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บทคัดย่อ 
 รายงานการวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative research) โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 10 คน             
มีวัตถุประสงค์ 1)  เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์  2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค             
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
ข้อเสนอแนะในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขต-
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า ส านักงานเขตบางขุนเทียน มีวิธีการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ด าเนินการโดยปฏิบัติตามนโยบายที่ทางกรุงเทพมหานครและส านักการศึกษา
ก าหนด ยึดหลักการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์              
ที่ก าหนด  มีปัญหาและอุปสรรคในวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 1) มีปัญหาด้านอัตราก าลังคน 
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีอัตราไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง 2) บุคลากรที่ปฏิบัติงานขาดความรู้  
ความเข้าใจในกฎระเบียบ  3)  การประสานงาน การสื่อสาร ไม่ชัดเจน  ซึ่งมีแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
วิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 1) ควรมีการวางแผนอัตราก าลังคน ให้ครบตามกรอบอัตราก าลัง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับปริมาณงาน 2 ) ควรส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้ด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 3) การติดต่อประสานงาน การสื่อสาร ควรชัดเจน เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  

 

ค าส าคัญ : จัดการทรัพยากรมนุษย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
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บทน า 
 กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งเป็นองค์กรที่ อยู่
ในฐานะเมืองหลวงของประเทศไทยมีการแบ่งโครงสร้างภายในออกเป็นส านักต่าง ๆ หรือเทียบเท่า                
จ านวน 19 ส านัก และส านักงานเขต จ านวน 50 เขต มีบุคลากรทั้งข้าราชการและลูกจ้าง                             
รวม 96,875 ต าแหน่ง แบ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จ านวน 21,998 ต าแหน่ง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา และข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 16,087 ต าแหน่ง 
ลูกจ้างประจ ากรุงเทพมหานคร จ านวน 39,835 ต าแหน่ง และลูกจ้างชั่วคราวกรุงเทพมหานคร     
จ านวน 18,955 ต าแหน่ง ซึ่งถือเป็นองค์กรที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่และมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจ านวนมาก  

  ดังนั้น ในการบริหารจัดการองค์กรของกรุงเทพมหานครจึงมีความซับซ้อนมากพอสมควร    
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้มีศักยภาพสูงสุดและสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์กับองค์กรได้  จึงได้มี  การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร                       
กับหลัก HRM มาใช้ โดยการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2544  อยู่ภายใต้วงจรการ
บริหารทรัพยากรบุคคล คือ การสรรหา (Recruitment)  ที่เกี่ยวข้องกับ “การวางแผนก าลังคน” 
เพ่ือให้ได้คนที่มีคุณลักษณะตามที่ต้องการ ตรงตามเวลาที่ต้องการ ตามจ านวนที่ต้องการ “การ
แสวงหาคน” ให้เพียงพอกับความต้องการและให้ทันกับความต้องการใช้คน การเลือกสรรคนเพ่ือให้ได้
คนดีที่เก่ง คนดีสามารถใช้งานได้ดีมาท างานให้องค์กร เมื่อได้คนเข้ามาท างานในองค์กรแล้ว ก็จะต้อง 
“พัฒนาคน” (Development) เป็นการพัฒนาทั้งทักษะ ความสามารถ (Skill and Ability) 
พฤติกรรม (Behavior) ความรู้ (Knowledge) เพ่ือให้คนเก่งขึ้น ดีขึ้น ใช้งานได้ดีขึ้น และองค์กร
จ าเป็นต้อง รักษาคนไว้ (Retention) โดยจะต้องให้คนท างานมีความมั่นคงในการท างาน (Security) 
มีทางก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Progress) ได้รับความเป็นธรรมในการท างาน การพิจารณาความดี
ความชอบ การเลื่อนต าแหน่ง (Fairness) และท าให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of Life) การใช้
คนให้เป็นประโยชน์ (Utilization) คือ การแต่งตั้งคนให้ท าหน้าที่ แต่งตั้งคนให้ตรงกับงาน ตามความรู้
ความสามารถ ค านึงถึงผลสัมฤทธิแและประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะของงาน ไม่มีการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ค านึงถึงผลสัมฤทธิแและประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะของงาน ไม่มีการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ตัดคนไม่ดีออก โดยมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินการทางวินัยที่มีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมคนให้ท างานให้ดีมีความประพฤติดี   

