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อัตราก าลังครูตามมาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีในสถานศึกษา ในขณะเดียวกันจากการศึกษา
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และความช่วยเหลือตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุง ด้วยความละเอียดและเอาใจใส่เป้นอ
ย่างยิ่งจากคณะท างานด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
 ขอขอบพระคุณ ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
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การช่วยเหลือสนับสนุนการจัดท ารายงาน  ส่งผลให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  ตลอดมา 
 ขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสาร ต ารา วิทยานิพนธ์  เว็บไซต์ Google เว็บไซต์ 
Altavista.com และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ีผู้ศึกษาใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง และ
ค้นคว้าศึกษา 
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากรายงานการศึกษาในครั้งนี้  ผู้ศึกษาขอมอบเป็นเครื่อง
บูชาให้แด่ พระคุณบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ครู อาจารย์ และผู้บังคับบัญชา ท่ีอบอบรม               
สั่งสอนให้การศึกษา  ชี้แนะแนวทางให้แก่ผู้ศึกษา 
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บทที่ 1  
บทน ำ  

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา โดยให้พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนา
ครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน  
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน รวมท้ัง                  
ปรับระบบการประเมินสมรรถนะ ท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความส าคัญจึงได้น านโยบายดังกล่าว
มาก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิรูประบบการศึกษาไทยเพ่ือให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล 
คือ มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงเริ่มให้มีการ
ด าเนินการโครงการคุรุทายาท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป  เพื่อผลิตครูระบบปิด            
ในสาขาและพื้นท่ีท่ีขาดแคลนและจ าเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยหลักสูตรและ
กระบวนการท่ีเน้นการปฏิบัติและการฝึกอบรมท่ีเข้มข้น มีการคัดเลือกสถาบันการผลิตครู                        
ท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพ โดยให้ทุนการศึกษาพร้อมประกันการมีงานท าให้กับ
นักศึกษาทุนในโครงการดังกล่าว ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะ              
หน่วยผู้ใช้นักศึกษาทุน  จึงมีความจ าเป็น ต้องมีแผนความต้องการครูเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและจ าเป็นของหน่วยผู้ใช้จริง การวางแผนอัตราก าลังคนมีความส าคัญ  ท าให้
องค์การสามารถคาดการณ์สิ่งท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงได้  ท าให้ทราบ
ถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของก าลังคนท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อน าไปปรับการใช้อัตรา
ก าลังคน ให้ยืดหยุ่นเข้ากับสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงเป็นการเชื่อมโยงระหว่างการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เข้ากับกระบวนการวางแผนองค์การ ท าให้สามารถจัดปริมาณ ประเภท และ
ระดับทักษะของบุคคลให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมท่ีก าหนดให้ และท าให้พยากรณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆในอนาคต เพื่อก าหนด
วัตถุประสงค์และโครงการให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าวตลอดจนการวางเกณฑ์                     
การประเมินผล  การปฏิบัติงานให้สัมพันธ์กับเงื่อนไขได้ จากประโยชน์เหล่านี้ จึงต้องมีการ
วางแผนอัตราก าลังคนไว้เพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงและเป้าหมาย เพราะบุคลากรท่ีท าหน้าท่ี
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนจ านวนมาก ในแต่ละปีโรงเรียนมีการสูญเสียอัตราก าลังครูท่ีมาจาก
การเพิ่มลดจ านวนนักเรียนในแต่ละปี  การเกษียณอายุของครู การลาออก และสาเหตุอื่นๆ  
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การสูญเสียอัตราก าลังครูในแต่ละปีการศึกษาท าให้โรงเรียนขาดแคลนครูท าให้โรงเรียน                
มีความต้องการครู หรือบางโรงเรียนมีจ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้นส่งผลต่อจ านวนครูในโรงเรียน 
ดังนั้นจึงต้องมีการส ารวจอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อน าไปจัดท าแผนความ
ต้องการอัตราก าลังครูทางการศึกษา โดยระบุเป็นรายส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สาขาวิชา ท่ีต้องการ เพื่อใช้เป็นแผนเตรียมการรองรับการบรรจุในแต่ละปีการศึกษา 
ตลอดจนเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการด้านอัตราก าลังท่ีจะใช้ในบรรจุนักศึกษาทุน
โครงการดังกล่าว ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเห็นควรมีการ
ด าเนินการ  จัดท าแผนความต้องการครูจ าแนกเป็นรายส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ราย
สาขาวิชาและประเภทสถานศึกษา รวมท้ังมีการติดตามและประเมินผลการใช้ครูการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ต่อไป 
  ดังนั้นส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจึงต้องด าเนินการส ารวจข้อมูลความต้องการครู
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลและความต้องการครูของโรงเรียนน ามาใช้ในการ
การวางแผนการทดแทนการสูญเสียอัตราก าลัง  ก าหนดความต้องการรายวิชาทดแทน และ
วิธีการจัดท าแผน ความต้องการอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับความ
ต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อน ามาเป็นข้อมูล
สารสนเทศในการจัดท าแผนความต้องการครูของเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาอัตราก าลังครู การสูญเสียอัตราก าลัง และความต้องการรายวิชา
ทดแทน   
 1.2.2 เพ่ือจัดท าแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตามสาขาวิชา และประเภทของสถานศึกษา  

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ  
 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาอัตราก าลังครขูองสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ   
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1.4 นิยำมศัพท์ 
 แผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง การก าหนดอัตราก าลังครลู่วงหน้า
ว่าจะต้องมีจ านวนครูท่ีปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนตามเกณฑ์อัตราก าลังครูท่ีคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 

คร ูหมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอนนักเรียนในสถานศึกษาตามบัญชีถือจ่าย (จ.18)                      
ของสถานศกึษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  หมายถึง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  1  มีสถานศึกษาในสังกัดจ านวน  201  แห่ง 
 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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บทที่ 2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราก าลังครูเพื่อการทดแทนการสูญเสีย
อัตราก าลังการก าหนดความต้องการรายวิชาทดแทนและการจัดท าข้อมูลเพื่อจัดท าแผนความ
ต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามสาขาวิชา และประเภท
ของสถานศึกษา ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
 
2.1 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและการส่งเสริม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดท าข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  
 (2) ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และด าเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร              
การจัดตั้งจัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 (3) พัฒนาระบบการบริหารและส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ              
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ ในการเรียนการสอน รวมท้ังส่งเสริมการนิเทศการบริหาร
และการจัดการศึกษา  
 (4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นท่ี
การศึกษา  
 (5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษและ
ประสาน ส่งเสริม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล 
ครอบครัวองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่นของเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 (6) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา พ.ศ. 2560 เพื่อให้การด าเนินการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเป็นไปด้วยความ เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละ
เขตพื้นที่การศึกษา  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การ
แบ่งส่วนราชการ ภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ ๓ และข้อ 4 ประกอบกับ
ค าแนะน าของ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2560 และครั้งท่ี 8/2561  เมื่อวันท่ี  
10  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ 
ภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560”  
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  
 (1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต
พื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553  
 (2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต
พื้นท่ี การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553  
 (3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต
พื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
 (4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต
พื้นท่ี การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553  
 ข้อ 4 ในประกาศฉบับนี้  
 “ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา” หมายความว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
 ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจ
หน้าท่ี ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และ มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี ้
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 (1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และ ความต้องการของท้องถิ่น 
  (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน 
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ 
รวมท้ังก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
 (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี 
การศึกษา 
  (4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
  (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา  
 (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  
 (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
  (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และ สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา  
 (9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต
พื้นท่ี การศึกษา  
 (10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ  
คณะท างานด้านการศึกษา  
 (11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ 
เอกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ท่ีได้รับ มอบหมาย  
 ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
  (1) กลุ่มอ านวยการ  
 (2) กลุ่มนโยบายและแผน  
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 (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
 (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล  
 (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 (7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
 (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 (9) หน่วยตรวจสอบภายใน  
 ข้อ ๗ ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  
 (1) กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  
  (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ  
  (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ  
  (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร  
  (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร  
  (ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นท่ี
การศึกษา  
  (ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ  
  (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ  
  (ฌ) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ท่ีมิใช่งาน ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  
  (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
หรือ ท่ีได้รับมอบหมาย  
 (๒) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  
  (ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น  
  (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและแจ้งการ
จัดสรร งบประมาณ  
  (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ  ผล
การปฏิบัติตามนโยบายและแผน  
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  (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ 
โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
หรือ ท่ีได้รับมอบหมาย  
 (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจ
หน้าท่ี ดังต่อไปนี้  
  (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  
  (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ  
การจัดการศึกษา  
  (ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา  
  (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร  
  (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือ ท่ีได้รับมอบหมาย  
 (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี ้ 
  (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน  
  (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี  
  (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ  
  (ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์  
  (จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งาน
พัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์  
  (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือ ท่ีได้รับมอบหมาย  
 (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  
  (ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  
  (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
  (ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และ 
การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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  (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การ
เล่ือนเงินเดือน การมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  (จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  
  (ฉ) จัดท าาข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  
  (ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง 
ๆ การออกบัตรประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ  
  (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือ ท่ีได้รับมอบหมาย  
 (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  
  (ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
  (ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน  
  (ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตาม
มาตรฐาน วิชาชีพและจรรยาบรรณ  
  (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา  
  (จ) ด า เนินการเกี่ ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจั ย
ภายในประเทศ หรือต่างประเทศ  
  (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา  
  (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือ ท่ีได้รับมอบหมาย  
 (7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  
  (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  
  (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน  
  (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ การ
ประเมินผลการศึกษา  
  (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
รวมท้ังประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
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  (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
  (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา  
  (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา  
  (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือ ท่ีได้รับมอบหมาย  
 (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  
  (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา  
  (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
  (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัด
การศึกษา ขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น  
  (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา
สอดคล้องกับ นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา  
  (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ   
              (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ         
ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การ
พิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น  
  (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
  (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกัน
แก้ไขและ คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมท้ังระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  (ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์  
  (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม  
  (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของ 
ชุมชน   

    (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
หรือท่ีได้รับมอบหมาย  
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 (9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจ
หน้าท่ี ดังต่อไปนี้  
  (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการ
ดูแล ทรัพย์สิน  
  (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด  
  (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง  
  (ง) ด าเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามท่ีกฎหมายก าหนด  
  (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
หรือ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 (10) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้  
  (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย  
  (ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน  
  (ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย  
  (ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์  
  (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์  
  (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี  
  (ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ  
  (ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางาน
กฎหมาย และงานคดีของรัฐ  
  (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือท่ีได้รับมอบหมาย  
 สถำนศึกษำ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2547   ประกาศ    ณ  วันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ก าหนดให้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
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       (1)   จัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ราชการและสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือส่วน
ราชการ 
       (2)   ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมท้ังควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การ
พัสดุ สถานท่ีและทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของ
ราชการ 
        (3)   จัดท านิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษา
ได้รับตามท่ีได้รับมอบอ านาจ 
       (4)  จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจกรรมของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
       (5)   อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ                     
ท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
    (6)   ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อ านวยการส านักงาน                  
เขตพื้นท่ีการศึกษารวมท้ังงานอื่นท่ีกระทรวงมอบหมาย         
 การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
       (1)   สอดคล้องกับภารกิจหลักและรองรับการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
       (2)   มีความเป็นเอกภาพในทางการบริหารจัดการ มีความยืดหยุ่น พร้อมต่อการ
ปรับเปลี่ยน 
       (3) มีกลไกในการประสานงานอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
     (4) มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ ความคุ้มค่า ลดขั้นตอนการบริหาร เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
      (5) ค านึงถึงความส าคัญท่ีเกื้อกูลต่อสัมฤทธิ์ผลของคุณภาพการศึกษาระดับและขนาดของ
สถานศึกษา  จ านวนนักเรียน ผู้รับบริการและความเหมาะสมด้านอื่น     
     สถานศึกษาอาจแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาเป็นกลุ่มได้ดังต่อไปนี้ 
           (1)   กลุ่มบริหารวิชาการ 
           (2)   กลุ่มบริหารงบประมาณ 
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           (3)   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
          (4)   กลุ่มบริหารท่ัวไป         
กลุ่มอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานได้ อาจมีขอบข่ายและภารกิจของสถานศึกษาดังต่อไปนี้ 
             (1)   กลุ่มบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 
                  1.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
                1.2 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
                   1.3 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                  1.4 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
                 1.5 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
                   1.6 งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
                   1.7 งานแนะแนวการศึกษา 
                   1.8 งานนิเทศการศึกษา 
                   1.9 งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                 1.10 งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
                   1.11 งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
                   1.12 งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
             (2) กลุ่มบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 
                   2.1 งานจัดท าและเสนอของบประมาณ 
                   2.2 งานจัดสรรงบประมาณ 
                 2.3 งานบริหารการเงิน 
                   2.4 งานบริหารบัญชี 
                   2.5 งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
                   2.6 งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ด าเนินงาน 
                   2.7 งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 26 
             (3)   กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 
                   3.1  งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
                   3.2   งานสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
                  3.3   งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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                  3.4   งานวินัยและการรักษาวินัย 
                  3.5   งานออกจากราชการ 
             (4)   กลุ่มบริหารท่ัวไป ประกอบด้วย 
                   4.1 กลุ่มงานธุรการและประสานงาน 
                          4.1.1 งานธุรการ 
                          4.1.2 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                          4.1.3 งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
                          4.1.4 งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
                          4.1.5 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                          4.1.6 งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
                          4.1.7 งานประสานราชการกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอื่น 
                   4.2 กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
                          4.2.1 งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
                          4.2.2 งานจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
                          4.2.3 งานรับนักเรียน 
                              4.2.4 งานติดตามช่วยเหลือนักเรียน 
                          4.2.5 งานส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและ
ตามอัธยาศัย 
                   4.3 กลุ่มงานอาคารสถานท่ี 
                                   4.3.1 งานอาคารสถานท่ี 
                                   4.3.2 งานสภาพแวดล้อม 
                      4.4   กลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน 
                                4.4.1 งานประชาสัมพันธ์ 
                                 4.4.2 งานส่งเสริมสนับสนุนและประสานงาน การจัดการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบัน สังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
                       4.4.3 งานบริการสาธารณะ 
                         4.5  กลุ่มงานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
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 เกณฑ์อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำ 

