
การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
สายงานการสอน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี:  

กรณีศึกษา สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต 
 

Manpower Administration of Teacher Civil Service  
and Educational Personnel Teaching Staff  
under the principles of Good Governance:  

A case study of the district office’s schools.* 
1 

                                                                                        ดนัย  นาถาบ ารุง**2 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการสอน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กรณีศึกษาสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขต ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการสอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต ใช้วิธีวิจัยเอกสาร
และวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 7 คน 
ซึ่งถูกเลือกโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบว่า การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการสอน เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ประกอบด้วย 1. แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 2. แนวคิดค่านิยมประชาธิปไตย 3. แนวคิดประชารัฐ 
4. แนวคิดความรับผิดชอบทางการบริหาร ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ การขาดแคลนอัตราก าลังครู 
จากการโอนย้าย ปัญหาความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและการเลื่อนวิทยฐานะ ข้อเสนอแนะในการวิจัย  
มีดังนี้ 1. ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานครที่เหมาะสมกับบริบทในฐานะเมืองหลวงและมหานครรูปแบบพิเศษ 2. ควรมี 
การก าหนดสัดส่วนในการสรรหาครูโดยก าหนดให้การคัดเลือกให้มีสัดส่วนที่มากกว่าการสอบแข่งขัน
บุคคลทั่วไป เพ่ือลดจ านวนการขอโอนไปต่างสังกัดและเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดความต่อเนื่อง 
ของการสอนของครูในระยะยาวอย่างยั่งยืน 

ค าส าคัญ:  การบริหารอัตราก าลัง, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร,  
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

                                                           
1  * บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร สายงานการสอน ตามหลักการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี : กรณีศึกษา สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต 
2   ** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 

 ตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (2528) ได้ก าหนดให้
กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และให้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการในเขต
กรุงเทพมหานครในเรื่องการจัดการศึกษา โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้ง  
และเป็นผู้ก าหนดนโยบายในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร การพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
การพัฒนาให้เด็กในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพท้ังองค์ความรู้ มีคุณธรรมและมีทักษะ
ในการด ารงชีวิต ส านักการศึกษาเป็นหน่วยงานในสังกัดที่มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน 
ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประเภทสามัญศึกษาของกรุงเทพมหานคร การก าหนดนโยบาย การจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร การจัดการศึกษาในระบบอย่างมีคุณภาพ การส่งเสริม
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใน
การบริหารการจัดการเรียนรู้ การเป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศด้านการศึกษา การส่งเสริมให้
โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2560) ได้ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการให้เด็ก 
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) มีวิสัยทัศน์ว่า “ก้าวขึ้นสู่การ
เป็นมหานครแห่งเอเชียในปี 2575” และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2561–2565) ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน มิติที่ 3.3 การศึกษาส าหรับทุกคน ได้ก าหนดเป้าหมายว่า 
“เมืองกรุงเทพฯ สามารถจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีกรุงเทพฯ ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง โดยไม่แยกความแตกต่างทางสังคม การเมือง วัฒนธรรมและศาสนา และจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
สามารถพัฒนาให้เยาวชนในพื้นที่กรุงเทพฯ มีความรู้ มีจิตส านึกรักเมืองกรุงเทพฯ หวงแหนและร่วมสืบ
ทอดวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของเมืองกรุงเทพฯ มีคุณธรรม มีทักษะในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ
สุจริต” (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร, 2561) 