  ฝ่ายการศึกษาเป็นหน่วยงานย่อยในส านักงานเขตท่ีภารกิจหลักในการหน่วยส่งเสริมสนับสนุน 
ประสานงานในเชิงนโยบาย ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษาชาติ โดยมีภารกิจหลัก ด้านการบริหารงานวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ และมีภารกิจสนับสนุนคือ การบริหารงานงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงาน
ทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต รวมทั้งดูแลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนด้านการบริหารงานบุคคล โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ 
1 ตุลาคม 2563 จ านวน 755 คน   
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  ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรของส านักงานเขตบางขุนเทียน และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
บริหารบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานเขตบางขุนเทียน โดนเน้นศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์  รวมถึงข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ ไขปัญหาในการจัดการทรัพยากรมนุษย์                     
การบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงานเขต
บางขุนเทียน เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ภารกิจ และงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาขององค์กรในอนาคต รวมทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทรัพยากร
บุคคลด้านการศึกษา ของส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  มีความรู้ ความสามารถที่
ตอบสนองตามหลักสมรรถนะที่พึงประสงค์ขององค์กรได้ และสามารถน าประโยชน์ที่ได้รับไปพัฒนา
องค์กรให้ดีขึ้น 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้  
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง  
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการ  
ประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ  
ทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน  
กรุงเทพมหานคร  
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ 
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นการทางการ (Structured interview or 
Formal interview)  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการ ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา              
(วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563, หน้า 41) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants)                
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดและ
สามารถให้ข้อมูลในประเด็นที่ต้องการศึกษาได้เป็นอย่างดีจ านวน 10 คน ประกอบด้วย 
  1. ประเภทอ านวยการระดับสูง   
   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการเขตบางขุนเทียน จ านวน 1 คน 

 2. ประเภทอ านวยการระดับต้น  
  ต าแหน่ง ผู้ช่วยอ านวยการเขตบางขุนเทียน จ านวน 1 คน 
 3. ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ   
  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา จ านวน 1 คน 
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  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 2 คน 
 4. ประเภทวิชาการระดับช านาญการ   
  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน 2 คน 
 5. ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  
  - ต าแหน่งครู จ านวน 3 คน   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์
โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured  interview or Formal 
interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว จะ
สัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563, หน้า 45) และการสัมภาษณ์จะท าการ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้
สัมภาษณ์ทราบล่วงหน้า  ในการสัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์ ผู้วิจัย
จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกและบันทึกเสียงก่อนการสัมภาษณ์ทุกครั้ง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่  
  1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสาร
ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
  1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
  1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ ์เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น อย่างละเอียด 
  1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่เป็นส่วนราชการจัดท าข้ึน เพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการ โดยผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ 
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาผู้วิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured  interview)            
โดยผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์  โดยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนด
ไว้เท่านั้น  และผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด (Open ended Questions) ในการสัมภาษณ์               
จดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ (วิโรจน์  ก่อสกุล, 2563, หน้า 43)  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนใน
การวิเคราะห์ดังนี้  
 1. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ตามแต่ละประเด็นมาท าการวิเคราะห์ โดยเปรียบเทียบ
ความเหมือน และความแตกต่างของข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) แต่ละรายรวมถึง
การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกัน ถึงลักษณะ (Qualities) ที่มีความคล้ายคลึงกันของ
ข้อมลูเพ่ือน าไปสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน 
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 2. น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาท าการสรุปผลการวิเคราะห์ โดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย เพื่อน าไปตีความผลการวิเคราะห์ 
 3. ตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าเสนอผลการวิจัย 
 4. น าเสนอผลการวิจัย เรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยใน
รูปแบบพรรณนาความ  

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
1. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า วิธีการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีดังนี้ 

1) ส านักงานเขตบางขุนเทียน มีการด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดย 
ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การก าหนด
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การสรรหาบุคคล ที่ทางกรุงเทพมหานครและส านักการศึกษาเป็น           
ผู้ก าหนด  