 การวางแผนอัตราก าลัง คือ การก าหนดล่วงหน้าว่าหน่วยงานนั้นต้องการก าลังคน หรือ
ต าแหน่งประเภทไหน จ านวนเท่าไร โดยต้องค านวณให้พอดีกับงานท่ีจะต้องปฏิบัติ โดยปกติจะ
วางแผนอัตราก าลังเมื่อตั้งหน่วยงานใหม่ แต่ในทางปฏิบัติเราอาจจะวางแผนอัตราก าลังใน
หน่วยงานต่างๆได้เสนอเนื่องจากความต้องการก าลังคนในหน่วยงาน ได้เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยไป
ในระบบราชการซึ่งมักจะวางแผนอัตราแผนอัตราก าลังล่วงหน้า ท้ังระยะสั้น คือเป็นรายปี และ
ระยะยาว คือ 3 ปี หรือ 5 ปี 
 การวางแผนอัตราก าลังของครู ในสถานศึกษา คือ การพิจารณาว่าสถานศึกษาใดควรจะมี
ข้าราชการครู ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด การเรียนการสอนจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด การวางแผน
อัตราก าลังข้าราชการครูอาจค านวณได้จากจ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียนเดิม เพื่อหาแนวโน้มท่ี
คาดว่าจะเพิ่มขึ้น แล้วน ามาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษาอีกครั้ง
โดยปกติ 
 ก.ค.ศ. ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษาไว้เป็นมาตรฐาน                 
ในการคิดค านวณก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษาไวแ้ลว้ 
 ประโยชน์ของการวางแผนอัตราก าลัง 
 1.  เพื่อเป็นแนวทางในการอนุมัติก าหนดต าแหน่ง และอตัราเงินเดือนเพิ่มใหม่ 

 2.  เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาอนุมัติโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 

 3.  เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาบรรจุ-แต่งตั้ง หรือโยกย้ายบุคลากรในโรงเรียน 

 4.   เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการท่ีจะน าไปวางแผนในการบริหารงานบุคคล 

 ควำมส ำคัญ 
 การวางแผนอัตราก าลังคน หมายถึง การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และ
พยากรณ์เกี่ยวกับ อุปสงค์และอุปทานด้านก าลังคนเพื่อน าไปสู่การก าหนดวิธีจะให้ก าลังคนท่ีมีความรู้ 
ความสามารถเหมาะสมและเพียงพอ ท้ังในด้านจ านวนและคุณภาพมาปฏิบัติงานในเวลาท่ีต้องการ 
โดยมีแผนการใช้และพัฒนาคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ท้ังนี้เพื่อด ารงรักษาก าลังคน
ท่ีเหมาะสมไว้กับองค์การอย่างต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ได้มาและธ ารงรักษาก าลังคนไว้ในจ านวนและคุณภาพท่ีต้องการ 

2. ใช้ก าลังคนท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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3. พยากรณ์ปัญหาท่ีเกี่ยวกับก าลังคน 

4. เตรียมมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับก าลังคน 

5. เป็นจุดเริ่มต้นในการท าความเข้าใจร่วมกับเกี่ยวกับสภาพก าลังคนจะเชื่อมโยงไปสู่การ 

เตรียมก าลังคน 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกบักำรวำงแผนก ำลังคน 