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 ผู้ที่ด ารงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการสอน 
จึงนับว่าเป็นผู้มีบทบาทและความส าคัญอย่างยิ่งในระบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ได้มีการก าหนด
มาตรฐานต าแหน่งครู โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นตามกรอบที่กรุงเทพมหานครก าหนด ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ วัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยเทคนิคที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริง 
ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ปฏิบัติงาน
รายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปฏิบัติงานวิจัยทางการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินพัฒนาการของ
ผู้เรียนเพื่อน าไปพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้า ปฏิบัติงานประสาน
ความร่วมมือผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่น หรือสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
หรืองานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร, 2554) 
 แต่ในสภาพการณ์ปัจจุบันนั้น ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (2560, 
หน้า 24) ได้รายงานว่า ระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมามีข้าราชการครูขอโอนไปรับราชการสังกัดหน่วยงานอื่น
ของรัฐเป็นจ านวนมากถึง 1,701 คน ท าให้เกิดผลกระทบในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน  
การขาดอัตราก าลังในช่วงระยะเวลารอการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันฯ หรือคัดเลือกได้ฯ ไปทดแทน
ต าแหน่งว่างและท าให้นักเรียนต้องปรับตัวใหม่ นอกจากนั้นกรุงเทพมหานครยังต้องสูญเสียงบประมาณ 
ในการสอบแข่งขันฯ การพัฒนาในหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม รวมถึงหลักสูตร 
ที่จ าเป็นอื่น ๆ  
 จากปัญหาและความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักการศึกษา จึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษากระบวนการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  
สายงานการสอน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กรณีศึกษาสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต 
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ตลอดถึงแนวทางการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการสอน ในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือน า
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาแนวทางการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครสายงานการสอน ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีต่อไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีวิธีด าเนินการวิจัย
ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Ducumentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือ
การปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการสอน ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขต 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview  
or Formal interview) 
  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของส านักการศึกษา ที่เก่ียวข้อง 
ในการบริหารและด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการสอน ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์   
ก่อสกุล, 2561, หน้า 45) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 7 คน  
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. เป็นผู้ก ากับดูแล ควบคุมและวินิจฉัยสั่งการ การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการสอน ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต  
จ านวน 4 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักการศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
(นักบริหาร ระดับต้น สั่งราชการส านักงานการเจ้าหน้าที่) ผู้อ านวยการส่วนบริหารอัตราก าลัง 
(ผู้อ านวยการ ระดับต้น) ส านักงานการเจ้าหน้าที่ ส านักการศึกษา และผู้อ านวยการส่วนการสรรหา 
และข้อมูลบุคคล ส านักงานการเจ้าหน้าที่ ส านักการศึกษา (ผู้อ านวยการ ระดับต้น) 
 2. เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานคร ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักการศึกษา จ านวน 2 คน ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานประเมินบุคคลและมาตรฐานวิชาชีพ และหัวหน้า
กลุ่มงานการจ้าง และต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ สังกัดกลุ่มงานอัตราก าลัง ส่วนบริหาร
อัตราก าลัง ส านักงานการเจ้าหน้าที่ ส านักการศึกษา จ านวน 1 คน  
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  หลังจากเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) 
เพ่ือตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และครบถ้วนหรือไม่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ มีคุณภาพสูงซึ่งจะส่งผลต่อการประมวล วิเคราะห์ และสรุปผล (สุภางค์ จันทวานิช, 2559, 
