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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุม 4 และ 2) เสนอแนะแนวทางการ

พัฒนาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุม 4 วิจัยคร้ังน้ีเลือกใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ตัวอยางท่ีใชใน

การวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

เขต 1 กลุม 4 ปการศึกษา 2563 จํานวน 278 คน ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากการเปดตาราง

สําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan โดยจําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา 16 คน และครูของสถานศึกษา 

262 คน หลังจากน้ัน ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

โดยแบงตามคํานวนหาสัดสวนของแตละสถานศึกษา และตอบแบบสัมภาษณแบบเจาะจง แนวทางการ

พัฒนาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามแบบ

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.90 

ผลการวิจัย พบวา การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุม 4 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติการอยูในระดับมาก  

(x"= 4.27) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือดานวินัยและการรักษาวินัย (x"= 4.32) 

รองลงมา ดานการออกจากราชการ (x"= 4.28) ดานการสรางเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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(x"= 4.26) และดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง (x"= 4.25) ดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดานการวางแผน

อัตรากําลัง และการดํารงตําแหนง (x"= 4.24) และ 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคล 

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุม 4 โดยผูบริหาร

สถานศึกษาไดเสนอแนวทางการพัฒนาไวดังน้ี ดานการวางแผน อัตรากําลัง และการดํารงตําแหนง มีการ

กําหนดขอบขาย ภาระงานการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางชัดเจน มีการจัดการทํากรอบอัตรากําลัง 

ตามหลักเกณฑของก.ค.ศ. กําหนด การประเมินสภาพความตองการอัตรากําลังของสถานศึกษา ดานการ

สรรหาและบรรจุแตงต้ัง มีการดําเนินการตามกระบวนการสรรหาดวยความยุติธรรม มีการแตงต้ัง

คณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัติอยางชัดเจน ดานการสรางเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีการ

ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

อยางเปนระบบ ช้ีแจงหลักเกณฑการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนใหบุคลากรรับทราบ  ดานวินัยและการ

รักษาวินัย จัดอบรมใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับวินัยแก บุคลากรประจํา แนะนําช้ีแจงบทการลงโทษตาง ๆ 

ใหครูรับทราบ ผูบริหารประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกบุคลากร และดานการออกจากราชการ  

บุคลากรลาออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติ หรือกรณีกระทําความผิดวินัยรายแรง ประกาศเกียรติคุณ

ยกยองการปฏิบัติราชการของผูเกษียณอายุราชการ 

 

คําสําคัญ: การบริหารงานบุคคล, แนวทางพัฒนา 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) to study personnel management of educational 

institution administrators. under the Bangkok Metropolitan Administration Secondary Education 

Service Area Office 1, Group 4 and 2) to suggest guidelines for the development of personnel 

management of educational institution administrators. Under the Office of Secondary 

Education Service Area Bangkok, District 1, Group 4  This research uses a quantitative research 

method. and qualitative Examples used in the research include: School administrators and 

teachers Under the Office of Secondary Education Service Area, Bangkok, Region 1, Group 

4, Academic Year 2020, consisted of 278 people. The researcher determined the sample 

size from the opening of the ready-made tables of Krejcie & Morgan, classified into 16 

school administrators and 262 school teachers. The researcher conducted a random 

sampling. by a simple random method  divided according to the proportion of each 

educational institution and answering a specific interview form Guidelines for the 

development of personnel management of educational institution administrators research 

tools The 5-level estimation scale questionnaire had a confidence value of 0.90.  
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The results of the research revealed that the personnel management of educational 

institute administrators Under the Bangkok Secondary Education Service Area Office, Region 1, 

Group 4, the overall performance was at a high level (x"= 4.27) when considering each 

aspect. It was found that the aspect with the highest mean was discipline and discipline 

(x"= 4.32), followed by retirement (x"= 4.28), and enhancement of efficiency in government 

service (x"= 4.26). and recruitment and appointment (x"=4.25 The side with the lowest 

average is the power rate planning and holding positions (x"= 4.24) and 2) guidelines for 

the development of personnel management in educational institutions under the Bangkok 

Secondary Education Service Area Office, Region 1, Group 4. The educational institute 

administrators have proposed development guidelines as follows: Planning, manpower 

and tenure There is a scope The workload of personnel is clearly defined. There is a 

management of the power rate frame. according to the rules of GTEPC Determine the 

assessment of the need for the power of educational institutions, amounting terms of 

recruitment and appointment. The recruitment process is carried out with fairness. Board 

of Directors are appointed Clearly defined qualifications in terms of enhancing efficiency in 

government service There is an assessment of the personnel's performance in accordance 

with the established criteria. Prepare a systematic development plan for educational 

institutions' personnel. Clarify the criteria for considering salary advancement percent on 

discipline and discipline Training Understanding of discipline to regular personnel, 

suggesting and explaining various punishments to teachers The executives behave as a 

good role model percent. Personnel resigning from government service in case of 

disqualification or in the case of serious disciplinary offenses an honorary award honoring 

the performance of government retirees. 