 ควำมหมำยของกำรวำงแผนก ำลังคน 
 การวางแผนอัตราก าลังคน คือ กระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อการ
วิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้านก าลังคนเพื่อน าไปสู่การก าหนดวิธีการท่ี
จะให้ได้ก าลังคนท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมและเพียงพอ ท้ังในด้านจ านวนและคุณภาพ 
มาปฏิบัติงานในเวลาท่ีต้องการโดยมีแผนการใช้และพัฒนาคนเหล่านั้น อย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง และเพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนท่ีเหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 วัตถุประสงค์ของกำรวำงแผนก ำลังคน 
 สุนันทา  เลาหนันทน์ (2546: 88) กล่าวว่า การวางแผนอัตราก าลังคนในองค์กร                   
มีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
 1. เพื่อคาดคะเนความต้องการ จ านวนและประเภทของทรัพยากรบุคคลท่ีจะปฏิบัติงาน 
รวมถึงระดับของทักษะ ความรู้ และความสามารถที่ต้องการ  
 2. เพ่ือให้ได้มาและธ ารงไว้ซึ่งบุคคลในจ านวนและคุณภาพท่ีต้องการ 
 3. เพื่อบริหารการใช้ทรัพยากรบุคคลในองค์การท่ีมีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด และป้องกัน
พนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถออกจากงาน หลังจากที่ได้รับการพัฒนาจากองค์กรแล้ว 
 4. เพื่อคาดคะเนล่วงหน้าปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคคล เช่น ปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรและปัญหาการมีบุคลากรเกินความต้องการ เป็นต้น 
 5. เพื่อจัดเตรียมมาตรการท่ีเหมาะสมส าหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบุคคล                
ในองค์กร 
 6. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสภาพบุคคลของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร 
ซึ่งจะเช่ือมโยงไปถึงการเกล่ียก าลังคนระหว่างหน่วยงานในท่ีสุด 
 ควำมส ำคัญของกำรวำงแผนก ำลังคน 
 ณัฎฐพันธ์  เขจรนันทน์ (2546 : 69-73) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความส าคัญของการ
วางแผนอัตราก าลังคนไว้ 4 ประการดังนี้ 
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 1. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเกิดขึ้นมีอัตราท่ี
รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมมาก เนื่องจากผลกระทบจากวิทยาการท่ีก้าวหน้าทางระบบการสื่อสาร
โทรคมนาคมระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่องานทรัพยากรมนุษย์
ต่อองค์กรท้ังทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงจ าเป็นท่ีจะต้องจัดท า
แผนบุคลากรขึ้น เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้องค์การสามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อให้องค์กรมีความพร้อม การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นต่อองค์กรมีท้ังการเปลี่ยนแปลง
ภายนอกองค์กรและการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรท่ีส่งผลต่อรูปแบบในการจัดทรัพยากรมนุษย์
ด้วยเช่นกัน ความเจริญเติบโตขององค์กรย่อมส่งผลต่อความต้องการของบคุลากรในสาขาต่าง ๆ 
เพื่อท่ีจะส่งผลเชื่อมโยงถึงผลิตภาพ (Productivity) การแก้ปัญหาเพื่อให้องค์การมีความ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงนับเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญอย่างนิ่งส าหรับนักบริหารงานบุคคล             
ท่ีจะต้องท าการบริหารงานบุคลากร เพ่ือเป็นการสร้างความพร้อมขององค์กรในการารองรับการ
เปลี่ยนท่ีเกิดขึ้น ซึ่งจ าให้องค์กรสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต 
 3. เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการปฏิบัติงาน การจัดทรัพยากรมนุษย์จะเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ด้านบุคลากร ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การเลื่อนต าแหน่ง 
การโอนย้ายและการให้เงินเดือนและสวัสดิการ ตลอดจนการพ้นออกจากองค์การของบุคลากร 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน                  
จึงนับเป็นความจ าเป็นท่ีองค์การจะต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงาขององค์กร อันจะส่งผลต่อการพัฒนาและ
การใช้บุคลากรได้อย่างเต็มความสามารถ อันจะท าให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ 
 4. เพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพ หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์มีหน้าท่ีส าคัญท่ีจะต้อง
วางแผนบุคลากรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น เพื่อให้องค์การมี
บุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในปริมาณท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ผล
ของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมจะผลักดันให้องค์การมีการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความพร้อมอยู่เสมอ ดังนั้นการวางแผนบุคลากรจึงมีความจ าเป็นอย่ างยิ่งส าหรับแต่ละ
หน่วยงาน เนื่องจากการวางแผนอัตราก าลังคนเป็นการคาดการณ์ความต้องการบุคลากรใน
องค์การเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอดจนเป็นการจัดวางแนวทาง
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เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ และการจัดการบ ารุงรักษรให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานกับ
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 แนวคิดกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ มีความส าคัญดังต่อไปนี้ 
 1. ท าให้องค์กรสามารถท่ีจะพยากรณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ซึ่งถ้าได้มีการคาดการณ์ก็จะได้มีการเตรียม
มาตรการเพื่อรองรับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นท าให้ปัญหาท่ีองค์การจะเผชิญในอนาคตด้านก าลังคน
ลดความรุนแรงลงได้ ยังผลให้องค์การสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น 
 2. ท าให้องค์กรสามารถท่ีจะปริมาณ ประเพท และระดับทักษะของทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การให้มีความเหมาะสมกับงาน ระยะเวลา เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. ท าให้องค์กรสามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรในแต่ละกลุ่มงาน       
ในแต่ละระดับความรับผิดชอบได้ ช่วยให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างาน 
 4. ท าให้องค์กรทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน ท าให้มีการปรับการใช้ก าลังคนให้ยืดหยุ่นตามสภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 5. เป็นสิ่งท่ีเชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เข้ากับกระบวนการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ขององค์กร แผนทรัพยากรมนุษย์ท่ีสมบูรณ์เปรียบเสมือนเข็มทิศชี้น าการปฏิบัติไปสู่
เป้าหมายท่ีต้องการ 
 จากความส าคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญ คือ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงในการใช้ทรัพยากรเกี่ยวกับ
มนุษย์ขององค์กร เพื่อการตอบสนองความพอใจของพนักงาน และเพื่อโอกาสท่ีจะได้มีการ
พัฒนาพนักงานได้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะท าให้องค์กรสามารถด าเนินกาอย่างมีประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพในอนาคตเพราะการวางแผนบุคคลเป็นองค์ประกอบส าคัญของการวางแผนกล
ยุทธ์ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ส่งผลให้องค์กรสามารถด าเนินกาอย่างมั่นคงท่ามกลาง
สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงและท าให้องค์กรมีแผนด าเนินงานอย่างละเอียดท่ีจะปฏิบัติงานด้าน
บุคคลอย่างมีขั้นตอนอันจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนขององค์กรในอนาคตต่อไป 
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 ประโยชน์ของกำรวำงแผนก ำลังคน 
 1. ท าให้ทราบถึงความต้องการด้านบุคลากรในระยะยาว เพราะช่วยให้การจ้างพนักงาน
ใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถค านวณงบประมาณด้านเงินเดือน ผลประโยชน์พิเศษ
และสวัสดิการด้านต่าง ๆ ดังนั้นการก าหนดรับพนักงานใหม่ จะต้องยึดแผนด้านบุคคล 
 2. ช่วยให้องค์การใช้บุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะท าให้
เห็นภาพรวม การใช้ก าลังคนในแผนกและฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาบุคคลอย่างชัดเจน ซึ่ง
ท าให้บุคคลท่ีรับเข้ามาในองค์การ มีคุณค่าท าให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่องค์กร 
 3. ท าให้กระบวนการเลือกสรรคนเข้ามาท างานในองค์การมีประสิทธิภาพ เพราะเป็น
ระบบท่ีมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตั้งแต่การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ 
การปฐมนิเทศ การพัฒนาและฝึกอบรม ท าให้ไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 
 4. ท าให้การขยายหรือการปรับปรุงองค์การในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
การวางแผนการพัฒนาและการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน
สามารถท างานในต าแหน่งใหม่ได้ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาโอกาสให้พนักงานก้าวหน้า 
 5. เป็นแนวทางในสถาบันการศึกษาพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ข้อมูลจากองค์การท่ีมีการวางแผนบุคคล จะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้
สถาบันผลิตนักศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ท าให้ไม่เกิดปัญหาการ
ว่างงาน เป็นการช่วยพัฒนาความมั่นคงของประเทศ 
 6. เป็นการปรับปรุงการใช้บุคคลขององค์กรอย่างคุ้มค่า 
 7. ช่วยให้กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการบริหารงานบุคคล สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. ช่วยให้การจ้างพนักงานใหม่ขององค์กรเป็นอย่างประหยัด 
 9. ช่วยให้การจัดท าฐานข้อมูลด้านบริหารงานบุคคล มีคุณภาพและสมบูรณ์ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อกิจกรรมการบริหารงานบุคคลอื่น ๆ รวมท้ังหน่วยงานย่อยอื่น ๆ ภายในองค์การ
ด้วย 
 10. ช่วยให้การสร้างอุปสงค์ของแรงงานในตลาดแรงงานท้องถิ่นประสบความส าเร็จ 
 11. ช่วยขจัดปัญหาคนท่ีเหมือนกับไม้ท่ีตายแล้ว (dead wood) ให้หมดไปจากองค์การ
ท าให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย 
 12. ช่วยในการประสานความแตกต่างระหว่างโปรแกรมการบริหารงานบุคคล เช่น 
แผนการปฏิบัติงานและความจ าเป็นในการจ้างบุคคล 
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 จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การวางแผนก าลังคนมีประโยชน์คือ ให้ทราบถึงความต้องการ
ด้านบุคลากรในระยะยาว เพราะช่วยให้การบริหารจัดการบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถค านวณงบประมาณด้านเงินเดือน ผลประโยชน์พิเศษและสวัสดิการด้านต่าง ๆ ส าหรับ
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้การจัดท าฐานข้อมูลด้านบริหารงานบุคคลมี
คุณภาพและสมบูรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการบริหารงานบุคคล อันได้แก่ การสรรหา 
การคัดเลือก การบรรจุ การปฐมนิเทศ การพัฒนาและฝึกอบรมคนเขามาท างานในองค์การมี
ประสิทธิภาพ เพราะเป็นระบบท่ีมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตั้งแต่การวิเคราะห์งาน รวมท้ังท าให้
การขยายหรือการปรับปรุงองค์การในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 หลักกำรก ำหนดทิศทำงของแผนก ำลังคน 
 ในการก าหนดทิศทางของแผนบุคคล จะต้องด าเนินการเร่ืองต่อไปนี้ 
 1. การก าหนดทิศทางและเป้าหมายท่ีชัดเจน เช่น แผนบุคคลขององค์กรจะต้องเป็น
ระบบและตอบสนองต่อการขยายตัวทางธุรกิจ และใช้ทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่ในปัจจุบันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 
 2. การก าหนดระยะเวลาท่ีจะด าเนินการ มีการระบุปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนอย่าง
ชัดเจน 
 3. การท าความเข้าใจเร่ืองแผนบุคคล โดยด าเนินการดังนี้ 
 3.1 ชี้แจงเรื่องแผนอัตราก าลังให้ทุกระดับเข้าใจร่วมกัน เพื่อก าหนดทิศทางและ
วัตถุประสงค์ 
 3.2 ฝ่ายบริหารจะต้องมีความมั่นใจว่าบุคคลทุกฝ่ายทุกระดับมีการรับรู้ ยอมรับและ
เข้าใจความจ าเป็นและความส าคัญของการวางแผนบุคคลของหน่วยงาน 
 4. การสื่อสารสมมติฐานท่ีใช้ประกอบการวางแผนบุคคลท่ีชัดเจนเป็นท่ี เข้าใจของทุก
ฝ่ายในองค์กร สมมติฐานท่ีส าคัญ เช่น 
 4.1 อัตราการเจริญเติบโตขององค์การ จะต้องมีอัตราก้าวหน้าสูงกว่าอัตรา
เจริญเติบโตของสภาวะเศรษฐกิจ 
 4.2 องค์กรมีเป้าหมายการใช้ก าลังคนในการให้บริการแก่ลูกค้า จะไม่เปลี่ยแปลงไป
ใช้อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีแทน 
 4.3 มุ่งใช้บุคคลท่ีมีอยู่ในแต่ละแผนกให้คุ้มค่า ในกรณีนี้อาจก าหนดนโยบาย เช่น            
มีเป้าหมายในการพัฒนาก าลังคนทดแทนจากภายในองค์กร แทนท่ีจะสรรหามาจากภายนอก 
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 5. ผู้รับผิดชอบด้านการวางแผนบุคคล จะต้องแผลสมมติฐานด้านก าลังคน เช่น ทิศทาง
ของแผนท่ีจะเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ธุรกิจขององค์การ แต่ละส่วนจองงานจะต้องตระหนักถึง
ปัญญาและความต้องการภายในของแต่ละงานเป็นส าคัญ โดยจะต้องด าเนินกิจกรรมต่อไปนี้ 
 5.1 ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาด้านก าลังบุคคล 
 5.2 วิเคราะห์แนวโน้มและเป้าหมายด้านก าลังบุคคล 
 5.3 ก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านบุคคลในเรื่องการใช้ก าลังคนการพัฒนา
ก าลังคน การสรรหา การโยกย้ายสับเปลี่ยนงาน และการพัฒนาอาชีพ 
 5.4 สื่อสารและท าความเข้าใจ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ท้ังนี้โดย
ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง และทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 
 6. สิ่งท่ีมีผลกับการวางแผนบุคคล จะต้องพิจารณาถึงเรื่องต่อไปนี้ 
 6.1 บุคคลท่ีมีอยู่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การแล้วหรือไม่เพียงใดและได้
ประโยชน์คุ้มค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายหรือไม่ 
 6.2 มีแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลในองค์การหรือไม่ อย่างไร 
 6.3 อัตราสูญเสียก าลังคนในอนาคตจะรุนแรงหรือไม่ โดยพิจารณาว่าจะสูญเสีย
ก าลังคนประเภทใด ระดับใดในกลุ่มสายงานใด มีจุดใดบ้างท่ีได้รับผลกระทบและเมื่อใด รวมถึง
ศึกษาสาเหตุของการสูญเสียว่ามีอะไรบ้าง 
 6.4 จะใช้เทคนิคและวิธีการในการคาดคะเนบุคคลท้ังในด้านอุปสงค์และอุปทาน วิธี
ใดจึงจะเหมาะสม 
 6.5 การสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งจะกระท าโดยวิธีใดจึงจะเหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาการขาดแคลนก าลังคน 
 6.6 ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการวางแผนบุคคลควรจะเป็นเท่าใด เช่น ทบทวนทุก ๆ 
3 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น 
 7. การจัดท าแผนบุคคลให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นระบบหลักการ               
ต่าง ๆ ท่ีได้น าเสนอข้างต้นนี้ จะต้องน ามาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนบุคคลขององค์กร 
 จากท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่าในการก าหนดทิศทางของแผนบุคคลจะต้องพิจารณาสิ่งท่ี
เกี่ยวข้องคือ การก าหนดทิศทางและเป้าหมายท่ีชัดเจน ก าหนดระยะเวลาท่ีจะด าเนินการมีการ
ระบุปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนอย่างชัดเจนและมีความเหมาะสม ชี้แจงเรื่องแผนอัตราก าลัง
ให้ทุกระดับเข้าใจร่วมกัน เพื่อก าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ ก าหนดผู้รับผิดชอบด้านการ
วางแผนบุคคลและมีแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลในองค์กร เพื่อให้บุคลากรท่ีเป็น
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีอยู่ได้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
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 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรวำงแผนก ำลังคน 
 1. องค์ประกอบภายนอกองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กร ซึ่งองค์การไม่สามารถจะควบคุมได้ และยากท่ีจะท าการคาดการณ์ประเมินความเป็นไป
ได้ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว องค์ประกอบภายนอกองค์การท่ีส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อการ
ก าหนดความต้องการก าลังคนขององค์การมี 4 ประการ ได้แก่ 
 1.1  สภาพเศรษฐกิจ (economics) โดยปกติระบบเศรษฐกิจแปรเปลี่ยนไปตาม
ระยะเวลา โดยมีลักษณะเป็นวัฏจักรประกอบด้วย 
  1.1.1 ภาวะรุ่งเรือง (boom) 
  1.1.2 ภาวะถดถอย (recession) 
  1.1.3 ภาวะตกต่ า (depression) 
  1.1.4 ภาวะฟื้นตัว (recovery) 
 ในภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรืองจะเป็นผลให้ยอดขายสินค้าและบริการขององค์กรเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากประชาขนมีรายได้ท่ีแท้จริงสูง ท าให้มีอ านาจการซื้อมากขึ้น ดังนั้นจะเป็นผลให้ความ
ต้องการก าลังคนขององค์กรเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากแรงงานคนเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับ
กระบวนการผลิต ในทางตรงกันข้ามถ้าเศรษฐกิจซบเซาอ านาจซื้อของประชาชนต่ า องค์การ
จ าเป็นต้องลดประมาณการผลิตย่อมเป็นผลให้ความต้องการก าลังคนขององค์การลดต่ าลงด้วย
ผลกระทบท่ีเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจสามารถมองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจน แต่การประเมินสภาวะ
เศรษฐกิจนั้นท าได้ค่อนข้างยาก ท้ังนี้ อาจพิจารณาจากตัวบ่งชี้ ท่ีส าคัญได้แก่ภาวะเงินเฟ้อ 
ภาวการณ์ว่างงาน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น 
 1.2 ปัจจัยด้านสังคม การเมือง และกฎหมาย (social, political and legal) ปัจจัย
ทางสังคมพิจารณาจาก ระเบียบประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยม เป็นต้น ตัวอย่างของผลกระทบท่ี
เกิดจากปัจจัยด้านสังคม เช่น ค่านิยมในการท างานนอกบานของหญิงไทย มีผลต่อการก าหนด
ความต้องการก าลังแรงงานเพศหญิงและเพศชาย องค์การสามารถจัดจ้างแรงงานหญิงได้มาก
ขึ้น และสามารถลดแรงงานชายลงบางประเภท ภาวะทางการเมืองและกฎหมายเป็น เรื่องท่ี
เกี่ยวเนื่องกันซึ่งสามารถคาดการณ์ได้โดยงาน ตัวอย่างเช่น กรณีท่ีรัฐบาลออกกฎหมายการ
เกษียณอายุราชการฉบับใหม่ โดยให้ข้าราชการเกษียณอายุเร็วกว่าหรือช้ากว่าเดิม นักวางแผน
บุคคลก็จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการก าหนดความต้องการก าลังคนขององค์กรด้วย 
 1.3 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (technology)  ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้น
ยากท่ีจะคาดการณ์และยากท่ีจะประเมิน แนวความคิด ส่วนใหญ่เชื่อว่าการขยายตัวและ
ความก้าวหน้าด้านคอมพิวเตอร์เป็นสาเหตุให้มีการว่างงงานอย่างมากมายเพราะคอมพิวเตอร์
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สามารถท างานแทนแรงงานคนได้อย่างรวดเร็ว แต่หากพิจารณาให้ดีแล้ว แม้ว่าธุรกิจ
คอมพิวเตอร์จะเป็นสาเหตุให้ความต้องการก าลังคนในธุรกิจหลายประเภทลดลง เช่น ธุรกิจ
การเงินการธนาคาร ธุรกิจร้านขายหนังสือ เป็นต้น แต่มีธุรกิจบางประเภทท่ีจ าเป็นต้องจ้างคน
เพิ่มขึ้น เช่น ธุรกิจท่ีบริการ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่ การพิมพ์เอกสารการวิเคราะห์ผลวิจัย 
เป็นต้น นอกจากนี้ วัฒนาการการน าหุ่นยนต์มาใช้แทนแรงงานคนในอนาคตย่อมมีผลกระทบต่อ
การก าหนดความต้องการก าลังคนขององค์กรด้วย 
 1.4 ปัจจัยด้านคู่แข่งขัน (competitors) การมีคู่แข่งขันอาจเป็นผลต่อความเติบโต
ของอุตสาหกรรม เพราะส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจย่อมถูกคู่แข่งขันช่วงชิงเอาไปไม่มากก็น้อย 
ตัวอย่าง เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมเหล็กมีอัตราการเติบโตน้อยมาก เนื่องจากมี
คู่แข่งขันจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามการแข่งขันในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ก็เป็นผลให้
ราคาสินค้าลดต่ าลงธุรกิจสามมารถขยายตลาดได้กว้างขึ้น และท าให้ธุรกิจต้องจ้างแรงงาน
เพ่ิมขึ้น 
 2. องค์ประกอบด้านองค์กร หมายถึง การตัดสินใจในเรื่องส าคัญ ๆ ขององค์กรท่ีมี
ผลกระทบต่อความต้องการบุคคลขององค์กรในท่ีนี้จะกล่าวถึงองค์ประกอบด้านองค์กรท่ีมีผล
ต่อการวางแผนก าลังคน 5 ประการ ได้แก่ 
 2.1 แผนกลยุทธ์ (strategic plans) นับเป็นองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ต้องการก าลังคนมากท่ีสุด เนื่องจาก แผนกลยุทธ์เป็นแผนท่ีสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ระยะยาว 
เช่น วัตถุประสงค์เกี่ยวกับอัตราความเติบโต (growth rate) ผลิตภัณฑ์ใหม่ (new products) 
ตลาด (market) และบริการ (services) เป็นต้น วัตถุประสงค์เหล่านี้ จะชี้ให้เห็นถึงจ านวนและ
ประเภทของพนักงานท่ีจ าเป็นส าหรับองค์การในอนาคตนักบริหารงานบุคคลจ าเป็นต้องพัฒนา
แผนบุคคลระยะยาวให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์
เหล่านี้ได้ 
 2.2 งบประมาณ (budgets) งบประมาณเป็นเครื่องมือการด าเนินงานส าหรับแผนกล
ยุทธ์ระยะสั้น ดังนั้นการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการเพิ่มหรือลดงบประมาณ จะส่งผลต่อ
ความจ าเป็นด้านบุคคลในระยะสั้น 
 2.3 การพยากรณ์ยอดขายและปริมาณการผลิต (sales and production 
forecasts) แม้ว่าข้อมูลท่ีได้จากการพยากรณ์ยอดขายและปริมาณการผลิต จะให้ความถูกต้อง
น้อยกว่างบประมาณ แต่ก็สามารถให้ข้อสังเกตได้รวดเร็วเกี่ยวกับความจ าเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงในระยะสั้นของความต้องการบุคคลในองค์การ 
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 2.4 การลงทุนในธุรกิจใหม่ (new ventures) เมื่อองค์การก าลังด าเนินการลงทุนใน
ธุรกิจใหม่ นักวางแผนจะต้องท าการพัฒนาแผนการจ้างงงานท้ังในระยะสั้นและระยะยาวและใน
กรณีท่ีการลงทุนในธุรกิจใหม่เกิดจากการร่วมลงทุน (mergers) หรือการควบกิจการ 
(acquisitions) ก็จ าเป็นต้องทบทวนอุปสรรค์ด้านบุคคลในทันท่ี ซึ่งจะน าไปสู่การออกแบบ
องค์กรและการออกแบบงานใหม่ 
 2.5 การออกแบบองค์กรและการออกแบบงาน (organization and job designs) 
ช่วงหลังจากมีการ่วมลงทุน หรือการควบกิจการ องค์กรจะมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์การ 
(reorganization) อย่างฉับพลัน ท าให้แผนก าลังคนต้องการการปรับให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ใหม่ขององค์การในขณะเดียวกันการออกแบบงานใหม่ก็ท าให้ เกิดความ
เปลี่ยนแปลงความต้องการระดับทักษะของพนักงานในอนาคตด้วย 
 3. ปัจจัยด้านก าลังแรงงาน (work-force factor) อุปสงค์ของบุคคลขององค์กรจะได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงก าลังแรงงานภายในองค์กร ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการ 
ได้แก่ 
 3.1 การเกษียณอายุ (retirement) 
 3.2 การลาออก (resignation) 
 3.3 การตาย (deaths) 
 3.4 การส้ินสุดสัญญาจ้าง (terminations) 
 สรุปได้ว่า การวางแผนก าลังคนจ าเป็นต้องคาดการณ์แนวโน้มของก าลังแรงงาน โดย
ศึกษาข้อมูลจากอดีต และน าเอาผลของการคาดการณ์มาใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนก าลังคน
ในอนาคตขององค์กร ดังนั้นการวางแผนอัตราก าลังคนควรค านึงถึงปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบ
ภายนอกองค์กร ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเอง กฎหมาย เทคโนโลยี และคู่แข่งขัน และ
ปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบภายในองค์กร ได้แก่ แผนกลยุทธ์ งบประมาณ การพยากรณ์ ปริมาณ
ผลผลิต การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการออกแบบองค์กรและการออกแบบงาน รวมท้ังปัจจัย
ด้านก าลังแรงงาน ได้แก่ การเกษียณอายุ การลาออก การตาย และการสิ้นสุดสัญญาจ้าง เป็น
ต้น 
 กระบวนกำรวำงแผนก ำลังคน 
 กระบวนการวางแผนก าลังคนควรประกอบด้วยขั้นตอนหรือกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2554 : 3-6) 
 1. เป้าหมาย และแผนขององค์กร (Goals and Plans of Organization) งานส าหรับ
นักวางแผนบุคคลจะกระท า คือ การศึกษาและพิจารณาแผนกลยุทธ์การได้ก าหนดไว้ศึกษา
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นโยบายสาธารณะ แนวโน้มทางด้านการเมือง กฎหมายท่ีจะส่งผลด าเนินงานขององค์การ 
สภาพเศรษฐกิจท่ีการแข่งขัน ภาวะเงินเฟ้อ ระดับการวางแผนงานในการท างาน ตลอดจน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อท่ีจะน าผลของการเหล่านี้มาจัดวางข้อมูลด้านบุคคลท่ี
ควรจะเป็นในอนาคตได้อย่างมีความเหมาะสม 
 2. สภาพการณ์ของบุคคลในปัจจุบัน (Current Human Resource Situation) ส ารวจ
จ านวนพนักงานท้ังหมดท่ีมีอยู่ โดยจ าแนกออกตามประเภทต่าง ๆ เช่น ตามลักษณะของงาน 
ตามแผนก ตามอายุ ตามระดับการศึกษา เป็นต้น 
 3. การคาดการณ์บุคคล (Human Resource Forecast) ในขั้นนี้ นักวางแผนบุคคลจะ
พิจารณาถึงจ านวน และประเภทของพนักงานท่ีองค์กรต้องการ พร้อมท้ังจ านวนและประเภท
ของคนท่ีต้องจ้างใหม่ในขั้นนี้จะต้องพิจารณาให้ละเอียด ตรวจสอบพนักงานท่ีจะครบ
เกษียณอายุ การโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง จะได้ทราบจ านวนและประเภทของพนักงานท่ีมีอยู่
จริง ๆ ว่ามีจ านวนเท่าไร แล้วน ามาเปรียบเทียบกับจ านวนท่ีองค์การท้ังหมด ก็จะสามารถรู้ว่า
องค์การต้องจ้างพนักงานใหม่ในกลุ่มใดบ้าง และในระยะเวลาใด ในการคาดการณ์บุคคลเป็น
งานท่ีละเอียดซับซ้อน ซึ่งพอจะกล่าวถึงขั้นตอนในการคาดการณ์บุคคลพอสรุปได้ 13 ประการ 
ดังนี้ 
 3.1 เก็บข้อมูล 
 3.2 ศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในการเข้าออกของพนักงาน 
 3.3 หาเคร่ืองบ่งชี้ท่ีจะแสดงจ านวนพนักงานลูกจ้างในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ หรืองาน 
ประเภทส าคัญ ๆ เช่น ดุจ านวนพนักงานในด้านการผลิต 
 3.4 พยากรณ์จ านวนพนักงานท่ีเกี่ยวกับงานหลัก (Line) พนังกานท่ีปฏิบัติงานด้าน
สนับสนุน (Staff) ว่า จะเป็นจ านวนเท่าไร 
 3.5 ชี้ให้เห็นถึงเหตุการณ์ท่ีผ่านมา แต่เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอันจะท าให้
เปลี่ยนแปลงนั้น อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตท่ีผ่านมา 
 3.6 เป็นข้อมูลท่ีได้จากระดับต้นไปสู่ระดับสูง การเปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการตั้งแต่
ระดับต้นได้มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การถึงแม้ว่า
บางครั้งฝ่ายจัดการจะมีค าตอบอยู่แล้วก็ตาม 
 3.7 การสอบถามจากหัวหน้างานในระดับต่าง ๆ นั้น จะส่งเสริมบรรยากาศในการ
ท างาน ท าให้หัวหน้างานมีความภูมิใจท่ีได้มีส่วนร่วมกับฝ่ายจัดการขึ้นสูง 
 3.8 การศึกษาถึงโครงการต่าง ๆ 
 3.9 หลักการท่ีส าคัญที่ควรพิจารณาอีกอย่างหนึ่งคือ การวิเคราะห์งาน 



