
 

 

  

แนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
THE APPROACH OF EFFICIENCY PERSONNEL ADMINISTRATION IN BASIC 

EDUCATION COMMISSION SCHOOL 
 

ปทุมพร กาญจนอัตถ์  

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2561  

 

 



 

 

แนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 

ปทุมพร กาญจนอัตถ์  

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศึกษา 2561 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

 



 

 

THE APPROACH OF EFFICIENCY PERSONNEL ADMINISTRATION IN BASIC 
EDUCATION COMMISSION SCHOOL 

 

PATUMPORN KANJANAUTT 
 

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of Requirements 
for MASTER OF EDUCATION (Educational Administration & Management)  

Faculty of Education Srinakharinwirot University 
2018 

Copyright of Srinakharinwirot University 
 

 

 



 

 

ปริญญานิพนธ ์
เรื่อง 

แนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสทิธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ของ 

ปทุมพร กาญจนอัตถ ์
  

ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลยัให้นับเปน็ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจดัการการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
  

  

   
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย  เอกปัญญาสกุล) 

 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  

   
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ ์
  

.............................................. ที่ปรึกษาหลัก 
(อาจารย์ ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ) 

.............................................. ประธาน 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ ศักดิ์เจริญ) 

  

  

.............................................. กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุวัฒน์ ศิรินพุงศ์) 

 

  



  ง 

บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสทิธิภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
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อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. มิ่งขวัญ คงเจริญ  

  
                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์คือ 1)เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2)เพื่อน าเสนอแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการงานบุคคลโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ซึ่งคัดเลือกจากโรงเรียนท่ีได้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
1 มีทั้งหมด 28 โรงเรียน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  มีทั้งหมด 41 โรงเรียน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
การรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม  มีค่าความเชื่อมั่นของการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน .987 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา่ 
มีการปฏิบัติโดยรวมของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการบริหารงานบุคคลโรงเรียน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านท่ี 
3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านท่ี 1 การวางแผน
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านที่ 2 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับปานกลาง  ด้านที่ 4 วินัยและการรักษาวินัย มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และด้านที่มีค่าเฉล่ีย
ต่ าสุด คือ ด้านท่ี 5 การออกจากราชการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  2) การปฏิบัติงานของการบริหารงาน
บุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามความคิดเห็นของผู้ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน  ได้แก่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการบริหารงานบุคคลโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม ผู้บริหาร
สถานศึกษาและรองผู้อ านวยการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเห็นว่ามีการปฏิบัติสูงกว่าข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  The propose of this study were as follows : to 1) to study the efficiency of personnel 

administration in a basic education commission schools 2) to present an approach for efficiency 
among personnel administration in a basic education commission school. The samples consisted of 
the school director, deputy school director, government teachers and education personnel at a World-
Class Standard School of Secondary Educational Service Area, Office one with a total of twenty-
eight schools and Secondary Educational Service Area Office two had forty-one schools. The sample 
was obtained using purposive sampling. The data collection procedures for this research is a 
questionnaire. The reliability of efficiency personnel administration in a basic education commission 
school was .987. The research results were found as follows; human resources, government teachers 
and education personnel were at the moderate average level. When considering each part, it was 
found that the highest average was “Part 3: The reinforcement of practice efficiency” had a high 
average level. Follow by “Part 1: human resource planning and determination” was at a high average 
level. “Part 2: Recruitment and appointment” has been at a moderate average level. “Part 4: Discipline” 
was at a moderate average level and the last “Part 5: retirement from the government service” has 
been at a moderate average level; 2) the efficiency personnel administration in basic education 
commission school according to the opinions of people of a different status including the school 
director, deputy director, human resources, government teachers and education personnel 
regarding overall opinion. It showed that the school director and the deputy director had a higher 
performance than human resources and the government teachers at a statistically significant level 
of .05 level. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ในปัจจุบันมีความซับซ้อนขององค์กร ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการแข่งขันที่เพิ่ม

มากขึ้น ทั้งนี้ผู้บริหารจึงต้องตระหนักถึงกลยุทธ์การพัฒนาองค์กร ซึ่งการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
ตอบสนองยุทธศาสตร์องค์กรเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่บ่งชี้ความส าเร็จขององค์กร เพราะฉะนั้น
ผู้บริหารมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ เพื่อที่ผู้บริหารหรือผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบจะได้น าหลักการและแนวคิดไปเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ด้านบุคลากรให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
ต่อไป(จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2554)  ซึ่งการบริหารงานบุคคลถือได้ว่าเป็นการวางระบบกระบวนการ
ท างานของคนที่อยู่ร่วมกันในองค์กรได้ท างานให้ดีที่สุด มีความพอใจที่จะให้ความร่วมมือและ
ท างานร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้งานลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยผู้บริหารต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ความสามารถในการจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เพื่อให้บุคลากร
เกิดขวัญและก าลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องจะท าให้บุคลากรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มี
ความกระตือรือร้นพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากคนเป็นทรัพย์สินที่มีค่ายิ่งขององค์กร การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญนั่นหมายถึง การใช้
ทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าให้ปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีภารกิจหลัก 
ได้แก่ การวางแผน บุคลากร ค่าตอบแทนบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน 
และธ ารงรักษาบุคลากร 

จากการระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-
2561) รัฐบาลจะมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลัก 3 
ประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงโดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม การบริหารและจัด
การศึกษาของสังคมและมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพคน
ไทยยุคใหม่พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) เพื่อให้ได้ทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณภาพ  มีความสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง  พัฒนาอาชีพ  และพัฒนาสังคมได้  
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การศึกษาจึงเป็นตัวเร่งอันส าคัญที่จะท าให้สังคมมนุษย์ทุกสังคมมีความเจริญพัฒนา  โรงเรียน
มาตรฐานสากลจึงเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อให้จัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของชุมชน ซึ่งการจะทราบว่ามีคุณภาพมากน้อย
เพียงใดนั้น จะกระท าได้โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือองค์กรนั้น ซึ่งผลจากการ
ประเมินจะบอกถึงประสิทธิผลของบุคลากรหรือองค์กร คุณค่าของสิ่งที่ประเมินและช่วยให้สามารถ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องว่าควรจะด าเนินงานนั้นต่อไปหรือไม่ หรือควรจะสนับสนุนทรัพยากรในงาน
หรือไม่เพียงใด 

การบริหารงานบุคคลเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองมาต้ังแต่มนุษย์
รู้จักรวมกันอยู่เป็นหมู่เหล่าก่อนประวัติศาสตร์จะบันทึกไว้ได้ เพราะหัวหน้าเผ่าต้องรู้จักรักษาถ้ า
หรืออาณาเขตที่อยู่อาศัยไม่ให้เผ่าอ่ืนมาช่วงชิงไปจึงต้องมีการแจกจ่ายงานหรือแบ่งงานกันท าแล้ว
ปกครองดูแลพร้อมๆ กับรักษาน้ าใจไว้ให้อยู่ร่วมกันได้เป็นปกติสุข จากเผ่าเติบโตเป็นเมืองเป็นนคร
แล้วเป็นรัฐ จนเป็นประเทศซึ่งรวมคนเข้าด้วยกัน ด้วยวัฒนธรรมอย่างเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมี
อธิปไตยมีขอบเขตอาณาจักรที่แน่นอนมีการปกครองในรูปแบบที่คนส่วนใหญ่ขอประเทศยอมรับ มี
การแบ่งงานกันท าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกิดสถาบันต่างๆ ตามความต้องการของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และฉบับ
ท่ี 3 พ.ศ.2553 มาตรา 39 ได้ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง (ราชกิจจานุเบกษา, 
2550)การกระจายอ านาจดังกล่าวท าให้สถานศึกษามีความคล่องตัว และมีอิสระในการบริหาร
จัดการ การบริหารงานจะประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดีมาน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการบริหาร 
“คน” ในองค์กร เพราะการด าเนินงานต่างๆ ผู้บริหารกระท าเพียงคนเดียวไม่ได้ ต้องมีผู้ร่วมงานเป็น
ส่วนหนึ่งที่ท าให้การด าเนินงานขององค์กรประสบความส าเร็จ 

เนื่องจากการบริหารงานบุคคลนั้นมีการด าเนินงานในแต่ละงานโดยระบบ ซึ่งงานจะประสบ
ความส าเร็จและโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพได้หรือไม่นั้น ส่วนส าคัญที่สุดคือการขับเคลื่อน
โดยฝ่ายบริหารงานบุคคล แต่จากอุปสรรคในการบริหารงานบุคคลคือ 1) การปรับพฤติ
กรรมการบริหารที่เคยมุ่งให้ความส าคัญกับผู้บังคับบัญชา เปลี่ยนมาเป็นการให้ความส าคัญแก่
ผู้รับบริการและเพื่อนร่วมงาน และการปรับเปลี่ยนจากการบริหารแบบควบคุมมาเป็นการบริหาร
แบบทุกคนมีส่วนร่วม  2) วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นลักษณะของการท างานตามระบบราชการมี
กฎระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาก การมุ่งผลประโยชน์ของตนเอง ของกลุ่มมากกว่าผลประโยชน์
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ขององค์กร ท าให้มีการท างานในลักษณะต่างคนต่างท าหน่วยงานต่างสังกัดขาดการประสานงานที่
ดี 3) ความไม่เข้าใจและความไม่ใฝ่รู้ของผู้บริหารบางส่วนในการน าแนวคิดทางการบริหารแบบ
ใหม่มาพัฒนาวิธีการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ ลักษณะของการบริหารจึงเป็นการบริหารแบบ
อาศัยประสบการณ์ หรือการท าตามกัน และไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง และ 4) ขาดการท างานเป็นทีม มี
การแบ่งชนชั้นตามต าแหน่งและตามลักษณะของหน้าที่ หน่วยงานท าให้การท างานร่วมกันไม่มี
ประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีปัญหาความไม่เข้าใจหลักการพื้นฐานของทีคิวเอ็ม (TQM) ผู้บริหารไม่
มีวิสัยทัศน์ไม่ยอมรับและไม่ศรัทธาที่จะน าแนวคิดมาใช้ปัญหาด้านวัฒนธรรมการท างานของ
หน่วยงานที่มีการปฏิบัติด้วยวิธีเดิมๆ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เกิดแรงด้านการเปลี่ยนแปลง 
ผู้บริหารไม่สามารถโน้มน้าวบุคลากรที่ต่อต้านให้กลับมาร่วมมือได้เพราะ TQM เน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกคนเป็นเรื่องของทุกคนนอกจากนี้การมุ่งประโยชน์ระยะสั้น มุ่งหวังรางวัล ผู้บริหารไม่
กระตือรือร้น ไม่มีจิตใจเปิดกว้างยอมรับความจริงก็เป็นอุปสรรคของการประยุกต์ใช้ด้วยเช่นกัน 
(สุภาพร เพียรดี, 2554)  

จากอุปสรรคการบริหารงานบุคคลดังกล่าว จึงต้องน าระบบการบริหารที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับอย่างการบริหารแบบทีคิวเอ็ม (TQM)  ซึ่งในระบบการศึกษาได้ประยุกต์ระบบนี้มาใช้เป็นรางวัล
แก่โรงเรียนมาตรฐานสากล และมีการมุ่งเน้นการบริหารบุคคลให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานตัวชี้วัด
ที่ได้ก าหนด โดยสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษามีความส าคัญและจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสถานศึกษานั้น สิ่งที่มีความส าคัญในการที่จะน านโยบาย
ทางการศึกษาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดได้หรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหารของสถานศึกษาเป็นส าคัญ โดยที่พฤติกรรมตามกระบวนการบริหาร
ของโรงเรียนจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความส าเร็จหรือล้มเหลวและส่งผลถึงความมีคุณภาพหรือไม่มี
คุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งหมายถึงประสิทธิผลของโรงเรียนนั่นเอง 

เมื่อมีการน าระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพมาใช้ในการบริหารงานบุคคล เพื่อพัฒนา
สู่ความเป็นพลเมือง  โดยก าหนดคุณลักษณะความเป็นพลเมือง  ตามเกณฑ์ คุณภาพ
มาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นผลมาจากพฤติกรรม ความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะด้าน
อ่ืนๆ ที่จะส่งผลให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสถานศึกษา การบริหารงานบุคคลโดยยึดการบริหาร
การปฏิบัติงานประเภทหนึ่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงศักยภาพ พฤติกรรม ความเป็นพลเมืองที่ซ่อนอยู่
ภายในตัวบุคคลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการท างาน ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการบริหารงานบุคคลด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็น
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การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ การพัฒนาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการ
พัฒนาก่อนเลื่อนต าแหน่ง 

ดังที่กล่าวถึงมานั้น หากมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพ จะเป็นการวัดระบบการ
บริหารการควบคุม และแนวทางพัฒนาองค์กร ผู้วิจัยจึงศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนใน
สังกัดการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เป็นประโยชน์และเป็นแนว
ทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่ งหมายและประสบความส า เร็จในการบริหารงานบุคคลที่มุ่ งสู่ ความเป็นโรง เรียน
มาตรฐานสากลของสถานศึกษา 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
การศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

1. เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. เพื่อน าเสนอแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

ความส าคัญของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดความส าคัญของการวิจัยไว้ดังนี้ 

1. เพื่อให้สถานศึกษามีแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่เป็นมาตรฐานสากล  

2. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาแห่งอ่ืน ๆ ในการน าแนวทางการบริหารงาน
บุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่น าเสนอในงานวิจัยครั้งนี้ไปใช้ 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย  ด้านเนื้อหา  ประชากร  และตัวแปรที่

ศึกษา ไว้ดังนี้ 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
1. การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

1.1 การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
1.2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
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1.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
1.4 วินัยและการรักษาวินัย 
1.5 การออกจากราชการ 

2. การบริหารงานด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามหลักการและ
แนวคิด (Core value and Concepts) การก าหนดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดสู่ความเป็นเลิศ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 

- การบริหารงานบุคคลอย่างมีคุณภาพ 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

2.1 ประชากร ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มีทั้งหมด 
67 โรงเรียน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  มีทั้งหมด 52 โรงเรียน ซึ่งเลือก
จากโรงเรียนที่ได้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มี
ทั้งหมด 28 โรงเรียน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  มีทั้งหมด 41 โรงเรียน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

2.2 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ตัวแปรต้น 
1. การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.1 การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
1.2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
1.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
1.4 วินัยและการรักษาวินัย 
1.5 การออกจากราชการ 

2. การบริหารงานด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามหลักการและ
แนวคิด (Core value and Concepts) การก าหนดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดสู่ความเป็นเลิศ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 

- การบริหารงานบุคคลอย่างมีคุณภาพ 
ตัวแปรตาม ได้แนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   หมายถึง  

กระบวนการต่างๆ ในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนับต้ังแต่การก าหนดนโยบายการ
บริหารงานบุคคลจนถึงการท าให้บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาท างานอย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ  มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน มีคุณธรรม
จริยธรรม ท างานที่ตนรับผิดชอบอย่างมีคุณภาพ และมีความเป็นพลเมือง  สามารถเป็นบุคลากรที่
มีคุณภาพของสถานศึกษาได้ 

การบริหารงานบุคคล  หมายถึง  การจัดการเกี่ยวกับบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การใน
กิจกรรมทั้งปวงที่จะท าให้ปัจจัยด้านบุคคลอันเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพถูกน าออกมา
ใช้จนส่งผลส าเร็จต่อการปฏิบัติงานให้ได้มากที่สุด  ซึ่งมีขอบข่ายและภารกิจงาน  5  ประการ ได้แก ่

1) การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง หมายถึง  การบริหารงานบุคคล
ในเรื่องการวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน  การก าหนดต าแหน่ง  การขอเลื่อนต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาและ   วิทยฐานะข้าราชการครู  

2) การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง หมายถึง  การบริหารงานบุคคลในเรื่องการด าเนิน 
การสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษากรณีได้รับมอบอ านาจจากอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( อ.
ก.ค.ศ.)  เขตพื้นที่การศึกษา  การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว การแต่งต้ัง  ย้าย  โอน  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การบรรจุกลับเข้ารับราชการ  การรักษาราชการแทนและ
รักษาการในต าแหน่ง  

3) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  หมายถึง  การบริหารงาน
บุคคลในเรื่องการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว  การ
ด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน  เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืน  งานทะเบียนประวัติ  
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและงานขอหนังสือรับรอง  งาน
ขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  งานขออนุญาต  ลาอุปสมบท  งานขอพระราชทานเพลิง
ศพ  การลาศึกษาต่อ  ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์และการจัดสวัสดิการ  และ
ด าเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑ์และวีการที่เกี่ยวข้อง  
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4) วินัยและการรักษาวินัย หมายถึง  การบริหารงานบุคคลในเรื่องกรณีความผิดวินัย 
ไม่ร้ายแรง  กรณีความผิดวินัยร้ายแรง  การอุทธรณ์  การร้องทุกข์  และการเสริมสร้างและการ
ป้องกันการกระท าผิดวินัย  

5) การออกจากราชการ  หมายถึง  การบริหารงานบุคคลในเรื่องงานออกจาก
ราชการ  การให้ออกจากราชการกรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ที่ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.) ก าหนด  การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป  การให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทนกรณีมีมลทินมัวหมอง 

การบริหารงานด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  จากหลักการและแนวคิด 
(Core value and concepts) การก าหนดเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดสู่ความเป็นเลิศ โดยเน้น
ด้านการบริหารงานบุคคลอย่างมีคุณภาพ 

สถานศึกษา  หมายถึง  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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บทท่ี 2 
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
1.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
1.2 ขอบข่ายของการบริหารสถานศึกษา 
1.3 ความหมายและความส าคัญของการบริหารงานบุคคล 
1.4 ขอบข่ายของการบริหารงานบุคคล 

2. การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.2 ลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.3 การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
1.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 

การบริหารสถานศึกษา  เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในเรื่องการจัดระบบ
การศึกษา เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคคลที่
เกี่ยวข้องในองค์กรที่มุ่งไปสู่ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 

 การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การจัดการส่งเสริม ช่วยเหลือกันของผู้เกี่ยวข้องที่
จะผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

1.2 ขอบข่ายของการบริหารสถานศึกษา 
1. ด้านการบริหารวิชาการ เป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับ
ที่  3) พ.ศ.2553 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วย
เจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัย
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ส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดจนวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการจัดปัจจัยเกื้อหนุน การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

2. ด้านการบริหารงบประมาณ มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการระบบมีความ
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จาก
การบริการมาใช้บริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล ในสถานศึกษาเป็นภารกิจส าคัญ ที่มุ่งส่งเสริมให้
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัวอิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่ งจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. ด้านการบริหารทั่วไป เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการบริหารองค์กร
ให้บริการบริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาท
หลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอ านวยการความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการ
การศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริม
ในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการในการท างานที่ต้องมีความ
รับผิดชอบ ความร่วมมือจากการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรในสถานศึกษา โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษาปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นระบบในสถานศึกษาที่ด าเนินการ 4 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร
ทั่วไป 

1.3 ความหมายและความส าคัญของการบริหารงานบุคคล 
ความหมายของการบริหารงานบุคคล 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจสถานศึกษา เพื่อด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้
เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มี
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ความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยนักวิชาการได้ให้
ความหมายของค าว่าการบริหารงานบุคคลไว้หลายทัศนะ เช่น  

พระมหาเกียรติศักด์ิ  ฉนฺทธมฺโม (ยันตรุดร) (2552) ได้ให้ความหมายของ การ
บริหารงานบุคคล หมายถึง การจัดการให้บุคคลให้บุคคลสามารถปฏิบั ติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลต้ังแต่การแสวงหาบุคคล 
การคัดเลือกบุคคลอย่างเหมาะสม การพัฒนาบุคคลโดยน าเอาวิธีการต่างๆ มาใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ พร้อมทั้งรู้จักกระตุ้นให้เขาเหล่านั้นเกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานด้านความเอาใจ
ใส่และพึงพอใจในงานนั้นๆ อีกด้วย ซึ่งเป็นเรื่องของกระบวนการท างานที่มีทั้งในลักษณะข้อมูลเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553b) การบริหารงานบุคคลเป็น
กระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับบุคคลในหน่วยงาน นับต้ังแต่การแสวงหา และการเลือกสรรบุคคล
เข้าสู่หน่วยงานการบ ารุงรักษา การพัฒนา ตลอดจนการให้พ้นจากการปฏิบัติงานซึ่งจะเป็น
กระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่ ต้ังแต่การวางนโยบาย การก าหนดแผน และความต้องการ
ด้านบุคลากร โดยทั้งหมดนี้ต้องการมุ่งที่จะให้บุคคลในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสอทธิผลด้วยความพึงพอใจ และมีความสุข 

พิมพ์พัฑรา สินธุรัตน์ (2556) สรุปไว้ว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง การด าเนินการ
ที่มุ่งส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดยด าเนินการ
ครอบคลุมต้ังแต่การวางแผนอัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่ง การสรรหา และการบรรจุแต่งตั้ง การ
สร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การมีวินัยและการรักษาวินัย และการลาออกจาก
ราชการ 

สุจินดา เอ่ียมศิริ (2558) สรุปไว้ว่า การบริหารงานบุคคล เป็นงานที่เกี่ยวกับการ
จัดหา การจัดบุคคลได้เกิดผลขึ้นทั้งในด้านทักษะความรู้ ความสามารถ การบ ารุงรักษาบุคคล ทั้ง
ในด้านความรู้ และขวัญก าลังใจ ตลอดจนการให้พ้นจากงานเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินการของ
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

จากความคิดเห็นของนักวิชาการดังกล่าว พอสรุปได้ว่า การบริหารงานบุคคล เป็น
กระบวนการบริหารงานทัพยากรมนุษย์ที่ผู้บริหารจะต้องด าเนินการใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อให้
การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ  นับต้ังแต่การวางนโยบาย การวางแผนงาน  การสรรหา
บุคคลเข้ามาปฏิบัติงาน การดูแลบ ารุงรักษา การพัฒนาความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ เพื่อให้
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บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลมากที่สุด และบุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความ
เสียสละเพื่อส่วนรวม ให้ความร่วมมือในการท างานอย่างเต็มใจ และมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ความส าคัญของการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานทุกชนิดนั้น ทรัพยากรพื้นฐานที่เรียกกันย่อๆ ว่า 4M ได้แก่ บุคคล 

(Man) เ งิ น  (Money) วัส ดุ อุปกรณ์  (Materials) และการจัดการ  (Management) บุคคลมี
ความส าคัญมากที่สุด เพราะบุคคลเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ ในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการบริหารประสิทธิภาพของงานจะมีคุณภาพหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะของบุคคลเป็นส าคัญ 

วิชัย โถสุวรรณจินดา (2551)  กล่าวว่า มนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบ มีความคิด 
สร้างสรรค์อยู่ในตัวเอง หน้าที่หลักของผู้บริหารจึงเป็นการน าศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี ส่งเสริมและให้
ก าลังใจ พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น 

พระมหาเกียรติศักด์ิ  ฉนฺทธมฺโม (ยันตรุดร) (2552)  การบริหารงานบุคคล มี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์การ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของงานอย่างมาก องค์การใด
ให้ความเอาใจใส่ ต่อคน ผลผลิตขององค์การนั้นจะเพิ่มมากขึ้น เพราะคนท างานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่งจะท าให้บุคคลมีปัจจัยต่างๆ ต้ังแต่เงิน วัสดุอุปกรณ์และการจัดการต่างๆ ให้บรรลุ
เป้าหมาย 

สรุปได้ว่า การบริหารงานบุคคล มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งและเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ที่สุดในการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพราะคนเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนา รวมถึงเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนางานไปสู่เป้าประสงค์ และการบริหารบุคคลอย่างมี
คุณภาพนั้น จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร เนื่องจากบุคลากรสามารถเข้าใจหน้าที่ตัวเอง
อย่างชัดเจน มีการให้เกียรติและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะทุกคนเห็นความส าคัญของ
งานและประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

1.4 ขอบข่ายของการบริหารงานบุคคล 
ในการบริหารงานบุคคล นักวิชาการได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับขอบข่ายต่างๆ ไว้ดังนี้ 

วิชัย โถสุวรรณจินดา (2551) ได้กล่าวว่า ในการบริหารงานนั้นมีจุดหมายที่
ส าคัญอยู่ที่ความต้องการของหน่วยงานให้บรรลุตาม เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีปัจจัยพื้นฐานทางการบริการ คือบุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์และวิธีการจัดการ โดยปัจจัยที่มี
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อยู่เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถยังอาจช่วยสร้างปัจจัยอ่ืนๆ ที่ยังขาดให้
เพียงพอขึ้นมาได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความต้ังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
การบ ารุงรักษาให้เขาเจริญก้าวหน้าและรับใช้หน่วยงานต่อไป ผู้บริหารต้องอาศัยงานบริหารบุคคล
นี้เป็นหัวใจของการบริหารทั่วไปทีเดียว ซึ่งงานบริหารบุคคลนี้ ได้แบ่งภารกิจการบริหารงานบุคคล
ออกเป็น 4 ประเภทคือ 

1. การจัดการบุคลากร (Hiring) เป็นกระบวนการต้ังแต่การแสวงหา การ
คัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้งเข้าท างาน 

 2. การจัดบุคลากร (Personnel management) เป็นการจัดการเพื่อให้
บุคลากรท างานด้วยความพอใจ ได้แก่ การจัดวางตัวบุคคลเข้าท างานในหน้าที่ต่างๆ การจัดการ
สวัสดิการและความมั่งคงในการจัดบริการ ตลอดจนการอ านวยการอ านวยความสะดวกต่างๆ ใน
การท างานรวมทั้งการประเมินผลงานด้วย 

 3. การพัฒนาบุคลากร (Personnel management) ได้แก่ การส่งเสริมให้
บุคลากรมีความก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจ การงาน ความรู้ และทักษะในการท างาน 

4. การให้พ้นจากงาน (Withdrawal) ได้แก่ การจัดสวัสดิการ การรักษา
สุขภาพจิตของบุคลากรที่พ้นจากหน้าท่ีด้วยเหตุผลต่างๆ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2553) สถานศึกษามีผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบการบริหารของสถานศึกษาที่มีโครงสร้างการบริหารงาน
ตามกฎหมายที่มีขอบข่ายภารกิจที่ก าหนดซึ่งการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาเป็นไปตาม
กฎกระทรวงและระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาก าหนด ซึ่งจะแบ่งส่วนราชการเป็น
กลุ่ม หรือฝ่าย หรืองาน ตลอดจนก าหนดอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ ซึ่งจะต้องครอบคลุม
ขอบข่ายและภารกิจของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ซึ่งมีขอบข่าย
และภารกิจของการบริหารงานบุคคล มีดังต่อไปนี้ 

1. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
4. วินัยและการรักษาวินัย 
5. การออกจากราชการ 
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การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่ งส่งเสริมให้
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ได้มีการ
ก าหนดขอบข่าย/ภารกิจการบริหารงานบุคคล 5 ด้าน ดังนี้ 

1. การวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง หมายถึง การด าเนินงาน
ของ ถานศึกษาเกี่ยวกับการคาดคะเนความต้องการก าลังคนของสถานศึกษาเป็นการล่วงหน้า และ
ก าหนดวิธีการที่จะได้มาซึ่งก าลังคน การใช้บุคคลให้เหมาะสมกับงาน ตลอดจนการควบคุมการใช้
บุคคลที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

2. การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง หมายถึง กระบวนการค้นหาบุคคลที่จะเข้ามา
ท างานและเร่งเร้าให้เข้าสมัครงานในองค์กร ส่วนการบรรจุแต่งต้ัง หมายถึง การรับบุคคลเข้า
ท างาน การมอบหมายหน้าที่การงาน หรือก าหนดหน้าที่การงานให้รับผิดชอบในต าแหน่งใด
ต าแหน่งหนึ่งในสถานศึกษา 

3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ หมายถึง กระบวนการ
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เพื่อเพิ่มความช านาญ อันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพใน
การท างานตลอดจนสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา 

1) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1 การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ มีแนวทางการปฏิบัติ 
ดังนี้ 

(1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับ
การบรรจุแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

(2) แจ้ งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาก่อนมีการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน 

(3) ด าเนินการติดตามประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตาม
ความเหมาะสมและต่อเนื่อง 
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1.2 การพัฒนาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีแนวทางการปฏิบัติ  
ดังนี้ 

(1) ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 

(2) ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็น ในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 

(3) ด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตร 
(4) ติดตาม ประเมินการพัฒนา 
(5) รายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1.3 การพัฒนาก่อนเลื่อนต าแหน่ง มีแนวการปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ศึกษาวิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ลักษณะ

งานตามต าแน่งที่ได้รับการกรับปรุงก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา 

(2) ด าเนินการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ เจตคติที่ ดี 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม 

(3) ติดตาม ประเมินผลการพัฒนา 
1.4 การพัฒนากรณีไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ มีแนวทางการ

ปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
(2) รายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

2) การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3) การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
4) การด าเนินการเกี่ยวกับการบัญชีถือจ่ายเงินเดือน มีแนวทางปฏิบัติ 

โดยด าเนินงานตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
5) เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืน แนวทางปฏิบัติโดยด าเนิงานตามที่

กระทรวงการคลังก าหนด 

6) งานทะเบียนประวัต ิ
7) งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
8) การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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9) งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ 
งานขออนุญาตลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และ
ให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ และการจัดสวัสดิการ ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธี
ที่เกี่ยวข้อง 

4. วินัยและการรักษาวินัย หมายถึง การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยในตนเอง และการป้องกันไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากระท าผิดวินัย 

5. การออกจากราชการ หมายถึง การพ้นสภาพความเป็นข้าราชการเมื่อมี
เหตุตามกรณีที่กฎหมายก าหนดไว้ เช่น การลงโทษทางวินัย การลาออก การเกษียณอายุราชการ 
ทุพพลภาพ และถึงแก่กรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

กล่าวโดยสรุป ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล เป็นการก าหนดแนวทางในการวาง
แผนการจัดการเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาขอบข่ายด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เนื่องด้วยเป็นด้านที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษาโดยตรง ทั้งบุคลากรที่เข้าใหม่และบุคลากรที่มีอยู่เดิมให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ
ที่จ าเป็นในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ และสามารถน าไปพัฒนาสู่ความเป็นพลเมืองได้ 

2. การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ความหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ให้ความหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล ไว้ดังนี้  

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-class Standard School) หมายถึง โรงเรียนที่จัดการเรียนการ
สอนมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณที่พึงประสงค์ (Learner Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-
class Standard) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen) พัฒนายกระดับคุณภาพจัดการ
เรียนการสอนและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานสากล เป็นการต่อยอดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เป็นมาตรฐาน คือ การจัดการศึกษาให้คน
ในชาติเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข ตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO โดย
ในศตวรรษที่ 21 ทุกประเทศได้มีการพัฒนาและใช้หลักสูตรการศึกษาที่มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้ 
Learn to Know, Learn to Be, Learn to Do เพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะพลเมือง
ของชาติ และ Learn to Live Together เพื่อสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะพลโลก โดยให้
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-class Standard School) ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการ
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พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเพิ่มเติมสาระความเป็นสากล 4 สาระ ได้แก่ ทฤษฎีความรู้ 
(Theory of Knowledge: TOK) การเขียนความเรียงชั้นสูง (Extended-essay) กิจกรรมสร้าง
ประโยชน์  (CAS: Creativity, Action, Service) และโลกศึกษา (Global Education) และให้
ความส าคัญในการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 อีกหนึ่งภาษา รวมทั้งการฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น เพื่อต่อยอดความรู้ที่ได้จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นพลโลก มีศักยภาพทัดเทียมกับนานา
ประเทศ เป็นเยาวชนไทยรุ่นใหม่ เป็นผู้มีความเป็นเลิศทางวิทชาการ สามารถสื่อสารได้สองภาษา 
ล้ าหน้าทางความคิด สามารถผลิตงานได้อย่างสร้างสรรค์และมีจิตร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

กระทรวงศึกษาธิการ (2554) กล่าวว่า โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-class 
Standard School) เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
น ามาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่า
สากล ผู้เรียนมีศักยภาพและความสามารถแข่งขันทัดเทียมกับผู้ เรียนของนานาประเทศ สุจินดา 
เอ่ียมศิริ (2558) โรงเรียนมาตรฐานสากล หมายถึง โรงเรียนที่ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่วความ
เป็นเลิศตามโครงการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์เทียบเคียงได้ตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก โรงเรียนมีการเรียน
การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลและมีการบริหารจัดการตามหลักมาตรฐานสากล 

กล่าวโดยสรุปว่า โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เป็นมาตรการในการช่วยยกระดับการศึกษาให้มี
คุณภาพเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะ มี
ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 

ความส าคัญของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนจะต้องพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักการและแนวคิดหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาทุกประการ คือ ให้ผู้เรียนได้เรียนกลุ่มสาระพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ เรียนสาระ
เพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังเช่น ที่ได้ถือปฏิบัติอยู่ทุกประการ โรงเรียนจัดให้มีการเรียน
การสอนสาระที่เป็นสากล 4 สาระ ได้แก่ ทฤษฎีความรู้ ความเรียงขั้นสูง กิจกรรมสร้างสรรค์ โลก
ศึกษา และเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 อีกหนึ่งภาษา 

โ ร ง เ รี ยนมาตรฐานสากล (World-class Standard School : W-CSS) เป็น 
วัตกรรม การจัดการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น ามาใช้เป็นมาตรการ
เร่งด่วน ในการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล และได้เริ่มการ
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ด าเนินการ กับโรงเรียนน าร่องจ านวน 500 โรง ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในปี การศึกษา 
2553 โดยการยกระดับโรงเรียนชั้นน าที่มีความพร้อมสู่โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล เพื่อให้โรงเรียน ที่มี
ระบบการพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่
เ อ้ืออ านวยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีชีวิตใฝ่เรียนรู้  มี
ความสามารถคิด วิเคราะห์แก้ปัญหามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมน าความรู้ รักความเป็น
ไทยและมีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 

2.2 ลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-class Standard School : W-CSS) หมายถึง 

โรง เรียนที่มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอย่างมี คุณภาพเทียบเ คียง
มาตรฐานสากล มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และคุณลักษณะ (Learner profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล (world class 
standard) และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen) สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพเยาวชนส าหรับยุค
ศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเป็นไปตามปฎิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาชองยูเนสโก (UNESCO) คือ การ
เรียนรู้ที่ลึกซึ้งกว่าการความได้มาซึ่งความรู้ การแสวงหาและการใช้ความรู้ (Learning to know) การ
เรียนรู้และน าไปทดลองปฏิบัติ (Learning to do) การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นที่การท าความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน 
(Leaning to Live with the Others) และการพัฒนาคุณภาพในทุ ก ๆ  มิ ติ  ( Leaning to be) 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 

2.3 การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
การบริหารจัดการระบบคุณภาพ (Quality System Management) 

แนวคิดพื้นฐานเรื่องการจัดการด้านคุณภาพ มีมาต้ังแต่สมัยโบราณแล้ว เช่น ในจีน
สมัยราชวงศ์ Zhou (1000 ถึง 500 ปีก่อนคริสตกาล) มีการจัดต้ังหน่วยงานขึ้นห้าแผนก เพื่อดูแล
เกี่ยวกับการผลิตเช่น การจัดเก็บ การผลิต การประกอบ การตรวจสอบ เป็นต้น งานผลิตในสมัย
โบราณจะอาศัยทักษะของช่างฝีมือ จึงมีการจารึกชื่อของช่างลงบนชิ้นงาน เช่น บนอาวุธโลหะหาก
พบว่างานชิ้นไหนไม่ได้คุณภาพ ก็จะดูว่าใครเป็นผู้ผลิตและช่างฝีมือผู้นั้นก็จะถูกลงโทษ 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันการพัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล ซึ่งจะท าให้เกิดคุณลักษณะต่อการจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลกระทบต่อ
นักเรียนอันเป็นเป้าหมายปลายทางของการจัดการศึกษา ระบบบริหารจัดการ ซึ่งได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นระบบที่จะพัฒนาองค์กรให้มีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ โดยอิงแนวทางการด าเนินงานตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) มาพัฒนาขีดความสามารถด้าน
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การบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้มีวิธีปฏิบัติและผลการด าเนินการในระดับมาตรฐานโลก เนื่องจาก
ระบบดังกล่าวมีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัล คุณภาพ
แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Malcolm Balding Quality Award-MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัล
คุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่วโลกน าไปประยุกต์โดยเรียกชื่อแตกต่างกันไป เช่น 
ประเทศออสเตรเลีย เรียกว่า Australian Business Excellence Award (ABEA) สิงคโปร์ เรียกว่า 
Singapore Quality Award (SQA) ญี่ปุ่น เรียกว่า Japan Quality Award (JQA) สหภาพยุโรปเรียกว่า 
European Quality Award (EQA) ส่วนประเทศไทยเรียกรางวัลนี้ ว่า  Thailand Quality Award 
(TQA) ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการประเมิน คือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติใน
ด้านการศึกษาได้มีการน าแนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในองค์กร สถาบัน และสถานศึกษาต่างๆ 
โดยได้ก าหนดกรอบเกณฑ์ด้านการจัดการศึกษาเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ (Balding Education Criteria 
for Performance Excellence) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 เพื่อช่วยให้มีการท าความเข้าใจและปรับใช้ในวง
การศึกษาเพื่อการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน โดยยึดหลักการด าเนินงาน เชิงระบบเพื่อช่วยให้องค์กร 
โรงเรียนสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ส าหรับใน
ประเทศไทยยังไม่ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินส าหรับองค์กรที่จัดการศึกษาไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น
กรอบในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพส าหรับการยกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล จึง
ประยุกต์แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนสามารถด าเนินการได้ใน 2 ระดับ คือ น าประเด็นตามข้อ
ค าถามของเกณฑ์มาแปลงเป็นกลไกในการพัฒนาการบริหารจัดการของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
และได้มาตรฐานสากล และหากโรงเรียนประสงค์จะเสนอเพื่อขอรับการประเมินเพื่อขอรับรางวัล 
โรงเรียนสามารถเสนอต่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเพื่อขอรับการประเมินตามเกณฑ์ต่อไป 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 

ความส าเร็จในด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลจากองค์กรระดับโลกที่ได้รับรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ เพื่อศึกษาถึงสถานภาพการ บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร โดยเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) ตลอดจนข้อเสนอแนะ
ส าหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับเกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้
น าเสนอข้อมูลจากองค์กรที่ได้รับรางวัลเอ็มบีเอ็นคิวเอ (MBNQA) มาเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ และได้
น ามาเทียบเคียงกับการตัดสินใจรางวัลคุณภาพแห่งชาติ หมวด 5 ท าให้ทราบว่าองค์กรที่ได้รับ
รางวัลสามารถแสดงให้เห็นแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลในการตอบสนองต่อ
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ข้อก าหนดพื้นฐานมีแนวทางถ่ายทอดไปปฏิบัติมีการปรับปรุงที่สอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กร และเป็นไปตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติทั้งสิ้น 

หลักการและแนวคิด (Core value and concepts) การก าหนดเกณฑ์คุณภาพ 
การบริหาร จัดสู่ความเป็นเลิศ มีพื้นฐานจากแนวคิดและค่านิยม 11 ประการ ดังนี้  

1. การน าวิสัยทัศน์ร่วม (Visionary leadership) ผู้น าระดับสูงจะต้องเป็นผู้
ก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ของหน่วยสถานศึกษาที่มุงเน้นคุณภาพผู้เรียน และมีการสื่อสารทิศทาง 
วิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ และสร้างแรงจูงใจกระตุ้นบุคลากร มีส่วนร่วมในการท าให้หน่วยสถานศึกษา 
ประสบผลส าเร็จ 

2. การศึกษาที่ยึดการเรียนรู้เป็นแกนกลาง (Learning-centered education) 
หน่วยสถานศึกษามุ่งเน้นการจัดการศึกษาไปที่การเรียนรู้ และความต้องการของผู้เรียน ความต้องการ 
คุณลักษณะของผู้เรียนในอนาคตของสังคมโลก การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และ ความพึงพอใจของ
ผู้เรียน และแปลงความต้องการเหล่านั้น มาเป็นหลักสูตร และการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

3. การเรียนรู้ขององค์กรและบุคคล (Organizational and personal leaning) 
หน่วยสถานศึกษาจัดระบบการเรียนรู้ให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ร่วมกัน และการเรียนรู้
รายบุคคลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการด าเนินงานของหน่วยสถานศึกษา ซึ่งจะเป็น สิ่ง
ส าคัญในการพัฒนาหน่วยสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จ และส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เรียน 

4. การให้คุณค่ากับคณะครู บุคลากรและผู้มีส่วนร่วม (Valuing faculty staff 
and partners) หน่วยสถานศึกษาแสดงถึงการเห็นคุณค่าของครูและบุคลากร โดยการสร้างความ
ผูกพันธ์ ความพึงพอใจ แรงจูงใจ สภาพสิ่งแวดล้อมการท างา สวัสดิการ ฯลฯ จะท าให้หน่วย
สถานศึกษาประสบความส าเร็จ 

5. ความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น (Agility) ความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น 
เป็นความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนความต้องการ
ของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะท าให้สามารถลดรอบเวลาและต้นทุนมนการพัฒาคุณภาพ 

6. การมุ่งอนาคต (Focus on the future) การพัฒนาหน่วยสถานศึกษาให้มีความ
ยั่งยืนต้องอาศัยความเข้าใจปัจจัยต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่มีผบกระทบต่อ การจัดการ
ศึกษาและส่วนแบ่งทางการศึกษา ตลอดจนการจัดหลักสูตรที่สนองตอบต่อความต้องการ ก าลังคน
ในการพัฒนาประเทศ และสร้างความผูกพันในระยะยาวกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย และ
ผู้รับบริการ โดยการพัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากร สร้างโอกาสทางนวัตกรรม เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนได้เตรียมตัวมุ่งสู่อนาคตที่เป็นเป้าหมายทางเลือกอย่างเหมาะสม 
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7. การจัดการเพื่อให้เกิดนวัตกรรม (Managing for innovation) หน่วยสถานศึกษา
ต้องแสวงหา สร้าง พัฒนา และใช้องค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดนวัตกรรมของหลักสูตร 
การจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริการให้เกิดกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ 
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ 

8. การบริหารจัดการบนพื้นฐานของข้อมูลจริง (Management by fact) หน่วย
สถานศึกษาได้วางแผน ตัดสินใจ และด าเนินต่างๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ผ่าน การวิเคราะห์เป็น
ข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้มากท่ีสุด ซึ่งการบริหารระบบพื้นฐานข้อมูลจริงนี้จะมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน 
การปรับปรุงผลการด าเนินการ และการเปรียบเทียบกับคู่เทียบเคียงหรือระดับเทียบเคียง ของ “วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ”  

9. ความผิดชอบต่อสาธารณะ/สังคม และ ความเป็นพลเมืองดี (Public 
/social responsibility and citizenship) หน่วยสถานศึกษามีบทบาทในการรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน ด้วยการมุ่งเน้นการดูแลสุขอนามัย สภาพแวดล้อมของชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน รวมทั้งบุคลากรของหน่วยสถานศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณต่อสาธารณะ 

10. การมุ่งเน้นผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า (Focus on result and creating 
value) หน่วยสถานศึกษาได้วางแผน ปฏิบัติและประเมินผลลัพธ์ที่ส าคัญในทุกระดับงานที่แสดงให้เห็น
ว่ามุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและผลส าเร็จของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ 

11. มุมมองเชิงระบบ (System perspective) หน่วยสถานศึกษาสร้างระบบ
บริหาร จัดการที่เชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน กระบวนการตัวชี้วัดและกิจกรรมต่างๆ ให้มีความ
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และบูรณาการเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ของหน่วยสถานศึกษา
องค์ประกอบของระบบบริหารจัดการองค์กรคุณภาพ จากแนวคิดและค่านิยมหลัก 11 ประการ 
เพื่อน าไปสู่ผล การปฏิบัติการที่เป็นเลิศขององค์กร (โรงเรียน) ได้ถูกน ามาผนวกเป็นองค์ประกอบ 
ระบบบริหารคุณภาพ 7 ด้าน คือ การน าองค์กร (Leadership) การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic 
planning) การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and stakeholder focus) การวัด 
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement analysis and knowledge management) การ
มุ่งเน้นบุคลากร (Faculty and staff focus) การจัดการและกระบวนการ (Process management) 
และผลลัพธ์ (Performance results) 

คู่มือการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ในด้าน
การศึกษาได้มีการน าแนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในองค์กร สถาบัน และสถานศึกษาต่างๆ โดย
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ได้ก าหนดรอบเกณฑ์ด้านการจัดการศึกษาเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ (Baldrige education criteria for 
performance excellence) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 เพื่อช่วยให้มีการท าความเข้าใจและปรับใช้ในวง
การศึกษาเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน โดยยึดหลักการเชิงระบบเพื่อช่วยให้องค์กร 
โรงเรียนสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อผล การด าเนินงานที่เป็นเลิศ ส าหรับใน
ประเทศไทยยังไม่ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินส าหรับองค์กรที่จัดการศึกษาไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น
กรอบในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพส าหรับการยกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลจึง
ประยุกต์แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริการ
จัดการคุณภาพของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนสามารถด าเนินการได้ใน 2 ระดับ คือ น าประเด็นตามข้อ
ค าถามของเกณฑ์มาแปลงเป็นกลไก ในการพัฒนาการบริหารจัดการของโรงเรียนสู่ความเป็น เลิศ
และได้มาตรฐานสากล และหากโรงเรียนประสงค์จะเสนอเพื่อขอรับการประเมิน เพื่อขอรับรางวัล 
โรงเรียนสามารถเสนอต่อสถาบัน เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อขอรับประเมินตามเกณฑ์ต่อไป 
คุณลักษณะส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะแสดงว่าโรงเรียนได้พัฒนาสู่มาตรฐานสากล คือ การบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ นโยบายการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้ก าหนด
กรอบเกณฑ์ด้านการจัดการศึกษาเพื่อผลงานที่ เป็นเลิศ (Baldrige education criteria for 
performance excellence) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 เพื่อช่วยให้มีการท างานเชิงระบบ เพื่อช่วยให้
องค์การ โรงเรียน สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
ส าหรับประเทศไทยยังไม่ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินส าหรับองค์กรที่จัดการศึกษาไว้โดยเฉพาะ 
ดังนั้นกรอบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพส าหรับการยกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
จึงประยุกต์แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล  

สรุปได้ว่า การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
เป็นกลไกส าคัญในการผลักดันการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ท าให้เกิดคุณลักษณะต่อการ
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ส่งผลกระทบต่อนักเรียนอันเป็นเป้าหมายปลายทางของการจัด
การศึกษาได้รับการยอมรับว่า เป็นระบบที่จะพัฒนาองค์กรให้มีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ โดยอิง
แนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มา
พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กร มีวิธีปฏิบัติและผลการด าเนินการ ในระดับ
มาตรฐานสากล 
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จุดมุ่งหมายและทิศทางในการด าเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
การด าเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นการด าเนินการพัฒนาโรงเรียน

ทั้งระบบ คือ ทั้งด้านหลักสูตร การจักการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ 
โดยมีจุดมุ่งหมายและทิศทาง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) คือ  

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen) สร้างวิถีแห่งการ
เรียนรู้แจ้ง สร้างแรงกระตุ้นใหม่ๆ ให้ผู้เรียนเกิดความมุ่งมั่น รักและเพลิดเพลินในการแสวงหา
ความรู้ สามารถวิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีจิตสาธารณะและส านึกในการบริการสังคม 

2. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-
class Standard) โดยค านึงถึงความหลากหลายของผู้เรียนซึ่งมีภูมิปัญญา ความสามารถ และ
ความถนัดแตกต่าง มีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการเพิ่มพูนศักยภาพของผู้เรียน ส่งเสริมพหุ
ปัญญาของเด็ก บนพื้นฐานของความเข้าใจ และมีการใช้กระบวนการคัดกรองในระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้สามารถพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดแห้งศักยภาพ 

3. ยกระ ดับการบริหารจั ดการ ด้วยระบบคุณภาพ  (Quality system 
management) พัฒนาศักยภาพขององค์ประกอบขององค์กรให้ได้มาตรฐานสากล  สอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทของตัวเอง สามารถระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และศึกษาแนวทางจาก
แบบอย่างความส าเร็จที่หลากหลายเพื่อปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายในการ
จัดศึกษาในทุกระดับ ซึ่งอาจเริ่มต้นจากการประสานความร่วมมือในชุมชน ท้องถิ่น ไปสู่ภูมิภาค 
จนกระทั่งถึงเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติในที่สุด ทั้งนี้พราะคุณภาพของเยาวชน คือ อนาคตของ
ชุมชน ความหวังของชาติ และของมวลมนุษยชาติ 

การก าหนดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

จากแนวคิดและค่านิยมหลัก 11 ประการ ดังนี้ 
1. การน าที่มีวิสัยทัศน์ร่วม (Visionary Leadership) ผู้น าระดับสูงจะต้องเป็นผู้

ก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มั่งเน้นคุณภาพผู้เรียน และมีการสื่อสารทิศทางวิสัยทัศน์สู่
การปฏิบัติและสร้างแรงจูงใจกระตุ้นบุคลากรมีส่วนร่วมในการท าให้โรงเรียนประสบความส าเร็จ 

2. การศึกษาที่ยึดการเรียนรู้เป็นแกนกลาง (Learning-Centered Education) 
โรงเรียนมุ่งเน้นการจัดการศึกษาไปที่การเรียนรู้และความต้องการของผู้เรียน ความต้องการ
คุณลักษณะของผู้เรียนในอนาคตของสังคมโลก การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความพึงพอใจของ
ผู้เรียน และแปลงความต้องการเหล่านั้นมาเป็นหลักสูตร และการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
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3. การเรียนรู้ขององค์กรและบุคคล (Organization and Personal Learning) 
โรงเรียนจัดระบบการเรียนรู้ให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ร่วมกัน และการเรียนรู้รายบุคคลใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการด าเนินงานของโรงเรียน ซึ่งจะเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาโรงเรียน
ไปสู่ความส าเร็จ และส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เรียน 

4. การให้คุณค่ากับคณะครู บุคลากร และผู้มีส่วนร่วม (Valuing Faculty, Staff 
and Partners) โรงเรียนแสดงถึงการเห็นคุณค่าของครูและบุคลากรโดยการสร้างความผูกพัน ความ
พึงพอใจ แรงจูงใจสภาพแวดล้อมการท างาน สวัสดิการ ฯลฯ จะท าให้โรงเรียนประสบความส าเร็จ 

5. ความคล่องแคล่วกระตือรือร้น (Agility) ความคล่องแคล่วกระตือรือร้น 
เป็นความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนความต้องการ
ของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะท าให้สามารถลดรอบเวลาและต้นทุนในการพัฒนาคุณภาพ 

6. การมุ่งอนาคต (Focus on The Future) การพัฒนาโรงเรียนให้มีความ
ยั่งยืนต้องอาศัยความเข้าใจปัจจัยต่างๆ ทั้งในระบบสั้นและระยะยาวที่มีผลกระทบต่อการจัด
การศึกษาและส่วนแบ่งทางการศึกษา ตลอดจนการจัดหลักสูตรที่สนองตอบต่อความต้องการ 
ก าลังคนในการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโรงเรียนจึงต้องมีแนวคิดที่มุ่ง
อนาคตอย่างจริงจัง และสร้างความผูกพันในระยะยาวกับผู้ เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้รับบริการ โดยการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรสร้างทางนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้เตรียมมุ่งสู่อนาคตที่เป็นเป้าหมายทางเลือกอย่างเหมาะสม 

7. การจัดการเพื่อให้เกิดนวัตกรรม (Manage for Innovation) โรงเรียนต้อง
แสวงหาสร้าง พัฒนา และใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดนวัตกรรมของหลักสูตร การจัด
กระบวนการเรียนรู้และการบริการให้เกิดกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ 

8. การบริหารจัดการบนพื้นฐานของข้อมูลจริง (Management by Fact) โรงเรียน
ได้วางแผน ตัดสินใจ และด าเนินการต่างๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์เป็น
ข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้มากท่ีสุด ซึ่งการบริหารระบบพื้นฐานข้อมูลจริงนี้จะมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน 
การปรับปรุงผลการด าเนินการและการเปรียบเทียบกับคู่เทียบเคียงของ “วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ” 

9. ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ/สั งคม และความ เป็นพลเมื อง ดี  
(Public/Social Responsibility and Citizenship) โรงเรียนมีบทบาทในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
ด้วยการมุ่งเน้นการดูแลสุขอนามัย สภาพแวดล้อมของชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
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รวมทั้งบุคลากรของโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อ
สาธารณะ 