 

Keywords: Personnel Management, Development Guidelines 

 

บทนํา 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาถือวาเปนงานบริหารท่ีสําคัญตองทํางานท่ีเก่ียวกับคน 

ซ่ึงมีความรูความสามารถตลอดจนมีความสํานึกแตกตางกัน และท่ีสําคัญ คนเปนส่ิงท่ีมีชีวิตจิตใจมีอารมณ

จึงเกิดปญหาตาง ๆ ในการบริหารงานบุคคล การกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลใหสถานศึกษาจึงเปน

ภารกิจท่ีสําคัญท่ีมุงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาในการ

ดําเนินการดานการบริหารบุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ ตามหลักธรรมาภิบาล 
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ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรูและความสามารถ และสรางขวัญ

กําลังใจท่ีจะไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคง ประกอบกับมีความเจริญรุงเรืองกาวหนาในวิชาชีพ 

ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความหลากหลายท้ังดานจํานวนครู บุคลากร ขนาดของ

สถานศึกษา รวมถึงจํานวนของผูเรียนท่ีมีผลตอจํานวนของครูและบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงถาการขาด

บุคลากร ขาดอัตรากําลังจะสงผลตอการบริหารจัดการในหลายดาน ไมวาจะเปนครูผูสอนไมเพียงพอตอ 

การจัดการเรียนการสอน ไมมีบุคลากรในการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดเรียนการสอนของสถานศึกษา  

ครูและบุคลากรมีความรู ความสามารถไมตรงตามความตองการของสถานศึกษา รวมไปถึงครูไดผลกระทบ

จากภาระการทํางานท่ีนอกเหนือจากงานสอน ทําใหไมเกิดการพัฒนาตนเองดานความรูและดานวิชาชีพ 

สงผลตอการปฏิบัติงาน ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองดําเนินการในภารกิจหลักในการรับผิดชอบดูแล 

การบริหารงานบุคคล ท่ีพบปญหาอยูมากในดานการการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงการสรรหา

และบรรจุแตงต้ังการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัยและการออกจาก

ราชการ  

สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความ

หลากหลายท้ังดานจํานวนครู บุคลากร ขนาดของสถานศึกษา รวมถึง จํานวนของผูเรียนท่ีมีผลตอจํานวน

ของครูและบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงถาการขาดบุคลากร ขาดอัตรากําลังจะสงผลตอการบริหารจัดการใน

หลายดาน ไมวาจะเปนครูผูสอนไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน ไมมีบุคลากรในการปฏิบัติงาน

สนับสนุนการจัดเรียนการสอนของสถานศึกษา ครูและบุคลากรมีความรู ความสามารถไมตรงตามความ

ตองการของสถานศึกษา รวมไปถึงครูไดผลกระทบจากภาระการทํางานท่ีนอกเหนือจากงานสอน ทําใหไม

เกิดการพัฒนาตนเองดานความรูและดานวิชาชีพ สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการปฏิบัติงาน  

แนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุม 4 ในดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง ดานการ

สรรหาและบรรจุแตงต้ัง ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดานวินัยและรักษาวินัย และ

ดานการออกจากราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของไดนําผลท่ีไดจากการวิจัยคร้ังน้ี ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงค ไวดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุม 4  

2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุม 4 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีผู วิจัยมุงศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุม 4 ซ่ึงผูวิจัยได

ศึกษาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา พ.ศ.2560 วาดวยเร่ืองกลุมบริหารงานบุคคล ซ่ึงผูวิจัยสรุปภารกิจท่ีสําคัญของการบริหารงาน

บุคคล ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไว 5 ดาน คือ 1) ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง  

2) ดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 3) ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 4) ดานวินัย

และรักษาวินัย และ 5) ดานการออกจากราชการ ดังภาพท่ี 1   
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 กลุม 4 จํานวน 11 โรงเรียน มีประชากรท้ังหมด 961 คน โดยจําแนก