26 
 

 3.10 พิจารณาเวลาท างานท่ีแท้จริงของพนักงานลูกจ้างแต่ละคน 
 3.11 พิจารณาผลิตผลของงาน อาจจะศึกษาเปรียบเทียบจ านวนคนกับจ าวนผลิตผล
ของงาน 
 3.12 วิธีใช้ตัวเลขสถิติต่างหรือจากวิจารณญาณของผู้รับผิดชอบ 
 3.13 ต้องติดตามข่าวคราวความเคล่ือนไหว การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 4. การก าหนดแผนปฏิบัติการ (Implementation Programs) หลังจากได้มีการ
คาดการณ์บุคคลเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงก าหนดออกมาเป็นแผนปฏิบัติการของฝ่ายบุคคล เช่น 
แผนการสรรหาพนักงาน แผนการคัดเลือกและบรรจุพนักงาน แผนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน แผนการโอนย้าย การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม และพัฒนา เป็นต้น  
 5. การตรวจสอบและการปรับปรุง (Audit and Adjustment) ในขั้นนี้เป็นการ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติงาน การเปรียบเทียบแผนต่าง ๆ 
การแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องการเปลี่ยนแปลงแผนบุคคล และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแผนของ
องค์การ การจัดท าดัชนีแรงงานท่ีทันสมัยควรได้รับการพิจารณาศึกษา ท้ังนี้เพราะข้อมูลท่ี
เช่ือถือได้เป็นส่ิงส าคัญของการวางแผน 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, (2529 : 6-10) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการในการวางแผนก าลังคน ควรประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. การเก็บข้อมูลก าลังคน การวางแผนก าลังคนจะประสบผลส าเร็จจะต้องอาศัยข้อมูลท่ี
ถูกต้องสมบูรณ์เช่ือถือได้เป็นฐาน การเก็บข้อมูลนั้นจะต้องครอบคลุมท้ังด้านอุปสงค์และอุปทาน
ก าลังคน ท้ังนี้การเก็บข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์ และพยากรณ์เพื่อการ
วางแผนแก้ปัญหาก าลังคน ซึ่งต้องจัดท าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีการเก็บข้อมูล ประมวลผล 
และรายงานจ้อมูลอย่างถูกต้องทันสมัย สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. การพยากรณ์อุปสงค์ก าลังคน หมายถึง การพยาการณ์เกี่ยวกับความต้องการ
ก าลังคนในอนาคต โดยใช้ข้อมูลก าลังคนท่ีเก็บในข้อ 1 ประกอบกับข้อมูลด้านนโยบาย 
แผนปฏิบัติงานและปริมาณงานของส่วนราชการนั้น ๆ เพื่อท าการวิเคราะห์และพยากรณ์ความ
ต้องการก าลังคนให้อดคล้องกับความจ าเป็นตามหน้าท่ีความรับผิดชอบและปริมาณท่ีแท้จริง 
โดยก าหนดจ านวนและประเภทของกลังคนท่ีต้องการให้แน่ชัด และพยากรณ์ความต้องการ
ก าลังคนเป็นรายปี 3 ปี 5 ปี ตามความเหมาะสมโดยใช้เทคนิคในการพยากรณ์ความต้องการก่ า
ลังคนได้แก่ การใช้วิจารณญาณ อัตราส่วนและการใช้เทคนิคการวัดงาน เป็นต้น 
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 3. การพยากรณ์อุปทานก าลังคน หมายถึง การพยากรณ์เกี่ยวกับสภาพการณ์และ
ปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต โดยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีส าคัญ เช่น การ
สูญเสียก าลังคน ก าลังคงเหลือ การย้ายสับเปลี่ยน ผู้ท่ีท าหน้าท่ีพยากรณ์อุปทานก าลังคนจะต้อง
ทราบข้อมูลก าลังคนในหน่วยงานของตน การวิเคราะห์ข้อมูลท าอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ผลการ
วิเคราะห์เป็นฐานในการพยากรณ์ เช่น การสูญเสียก าลังคนในอีก 5-10 ปีข้างหน้า ตลอดจนการ
พยากรณ์ถึงผลกระทบสืบเนื่องจากรูปแบบและสภาพการณ์ด้านก าลังคนท่ีจะมีการบริหารงาน 
 4. การวิเคราะห์การใช้ก าลังคนให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์เป็นระยะ 
ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานมีการใช้ก าลังคนอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งใน
การงวิเคราะห์การใช้ก าลังคนอาจใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความคุ้มทุน (Cost/Benefit Analysis) 
เพื่อวิเคราะห์ว่าผลการปฏิบัติงานท่ีได้จากเจ้าหน้าท่ีคุ้มกับค่าใช้จ่ายหรือไม่ นอกจากนี้อาจใช้
เทคนิคการวิเคราะห์หาทางเลือกหาต้นทุนน้อยท่ีสุด (Least-Cost Approach) เป็นการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อหาทางเลือกท่ีเสียค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด เพื่อเสนอให้ผู้บริหารใช้พิจารณา
ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราก าลังคน 
 5. การพยากรณ์ปัญหาด้านก าลังคน หลังจากทราบข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลในการ
พยากรณ์ด้านอุปสงค์ อุปทานและการใช้ก าลังคนแล้ว ล าดับขั้นต่อไปคือการกระบวนการ
วางแผนก าลังคน คือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพยากรณ์ด้านก าลังคนว่ามีความรุนแรงและมี
ผลกระทบต่อหน่วยงานแค่ไหน เพียงใด รวมท้ังปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การสูญเสีย
ก าลังคน การขาดความสมดุลในโครงสร้างก าลังคน เป็นต้น 
 6. การจัดท าแผนก าลังคน แผนก าลังคน คือ แผนปฏิบัติการต่าง ๆ ท่ีจะด าเนินการเพื่อ
ป้องกันหรือแก้ปัญหาก าลังคน เมื่อได้ทราบปัญหาต่าง ๆ ท้ังท่ีก าลังเกิดขึ้น และท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต กิจกรรมส าคัญต่อมาคือ การจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปรับปรุงปัญหาต่ าง ๆ 
เหล่านั้น ซึ่งแผนก าลังคนควรครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 6.1 นโยบาย เป้าหมาย เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน 
 6.2 แผนการสรรหา 
 6.3 แผนพัฒนาและฝึกอบรม 
 6.4 แผนด้านเจ้าหน้าท่ีสัมพันธ์ 
 6.5 แผนการขยายหรือปรับปรุงเพิ่มคุณค่าของงาน 
 6.6 แผนการเกลี่ยอัตราก าลังคน 
 6.7 แผนเตรียมก าลังคน เพ่ือสืบทอดต าแหน่ง 
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 7. การน าแผนไปปฏิบัติ ตรวจสอบ และประเมินผล การน าแผนก าลังคนไปปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดผลในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เป็นขั้นตอนท่ีผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานต้อง
รับผิดชอบและแก้ปัญหาโดยตรง โดยฝ่ายบริหารควรก าหนดเป็นนโยบายท่ีชดเจน เพื่ อให้
หน่วยงานในสังกัดให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามแผนก าลังคนให้บรรลุเป้าหมาย ท้ังนี้ 
ต้องมีการติดตามตรวจสอบว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ รวมท้ัง มีการประเมินผล เพ่ือทราบปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินการตามแผน อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการวางแผน
ก าลังคนต่อไป 
 จากท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า กระบวนการวางแผนบุคคล อย่างน้อยควรประกอบไปด้วย 5 
ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาเป้าหมายและแผนขององค์การ 2) สภาพการณ์ของบุคคลในปัจจุบัน 3) 
การคาดการณ์บุคคล 4) การก าหนดแผนปฏิบัติงาน และ 5) การตรวจสอบ ประเมินผล และ
การปรับปรุง 
 
 กำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรด้ำนบุคคล 
 1. การคาดการณ์จากสมการณ์พื้นฐาน วิธีการนี้จะเป็นการค านวณหาจ านวนบุคลากรท่ี
องค์กรต้องการในแต่ละช่วงเวลา จากสูตรพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ คือ จ านวนบุคลากรท่ี
ต้องการเพิ่มขึ้น = จ านวนบุคลากรท่ีต้องการท้ังหมด-จ านวนบุคลากรคงเหลือจ านวนบุคลการท่ี
ต้องการท้ังหมด = จ านวนงานอัตราก าลังส่วนของงานต่อบุคลากร 
 2. การใช้แบบจ าลองการวางแผนรวม (Aggregate Planning Model) วิธีการนี้จะ
คาดการณ์ปริมาณความต้องการบุคลากรขององค์การในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้สามารถ
น ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. การใช้วิธีการทางสถิติ (Statistical Forecasting Methods) วิธีการนี้จะน าหลักการ
ทางสถิติและคณิตศาสตร์ เช่น ก าหนดการเส้นตรง (Linear Programming) และการวิเคราะห์
การถดถอย (Regression Technique) มาช่วยในการพยากรณ์ความต้องการบุคคลขององค์กร
ในช่วงระยะเวลาท่ีสนใจ 
 4. การใช้แบบจ าลองของมาร์คอฟ (Markov-model) วิธีกานี้น าหลักการคณิตศาสตร์
ขั้นสูงมาประยุกต์ในการศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของบุคคลในอนาคต เพื่อองค์การ
จะได้จัดเตรียมแผนในการสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีในแต่ละต าแหน่ง 
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 จากท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า วิธีการคาดการณ์ความต้องการด้านบุคคล มี 4 วิธีการ คือ 
การคาดการณ์จากสมการพื้นฐาน การใช้แบบจ าลองการวางแผนรวม การใช้วิธีการทางสถิติ 
และการใช้แบบจ าลองของมาร์คอฟ เป็นต้น 
 เทคนิคในกำรพยำกรณ ์

1. ระยะเวลา (Time Horizon) ปัจจุบันเวลาเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้น
ผู้ท่ีท าหน้าท่ีด้านการพยาการณ์ความต้องการบุคคลจะต้องเลือกวิธีการท่ีมีระยะเวลาเหมาะสม
กับความต้องการของงาน โดยให้ผลลัพธ์ท่ีได้มีระดับของความถูกต้องและเชื่อถือได้ เหมาะสม
กับการใช้งาน โดยให้ผลลัพธ์ท่ีได้มีระดับของความถูกต้องและเช่ือถือได้ เหมาะสมกับการใช้งาน 
โดยไม่เสียเวลาในการประเมินผลมากเกินไป 