10. การมุ่งเน้นผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า (Focus on Result and Creating 
Value) โรงเรียนได้วางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลลัพธ์ที่ส าคัญในทุกระดับงานที่แสดงให้เห็นว่า
มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและผลส าเร็จของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ 

11. มุมมองเชิงระบบ (System Perspective) โรงเรียนสร้างระบบบริหาร
จัดการที่เชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน กระบวนการตัวชี้วัดและกิจกรรมต่างๆ ให้มีความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันและบูรณาการเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ของโรงเรียน  

องค์ประกอบของการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2554)  ได้ศึกษาการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบ การบริหารคุณภาพทั้งองค์กรในการ
บริหารสถานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัย พบว่ารูปแบบ การบริหารคุณภาพทั้งองค์กร ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการน าองค์กรและการวางแผนกลยุทธ์ มี ค่าเฉลี่ยสูง 3 ล าดับแรก 
ได้แก่ มีเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพอย่างชัดเจน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการ พัฒนาคุณภาพ 
มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้านระบบและกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับ
แรก ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ กระบวนการ เน้นผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ระบบดูแลช่วยเหลือให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีความสามารถ ที่โดดเด่นด้านทรัพยากรบุคคล
และทีมงานมีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ แผนพัฒนา บุคลากร แต่งต้ังคณะกรรมการมอบ
อ านาจหน้าที่ให้กับหัวหน้าทีมคุณภาพ มีการมอบหมายหน้าที่ชัดเจนระเบียบปฏิบัติราชการ ด้าน
การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ มีโครงสร้าง
องค์การอย่างเป็นระบบ ประเมินสภาพความต้องการทั้งระบบเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์
สภาพความต้องการและจ าเป็นของสถานศึกษา ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ เกี่ยวข้อง 
ความพึงพอใจของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูง3 อันดับแรก ได้แก่ ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูผู้สอน มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน เกิดการเรียนรู้ สาระของหลักสูตร
สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและท้องถิ่น ด้านผลลัพธ์ขององค์กร ภารกิจมีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก 
ได้แก่ ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน ผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทุกภาค 

สุมน อมรวิวัฒน์ (2550) ได้ศึกษาการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร ในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน พบว่า 1) การบริหารคุณภาพทั้งองค์กรใน
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โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน โดยมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ทั้ง 7 องค์ประกอบ คือ 1) ความยึดมั่นผูกพันอย่างจริงจังจากผู้บริหารทุกระดับ 2) การให้การศึกษา
และการฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนได้เรียนรู้ 3) โครงสร้างขององค์กร ที่สนับสนุนวิธีคิดและวิธีการ
ท างานอย่างเป็นกระบวนการ  4) การติดต่อสื่อสารจะต้องทั่วถึงทั้งแนวด่ิงตามสายงาน และ
แนวราบของการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ 5) การให้รางวัลและการยอมรับทีมงานสมควร
ได้รับจากผลงานที่ปรากฎการณ์ส่งเสริม 6) การวัดผลงานอย่างเหมาะสม และ 7) การท างานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้าน 2) ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรใน
โรงเรียนเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จ าแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูพบว่า ระดับการปฏิบัติงาน การบริหารคุณภาพทั้งองค์กรในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตอยู่ที่ระดับ 0.05  3) ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงาการบริหารคุณภาพ
ทั้งองค์กรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน ในภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน 4) ข้อเสนอที่ส าคัญ คือโรงเรียนควรชี้แจงให้ครูและ
บุคลากรเข้าใจความส าคัญ ของการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน ครูและบุคลากรควรมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนอย่างจริงจัง 

คู่มือการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2553a) ในด้านการศึกษาได้มีการน าแนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในองค์กร สถาบัน 
และสถานศึกษาต่างๆ โดยได้ก าหนดรอบเกณฑ์ด้านการจัดการศึกษาเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ 
(Baldrige education criteria for performance excellence) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 เพื่อช่วยให้มี
การท าความเข้าใจและปรับใช้ในวงการศึกษาเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน โดยยึด
หลักการเชิงระบบเพื่อช่วยให้องค์กร โรงเรียนสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อผล
การด าเนินงานที่เป็นเลิศ ส าหรับในประเทศไทยยังไม่ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินส าหรับองค์กรที่
จัดการศึกษาไว้โดยเฉพาะ ดังนั้นกรอบในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพส าหรับการ
ยกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลจึงประยุกต์แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มา
เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริการจัดการคุณภาพของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนสามารถด าเนินการ
ได้ใน 2 ระดับ คือ น าประเด็นตามข้อค าถามของเกณฑ์มาแปลงเป็นกลไก ในการพัฒนาการบริหาร
จัดการของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล และหากโรงเรียนประสงค์จะเสนอเพื่อ
ขอรับการประเมิน เพื่อขอรับรางวัล โรงเรียนสามารถเสนอต่อสถาบัน เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อ
ขอรับประเมินตามเกณฑ์ต่อไป คุณลักษณะส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะแสดงว่าโรงเรียนได้พัฒนา
สู่มาตรฐานสากล คือ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ นโยบายการบริหารจัดการศึกษา
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โรงเรียนมาตรฐานสากล ได้ก าหนดกรอบเกณฑ์ด้านการจัดการศึกษาเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ 
(Baldrige education criteria for performance excellence) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 เพื่อช่วยให้มีการ
ท างานเชิงระบบ เพื่อช่วยให้องค์การ โรงเรียน สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อผล
การด าเนินงานที่เป็นเลิศ ส าหรับประเทศไทยยังไม่ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินส าหรับองค์กรที่จัด
การศึกษาไว้โดยเฉพาะ ดังนั้นกรอบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพส าหรับการยกระดับ
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล จึงประยุกต์แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาเป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศและได้
มาตรฐานสากล  

ความเชื่อมโยงสัมพันธ์และการบูรณาการขององค์ประกอบทั้ง 7 ด้าน เริ่มจาก
การน าองค์กร (ด้านที่ 1) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (ด้านที่ 2) และการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (ด้านที่ 3) ประกอบกันเป็นกลุ่มของการน าองค์กรว่า การน าองค์กรต้องมุ่งที่กลยุทธ์ และ
นักเรียน ผู้บริหารระดับสูง หรือฝ่ายบริหารของโรงเรียน เพื่อให้บรรลุตามทิศทางที่ก าหนดไว้ต้อง
ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนและเป็นผู้น าในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน การมุ่งเน้นบุคลากร (ด้านที่  5) การจัดการกระบวนการ (ด้านที่6 และ
ผลลัพธ์ (ด้านที่7)) ประกอบกันเป็นกลุ่มผลลัพธ์ โดยบุคลากรและกระบวนการที่ส าคัญ มีบทบาท
ท าให้การด าเนินการส าเร็จและน าไปสู่ผลการด าเนินการโดยรวมขององค์กร (โรงเรียน) ส่วนการวัด 
การคิดวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (ด้านที่4) มีความส าคัญอย่างยิ่งในการท าให้องค์กรมีการ
จัดการที่มีประสิทธิผลและมีการปรับปรุงผลการด าเนินงานโดยใช้ข้อมูลจริงและองค์ความรู้เป็น
แรงผลักดัน การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  เป็นพื้นฐานของระบบการจัดการผลการ
ด าเนินโดยรวม 

สรุปได้ว่า การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพประกอบด้วย 7 ด้าน คือ 1) การ
น าองค์กร (Leadership) 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic planning) 3) การมุ่งเน้นผู้เรียน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and stakeholder focus) 4) การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้  (Measurement analysis and knowledge management) 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 
(Faculty and staff focus) 6) การจั ดการกระบวนการ (Process Management) 7) ผลลัพธ์  
(Performance results) โดยการจัดการคุณภาพต้องการความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของผู้บริหาร
ระดับสูง ที่เริ่มจากการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายคุณภาพ และยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็น
ล าดับแรก ที่ส าคัญ คือโรงเรียนควรชี้แจงให้ครูและบุคลากรเข้าใจความส าคัญของการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน ครูและบุคลากรควรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของโรงเรียนอย่างจริงจัง 
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การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
การประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่

มาตรฐานสากลได้น าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาประยุกต์ใช้โดยก าหนดลักษณะการต้ัง
ค าถามเพื่อชี้ให้เห็นแนวทางการบริหารจัดการของโรงเรียนในด้านต่างๆ ที่ โรงเรียนจะต้อง
ด าเนินการและสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การน าองค์กร (Leadership) 
การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาใน ทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2555-2561) และพบว่ากลไกหนึ่ง เรียกว่า “ระบบการน าองค์การ” 
เป็นระบบสนับสนุนที่ก าหนดหลักการการจัดการศึกษาไว้ ให้สังคมมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา 
และส่งเสริมการกระจายอ านาจทางการศึกษาได้อย่างอิสระและคล่องตัว เนื่องจากระบบการน า
องค์การระยะสั้น ระยะยาว ค่านิยม และความคาดหวัง ในผลการด าเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็นระบบสนับสนุนที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย การกระจายอ านาจ 
การตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้ในส่วนราชการ รวมทั้งตรวจประเมินว่าส่วน
ราชการมีการก ากับดูแลตัวเองที่ดี และด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนได้
อย่างไร 

ส านักงานก.ค.ศ.กระทรวงศึกษาธิการ (2559) ได้กล่าวถึง วิธีการหรือแนวคิดที่
เป็นกลไกสนับสนุนให้การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีอยู่ 2 ประเด็น คือ 

1. การน าองค์กร เป็นการด าเนินการของผู้บริหารของส่วนราชการที่ได้ชี้น า
องค์กร การก ากับดูแลตนเองที่ดี การทบทวนผลการด าเนินการ ประกอบด้วย 

1.1 การก าหนดทิศทางของส่วนราชการ โดยให้ความส าคัญต่อการที่ผู้บริหาร
ระดับสูงจะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม ทิศทาง ผลการด าเนินการที่คาดหวังและการ
ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรขององค์การได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง 

1.2 การก ากับดูแลตัวเองที่ดี โดยให้ความส าคัญต่อการบริหารองค์การที่
ยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ ความรับผิดชอบ ตลอดจนการปกป้องผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ 

1.3  การทบทวนผลการด าเนินการของส่วนราชการ โดยให้ความส าคัญ
ต่อการที่องค์การจะต้องมีการทบทวนผลการด าเนินการ ตลอดจนการน าผลมาปรับปรุงส่วน
ราชการ 

2. ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
และมีการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรมและบ าเพ็ญตนให้เป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย 
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2.1 ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ โดยให้ความส าคัญในการพิจารณาต่อ
การด าเนินการกรณีที่การปฏิบัติงานที่มีผลกระทบน้อย 

2.2 การด าเนินการอย่างมีจริยธรรม โดนให้ความส าคัญต่อการพิจารณา
เรื่อง ที่องค์การมีการด าเนินการอย่างมีจริยธรรม ตลอดจนการวัดและการตรวจติดตามการมี
จริยธรรม 

2.3 การให้สนับสนุนต่อชุมชนที่ส าคัญ โดยให้ความส าคัญต่อการที่
องค์การสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553b)ได้กล่าวถึง การน า
องค์การว่า การบริหารจัดการเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้บริหารโรงเรียนชี้น าการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม 
ผลการด าเนินการที่คาดหวังของโรงเรียนของผู้น าระดับสูงทั้งระบบธรรมาภิบาลของโรงเรียน และ
การด าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมกฎหมายและความรับผิดชอบต่อชุมชน วิธีการที่ผู้น าระดับสูง
สื่อสารกับบุคลากร การพัฒนาผู้น าในอนาคต การวัดผลการด าเนินงานในระดับองค์การปละการ
สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่จริยธรรม และวิธีปฏิบัติที่แสดงถึงความเป็นพลเมืองดี 

เอกชัย กี่สุขพันธ์และคณะ (2553) ได้กล่าวถึง การน าองค์การ ว่าควรมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติการของผู้บริหารในเรื่องของ “การก าหนดทิศทางของสถานการศึกษา” ให้มีความชัดเจน 
เพื่อเป็นกรอบแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองค์การ ซึ่งการก าหนดทิศทาง
ขององค์การดังกล่าวนี้ครอบคลุมใน 4 ประเด็น คือ 

1. วิสัทัศน ์
2. เป้าประสงค์ 
3. ผลการด าเนินงานที่คาดหวัง โดยในการก าหนดผลการด าเนินงานที่

คาดหวังขององค์การ ผู้บริหารต้องค านึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมทุกกลุ่ม 
โดยยึดหลักความโปร่งใสและความชัดเจน 

4. ค่านิยมองค์การ ซึ่งเป็นหลักคิดกรองพฤติกรรมชี้น าในการท างานที่
คาดหวังให้บุคลากรในองค์การปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ถ้าบุคลากรในองค์การปฏิบัติค่านิยมที่
ได้ ก าหนดไว้จะช่วยเสริมการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ 

มาลี สุริยะ (2554) ได้ให้ความหมายของการน าองค์การว่า การน าในองค์การ คือ 
ความสามารถในการขับเคลื่อนหรือสร้างอิทธิพลต่อผู้อ่ืนสู่การท าให้เป้าประสงค์ของปัจเจกบุคคล
หรือของกลุ่มบรรลุส าเร็จ ผู้น าเป็นที่ต้องการในสถานที่ท างาน องค์การ ชุมชนและประเทศ ผู้น าใน
กลุ่มไม่ได้จ ากัดจ านวน ผู้น าที่แท้จริงช่วยทางกลุ่มให้บรรลุในสิ่งที่เขาเชื่อว่า มีความส าคัญ 
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เย็นใจ เลาหวฌิชและคณะ (2555: 140) ได้กล่าวถึงการน าองค์การ ในฐานะ
ผู้บริหารสถานศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา มีบทบาทดังต่อไปนี้ 

1. เป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิต และปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณครู 

2. เป็นผู้น าในด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียน 

3. เป็นผู้น าในการใช้และพัฒนาระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. เป็นผู้น าในการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษา 
5. เป็นผู้น าในการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษา 
6. เป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน โรงเรียน

เครือข่ายและหน่วยงานอื่นๆ 
7. เป็นผู้น าแบบประชาธิปไตยในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งเน้น การท างาน

เป็นทีมและส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริการ 
8. เป็นผู้น าในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
9. เป็นผู้น าในการจัดหางบประมาณสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน 
10. เป็นผู้น าในการบริหารการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล 

ภาวัฒน์ พันธ์แพ (2547) ได้กล่าวถึง การน าองค์กร หมายถึง การด าเนินการที่
ผ่านมาส่วนราชการต่างๆ ได้มีการจัดท าวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ เพื่อเป็นทิศทางในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ในมิตินี้ได้ให้ความส าคัญกับผู้บริหารองค์การ กล่าวคือ องค์การใดจะมีสมรร
ถะสูงหรือไม่นั้น สามารถดูได้จากผู้บริหารว่ามีลักษณะที่ส าคัญดังต่อไปนี้หรือไม่ 

1. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ทิศทาง และความคาดหวังที่
ชัดเจน วิธีการสื่อสารที่ดีในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และขั้นตอนปฏิบัติงานกับบุคลากรทุกระดับ 

2. มีวิธีในการสร้างบรรยากาศการท างาน และผลักดันบุคลากรให้ท างาน
บรรลุตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งมีการกระจายอ านาจให้บุคลากรในระดับต่างๆ สามารถ
ตัดสินใจอย่างเหมาะสม 
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3. มีการก ากับดูแลการท างานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงานและระบบการป้องกันการทุจริต 

4. มีการทบทวนผลการด าเนินการขององค์การ และเปรียบเทียบการท างานกับ
หน่วยงานอ่ืน มีการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลผลการด าเนินงานจากทุกด้าน รวมถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

5. มีการก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรมีการด าเนินการอย่างมีจริยธรรม 
ค าว่าผู้บริหารองค์การในที่นี้ หมายถึง ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการน าองค์การ ก าหนดแนวทางการ
ท างานรวมทั้งการตัดสินใจ เช่น หากเป็นองค์การระดับกรม ผู้บริหาร ได้แก่ อธิบดี รองอธิบดีหาก
เป็นหน่วยงานระดับส านัก/กอง ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการส านัก/กอง หากเป็นอ าเภอ ผู้บริหารก็
คือ นายอ าเภอ เป็นต้น 

สุทธิวัชร์ ทับเจริญ (2549)  ได้กล่าวถึง การน าองค์กรขององค์กรที่เป็นเลิศ
โดยทั่วไปแล้ว จะมีกระบวนการจัดการระบบการน าองค์กรที่ดี  ได้แก่ การก าหนดวิสัยทัศน์และ
ค่านิยมองค์กรจากความมุ่งเน้นที่จะสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลักการสร้างสรรค์ระบบ
การน าองค์กรที่ยั่งยืน การมุ่งสร้างนโยบายด้านการ กระจายอ านาจ ด้านการสร้างนวัตกรรมและ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้น าก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย แสดงความมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมใน
ระบบคุณภาพองค์กร ผู้น าบูรณาการค่านิยมด้านคุณภาพเข้าในทุกระดับของการบริหารจัดการ 
ผู้น าให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนชุมชนอย่างจริงจังหลักการพื้นฐาน
ในการจัดการ คือ 

1. ควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม จากการระดมความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งพนักงาน ลูกค้า ผู้ส่งมอบ 

2. ควรก าหนดสาระส าคัญ ที่แสดงถึงภาระความมุ่งมั่นขององค์กรที่มีต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มหลักๆ อาทิลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และชุมชน 

3. ควรก าหนดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของความท้าทายที่มีความเป็นไปได้ที่จะ
ประสบผลส าเร็จ กล่าวคือ สามารถวัดได้และสามารถท าให้ส าเร็จได้ 

4. ควรมีการสื่อสารท าความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้วยภาษาถ้อน
ค าและวิธีการสื่อสารสองทางที่กระชับ เรียบง่าย เข้าใจง่าย 

5. ควรมีการโน้มน้าว รณรงค์ส่งเสริม และวางระบบสนับสนุน ให้เกิดความมุ่งมั่น
ต้ังใจทั่วทั้งระบบจัดการองค์กรที่จะท าให้เกิดผลส าเร็จตามต้องการ 
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ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร จะมีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวขององค์กร ในหมวดนี้จะให้ความส าคัญกับบทบาทของผู้น าระดับสูงต้ังแต่การ
ก าหนดทิศทางขององค์กร การส่งเสริมค่านิยม การสื่อสาร รวมถึงการเป็นต้นแบบที่ดีทั้ งกับ
บุคลากร ในองค์กร และกับองค์กรอ่ืนๆ นอกจากนั้น องค์กรที่ยั่งยืน นอกจากจะเป็นองค์กรที่เก่ง
แล้ว ยังต้องเป็นองค์กรที่ดีด้วย ดังนั้น ในหมวดนี้จึงมุ่งเน้นให้มีการก ากับดูแลองค์กรที่ดี มีการ
ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย มีจริยธรรมในการท างาน รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ในวงกว้างทั้งในระดับกลยุทธ์และระดับปฏิบัติการ เพื่อน าไปสู่การสร้างความสมบูรณ์ให้กับ
ระบบสิ่งแวดล้อมสังคม และเศรษฐกิจรวมถึงความเข้มแข็งของชุมชนที่ส าคัญ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้กล่าวถึง การน าองค์กร (Leadership) หมายถึง การ
บริหารจัดการเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้บริหารโรงเรียนชี้ น า การก าหนดวิสันทัศน์ ค่านิยม ผลการ
ด าเนินการที่คาดหวังของโรงเรียน ระบบธรรมาภิบาลของโรงเรียน ความรับผิดชอบต่อชุมชน 
วิธีการที่ผู้บริหารสื่อสารกับครูและบุคลากร การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่มี
จริยธรรมและวิธีการปฏิบัติที่แสดงถึงความเป็นพลเมืองดี 

กรอบการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ มีแนวทางด าเนินการ/วิธีการ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 
2553b) มีดังนี้ 

1. ก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจาการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ 
ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียนทั้งสภาพจริงในปัจจุบันและ
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

2. ก าหนดค่านิยมของโรงเรียนในการท างานให้มีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจโดยการมรส่วนร่วมของบุคลากร 

3. ผู้บริหารโรงเรียนสร้างศรัทธาโดยเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฎิบัติงานตาม
ค่านยิมของโรงเรียนเพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ผู้น าขององค์กรนี้ในอนาคต 

4. ผู้บริหารโรงเรียนมีระบบให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพในการท างานอย่าง
เต็มที่ภายใต้การกระจายอ านาจและการบริการแบบมีส่วนร่วม 

5. สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติงานและให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

6. จัดระบบการสื่อสารเพื่อให้ทราบและเกิดการยอมรับในวิสัยทัศน์ ค่านิยม
และผลการด าเนินการที่คาดหวังของโรงเรียนแบบสองทิศทางอย่างหลากหลายรูปแบบ 
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7. ผู้บริหารโรงเรียนสร้างบรยากาศภายในโรงเรียน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงผล 
การด าเนินการ การบรรลุพันธกิจ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ รวมทั้งส่งเสริมและก ากับให้บุคลากร
ประพฤติปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ และมีจริยธรรม 

ตาราง 1 อ านาจ 3 ประการของผู้น า 

อ านาจ 3 ประการของผู้น า 

อ านาจบทบาท 
อ านาจความรู ้
(Knowledge) 

อ านาจ 
ในการโน้มนา้วใจ 

อ านาจท าการ 
(Authority) 

1. ความเป็นผู้น า 
   ของผู้บริหาร 
   ระดับสูง 

1) โลกทัศน์ทีคิวเอ (TQA) 
2) วัฒนธรรมองค์กรแบบ 
    ทีคิวเอ (TQA) 
3) ปัจจัยความเป็นผู้น า 

1) มีความมุ่งมั่นอันแน่ว
แน ่
2) มีทักษะในการส่ือสาร 
3) เป็ นแบบอย่ า งที่ น่ า
ศรัทธา 

คั ด  เ ลื อ ก  บ่ ม
เพาะและพัฒา
ผู้น าคนต่อไป 

2. การมีส่วนร่วม 
   ในกระบวนการ 
   เปล่ียนแปลง 
   ที่ส าคัญๆ 

1) ก าหนดวิสัยทัศน์ของ 
    องค์กร 
2) เข้าใจความต้องการ
ของลูกค้าและคู่แข่ง 
3) ก าหนดเข็มมุ่งประจ าปี 

1) จัดท าและจัด 
    การวิสัยทัศน์ แผนกล
ยุกธ์ 
2) การวางแผนคุณภาพ 
    ทั่วทั้งองค์กร 
3) กระบวนการกระจาย 
    กลยุทธ ์

แต่งตั้ ง  Process 
Management 
Committee และ
ด าเนินการตรวจ
วินิจฉัย 

3. การสร้างกลไก 
   เพื่อผลักดัน 
   การเปล่ียนแปลง 

ก าหนดแม่แบบทีคิ ว เอ 
(TQA) 

จัดท าแผนด าเนินการทีคิว
เอ (TQA Road Map) 

แต่งตั้ง (TQA 
promotion 
Committee) 

 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550)ได้กล่าวว่า เกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติให้ความส าคัญกับผู้น าเป็นอย่างมาก เห็นได้จากค าถามแรกของเกณฑ์ ที่ถามว่า 
“ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรในการก าหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์กร” เพราะผู้น าเป็น
คนที่ส าคัญที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรให้มีการจัดการที่เป็นเลิศได้ กล่าวคือ ผู้น าต้องก าหนด
วิสัยทัศน์ ค่านิยม และถ่ายทอดไปยังเพื่อนร่วมงานผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ เพื่อน าไปปฏิบัติ และ
ยังได้กล่าวอีกว่าอ านาจผู้บริหารมีอยู่ 3 ประเภท  
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สรุปได้ว่า การน าองค์การ คือ การบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนในการชี้น า ก าหนด
วิสัยทัศน์ ก าหนดนโยบาย ค่านิยม พันธกิจและผลการด าเนินการที่คาดหวังของโรงเรียน ส่งเสริม
สนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของหลักธรร
มาภิบาล และความรับผิดชอบต่อชุมชน สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่มีจริยธรรม
และวิธีปฏิบัติที่แสดงถึงความเป็นพลเมืองดีประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อยที่ส าคัญ ได้แก่ 1) 
วิสัยทัศน์ค่านิยมและพันธกิจ หมายถึง การบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
ค่านิมยม พันธกิจ และผลการด าเนินการที่คาดหวังของโรงเรียน สื่อสารและสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริม
สนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรในโรงเรียนมีผลการด าเนินงานที่ดียิ่งขึ้นโดยประพฤติปฏิบัติอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และ 2) การก ากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง หมายถึง การ
ก ากับดูแลการด าเนินการในโรงเรียน ประเมินและปรับปรุงระบบการน าองค์กรและการด าเนินการต่างๆ 
ของโรงเรียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและท าให้บรรลุผลด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชน 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สมบัติ ท้ายเรือค า (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 4 
ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับ “มาก” ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน โดยรวมแล้วสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับ “มาก”
ในทุกด้าน เรียงตามระดับการปฏิบัติจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการ
บริหารงบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป และด้านการบริหารงานบุคคล ข้อเสนอแนะจากผล
การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาควรร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์พัฒนาครูให้มี
ความรู้ความสามารถ เพื่อจะได้น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ควร
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในการออกแบบการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในกลุ่มสาระต่างๆ และจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนควรสร้างความร่วมมือกับชุมชนและ
หน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารงานทั้ง 4 งาน คือ 
งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป โดยมีการน าเสนอ
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รูปแบบที่น าไปสู่การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วย 7 องค์ประกอบด้วยกัน คือ 1) 
หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) การจัดองค์การ 4) การด าเนินการ 5) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 6) การน ารูปแบบ
ไปใช้ และ7) เงื่อนไขความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นั้นทุกโรงเรียนสามารถน าไปใช้ได้ตามบริบทของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี มีชีวิตที่
พอเพียงและยั่งยืน โดยยึดหลักการพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้ความรู้คู่
คุณธรรม 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ 2) ด้านการบริหารงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล 
4) ด้านการบริหารทั่วไป 