2) ส านักงานเขตบางขุนเทียน มีวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบไปด้วย   
การโอน การย้าย การบรรจุแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนา การเพ่ิมวุฒิการศึกษา การปรับเงินเดือน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน วินัยและการรักษาความยุติธรรมในการท างาน 
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล เงินรางวัลประจ าปี การพ้นจากงานและระบบบ าเหน็จบ านาญ 
เกษียณอายุราชการ บ าเหน็จตกทอด การลาออก การวิจัยและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยวิธีการ
ปฏิบัติงานจะเป็นในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งจะมีความยุติธรรม ชัดเจน ยึดหลักการปฏิบัติ
เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

3) ส านักงานเขตบางขุนเทียน มีการส่งเสริมและพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ ให้ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการพัฒนาเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองและ
น าความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเพ่ือความเจริญก้าวหน้าในวิ ชาชีพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน มีการรักษาวินัยและยึดถือปฏิบัติ
ในจรรยาบรรณวิชาชีพสูง 

  4) ส านักงานเขตบางขุนเทียน มีวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่พ้นจากงานและเข้าสู่ระบบบ าเหน็จ บ านาญ โดยการปฏิบัติเป็นไปตาม
กฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

  5) ส านักงานเขตบางขุนเทียน มีการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยมี
ผู้อ านวยการเขตบางขุนเทียนซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด            
มีผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต มีหัวหน้าฝ่ายการศึกษา มีผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาสูงสุด  
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2. ปัญหาและอุปสรรคในวิธีการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรค
ในวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีดังนี้ 

  1)  ส านักงานเขตบางขุนเทียน โดยฝ่ายการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักของส านักงาน
เขตในการปฏิบัติงาน ยังขาดอัตราก าลัง ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
เนื่องจากจ านวนข้าราชการครูมีมาก แต่มีเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบภารกิจเพียงคนเดียว ท าให้เกิด
ปัญหาในการด าเนินงาน 

  2)  ส านักงานเขตบางขุนเทียน ได้รับการจัดสรรข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โอน ย้าย ลาออก 
ตลอดปี ซึ่งกระบวนการสรรหาบุคคลล่าช้า มีระยะเวลาในการด าเนินงานนานเกินไป ท าให้อัตราว่าง
รอการบรรจุหลายต าแหน่ง ไม่สอดคล้องกับปริมาณภายในโรงเรียน 

  3)  บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้ง ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน ขาดความรู้  ไม่สนใจศึกษากฎระเบียบต่าง ๆ               
ที่เป็นกฎระเบียบพื้นฐานทั่วไป เช่น ระเบียบการลา การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น  

  4)  เรื่องการประสานงานไม่ชัดเจน ท าให้การสื่อสารผิดพลาด ขาดความรับผิดชอบ
ในตัวเอง และความรับผิดชอบในหน้าที่ส่วนรวม ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน  

3.  ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า การแก้ไข
ปัญหาและวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีดังนี้ 

  1)  การก าหนดอัตราก าลังของผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ควรมี
การส ารวจข้อมูลเป็นระยะ เพ่ือน าไปวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ของจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เสมอ และยังให้เกิดความสอดคล้องกันกับ
วิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

  2)  ควรมีการวางแผนการสรรหาบุคคล การวางแผนอัตราก าลังคน การตรวจสอบ
ต าแหน่งว่างจากการโอน ย้าย ลาออก และอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ ล่วงหน้าเพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อม ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือส านักการศึกษา ด าเนินการสรรหาบุคคลเข้ามา
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ครบตามกรอบอัตราก าลัง 

  3) ควรมีการส่งเสริมพัฒนา เสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  4) การติดต่อประสานงาน การสื่อสาร ควรให้ชัดเจน มีผู้รับชอบงานโดยตรงเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจในการท างานที่ตรงกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จะส่งผลให้งานประสบผลส าเร็จ 
และทันตามก าหนดเวลา 

4.  ศึกษาข้อเสนอแนะเรื่องวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ข้อเสนอแนะเรื่อง
วิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีดังนี้ 
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  1) กรุงเทพมหานครและส านักการศึกษา ควรมีการก าหนดโนบายและวางแผนด้าน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์อัตราก าลังได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ
ปริมาณงาน อีกท้ังยังลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานได้ 

