2)/251  
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั   วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

  3 พฤษภาคม 2556 
 

เร่ือง        ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เจริญพร   ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

 ดว้ย นางวิราวฒัน์  ประชามอญ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205091 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2” 
โดยมี พระครูปลัดธรรมจริยวฒัน์, ดร. เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา และ ดร.วิเศษ  พลอาจทนั เป็นท่ี
ปรึกษาร่วม 

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านเพื่ออนุญาตให้ นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  และ
ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

เจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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R E L I A B I L I T Y    
****** 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          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 

A1 267.1000 407.1966 .7358 .9657 
A2 267.3667 423.8264 .3872 .9667 
A3 267.6000 419.2828 .6109 .9662 
A4 267.5667 421.1506 .4712 .9665 
A5 266.8333 420.4195 .4933 .9665 
A6 267.4333 424.4609 .3261 .9669 
A7 267.6000 420.5931 .3738 .9669 
A8 266.9667 410.5161 .7346 .9658 
A9 267.4333 421.5644 .4801 .9665 
B1 267.5000 426.5345 .3365 .9668 
B2 267.3667 421.9644 .4178 .9667 
B3 267.4000 421.6276 .4529 .9666 
B4 267.4333 414.5989 .6009 .9662 
B5 267.4667 425.5678 .3632 .9668 
B6 267.5667 417.9782 .6312 .9662 
B7 267.6333 423.8264 .4033 .9667 
C1 267.6000 416.7310 .9464 .9661 
C2 267.5333 428.1885 .2492 .9669 
C3 267.5667 417.9782 .6312 .9662 
C4 267.6333 423.8264 .4033 .9667 
C5 266.9667 408.1713 .8235 .9655 
C6 267.4333 424.4609 .3261 .9669 
C7 267.6000 420.5931 .3738 .9669 
C8 266.9667 410.6540 .7294 .9658 
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C9 267.4333 421.5644 .4801 .9665 
C10 266.8667 423.0851 .4098 .9667 
C11 266.8667 432.0851 .4098 .9667 
C12 267.6000 422.8690 .4166 .9667 
C13 267.1000 404.5759 .8758 .9652 
C14 267.4333 414.5989 .6009 .9662 
D1 267.1333 403.6368 .8540 .9653 
D2 267.7333 423.5816 .2247 .9675 
D3 267.0667 412.3402 .6067 .9662 
D4 267.1000 413.8172 .5204 .9666 
D5 267.6333 423.8264 .4033 .9667 
D6 267.0333 404.4471 .8843 .9652 
D7 267.0667 411.9264 .6680 .9660 
D8 267.0667 411.9264 .6680 .9660 
D9 267.0000 413.7241 .6629 .9660 
E1 267.0667 405.8575 .8319 .9654 
E2 267.1333 414.9471 .5568 .9663 

   E3 266.8667 422.8782 .4210 .9667 
E4 267.6667 420.9885 .3986 .9668 
E5 266.9333 415.3747 .6119 .9662 

 
 Reliability Coefficients 
  N  of Cases = 30.0                N of  Items =  44 
  Alpha = 0.9668 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 

ช่ือ – สกุล     วริาวฒัน์ ประชามอญ 
    
วนั เดือน ปีเกดิ      4 ตุลาคม 2513 
       
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน   81/1 หมู่ท่ี 18  ต  าบลศิลา  อ าเภอเมืองขอนแก่น  
     จงัหวดัขอนแก่น  40000   
 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2537   ส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต วชิาเอกภาษาไทย 
     (คณะศึกษาศาสตร์) วทิยาลยัครูสกลนคร  
 
สถานทีท่ างาน/ ต าแหน่ง                โรงเรียนบา้นแท่นวทิยา ต าบลบา้นแท่น อ าเภอแท่น  
                         จงัหวดัชยัภูมิสังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
                         เขต 30 ต  าแหน่งครูช านาญการ 
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