2. ลักษณะของข้อมูล (Pattern of Data) นักพยากรณ์ท่ีมีความสามารถจะต้องค านึงถึง
ธรรมชาติหรือลักษณะของข้อมูลท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเป็นส าคัญ เพื่อให้สามารถ
คัดเลือกเครื่องมือในการพยากรณ์ได้อย่างเหมาะสม และสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิด
ได้อย่างใกล้เคียง 

3. ค่าใช้จ่าย ผCost) ค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานทางธุรกิจเกือบทุก
ประเภท ดังนั้นนักพยากรณ์ต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นท้ังทางตรงและทางอ้อมของการ
พยากรณ์แต่ละวิธีว่ามีความเหมาะสมอย่างไร โดยเปรียบเทียบระหว่างกันเอง หรือเปรียบเทียบ
กับความต้องการของงาน 

4. ความแม่นย า ผAccuracy) ความถูกต้องและแม่นย าของเครื่องมือท่ีใช้เป็นหัวใจ
ส าคัญของการพยากรณ์ ดังนั้น นักพยากรณ์สมควรต้องเลือกใช้วิธีการท่ีมีความถูกต้องและ
แม่นย าในระดับท่ียอมรับได้ส าหรับงานแต่ละชนิด 
 5. ความง่ายในการน าไปใช้ (Ease of Application) เนื่องจากสมาชิกแต่ละคนของ
หน่วยงาน วางแผนบุคคลต่างมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นนัก
พยากรณ์จึงต้องเลือกวิธีการท่ีมีความง่ายในการน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อท่ีสมาชิกทุก
คนในทีมงานจะได้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบร่ืนและมีอุปสรรค์น้อยท่ีสุด 
 จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ในการเลือกเทคนิคส าหรับการพยากรณ์ความต้องการก าลังคน 
สิ่งท่ีต้องค านึงถึงคือ ระยะเวลา ลักษณะของข้อมูล ค่าใช้จ่าย ความแม่นย า และความง่ายใน
การน าไปใช ้
 บทบำทของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวข้องกำรวำงแผนก ำลังคน 
 1. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานก าลังคนเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าท่ีสุดในองค์การและ
มีจ ากัด จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารท่ีดี เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด จากการใช้ก าลังคนท่ีมีอยู่ 
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 2. หัวหน้าหน่วยงานระดับกองเป็นผู้มีบทบาทในการใช้ควบคุมก าลังคน จ า เป็นต้องมี
ข้อมูลก าลังคนเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีก าลังคนในคุณภาพและจ านวนท่ีต้องการ ข้อมูล
ส าหรับการพยากรณ์ความต้องการก าลังคนในอนาคต เพ่ือใช้ในการตัดสินใจด าเนินการตามแผน
ก าลังคนด้านต่าง ๆ และเพื่อเสนอแนะผู้บริหารระดับสูง 
 3. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องวางแผนก าลังคน เป็นผู้มีบทบาทในการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวางแผนก าลังคนแก่ข้าราชการทุกระดับ โดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งสูงกว่า 
นอกจากนี้ เจ้าหน้าท่ีวางแผนก าลังคนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
รับข้อแนะน าจากหัวหน้าหน่วยงานเกี่ยวข้องปัญหาก าลังคนและเพื่อนเสนอแนะแผนและแนว
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาให้ฝ่ายบริหารพิจารณา 
 
 วิธีกำรวำงแผนก ำลังคน 
 1. ประเภทของข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลบุคคล คือ ข้อมูลท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับตัว
บุคคล เข่น ชื่อ สกุล ข้อมูลส าหรับการวางแผนก าลังคน ท่ีส าคัญได้แก่ ชื่อ สกุล ต าแหน่งในสาย
งาน ระดับต าแหน่งฝ่าย กอง กรม วุฒิการศึกษา การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
วันเข้ารับราชการเงินเดือน 
 2. ข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการวางแผนก าลังคน ประกอบด้วยความต้องการก าลังคน
ในช่วงระยะเวลาท่ีจัดท าแผนก าลังคน สภาพก าลังคนปัจจุบัน การสูญเสียก าลังคนและการได้
ก าลังคนเพิ่ม 
 3. ขั้นตอนการวางแผนก าลังคน ประกอบด้วยการเก็บข้อมูล ควรก าหนดช่วงเวลาใน
การเก็บข้อมูลให้ชัดเจนและควรจัดแบ่งและก าหนดกลุ่มงานท่ีจะวิเคราะห์ การประมวลผล
ข้อมูลเป็นการน าข้อมูลทุกชนิดท่ีได้รวบรวมไว้มาค านวณเพื่อหาก าลังคนท่ีต้องการ และการ
วิเคราะห์ข้อมูลควรด าเนินการวิเคราะห์เป็นรายปี ทดแทนการสูญเสียในเรื่องจ านวน และ
พิจารณาในด้านคุณภาพด้วย 
 4. การวางแผนปฏิบัติการ เพ่ือแก้ปัญหาหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว 
 จากท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า วิธีการวางแผนก าลังคนสิ่งท่ีต้องค านึงถึงคือ ประเภทของ
ข้อมูล ข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการวางแผนก าลังคน ขั้นตอนการวางแผนก าลังคน และการ
วางแผนปฏิบัติการ 
 กลวิธีในกำรแก้ไขปัญหำก ำลังคน 
 1. นโยบาย เป้าหมาย เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน หน่วยงานควรมีการก าหนดนโยบาย
และเป้าหมายด้านก าลังคนให้ชัดเจน โดยต้องค านึงถึงปัญหาและความต้องการก าลังคน ดังนี้ 
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 1.1 ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาด้านก าลังคน เช่น การขาดแคลนก าลังคนการสูญเสีย
ก าลังคน คุณภาพก าลังคน ขวัญก าลังใจของก าลังคน ปัญหาเหล่านี้มีความรุนแรงแค่ไหน
เพียงใด จัดล าดับความส าคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและก าหนดวิธีในการแก้ไข
ปรับปรุงให้เหมาะสม 
 1.2 วิเคราะห์แนวนโยบายและเป้าหมายด้านก าลังคน ว่าอนาคตเป็นอย่างไร 
ต้องการแก้ปัญหาเรื่องใด การก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนก็ควรมุ่งเน้นในเรื่องนั้น ๆ และ
ควรต้องวิเคราะห์แผนงานในอนาคตของส่วนราชการด้วย เพื่อจะได้ทราบว่าจะต้องเตรียม
ก าลังคนอย่างไร จึงจะสามมารถปฏิบัติภารกิจตามแผนงานเหล่านั้นให้บรรลุผลส าเร็จได้ 
 1.3 ก าหนดนโยบายและเป้าหมายก าลังคน เมื่อด าเนินการตามข้อ 1.1 และ 1.2 
แล้วจึงก าหนดให้แน่ชัดว่าต้องการแก้ปัญหาในเรื่องใด หรือจะปรับปรุงก าลังคนในเรื่องใด 
เป้าหมายการใช้ก าลังคนเป็นอย่างไร 
 1.4 สื่อสารและท าความเข้าใจ ควรมีการเผยแพร่ให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนเข้าใจนโยบาย
และเป้าหมาย เพื่อให้ความร่วมมือด าเนินการตามนโยบายคือ ผู้บริหารระดับสูงต้องสนับสนุน มี
เป้าหมายและแผนงานชัดเจน เช่น การย้ายสับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาก าลังคนและสามารถ
ปฏิบัติได้ 
 2. การสรรหา เป็นวิธีการให้ได้บุคคลตามความต้องการ เป็นจุดเริ่มต้นในท่ีจะท าให้ได้
คนดี มีความรู้ความสามารถ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 2.1 การแยกประเภทต าแหน่ง 
 2.2 วิธีการสรรหา 
 2.3 การส ารวจสภาพก าลังคน 
 2.4 การประเมินผล 
 2.5 วิธีการประเมิน 
 3. การพัฒนาและการฝึกอบรม มีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มพูนสมรรถภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
ท้ังในหน้าท่ีปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร มีคุณธรรม และความ
เป็นมนุษย์ท่ีดียิ่งขึ้น มีจิตใจและพลานามัยท่ีสมบูรณ์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
 4. เจ้าหน้าท่ีสัมพันธ์ งานเจ้าหน้าท่ีสัมพันธ์ หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ ระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับหน่วยงาน เช่น การจัดให้มีการปฐมนิเทศ สภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสม 
 5. การปรับปรุงงาน ในการปรับปรุงงานนั้นประกอบด้วยดังนี้ 
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 5.1 การขยายงานการขยายงานท่ีใช้ความสามารถอย่างเดียวกัน ท าให้เจ้าหน้าท่ีไม่
เบื่อหน่ายในการปฏิบัติงาน และเป็นการเตรียมเจ้าหน้าท่ีให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ การ
ขยายงานท่ีใช้ความสามารถต่างกัน ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงาน ซึ่งคาดว่าผู้นั้นจะสามารถ
ปฏิบัติได้ เพื่อปฏิบัติงานเกิดความกระตือรือร้นและสนใจในการปฏิบัติงาน 
 5.2 การปรับปรุงเพิ่มคุณค่าของงาน เพื่อให้เกิดความท้าทายต่อความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น มอบหมายงานให้ด าเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติ การ
ทราบผลการปฏิบัติ 
 6. การเกลี่ยก าลังคน หมายถึง การถ่ายเทก าลังคนจากหน่วยงานท่ีมีความจ าเป็นน้อย
กว่าไปปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีมีความจ าเป็นมากกว่า เพื่อให้การใช้ก าลังคนเกิดประโยชน์
สูงสุด 
 7. การเตรียมก าลังคนเพื่อสืบทอดต าแหน่ง เหตุผลความจ าเป็นในการสืบทอดต าแหน่ง
คือ 
  7.1 สร้างความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานจะมีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอและมีคุณภาพท่ี
เหมาะสม 
 7.2 การเลือกคนไว้ทดแทนต้องรอบคอบ โดยเฉพาะการพัฒนาคน 
 7.3 ผู้มีความรู้ความสามารถสูงสุด มักถูกชักจูงไปท างานกับหน่วยงานอื่น จึง
จ าเป็นต้องเฟ้นหาตัวบุคคลเพื่อทดแทน เพ่ือมิให้เกิดช่องว่างหรือขาดแคลนก าลังคนระดับสมอง 
 จากท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า กลวิธีในการแก้ไขปัญหาก าลังคน มีกลวิธี ท่ีต้องค า นึง
หลากหลายประการ คือ นโยบาย เป้าหมาย เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน การสรรหา การ
พัฒนาและการฝึกอบรม งานเจ้าหน้าท่ีสัมพันธ์ การเกลี่ยก าลังคน การปรับปรุงงาน และการ
เตรียมก าลังคนเพื่อสืบทอดต าแหน่ง 
 กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
 การวางแผนอัตราก าลังส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
เป็นประโยชน์ที่น าไปใช้ในเรื่องการบริหารงานบุคคลได้ดังนี้ 
 1. น าไปใช้วางแผนก าหนดจ านวนข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณงานท่ีแท้จริง 
 2. น าไปใช้ประกอบการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ได้ตรงกับกลุ่มสาระที่ต้องการ และต้องตามความต้องการของสถานศึกษา 
 3. น าไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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 4. ฝ่ายผลิตข้าราชการครูสามารถน าไปวางแผนการผลิตข้าราชการครูให้สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้อัตราก าลังคนในสถานศึกษา 
 จากท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า การวางแผนอัตราก าลังคนมีประโยชน์คือ สามารถก าหนด
จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณงานท่ี
แท้จริง เพ่ือให้บุคลากรการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