เนาวรัตน์ นาคพงษ์ (2555) กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดก าแพงเพชร
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) 
พัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ 3) ประเมินกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดก าแพงเพชร 
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพและ
ปัญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยสอบถามบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด
ก าแพงเพชร  3 กลุ่ม  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  196 คน ครูผู้สอน  346 คน และกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  338 คน  2) พัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด
ก าแพงเพชรโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยน าข้อมูลจากผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 
น ามาจัดท าร่างกลยุทธ์ด้วยการประชุมปฏิบัติการ 2 ครั้ง ครั้งที ่1 จ านวน 11 คน และครั้งที่ 2 จ านวน 
27 คน และตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมของกลยุทธ์โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 8 คน 3) ประเมินกลยุทธ์ที่ปรับปรุงแล้วใน 4 ด้าน คือด้านความสอดคล้อง ด้านความเหมาะสม 
ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเป็นประโยชน์โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 20 คน ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า 1) สภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดก าแพงเพชรโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงนั้น พบว่า ส่วนใหญ่ด าเนินการในด้านการวางแผน สถานศึกษามีการน าข้อมูล
มาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก มีหลักเกณฑ์การด าเนินงานที่ชัดเจน 
แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและสถานศึกษามีการพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 
ปรับปรุง พัฒนาเพื่อให้การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาได้ผลดียิ่งขึ้น 
ส่วนปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ขาดการก าหนดนโยบายการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในสถานศึกษา การด าเนินงานตามแผนที่ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
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การเรียนการสอนค่อนข้างน้อย การติดตามและประเมินผลไม่ต่อเนื่องและการพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขขยายผลและเผยแพร่ยังไม่มีการด าเนินการเชิงประจักษ์ 2) การพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดก าแพงเพชรโดยใช้หลัก  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีดังนี้  2.1) 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมพบว่า มีจุดแข็ง 13 ข้อ จุดอ่อน 8  ข้อ โอกาส 9 ข้อ และอุปสรรค 6 
ข้อ 2.2) กลยุทธ์ที่สร้างขึ้นประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 4  พันธกิจ 4 เป้าประสงค์ 4 ประเด็น กลยุทธ์ 13 
กลยุทธ์ 14 ตัวชี้วัด และ 19 มาตรการ 3) ผลการประเมินกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดก าแพงเพชรโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และมาตรการ มีความสอดคล้องกันในระดับ
มาก และในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และ
มาตรการมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 

ศิลป์ชัย อ่วงตระกูล (2552) การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาพิเศษ
แบบเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ
ปัญหาสภาพการบริหาร ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัด
การศึกษาพิเศษเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2551 
จ านวน 20 โรงเรียน โดยใช้ประชากรทั้งสิ้น 155 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจาก
แบบสอบถามแบบปลายเปิดและการสัมภาษณ์เชิงลึก น าเสนอผลการวิจัยโดยการบรรยาย 
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนร่วม
อยู่ในระดับมาก 2) การบริหารงานวชิาการมีปัญหามากท่ีสุด เรื่อง ไม่มีการด าเนินงานทางด้านการ
วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาพิเศษ อันเป็นผลต่อการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโยลีทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพต่อการจัดการศึกษาพิเศษ 3) แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่จัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนร่วม ควรให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่ง
โรงเรียนควรสนับสนุนและส่งเสริม ส่วนผู้บริหารโรงเรียนควรเป็นผู้น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ควร
ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากร ด าเนินงานไปตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใช้งบประมาณ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
และควรรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษา 

มาลี สุริยะ (2554) การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร ครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 การ
วิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ตามทัศนะของ
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ผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตาม
ต าแหน่ง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ขนาดโรงเรียน จังหวัด รายได้ 
สถานภาพสมรส และวิทยฐานะ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 361 
คน ได้จากวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
และเมื่อพบความแตกต่างจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้วิธีของเซฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1) 
การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา พบว่า งานทั้ง 4 ด้าน (การวางแผนอัตราก าลังและการ
ก าหนดต าแหน่ง, การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ, วินัยและการรักษาวินัยและ
การออกจากราชการ) และภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามไม่พบความแตกต่างกัน เมื่อจ าแนก
ตามต าแหน่ง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ขนาดโรงเรียน จังหวัด 
สถานภาพสมรส และวิทยฐานะ เมื่อจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 รายคู่ ได้แก่ ผู้มีรายได้ 15,000 - 25,000 บาทต่อเดือน 
กับผู้มีรายได้สูงกว่า 25,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 

อัมพร เพชรโชติ (2553)  กระบวนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ตามทัศนะของครูหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยะลา การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทัศนะของครูหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทัศนะของครูหัวหน้าฝ่าย
บริหารงานบุคลากร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา ที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาต่างกันและ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน 3) เพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทัศนะ
ของครูหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย ได้แก่ ครูหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา ปีการศึกษา 
2553 จ านวน 143 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จ านวน 32 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
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ค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วย
วิธีการของเชฟเฟ่ต์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทัศนะของครูหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการออกจากราชการอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามทัศนะของครูหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยะลา จ าแนกตามตัวแปร พบว่า 2.1) ครูหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีทัศนะต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวางแผนอัตราก าลัง
และก าหนดต าแหน่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่
อยู่ในโรงเรียนขนาดกลางมีทัศนะสูงกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก 2.2) ครู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากรที่ปฏิบัติงานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างกัน มีทัศนะต่อ
กระบวนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 3) ผลการรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของครูหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษายะลา ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ได้แก่ อัตราก าลังไม่
เพียงพอ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ได้แก่ การสรรหาบรรจุแต่งตั้งไม่โปร่งใส ข้อเสนอแนะ คือ 
ควรใช้ข้อสอบจากส่วนกลางในการสอบคัดเลือก ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการ ได้แก่ ครูได้รับการอบรมไม่ทั่วถึง ข้อเสนอแนะ คือ การจัดอบรมให้กับครูอย่าง
ทั่วถึง ด้านวินัยและการรักษาวินัย ได้แก่ การบังคับใช้วินัยไม่เข้มงวด ข้อเสนอแนะ คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรเข้มงวดในการรักษาวินัยของบุคลากร ด้านการออกจากราชการ ได้แก่ 
ค่าตอบแทนในการลาออกจากราชการก่อนก าหนดมีน้อย ข้อเสนอแนะ คือ ควรเพิ่มเติม
ค่าตอบแทนให้กับผู้ลาออกจากราชการก่อนก าหนด 

สารีน๊ะ ดอปอ (2553) การปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดยะลา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะของครูใสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดยะลา 2) เปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด
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ยะลา จ าแนกตามตัวแปร เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ขนาดสถานศึกษาและ
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดยะลา และ 3) รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด
ยะลา จ านวน 356 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มี 3 ตอน คือ ตอนที่  1 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ตอนที่ 
2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 42 ข้อ ตอนที่ 3 เป็นแบบค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการเชฟเฟ่ต์ ผลการวิจัย
พบว่า 1) การปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะครู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดยะลา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 2) ครูที่มีเพศ วุฒิ
การศึกษาและปฏิบัติงานในสถานศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนะต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ส่วนครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน
และปฏิบัติงานในสังกัดพื้นที่การศึกษาต่างกัน มีทัศนะต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 
.001 ตามล าดับ 3) ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดยะลารวมทุกด้านพบว่า ครูย้าย
ออกจากพื้นที่มากส่งผลต่อการขาดแคลนครู รองลงมา คือ งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร  
มีน้อย ไม่เพียงพอและครูขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ส าหรับข้อเสนอแนะรวมทุกด้าน 
พบว่า ควรเปิดโอกาสให้ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ ควรให้
ความรู้ในเรื่องวินัยและการรักษาวินัยแก่ครูทุกคน ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาครูให้
เพียงพออย่างต่อเนื่อง ควรเสริมสร้างขวัญก าลังใจและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน และ
ควรมอบหมายงานให้ตรงความรู้ความสามารถของครู 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อน าเสนอแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ด้วยการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อน าข้อมูลมาสร้างร่างแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อท าการประเมินร่าง
แนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยได้
ด าเนินการวิจัยโดยก าหนดระยะในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การศึกษาการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้วยการใช้แบบสอบถาม  

ระยะที่ 2 การน าเสนอแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus group) 

ระยะท่ี 1 การศึกษาการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วย
การใช้แบบสอบถาม  

ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากร ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีทั้งหมด 67 
โรงเรียน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  มีทั้งหมด 52 โรงเรียน ซึ่งเลือกจาก
โรงเรียนที่ได้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มี
ทั้งหมด 28 โรงเรียน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  มีทั้งหมด 41 โรงเรียน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

โดยผู้วิจัยก าหนดผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน รอง
ผู้อ านวยการบริหารงานบุคคลโรงเรียน จ านวน 1 คน  และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 1 คน เลือกโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัด
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อน ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (ศิริชัย กาญจนวาสี & และคณะ, 2555) 

เครื่องมือและการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
ในการวิจัยนี้ใช้เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือในการวิจัย คือ 

1. แบบวิเคราะห์เอกสาร มีลักษณะเป็นแบบวิเคราะห์เอกสารที่สร้างขึ้น เพื่อวิเคราะห์
และสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามกรอบแนวคิด
ในการวิจัย 

2. แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นแบบเลือกตอบและปลายเปิดเพื่อส ารวจ
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับสภาพและ
สภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.1 สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า สรุปและสังเคราะห์ 

2.2 น าร่างเครื่องมือเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือเพื่อตรวจพิจารณาความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม (Index of Item-
Congruence : IOC) โดยใช้เกณฑ์รายข้อมีค่าเท่ากับ 0.50 -1.00 ซึ่งถือว่าข้อนั้นๆ มีความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา และความถูกต้องในการใช้ภาษา แต่ละข้อค าถามมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

+1หมายถึง     มีความสอดคล้อง 
 0 หมายถึง     ไม่แน่ใจ 
-1 หมายถึง     ไม่มีความสอดคล้อง 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้ คือ 
แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษา ก าหนด

กรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามจากเนื้อหา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีทั้งหมด 4 
ตอน ดังนี้ 

ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถามเกี่ ยวกับสถานภาพของผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เกี่ยวกับ เพศ อายุ  วุฒิการศึกษา
สูงสุด ต าแหน่งงานปัจจุบัน ประสบการณ์ท างานในสถานศึกษาแห่งนี้ ขนาดของโรงเรียน  

ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถามเกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ (Likert) ซึ่งมี 5 
ระดับ โดยค่าแต่ละระดับมีความหมาย ดังนี้ 

5 หมายถึง การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในระดับ มากที่สุด 

4 หมายถึง การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในระดับ มาก 

3 หมายถึง การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในระดับ น้อย 

1 หมายถึง การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในระดับ น้อยที่สุด 

ตอนที่  3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด แสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท าหน้าที่พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความถูก
ต้องในการใช้ภาษาโดยผู้วิจัยได้เลือกผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัย (ดังรายนาม
ในภาคผนวก ก) 

ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินผลการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาค่าดัชนีความสอดคล้องและความเหมาะสมเป็นรายข้อ ค่า IOC ที่ค านวณได้ต้องอยู่
ระหว่าง 0.50-1.00 ซึ่งแสดงว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการศึกษา จึงน าข้อค าถามนั้น
ไปใช้ได้ ส่วนข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 แสดงว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับสิ่งที่
ต้องการศึกษา จึงต้องปรับปรุงหรือตัดทิ้งข้อค าถามนั้น 

จากนั้นน าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าดัชนี IOC โดยใช้สูตร 

สูตร  N
RIOC 


 

เมื่อ   IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องของคุณลักษณะที่ต้องการวัดกับ
วัตถุประสงค์ของการวัด 

R แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
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N       แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
ผลการวิเคราะห์หาค่า IOC เป็นรายข้อที่ได้อยู่ระหว่าง 0.50-1.00 มี

จ านวน 63 ข้อ จ าแนกตามค่าคะแนน คือ ค่า IOC = 1.00 มีจ านวน 37 ข้อ ค่า IOC = 0.80 มี
จ านวน 10 ข้อ และค่า IOC = 0.60 มีจ านวน 16 ข้อ ส่วนข้อค าถามที่มี IOC ต่ ากว่า 0.50 มีจ านวน 
7 ข้อ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้เสนอให้ตัดทิ้ง เนื่องจากข้อความนั้นมีความซ้ าซ้อนกับข้อค าถามอ่ืนใน
แบบสอบถามเดียวกัน 

ตอนที่ 4 น าแบบสอบถามไปทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
โดยการน าไปทดลองใช้ (Try out) กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ได้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วย
การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.987 จากนั้นน าแบบสอบถามมาใช้เก็บข้อมูลจริง (รายละเอียด
ในภาคผนวก ข) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองโดยส่งไปที่
โรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และโรงเรียน
มาตรฐานสากลในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2. ด าเนินการส่งแบบสอบถามฉบับจริงไปยังกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 207 ฉบับ และ
ก าหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมและรับคืนด้วยตนเอง 3 สัปดาห ์ 

3. ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ถูกต้องของการตอบแบบสอบถามท่ี
ได้รับคืนมา ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 174 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 84.05 ของ
แบบสอบถามที่ส่งไป แบ่งเป็น ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 55 ฉบับ รองผู้อ านวยการบริหารงาน
บุคคลโรงเรียน จ านวน 57 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 62 ฉบับ จากนั้น
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละกลุ่มโดยการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเพื่อสรุปการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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4. น าผลสรุปการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มา
ด าเนินการวิเคราะห์และสร้างร่างแนวทางการการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยระยะต่อไป 

การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
น าผลจากการเก็บข้อมูลการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

การจัดกระท าข้อมูล ได้ด าเนินการดังนี้  
1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม  ถ้าพบว่าการตอบ

อย่างไม่ต้ังใจ ต้องคัดออกถือว่าไม่สมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น การกรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ครบและการ
ตอบไม่ครบทุกข้อตามที่ผู้วิจัยต้องการ 

2) น าค าตอบของกลุ่มตัวอย่างที่มีความสมบูรณ์มาตรวจให้คะแนนตามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

3) น าเอาข้อมูลมาจัดระบบ วิเคราะห์และแปรผล เพื่อที่จะสามารถสรุปและ
อ้างอิงต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สถิติส าเร็จรูป ซึ่งมีวิธีการวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่  1 เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

วิเคราะห์โดยน าข้อมูลที่ได้มาแจกแจงหาค่าความถี่ (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ 
(Percentage) จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งงานปัจจุบัน ประสบการณ์
ท างานในสถานศึกษาแห่งนี้ ขนาดของโรงเรียน แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่  2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน น ามาวิเคราะห์โดยน าข้อมูลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (x ̅) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน ามาแปลความหมาย และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
รูปแบบตารางประกอบความเรียง โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย 5 ระดับ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.49 - 5.00   หมายถึง   ปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50   หมายถึง   ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50   หมายถึง   ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
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ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50   หมายถึง   ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50   หมายถึง   ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3) น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ มาสร้างร่างแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยระยะต่อไป 

ระยะท่ี 2 การน าเสนอแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เหมาะสม ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus group) 

การวิจัยในขั้นตอนนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อท าการพัฒนาร่างแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม  ด้วยการประชุมสนทนากลุ่ม เพื่อประเมิน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อน าเสนอแนวทางฯ ที่เหมาะสมและสมบูรณ์ต่อไป 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัย 
ในขั้นตอนนี้ มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัย ได้แก่ข้าราชการครูหรือบุคลากรทาง

การศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล ทั้งในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ านวน 30 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในขั้นตอนนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสนทนากลุ่มเกี่ยวกับร่างแนวทางการ

บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการ
บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการบริหารงานด้วยระบบ
คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม มาสร้าง
แบบสนทนากลุ่มเกี่ยวกับร่างแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยประเด็นหลักที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย 

1) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างแนวทางฯ ในด้านการ
วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

2) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างแนวทางฯ ในด้านการ
สรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง 
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3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างแนวทางฯ ในด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

4) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างแนวทางฯ ในด้านวินัย
และการรักษาวินัย 

5) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างแนวทางฯ ในด้านการ
ออกจากราชการ 

2. น าแบบสนทนากลุ่มเกี่ยวกับร่างแนวทางฯ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจปรับปรุงแก้ไข 

3. น าแบบสนทนากลุ่มเกี่ยวกับร่างแนวทางฯ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปด าเนินการ
สรุปเรียบเรียง เพื่อน าไปจัดท าแนวทางฯ ที่สมบูรณ์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประสานงานกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัย เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล
วิจัย พร้อมทั้งนัดหมายวัน เวลา สถานที่ และอธิบายความมุ่งหมายของการวิจัย 

2. ด าเนินการขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถึง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย 

3. น าร่างแนวทางฯ ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
แนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล ประกอบกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามไปด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยวิธีการประชุมกลุ่ม เพื่อประเมินความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่าง
แนวทางฯ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนทนากลุ่มได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง
แนวทางฯ ซึ่งซักถามความคิดเห็นตามประเด็นที่ก าหนดในแบบสนทนากลุ่มโดยผู้วิจัยเป็น
ผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) และใช้เครื่องบันทึกเสียงเพื่อบันทึกการสนทนาร่วมด้วย ซึ่งใช้
เวลาในการประชุมสนทนากลุ่ม ประมาณ 2 ชั่วโมง 

4. น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประชุมสนทนากลุ่มไปปรับปรุงและ
จัดท าแนวทางฯ ที่สมบูรณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลที่ได้จากการถอดเทป

และการจดบันทึกจากการประชุมสนทนากลุ่ม มาจัดหมวดหมู่และจ าแนกผลออกเป็นแต่ละด้าน
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ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัย จากนั้นสรุปเป็น
แนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สมบูรณ์และน าเสนอ
ต่อไป 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเรื่อง “แนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” 
มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
น าเสนอแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่เหมาะสม
ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

�̅� แทน ค่าคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง (Mean) 
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามเพศ อายุ  วุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งงานปัจจุบัน ประสบการณ์ท างานใน
สถานศึกษาแห่งนี้ ขนาดของโรงเรียน จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ   วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ต าแหน่งงานปัจจุบัน ประสบการณ์ท างานในสถานศึกษาแห่งนี้ ขนาดของโรงเรียน จ านวน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่  
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
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ตาราง 2 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
n = 174 

ข้อมูลส่วนตัว จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
          หญิง 
          ชาย 

 
112 
62 

 
64.36 
35.63 

รวม 174 100 
2. อายุ 
          น้อยกว่า 30 ปี 
          30-39 ปี 
          40-49 ปี 
          50 ปีขึ้นไป 

 
31 
28 
59 
56 

 
17.81 
16.09 
33.90 
32.18 

รวม 174 100 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
          ต่ ากว่าปริญญาตรี 
          ปริญญาตรี 
          ปริญญาโท 
          ปริญญาเอก 

 
5 
57 
90 
22 

 
2.87 

32.75 
51.72 
12.64 

รวม 174 100 
4. ต าแหน่งงานปัจจุบัน 
          ผู้อ านวยการโรงเรียน 
          รองผู้อ านวยการบริหารงานบุคคลโรงเรียน 
          ข้าราชการครู 
          บุคลากรทางการศึกษา 

 
55 
57 
40 
22 

 
31.60 
32.75 
22.98 
12.64 

รวม 174 100 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนตัว จ านวน (คน) ร้อยละ 
5. ประสบการณ์ท างานในสถานศึกษาแห่งนี้ 
          น้อยกว่า 5 ปี 
          5-9 ปี 
          10-14 ปี 
          15-19 ปี 
          20 ปีขึ้นไป 

 
60 
56 
23 
17 
18 

 
34.48 
32.18 
13.21 
9.77 

10.34 
รวม 174 100 

6. ขนาดของโรงเรียน และจ านวนนักเรียนใน
สถานศึกษาของท่าน 
     ขนาดกลาง (นักเรียนจ านวน 300-1,000 คน) 
     ขนาดใหญ่ (นักเรียนจ านวน 1,001-2,000 คน) 
     ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนจ านวน 2,001 คน
ขึ้นไป) 

 
 

32 
103 
39 

 
 

18.39 
59.19 
22.41 

รวม 174 100 

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มี
จ านวน 174 คน จ าแนกได้ดังนี้ 

1. เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 112 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.36 และเพศชาย จ านวน 62 คิดเป็นร้อยละ 35.63 ตามล าดับ 

2. อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 40-49 ปี จ านวน 59 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.90 และช่วงอายุ 50 ปีขึ้นปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 32.18 รองลงมามีช่วงอายุน้อยกว่า 
30 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.81 และช่วงอายุ 30-39 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.09 ตามล าดับ 

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาโท 
จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 51.72 และอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.75 รองลงมาอยู่ในระดับปริญญาเอก จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.64 และต่ ากว่าปริญญา
ตรี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.87 ตามล าดับ 
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4. ต าแหน่งงานปัจจุบัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นรอง
ผู้อ านวยการบริหารงานบุคคลโรงเรียน จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 และต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 31.60 รองลงมาเป็นต าแหน่งข้าราชการครู 
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 22.98 และต าแหน่งบุคคลากรทางการศึกษา จ านวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.64 ตามล าดับ 

5. ประสบการณ์ท างานในสถานศึกษาแห่งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ท างานในสถานศึกษาแห่งนี้น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 34.48 และ
ประสบการณ์ท างานในสถานศึกษาแห่งนี้ 5-9 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 32.18 รองลงมามี
ประสบการณ์ท างานในสถานศึกษาแห่งนี้ 10-14 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.21 และมี
ประสบการณ์ท างานในสถานศึกษาแห่งนี้ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.34 และมี
ประสบการณ์ท างานในสถานศึกษาแห่งนี้ 15-19 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.77 ตามล าดับ 

6. ขนาดของโรงเรียน และจ านวนนักเรียนในสถานศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่สังกัดโรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียนจ านวน 1,001-2,000 คน) จ านวน 103 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.19 รองลงมาสังกัดโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนจ านวน 2,001 คนขึ้นไป) จ านวน 
39 คน คิดเป็นร้อยละ 22.41 และสังกัดโรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียนจ านวน 300 -1,000 คน) 
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.39 ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้าน
วินัยและการรักษาวินัย ด้านการออกจากราชการ วิเคราะห์โดยแจกแจงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ดังนี้ 
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ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมและรายด้าน 

n = 174 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการปฏิบัติ 
1. 
 

2. 
3. 
 
4. 
5. 

ด้านการวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง 
ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ด้านวินัยและการรักษาวินัย 
ด้านการออกจากราชการ 

3.57 
 

3.48 
3.62 

 
3.45 
3.41 

1.05 
 

0.81 
0.98 

 
0.66 
0.74 

มาก 
 

ปานกลาง 
มาก 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 รวม 3.41 0.72 ปานกลาง 

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า 

ล าดับ 1 คือ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 

ล าดับ 2 คือ ด้านวินัยและการรักษาวินัย โดยมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 

ล าดับ 3 คือ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง โดยมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 

ล าดับ 4 คือ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง โดยมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 

ล าดับ 5 คือ ด้านการออกจากราชการ โดยมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 

2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มีประสทธิภาพใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้าน
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วินัยและการรักษาวินัย ด้านการออกจากราชการ วิเคราะห์โดยแจกแจงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

 
ตาราง 4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
2 สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โดยจ าแนกเป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวมทุกด้าน 

n = 55 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

 
 

1. 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 

1. ด้านการวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง 
สถานศึกษามีประชุมวางแผน
อัตราก าลัง เพื่อก าหนดต าแหน่ง
บุคลากรสถานศึกษาได้ด าเนินการ
น าเสนอแผนอัตราก าลังต่อต้นสังกัด 
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
สถานศึกษามีการขออัตราก าลังตาม
ต าแหน่งแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ขาดแคลน 
สถานศึกษามีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อให้ความเห็นในการ
จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรใน
สถานศึกษา 
สถานศึกษามีการน าเสนอแผนความ
ต้องการอัตราก าลัง เพื่อขอความ
เห็นชอบต่อต้นสังกัด 

 
 

3.88 
 

3.15 
 
 

3.73 
 
 

3.87 
 
 
 

3.35 

 
 

0.35 
 

0.49 
 
 

0.51 
 
 

0.61 
 
 
 

0.51 

 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 

ปานกลาง 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

6. 
 

7. 
 
 
 
 

8. 
 
 

9. 
 
 
 

10. 
 

11. 
 
 

12. 
 
 

13. 
 

 

บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน
อัตราก าลังของสถานศึกษา 
สถานศึกษาจัดต้ังคณะกรรมการฝ่าย
บริหารงาน หัวหน้างานและหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยประเมินตาม
สภาพที่เป็นจริง ระหว่างภาระงาน
ของสถานศึกษากับก าลังคน 
ผู้บริหารกระจายอ านาจการบริหาร
ในลักษณะของทีม คณะกรรมการ
หรือคณะท างาน 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ ต าแหน่ง 
หน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร 
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
มอบหมายหน้าที่ครั้งต่อไป 
สถานศึกษามีอัตราก าลังคนเพียงพอ
กับภาระงาน 
สถานศึกษามีการจัดประชุมเพื่อ
วิเคราะห์ภาระงาน ก่อนมอบหมาย
ให้ผู้รับผิดชอบ 
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรได้
ร่วมตัดสินใจในการจัดภาระงานตาม
ความสามารถและศักยภาพของ
ตนเอง 
สถานศึกษาด าเนินการประชุม
บุคลากร เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ 

3.13 
 

3.89 
 
 
 
 

3.63 
 
 

3.42 
 
 
 

2.75 
 

3.16 
 
 

3.20 
 
 

3.22 

0.66 
 

0.95 
 
 
 
 

0.79 
 
 

0.62 
 
 
 

0.45 
 

0.59 
 
 

0.63 
 
 

0.53 

ปานกลาง 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 

 
ปานกลาง 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

14. 
 
 
 
 

15. 
 
 
 
 
 

16. 
 
 
 

17. 
 
 
 
 

 
18. 

 
19. 

ผู้บริหารมีการประเมินผล และน าผล
การด าเนินงานมาเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายในแผนงานที่ก าหนด เพื่อ
ปรับปรุงภาระงานให้เหมาะสมกับ
จ านวนบุคลากร 
สถานศึกษามีการประเมินเพื่อขอ
เปลี่ยนแปลงก าหนดต าแหน่งของ
บุคลากรทาง ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.
ศ. ก าหนด 

รวม 
2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
สถานศึกษามีการก าหนดหลักเกณฑ์
ในการสรรหาบุคลากรที่สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนงานการศึกษา
ประจ าปี 
สถานศึกษามีการส ารวจ เสนอเหตุผล
และความจ าเป็นของกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ หรือกลุ่มงานภายใน
สถานศึกษาไปยังส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบใน
การบรรจุแต่งต้ังบุคลากร 
มีการสรรหาบุคลากรโดยสถานศึกษา
ด าเนินการ 
สถานศึกษาด าเนินการสอบคัดเลือก
กรณีพิเศษ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

3.58 
 
 
 
 

3.21 
 
 
 

3.53 
 

3.67 
 
 
 

3.88 
 
 
 
 

 
3.71 

 
3.16 

0.75 
 
 
 
 

0.54 
 
 
 

0.97 
 

0.77 
 
 
 

1.14 
 
 
 
 

 
0.43 

 
0.67 

มาก 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

 
มาก 

 
ปานกลาง 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

20. 
 