เปนผูบริหารสถานศึกษา 36 คน และครู 885 คน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1, 2563)  

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา จําแนกเปน 5 ดาน ไดแก 

  1. ดานการวางแผนอัตรากําลังและการดํารงตําแหนง 

  2. ดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 

  3. ดานการสรางเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

  4. ดานวินัยและการรักษาวินัย 

  5. ดานการออกจากราชการ 

 

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 5 ดาน ไดแก 

    1. ดานการวางแผนอัตรากําลังและการดํารงตําแหนง  

  2. ดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  

  3. ดานการสรางเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

  4. ดานวินัยและการรักษาวินัย 

  5. ดานการออกจากราชการ    
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2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 กลุม 4 จํานวน 278 คน ผูวิจัยใชวิธีการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง

ตามตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน Krejcie & Morgan, 1970: 607-610) โดยจําแนกเปน

ผูบริหารสถานศึกษา 16 คน และครู 262 คน หลังจากน้ัน ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยาง โดยวิธีการสุม 

อยางงาย (Simple Random Sampling) เพ่ือคํานวณหาสัดสวนของแตละสถานศึกษา 

กลุมผูตอบแบบสัมภาษณ แบบสุมเจาะจง พิจารณาจากผูบริหารสถานศึกษาเปนท่ีมีความรู 

ความสามารถหรือมีประสบการณทางดานการบริหารงานบุคคล จํานวน 5 ทาน 

ขอบเขตดานเน้ือหา 

 เน้ือหาในการวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุม 4 โดยศึกษาใน  

5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 2) ดานการสรรหาและบรรจุ

แตงต้ัง 3) ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 4) ดานวินัยและรักษาวินัย 5) ดานการ

ออกจากราชการ และ แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใชการสัมภาษณแบบมี

โครงสราง 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการวางแผนอัตรากําลังและการดํารงตําแหนง 2) ดานการสรรหา

และบรรจุแตงต้ัง 3) ดานการสรางเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 4) ดานวินัยและการรักษาวินัย 

และ 5) ดานการออกจากราชการ    

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

(Structure Interview) ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

 1. แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอนดังตอไปน้ี 

              ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก

ตําแหนง โดยมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 1 ขอ  

              ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาแบบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ จํานวน 40 ขอ  

     ผูวิจัยไดใชโดยใชเกณฑวัดระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคอรท (Likert) มี 5 ระดับ ซ่ึงมีความหมาย ดังน้ี 
 

     ระดับ    5  หมายถึง     มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 

                ระดับ    4  หมายถึง     มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

        ระดับ    3  หมายถึง     มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

         ระดับ    2  หมายถึง     มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

         ระดับ    1  หมายถึง     มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด  
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2. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure interview) ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการ

บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  

กลุม 4 ประกอบดวย 5 ดาน 1) ดานการวางแผนอัตรากําลังและการดํารงตําแหนง 2) ดานการสรรหาและ

บรรจุแตงต้ัง 3) ดานการสรางเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 4) ดานวินัยและการรักษาวินัย และ     

5) ดานการออกจากราชการ โดยการสุมผูบริหารแบบเจาะจง (Purposive Simple Random) จํานวน 5 ทาน 
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย  

1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 

 2. วิเคราะหการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุม 4 วิเคราะหขอมูลระดับการปฏิบัติ โดยนํามาหาคาเฉล่ีย (Mean) และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการแปลผลคาเฉล่ีย โดยใชเกณฑของเบสต (Best, 1981: 

195) ดังน้ี 
 

       4.50 - 5.00     หมายถึง   มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 

       3.50 - 4.49     หมายถึง   มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

       2.50 - 3.49     หมายถึง   มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

       1.50 - 2.49     หมายถึง   มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

       1.00 - 1.49     หมายถึง    มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

การวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณ  

 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณแบบเจาะจง  

ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลพรรณนา วิเคราะหลักษณะของแนวทางการพัฒนาจากเอกสารจากการใหขอมูล

สําคัญ จากการสัมภาษณ นําขอมูลท่ีไดจากแบบสัมภาษณท่ีแบงตามประเด็นท่ีต้ังไวมาวิเคราะห มาสรุป 

และนําเสนอในรูปแบบความเรียง   

สถิติในการวิจัยในการวิจัย 

1. สถิติในการพิจารณาเคร่ืองมือ ประกอบดวย 1) ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ

วัตถุประสงค (Index of Item Objectives Congruence: IOC) และ 2) สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

(Combrach’s Alpha Coefficient)      

2. สถิติพรรณนา ประกอบดวย 1) รอยละ (Percentage) 2) คาเฉล่ีย (Mean) และ 3) ความ

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหขอมูล การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุม 4 

 

ตารางท่ี 1 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แนวทางการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา  

  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  กลุม 4 โดยภาพรวม 

  และรายดาย 

  

 จากตารางท่ี 1 พบวาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุม 4 โดยภาพรวมมีการการปฏิบัติการอยูในระดับมาก 

(x"=4.27) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือดานวินัยและการรักษาวินัย (x"= 4.32) 

รองลงมา ดานการออกจากราชการ (x"= 4.28) และดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด คือดานการวางแผนอัตรากําลัง 

และการดํารงตําแหนง (x"= 4.24) 
 

 2. ผลการสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุม 4 พบวา 

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุม 4 เรียงลําดับความสําคัญในการพัฒนาจากมากไปนอย คือ อันดับ 1 

ดานวินัยและการรักษาวินัย รองลงมา คือ ดานการวางแผน อัตรากําลัง และการดํารงตําแหนง ดานการสรร

หาและบรรจุแตงต้ัง ดานการสรางเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และ ดานการออกจากราชการ 

ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาของแตละดาน ดังน้ี 

     2.1 ดานการวางแผน อัตรากําลัง และการดํารงตําแหนง การบริหารงานบุคคลของผูบริหาร

สถานศึกษา สวนใหญไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร

สถานศึกษา ดานการวางแผน อัตรากําลัง และการดํารงตําแหนงจากมากไปนอยไดดังน้ี อันดับหน่ึง คือ 

การบริหารงานบุคคล 
           ระดับการปฏิบัติการ 

𝐱" S.D. ความหมาย อันดับ 

1. ดานการวางแผน อัตรากําลัง   และการดํารงตําแหนง 4.24 0.73 มาก 5 

2.  ดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง   4.25 0.74 มาก 4 

3.  ดานการสรางเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 4.26 0.68 มาก 3 

4.  ดานวินัยและการรักษาวินัย 

5.  ดานการออกจากราชการ 

4.32 

4.28 

0.74 

0.74 

มาก 

มาก 

1 

2 

รวม 4.27  0.73 มาก  
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สถานศึกษากําหนดขอบขาย ภาระงานการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางชัดเจน สถานศึกษาจะตองมีการ

จัดการทํากรอบอัตรากําลัง ตามหลักเกณฑของก.ค.ศ. กําหนด มีการประเมินสภาพความตองการ

อัตรากําลังของสถานศึกษา สํารวจอัตรากําลังครู เพ่ือวางแผนอัตรากําลังจัดการบุคลากรใหเพียงพอ  

และผูบริหารประชุมบุคลากรรวมกันวิเคราะหภาระกิจของสถานศึกษา 

    2.2 ดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สวนใหญ

ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ดานการสรรหา

และบรรจุแตงต้ัง จากมากไปนอยไดดังน้ี อันดับหน่ึง คือ สถานศึกษามีการดําเนินการตามกระบวนการสรร

หาดวยความยุติธรรม  มีการแตงต้ังคณะกรรมการในการสรรหาบุคลากร มีการกําหนดคุณสมบัติอยาง

ชัดเจน มีการประชาสัมพันธในการสรรหา มีหลักเกณฑวิธีในการคนหาบุคคลใหเหมาะสม และแตงต้ังบุคคล

เขารับราชการตรงตามสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาตองการ  

    2.3 ดานการสรางเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การบริหารงานบุคคลของผูบริหาร

สถานศึกษา สวนใหญไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร

สถานศึกษา ดานการสรางเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการจากมากไปนอยไดดังน้ี อันดับหน่ึง คือ 

สถานศึกษา มีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว จัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ช้ีแจงหลักเกณฑการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนใหบุคลากรท่ีคน

รับทราบ ผูบริหารจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาอยางเปนระบบ มีการจัดสวัสดิการสรางขวัญ

กําลังใจท่ีดีในการปฎิบิติงาน และผูบริหารสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรอยางเทาเทียมกัน    

    2.4 ดานวินัยและการรักษาวินัย การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สวนใหญได

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ดานวินัยและการ

รักษาวินัย จากมากไปนอยไดดังน้ี อันดับหน่ึง คือ สถานศึกษา แนะนําช้ีแจงบทการลงโทษตาง ๆ ใหครู