กำรบริหำรอัตรำก ำลังคน 
 ปรัชญำของกำรบริหำรอัตรำก ำลังคน 
 1. องค์กรท่ีประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความรู้ ความสามารถ จะท าให้องค์กรพัฒนาและ
เจริญเติบโต ถ้าผู้บริหารบุคคลเชื่อและยอมรับข้อความนี้ จะด าเนินการสรรหา คัดเลือก และ
บรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานเข้ามาอยู่ ในองค์กร ท าให้องค์การไม่เกิดปัญหาการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุแผนงานท่ีก าหนดไว้ 
 2. องค์กรประกอบด้วยสมาชิกที่มีความพึงพอใจระหว่างสมาชิกกับสมาชิก และระหว่าง
สมาชิกกับผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ แล้ว จะก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในองค์กร จากความคิด
ดังกล่าว จะเป็นแนวทางแก่ฝ่ายบริหารบุคคลด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพ การสื่อสารการ
สร้างขวัญ ก าลังใจ ให้แก่มวลสมาชิก เพ่ือก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การ 
 3. การจัดให้บุคคลได้ท างานตรงกับความถนัด ความสามารถของตน จะเกิดความพึง
พอใจและมีความสุขในการท างาน แนวความคิดนี้คล้ายข้อแรกแตกต่างตรงท่ีเน้นบุคคล ฉะนั้น
การพัฒนาบุคลากร การเลื่อนต าแหน่งและการโยกย้าย ควรค านึงถึงแนวคิดนี้ เพื่อก่อให้เกิด
ผลดีในการบริหารบุคคลในองค์กร 
 4. บุคคลท่ีเข้ามาท างานในองค์กรนั้น มีส่วนช่วยเหลือและพัฒนาให้องค์กรเจริญเติบโต 
 5. การประนีประนอม การประสานประโยชน์ระหว่างสมาชิกกับองค์กร องค์กรกับสังคม
และก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันและสร้างความสุงบสุขแก่สังคมโดยส่วนรวม 
 6. สภาพสังคมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ฉะนั้นวิทยาการใหม่ ๆ และความ
ทันสมัยในความรู้ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญ 
 7. องค์การเป็นระบบหนึ่งท่ีมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ฉะนั้น ควรมีการพิจารณาจัดหา
เงินทดแทน เมื่อสมาชิกในองค์กรเกิดอันตรายต่าง ๆ ขณะปฏิบัติงาน และเมื่อท างานครบ
เกษียณท่ีจะต้องออกจากงาน ท้ังนี้เพื่อให้สมาชิกเหล่านี้ มีความสุขใจ เมื่อต้องออกไปเผชิญกับ
สังคมภายหน้าขณะเดียวกันการด าเนินกิจกรรมในลักษณะนี้ ยังส่งผลสะท้อนกลับให้บุคคลท่ี
ก าลังปฏิบัติงานมีก าลังใจและมองเห็นได้ว่ามีการเอาใจใส่พวกตน อันเป็นการเพิ่มความ
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จงรักภักดีต่อองค์การและยังเป็นการสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อมวลสมาชิกในสังคมท่ัวไป ยอมรับ
และศรัทธาองค์กรมากยิ่งขึ้น 
 ปรัชญำสู่กำรปฏิบัติงำน 
 ปรัชญาการบริหารบุคคล จะเป็นกรอบความคิดในการก าหนดปรัชญาของผู้บริหาร 
ดังนั้น จึงขอเสนอแนวทางส าหรบผู้บริหารและผู้ที่มีความสนใจ ดังนี้ 
 1. การเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในองค์กร ควรด าเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อให้
ได้บุคลการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน ด้วยหลักท่ีว่า จัดบุคลากรให้ตรงกับงาน (Put the 
Right Man into the Right Job) 
 2. การช่วยพนักงานให้รู้จักการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานและลักษณะงานใน
ระยะแรกของการเข้าท างาน จะเป็นการสร้างความประทับใจให้กับพนักงานใหม่ เกิดความรู้สึก
ท่ีดี เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
 3. การสร้างขวัญก าลังใจให้กับพนักงานจะเป็นแรงผลักดันให้พนักงานทุ่มเทก าลังกาย
ก าลังใจในการท างานให้กับองค์การ ซึ่งสามารถกระท าได้หลายวิธี เช่น การเลื่อนขั้น เลื่อน
ต าแหน่ง การให้สิทธิพิเศษ เป็นต้น หรือแม้แต่ค าชมเชย การยกย่อง และการให้เกียรติ ก็ถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขวัญและก าลังใจแก่พนักงานสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อการพัฒนาบุคลการ
และพัฒนาองค์กร 
 4. การเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กร ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระดับท่ี
เหมาะสม เพื่อให้พนักงานได้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนเป็นเจ้าของกิจการด้วย จะช่วยสร้าง
ความมั่นใจ มีความคิดริเริ่ม รักและภักดีต่อองค์การ เกิดความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนางานให้ก้าวหน้า
 5. การประนีประนอม จะช่วยให้ลดข้อขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับองค์กร
และองค์การกับองค์กร ดังนั้น การใช้วิธีการเจรจาหรือการปรึกษาหารือจะเป็นแนวทางการ
แก้ไขปัญหาขององค์กร 
 6. การจัดระบบงานในองค์กรให้ชัดเจน มีเป้าหมายท่ีแน่นอนก าหนดสายการบังคับ
บัญชา แจกแจงลักษณะงานส าหรบพนักงานทุกระดับ เพื่อให้รู้บทบาทหน้าท่ีให้ชัดเจน จะช่วย
ให้เกิดความเข้าใจบุคคลและงานท่ีปฏิบัติ 
 7. การพัฒนาบุคลากร เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เนื่องจากวิทยาการมี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การแข่งขันในระบบการตลาดมีสูง การเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรใน
องค์กรจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่งอาจท าได้หลายลักษณะ เช่น การฝึกอบรม การศึกษานอก
สถานศึกษาและการศึกษาต่อ เป็นต้น 
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 8. การสร้างความยุติธรรมในองค์การ จะช่วยให้องค์การอยู่รอด มีความมั่นคงและ
ก้าวหน้า การท่ีจะสร้างความยุติธรรม ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ เช่น จะต้องมีข้อมูล
เกี่ยวข้องพนักงานทุกคน ตั้งแต่ประวัติส่วนตัว ประวัติการท างาน และลักษณะเฉพาะของแต่ละ
คน เพื่อช่วยให้สามารถตัดสินใจในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของแต่ละคน เป็นต้นว่า การ
เลื่อนต าแหน่งการเปลี่ยนงาน เปลี่ยนหน้าท่ี เป็นต้น ออกจากนั้นในกรณีท่ีพนักงานกระท า
ความผิด ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนเท่าเทียมกัน 
 นโยบำยและภำรกิจของกำรบริหำรอัตรำก ำลังคน 
 นโยบายด้านการบริหารบุคคล เป็นแนวทางของการปฏิบัติ เพื่อน าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ขององค์กร นโยบายการบริหารบุคคล หมายถึง แผนมาตรฐานท่ีก าหนดไว้
เป็นแนวทางกว้าง ๆ เพื่อชี้แนะการคิดการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของผู้บริหาร การ
ก าหนดนโยบายด้านการบริหารบุคคล มีความมุ่งหมาย 3 ประการ ดังนี้ 
 1. เพ่ือให้แน่ใจว่าพนักงานขององค์กรจะได้รบการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 
 2. เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและคงเส้นคงวา 
 3. เพื่อช่วยให้ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหา และเป็นการป้องกันผลท่ีเกิดจาก
การตัดสินใจของผู้บริหาร 
 นโยบำยกำรบริหำรก ำลังคน 
 1. เหตุผลในการก าหนดนโยบาย การก าหนดนโยบายทางด้านการบริหารบุคคล เป็นสิ่ง
ท่ีควรกระท าอย่างยิ่งเพ่ือให้รู้แนวการด าเนินงานโดยท่ัวไป แม้การร่างนโยบายต่าง ๆ จะไม่อาจ
ให้ครอบคลุมได้ทุกเรื่องก็ตาม แต่ก็เป็นการดีที่จะให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทได้รู้หลักและ
ปรัชญาของบริษัท รู้แนวทางการท างานการจูงใจและวิธีการบริหารงานของบริษัทท่ีจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการท างาน เหตุผลท่ีต้องก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลอาจสรุปได้คือ 
 1.1 การก าหนดนโยบายท าให้การปฏิบัติต่อพนักงานเป็นไปในลักษณะท่ีเท่าเทียมกัน
โดยสม่ าเสมอตลอดท้ังองค์การ ช่วยขจัดปัญหาการเลือกท่ีรักมักท่ีชังระหว่างพนักงานภายใน
แผนกเดียวกันหรือต่างแผนกกันอีกท้ังเป็นหลักประกันว่าพนักงานทุกคนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์อัน
เดียวกัน 
 1.2 นโยบายเป็นเสมือนมาตรการวัดผลปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ดังนั้น จึง
สามารถน าเอาผลปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นจริงมาเปรียบเทียบกับนโยบายได้ว่าผู้ใดปฏิบัติงานดีเด่น
เพียงใด 
 1.3 เมื่อมีปัญหาทางด้านงานบุคคลเกิดขึ้นก็สะดวกแก่ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องท่ีจะ
ตัดสินวินิจฉัยปัญหาอย่างมีหลักเกณฑ์และถูกต้อง 
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 1.4 การก าหนดนโยบายท่ีดี จะช่วยให้พนักงานมีความกระตือรือร้น ตื่นตัว และ
จงรักภักดีต่อบริษัท นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในงานท่ีท า
เท่ากับเป็นการช่วยให้ฐานะของบริษัทมั่นคงยิ่งขึ้น นโยบายควรเขียนไว้เป็นหลักฐาน การท่ี
บริษัทบางแห่งไม่มีนโยบายท่ีเขียนไว้เป็นหลักฐานก็มิได้หมายความว่าบริษัทนั้นไม่มีนโยบาย 
นโยบายของบริษัทยังคงมีอยู่และเป็นท่ีรู้กันในระหว่างผู้บริหารทุกคน ผู้บริหารบางคนไม่
ต้องการให้เขียนนโยบายเป็นหลักฐาน เพราะคิดว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการผูกพันและจ ากัด
ความเป็นอิสระในการท างานท าให้ตัดสินใจยากและไม่มีความยืดหยุ่นในการบริหารงานให้เข้า
กับสถานการณ์ ความเข้าใจท่ีว่านโยบายเป็นข้อผูกมัดผู้บริหารนั้นเป็นการเข้าใจผิด เพราะ
นโยบายเป็นเพียงหลักการอย่างกว้าง ๆ เท่านั้น ผู้บริหารยังคงสามารถใช้ดุลยพินิจได้อย่างเต็มท่ี 
นอกนั้นนโยบายยังเป็นแนวทางท่ีช่วยให้ตัดสินใจง่ายขึ้นและเป็นการบังคับให้ปฏิบัติตาม การ
เขียนนโยบายท าให้พนักงานทุกคนรู้ว่าจะได้อะไรจากฝ่ายบริหาร รู้ฐานะของตนว่าอยู่ท่ีไหน
จะต้องปฏิบัติอย่างไร ดังนั้นจึงเป็นการสะดวกที่จะอ้างอิงได้ว่านโยบายเป็นอย่างไร การไม่เขียน
นโยบายอาจท าให้บางคนเข้าใจหรือตีความผิดเพราะรู้นโยบายมาอย่างผิด ๆ จึงไม่อาจ
ตรวจสอบได้ว่า นโยบายท่ีถูกต้องเป็นอย่างไร อีกประการหนึ่งนโยบายเป็นสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงให้
เข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม ซึ่งแสดงว่ามีการยืดหยุ่นในการบริหารงาน ดังนั้นการ
เขียนนโยบายไว้เป็นหลักฐานจึงน่าจะให้ผลดีกว่า 
 2. วัตถุประสงค์ของนโยบาย พื้นฐานในการก าหนดนโยบายก็คือจุดประสงค์นโยบายจะ
ก าหนดขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่รู้ว่าจุดประสงค์เป็นอย่างไร เช่น ในการสร้างขวัญของพนักงานก็มี
เป้าหมายเพื่อเพิ่มผลงาน การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหนงในองค์กรก็เพราะว่าพนักงานทุกคน
ต้องการความก้าวหน้า และต้องการต าแหน่งท่ีสูงขึ้นในการก าหนดจุดประสงค์ของนโยบาย
จะต้องเข้าใจจุดประสงค์ส่วนตัวของแต่ละคนเสียก่อน จริงอยู่แต่ละคนอาจมีจุดประสงค์ต่างกัน 
แต่ในหลักใหญ่ ๆ แล้วมีอยู่เหมือนกัน ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 
 2.1 ค่าจ้างท่ียุติธรรม ย่อมเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไปว่า การท่ีคนท างานก็เพราะต้องการ
ค่าจ้างและคนยินดีจะท างานอย่างหนึ่งก็เพราะเห็นว่าค่าจ้างนั้นยุติธรรมและเหมาะสมกับความ
เหนื่อยยากในการท างาน 
 2.2 สภาพการท างานท่ีดี ถึงแม้ว่าค่าจ้างจะเป็นสิ่งจูงใจประการแรกของการท างาน 
แต่สภาพการท างานท่ีดีก็เป็นความต้องการของลูกจ้างท่ีเป็นปัจจัยท าให้สามารถท างานใน
องค์กรนั้นได้นาน เพราะสภาพการท างานท่ีไม่เหมาะสม เช่น ไม่มีแสงสว่างเพียงพอ ร้อนหรือ
หนาวเกินไป สกปรกและไม่ปลอดภัย เหล่านี้จะเป็นอันตรายแกสุขภาพอนามัยของคนงาน 
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 2.3 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของพนักงาน สิ่งท่ีส าคัญก็คือความแน่นอนของรายได้
หน่วยงานบางแห่งจ่ายค่าจ้างแรงงานต่ าแต่พนักงานมีความมั่นคงในการท างานตลอดไป จึงไม่
น่าหน่วงว่าจะต้องถูกออกจากงานหรืองดจ้าง ท าให้พนักงานมีความเต็มใจท างานในหน่วยงาน
นั้น 
 2.4 การมีส่วนร่วมในการบริหาร การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงายจะ
ท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นและตนเองมีความส าคัญต่อ
หน่วยงาน เมื่อมีการริเริ่มโครงการใด ๆ ขึ้น พนักงานจะไม่ขัดขวางเพราะถือว่าตนมีส่วนเป็น
เจ้าของด้วยและพวกเขาจะคิดว่าโครงการใหม่นั้นย่อมมีผลกระทบกระเทือนต่อประโยชน์หรือ
ส่วนได้เสียของคนงานไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง พนักงานจึงมีความต้องการท่ีจะได้รับรู้และมีส่วนร่วม
ตั้งแต่ต้น 
 2.5 โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้า เรื่องความก้าวหน้าในงานเป็นสิ่งท่ีมองเห็นได้
ยากกว่าเรื่องอัตราค่าจ้าง แต่ก็เป็นความปรารถนาของพนักงานทุกคนท่ีอยากมีต าแหน่งสูงขึ้น 
รับผิดชอบมากขึ้น ดังนั้นสถานะและต าแหน่งงานในอนาคตก็เป็นสิ่งจูงใจอีกอย่างหนึ่ง ท่ีท าให้
พนักงานปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ จะมียกเว้นก็ส าหรับพนักงานบางคนท่ี
เป็นส่วนน้อยเท่านั้นท่ีเห็นว่างานในต าแหน่งท่ีสูงขึ้นมีความยากล าบากและรับผิดชอบมากเกิน
ก าลังความสามารถของตนเอง 
 2.6 ความส าคัญของตนเอง ฝ่ายบริหารงานในธุรกิจสมัยใหม่มีความตื่นตัวในเรื่องท่ี
ท าให้พนักงานประสบความส าเร็จ และมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นบุคคลส าคัญในหน่วยงานนั้น ใน
เบื้องต้นผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าค่าจ้างเป็นสิ่งส าคัญในระยะต่อมาเขาจะเห็นว่าค่าจ้างอย่างเดียวนั้น
ไม่เพียงพอ จึงพยายามหาโอกาสท่ีจะแสดงความคิดเห็นและหางานท่ีจะท าให้ตนเองมี
ความส าคัญยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารก็จะได้รับประโยชน์จากความคิดเห็นของพนักงาน
เหล่านั้นด้วย 
 2.7 ความส าคัญของกลุ่ม จุดประสงค์นี้เป็นเรื่องท่ีต่อเนื่องมาจากความส าคัญของ
ตนเอง การพิจารณาถึงความส าคัญของกลุ่มบุคคล กลุ่มนับว่าเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น ในทุก
หน่วยงานและมีอิทธิพลมาก ความคิดเห็นของกลุ่มต่าง ๆ เป็นเรื่องท่ีฝ่ายบริหารจะต้องให้
ความส าคัญและสนใจเมื่อกลุ่มมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วลักษณะการรวมตัวของกลุ่ม จะ
ผลักดันให้ความคิดเห็นนั้นออกมาและถ้าไม่เห็นด้วยแล้วกลุ่มก็จะรวมกันต่อต้านทันที ดังนั้นการ
รับรู้ในพฤติการณ์ดังกล่าวก็เป็นทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้หน่วยงานได้รับความส าเร็จ 
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 ภำรกิจของกำรบริหำรก ำลังคน 
 1. งานสรรหาบุคคล คือ หน้าท่ีของการจัดหาบุคลากร (Procurement) ท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามท่ีองค์กรต้องการอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้ส าเร็จ
ลุล่วงลงไปตามท่ีตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต ในการจัดหาพนักงานให้ได้ตามท่ี
ต้องการ จะต้องอาศัยการออกแบบงาน (Job Design) การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) การ
วางแผนก าลังคน (Manpower Plan) การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and 
Selection) 
 2. งานใช้บุคคล คือหน้าท่ีของการใช้บุคลากร (Directing) เพื่อให้พนักงานท่ีมีอยู่ได้มี
โอกาสใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ต่อตนเอง หมู่คณะและขององค์กร ตลอดจนควบคุมดูแลให้บุคคลได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้ทุกคนเต็มใจท่ีจะทุ่มเทท้ังร่างกายและจิตใจ เพื่อ
ความส าเร็จขององค์กร การใช้คนให้ท างานตามท่ีต้องการโดยอาศัยกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ 
การบรรจุแต่ งตั้ ง  (Placement) การปฐมนิ เทศ (Orientation) และการทดลองงาน 
(Probation) การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) การสร้างทีมงาน (Teamwork Building) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) การฝึกอบรมและพัฒนา (Training 
and Development) 
 3. งานดูแลรักษาบุคคล คือ หน้าท่ีการท านุบ ารุงรักษาพนักงานท่ีมีอยู่ให้มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยท้ังหลายมาเบียดเบียนให้ต้องเจ็บป่วยแนะน าให้
รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บท้ังปวง ตลอดจนยาเสพติดให้โทษอุบัติภัย 
อบายมุขและภัยท่ีจะบั่นทอนชีวิตของพนักงาน เพื่อให้มีชีวิตท่ียืนยาวและมีความสุขสามารถ
ท างานอยู่ได้จนครบเกษียณอายุงาน ซึ่งจะต้องอาศัยกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการบ ารุงรักษา
พนักงาน ได้แก่ การพิจารณาความดีความชอบ (Promotion) การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ (Compensation) การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย (Health Care Program) การ
บ ารุงรักษาสุขภาพอนามัยและการป้องกันอุบัติภัย (Health care and Safety) การควบคุม
ด้านวินัยและการลงโทษ (Disciplinary and Punishment) กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและ
แรงงานสัมพันธ์ 
 ภารกิจหลักท้ัง 3 ประการของการบริหารบุคคลในองค์กรนี้ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของ
ฝ่ายบริหารบุคคลจะต้องมีความเข้าใจในสาระส าคัญของงานอย่างแท้จริง เพื่อให้ง่ายต่อการ