 
 

21. 
 
 

22. 
 
 
 
 
 
 

23. 
 
 

24. 
 
 

25. 
 
 
 
 

26. 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ สถานศึกษาได้จัดสรร
บุคลากรที่เหมาะสมให้ท าหน้าที่
รักษาราชการแทน 
สถานศึกษามีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาค าร้องของผู้ประสงค์ย้าย
และผู้รับย้าย 
สถานศึกษามีหลักเกณฑ์ในการจ้าง
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดย
วิเคราะห์คุณลักษณะและสมรรถนะ 
ตรงตามขอบข่ายงานที่ต้องการ 

รวม 
3. ด้านการเสริมสร้างประสทิธภิาพใน
การปฏิบัติงาน 
สถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่
เพิ่งได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นบุคลากร 
ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และ
พันธกิจของสถานศึกษา 
ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แจ้งภาระงานและเกณฑ์การประเมินผล
งานตามมาตรฐานสากลแก่บุคลากร 
ก่อนมีการมอบหมายหน้าที่เพื่อ
ปฏิบัติงาน 
สถานศึกษาด าเนินการอบรมพร้อม
จัดท าคู่มือให้ความรู้แก่บุคลากร ก่อน
มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัตงิาน 

3.57 
 
 
 

3.28 
 
 

3.33 
 
 
 

3.49 
 
 

3.54 
 
 

3.72 
 
 

3.86 
 
 
 
 

3.37 

0.86 
 
 
 

0.51 
 
 

0.58 
 
 
 

0.75 
 
 

0.60 
 
 

0.39 
 
 

0.48 
 
 
 
 

0.97 

มาก 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 
 

ปานกลาง 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

27. 
 
 

28. 
 
 
 

29. 
 
 
 
 

30. 
 
 
 

31. 
 
 

32. 
 
 

33. 
 

 

ผู้บริหารมอบหมายงานแก่บุคลากร 
ตามคุณลักษณะเฉพาะงานและ
ต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ 
สถานศึกษาให้บุคลากรได้อบรมเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะความรู้ ตรงตาม
คุณลักษณะเฉพาะงานและต าแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบ 
สถานศึกษาด าเนินการติดตามผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศที่จัดเก็บไว้อย่างเป็น
ระบบตามมาตรฐานสากล เพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สถานศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นใน
ด้านต่าง ๆ จากการประชุมกับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนา
ตนเองของบุคลากร 
บุคลากรได้ประชุมตกลงร่วมกัน 
เกี่ยวกับการก าหนดหลักสูตรในการ
พัฒนาตนเองต่อไป 
ผู้บริหารมีการติดตามและประเมินผล
การพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ของ
บุคลากร 
ผู้บริหารน าผลการประเมินการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรไปใช้ใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

3.55 
 
 

3.37 
 
 
 

3.34 
 
 
 
 

3.00 
 
 
 

3.35 
 
 

3.77 
 
 

3.48 

0.71 
 
 

0.77 
 
 
 

0.56 
 
 
 
 

0.44 
 
 
 

0.61 
 
 

0.62 
 
 

0.53 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

34. 
 
 
 
 
 

35. 
 
 
 

36. 
 
 

37. 
 

38. 
 
 

39. 
 
 

40. 
 
 

41. 
 

ผู้บริหารมีการติดตามและประเมินผล
การพัฒนาบุคลากร โดยการน าเสนอ
การปฏิบัติงานต่อที่ประชุมของ
สถานศึกษา เพื่อพิจารณาวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
ต่อไป 
แผนการด าเนินงานของสถานศึกษา
มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 
สถานศึกษามีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาความดี
ความชอบของบุคลากร 
สถานศึกษามีการชี้แจงหลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร 
สถานศึกษาจัดอบรม เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพีที่
เหมาะสม และเจตคติที่ดีของบุคลากร 
สถานศึกษาสนับสนนุให้บุคลากรได้
ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 
สถานศึกษาจัดให้มีสวัสดิการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกแก่บุคลากรอย่าง
เหมาะสมทั่วถึง 
สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากร 
เช่น เงิน อุปกรณ์ มาใชใ้นการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ได้ 

3.41 
 
 
 
 
 

3.22 
 
 
 

3.49 
 
 

3.32 
 

3.50 
 
 

3.41 
 
 

3.47 
 
 

3.38 

0.98 
 
 
 
 
 

1.01 
 
 
 

0.61 
 
 

0.56 
 

0.81 
 
 

0.66 
 
 

0.92 
 
 

0.77 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

42. 
 
 

43. 
 
 
 

44. 
 
 
 

45. 
 
 
 

46. 
 
 
 
 

47. 
 

สถานศึกษามีอุปกรณ์และเครื่องมือ
อิเล็คทรอนิคที่ทันสมัย เพียงพอต่อ
การใช้งาน 
ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรใช้
เทคโนโลยีและข้อมูลที่ทันสมัยใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น งานวิจัยในชั้น
เรียน นวัตกรรมการสอน เป็นต้น 
ผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการก าหนดเกณฑ์พิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี ในส่วนที่
เป็นความรับผิดชอบของสถานศึกษา 
สถานศึกษาด าเนินการพิจารณาขั้น
เงินเดือนประจ าปีแก่บุคลากร ซึ่งผล
การปฏิบัติงาน โดยใช้หลักคุณธรรม
และมีความโปร่งใส 
ผู้บริหารสามารถให้ค าปรึกษา 
แนะน าประกอบผลการประเมิน   
การปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรได้
ปรับปรุงพัฒนาตนเองในการเลื่อน
วิทยฐานะต่อไป 
ผู้บริหารสร้างบรรยากาศให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการ
สร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ
การปฏิบัติงานให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

3.49 
 
 

3.34 
 
 
 

3.57 
 
 
 

3.51 
 
 
 

3.54 
 
 
 
 

3.72 

0.75 
 
 

0.67 
 
 
 

0.88 
 
 
 

0.97 
 
 
 

0.79 
 
 
 
 

0.67 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

48. 
 
 

49. 
 
 
 
 

50. 
 

51. 
 
 

52. 
 
 

53. 
 
 
 

54. 
 
 

55. 
 

 

บุคลากรปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มใจ เต็มศักยภาพ
และภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
สถานศึกษา 
สถานศึกษามีการยกย่องชมเชยให้
รางวัลเป็นการตอบแทน เพื่อบ ารุง
ขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร 

รวม 
4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย 
ผู้บริหารปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
และจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี 
สถานศึกษามีการสร้างบรรยากาศ 
เพื่อส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและจริยธรรม 
มีการก าหนดมาตรการและบทลงโทษ
ต่อการกระท าและประพฤติผิดวินัยของ
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
สถานศึกษามีกระบวนการในการ
ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤตปิฏิบัติตน
ให้ถูกต้องตามระเบียบแนวปฏิบัติด้าน
วินัย 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
เจตคติที่ดีและพฤติกรรมที่ถูกตอ้ง
เหมาะสมของบุคลากร 
สถานศึกษามีการชี้แจง จัดท าคู่มือแนว
ปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับวินัยใหแ้ก่
บุคลากร 

3.28 
 
 

3.52 
 
 

3.59 
 

3.67 
 

3.36 
 
 

3.52 
 
 

3.55 
 
 
 

3.44 
 
 

3.30 

0.81 
 
 

0.64 
 
 

0.86 
 

0.79 
 

0.62 
 
 

1.00 
 
 

0.97 
 
 
 

0.76 
 
 

0.69 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

56. 
 
 
 

57. 
 
 
 
 

58. 
 
 

59. 
 
 
 
 
 
 

60. 
 
 

61. 

สถานศึกษามีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อด าเนินการ
สอบสวนข้อเท็จจริงในทุกกรณีที่
เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
บุคลากร 
สถานศึกษาด าเนินการกับบุคลากรที่
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ด้วยความ
เป็นธรรม 

รวม 
5. ด้านการออกจากราชการ 
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ข้อมูล
บุคลากรทราบกฎหมายเกี่ยวกับการ
ออกจากราชการ 
สถานศึกษาชี้แจงการให้ออกจาก
ราชการกรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ า
กว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา(ก.ค.ศ.) ก าหนด 
สถานศึกษาก าหนดมาตรการควบคุม
ความประพฤติของบุคลากรให้เป็น
ตามระเบียบทางราชการ 
สถานศึกษาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรอย่างยุติธรรมและโปร่งใส 

3.56 
 
 
 

3.47 
 
 

3.48 
 

3.54 
 
 

3.51 
 
 
 
 
 
 

3.44 
 
 

3.68 

0.88 
 
 
 

0.73 
 
 

0.68 
 

0.70 
 
 

0.76 
 
 
 
 
 
 

0.69 
 
 

1.04 

มาก 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

62. 
 
 
 

63. 

การให้ออกจากราชการไว้ก่อน กรณี
บุคลากรถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย
ร้ายแรง สถานศึกษาพิจารณาด้วย
ความถูกต้องและมีความยุติธรรม 
สถานศึกษามีการประสานงานและ
บริการด้านสิทธิประโยชน์ภายหลัง
การออกจากราชการ 

รวม 

3.46 
 
 
 

3.61 
 
 

3.47 

0.77 
 
 
 

0.92 
 
 

0.87 

ปานกลาง 
 
 
 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
 รวมทุกด้าน 3.58 0.99 มาก 

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ พบว่า
ระดับการปฏิบัติของผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โดยรวมทุก
ด้าน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 โดยแยกวิเคราะห์เป็นระดับการปฏิบัติรายด้านพบว่า  

ล าดับ 1 คือ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ระดับการปฏิบัติล าดับหนึ่ง คือ ผู้บริหารใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแจ้งภาระงานและเกณฑ์การประเมินผลงานตามมาตรฐานสากลแก่บุคลากร 
ก่อนมีการมอบหมายหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 รองลงมา คือ
ผู้บริหารมีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ของบุคลากร อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และระดับการปฏิบัติล าดับสุดท้าย คือ สถานศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นใน
ด้านต่าง ๆ จากการประชุมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากร อยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 

ล าดับ 2 คือ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง โดยมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ระดับการปฏิบัติล าดับหนึ่ง คือ สถานศึกษาจัดต้ังคณะกรรมการ
ฝ่ายบริหารงาน หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โดยประเมินตามสภานที่เป็นจริง 
ระหว่างภาระงานของสถานศึกษากับก าลังคน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 รองลงมา คือ 
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สถานศึกษามีประชุมวางแผนอัตราก าลัง เพื่อก าหนดต าแหน่งบุคลากร อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.88 และระดับการปฏิบัติล าดับสุดท้าย คือ สถานศึกษามีอัตราก าลังคนเพียงพอกับภาระ
งาน อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 

ล าดับ 3 คือ ด้านวินัยและการรักษาวินัย โดยมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 ระดับการปฏิบัติล าดับหนึ่ง คือ ผู้บริหารปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและ
จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 รองลงมา คือ สถานศึกษามีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อด าเนินก่รสอบสวนข้อเท็จจริงในทุกกรณีที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา
เกี่ยวกับบุคลากร อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และระดับการปฏิบัติล าดับสุดท้าย คือ 
สถานศึกษามีการชี้แจง จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับวินัยให้แก่บุคลากร อยู่ในระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 

ล าดับ 4 คือ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง โดยมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ระดับการปฏิบัติล าดับหนึ่ง คือ สถานศึกษามีการส ารวจ เสนอเหตุผลและ
ความจ าเป็นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มงานภายในสถานศึกษาไปยังส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบในการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 
รองลงมา คือ มีการสรรหาบุคลากรโดยสถานศึกษาด าเนินการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.71 และระดับการปฏิบัติล าดับสุดท้าย คือ สถานศึกษาด าเนินการสอบคัดเลือกกรณีพิเศษ เพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.16 

ล าดับ 5 คือ ด้านการออกจากราชการ โดยมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 ระดับการปฏิบัติล าดับหนึ่ง คือ สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรอย่างยุติธรรมและโปร่งใส อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 
รองลงมา คือ สถานศึกษามีการประสานงานและบริการด้านสิทธิประโยชน์ภายหลังการออกจาก
ราชการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และระดับการปฏิบัติล าดับสุดท้าย คือ สถานศึกษา
ก าหนดมาตรการควบคุมความประพฤติของบุคลากรให้เป็นตามระเบียบทางราชการ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 
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ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของรองผู้อ านวยการบริหารงาน
บุคคลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยจ าแนกเป็นรายข้อ รายด้าน และ
โดยรวมทุกด้าน 

n = 57 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

 
 

1. 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 

1. ด้านการวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง 
สถานศึกษามีประชุมวางแผน
อัตราก าลัง เพื่อก าหนดต าแหน่ง
บุคลากรสถานศึกษาได้ด าเนินการ
น าเสนอแผนอัตราก าลังต่อต้นสังกัด 
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
สถานศึกษามีการขออัตราก าลังตาม
ต าแหน่งแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ขาดแคลน 
สถานศึกษามีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อให้ความเห็นในการ
จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรใน
สถานศึกษา 
สถานศึกษามีการน าเสนอแผนความ
ต้องการอัตราก าลัง เพื่อขอความ
เห็นชอบต่อต้นสังกัด 

 
 

3.91 
 

3.45 
 
 

3.83 
 
 

3.82 
 
 
 

3.44 

 
 

1.14 
 

0.75 
 
 

0.94 
 
 

0.69 
 
 
 

0.53 

 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 

ปานกลาง 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

6. 
 

7. 
 
 
 
 

8. 
 
 

9. 
 
 
 

10. 
 

11. 
 
 

12. 
 
 

13. 
 

 

บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน
อัตราก าลังของสถานศึกษา 
สถานศึกษาจัดต้ังคณะกรรมการฝ่าย
บริหารงาน หัวหน้างานและหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยประเมินตาม
สภาพที่เป็นจริง ระหว่างภาระงาน
ของสถานศึกษากับก าลังคน 
ผู้บริหารกระจายอ านาจการบริหาร
ในลักษณะของทีม คณะกรรมการ
หรือคณะท างาน 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ ต าแหน่ง 
หน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร 
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
มอบหมายหน้าที่ครั้งต่อไป 
สถานศึกษามีอัตราก าลังคนเพียงพอ
กับภาระงาน 
สถานศึกษามีการจัดประชุมเพื่อ
วิเคราะห์ภาระงาน ก่อนมอบหมาย
ให้ผู้รับผิดชอบ 
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรได้
ร่วมตัดสินใจในการจัดภาระงานตาม
ความสามารถและศักยภาพของ
ตนเอง 
สถานศึกษาด าเนินการประชุม
บุคลากร เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ 

3.56 
 

3.94 
 
 
 
 

3.72 
 
 

3.47 
 
 
 

3.00 
 

3.26 
 
 

3.45 
 
 

3.55 

1.05 
 

1.20 
 
 
 
 

0.86 
 
 

0.71 
 
 
 

0.43 
 

0.65 
 
 

0.86 
 
 

1.10 

มาก 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 

 
มาก 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

14. 
 
 
 
 

15. 
 
 
 
 
 

16. 
 
 
 

17. 
 
 
 
 

 
18. 

 
19. 

ผู้บริหารมีการประเมินผล และน าผล
การด าเนินงานมาเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายในแผนงานที่ก าหนด เพื่อ
ปรับปรุงภาระงานให้เหมาะสมกับ
จ านวนบุคลากร 
สถานศึกษามีการประเมินเพื่อขอ
เปลี่ยนแปลงก าหนดต าแหน่งของ
บุคลากรทาง ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.
ศ. ก าหนด 

รวม 
2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
สถานศึกษามีการก าหนดหลักเกณฑ์
ในการสรรหาบุคลากรที่สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนงานการศึกษา
ประจ าปี 
สถานศึกษามีการส ารวจ เสนอเหตุผล
และความจ าเป็นของกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ หรือกลุ่มงานภายใน
สถานศึกษาไปยังส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบใน
การบรรจุแต่งต้ังบุคลากร 
มีการสรรหาบุคลากรโดยสถานศึกษา
ด าเนินการ 
สถานศึกษาด าเนินการสอบคัดเลือก
กรณีพิเศษ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

3.50 
 
 
 
 

3.32 
 
 
 

3.64 
 

3.56 
 
 
 

3.83 
 
 
 
 

 
3.91 

 
3.24 

0.75 
 
 
 
 

0.67 
 
 
 

1.15 
 

0.91 
 
 
 

1.11 
 
 
 
 

 
1.22 

 
0.79 

มาก 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

 
มาก 

 
ปานกลาง 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

20. 
 
 
 

21. 
 
 

22. 
 
 
 
 
 
 

23. 
 
 

24. 
 
 

25. 
 
 
 
 

26. 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ สถานศึกษาได้จัดสรร
บุคลากรที่เหมาะสมให้ท าหน้าที่
รักษาราชการแทน 
สถานศึกษามีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาค าร้องของผู้ประสงค์ย้าย
และผู้รับย้าย 
สถานศึกษามีหลักเกณฑ์ในการจ้าง
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดย
วิเคราะห์คุณลักษณะและสมรรถนะ 
ตรงตามขอบข่ายงานที่ต้องการ 

รวม 
3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
สถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่
เพิ่งได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นบุคลากร 
ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และ
พันธกิจของสถานศึกษา 
ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แจ้งภาระงานและเกณฑ์การประเมินผล
งานตามมาตรฐานสากลแก่บุคลากร 
ก่อนมีการมอบหมายหน้าที่เพื่อ
ปฏิบัติงาน 
สถานศึกษาด าเนินการอบรมพร้อม
จัดท าคู่มือให้ความรู้แก่บุคลากร ก่อน
มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัตงิาน 

3.50 
 
 
 

3.33 
 
 

3.67 
 
 
 

3.61 
 
 

3.52 
 
 

3.69 
 
 

3.88 
 
 
 
 

3.46 

0.85 
 
 
 

0.61 
 
 

0.88 
 
 
 

0.92 
 
 

0.66 
 
 

0.81 
 
 

1.13 
 
 
 
 

0.97 

มาก 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 
 

ปานกลาง 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

27. 
 
 

28. 
 
 
 

29. 
 
 
 
 

30. 
 
 
 

31. 
 
 

32. 
 
 

33. 
 

 

ผู้บริหารมอบหมายงานแก่บุคลากร 
ตามคุณลักษณะเฉพาะงานและ
ต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ 
สถานศึกษาให้บุคลากรได้อบรมเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะความรู้ ตรงตาม
คุณลักษณะเฉพาะงานและต าแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบ 
สถานศึกษาด าเนินการติดตามผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศที่จัดเก็บไว้อย่างเป็น
ระบบตามมาตรฐานสากล เพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สถานศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นใน
ด้านต่าง ๆ จากการประชุมกับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนา
ตนเองของบุคลากร 
บุคลากรได้ประชุมตกลงร่วมกัน 
เกี่ยวกับการก าหนดหลักสูตรในการ
พัฒนาตนเองต่อไป 
ผู้บริหารมีการติดตามและประเมินผล
การพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ของ
บุคลากร 
ผู้บริหารน าผลการประเมินการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรไปใช้ใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

3.59 
 
 

3.57 
 
 
 

3.45 
 
 
 
 

2.98 
 
 
 

3.31 
 
 

3.81 
 
 

3.36 

0.84 
 
 

0.95 
 
 
 

0.71 
 
 
 
 

0.53 
 
 
 

0.61 
 
 

0.98 
 
 

0.63 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

34. 
 
 
 
 
 

35. 
 
 
 

36. 
 
 

37. 
 

38. 
 
 

39. 
 

40. 
 
 

41. 
 

ผู้บริหารมีการติดตามและประเมินผล
การพัฒนาบุคลากร โดยการน าเสนอ
การปฏิบัติงานต่อที่ประชุมของ
สถานศึกษา เพื่อพิจารณาวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
ต่อไป 
แผนการด าเนินงานของสถานศึกษา
มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 
สถานศึกษามีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาความดี
ความชอบของบุคลากร 
สถานศึกษามีการชี้แจงหลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร 
สถานศึกษาจัดอบรม เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพีที่
เหมาะสม และเจตคติที่ดีของบุคลากร 
สถานศึกษาสนับสนนุให้บุคลากรได้
ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 
สถานศึกษาจัดให้มีสวัสดิการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกแก่บุคลากรอย่าง
เหมาะสมทั่วถึง 
สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากร 
เช่น เงิน อุปกรณ์ มาใชใ้นการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ได้ 

3.53 
 
 
 
 
 

3.20 
 
 
 

3.45 
 
 

3.40 
 

3.52 
 
 

3.48 
 
 

3.47 
 
 

3.40 

0.98 
 
 
 
 
 

0.84 
 
 
 

0.63 
 
 

0.63 
 

0.82 
 
 

0.66 
 
 

0.98 
 
 

0.78 

มาก 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

42. 
 
 

43. 
 
 
 

44. 
 
 
 

45. 
 
 
 

46. 
 
 
 
 

47. 
 

สถานศึกษามีอุปกรณ์และเครื่องมือ
อิเล็คทรอนิคที่ทันสมัย เพียงพอต่อ
การใช้งาน 
ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรใช้
เทคโนโลยีและข้อมูลที่ทันสมัยใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น งานวิจัยในชั้น
เรียน นวัตกรรมการสอน เป็นต้น 
ผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการก าหนดเกณฑ์พิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี ในส่วนที่
เป็นความรับผิดชอบของสถานศึกษา 
สถานศึกษาด าเนินการพิจารณาขั้น
เงินเดือนประจ าปีแก่บุคลากร ซึ่งผล
การปฏิบัติงาน โดยใช้หลักคุณธรรม
และมีความโปร่งใส 
ผู้บริหารสามารถให้ค าปรึกษา 
แนะน าประกอบผลการประเมิน   
การปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรได้
ปรับปรุงพัฒนาตนเองในการเลื่อน
วิทยฐานะต่อไป 
ผู้บริหารสร้างบรรยากาศให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการ
สร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ
การปฏิบัติงานให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

3.38 
 
 

3.67 
 
 
 

3.44 
 
 
 

3.52 
 
 
 

3.61 
 
 
 
 

3.64 

0.75 
 
 

0.87 
 
 
 

0.84 
 
 
 

0.97 
 
 
 

0.86 
 
 
 
 

0.74 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

48. 
 
 

49. 
 
 
 
 

50. 
 

51. 
 
 

52. 
 
 

53. 
 
 
 

54. 
 
 

55. 
 

 

บุคลากรปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มใจ เต็มศักยภาพ
และภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
สถานศึกษา 
สถานศึกษามีการยกย่องชมเชยให้
รางวัลเป็นการตอบแทน เพื่อบ ารุง
ขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร 

รวม 
4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย 
ผู้บริหารปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
และจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี 
สถานศึกษามีการสร้างบรรยากาศ 
เพื่อส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและจริยธรรม 
มีการก าหนดมาตรการและบทลงโทษ
ต่อการกระท าและประพฤติผิดวินัยของ
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
สถานศึกษามีกระบวนการในการ
ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤตปิฏิบัติตน
ให้ถูกต้องตามระเบียบแนวปฏิบัติด้าน
วินัย 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
เจตคติที่ดีและพฤติกรรมที่ถูกตอ้ง
เหมาะสมของบุคลากร 
สถานศึกษามีการชี้แจง จัดท าคู่มือแนว
ปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับวินัยใหแ้ก่
บุคลากร 

3.46 
 
 

3.57 
 
 

3.66 
 

3.62 
 

3.55 
 
 

3.50 
 
 

3.48 
 
 
 

3.45 
 
 

3.28 

0.94 
 
 

0.76 
 
 

0.97 
 

0.88 
 

0.76 
 
 

1.00 
 
 

0.66 
 
 
 

0.76 
 
 

0.68 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

56. 
 
 
 

57. 
 
 
 
 

58. 
 
 

59. 
 
 
 
 
 
 

60. 
 
 

61. 

สถานศึกษามีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อด าเนินการ
สอบสวนข้อเท็จจริงในทุกกรณีที่
เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
บุคลากร 
สถานศึกษาด าเนินการกับบุคลากรที่
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ด้วยความ
เป็นธรรม 

รวม 
5. ด้านการออกจากราชการ 
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ข้อมูล
บุคลากรทราบกฎหมายเกี่ยวกับการ
ออกจากราชการ 
สถานศึกษาชี้แจงการให้ออกจาก
ราชการกรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ า
กว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา(ก.ค.ศ.) ก าหนด 
สถานศึกษาก าหนดมาตรการควบคุม
ความประพฤติของบุคลากรให้เป็น
ตามระเบียบทางราชการ 
สถานศึกษาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรอย่างยุติธรรมและโปร่งใส 

3.51 
 
 
 

3.49 
 
 

3.49 
 

3.52 
 
 

3.56 
 
 
 
 
 
 

3.41 
 
 

3.71 

0.76 
 
 
 

0.79 
 
 

0.75 
 

0.73 
 
 

0.82 
 
 
 
 
 
 

0.84 
 
 

1.15 

มาก 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

62. 
 
 
 

63. 