  2) ส านักงานเขตบางขุนเทียน ควรมีการส่ง เสริมจัดการความรู้  ในเรื่อง
พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท าเป็นคู่มือปฏิบัติงาน                   
ข้อกฎหมายทั่วไปในเบื้องต้น หรือเอกสารประชาสัมพันธ์ รายละเอียดขั้นตอนให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดและ
วิธีการในการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  3) ส านักงานเขตบางขุนเทียน ควรมีการปรับตัวเรียนรู้โดยการติดต่อประสานงาน 
ผ่านทางระบบเทคโนโลยีมาใช้  เช่น ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การลา การเลื่อนต าแหน่ง 
เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์ และเพ่ือสามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติงานได้ 

อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลดังนี้ 

1.  ว ิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

  1) ส านักงานเขตบางขุนเทียน มีการด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดย
ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การก าหนด
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การสรรหาบุคคล ที่ทางกรุงเทพมหานครและส านักการศึกษา                  
เป็นผู้ก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรพงษ์  เด่นวัฒนา (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  ของส านักงานเขตห้วยขวาง                
ผลจากการศึกษาพบว่า กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ของส านักงานเขตห้วยขวาง มีการปฏิบัติตามและก าหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การฝึกอบรม
และการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงานสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล  สอดคล้องกับ
งานวิจัย ของ  อรวรรณ  นิลอุบล (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้
แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ผลจากการศึกษา 
พบว่า กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร โดยมุ่งเน้นไปที่การ
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การก าหนด
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
สวัสดิการ บ าเหน็จความชอบ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุสุมา  ภูสมสี  (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
การบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างปี พ.ศ. 2560-2563 กรณีศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ผลจากการศึกษาพบว่า กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยขั้นตอนของการวางแผน
งานอัตราก าลังคน การคัดเลือกหรือสรรหา บรรจุ พัฒนาและฝึกอบรมพัฒนา และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ สมชาย  หิรัญกิตติ (อ้างถึงใน กรสรรค์ เอนกศักยพงศ์, 2556, หน้า 28)  ได้กล่าวว่า               
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human resource planning) เป็นกระบวนการในการส ารวจถึงความ
ต้องการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งจ านวนพนักงานที่มีทักษะที่ต้องการสามารถจัดหาสิ่งที่จ าเป็นต้อง
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ใช้ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่ช่วยให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่เพียงพอ และตรงตามวัตถุประสงค์องค์การใน
อนาคต ดังนี้  1) การพยากรณ์ความต้องการพนักงานที่มีคุณลักษณะต่าง ๆ 2)  การเปรียบเทียบความ
ต้องการกับก าลังแรงงานในปัจจุบัน 3) การก าหนดจ านวนและรูปแบบของพนักงานที่จะต้องสรรหาเข้ามา
หรือ จ านวนที่ต้องออกจากงาน ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์งานก่อนการ
ออกแบบงาน ซึ่งเป็นกระบวนการก าหนดโครงสร้างและเป็นการออกแบบกิจกรรมในการท างานเฉพาะ
อย่างยิ่งของแต่ละบุคคล เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การและสอดคล้องกับแนวคิดของ                 
บุญเลิศ  ไพรินทร์ (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2563, หน้า 4-7) อธิบายว่ากระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ มีข้ันตอนที่ส าคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ 