จดจ าและน าเอกไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องก็คือ “หาให้ได้ ใช้ให้เป็น และเก็บรักษาช้า ๆ ไว้นาน 
ๆ นับว่าเป็นค ากล่าวสั้น ๆ แต่ได้ความหมายและเข้าใจได้ชัดเจนท่ีสุด 
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หน้ำที่ของกำรบริหำรอัตรำก ำลังคน 
 1. การออกแบบงาน คือการน าภารกิจขององค์กรมาแยกออกไปตามลักษณะเฉพาะของ
งาน เพื่อก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบไม่ให้ซ้ าซ้อนกัน และง่ายต่อการจัดหาคน
มาท างานตามต าแหน่งเหล่านั้น 
 2. การวิเคราะห์งาน คือ การศึกษาค้นคว้าหารายละเอียดของต าแหน่งงานท่ีออกแบบไว้
นั้นจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ประสบการณ์ ตลอดจนคุณสมบัติเช่นไร จึงจะสามารถ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ 
 3. การวางแผนก าลังคน เป็นการค านวณหาปริมาณของพนักงานท่ีพอเหมาะท่ีจะมา
ปฏิบัติภารกิจท่ีมีอยู่ในแต่ละต าแหน่งงาน ท้ังปัจจุบันและในอนาคต 
 4. การสรรหาและคัดเลือก เป็นกระบวนการท่ีจะหาคนท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม
ลักษณะเฉพาะของต าแหน่งงานท่ีองค์กรต้องการให้เข้ามาท างานในต าแหน่งท่ีว่างดังกล่าวได้
ครบถ้วนและตรงตามเวลาท่ีต้องการ 
 5. การบรรจุแต่งตั้ง ปฐมนิเทศ และทดลองงาน เป็นกระบวนการรับพนักงานใหม่ของ
องค์กร ท่ีจะต้องท าสัญญาว่าจ้างให้เข้ามาท างานในต าแหน่งท่ีว่าง พร้อมกับให้ค าแนะน าชี้แจง
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และทดลองท างานชั่วระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้
แน่ใจว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานท่ีจะท าหรือไม่ ก่อนบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจ าของ
องค์กรต่อไป 
 6. การสร้างแรงจูงใจ คือ การกระตุ้นให้พนักงานมีความพยายามท่ีจะท างาน อย่าง
เต็มท่ี เต็มใจ เต็มความสามารถ โดยใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาการท างานมาใช้กับพนักงาน ให้
เหมาะสมตามลักษณะของแต่ละบุคคล 
 7. มนุษยสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารในองค์กร เป็นการน าเอาความ รู้ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการติดต่อสื่อสารของบุคคลมาอบรมพนักงาน เพื่อหมีความ
ช านาญในการติดต่อกับบุคคลและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 8. การสร้างทีมงาน คือ ความพยายามของผู้บริหารท่ีจะท าให้พนักงานทุกคนได้มีความ
เข้าใจรักใคร่ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันและช่วยกันท างาน ด้วยความเต็มใจ และมีความสุขกับการ
ท างานร่วมกัน 
 9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการท่ีจะตรวจสอบความสามารถในการ
ท างานของพนักงาน เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข การท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 10. การฝึกอบรมและพัฒนา เป็นกระบวนการท่ีจะเพิ่มพูนประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการให้พนักงานเข้าฝึกอบรม ในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง 
 11. การพิจารณาความดีความชอบ การโยกย้ายและการให้พ้นจากงาน เป็น
กระบวนการท่ีองค์กรด าเนินการเพื่อตอบแทนให้กับพนักงานท่ีท างานให้กับองค์กร ด้วยการ
พิจารณาเพิ่มค้าจ้าง เงินเดือนเลื่อนต าแหนงหน้าท่ีให้สูงขึ้น ส่วนการโยกย้ายเป็นไปตามความ
เหมาะสม ความจ าเป็นของหน่วยงาน และการให้พ้นจากงานเป็นไปตามระเบียบการพ้นจาก
งานขององค์กร 
 12. การจ่ายค่าตอบแทน เป็นกระบวนการติดอัตราค่าจ้างตอบแทน และผลประโยชน์
ตอบแทนให้กับพนักงานอยา่งเป็นธรรมและเกิดประสิทธิภาพในการจูงใจบุคคลภายนอกให้ยินดี
จะเข้ามาร่วมงานและกระตุ้นให้พนักงานภายในเต็มใจท่ีจะท างาน 
 13. การบ ารุงรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย เป็นการดุแลรักษาสุขภาพ
อนามัยของพนักงานให้มีความแข็งแกร่งท้ังร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ท างานได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพตลอดจนป้องกันอุบัติภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการท างาน ซึ่งเป็นสาเหตุของการ
สูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สิน 
 14. การควบคุมด้านวิยันและการลงโทษ เป็นการฝึกฝนให้พนักงานมีความสามารถใน
การควบคุมตนเองให้อยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับ เพื่อความมีประสิทธิภาพขององค์กร หากผู้ใด
ฝ่าฝืนก็ด าเนินการลงโทษตามความเหมาะสม 
 15. กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ เป็นการให้ความรู้แก่นายจ้างและ
ลูกจ้างท่ีจะปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการว่าจ้างแรงงาน ซึ่งประกอบด้วย
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายกองทุนเงินทดแทน กฎหมายกองทุนประกันสังคม และ
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และเมื่อเกิดปัญหาขัดแย้งจะได้ด าเนินการได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 ระบบกำรบริหำรก ำลังคน 
 การบริหารบุคคลแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบคุณธรรม และระบบอุปถัมภ์ ดังนี้ 
 1. ระบบคุณธรรม ผmerit system) ระบบคุณธรรม เป็นวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้า
ท างาน โดยใช้การสอบรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถของบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ครบตามต้องการ โดยไม่ค านึงถึงเหตุผลทางการเมืองหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นส าคัญการ
บริหารบุคคลตามระบบคุณธรรมยึดหลักการ 4 ประการ ได้แก่ 
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 1.1 ความเสมอภาคในโอกาส (Equality of opportunity) หมายถึง การเปิดโอกาส
ท่ีเท่าเทียมกันในการสมัครงานส าหรับผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และพื้นความรู้ตามท่ี
ระบุไว้ โดยไม่มีข้อกีดกันอันเนื่องจากฐานะ เพศ ผิว และศาสนา กล่าวคือทุกคนท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงตามเกณฑ์จะมีสิทธิในการถูกพิจารณาเท่าเทียมกับความเสมอภาคในโอกาส จะครอบคลุม
ถึง 
  1.1.1 ความเสมอภาคในการสมัครงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีคุณสมบัติและพื้น
ฐานความรู้ตรงตามท่ีก าหนดไว้ได้สมัครและเข้าสอบแข่งขัน 
 1.1.2 ความเสมอภาคในเรื่องค่าตอบแทน โดยยึดหลักการท่ีว่างานเท่ากัน เงิน
เท่ากันและมีสิทธิ์ได้รับโอกาสต่าง ๆ ตามท่ีหน่วยงานเปิดให้พนักงานทุกคน 
 1.1.3 ความเสมอภาคท่ีจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอหน้ากัน โดยใช้ระเบียบและ
มาตรฐานเดียวกันทุกเร่ือง อาทิ การบรรจุแต่งตั้ง การฝึกอบรม  
 1.2 หลักความสามารถ (Competence) หมายถึง การยึดถือความรู้ความสามารถ
เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน โดยเลือกผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับ
ต าแหน่งมากท่ีสุด โดยจะบรรจุแต่งตั้งผู้ท่ีมีความเหมาะสมตามเกณฑ์มากกว่า เพื่อให้ได้คนท่ี
เหมาะสมกับงานจริง ๆ (Put the right man to the right job) หากจะมีการแต่งตั้งพนักงาน
ระดับผู้บริหาร ก็จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานขีดความสามารถหรือศักยภาพของการ
บริหารงานในอนาคต 
 1.3 หลักความมั่นคงในอาชีพการงาน (Security on tenure) หมายถึง  หลักประกัน
การปฏิบัติงานท่ีองค์กรให้แก่บุคลากรว่าจะได้รับการคุ้มครอง จะไม่ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกให้ออก
จากงานโดยปราศจากความผิด ไม่ว่าจะโดยเหตุผลส่วนตัวหรือทางการเมือง ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน
รู้สึกมั่นคงในหน้าท่ีหลักการท่ีผู้บริหารใช้ในเรื่องของความมั่นคงในอาชีพการงาน คือ 
    1.3.1 การดึงดูดใจ (Attraction) โดยพยายามจูงใจให้ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ
ให้เข้ามาร่วมงานกับองค์กร 
   1.3.2 การธ ารงรักษา (Retention) โดยการธ ารงรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถ
เหล่านั้น ให้ท างานอยู่กับองค์กรเพราะมีความก้าวหน้ามั่นคง 
   1.3.3 การจูงใจ (Motivation) โดยกระตุ้นให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในอาชีพท่ีท า
อยู ่
   1.3.4 การพัฒนา (Development) โดยเปิดโอกาสให้ได้พัฒนาศักยภาพและมี
ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ 
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 1.4 หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political neutrality) หมายถึง การไม่เปิด
โอกาสให้มีการใช้อิทธิพลทางการเมืองเข้าแทรกแซงในกิจการงาน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ
นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด ๆ  
 2. ระบบอุปถัมภ์ (Patronage system) ระบบอุปถัมภ์เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้า
ท างานโดยใช้เหตุผลทางการเองหรือความสัมพันธ์เป็นหลักส าคัญ โดยไม่ค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถ และความเหมาะสมเป็นประการหลักลักษณะท่ัว ๆ ไป ของระบบอุปถัมภ์จึงมี
ลักษณะตรงกันข้ามกับระบบคุณธรรม ระบบนี้มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เช่น ระบบชุบเลี้ยง 
(Spoiled system) ระบบพรรคพวกหรือระบบเล่นพวก (Nepotism) หรือระบบคนพิเศษ 
(Favoritism) หลักการส าคัญของระบบอุปถัมภ์ สรุปได้ดังนี้ 
 2.1 ระบบสืบสายดลหิต เป็นระบบท่ีบุตรชายคนโตจะได้สืบทอดต าแหน่งของบิดา 
 2.2 ระบบชอบพอเป็นพิเศษ เป็นระบบท่ีแต่งตั้งผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิด หรือคนท่ีโปรดปราน
เป็นพิเศษให้ด ารงต าแหน่ง 
 2.3 ระบบแลกเปลี่ยน เป็นระบบท่ีใช้สิ่งของหรือทรัพย์สินมีค่ามาแลกเปลี่ยนกับ
ต าแหน่ง การยึดระบบอุปถัมภ์เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารบุคคลในองค์การจะก่อให้เกิดผล 
ดังนี ้
    2.3.1 การพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง  เป็นไปตามความ
พอใจส่วนบุคคลของหัวหน้าเป็นหลัก ไม่ได้ค านึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคลเป็นเกณฑ์ 
   2.3.2 การคัดเลือกคนไม่เปิดโอกาสท่ีเท่าเทียมกันแก่ผู้ที่มีสิทธิ์ แต่จะให้โอกาสกับ
พวกพ้องตนเองกอ่น 
   2.3.3 ผู้ปฏิบัติงานมุ่งท างานเพื่อเอาใจผู้ครองอ านาจมากกว่าจะปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ี 
   2.3.4 อิทธิพลทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงการด าเนินงานภายในของหน่วยงาน 
   2.3.5 ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความมั่นคงในหน้าท่ีท่ีก าลังท าอยู่ เพราะอาจถูกปลดได้ถ้า
ผู้มีอ านาจไม่พอใจจากคุณลักษณะเด่น ๆ ของระบบการบริหารท้ังสองระบบท่ีเสนอไปนั้น 
 กำรจัดองค์กรของฝ่ำยบุคคล 
 การจัดองค์กรของฝ่ายบุคคล นิยมจัดแบ่ง ดังนี้ 
 1. ส่วนงานว่าจ้าง เป็นส่วนงานท่ีท าหน้าท่ีในด้านการสรรหา สัมภาษณ์ ทดสอบ 
คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ปฐมนิเทศ โยกย้าย จัดท าทะเบียนประวัติการท างานและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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 2. ส่วนงานฝึกอบรมและพัฒนา เป็นส่วนงานท่ีรับผิดชอบในเรื่องการจัดฝึกอบรมให้กับ
พนักงาน จัดท าแผนการฝึกอบรมเสนอโครงการ งบประมาณค่าใช้จ่าย การติดต่อประสานงาน
และด าเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 
 3. ส่วนงานบริหารค่าจ้างและเงินเดือน มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่ง
งาน คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง การประเมินค่างาน ก าหนดอัตราค่าจ้าง ก าหนดมาตรฐานของ
งาน ส ารวจค่าจ้าง ในตลาดแรงงานก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเปลี่ยนขั้นเงินเดือน 
ปรับปรุงอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน 
 4. ส่วนแรงงานสัมพันธ์ ท าหน้าท่ีรับผิดชอบในด้านแรงงาน เช่น การรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เกี่ยวกับสภาพการว่าจ้าง การท างาน ปัญหาความคับข้องใจเกี่ยวกับการท างานท้ังหมด 
การให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับปัญหาการท างานและปัญหาท่ัว ๆ ไป การเจรจาต่อรอง การให้
ข้อเสนอแนะปัญหาเกี่ยวกับแรงงานแก่นายจ้าง ประสานงานกับองค์กรแรงงาน และพนักงาน
สัมพันธ์ท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
 5. ส่วนจัดระบบรักษาความปลอดภัย ท าหน้าท่ีรับผิดชอบในงานท่ีเกี่ยวกับการให้
ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่พนักงานและนายจ่าง การจัดระบบรักษาความปลอดภัย ใน
องค์กรก ากับดูแล ให้ค าแนะน าในเรื่องความปลอดภัย และจัดกิจการส่งเสริมความปลอดภัย 
และจัดท าสถิติเกี่ยวกับอุบัติภัยและวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติภัยท่ีเกิดขึ้น 
 6. ส่วนการแพทย์และอนามัย รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดุแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน 
ได้แก่ จัดดูแลการปฐมพยาบาล การตรวจสุขภาพ การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ 
 7. ส่วนงานวิจัยทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาขององค์กรด้าน
บุคคล ตรวจสอบขวัญก าลังใจ ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่  การ
ท างานและสิ่งที่พนักงานต้องการและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับแรงงาน 
 8. ส่วนสวัสดิการและบริการ ท าหน้าท่ีดูแลเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้กับ
บุคลากรขององค์กร ตลอดจนการให้บริการพิเศษท่ีองค์กรจัดให้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับบุคลากร 
 กำรบริหำรบุคคลเชิงกลยุทธ์ 
 การบริหารบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic human resource management) ได้
ประยุกต์แนวคิดของการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้กับการจัดการด้านบุคคลในองค์กร ซึ่งรูปแบบ
การบริหารเชิงกลยุทธ์จะมีคุณลักษณะ 6 ประการ ได้แก่ 
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 1. การยอมรับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กร ซึ่งเป็นท้ังโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ต่อองค์การ เช่น กฎหมาย 
สภาวะทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและประชากร การเอง เทคโนโลยี เป็นต้น ใน
การก าหนดกลยุทธ์ของกิจกรรมด้านการบริหารบุคคลจะน าเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
มาปร ากอบการจัดท าแผนกลยุทธ์แต่ละด้น โดยจะใช้มาตรการเชิงรุกกับโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น
ขณะเดียวกันพยายามหาวิธีการแก้ไขขจัดอุปสรรค์ให้หมดไป 
 2. การยอมรับอิทธิพลของการแข่งขันและความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดแรงงาน องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับการแข่งขันและความเคล่ือนไหวในตลาดแรงงาน เช่น 
การจูงใจ ค่าตอบแทน และผลประโยชน์เกื้อกูล การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้าง อัตราการว่างงาน 
สภาพการท างานและชื่อเสียงของคู่แข่งขัน เป็นต้น องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ จะส่งผลกระทบ
ถึงการตัดสินใจด้านบุคคลและขณะเดียวกันก็จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน 
 3. การเน้นแผนระยะยาวแนวคิดของการจัดทกแผนกลยุทธ์ขององค์กรจะมุ่งเน้น
เป้าหมายในอนาคต และทิศทางการปฏิบัติงานในระยะยาว จึงต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ของ
องค์กรให้ชัดเจน ต่อจากนั้นจะก าหนดกลยุทธ์การบริหารบุคคล เพื่อผลักดันให้มีการปฏิบัติ
ภารกิจต่าง ๆ ได้ด าเนินการไปสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ท่ีได้ก าหนดไว้ เป็นการแปลงวิสัยทัศน์ลงสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
 4. การเน้นการพัฒนาทางเลือกในการปฏิบัติงานและภารตัดสินใจการบริหารบุคคล
เชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นการพัฒนาทางเลือก กลยุทธ์ท่ีก าหนดจะได้มาจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง โดย
มีผู้ท่ีเกี่ยวข้องจะมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือกในการด าเนินการไปสู่เป้หามายในอนาคตท่ี
ก าหนดไว้ และการตัดสินใจจะพิจารณาเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในบรรดาทางเลือกท้ังหมด
ท่ีมีอยู ่
 5. ขอบเขตของการพิจารณาครอบคลุมทุกคนในหน่วยงานกลุ่มเป้หามายของการบริหาร
บุคคลคือบุคลากรทุกคนในองค์การนับตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการ จนกระท่ังถึงผู้บริหาร 
ตามแนวคิดดั้งเดิมนั้น จะมุ่งเน้นเฉพาะพนักงานระดับปฏิบัติการเท่านั้น เช่น เมื่อพิจารณาเรื่อง
การพัฒนาก็จะมีโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหาร ส าหรับคณะผู้บริหาร และมีการฝึกอบรมให้กับ
พนักงานระดับปฏิบัติการข้อเสนอนโยบายด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ 