รับทราบ  จัดอบรมใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับวินัยแก บุคลากรประจํา ผูบริหารประพฤติปฏิบัติตนเปน

แบบอยางท่ีดีแกบุคลากร แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเม่ือมีการกลาวหาวา บุคลากรกระทําผิดวินัย 

กําหนดแนว ทางการปฏิบัติเก่ียวกับวินัยของบุคลากรอยางชัดเจน มีมาตรฐานท่ีชัดเจนและมีความยุติธรรม 

ยกยองชมเชยแกบุคลากรท่ีมิเคยกระทําผิดวินัย และมีการดําเนินการลงโทษทางวินัยแกบุคลากรท่ีกระทํา

ผิดวินัยอยางเหมาะสม    

    2.5 ดานการออกจากราชการ การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สวนใหญไดแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ดานการออกจากราชการ

จากมากไปนอยไดดังน้ี อันดับหน่ึง คือ สถานศึกษามีการใหบุคลากรลาออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติ 

ลาออกจากราชการกรณีกระทําความผิดวินัยรายแรง  ประกาศเกียรติคุณยกยองการปฏิบัติราชการของผู

เกษียณอายุราชการ และเปดโอกาสใหบุคลากรย่ืนความประสงคขอลาออกจากราชการได             
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อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยเร่ือง แนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุม 4 ผูวิจัยนํามาอภิปรายผลดังตอไปน้ี 

 1. การปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 กลุม 4 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ซ่ึงจากการแยก 

แตละดานพบวา   

     1.1 ดานการวางแผน อัตรากําลังและการดํารงตําแหนง โดยภาพรวมมีการปฏิบัติการอยูใน

ระดับมาก เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษาและครูไดมีการจัดทําแผนอัตรากําลังใหสอดคลองกับความตองการ

ของสถานศึกษา มีการประชุมวิเคราะหวางแผนกําหนดอัตรากําลังท่ีตองการเพ่ิม/ลดเสนอตอเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาในแตละป ผูบริหารสถานศึกษาและครู จัดเก็บขอมูลประวัติของบุคลากร ปรับปรุงขอมูลของ

บุคลากรในสถานศึกษาใหเปนปจจุบัน มีการมอบหมายหนาท่ีกําหนดภาระงานของบุคลากรตาม

ความสามารถและความเหมาะสมเปนมีการวางบุคลากรใหมีความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีตาม 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ ณัฐนิช ศรีลาคํา (2558) ไดทําการวิจัย เร่ือง การบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา

ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงมีระดับปฏิบัติอยูในระดับมาก 

    1.2 การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง โดยภาพรวมมีการปฏิบัติการอยูในระดับมาก เน่ืองจาก

ผูบริหารสถานศึกษาและครูไดมีการทดลองปฏิบัติงานในหนาท่ีของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และประเมินผลประเมินการปฏิบัติงานตามกรอบท่ีกําหนด มีการจางครูอัตราจาง เปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการของทางราชการ มีการสํารวจอัตราวางเพ่ือสรรหาครูในวิชาเอกท่ีขาดแคลนมีคณะกรรมการ

พิจารณาคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณธรรมในวิชาชีพอยางรอบคอบ  สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ ศิรินภาวรรณ ทุมคา (2559) ไดทําการวิจัย การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงาน

บุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลการวิจัย

พบวา ดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

    1.3 การสรางเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติการอยูในระดับ 

มาก เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษาและครู สงเสริมบุคลาการการจัดแผนการเรียนรู และการพัฒนา

หลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพทางกระบวนการเรียนรู  มีการติดตามการดําเนินการนิเทศ ประเมินผลในการ

ปฏิบัติงาน มีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา เปนไปอยางตอเน่ือง 

ผูบริหารสถานศึกษา เปนแบบอยางท่ีดี มีการพิจารณาเพ่ือเสนอใหมีเล่ือนเงินเดือนเปนไปดวยความบริสุทธ์ิ

ยุติธรรม สอดคลองกับงานวิจัยของ เคก ออนพุม (2562) ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง การบริหารงานบุคคล 

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 ดานการ

เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการโดยรวมอยูในระดับมาก 
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     1.4 ดานวินัยและการรักษาวินัย โดยภาพรวมมีการปฏิบัติการอยูในระดับมาก เน่ืองจาก 