การให้ออกจากราชการไว้ก่อน กรณี
บุคลากรถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย
ร้ายแรง สถานศึกษาพิจารณาด้วย
ความถูกต้องและมีความยุติธรรม 
สถานศึกษามีการประสานงานและ
บริการด้านสิทธิประโยชน์ภายหลัง
การออกจากราชการ 

รวม 

3.49 
 
 
 

3.51 
 
 

3.55 

0.85 
 
 
 

0.92 
 
 

0.95 

ปานกลาง 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 รวมทุกด้าน 3.64 1.07 มาก 

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ พบว่า
ระดับการปฏิบัติของรองผู้อ านวยการบริหารงานบุคคลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจั งหวั ดกรุ ง เทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้ นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 โดยแยกวิเคราะห์เป็น
ระดับการปฏิบัติรายด้านพบว่า  

ล าดับ 1 คือ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66  ระดับการปฏิบัติล าดับหนึ่ง คือ ผู้บริหารใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแจ้งภาระงานและเกณฑ์การประเมินผลงานตามมาตรฐานสากลแก่บุคลากร 
ก่อนมีการมอบหมายหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 รองลงมา คือ
ผู้บริหารมีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ของบุคลากร อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และระดับการปฏิบัติล าดับสุดท้าย คือ สถานศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นใน
ด้านต่าง ๆ จากการประชุมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากร อยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 

ล าดับ 2 คือ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง โดยมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64  ระดับการปฏิบัติล าดับหนึ่ง คือ สถานศึกษาจัดต้ัง
คณะกรรมการฝ่ายบริหารงาน หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โดยประเมินตามสภาน
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ที่เป็นจริง ระหว่างภาระงานของสถานศึกษากับก าลังคน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 
รองลงมา คือ สถานศึกษามีประชุมวางแผนอัตราก าลัง เพื่อก าหนดต าแหน่งบุคลากร อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และระดับการปฏิบัติล าดับสุดท้าย คือ สถานศึกษามีอัตราก าลังคน
เพียงพอกับภาระงาน อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 

ล าดับ 3 คือ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง โดยมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ระดับการปฏิบัติล าดับหนึ่ง คือ มีการสรรหาบุคลากรโดยสถานศึกษา
ด าเนินการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 รองลงมา คือ สถานศึกษามีการส ารวจ เสนอ
เหตุผลและความจ าเป็นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มงานภายในสถานศึกษาไปยังส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบในการบรรจุแต่งต้ังบุคลากร อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.83 และระดับการปฏิบัติล าดับสุดท้าย คือ สถานศึกษาด าเนินการสอบคัดเลือกกรณี
พิเศษ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.24 

ล าดับ 4 คือ ด้านการออกจากราชการ โดยมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ระดับการปฏิบัติล าดับหนึ่ง คือ สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรอย่างยุติธรรมและโปร่งใส อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 
รองลงมา คือ สถานศึกษาชี้แจงการให้ออกจากราชการกรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ก าหนด อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และระดับการ
ปฏิบัติล าดับสุดท้าย คือ สถานศึกษาก าหนดมาตรการควบคุมความประพฤติของบุคลากรให้เป็น
ตามระเบียบทางราชการ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 

ล าดับ 5 คือ ด้านวินัยและการรักษาวินัย  โดยมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 ระดับการปฏิบัติล าดับหนึ่ง คือ ผู้บริหารปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและ
จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 รองลงมา คือ สถานศึกษามีการ
สร้างบรรยากาศ เพื่อส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรม อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 และระดับการปฏิบัติล าดับสุดท้าย คือ สถานศึกษามีการชี้แจง จัดท าคู่มือ
แนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับวินัยให้แก่บุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยจ าแนกเป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวมทุกด้าน 

n = 62 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

 
 

1. 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 

1. ด้านการวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง 
สถานศึกษามีประชุมวางแผน
อัตราก าลัง เพื่อก าหนดต าแหน่ง
บุคลากรสถานศึกษาได้ด าเนินการ
น าเสนอแผนอัตราก าลังต่อต้นสังกัด 
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
สถานศึกษามีการขออัตราก าลังตาม
ต าแหน่งแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ขาดแคลน 
สถานศึกษามีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อให้ความเห็นในการ
จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรใน
สถานศึกษา 
สถานศึกษามีการน าเสนอแผนความ
ต้องการอัตราก าลัง เพื่อขอความ
เห็นชอบต่อต้นสังกัด 

 
 

3.75 
 

3.34 
 
 

3.61 
 
 

3.54 
 
 
 

3.42 

 
 

0.98 
 

0.64 
 
 

0.88 
 
 

0.79 
 
 
 

0.62 

 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 

ปานกลาง 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

6. 
 

7. 
 
 
 
 

8. 
 
 

9. 
 
 
 

10. 
 

11. 
 
 

12. 
 
 

13. 
 

 

บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน
อัตราก าลังของสถานศึกษา 
สถานศึกษาจัดต้ังคณะกรรมการฝ่าย
บริหารงาน หัวหน้างานและหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยประเมินตาม
สภาพที่เป็นจริง ระหว่างภาระงาน
ของสถานศึกษากับก าลังคน 
ผู้บริหารกระจายอ านาจการบริหาร
ในลักษณะของทีม คณะกรรมการ
หรือคณะท างาน 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ ต าแหน่ง 
หน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร 
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
มอบหมายหน้าที่ครั้งต่อไป 
สถานศึกษามีอัตราก าลังคนเพียงพอ
กับภาระงาน 
สถานศึกษามีการจัดประชุมเพื่อ
วิเคราะห์ภาระงาน ก่อนมอบหมาย
ให้ผู้รับผิดชอบ 
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรได้
ร่วมตัดสินใจในการจัดภาระงานตาม
ความสามารถและศักยภาพของ
ตนเอง 
สถานศึกษาด าเนินการประชุม
บุคลากร เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ 

3.48 
 

 3.56 
 
 
 
 

3.56 
 
 

3.48 
 
 
 

2.85 
 

3.34 
 
 

3.40 
 
 

3.51 

0.75 
 

0.94 
 
 
 
 

0.81 
 
 

0.79 
 
 
 

0.56 
 

0.65 
 
 

0.71 
 
 

0.94 

ปานกลาง 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 

 
มาก 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

14. 
 
 
 
 

15. 
 
 
 
 
 

16. 
 
 
 

17. 
 
 
 
 

 
18. 

 
19. 

ผู้บริหารมีการประเมินผล และน าผล
การด าเนินงานมาเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายในแผนงานที่ก าหนด เพื่อ
ปรับปรุงภาระงานให้เหมาะสมกับ
จ านวนบุคลากร 
สถานศึกษามีการประเมินเพื่อขอ
เปลี่ยนแปลงก าหนดต าแหน่งของ
บุคลากรทาง ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.
ศ. ก าหนด 

รวม 
2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
สถานศึกษามีการก าหนดหลักเกณฑ์
ในการสรรหาบุคลากรที่สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนงานการศึกษา
ประจ าปี 
สถานศึกษามีการส ารวจ เสนอเหตุผล
และความจ าเป็นของกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ หรือกลุ่มงานภายใน
สถานศึกษาไปยังส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบใน
การบรรจุแต่งต้ังบุคลากร 
มีการสรรหาบุคลากรโดยสถานศึกษา
ด าเนินการ 
สถานศึกษาด าเนินการสอบคัดเลือก
กรณีพิเศษ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

3.45 
 
 
 
 

3.36 
 
 
 

3.53 
 

3.57 
 
 
 

3.65 
 
 
 
 

 
3.74 

 
3.36 

0.76 
 
 
 
 

0.74 
 
 
 

0.94 
 

0.98 
 
 
 

1.00 
 
 
 
 

 
0.88 

 
0.74 

ปานกลาง 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

 
มาก 

 
ปานกลาง 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

20. 
 
 
 

21. 
 
 

22. 
 
 
 
 
 
 

23. 
 
 

24. 
 
 

25. 
 
 
 
 

26. 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ สถานศึกษาได้จัดสรร
บุคลากรที่เหมาะสมให้ท าหน้าที่
รักษาราชการแทน 
สถานศึกษามีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาค าร้องของผู้ประสงค์ย้าย
และผู้รับย้าย 
สถานศึกษามีหลักเกณฑ์ในการจ้าง
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดย
วิเคราะห์คุณลักษณะและสมรรถนะ 
ตรงตามขอบข่ายงานที่ต้องการ 

รวม 
3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
สถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่
เพิ่งได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นบุคลากร 
ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และ
พันธกิจของสถานศึกษา 
ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แจ้งภาระงานและเกณฑ์การประเมินผล
งานตามมาตรฐานสากลแก่บุคลากร 
ก่อนมีการมอบหมายหน้าที่เพื่อ
ปฏิบัติงาน 
สถานศึกษาด าเนินการอบรมพร้อม
จัดท าคู่มือให้ความรู้แก่บุคลากร ก่อน
มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัตงิาน 

3.53 
 
 
 

3.37 
 
 

3.54 
 
 
 

3.52 
 
 

3.61 
 
 

3.52 
 
 

3.78 
 
 
 
 

3.45 

0.85 
 
 
 

0.71 
 
 

0.97 
 
 
 

0.74 
 
 

0.92 
 
 

0.84 
 
 

1.11 
 
 
 
 

0.85 

มาก 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 
 

ปานกลาง 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

27. 
 
 

28. 
 
 
 

29. 
 
 
 
 

30. 
 
 
 

31. 
 
 

32. 
 
 

33. 
 

 

ผู้บริหารมอบหมายงานแก่บุคลากร 
ตามคุณลักษณะเฉพาะงานและ
ต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ 
สถานศึกษาให้บุคลากรได้อบรมเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะความรู้ ตรงตาม
คุณลักษณะเฉพาะงานและต าแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบ 
สถานศึกษาด าเนินการติดตามผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศที่จัดเก็บไว้อย่างเป็น
ระบบตามมาตรฐานสากล เพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สถานศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นใน
ด้านต่าง ๆ จากการประชุมกับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนา
ตนเองของบุคลากร 
บุคลากรได้ประชุมตกลงร่วมกัน 
เกี่ยวกับการก าหนดหลักสูตรในการ
พัฒนาตนเองต่อไป 
ผู้บริหารมีการติดตามและประเมินผล
การพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ของ
บุคลากร 
ผู้บริหารน าผลการประเมินการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรไปใช้ใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

3.46 
 
 

3.55 
 
 
 

3.51 
 
 
 
 

3.10 
 
 
 

3.38 
 
 

3.75 
 
 

3.35 

0.62 
 
 

0.79 
 
 
 

0.75 
 
 
 
 

0.70 
 
 
 

0.65 
 
 

0.94 
 
 

0.71 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

34. 
 
 
 
 
 

35. 
 
 
 

36. 
 
 

37. 
 

38. 
 
 

39. 
 
 

40. 
 
 

41. 
 

ผู้บริหารมีการติดตามและประเมินผล
การพัฒนาบุคลากร โดยการน าเสนอ
การปฏิบัติงานต่อที่ประชุมของ
สถานศึกษา เพื่อพิจารณาวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
ต่อไป 
แผนการด าเนินงานของสถานศึกษา
มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 
สถานศึกษามีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาความดี
ความชอบของบุคลากร 
สถานศึกษามีการชี้แจงหลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร 
สถานศึกษาจัดอบรม เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพีที่
เหมาะสม และเจตคติที่ดีของบุคลากร 
สถานศึกษาสนับสนนุให้บุคลากรได้
ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 
สถานศึกษาจัดให้มีสวัสดิการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกแก่บุคลากรอย่าง
เหมาะสมทั่วถึง 
สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากร 
เช่น เงิน อุปกรณ์ มาใชใ้นการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ได้ 

3.58 
 
 
 
 
 

3.40 
 
 
 

3.42 
 
 

3.45 
 

3.52 
 
 

3.55 
 
 

3.38 
 
 

3.41 

0.88 
 
 
 
 
 

0.65 
 
 
 

0.64 
 
 

0.68 
 

0.82 
 
 

0.85 
 
 

0.78 
 
 

0.78 

มาก 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

42. 
 
 

43. 
 
 
 

44. 
 
 
 

45. 
 
 
 

46. 
 
 
 
 

47. 
 

สถานศึกษามีอุปกรณ์และเครื่องมือ
อิเล็คทรอนิคที่ทันสมัย เพียงพอต่อ
การใช้งาน 
ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรใช้
เทคโนโลยีและข้อมูลที่ทันสมัยใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น งานวิจัยในชั้น
เรียน นวัตกรรมการสอน เป็นต้น 
ผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการก าหนดเกณฑ์พิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี ในส่วนที่
เป็นความรับผิดชอบของสถานศึกษา 
สถานศึกษาด าเนินการพิจารณาขั้น
เงินเดือนประจ าปีแก่บุคลากร ซึ่งผล
การปฏิบัติงาน โดยใช้หลักคุณธรรม
และมีความโปร่งใส 
ผู้บริหารสามารถให้ค าปรึกษา 
แนะน าประกอบผลการประเมิน   
การปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรได้
ปรับปรุงพัฒนาตนเองในการเลื่อน
วิทยฐานะต่อไป 
ผู้บริหารสร้างบรรยากาศให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการ
สร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ
การปฏิบัติงานให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

3.39 
 
 

3.61 
 
 
 

3.37 
 
 
 

3.46 
 
 
 

3.52 
 
 
 
 

3.57 

0.70 
 
 

0.89 
 
 
 

0.73 
 
 
 

0.85 
 
 
 

1.02 
 
 
 
 

0.99 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

48. 
 
 

49. 
 
 
 
 
 

50. 
 

51. 
 
 

52. 
 
 

53. 
 
 
 

54. 
 
 

55. 

 

บุคลากรปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มใจ เต็มศักยภาพ
และภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
สถานศึกษา 
สถานศึกษามีการยกย่องชมเชยให้
รางวัลเป็นการตอบแทน เพื่อบ ารุง
ขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร 

รวม 
4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย 
ผู้บริหารปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
และจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี 
สถานศึกษามีการสร้างบรรยากาศ 
เพื่อส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและจริยธรรม 
มีการก าหนดมาตรการและ
บทลงโทษต่อการกระท าและประพฤติ
ผิดวินัยของบุคลากรภายในสถานศึกษา 
สถานศึกษามีกระบวนการในการ
ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤตปิฏิบัติตน
ให้ถูกต้องตามระเบียบแนวปฏิบัติด้าน
วินัย 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
เจตคติที่ดีและพฤติกรรมที่ถูกตอ้ง
เหมาะสมของบุคลากร 
สถานศึกษามีการชี้แจง จัดท าคู่มือแนว
ปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับวินัยใหแ้ก่
บุคลากร 

3.39 
 
 

3.56 
 
 

3.55 
 

3.48 
 

3.52 
 
 

3.51 
 
 

3.51 
 
 
 

3.43 
 
 

3.30 

0.91 
 
 

1.13 
 
 

1.00 
 

0.88 
 

0.76 
 
 

0.97 
 
 

0.97 
 
 
 

0.67 
 
 

0.76 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

56. 
 
 
 

57. 
 
 
 
 

58. 
 
 

59. 
 
 
 
 
 
 

60. 
 
 

61. 

สถานศึกษามีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อด าเนินการ
สอบสวนข้อเท็จจริงในทุกกรณีที่
เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
บุคลากร 
สถานศึกษาด าเนินการกับบุคลากรที่
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ด้วยความ
เป็นธรรม 

รวม 
5. ด้านการออกจากราชการ 
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ข้อมูล
บุคลากรทราบกฎหมายเกี่ยวกับการ
ออกจากราชการ 
สถานศึกษาชี้แจงการให้ออกจาก
ราชการกรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ า
กว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา(ก.ค.ศ.) ก าหนด 
สถานศึกษาก าหนดมาตรการควบคุม
ความประพฤติของบุคลากรให้เป็น
ตามระเบียบทางราชการ 
สถานศึกษาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรอย่างยุติธรรมและโปร่งใส 

3.55 
 
 
 

3.47 
 
 

3.51 
 

3.49 
 
 

3.54 
 
 
 
 
 
 

3.47 
 
 

3.58 

0.85 
 
 
 

0.77 
 
 

0.94 
 

0.82 
 
 

0.92 
 
 
 
 
 
 

0.71 
 
 

1.01 

มาก 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารงานบุคคล �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

62. 
 
 
 

63. 

การให้ออกจากราชการไว้ก่อน กรณี
บุคลากรถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย
ร้ายแรง สถานศึกษาพิจารณาด้วย
ความถูกต้องและมีความยุติธรรม 
สถานศึกษามีการประสานงานและ
บริการด้านสิทธิประโยชน์ภายหลัง
การออกจากราชการ 

รวม 

3.51 
 
 
 

3.49 
 
 

3.49 

0.94 
 
 
 

0.88 
 
 

1.05 

มาก 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 รวมทุกด้าน 3.52 0.86 มาก 

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ พบว่า
ระดับการปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจั งหวัดกรุ ง เทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้ นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 โดยแยกวิเคราะห์เป็น
ระดับการปฏิบัติรายด้านพบว่า  

ล าดับ 1 คือ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55  ระดับการปฏิบัติล าดับหนึ่ง คือ ผู้บริหารใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแจ้งภาระงานและเกณฑ์การประเมินผลงานตามมาตรฐานสากลแก่บุคลากร 
ก่อนมีการมอบหมายหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 รองลงมา คือ
ผู้บริหารมีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ของบุคลากร อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และระดับการปฏิบัติล าดับสุดท้าย คือ สถานศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นใน
ด้านต่าง ๆ จากการประชุมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากร อยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 

ล าดับ 2 คือ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง โดยมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ระดับการปฏิบัติล าดับหนึ่ง คือ สถานศึกษามีประชุมวางแผน
อัตราก าลัง เพื่อก าหนดต าแหน่งบุคลากร อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 รองลงมา คือ 
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สถานศึกษาจัดต้ังคณะกรรมการฝ่ายบริหารงาน หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โดย
ประเมินตามสถานที่เป็นจริง ระหว่างภาระงานของสถานศึกษากับก าลังคน อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และระดับการปฏิบัติล าดับสุดท้าย คือ สถานศึกษามีอัตราก าลังคนเพียงพอ
กับภาระงาน อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 

ล าดับ 3 คือ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  โดยมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ระดับการปฏิบัติล าดับหนึ่ง คือ มีการสรรหาบุคลากรโดยสถานศึกษา
ด าเนินการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 รองลงมา คือ สถานศึกษามีการส ารวจ เสนอ
เหตุผลและความจ าเป็นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มงานภายในสถานศึกษาไปยังส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบในการบรรจุแต่งต้ังบุคลากร อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.65 และระดับการปฏิบัติล าดับสุดท้าย คือ สถานศึกษาด าเนินการสอบคัดเลือกกรณี
พิเศษ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.36 

ล าดับ 4 คือ ด้านวินัยและการรักษาวินัย  โดยมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.51 ระดับการปฏิบัติล าดับหนึ่ง คือ สถานศึกษามีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อ
ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงในทุกกรณีที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาเกี่ ยวกับบุคลากร อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 รองลงมา คือ สถานศึกษามีการสร้างบรรยากาศ เพื่อส่งเสริมการ
ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 และระดับการ
ปฏิบัติล าดับสุดท้าย คือ สถานศึกษามีการชี้แจง จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับวินัยให้แก่
บุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 

ล าดับ 5 คือ ด้านการออกจากราชการ โดยมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 ระดับการปฏิบัติล าดับหนึ่ง คือ สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรอย่างยุติธรรมและโปร่งใส อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 
รองลงมา คือ สถานศึกษาชี้แจงการให้ออกจากราชการกรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ก าหนด อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 และระดับการ
ปฏิบัติล าดับสุดท้าย คือ สถานศึกษาก าหนดมาตรการควบคุมความประพฤติของบุคลากรให้เป็น
ตามระเบียบทางราชการ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) 
การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อประเมินความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ
บริหารงานบุคคลโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวนรวมทั้งสิ้น 7 คน 
วิเคราะห์โดยการน าผลการประชุมสนทนากลุ่มมาจัดหมวดหมู่ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของผู้เข้าร่วมประชุมและจ าแนกผลออกเป็นรายด้าน ดังนี้ 
ตาราง 7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มเก่ียวกับร่างแนว
ทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในด้านที่ 1 การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

ล าดับ 
ร่างแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โดยผู้วิจัย 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมประชุม

สนทนากลุ่ม 
1. ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ก าหนดทิศทาง มี

วิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ บุคลากรทุกคนมีส่วน
ร่วมในการท าให้สถานศึกษาประสบ
ความส าเร็จ 

เห็นด้วย 

2. ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันวิเคราะห์และ
จัดท าหลักเกณฑ์การก าหนดต าแน่งของ
บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับความสามารถ
และศักยภาพของแต่ละบุคคล 

เห็นด้วย 

3. สถานศึกษามีกระบวนการในการวางแผน
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ได้แก่ 
1) มีการประชุมพิจารณาจากหน่วยงาน
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่องอัตราก าลัง
บุคลากรที่ขาดแคลน 
2) มีการเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานร่วมพิจารณา เพื่อให้ความเห็นในการ
จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรในสถานศึกษา 

เห็นด้วย 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ล าดับ ร่างแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โดยผู้วิจัย 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมประชุม

สนทนากลุ่ม 
 3) สถานศึกษารวบรวมแผนการขอ

อัตราก าลังบุคลากร แล้วน าเสนอขอความ
เห็นชอบต่อต้นสังกัด 

 

4. สถานศึกษามีกระบวนการในการมอบหมาย
ภาระงาน หน้าที่รับผิดชอบให้แก่บุคลากร 
โดยผู้บริหารจัดประชุมหัวหน้าฝ่าย หัวหน้า
งาน เพื่อกระจายอ านาจ ซึ่งเป็นการบริหารใน
ลักษณะทีม หรือคณะท างาน 

เห็นด้วย และเห็นควรให้หัวหน้างานมี
เกณฑ์การประเมินในระหว่างการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วย 

5. สถานศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา 
สภาพแวดล้อม บริบทในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้ง
ส ารวจความต้องการ ความคาดหวังของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อน าผลจากการ
วิเคราะห์ที่ได้มาใช้ในการวางแผนงาน
ประจ าปี 

เห็นด้วย เพราะการปฏิบัติงานตาม
แผนงานประจ าปี จะท าให้สามารถ
ประเมินคุณภาพงานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

จากตาราง 7 สามารถสรุปแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ในด้านที่ 1 การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง จ านวน 5 แนวทาง ดังนี้ 

1. ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ก าหนดทิศทาง มีวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ บุคลากรทุกคนมีส่วน
ร่วมในการท าให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จ 

2. ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันวิเคราะห์และจัดท าหลักเกณฑ์การก าหนดต าแน่ง
ของบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล 

3. สถานศึกษามีกระบวนการในการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ได้แก่ 
1) มีการประชุมพิจารณาจากหน่วยงานภายในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้  เรื่อง

อัตราก าลังบุคลากรที่ขาดแคลน 
2) มีการเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมพิจารณา เพื่อให้

ความเห็นในการจัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรในสถานศึกษา 
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3) สถานศึกษารวบรวมแผนการขออัตราก าลังบุคลากร แล้วน าเสนอขอความ
เห็นชอบต่อต้นสังกัด 

4. สถานศึกษามีกระบวนการในการมอบหมายภาระงาน หน้าที่รับผิดชอบให้แก่
บุคลากร โดยผู้บริหารจัดประชุมหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เพื่อกระจายอ านาจ ซึ่งเป็นการบริหารใน
ลักษณะทีม หรือคณะท างาน และมีเกณฑ์การประเมินในระหว่างปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

5. สถานศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา สภาพแวดล้อม บริบทในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้ง
ส ารวจความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อน าผลจากการวิเคราะห์ที่
ได้มาใช้ในการวางแผนงานประจ าปี 
ตาราง 8 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มเก่ียวกับร่างแนว
ทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในด้านที่ 2 การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง 

ล าดับ ร่างแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โดยผู้วิจัย 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมประชุม

สนทนากลุ่ม 
1. สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจสรรหา

และบรรจุแต่งต้ังบุคลากร ให้สอดคล้องกับ
ระบบบริหารและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงาน 
เพื่อความคล่องตัวในการด าเนินงาน พัฒนา
สถานศึกษาต่อไป 

เห็นด้วย 

2. ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันก าหนด
หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากร แล้ว
ด าเนินการจัดท านโยบายและแผนงานการ
ปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อให้การสรรหาและ
บรรจุแต่งต้ังบุคลากรตรงกับต าแหน่งและ
ภาระงานที่ต้องการ 

เห็นด้วย และเห็นควรให้มีการสร้าง
เครื่องมือในการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรที่เหมาะสม เพื่อให้ได้
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
และศักยภาพที่เป็นมาตรฐานของ
สถานศึกษาเอง 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ล าดับ ร่างแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โดยผู้วิจัย 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมประชุม

สนทนากลุ่ม 
3. สถานศึกษาจัดต้ังคณะกรรมการด าเนินการ

สรรหาบุคลากร โดยก าหนดหลักเกณฑ์
พิจารณาจากคุณลักษณะและสมรรถนะให้
ตรงตามขอบข่ายงานที่ต้องการ 

เห็นด้วย และคณะกรรมการควร
ด าเนินการสรรบุคลากรอย่างมีความ
ยุติธรรม โปร่งใส  

4. สถานศึกษามีการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง
บุคลากร โดยพิจารณาถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ไม่จ ากัดเชื้อชาติ ศาสนา 
สัญชาติ เพศ ความพิการ และความ
เหมาะสมกับต าแหน่งงาน เพื่อสะท้อนถึงการ
ยอมรับความหลากหลายทางสังคม 

เห็นด้วย 

จากตาราง 8 สามารถสรุปแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ในด้านที่ 2 การสรรหาบรรจุแต่งตั้งได้จ านวน 4 แนวทาง ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจสรรหาและบรรจุแต่งต้ังบุคลากร ให้สอดคล้อง
กับระบบบริหารและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงาน เพื่อความคล่องตัวในการด าเนินงาน พัฒนา
สถานศึกษาต่อไป 

2. ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันก าหนดหลักเกณฑ์และเครื่องมือในการสรรหา
บุคลากร แล้วด าเนินการจัดท านโยบายและแผนงานการปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อให้การสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้งบุคลากรตรงกับต าแหน่งและภาระงานที่ต้องการ 

3. สถานศึกษาจัดต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาบุคลากร โดยก าหนด
หลักเกณฑ์พิจารณาจากคุณลักษณะและสมรรถนะให้ตรงตามขอบข่ายงานที่ต้องการ 

4. สถานศึกษามีการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังบุคลากร โดยพิจารณาถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ไม่จ ากัดเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ ความพิการ และความเหมาะสมกับต าแหน่ง
งาน เพื่อสะท้อนถึงการยอมรับความหลากหลายทางสังคม 
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ตาราง 9 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มเก่ียวกับร่างแนว
ทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในด้านที่ 3 การสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ร่างแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โดยผู้วิจัย 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมประชุม

สนทนากลุ่ม 
1. ผู้บริหารมีการตรวจสอบข้อมูลผลการ

ด าเนินงาน โดยให้ฝ่ายแผนงานหรือ
ผู้เกี่ยวข้องสร้างเครื่องมือใช้ในการ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงใน
แผนปฏิบัติการกับค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
แล้ว เพื่อน าผลที่ได้จากการเปรียบเทียบไปสู่
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 

เห็นด้วย 

2. สถานศึกษามีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน โดยค านึงถึงผลส าเร็จของงานเป็น
หลัก 

เห็นด้วย และเห็นว่าตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานน่าจะรวมอยู่ในแผนการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาอยู่แล้ว 

3. สถานศึกษาควรจัดท าคู่มือแนวทางการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากร
ทุกฝ่ายได้มีหลักเกณฑ์ กระบวนการท างาน
ในทิศทางเดียวกัน 