  1 การก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญต่อองค์การ เพราะ
นโยบายคือหลักการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ นโยบายจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่
ช่วยแนะแนวทางให้การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์  นโยบายจึงเปรียบเสมือน
เครื่องมือที่ช่วยแนะแนวทางให้การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายจึงมี
ลักษณะก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานรู้ว่าจะต้องปฏิบัติงานอะไรบ้าง นโยบายด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่ดี สามารถน าไปปฏิบัติและวัดผลได้จริง จ าเป็นต้องมีแผนด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์                    
มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่สอดคล้องกับแผนและนโยบาย และมีวิธีการที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนและนโยบายนั้น ๆ ด้วย 
  2.  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่ างปัจจุบันอนาคต 
เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น การวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์  และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ  
 ดังนั้น การวางแผนก าลังคนในภาครัฐ จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การกลางที่
ท าหน้าที่วางแผนก าลังคนของประเทศ ซึ่งก็คือ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติกับหน่วยปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของกระทรวงและกรมต่าง ๆ  โดยมี
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการวางแผนก าลังคน 
  3.  การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน เมื่อมีการวางแผนความต้องการ
ก าลังคนไว้ล่วงหน้าแล้ว ขั้นต่อมาก็คือ การก าหนดต าแหน่ง และอัตราเงินเดือน รองรับความจ าเป็น
และความต้องการตามแผนก าลังคนนั้น ก่อนที่จะด าเนินการสรรหาบุคคลตามต าแหน่ง ซึ่งประกอบไป
ด้วยประเภท ระดับ และจ านวนของต าแหน่งนั้น ๆ ด้วย ส่วนอัตราเงินเดือนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ต าแหน่งนั้น ๆ  
  4.  การสรรหาบุคคล คือ กระบวนการแสวงหา การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก 
การคัดเลือกบุคคลเพ่ือการบรรจุ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างอยู่ เพ่ือให้การบริหารและการ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
  การแสวงหา เป็นกิจกรรมที่จูงใจผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาสมัครงานใน
องค์การด้วยการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การประกาศโฆษณาตามสื่อมวลชน การติดต่อ
สถานศึกษา ด้วยการเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาสมัครงาน เป็นต้น   
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  การสอบแข่งขัน เป็นการสอบบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของ
องค์การเพื่อเข้าเป็นสมาชิกขององค์การ 
  การสอบคัดเลือก เป็นการทดสอบเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น 
  การคัดเลือกบุคคล เป็นทั้งการคัดเลือกบุคคลและการคัดเลือก เพ่ือเลื่อนระดับ
ส าหรับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครั้งแรก มักเป็นไปตามเงื่อนไข
เดิมที่มีอยู่ระหว่างบุคคลนั้น ๆ กับองค์การ 

 2.  ส านักงานเขตบางขุนเทียน มีวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบไปด้วย การโอน 
การย้าย การบรรจุแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนา การเพ่ิมวุฒิการศึกษา การปรับเงินเดือน            
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน วินัยและการรักษาความยุติธรรมในการท างาน 
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล  เงินรางวัลประจ าปี การพ้นจากงานและระบบบ าเหน็จบ านาญ 
เกษียณอายุราชการ บ าเหน็จตกทอด การลาออก การวิจัยและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยวิธีการ
ปฏิบัติงานจะเป็นในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งจะมีความยุติธรรม ชัดเจน ยึดหลักการปฏิบัติ
เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

  3. ส านักงานเขตบางขุนเทียน มีการส่งเสริมและพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ ให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการพัฒนาเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองและน าความรู้ที่
ได้รับมาปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเพ่ือความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน มีการรักษาวินัยและยึดถือปฏิบัติในจรรยาบรรณ 
วิชาชีพสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชนิตา เมืองเผือก (2555) ได้ท าการศึกษา เรื่อง ศึกษาระบบ
การจัดการทรัพยากรบุคคลของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ส านักงาน กศน.)  ผลการศึกษาพบว่า  การฝึกอบรมและพัฒนางานที่ท าเปิดโอกาสให้พัฒนาทักษะ
ความรู้และความสามารถเพ่ิมข้ึน การเข้ารับการฝึกอบรมสามารถลดข้อบกพร่องในการท างานได้ โดย
ให้ความส าคัญต่อเรื่องการพัฒนาบุคลากร, ส านักงาน กศน. ใช้งบประมาณฝึกอบรมและการพัฒนาใน
หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ส านักงาน กศน.ให้ความส าคัญ และได้รับการ
สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ , ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาจากส านักงาน กศน. อยู่เสมอ และสอดคล้องกับ แนวคิดของ 
บุญเลิศ ไพรินทร์ (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2563, หน้า 6) อธิบายว่า การฝึกอบรมและ             
การพัฒนา เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของมนุษย์  ได้แก่ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย และทัศนคติ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่ด าเนินการอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง การฝึกอบรมและการพัฒนาเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์            
เป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในขณะปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
และท าให้การท างานของบุคคล เป็นไปด้วยความพึงพอใจ ทั้งยังเป็นการเตรียมผู้ที่จะได้รับการเลื่อน
ต าแหน่งหน้าที่ต่อไปในอนาคตอีกด้วย ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์จึงต้องมีการฝึ กอบรมและ
พัฒนาให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมที่จะท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
นอกจากเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถแล้ว ยังช่วยสร้างขวัญและก าลังใจกับผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมที่จะ
ท างานด้วยความเต็มใจ  
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4.  ส านักงานเขตบางขุนเทียน มีวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่พ้นจากงานและเข้าสู่ระบบบ าเหน็จ บ านาญ โดยการปฏิบัติเป็นไปตาม
กฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