ผูบริหารสถานศึกษาและครูไดมีการใหความรูและสรางความเขาใจเก่ียวกับวินัย หรือแนวปฏิบัติตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงานของขาราชการครู มีการพัฒนาสนับสนุนบุคลากรกระทําตามระเบียบวินัย

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาประพฤติตน 

ตามจรรยาบรรณของครูอยางเครงครัด มีการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยในสถานศึกษาอยางเปน

ระบบ มีการจัดทําเอกสารคูมือส่ือเก่ียวกับการรักษาวินัยและการปองกันการกระทําผิดวินัยของขาราชการ

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร ฉ่ัววิเชียร (2560) ไดศึกษาการวิจัย 

เร่ือง แนวทางการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาอนุบาลระนอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาระนอง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

     1.5 ดานการออกจากราชการ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติการอยูในระดับมาก เน่ืองจากผูบริหาร

สถานศึกษาและครูไดมีการรายงานผลการดําเนินการออกจากราชการของบุคลากรทุกกรณีตอคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการสรรหา/บรรจุ/แตงต้ัง บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือมาทดแทนใหเหมาะสมกับ

ตําแหนงอยางรวดเร็ว อยางเปนระบบและตรวจสอบได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐนิช ศรีลาคา 

(2558) ไดทําการวิจัยเร่ือง การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 

2. แนวทางการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา เรียงลําดับความสําคัญในการเปนแนว

ทางการพัฒนาจากมากไปนอย คือ ดานวินัยและการรักษาวินัย รองลงมา คือ ดานการวางแผน อัตรากําลัง

และการดํารงตําแหนง ดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง ดานการสรางเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ และดานการออกจากราชการ อาจเปนเพราะในสถานการณปจจุบันมีขาวสารเก่ียวกับบุคลากรทาง

การศึกษาในทางท่ีไมดีเปนจํานวนมาก อาจมีครูหรือผูบริหารหลายคนปฏิบัติตนไมอยูในระเบียบวินัยและ

จรรยาบรรณใน วิชาชีพของตน สงผลกระทบตอผูอ่ืนหรือองคกร เพ่ือสรางความเช่ือม่ัน ความศรัทธา 

ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรจะตองมีความรูและสรางความเขาใจเก่ียวกับวินัย กฎขอบังคับหรือ

แนวปฏิบัติตาง ๆ วิธีการการดําเนินการทางวินัยตามมติของก.ค.ศ ประกอบขอกําหนดในเร่ืองวินัย 

หลักเกณฑ  และการส่ังลงโทษ การรายงานการดําเนินการทางวินัย ควรเพ่ิมความรู ความเขาใจ 

การปฏิบัติงานของขาราชการครูมากข้ึน ซ่ึงสถานศึกษาตองมีคูมือในการคนควา มีการจัดอบรมใหความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับวินัย แนะนําช้ีแจงบทการลงโทษตาง ๆ ใหครูรับทราบ และการดําเนินการทางวินัย  

การอุทรณและการรองทุกขของบุคลากรจะตองไดมาตรฐาน ถูกตอง โปรงใส และเปนธรรม ซ่ึงจะสงผลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของจารุณี ปตโต (2564) 

ไดทําการวิจัยเร่ือง สภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองของ

สวนทองถ่ิน จังหวัดพิจิตร ไดวิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอของผูเช่ียวชาญในดานวินัยและการรักษา

วินัย วาการลงโทษทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการจะมี 

การดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการตามระเบียบไดกําหนดไว 
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ขอเสนอแนะ 

ข)อเสนอแนะในการนำไปใช) 

  1. ผูtบริหารสถานศึกษาควรมีการวางแผนกำหนดนโยบายวางบุคลากรใหtมีความเหมาะสมกับ

ตำแหนwงหนtาท่ีการสำรวจความตtองการวิชาเอกเพ่ือประกอบการพิจารณาหาอัตรากำลัง และสรรหาบุคคล

เขtาดำรงตำแหนwง        

2. สถานศึกษาควรจัดทำแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหนwง และคุณสมบัติของบุคลากรตามความรูt

ความสามารถอยwางชัดเจน          

3. ครูและบุคลากรของสถานศึกษา ควรมีสwวนรwวมในการวางแผน เพ่ือลดการเกิดป�ญหาในการ

ปฏิบัติงานไมwตรงสายงาน        

ข)อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต'อไป ผูt วิจัยเสนอวwาควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับ 

การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ท่ีสwงผลตwอการปฏิบัติงานของครู 
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