เห็นด้วย 

4. สถานศึกษาได้ปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีการ
ถ่ายทอดกระบวนการและข้อมูลของขอบข่าย
งานจากผู้บริหารสูบุ่คลากร จากบุคลากรอาวุโส
สู่บุคลากรรุน่ใหม่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

เห็นด้วย และเห็นควรให้มีการเก็บเป็น
ฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อการ
ปรับปรุง หรือพัฒนาวิธีการต่าง ๆ ให้
มีความก้าวหน้ามากย่ิงขึ้น 

5. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ศึกษา
เรียนรู้จากหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อน าความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนา
ตนเองและในสายอาชีพ 

เห็นด้วย 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

ล าดับ ร่างแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โดยผู้วิจัย 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมประชุม

สนทนากลุ่ม 
6. สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร โดยการจัด
อบรมภายในสถานศึกษา และแบ่งปัน
ประสบการณ์ความรู้กันผ่านทางเว็บไซต์ 
เฟสบุ๊ก และในรูปแบบออนไลน์ต่าง ๆ  

เห็นด้วย  

7. ผู้บริหารควรมีการตรวจสอบระบบงานทุก
ฝ่าย และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
การปฏิบัติงาน และน ามาสร้างเป็นแนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไขได้ในภาวะเหตุการณ์
ฉุกเฉินอื่น ๆ  

เห็นด้วย เพราะการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
อาจเกิดความผิดพลาดหรือเหตุการณ์
ที่ไม่คาดคิดได้ ควรมีแนวทางแก้ไขไว้
ป้องกันเหตุฉุกเฉิน 

8. ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ประสานงาน ติดตามผลการประเมิน และ
สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรใช้เทคโนโลยี 
ข้อมูลที่ทันสมัยในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
และประเมินตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

เห็นด้วย 

9. สถานศึกษาต้องส่งเสริมการเรียนรู้และการ
พัฒนาของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
นวัตกรรมที่ทันสมัย และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) 

เห็นด้วย และเห็นควรส่งเสริมให้
บุคลากรได้เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

ล าดับ ร่างแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โดยผู้วิจัย 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมประชุม

สนทนากลุ่ม 
10. สถานศึกษาสร้างความตระหนักแก่บุคลากร

ในบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 
และมีจิตสาธารณะ เพื่อสร้างให้ชุมชน
เข้มแข็ง จะส่งผลให้เห็นถึงความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน เนื่องจากสถานศึกษาจะประสบ
ความส าเร็จได้ ต้องมีความร่วมมือกับทุกฝ่าย 
เช่น วดั ชุมชน เป็นต้น 

เห็นด้วย  

11. สถานศึกษามีการสร้างบรรยากาศของการ
ปฏิบัติงานที่ดี มีระบบการจูงใจ มีรางวัลตอบ
แทน เพื่อเป็นขวัญก าลังใจและเป็นการ
ช่วยเหลือเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน หาก
สถานศึกษาเห็นคุณค่าของบุคลากร จะส่งผล
ให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความเต็มใจ 

เห็นด้วย  

จากตาราง 9 สามารถสรุปแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ในด้านที่ 3 การสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ านวน 11 แนวทาง ดังนี้ 

1. ผู้บริหารมีการตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงาน โดยให้ฝ่ายแผนงานหรือ
ผู้เกี่ยวข้องสร้างเครื่องมือใช้ในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในแผนปฏิบัติการกับ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้แล้ว เพื่อน าผลที่ได้จากการเปรียบเทียบไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
อย่างต่อเนื่อง 

2. สถานศึกษามีตัวชี้วัดผลในแผนการปฏิบัติงานประจ าปีที่ชัดเจน โดยค านึงถึง
ผลส าเร็จของงานเป็นหลัก 

3. สถานศึกษาควรจัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากร
ทุกฝ่ายได้มีหลักเกณฑ์ กระบวนการท างานในทิศทางเดียวกัน 
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4. สถานศึกษาได้ปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีการถ่ายทอดกระบวนการและข้อมูลของ
ขอบข่ายงานจากผู้บริหารสู่บุคลากร จากบุคลากรอาวุโสสู่บุคลากรรุ่นใหม่ แล้วจัดระบบข้อมูลเป็น
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานไว้เป็นฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น 

5. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้จากหน่วยงานภายนอกทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อน าความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาตนเองและในสายอาชีพ 

6. สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร โดยการจัด
อบรมภายในสถานศึกษา และแบ่งปันประสบการณ์ความรู้กันผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และใน
รูปแบบออนไลน์ ต่าง ๆ 

7. ผู้บริหารควรมีการตรวจสอบระบบงานทุกฝ่าย และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของการปฏิบัติงาน และน ามาสร้างเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขได้ในภาวะเหตุการณ์
ฉุกเฉินอื่น ๆ 

8. ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประสานงาน ติดตามผลการประเมิน และ
สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรใช้เทคโนโลยี ข้อมูลที่ทันสมัยในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและ
ประเมินตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

9. สถานศึกษาต้องส่งเสริมการเรียนรู้ การเผยแพร่ผลงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และจะท าให้เกิดนวัตกรรมที่
ทันสมัย และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  

10. สถานศึกษาสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน และมีจิตสาธารณะ เพื่อสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง จะส่งผลให้เห็นถึงความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่และ
การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เนื่องจากสถานศึกษาจะประสบความส าเร็จได้ ต้องมีความร่วมมือ
กับทุกฝ่าย เช่น วัด ชุมชน เป็นต้น 

11. สถานศึกษามีการสร้างบรรยากาศของการปฏิบัติงานที่ดี มีระบบการจูงใจ มี
รางวัลตอบแทน เพื่อเป็นขวัญก าลังใจและเป็นการช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน หาก
สถานศึกษาเห็นคุณค่าของบุคลากร จะส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วย
ความเต็มใจ 
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ตาราง 10 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มเก่ียวกับร่างแนว
ทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในด้านที่ 4 วินัยและการรักษาวินัย 

ล าดับ ร่างแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โดยผู้วิจัย 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมประชุม

สนทนากลุ่ม 
1. สถานศึกษาจัดท าคู่มือชี้แจงมาตรการและ

บทลงโทษต่อการกระท า และแนวปฏิบัติที่
ถูกต้องเกี่ยวกับวินัยให้แก่บุคลากร 

เห็นด้วย เพราะการจัดท าคู่มือจะท า
ให้บุคลากรเข้าใจกฎระเบียบไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

2. ผู้บริหารเป็นผู้น าในการปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบและจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี 

เห็นด้วย  

3. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม จัด
กิจกรรม เพื่อให้บุคลากรมีเจตคติที่ดี และ
ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยที่ถูกต้อง 

เห็นด้วย 

4. ผู้บริหารกล่าวชมเชยและมอบเกียรติบัตรแก่
บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ
วินัยอย่างเคร่งครัดในวาระต่าง ๆ  เพื่อเสริม
แรงจูงใจแก่บุคลากร  

เห็นด้วย 

จากตาราง 10 สามารถสรุปแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ในด้านที่ 4 วินัยและการรักษาวินัย 4 แนวทาง ดังนี้ 

1. สถานศึกษาจัดท าคู่มือชี้แจงมาตรการและบทลงโทษต่อการกระท า และแนว
ปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับวินัยให้แก่บุคลากร 

2. ผู้บริหารเป็นผู้น าในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี 
3. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม จัดกิจกรรม เพื่อให้บุคลากรมีเจตคติที่ดี 

และประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยที่ถูกต้อง 
4. ผู้บริหารกล่าวชมเชยและมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนตาม

ระเบียบวนิัยอย่างเคร่งครัดในวาระต่าง ๆ เพื่อเสริมแรงจูงใจแก่บุคลากร 
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ตาราง 11 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มเก่ียวกับร่างแนว
ทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในด้านที่ 5 การออกจากราชการ 

ล าดับ ร่างแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โดยผู้วิจัย 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมประชุม

สนทนากลุ่ม 
1. สถานศึกษาส่งเสริมให้จัดอบรมข้อมูล

เกี่ยวกับกฎหมายการออกจากราชการ เพื่อ
สร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตน
ให้ถูกต้องเหมาะสม 

เห็นด้วย 

2. สถานศึกษามีการก าหนดหลักเกณฑ์ 
มาตรการควบคุมและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นตามระเบียบ
ราชการ และมีความยุติธรรม โปร่งใส 

เห็นด้วย การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจะมีความยุติธรรมและ
โปร่งใส ต้องเปิดเผยผลการประเมินให้
บุคลากรรับทราบด้วย 

3. สถานศึกษารับทราบสาเหตุของการออกจาก
ราชการ เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลน าไป
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานต่อไป 

เห็นด้วย 

4. สถานศึกษาจัดสวัสดิการ ประสานงานด้าน
สิทธิประโยชน์แก่ผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อ
แสดงถึงการเห็นคุณค่าของบุคลากรอาวุโส 
โดยการสร้างความผูกพันและความพึงพอใจ 
จะท าให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือและ
การสนับสนุนที่ดีจากผู้เกษียณอายุราชการ 

เห็นด้วย 

จากตาราง 11 สามารถสรุปแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ในด้านที่ 5 การออกจากราชการ 4 แนวทาง ดังนี้ 

1. สถานศึกษาส่งเสริมให้จัดอบรมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการออกจากราชการ เพื่อ
สร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม 

2. สถานศึกษามีการก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นตามระเบียบราชการ และมีความยุติธรรม โปร่งใส 
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3. สถานศึกษารับทราบสาเหตุของการออกจากราชการ เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูล
น าไปปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานต่อไป 

4. สถานศึกษาจัดสวัสดิการ ประสานงานด้านสิทธิประโยชน์แก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
เพื่อแสดงถึงการเห็นคุณค่าของบุคลากรอาวุโส โดยการสร้างความผูกพันและความพึงพอใจ จะท า
ให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนที่ดีจากผู้เกษียณอายุราชการ 

โดยสรุปจากการประชุมสนทนากลุ่มในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมการสนทนากลุ่มส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับแนวทางที่ผู้วิจัยน าเสนอและมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสรุปได้ทั้งหมด 
จ านวน 28 แนวทาง จ าแนกผลออกเป็นรายด้าน ดังนี้ 

1. แนวทางด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง มีจ านวน 5 แนวทาง 
2. แนวทางด้านการสรรหาบรรจุแต่งต้ัง มีจ านวน 4 แนวทาง 
3. แนวทางด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีจ านวน 11 แนวทาง 
4. แนวทางด้านวินัยและการรักษาวินัย มีจ านวน 4 แนวทาง 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมการสนทนากลุ่มได้สรุปเพิ่มเติมว่า การขับเคลื่อนแนวทางการ
บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 28 แนวทาง ได้อย่างมีคุณภาพนั้น 
ต้องมีการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality system 
management) ดังนี้ 

1. ด้านคุณภาพบุคลากร 
1.1 ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน มีเป้าหมาย 1) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถน า

โรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล 2) ผู้บริหารบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 3) ผู้บริหารมีภาวะ
ผู้น าทางวิชาการ (Academic leadership) ที่มีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ 4) ผู้บริหารมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและบริหารจัดการ 5) ผู้บริหารสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและ 6) ผู้บริหารมีประสบการณ์ อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการจัดการศึกษานานาชาติ 

1.2 ด้านคุณภาพของครู มีเป้าหมาย ดังนี้ 1) ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการ ผ่านการประเมินระดับชาติ  2) ครูสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอน 4) ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการสอน 
การวัด และการประเมินผล และการเผยแพร่ผลงานทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ 
(Offline) 5) ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการสอนกับนานาชาติ และ 6) ครู
ใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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2. ด้านระบบการบริหารจัดการ  
2.1 โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ ได้รับการรับรองจากองค์กร

มาตรฐานสากลระดับโลก 
2.2 โรงเรียนมีระบบก่ารจัดการความรู้ (KM) และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 
2.3 โรงเรียนน าวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices) มาใช้ในการบริหารจัดการ

ครอบคลุมภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 
2.4 โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการท้ังในประเทศ/ต่างประเทศ 
2.5 โรงเรียนมีการบริหารด้านบุคลากรอย่างอิสระและคล่องตัว โดยสามารถก าหนด

อัตราก าลังสรรหา บรรจุ จัดจ้าง ส่งเสริม และพัฒนา 
2.6 โรงเรียนแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ ในการจัด

การศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสถาพความคล่องตัวและจ าเป็น 
3. ด้านปัจจัยพื้นฐาน  

3.1 โรงเรียนมีขนาดชั้นเรียนที่เหมาะสม โดยมีจ านวนนักเรียนต่อห้อง (ปฐมวัย 25 
คน ต่อ 1 ห้อง, ประถมศึกษา 30 คน ต่อ 1 ห้อง, มัธยมศึกษา 35 คน ต่อ 1 ห้อง โดยมีจ านวนครูที่
มีความรู้ ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ และมีอัตราครูต่อ 1 คน ต่อนักเรียนไม่เกิน 20 คน) 

3.2 ภาระงานสอนของครู มีความเหมาะสมไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
3.3 โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ/ต าราเรียนที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลเพื่อให้

นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ 
3.4 โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์พกพา ส าหรับนักเรียนทุกคน 
3.5 โรงเรียนมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเชื่อมโยงครอบคลุมพื้นที่ ของ

โรงเรียน 
3.6 โ รง เ รี ยนมีห้อง เ รี ยนอิ เล็กทรอนิกส์มั ล ติมี เ ดีย  (Electronic multi-media 

classroom) 
3.7 โรง เ รี ยนมี ห้ องสมุ ด  แหล่ ง เ รี ยนรู้  ศู นย์ วิ ทยาบริ การ  (resource center)  

ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ มีสื่อที่พอเพียงเหมาะสม ทันสมัย มีกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย 

4. ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา  
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4.1 โรงเรียนมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกัน เป็นเครือข่ายร่วมพัฒนา 
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 

4.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพยากรระหว่าง
เครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา 

4.3 โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4.4 นักเรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

5. ด้านการวิจัยและการพัฒนา โดยมีเป้าหมาย คือ โรงเรียนด าเนินการท าวิจัยและพัฒนา
การศึกษาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และใช้ผลการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐาน 

ผู้วิจัยจึงน าเสนอเป็นแผนภาพสรุปแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังภาพประกอบ 2 

 
 
 



  111 

 
 
ภาพประกอบ 2 สรุปแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “แนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” 
มีความมุ่งหมายเพื่อเพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และน าเสนอแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม 
ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดการวิจัย แบ่งเป็น 2 ระยะ ตามล าดับ ดังนี้ 

1. การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด้วยการใช้แบบสอบถามเป็นการวิเคราะห์ขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานบุคคลโดย
เทียบเคียงกับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality system management) ของโรงเรีย
มาตรฐานสากล (World-class Standard School : W-SS) เพื่อพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ใน
การวิจัยและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าข้อมูลที่ได้มาสร้างร่างแนว
ทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality system management) 
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอบข่ายและภารกิจของการ
บริหารงานบุคคลกับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality system management) ของ
โรงเรียมาตรฐานสากล (World-class Standard School : W-SS) ได้ทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย 
5. ด้านการออกจากราชการ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้ คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการ
บริหารงานบุคคลโรงเรียน จ านวน 1 คน  และข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1 
คน เลือกโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  (World-class Standard 
School : W-SS) ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทั้งหมด 28 โรงเรียน และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีทั้งหมด 41 โรงเรียน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อน ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 174 คน 
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แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจากผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 55 คน รองผู้อ านวยการบริหารงานบุคคล
โรงเรียน จ านวน 57 คน ข้าราชการครู จ านวน 40 คน และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 22 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้ เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจ านวน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
อายุ  วุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งงานปัจจุบัน ประสบการณ์ท างานในสถานศึกษาแห่งนี้ ขนาด
ของโรงเรียน จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจากผู้ตอบแบบสอบถาม  ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการวางแผน
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 2.ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 3.ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 4.ด้านวินัยและการรักษาวินัย 5.ด้านการออกจากราชการ 

จากนั้นน าผลสรุปการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมา
ด าเนินการวิเคราะห์และสร้างร่างแนวทางการบริหารบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา เพื่อใช้
เห็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยระยะต่อไป 

2. การวิจัยระยะที่ 2 การน าเสนอแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ เหมาะสม ด้วยการประชุมสนทนากลุ่มเป็นการร่างแนวทางการ
บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และน าเสนอแนวทางฯ ที่เหมาะสม 
ด้วยการประชุมสนทนากลุ่ม เพื่อประเมินความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างแนว
ทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อน าเสนอ
แนวทางฯ ที่เหมาะสมและสมบูรณ์ไป 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยขั้นตอนนี้  มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 7 คน ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการบริหารงานบุคคลโรงเรียน ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา ของโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-class Standard School : W-SS) ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้ เป็นแบบสนทนากลุ่มเกี่ยวกับร่างแนวทางการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการบริหารงานบุคคล และการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ (Quality system management) ของโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-class Standard 
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School : W-SS) ประกอบกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยระยะที่ 1 โดยประเด็นหลักที่ใช้ใน
การประชุมสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย 

1. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างแนวทางฯ ในด้านที่ 1 
การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างแนวทางฯ ในด้านที่ 2 
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างแนวทางฯ ในด้านที่ 3 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างแนวทางฯ ในด้านที่ 4 
วินัยและการรักษาวินัย 

5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างแนวทางฯ ในด้านที่ 5 
การออกจากราชการ 

จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปและการจด
บันทึกจากการประชุมสนทนากลุ่ม มาจัดหมวดหมู่และจ าแนกผลออกเป็นแต่ละด้านตามความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกลุ่มให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัย และสรุปเป็นแนวทางการ
บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สมบูรณ์เพื่อน าเสนอต่อไป 

สรุปผล 
ผลการวิจัยระยะที่ 1 

การศึกษาการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยการ
ใช้แบบสอบถามสรุปได้ ดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการบริหารงานบุคคลโรงเรียน ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 64.36 ส่วนใหญ่มี
ช่วงอายุ 40-49 ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 33.90 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาโท จ านวน 
90 คน คิดเป็นร้อยละ 51.72 ส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นรองผู้อ านวยการบริหารงานบุคคลโรงเรียน 
จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานในสถานศึกษาแห่งนี้น้อย
กว่า 5 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 34.48 ส่วนใหญ่สังกัดโรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียนจ านวน 
1,001-2,000 คน) จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 59.19 

2. การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีการ
ปฏิบัติโดยรวมของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการบริหารงานบุคคลโรงเรียน ข้าราชการ
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และบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (X  = 3.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ “ด้านที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก (X  = 3.62) รองลงมา คือ “ด้านที่ 1 การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง” มี

การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (X  = 3.57) “ด้านที่ 2 การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง” มีการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับปานกลาง    (X  = 3.48) “ด้านที่ 4 วินัยและการรักษาวินัย” มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปาน
กลาง (X  = 3.45) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ “ด้านที่ 5 การออกจากราชการ” มีการปฏิบัติอยู่

ในระดับปานกลาง (X  = 3.41) 
2.1 การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การ

ปฏิบัติของผู้อ านวยการโรงเรียน พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 3.58) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
จ านวน 2 ด้าน ดังนี้ “ด้านที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” (X  = 3.59) และ 

“ด้านที่ 1 การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแน่ง” (X  = 3.53) และค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน

กลาง จ านวน 3 ด้าน “ด้านที่ 4 วินัยและการรักษาวินัย” (X  = 3.49) “ด้านที่ 5 การออกจาก
ราชการ” (X  = 3.48) “ด้านที่ 2 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง” (X  = 3.47) 

2.2 การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
ปฏิบัติของรองผู้อ านวยการบริหารงานบุคคลโรงเรียน พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก (
X  = 3.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก จ านวน 3 ด้าน ดังนี้ “ด้านที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” (X  = 
3.66) และ “ด้านที่ 1 การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแน่ง” (X  = 3.64) “ด้านที่ 2 การสรร
หาและบรรจุแต่งต้ัง” (X  = 3.61) และค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 2 ด้าน “ด้านที่ 4 
วินัยและการรักษาวินัย” (X  = 3.49) “ด้านที่ 5 การออกจากราชการ” (X  = 3.48)  

2.3 การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
ปฏิบัติของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  
= 3.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก จ านวน 4 ด้าน ดังนี้ “ด้านที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” (X  = 
3.55) และ “ด้านที่ 1 การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแน่ง” (X  = 3.53) “ด้านที่ 2 การสรร
หาและบรรจุแต่งต้ัง”    (X  = 3.52) และค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 2 ด้าน “ด้านที่ 4 
วินัยและการรักษาวินัย”   (X  = 3.51) “ด้านที่ 5 การออกจากราชการ” (X  = 3.49)  
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โดยสรุปการปฏิบัติงานของการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผู้ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รอง
ผู้อ านวยการบริหารงานบุคคลโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม ผู้บริหาร
สถานศึกษาและรองผู้อ านวยการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเห็นว่ามีการปฏิบัติสูงกว่าข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ผลการวิจัยระยะที่ 2 
การน าเสนอแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่เหมาะสม ด้วยการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) จากผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม จ านวน 
30 คน ผลการวิจัยพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางฯ ที่ผู้วิจัย
น าเสนอ และมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทั้งหมด 28 แนวทาง จ าแนกผลออกเป็นรายด้าน ดังนี้ 

1. ด้านที่ 1 การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง จ านวน 5 แนวทาง ดังนี้ 
1.1 ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ก าหนดทิศทาง มีวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ บุคลากรทุก

คนมีส่วนร่วมในการท าให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จ คือ ผู้บริหารจะเป็นผู้น าในการทบทวน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กฎระเบียบ และผลการด าเนินงานที่ผ่านมาอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปี มี
การประชุมบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา เพื่อร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์และจัดท าแผนการปฏิบัติ
ในปีการศึกษาต่อไป 

1.2 ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์การก าหนด
ต าแหน่งของบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล คือ การ
สร้างเครื่องมือเพื่อพิจารณาบุคลากรให้เหมาะสมกับต าแหน่งที่ต้องการ 

1.3 นอกจากนี้สถานศึกษามีกระบวนการในการวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง ได้แก่ 1) มีการประชุมพิจารณาจากหน่วยงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง
อัตราก าลังบุคลากรที่ขาดแคลน 2) มีการเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมพิจารณา 
เพื่อให้ความเห็นในการจัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรในสถานศึกษา 3) สถานศึกษารวบรวม
แผนการขออัตราก าลังบุคลากร แล้วน าเสนอขอความเห็นชอบต่อต้นสังกัด 

1.4 สถานศึกษามีกระบวนการในการมอบหมายภาระงาน หน้าที่รับผิดชอบ
ให้แก่บุคลากร โดยผู้บริหารจัดประชุมหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เพื่อพิจารณาจากขอบข่ายของงาน
และชั่วโมงการสอนก่อนการมอบหมายงานให้แต่ละบุคคล และกระบวนการนี้หมายถึงการ
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กระจายอ านาจ ซึ่งเป็นการบริหารในลักษณะทีม หรือคณะท างาน  และมีเกณฑ์การประเมินใน
ระหว่างปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

1.5 สถานศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา สภาพแวดล้อม บริบทในด้านต่าง ๆ 
พร้อมทั้งส ารวจความต้องการของบุคลากรภายในสถานศึกษา และความคาดหวังของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น มีความคิดเห็นว่า
สถานศึกษาควรจะปรับปรุง แก้ไขหรือส่งเสริมในเรื่องใดบ้าง เพื่อน าผลจากการวิเคราะห์ที่ได้มาใช้
ในการวางแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 

2. ด้านที่ 2 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง จ านวน 4 แนวทาง ดังนี้ 
2.1 สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจสรรหาและบรรจุแต่งต้ังบุคลากร ให้

สอดคล้องกับระบบบริหารและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงาน คือ สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ
ด้วยระบบการบริหารงานบุคคลที่ผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกันพิจารณาวางแผนกันเรียบร้อย  
เพื่อความคล่องตัวในการด าเนินงานและสามารถพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง 

2.2 ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลขอบข่ายของงานแต่
ละฝ่ายในสถานศึกษา เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และเครื่องมือในการสรรหาบุคลากรให้มีคุณสมบัติ
ศักยภาพตรงกับต าแหน่งและภาระงานที่สถานศึกษาต้องการ 

2.3 สถานศึกษาจัดต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาบุคลากร โดยก าหนด
หลักเกณฑ์พิจารณาจากคุณลักษณะและสมรรถนะให้ตรงตามขอบข่ายงานที่ต้องการ เพื่อความ
ยุติธรรม โปร่งใสในการสรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน 

2.4 นอกจากนี้สถานศึกษามีการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังบุคลากร โดย
พิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่จ ากัดเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ ความพิการ และ
ความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน เพื่อสะท้อนถึงการยอมรับความหลากหลายทางสังคม 

3. ด้านที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ านวน 11 แนวทาง 
ดังนี้ 

3.1 ผู้บริหารมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงาน โดยให้ฝ่าย
แผนงานหรือผู้เกี่ยวข้องสร้างเครื่องมือใช้ในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงใน
แผนปฏิบัติงานกับค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้แล้ว คือ การด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงจะสอดคล้องกับค่า
เป้าหมายหรือไม่นั้น ต้องมีการตรวจสอบและการประเมินที่ชัดเจน เพื่อน าผลที่ได้จากการ
เปรียบเทียบไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
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3.2 นอกจากนี้สถานศึกษาจะมี ตัวชี้ วัดและรายละเอียดของผลการ
ด าเนินงานที่ปรากฏอยู่ในแผนการปฏิบัติงานประจ าปีที่ชัดเจน โดยค านึงถึงผลส าเร็จของงานเป็น
หลัก ซึ่งประเมินได้จากจุดประสงค์ของงานนั้น ๆ  

3.3 สถานศึกษาควรจัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน 
เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายได้มีหลักเกณฑ์ กระบวนการท างานในทิศทางเดียวกัน ในการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานนั้น จะท าให้ผู้บริหารงานทราบถึงขอบข่ายงานแต่ละฝ่าย และบุคลากรซึ่งเป็น
ผู้ปฏิบัติงานจะได้ทราบถึงกระบวนการ จุดประสงค์การด าเนินงานอย่างถูกต้อง 