5.  ส านักงานเขตบางขุนเทียน มีการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยมีผู้อ านวยการเขต
บางขุนเทียนซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีผู้ช่วยผู้อ านวยการ
เขต มีหัวหน้าฝ่ายการศึกษา มีผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติตาม
ค าสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาสูงสุด  

2. ปัญหาและอุปสรรคในวิธีการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคในวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ดังนี้  
   1)  ส านักงานเขตบางขุนเทียน โดยฝ่ายการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักของส านักงาน
เขตในการปฏิบัติงาน ยังขาดอัตราก าลัง ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
เนื่องจากจ านวนข้าราชการครูมีมาก แต่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภารกิจเพียงคนเดียว ท าให้เกิดปัญหา
ในการด าเนินงาน  

2)  ส านักงานเขตบางขุนเทียน ได้รับการจัดสรรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โอน ย้าย ลาออก ตลอดปี              
ซึ่งกระบวนการสรรหาบุคคลล่าช้า  มีระยะเวลาในการด าเนินงานนานเกินไป ท าให้อัตราว่างรอการ
บรรจุหลายต าแหน่ง ไม่สอดคล้องกับปริมาณภายในโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชาคริต             
เลิศบุญครอง (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลจากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ การวางแผน
และก าหนดนโยบายเป็นการก าหนดจากบนลงล่าง ขาดการมีส่วนร่วมในระดับต่าง  ๆ อัตราก าลังไม่
สอดคล้องกับปริมาณงาน หน่วยงานไม่สามารถบริหารอัตราก าลังที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กระบวนการสรรหามีความล่าช้า ซึ่งมีขั้นตอนมาก หลายกระบวนการติดขัดด้วยระยะเวลา และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรินทร์  สงละเอียด (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน              
กระทรวงแรงงาน  ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีปัญหาและอุปสรรค 
ได้แก่ การวางแผนอัตราก าลังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากองค์การได้รั บมอบ
นโยบายและภารกิจที่เร่งด่วน นอกเหนือจากภารกิจหลักขององค์การ บุคลากรไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน การสรรหาและคัดเลือกบุคคลตรงตามคุณสมบัติที่หน่วยงานก าหนดได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชรินทร์รัตน์  ยาพิกุล (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ด้านอัตราก าลัง ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี  ผลการศึกษา
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอัตราก าลังในส านักงานคณะกรรมาการ
คุ้มครองผู้บริโภค คือ ไม่สามารถบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ด้านอัตราก าลังให้เพียงพอต่อปริมาณ
งานได้ 1) ภารกิจและปริมาณงานไม่สอดคล้องกับอัตราก าลังที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมา
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บริการไม่สามารถรับผิดชอบงานหลักได้ 2) ไม่สามารถรักษาอัตราก าลังให้อยู่ในองค์การได้ เนื่องจาก
การกิจงานมากเกินไปไม่สอดคล้องกับอัตราก าลังที่มีอยู่และขาดแรงจูงใจในด้านความก้าวหน้าและ
ค่าตอบแทน เมื่ออัตราก าลังขาดแคลนมาตั้งแต่ต้นและเมื่อมีการปรับโครงสร้างราชการภายในก็ไม่ได้
รับอัตราก าลังเพ่ิมขึ้นอย่างเพียงพอต่อภารกิจงานท าให้ประสิทธิภาพขององค์การไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การได้ จึงควรมีการจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจและ
ปริมาณงานที่ เ พ่ิมขึ้นในอนาคต ตามกรอบแนวคิดการวิ เคราะห์ อัตราก าลังของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รวมถึงการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือสามารถลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานและลดก าลังคนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพงศ์  ดาวลับเมฆ (2561)                      
ได้ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร                          
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัย
กรุงเทพมหานคร  ขาดอัตราก าลังในสายวิชาชีพที่ขาดแคลน เช่น นายแพทย์ซึ่งเป็นต าแหน่งงานหลัก
ในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภารกิจงานของส านักอนามัย ซึ่งมาจากหลายปัจจัย 
ปัญหาคือคนปฏิบัติงานมีการโอน การย้าย และการลาออกบ่อย การปฏิบัติงานจึงไม่มีความต่อเนื่อง   
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรดา  รัตนะ  (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์            
ในยุคราชการ 4.0 กรณีศึกษา กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผลจาก
การศึกษาพบว่า ปัญหาด้านบุคลากร เช่น  การลาออก การเกษียณอายุราชการ การโอนย้าย ท าให้
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ในการท างานส่งผลให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการ
ท างาน 
   3)  บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้ง ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน ขาดความรู้  ไม่สนใจศึกษากฎระเบียบต่าง ๆ ที่
เป็นกฎระเบียบพื้นฐานทั่วไป เช่น ระเบียบการลา การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น  