หน้า 129-130) ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ดังนี้ 
  1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบแหล่งที่มา 
ของข้อมูลซึ่งประกอบด้วย เวลา สถานที่ และบุคคล โดยจะพิจารณาว่า ถ้าเก็บข้อมูลในเวลาที่ต่างกัน 
สถานที่ต่างกัน และเปลี่ยนบุคคลผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จะเหมือนเดิมหรือไม่ 
  2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมูล 
จากผู้วิจัย แต่ละคนจะได้ข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร โดยการเปลี่ยนตัวผู้วิจัยแทนการให้ผู้วิจัยคนเดียว 
เก็บข้อมูล 
  3. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมูลว่า  
ถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่แตกต่างไปจากเดิม จะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด 
  4. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) 
เป็นการตรวจสอบข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้การเก็บข้อมูลหลายวิธีในเรื่องเดียวกัน 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสาร เป็นต้น 
  การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอน 
ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มี 
ความคล้ายคลึงกันและความแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย
กระบวนการ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะแนวทางการบริหาร
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการสอน ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กรณีศึกษาสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัย 
ในรูปแบบพรรณนา 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
  ผลการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้  
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการสอน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
กรณีศึกษาสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต  
  การวิจัยพบว่า การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
สายงานการสอน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กรณีศึกษาสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต  
ประกอบด้วยแนวคิดและหลักการ ดังนี้ 
  1.1 แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้แก่ 
       1.1.1 หลักประสิทธิภาพ คือ งานเสร็จและมีคุณภาพ ครอบคลุมทุกมิติ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
ทักษะด้านอาชีพ การเป็นพลเมืองที่ดี มีอัตลักษณ์ของนักเรียนกรุงเทพมหานคร โรงเรียนมีครูครบถ้วน
เพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาได้ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การบริหารที่มีการก ากับ 

ดูแลที่ดี ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุนแรงงานและระยะเวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
       1.1.2  หลักประสิทธิผล คือ การบริหารที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน 
การปฏิบัติราชการ มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน และมีผลส าเร็จตามที่ก าหนด
ไว้ มีกระบวนการในการหาครูทดแทนอัตราว่างจากกรณีต่าง ๆ และมีเครื่องมือระยะยาวในแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนอัตราก าลังครู  
        1.1.3 หลักการตอบสนอง คือ การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูฯ ที่สามารถด าเนินการ
ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถตอบสนองความต้องการทั้งใน
ด้านอาชีพ การค้นหาทักษะตามความสนใจของเด็กนักเรียนรวมทั้งทักษะชีวิต  
   1.2 แนวคิดค่านิยมประชาธิปไตย ได้แก ่ 
        1.2.1 หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ คือ การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูฯ  
ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สามารถตอบค าถามและชี้แจงได้ 
เมื่อมีข้อสงสัย  
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      1.2.2 หลักความเปิดเผย/โปร่งใส คือ การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูฯ ที่ปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น เป็นไปตามระบบคุณธรรมตามท่ีก าหนดไว้
ในมาตรา 41 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2554 สามารถตรวจสอบได้ มีกติกา กฎเกณฑ์ที่ชัดเจน และมีองค์กรกลางในการพิจารณา   
       1.2.3 หลักนิติธรรม คือ การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูฯ ทีใ่ช้อ านาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ และยึดหลักกฎหมาย ระเบียบที่วางไว้  
       1.2.4 หลักความเสมอภาค คือ การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูฯ มีการปฏิบัติ 
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกผู้รับบริการ และค านึงถึงผู้ด้อยโอกาส ทุกคนมีสิทธิเท่ากัน  
มีความเสมอภาคในโอกาส ความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการของรัฐ  