3.4 สถานศึกษาได้ปฏิบัติงานร่วมกัน คือมีทั้งบุคลากรภายในและภายนอก
สถานศึกษา โดยมีการถ่ายทอดกระบวนการและข้อมูลของขอบข่ายงานแต่ละฝ่ายจากผู้บริหารสู่
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน จากบุคลากรอาวุโสหรือบุคลากรเกษียณอายุราชการแล้วสู่บุคลากรรุ่นใหม่ 
ร่วมกันจัดระบบข้อมูลเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติงานไว้เป็นฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อการ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น 

3.5 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้จากหน่วยงาน
ภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อน าความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาตนเองและในสายอาชีพ 
คือการสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 

3.6 สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร ทั้ง
ผู้บริหารและบุคลากร โดยการจัดอบรมภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องอบรมที่บุคลากรให้ความ
สนใจและแบ่งปันประสบการณ์ความรู้กันผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และในรูปแบบออนไลน์ ต่าง ๆ  
เพื่อความสะดวกในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา 

3.7 ผู้บริหารควรมีการตรวจสอบระบบงานทุกฝ่าย และน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน และน ามาสร้างเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขได้ในภาวะ
เหตุการณ์ฉุกเฉินอ่ืน ๆ คือ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการระบบงานอย่างรอบคอบ มี
แนวทางในการป้องกันความผิดพลาดและวิธีการแก้ไขเมื่อเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

3.8 ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประสานงาน ติดตามผลการ
ประเมิน และสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรใช้เทคโนโลยี ข้อมูลที่ทันสมัยในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาและประเมินตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  

3.9 สถานศึกษาต้องส่งเสริมการเรียนรู้ การเผยแพร่ผลงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเอง และเมื่อบุคลากรได้
ศึกษาเรียนรู้เนื้อหาตามความสนใจของตนเองแล้ว ได้น ามาปรับใช้ในกระบวนการด าเนินงาน
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ภายในสถานศึกษา จะท าให้เกิดนวัตกรรมที่ทันสมัย และสามารถต่อยอดความรู้จนกระทั่งได้วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

3.10 สถานศึกษาสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในบทบาทความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และมีจิตสาธารณะ เพื่อสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง จะส่งผลให้เห็นถึงความ
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่และการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เนื่องจากสถานศึกษาจะประสบความส าเร็จได้ 
ต้องมีความร่วมมือกับทุกฝ่าย เช่น วัด ชุมชน เป็นต้น 

3.11 สถานศึกษามีการสร้างบรรยากาศของการปฏิบัติงานที่ดี มีระบบการจูง
ใจ มีรางวัลตอบแทน เช่น เกียรติบัตร เงินรางวัล ของที่ระลึก เป็นต้น เพื่อเป็นขวัญก าลังใจและเป็น
การช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร หากสถานศึกษาเห็นคุณค่าของ
บุคลากร จะส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความเต็มใจ 

4. ด้านที่ 4 วินัยและการรักษาวินัย จ านวน 4 แนวทาง ดังนี้ 
4.1 สถานศึกษาจัดท าคู่มือชี้แจงมาตรการและบทลงโทษต่อการกระท า และ

แนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับวินัยให้แก่บุคลากร  ในการจัดท าคู่มือนั้นถือได้ว่าเป็นการสื่อสารที่
ทั่วถึงละเอียดชัดเจน และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน 

4.2 การด ารงต าแหน่งผู้บริหารนอกจากการบริหารจัดการงานต่าง ๆ แล้วนั้น
ที่ส าคัญที่สุดคือการเป็นผู้น าในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี 

4.3 สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม จัดกิจกรรม เช่น การชื่นชม
ยินดีกับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในสถานศึกษา 
การจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกัน เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรมีเจตคติที่ดี และ
ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยที่ถูกต้อง 

4.4 ผู้บริหารกล่าวชมเชยและมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดในวาระต่าง ๆ เพื่อเสริมแรงจูงใจแก่บุคลากร  คือ การส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย โดยมีผู้ที่ปฏิบัติ
ได้ถูกต้องเป็นตัวอย่างที่ดี 

5. ด้านที่ 5 การออกจากราชการ จ านวน 4 แนวทาง ดังนี้ 
5.1 สถานศึกษาส่งเสริมให้จัดอบรมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการออกจาก

ราชการ เพื่อสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม เพราะบุคลากรส่วน
ใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายการออกจากราชการน้อย จึงต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้
เป็นประจ าทุกป ี
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5.2 สถานศึกษามีการก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมและประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นตามระเบียบราชการ และมีความยุติธรรม โปร่งใส  คือ หากมี
ข้อผิดพลาดใดในการกระท าของบุคลากร สถานศึกษาสามารถจัดต้ังคณะกรรมการ โดยมีเกณฑ์
ประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน และสามารถเปิดเผยกระบวนการตัดสินความผิดนั้น ๆ ได้ 

5.3 สถานศึกษารับทราบสาเหตุของการออกจากราชการ เพื่อศึกษาและเก็บ
ข้อมูลน าไปปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานต่อไป คือ ในกรณีการออกจาราชการก่อนเกษียณอายุ
ราชการต้องแจ้งสาเหตุให้สถานศึกษารับทราบด้วย 

5.4 สถานศึกษาจัดสวัสดิการ ประสานงานด้านสิทธิประโยชน์แก่ผู้
เกษียณอายุราชการ เพื่อแสดงถึงการเห็นคุณค่าของบุคลากรอาวุโส โดยการสร้างความผูกพันและ
ความพึงพอใจ จะท าให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนที่ดีจากผู้เกษียณอายุ
ราชการ 

6. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality system management) 
6.1 ด้านคุณภาพบุคลากร 

6.1.1 ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน มีเป้าหมาย 1) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล 2) ผู้บริหารบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 3) 
ผู้บริหารมีภาวะผู้น าทางวิชาการ (Academic leadership) ที่มีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ 4) 
ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและบริหารจัดการ 5) ผู้บริหารสามารถ
ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและ 6) ผู้บริหารมีประสบการณ์ อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการจัดการศึกษานานาชาติ 

6.1.2 ด้านคุณภาพของครู  มี เป้าหมาย  ดังนี้  1) ครูผู้สอนมีความรู้  
ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการ ผ่านการประเมินระดับชาติ 2) ครูสามารถ
ใช้ภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอน 4) ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการ
สอน การวัด และการประเมินผล และการเผยแพร่ผลงานทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ 
(Offline) 5) ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการสอนกับนานาชาติ และ 6) ครู
ใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

6.2 ด้านระบบการบริหารจัดการ  
6.2.1 โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ได้รับการรับรองจาก

องค์กรมาตรฐานสากลระดับโลก 
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6.2.2 โรงเรียนมีระบบก่ารจัดการความรู้ (KM) และการสร้างนวัตกรรม
เผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

6.2.3 โรงเรียนน าวิธีปฎิบัติที่ เป็นเลิศ (Best practices) มาใช้ในการ
บริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 

6.2.4 โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการทั้งในประเทศ/
ต่างประเทศ 

6.2.5 โรงเรียนมีการบริหารด้านบุคลากรอย่างอิสระและคล่องตัว โดย
สามารถก าหนดอัตราก าลังสรรหา บรรจุ จัดจ้าง ส่งเสริม และพัฒนา 

6.2.6 โรงเรียนแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาความเป็น
เลิศ ในการจัดการศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสถาพความคล่องตัวและ
จ าเป็น 

6.3 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
6.3.1 โรงเรียนมีขนาดชั้นเรียนที่เหมาะสม โดยมีจ านวนนักเรียนต่อห้อง 

(ปฐมวัย 25 คน ต่อ 1 ห้อง, ประถมศึกษา 30 คน ต่อ 1 ห้อง, มัธยมศึกษา 35 คน ต่อ 1 ห้อง โดยมี
จ านวนครูที่มีความรู้ ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ และมีอัตราครูต่อ 1 คน ต่อนักเรียนไม่เกิน 20 
คน) 

6.3.2 ภาระงานสอนของครู มีความเหมาะสมไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห ์

6.3.3 โ ร ง เ รี ยนจั ด ให้ มี หนั ง สื อ / ต า ร า เ รี ยนที่ มี คุณภ าพ ร ะ ดั บ
มาตรฐานสากลเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ 

6.3.4 โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์พกพา ส าหรับนักเรียนทุกคน 
6.3.5 โรงเรียนมี เครือข่ายอินเทอร์ เน็ตแบบความเร็วสูงเชื่อมโยง

ครอบคลุมพื้นที่ ของโรงเรียน 
6.3.6 โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronic multi-media 

classroom) 
6.3.7 โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยาบริการ (resource center) 

ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ มีสื่อที่พอเพียงเหมาะสม ทันสมัย มีกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย 

6.4 ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา  
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6.4.1 โรงเรียนมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกัน เป็น
เครือข่ายร่วมพัฒนา ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 

6.4.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพยากร
ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา 

6.4.3 โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

6.4.4 นักเรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

6.5 ด้านการวิจัยและการพัฒนา โดยมีเป้าหมาย คือ โรงเรียนด าเนินการท า
วิจัยและพัฒนาการศึกษาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และใช้ผลการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาเทียบเคียงมาตรฐาน 

อภิปรายผล 
ข้อค้นพบจากการวิจัยในครั้งนี้ มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล(World-class Standard School : W-SS) จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ คุ ณ ภ า พ  ( Quality system management) ต า ม ก า ห น ด ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ (2553) โดยอิงแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(Thailand Quality Award-TQA) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มี
วิธีปฏิบัติและผลการด าเนินการในระดับมาตรฐานโลก ซึ่งในเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพ (Quality system management) นี้ ได้รวมถึงการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่งในการจัดระบบการศึกษา เพราะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องในองค์กรที่มุ่งไปสู่ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ สอดคล้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ได้กล่าวว่า ในด้านการศึกษาได้มีการน าแนวทางดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในองค์กร สถาบัน และสถานศึกษาต่าง ๆ โดยได้ก าหนดรอบเกณฑ์ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ (Baldrige education criteria for performance excellence) ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2541 เพื่อช่วยให้มีการท าความเข้าใจและปรับใช้ในวงการศึกษาเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
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ของโรงเรียน โดยยึดหลักการเชิงระบบเพื่อช่วยให้องค์กร โรงเรียนสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
ระบบ ทั้งนี้เพื่อผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล ซึ่งการบริหารจัดการนั้นจะ
เกี่ยวกับวิธีการที่ผู้บริหารโรงเรียนชี้น าการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม ผลการด าเนินการที่คาดหวัง
ของโรงเรียนของผู้น าระดับสูงทั้งระบบธรรมาภิบาลของโรงเรียน และการด าเนินการเกี่ยวกับ
จริยธรรมกฎหมาย และความรับผิดชอบต่อชุมชน วิธีการที่ผู้น าระดับสูงสื่อสารกับบุคลากร การ
พัฒนาผู้น าในอนาคต การวัดผลการด าเนินงานในระดับองค์การและการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริม
ให้เกิดพฤติกรรมที่จริยธรรมและวิธีปฏิบัติที่แสดงถึงความเป็นพลเมืองดี 

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา
ขึ้นพื้นฐานนั้น ผู้บริหารการศึกษา ควรตระหนักถึงกลยุทธ์การพัฒนาองค์กร ซึ่งการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลถือได้ว่าตอบสนองยุทธศาสตร์องค์กรและเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่บ่งชี้ความส าเร็จ
ขององค์กรและสถานศึกษา เพราะฉะนั้นผู้บริหารมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล เพื่อที่ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะได้น าหลักการและ
แนวคิดไปเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ด้านบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษา สุรีย์พร รุ่งก าจัด (2556) ได้กล่าวว่า 
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินการที่มุ่งส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดยด าเนินการครอบคลุมต้ังแต่การวางแผน
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง การสร้างเสริมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน การมีวินัยและการรักษาวินัย และการลาออกจากราชการ ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มาลี สุริยะ (2554) ที่ศึกษาว่า การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 
ตามทัศนะของผู้บริหาร ครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความส าคัญและเป็นปัจจัยในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

2. ด้านการสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นขอบข่ายและภารกิจการ
บริหารงานบุคคล ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการบริหารงานบุคคล
โรงเรียน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา มีการปฏิบัติด้านนี้อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
สถานศึกษาได้มีส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เพื่อ
เพิ่มความช านาญในวิชาชีพและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพในการ
ท างานตลอดจนมีการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบั ติงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ
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สถานศึกษา นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายข้อของการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า มีข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด
ซึ่งมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ “ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแจ้งภาระงานและ
เกณฑ์การประเมินผลงานตามมาตรฐานสากลแก่บุคลากร ก่อนมอบหมายหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน” 
ข้อค้นพบที่ผู้ วิจัยเห็นว่า  อาจเป็นเพราะกรอบการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล (World-class Standard School : W-SS) ที่ต้องมีวิธีการจัดระบบการสื่อสาร
เพื่อให้ทราบและเกิดการยอมรับในวิสัยทัศน์ ค่านิยมและผลการด าเนินการที่คาดหวังของ
สถานศึกษาแบบสองทิศทางอย่างหลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2558) ที่กล่าวไว้ว่า ความเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของสังคมและสิ่งแวดล้อม ย่อมมีผลกระทบต่อองค์กรไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหรืออาจมี
ผลกระทบบ้าง แต่มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต ผู้วิจัยจึงเห็นด้วยตามแนวทางการ
บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้จากการประชุมสนทนากลุ่มของ
ผู้เข้าร่วมประชุม ที่เสนอไว้ว่า ผู้บริหารควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประสานงาน ติดตามผล
การประเมิน และส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยและได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาไปพร้อม ๆ กัน 

3. ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ผลการวิจัยพบว่า เป็นขอบข่าย
และภารกิจการบริหารงานบุคคล ที่มีค่าเฉลี่ยสูง  โดยผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ
บริหารงานบุคคลโรงเรียน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา มีการปฏิบัติด้านนี้อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีภาระงานเป็นจ านวนมาก ท าให้ต้องมีการวางแผน
อัตราก าลังเป็นประจ าทุกปี เพื่อปรับเปลี่ยนต าแหน่งกับภาระงานให้เหมาะสมกันมากที่สุด มีการ
พิจารณาผลการวิเคราะห์รายข้อของการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า มีข้อที่ ค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ 
“สถานศึกษาจัดต้ังคณะกรรมการฝ่ายบริหารงาน หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย
ประเมินตามสภาพที่เป็นจริงระหว่างภาระงานของสถานศึกษากับก าลังคน” ข้อค้นพบที่ผู้วิจัยเห็น
ว่า อาจเป็นเพราะสถานศึกษาได้มีการวางแผนตัดสินใจ และด าเนินการต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์เป็นข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้มากที่สุด ซึ่งการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน ทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2555-2561) พบว่า
กลไกหนึ่ง เรียกว่า “ระบบการน าองค์การ” เป็นระบบสนับสนุนที่ก าหนดหลักการการจัดการศึกษา
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ไว้ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และส่งเสริมการกระจายอ านาจทางการศึกษาได้อย่าง
อิสระและคล่องตัว 

4. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง ผลการวิจัยพบว่า เป็นขอบข่ายและภารกิจการ
บริหารงานบุคคล โดยผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการบริหารงานบุคคลโรงเรียน ข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา มีการปฏิบัติด้านนี้อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะส่วนใหญ่
การสรรหาและบรรจุแต่งต้ังจะเป็นกระบวนการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสถานศึกษาจะมีบทบาท
หน้าที่ส ารวจ เสนอเหตุผลและความจ าเป็น เพื่อขอความเห็นชอบในการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง
บุคลากร แต่การสรรหาและบรรจุแต่งต้ังจะเป็นอ านาจหน้าที่จองคณะอนุกรรมการข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ด าเนินการส่วนมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า มีข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ “มีการสรรหาบุคลากรโดย
สถานศึกษาด าเนินการ” ข้อค้นพบที่ผู้วิจัยเห็นว่า อาจเป็นเพราะสถานศึกษาได้ด าเนินการสรรหา
และบรรจุแต่งต้ังบุคลากร โดยการส ารวจ เสนอเหตุผลและความจ าเป็นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หรือกลุ่มงานภายในสถานศึกษา มีความสอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555) ได้กล่าวว่า สถานศึกษามีการบริหารด้านบุคลากร
อย่างอิสระและคล่องตัว โดยสามารถก าหนดอัตราก าลังสรรหา บรรจุ จัดจ้าง ส่งเสริม และพัฒนา 
ซึ่งในทางปฏิบัติจริงสถานศึกษาได้ด าเนินการเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพื้นที่การศึกษา 
(อ.ก.ค.ศ.) 

5. ด้านวินัยและการรักษาวินัย ผลการวิจัยพบว่า เป็นขอบข่ายและภารกิจการ
บริหารงานบุคคล โดยผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการบริหารงานบุคคลโรงเรียน ข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา มีการปฏิบัติด้านนี้อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก 
สถานศึกษามีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี และ
บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการประพฤติ ปฏิบัติตนในสถานศึกษา มีการ
ป้องกันตรวจสอบอย่างมีความยุติธรรมต่อการกระท าของบุคลากรที่อาจก่อให้เกิดการกระท าที่ผิด
วินัย และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ “ผู้บริหารปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบและจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี” ข้อค้นพบที่ผู้วิจัยเห็นว่า อาจเป็นเพราะผู้บริหารควร
เป็นต้นแบบของกฎระเบียบและจริยธรรมที่ให้แก่บุคลากรได้เห็นเป็นตัวอย่างและปฏิบัติตามด้วย
ความเต็มใจ สอดคล้องกับกรอบการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์
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รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555) ได้กล่าวว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างศรัทธาโดบเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานตามค่านิยมของ
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ผู้น าขององค์กรในอนาคต และผู้บริหารสถานศึกษาสร้าง
บรรยากาศ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลการด าเนินการ การบรรลุพันธกิจ และวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ รวมทั้งส่งเสริมและก ากับให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมี
จริยธรรม 

6. ด้านการลาออกจากราชการ ผลการวิจัยพบว่า เป็นขอบข่ายและภารกิจการ
บริหารงานบุคคล ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด โดยผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการบริหารงานบุคคล
โรงเรียน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา มีการปฏิบัติด้านนี้อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจ
เป็นเพราะสถานศึกษายังไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการออกจากราชการ และชี้แจงใน
การประพฤติปฏิบัติให้แก่บุคลากรได้อย่างชัดเจน เพราะส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายข้อของการออกจากราชการ
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า มีข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
คือ “สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากรอย่างยุติธรรมและ
โปร่งใส” ข้อค้นพบที่ผู้วิจัยเห็นว่า อาจเป็นเพราะในการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานต้อง
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ สอดคล้องกับแนวคิดที่เป็นกลไกสนุบสนุนให้การบริหารจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ เอกชัย กี่สุขพันธ์ และคณะ (2553) ได้กล่าวว่า การด าเนินการอย่างมีจริยธรรม 
โดนให้ความส าคัญในการพิจารณาเรื่องที่องค์การมีการด าเนินการอย่างมีจริยธรรม ตลอดจนการ
วัดและการตรวจติดตามอย่างมีจริยธรรม ยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมสนทนากลุ่มของผู้เข้าร่วมประชุมด้านการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality system 
management) คือ ตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-class Standard School 
: W-SS) 1.ด้านคุณภาพบุคลากร โดยการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2.ด้านระบบการบริหารจัดการ มี
กระบวนการปฏิบัติงานที่ยึดประโยชน์ของส่วนร่วมและสถานศึกษาเป็นหลัก 3.ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
มีการส ารวจ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับภาระงาน ความถนัดและความสามารถของผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงการจัดสวัสดิการ อุปกรณ์
เครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมให้มีสภาพพร้อมใช้
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งานเสมอ 4.ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา การด าเนินงานและการพัฒนาสถานศึกษาในทุก ๆ ด้าน ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5.ด้านการวิจัยและการพัฒนา มีเป้าหมาย คือ 
สถานศึกษาด าเนินการท าวิจัยและพัฒนาการศึกษาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และใช้ผลการวิจั ย
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ได้กล่าวว่า การประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลได้น าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาประยุกต์ใช้
โดยก าหนดลักษณะ การต้ังค าถามเพื่อชี้ให้เห็นแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการและสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1.เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า ข้อที่มี ค่าเฉลี่ ยต่ าสุดของการวิจัยครั้ งนี้  คือ 
“สถานศึกษามีอัตราก าลังคนเพียงพอกับภาระงาน” ซึ่งอยู่ในด้านที่ 1 การวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง จึงเห็นควรให้สถานศึกษาด าเนินการแก้ไขและพัฒนาเรื่องนี้เป็นล าดับแรก โดย
การวางแผนการปฏิบัติงานประจ าปีให้ชัดเจน มีคู่มือขอบข่ายงานแต่ละฝ่าย และส ารวจภาระงาน
บุคลากรให้เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ควรก าหนดเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติของแต่ละฝ่าย และมี
การทบทวนปรับปรุงระบบการปฏิบัติให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับอัตราก าลังในสถานศึกษา 
เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน และบุคลากรสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2.การบริหารงานของสถานศึกษาจะพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
ต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นประเด็น
ส าคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนัก และร่วกันพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็นผู้ที่มีความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรเกิด
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ และพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต การพัฒนาบุคลากรในด้านใด ๆ ก็ตาม ควรสอดคล้องให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกนักับแผนการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ 

3.ผลการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารอ านวยการ
โรงเรียน รองผู้อ านวยการบริหารงานบุคคลโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
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ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสถานศึกษา ได้รับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สามารถน าไปทดลองใช้พัฒนางานด้านการบริหารบุคลากร เพื่อการยกระดับสถานศึกษาและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1.กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้อ านวยการโรงเรียน  

รองผู้อ านวยการบริหารงานบุคคลโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการ
คัดเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง ข้อมูลที่ได้อาจไม่เป็นตัวแทนที่ดี ดังนั้น การท าวิจัยครั้งต่อไปควรเก็บ
ข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืน ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและสะท้อนความเป็นจริง
ได้มายิ่งขึ้น 

2.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลกับการบริหารงานฝ่ายต่าง 
ๆ ในสถานศึกษา ซึ่งอาจมีระดับในการด าเนินงานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาระบบการบริหารงานของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป 

3.ควรมีการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษา ในด้านอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เนื่องจากเกณฑ์การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-
class Standard School : W-SS) ประกอบด้วย 7 ด้าน 1) การน าองค์กร (Leadership) 2) การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic planning) 3) การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student 
and stakeholder focus) 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement analysis 
and knowledge  management) 5) การมุ่งเน้นบุคลากร (Faculty and staff focus) 6) การจัดการ
กระบวนการ (Process Management) 7) ผลลัพธ์ (Performance results) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



  129 

 
บรรณานุกรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

เนาวรัตน์ นาคพงษ์. (2555). กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดก าแพงเพชรโดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 14, 49-52.  

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล. กรุงเทพฯ: 
องค์กรรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.). 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล. กรุงเทพฯ: ชุมนุมส
หากรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2554). มัธยมศึกษายุคใหม่สู่มาตรฐานสากล 2561. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์
และการเกษตรแห่งประเทศไทย. 

จอมพงศ์ มงคลวนิช. (2554). การศึกษาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน: การบริหารองค์การและบุคลากร
ทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีสยาม. 

พระมหาเกียรติศักด์ิ  ฉนฺทธมฺโม (ยันตรุดร). (2552). การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. (วิทยานิพนธ์ ค.ม.  (การบริหารการศึกษา)), มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา, นครราชสีมา.    

พิมพ์พัฑรา สินธุรัตน์. (2556). การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยี
ตะวันออก (อี.เทค). (การศึกษาอิสระ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)), มหาวิทยาลัยสยาม, 
กรุงเทพฯ.    

ภาวัฒน์ พันธ์แพ. (2547). ผู้น าองค์กรแห่งการเรียนรู้. มหาวิทยาลัยหอการค้า(24), 3.  
มาลี สุริยะ. (2554). การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร ครูและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
42. (วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)), มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ลพบุรี.    

ราชกิจจานุเบกษา. (2550). กฎกระทรวงเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการ
บริหารและจัดการศึกษา พ.ศ.2550. กรุงเทพฯ: [ม.ป.พ.]. 

วิชัย โถสุวรรณจินดา. (2551). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (พิมพ์ครั้งที่ 4 ed.). กรุงเทพฯ: โฟรเพช. 
ศิริชัย กาญจนวาสี, & และคณะ. (2555). การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส าหรับการวิจัย. กรุงเทพฯ: โรง

พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 



  130 

 

ศิลป์ชัย อ่วงตระกูล. (2552). การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนร่วม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4. (วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหาร
การศึกษา)), มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย.    

สมบัติ ท้ายเรือค า. (2553). พื้นฐานการวิจัยทางการศึกษา ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พิมพ์ครั้งที่ 6 ed.). กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์. 

สารีน๊ะ ดอปอ. (2553). การปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดยะลา. (วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหาร
การศึกษา)), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ยะลา.    

ส านักงานก.ค.ศ.กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). คู่มือการบริหารงานบุคคล ส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของกศจ. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2547). ก้าวสู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูป
การศึกษา. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2550). มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2553a). แนวทางการด าเนินงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2553b). คู่มือการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
โรงเรียนมาตรฐานสากล. กรุงเทพฯ: ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

สุจินดา เอ่ียมศิริ. (2558). สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12. (วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)), มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์, บุรีรัมย์.    

สุทธิวัชร์ ทับเจริญ. (2549). อนาคตภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2549-2558). (วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหาร
การศึกษา)), มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, นครสวรรค์.    

สุภาพร เพียรดี. (2554). การควบคุมคุณภาพ.   Retrieved from 
http://www.gotoknow.org/posts/451735 

สุมน อมรวิวัฒน์. (2550). องค์ 4 ของการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา. 

 

http://www.gotoknow.org/posts/451735


  131 

 

อัมพร เพชรโชติ. (2553). กระบวนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ทัศนะของครูหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา. 
(วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 
ยะลา.    

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  134 

รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 
1. อาจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์ 

หัวหน้าภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง 
อาจารย์ประจ าภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ดร.จินตนา ศรีสารคาม 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

4. นางมาลัยวรรณ จันทร 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

5. นางสาวศรัญญา รณศิร ิ
นักวิชาการวัดและประเมิน  
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวปทุมพร กาญจนอัตถ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 25 มิถุนายน 2532 
สถานที่เกิด จังหวัดพิษณุโลก 
วุฒิการศึกษา ภาษาไทย (กศ.บ.) 
ที่อยู่ปัจจุบัน 1/1 ถ.ประสงค์ประสาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก   
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