   4)  เรื่องการประสานงานไม่ชัดเจน ท าให้การสื่อสารผิดพลาด ขาดความรับผิดชอบ
ในตัวเอง และความรับผิดชอบในหน้าที่ส่วนรวม ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน  

3.  ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  

จากการศึกษาพบว่า ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  ได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาและวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีดังนี ้

  1)  การก าหนดอัตราก าลังของผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ควรมี
การส ารวจข้อมูลเป็นระยะ เพ่ือน าไปวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ของจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่เสมอ และยังให้เกิดความสอดคล้องกันกับ
วิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
   2)  ควรมีการวางแผนการสรรหาบุคคล การวางแผนอัตราก าลังคน การตรวจสอบ
ต าแหน่งว่างจากการโอน ย้าย ลาออก และอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ ล่วงหน้าเพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อม ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือส านักการศึกษา ด าเนินการสรรหาบุคคลเข้ามา
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ครบตามกรอบอัตราก าลัง สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ณัฐพงศ์  ดาวลับเมฆ 
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(2561)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
จากการศึกษาพบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร ควรมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพโดยการคัดเลือกเข้ามาให้เพียงพอต่อกรอบอัตราก าลังและมีการรักษาคนให้อยู่กับ
องค์กรนาน ๆ ไม่ให้เกิดการเคลื่อนย้ายของบุคลากรบ่อย ๆ ท าให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรซ้ าซาก 
โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ ส านักอนามัย ควรมีการวางแผนด้านอัตราก าลังในการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการสรรหา การคัดเลือก การย้าย การโอน ด้วยการจัดการฐานข้อมูลบุคลากรเพ่ือบริหาร
จัดการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพควรมีการพัฒนา ระบุฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
พัฒนาการวางแผนอัตราก าลัง การจ้างงานบุคคลแบบ Outsource  
   3) ควรมีการส่งเสริมพัฒนา เสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์   
   4) การติดต่อประสานงาน การสื่อสารควรให้ชัดเจน มีผู้รับชอบงานโดยตรง 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการท างานที่ตรงกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จะส่งผลให้งาน                
ประสบผลส าเร็จ และทันตามก าหนดเวลา  

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. กรุงเทพมหานครและส านักการศึกษา ควรมีการก าหนดโนบายและวางแผนด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์อัตราก าลังได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ
ปริมาณงาน อีกท้ังยังลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานได้ 

2. ส านักงานเขตบางขุนเทียน ควรมีการส่งเสริมจัดการความรู้ ในเรื่องพระราชบัญญัติ 
ข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท าเป็นคู่มือปฏิบัติงาน ข้อกฎหมายทั่วไปใน
เบื้องต้น หรือเอกสารประชาสัมพันธ์ รายละเอียดขั้นตอนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการ จัดทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดและวิธีการในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  3. ส านักงานเขตบางขุนเทียน ควรมีการปรับตัวเรียนรู้โดยการติดต่อประสานงาน ผ่านทาง
ระบบเทคโนโลยีมาใช้  เช่น ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การลา การเลื่อนต าแหน่ง เพ่ือให้เข้า
กับสถานการณ์ และเพ่ือสามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
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