   1.3 แนวคิดประชารัฐ ได้แก่  
        1.3.1 หลักการกระจายอ านาจ คือ การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูฯ มีการมอบอ านาจ
และกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินงานทั้งในระดับส านักงานเขตและระดับ
สถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
       1.3.2 หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ คือ การบริหารอัตราก าลัง
ข้าราชการครูฯ ทีร่ับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้ครูสามารถร่วมแสดงความเห็น 

   1.4 แนวคิดความรับผิดชอบทางการบริหาร ได้แก่  
        1.4.1 หลักคุณธรรม/จริยธรรม คือ การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูฯ มีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศีลธรรม คุณธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรมในประมวลจริยธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
  2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร สายงานการสอน ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต จากการวิจัยภาคสนามพบว่า  
   วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการสอน ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต  
  จากการวิจัยพบว่า มีปัญหาอุปสรรคหลายประการ ดังนี้ 
  2.1 ปัญหาการไม่มีการก าหนดเกณฑจ์ านวนครูตามวิชาเอกโดยพิจารณาจากชั่วโมงการสอน 
ภาจกิจของครูผู้สอน และบริบทของสถานศึกษา ท าให้เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจมากเกินไปในการจัดสรร
อัตราก าลังให้แก่สถานศึกษา 
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   2.2 ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังครูจากการโอนกลับต่างจังหวัดเนื่องจากค่าครองชีพ 
ในสังคมเมืองที่มีค่าใช้จ่ายสูง การเดินทางไปสอนหนังสือท่ีต้องใช้เวลาการเดินทางนานและค่าใช้จ่ายสูง
เนื่องจากโรงเรียนอยู่คนละพ้ืนที่กับท่ีพัก ค่าเช่าทีพั่ก ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู และการเลื่อนวิทยฐานะ 
   2.3 ปัญหาการมีครูไม่ตรงกลุ่มสาระที่สถานศึกษาต้องการ ท าให้เกิดปัญหาผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิชาการของนักเรียน 
   2.4 ปัญหาจ านวนผู้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ต าแหน่งครูผู้ช่วย มีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอกับต าแหน่งว่าง 
   2.5 ปัญหาข้อมูลอัตราก าลังครูไม่เป็นปัจจุบัน มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูลอัตราก าลังครูและความต้องการครูในแต่ละสาขาวิชาเอกในระดับน้อย 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการสอน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
กรณีศึกษา สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต  
  จากการวิจัยพบว่า มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
   3.1 ด้านการก าหนดเกณฑ์จ านวนครูตามวิชาเอกโดยพิจารณาจากชั่วโมงการสอน 
ภาจกิจของครูผู้สอน และบริบทของสถานศึกษา ควรมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานครูตามขนาด 
และจ านวนห้องเรียนของสถานศึกษา 
   3.2 ด้านการขาดแคลนอัตราก าลังครูจากการโอนกลับต่างจังหวัดเนื่องจากค่าครองชีพ 
ในสังคมเมืองที่มีค่าใช้จ่ายสูง ค่าเช่าที่พัก ปัญหาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู และการเลื่อนวิทยฐานะ 
ควรมีการสรรหาครูผู้สอนโดยวิธีการสอบคัดเลือกกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จากผู้ที่มี 
คุณสมบัติที่กรุงเทพมหานครก าหนดและมีภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล เพ่ือลดจ านวน 
ผู้ขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด 
   3.3 ด้านการมีครูไม่ตรงกลุ่มสาระท่ีสถานศึกษาต้องการ ท าให้เกิดปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของนักเรียน ควรมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานครูตามวิชาเอกและอบรมเพ่ิมความรู้ให้แก่ครูผู้สอนที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอกที่ส าเร็จการศึกษา    
   3.4 ด้านจ านวนผู้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ต าแหน่งครูผู้ช่วย ไม่เพียงพอกับต าแหน่งว่างของของสถานศึกษา ควรมี
การสรรหาครูผู้สอนโดยวิธีการสอบคัดเลือกกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จากผู้ที่มีคุณสมบัติ 
ที่กรุงเทพมหานครก าหนดและมีภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 
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  3.5 ด้านข้อมูลอัตราก าลังครูไม่เป็นปัจจุบัน ควรมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน 
การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอัตราก าลังครูและความต้องการครูในแต่ละสาขาวิชาเอก 
   
  อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัย มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  1. การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการ
สอน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กรณีศึกษา สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต  
  จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) แสดงความเห็นว่า การบริหารอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการสอน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี กรณีศึกษา สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต ประกอบด้วยแนวคิดและหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1.1 แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ประกอบด้วย 1) หลักประสิทธิภาพ คือ งานเสร็จ
และมีคุณภาพ การจัดการศึกษาที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ วิชาการทักษะ ด้านอาชีพ การเป็น
พลเมืองที่ดี มีอัตลักษณ์ของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เช่น มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม รวมทั้งโรงเรียนมีครูครบถ้วน การบริหารที่มีการก ากับดูแล ที่ดี มีการออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุนแรงงานและระยะเวลาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 2) หลักประสิทธิผล คือ การบริหารที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ 
ปฏิบัติราชการ มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน และมีผลส าเร็จตามท่ีก าหนด 
ไว้ในระยะเวลาหนึ่ง ขนาดของทรัพยากรหนึ่ง โรงเรียนต้องใช้ทรัพยากรครูให้เกิดประโยชน์สูงสุดตาม
ทรัพยากรที่มีจ ากัด มีกระบวนการในการหาครูทดแทนอัตราว่างจากกรณีต่าง ๆ และมีเครื่องมือระยะยาว 
ในแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังครู เช่น โครงการทุนเอราวัณ โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าเดิม เพื่อให้โรงเรียนมีครูตามกรอบ
อัตราก าลัง ครบทุกกลุ่มสาระ และครูผู้สอนมีจิตวิญญาณความเป็นครู 3) หลักการตอบสนอง คือ การบริหาร
อัตราก าลังข้าราชการครูฯที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อม่ัน 
ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครสามารถตอบสนองความต้องการทั้งในด้านอาชีพ 
การค้นหาทักษะตามความสนใจของเด็กนักเรียนทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา
รวมทั้งทักษะชีวิต การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูฯต้องเป็นไปเพ่ือให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
เป็นพลเมืองในสังคมที่ต้องอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร  
  1.2 แนวคิดค่านิยมประชาธิปไตย ประกอบด้วย 1) หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ 
คือ การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูฯ ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ สามารถตอบค าถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย 2) หลักความเปิดเผย/โปร่งใส คือ การบริหาร
อัตราก าลังข้าราชการครูฯที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การ
บริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 41 (3)  
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แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554  
ตั้งแต่การสรรหา การแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ ต้องพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ศักยภาพของบุคคล 
พฤติการณ์ทางจริยธรรม ความประพฤติ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้มีกติกา กฎเกณฑ์ท่ีชัดเจน และมี
องค์กรกลางในการพิจารณา 3) หลักนิติธรรม คือ การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูฯ ต้องใช้อ านาจ
ของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ และจะต้องยึดหลักกฎหมาย ระเบียบที่
กรุงเทพมหานครวางไว้ การก ากับดูแลความประพฤติของครู มี 4 ระดับได้แก่ กฎหมาย คือ ครูต้อง
รับผิดชอบต่อสังคม เรื่องที่สองคือ วินัย เป็นเรื่องการควบคุมพฤติกรรมในองค์กร ต่อมาคือเรื่องของ
จรรยาบรรณ เป็นความรับผิดชอบต่อวิชาชีพครูและเรื่องคุณธรรม เป็นเรื่องของการควบคุมตนเอง 4) 
หลักความเสมอภาค คือ การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูฯ ต้องมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มี
การแบ่งแยกผู้รับบริการ และค านึงถึงผู้ด้อยโอกาส ทุกคนมีสิทธิเท่ากันหมด มีความเสมอภาคในโอกาส 
ความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการของรัฐ และความเสมอภาคตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  
  1.3 แนวคิดประชารัฐ ประกอบด้วย 1) หลักการกระจายอ านาจ คือ การบริหารอัตราก าลัง
ข้าราชการครูฯ ควรมีการมอบอ านาจ และกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินงาน 
ทั้งในระดับส านักงานเขตและระดับสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมส านักการศึกษาและส านักงานเขต 
ต่างมีบทบาทที่เกื้อกูลกันเพ่ือให้งานด าเนินไปด้วยดี รวมทั้งแบ่งเบาภาระส่วนกลาง เช่น การกระจาย
อ านาจเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ให้โรงเรียนมีอ านาจในการบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง การกระจายอ านาจ
ในด้านการบริหารงานบุคคล ให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถให้คุณให้โทษแก่ครูในสังกัด ตลอดจน 
การตอบแทนความดีความชอบ 2) หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ คือ การบริหาร
อัตราก าลังข้าราชการครูฯ ควรรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานเขต สถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน เป็นต้น การจัดการศึกษาควรให้ครูมีส่วนร่วมออกแบบกิจกรรมให้เด็กมีส่วนร่วม 
และคุณครูก็ต้องมีส่วนร่วมในการจัดการสอนโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตร 
การจัดการศึกษา การจัดตารางสอน การบริหารชั้นเรียน เปิดโอกาสให้ครูสามารถร่วมแสดงความเห็น 
หรือข้อโต้แย้งได้ การแสวงหาข้อยุตินั้น จะต้องหาข้อตกลงที่เป็นที่ยุติให้ได้  
  1.4 แนวคิดความรับผิดชอบทางการบริหาร ได้แก่หลักคุณธรรม/จริยธรรม การบริหาร
อัตราก าลังข้าราชการครูฯ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศีลธรรม คุณธรรม  
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมในประมวลจริยธรรมข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
  แนวคิดและหลักการทั้ง 10 ประการนั้นเป็นไปตามแนวคิดของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ครอบคลุมทั้งในส่วนของหลักธรรมาภิบาล (9) ข้อ และหลักคุณธรรม/จริยธรรม (1 ข้อ) (วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล, 
2562) ได้อธิบายว่าแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ประกอบด้วย 1) หลักประสิทธิภาพ 
หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ามีการลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ 2) หลักประสิทธิผล หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์
เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ 
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ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับ
ที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน 
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและ
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3) หลักการตอบสนอง หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ
ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้าง
ความเชื่อมั่นไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม แนวคิดค่านิยม
ประชาธิปไตย ประกอบด้วย 1) หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ
นั้นต้องสามารถชี้แจงได้กรณีมีข้อสงสัย มีระบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 2) หลักความเปิดเผย 
/โปร่งใส หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วยความสุจริต มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตลอดจนมีระบบการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 3) หลักนิติธรรม หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้
กฎหมายในการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ 4) หลักความเสมอภาค หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่าง 
เท่าเทียมกัน อีกท้ังยังต้องค านึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคล
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย แนวคิดประชารัฐ ประกอบด้วย 1) หลักการกระจายอ านาจ หมายถึง ในการ
ปฏิบัติราชการควรมีการมอบอ านาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการถ่ายโอนบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม 2) หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ 
หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและ 
การด าเนินงาน ทั้งนี้ ต้องมีความพยายามในการแสวงหาข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวคิดความรับผิดชอบทางการบริหาร ได้แก่ หลักคุณธรรม/จริยธรรม หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ
ต้องมีจิตส านึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตาม 
ความคาดหวังของสังคมรวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญวกาญจน์  ค ามูล (2559) ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า แนวทาง 
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ ควรได้รับ 
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งคณะผู้บริหาร บุคลากรภายในเทศบาลประธานชุมชน และประชาชนทั่วไป 
และมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองให้เกิดผลส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีข้อเสนอแนะคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการปฏิรูป
ระบบราชการ โดยการปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบโดยอยู่ 
ภายใต้กรอบของกฎหมาย และใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของเพชรรัตน์  เอ่ียมสะอาด, ไพศาล  สรรสรวิสุทธิ์,  
พิสิษฐ์  จอมบุญเรือง (2560) ศึกษาเรื่อง การจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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ในจังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า การจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็นการจัดการที่น ามาปรับใช้ 
กับภาครัฐ เพ่ือลดปัญหาต่าง ๆ โดยเน้นการท างานที่ยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์ และค่าใช้จ่าย
อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป้าหมายสุดท้าย คือ ระบบราชการท างานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูง 
เจ้าหน้าที่มีศักยภาพสูง และมีการจัดการทรัพยากรของภาครัฐอย่างประหยัด คุ้มค่า เหมาะสม ท าให้
ระบบมีความคล่องตัว ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชาคมโลก สนองตอบ
ความต้องการและน าบริการที่ดีมีคุณภาพไปสู่ประชาชน  
  2. แนวทางการพัฒนาการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร สายงานการสอน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กรณีศึกษา สถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขต  
  จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) แสดงความเห็นว่า แนวทางการ 
พัฒนาการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการสอน  
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กรณีศึกษา สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต ประกอบด้วย 
แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 
  2.1 กรุงเทพมหานครควรมีการจัดอบรมการจัดท าผลงานทางวิชาการในการขอให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ เพื่อให้ทราบถึงองค์ความรู้ที่คณะกรรมการประเมินต้องการ  
  2.2 การดูแลเยียวยาครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดขวัญก าลังใจ และอยู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลานาน 
เกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร และไม่ขอโอนไปสังกัดอ่ืน 
  2.3 การจัดท ามาตรฐานครูตามวิชาเอก เพ่ือใช้ส าหรับการบรรจุครูและการย้ายครูเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารอัตราก าลังและลดการใช้ดุลพินิจในการจัดสรรอัตราก าลังครู  
  2.4 การเพ่ิมสัดส่วนการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ที่เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร
กับส่วนราชการหรือหน่วยงานภายนอก 7 
  2.5 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในการผลิต
บัณฑิตด้านการศึกษาให้แก่กรุงเทพมหานครโดยตรง และก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการให้ต้องมี
ภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล เพื่อลดจ านวนการขอโอนไปรับราชการสังกัดอ่ืนและการ
ลาออกระหว่างปีการศึกษา  
  แนวทางการพัฒนาการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูฯ ดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิดของ  
ทศพร  ศิริสัมพันธ์ (อ้างถึงใน วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล, 2549) ได้อธิบายว่า กระแสแนวความคิดใหม่ในการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นผลมาจากอิทธิพลของสองส านักความคิดร่วมสมัยได้แก่ (1) การบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ซ่ึงได้รับอิทธิพลมาจากเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิค และ
เทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญในเรื่องของประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า 
ประสิทธิผล คุณภาพ ภาระรับผิดชอบต่องาน และการน าเครื่องมือหรือวิธีการส าหรับใช้ในการปฏิรูป
ประเภทต่าง ๆ เช่น การตัดทอนงบประมาณ การลดขนาดก าลังคนภาครัฐ การแปรสภาพกิจการของรัฐ
ให้เป็นเอกชน การเปิดให้มีการแข่งขันหรือการทดสอบตลาด การลดกฎระเบียบและการควบคุม การท า
ให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย การเปิดเสรีกลไกตลาด การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารคุณภาพโดยรวม  
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การจัดท าข้อตกลงและวัดผลการด าเนินงาน เป็นต้น (2) ประชาธิปไตยสมัยใหม่ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก
แนวความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยทางตรง ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ และชุมนุมนิยม โดยมุ่งเน้น
ให้ความส าคัญในเรื่องของสิทธิ เสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น
และการเพ่ิมอ านาจให้แก่ชุมชนประชาชนความเปิดเผยโปร่งใส ความเสมอภาค และนิติธรรม และการน า
เครื่องมือหรือวิธีการส าหรับใช้ในการปฏิรูปต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ ์
ประชามติ) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร งบประมาณแบบมีส่วนร่วม การตรวจสอบโดยภาคประชาชน เป็นต้น
และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลรัตน์  ฝ่ายดี (2559) ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางในอ าเภอตาพระยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดกลางในอ าเภอตาพระยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางในอ าเภอ 
ตาพระยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพ 
ที่เป็นจริงในปัจจุบันของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางในอ าเภอ
ตาพระยา อยู่ในระดับมาก สภาพที่ควรจะเป็นในความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ความต้องการในการ
พัฒนา พบว่ามีความต้องการในการพัฒนา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล มีดังนี้ ควรปฏิบัติกับครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก
และไม่เลือกปฏิบัติ ควรมีการมอบอ านาจในภารกิจให้แก่ครูในโรงเรียนอย่างเหมาะสม ควรให้ความส าคัญ
ต่อความยุติธรรมกับบุคลากรในโรงเรียน ควรมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและ
เครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพ่ือลดภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น ควรมีการกระตือรือร้น
ในการแก้ปัญหา ควรเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และควรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหาร และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เตือนใจ  คล้ายแก้ว (2556) ศึกษา
เรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนใน
จังหวัดพิจิตร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และเพ่ือหาแนวทางการบริหารงาน
บุคคลของโรงเรียนในจังหวัดพิจิตร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผลการศึกษา
พบว่า ด้านการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในล าดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น ๆ 
รองลงมา ได้แก่ ด้านการวางแผนงานบุคคลต่ าสุด ได้แก่ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล 
แนวทางการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพิจิตรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผนงานบุคคล 2) ด้านการจัดบุคคลให้เหมาะสมกับงาน 
3) ด้านการพัฒนาบุคคล4) ด้านการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และ 5) ด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคคล โรงเรียนควรวิเคราะห์ตามกรอบอัตราก าลังที่คณะอนุกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก าหนด ควรจัดอบรม ศึกษาดูงานให้ความรู้กับครูในหลากหลายรูปแบบ และ
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาควรปรับเกณฑ์อัตราส่วนครูต่อจ านวนนักเรียน
ให้เหมาะสมกับขนาดและบริบทของโรงเรียน  
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ข้อเสนอแนะ 

  การวิจัยเรื่อง การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
สายงานการสอน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กรณีศึกษา สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต  
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้   
  ด้านสวัสดิการของครูผู้สอน 
  1. ควรมีการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครู ทั้งในระบบและนอกระบบ กรุงเทพมหานคร โดยการ 
ส่งเสริมให้มีอาชีพเสริมหรือฝึกทักษะเพ่ิมเติม 
  ด้านการบริหารจัดการ 
  1. ควรมีการน าเครื่องมือทางการบริหารเข้าไปช่วยจัดการ เช่น กรอบอัตราก าลังครูลดลง 
เนื่องจากจ านวนเด็กนักเรียนลดลง ต้องมีวิธีการปรับปรุงเกณฑ์การค านวณให้สอดคล้องกับภาระงานครู 
เป็นต้น 
  2. ควรมีการน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยบริหารจัดการ เพ่ือให้การจัดสรรอัตราก าลัง 
เพ่ือทดแทนอัตราว่างให้แก่สถานศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว และตอบสนองความคาดหวังได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
  3. ควรมีการฝึกอบรมให้ข้าราชการครูแต่ละคนท างานได้หลายอย่าง หลากหลายความสามารถ  
และหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  4. ควรมีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กมากท่ีมีเด็กนักเรียนจ านวนไม่ถึง 100 คน โดยน ามา 
ควบรวมกับโรงเรียนที่อยู่พ้ืนที่ใกล้เคียง จะท าให้อัตราก าลังข้าราชการครูมีจ านวนเพียงพอ ข้าราชการครู
มีก าลังใจในการสอนและเด็กนักเรียนมีคุณภาพมากข้ึน 
  5. ควรมีการก าหนดสัดส่วนในการสรรหาครูโดยก าหนดให้การคัดเลือกให้มีสัดส่วนที่มากกว่า 
การสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อลดจ านวนการขอโอนไปต่างสังกัดและเป็นการแก้ไขปัญหาการขาด 
ความต่อเนื่องของการสอนของครูในระยะยาวอย่างยั่งยืน  
  ด้านกฎหมายและระเบียบ 
 1. ควรมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเรียนเป็นองค์ประกอบหลักในการประเมินเพ่ือขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เพ่ือเป็น
แรงจูงใจให้ครูไม่ประสงค์จะโอนกลับภูมิล าเนา 
 2. ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบจากการน าหลักเกณฑ์การปรับอัตราเงินเดือนจากแบบขั้น 
เป็นแบบร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อครูจ านวนมาก  
 3. ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานครที่เหมาะสมกับบริบทในฐานะเมืองหลวงและมหานครรูปแบบพิเศษ 
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