กำรวำงแผนก ำลังคนเชิงกลยุทธ ์ 

การวางแผนก าลังคนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Workforce Planning) เป็นสิ่งท่ีช่วยสร้าง
ความมั่นใจว่า กลยุทธ์ด้านคนจะมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร ดังนั้น จึง
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เป็นกรอบการด าเนินการแบบองค์รวมท่ีองค์กรใช้เป็นเเนวทางในการประเมินและวิเคราะห์
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก ต่อก าลังคนของหน่วยงาน"Strategic 
Workforce Planning ensures that peoplestrategies align with the organization’s 
strategic plan." 

การวางแผนอัตราก าลังหรือแผนก าลังคนเป็นกระบวนการในการพยากรณ์จ านวนคน 

การพัฒนาคนในองค์การ การใช้คน และการควบคุมคน โดยท่ีองค์การจะต้องมั่นใจว่าองค์การมี

ปริมาณคน มีคนท่ีมี คุณสมบัติ คุณภาพและคุณลักษณะตามท่ีต้องการในหน่วยงานต่างๆ อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม และในเวลาท่ีต้องการ รวมท้ัง ต้องมีวิธีการใช้คนเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุดต่อองค์การ  จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย(2541)ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนไว้ดังนี้ 

 1. การวางแผนก าลังคน คือ การวางแผนการทดแทน การวิเคราะห์การออกจากงาน

ของแรงงาน การก าหนดวิธีการท่ีจะใช้ในการวางแผนอาชีพส าหรับคนงาน การพัฒนาตัวแบบ

ส าหรับการวางแผนคัดเลือก และการเลื่อนต าแหน่งคนงานและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างนโยบายค่าจ้างกับการคัดเลือกคนเข้าท างาน 

 2. การวางแผนก าลังคน คือ การวางแผนบุคคล (Personal Planning) มีขอบเขต      

ครอบคลุมกิจกรรมท้ังหมดของหน่วยงาน ได้แก่ การเลือกสรร การบรรจุ การฝึกอบรม 

การศึกษา การบริหารเงินเดือนและค่าจ้าง ความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ และอื่นๆ 

 3. การวางแผนก าลังคน คือ นโยบายด้านก าลังคนและการจ้างงานเมื่อพิจารณาในแง่

เศรษฐกิจ ตามกรอบนี้จะวัดในเชิงปริมาณและคุณภาพของก าลังแรงงานของชาติ การวางแผน

ตามความหมายนี้ จะมองในแง่โครงสร้างของประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติและ    

กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการคาดการณ์ด้านอาชีพอุตสาหกรรมและแรงงาน รวมท้ังการ

วิเคราะห์ผลกระทบต่อเนื่องท่ีจะเกิดจากการทดแทนแรงงานคนด้วยเครื่องจักร 

 4. การวางแผนก าลังคนเป็นกระบวนการท่ีท าให้องค์การหนึ่งสามารถท่ีจะมีบุคคลและ

ประเภทของบุคคลในปริมาณท่ีถูกต้องเหมาะสม ในแหล่งท่ีถูกต้อง ในเวลาท่ีเหมาะสม ซึ่ง

ก่อให้เกิดประโยชน์และประหยัดสูงสุด 
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James W.Walker กระบวนการในการก าหนดและด าเนินการเกี่ยวกับนโยบายและ 

แผนปฏิบัติการต่างๆด้านก าลังคน เพื่อให้องค์กรมีการบริหารก าลังคนท่ีมี ประสิทธิภาพภายใต้

สถานการณ์แวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา 

ส านักงาน ก.พ ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนว่า เป็นการด าเนินการอย่างเป็น

ระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์ เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานก าลังคน เพื่อน าไปสู่การ

ก าหนดกลวิธี ท่ีจะให้ได้ก าลังคนท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมอย่าง เพียงพอ ท้ังในด้าน

จ านวนและคุณภาพ มาปฏิบัติงานในเวลาท่ีต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนท่ีเหมาะสมไว้กับองค์การอย่างต่อเนื่อง 

กำรวำงแผนก ำลังคนกับกำรวำงแผนกำรศึกษำ 

          การวางแผนการศึกษากว้างกว่าการวางแผนก าลังคน เพราะการวางแผนการศึกษาต้อง

พิจารณาท้ังความต้องการก าลังคนและความต้องการทางสังคม แต่ท่ีว่าการวางแผนการศึกษา

แคบกว่าการวางแผนลังคนก็เพราะว่าการวางแผนก าลังคนต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งปัจจัยทางเศรษฐกิจ การพัฒนาตลอดจนเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจเข้ามา

ประกอบด้วย  

เหตุผลที่ต้องมีกำรวำงแผนก ำลังคน 

 สุรพงษ์ มาลี(2558)ได้กล่าวถึงประโยชน์และความส าคัญของการวางแผนก าลังคนไว้

ดังนี้ 

1) ใช้ก าลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 

2) เตรียมก าลังคน( ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพส าหรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นใน

อนาคต 

3) เป็นเคร่ืองช่วยตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล  

– การวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพ่ือลด Recruitment Gaps  

– การพัฒนาบุคลากร (Training and Development)  

– การวางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development)  
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– การสืบทอดต าแหน่ง/สร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ (Succession 

Planning)  

– การบริหารค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เช่น ค่าตอบแทน สวัสดิการ (Staff 

Costings)  

– การตัดสินใจลดหรือเพิ่มก าลังคนด้วยมาตรการต่าง ๆ 

  (Expansion/Restructuring/Reduction/ Redundancy 

กรอบแนวคิดในกำรกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 

ประเด็นหลักของการวางแผนอัตราก าลัง               เทคนิค-วิธีการเพื่อพิจารณาอัตราก าลัง 
• เน้นวางก าลังคนให้สนับสนุน การบรรลุ
เป้าประสงค์ของ องค์กร  

การใช้ดุลยพินิจของ ผู้บริหาร 
(Management Judgment) 

เป็นวิธีการที่ใช้กันมากท่ีสุดในการ
พยากรณ์ความต้องการก าลังคน
ใน อนาคตเนื่องจากผู้บริหารเป็น
ผู้ก าหนดนโยบายทิศทางของงาน
และ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

• เน้นการวางแผนรองรับภาระงานอันเป็น
พลวัต 

การใช้วิธีอัตราส่วน (Ratio) เป็นการวิเคราะห์ก าลังคนที่
ต้องการในอนาคตโดยใช้เกณฑ์
เปรียบเทียบที่สร้างขึ้นเป็น
รากฐานในการค านวณ 

• เน้นปิดช่องว่าง (gap) ระหว่างความต้องการ 
ก าลังคนกับกรอบจ านวนที่ จดัสรรได้และอยู่ใน
กรอบ งบประมาณ 

การใช้เทคนิคการวัดงาน (Work 
Measurement Technique) 

เป็นวิธีการวิเคราะห์ความต้องการ
ก าลังคนที่มีลักษณะเป็น 
วิทยาศาสตร์ โดยการศึกษา
ขั้นตอนการท างานขของงานต่างๆ 
โดย ละเอียดและมีการวัดเวลาที่
ใช้ในการท างานแต่ละชิ้น 

• เน้นการจัดการเพื่อสั่งสม ศักยภาพคนไว้ใน
องค์กร อย่างเป็นระบบ 

การประชุมกลุ่ม (Focus group) การพยากรณ์อุปสงค์ก าลังคนใน
ด้านประเภทหรือระดับหรือ 
สมรรถนะของก าลังคน โดยเป็น
การสัมมนาระหว่างผู้มีความรู้ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องในแง่มุมต่างๆ เป็นหลัก 
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กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมทำงกำรศึกษำ (SWOT ANALYSIS) 

SWOT  คือ ชื่อของทฤษฎีหนึ่งทางด้านการบริหารจัดการ ท่ีใช้ส าหรับวิเคราะห์สภาพ

โดยท่ัวไปขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน ส าหรับการวางแผนการด าเนินงาน

ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต โดยทฤษฎี SWOT  เป็นตัวย่อของค าหลายค า น ามา

ผสมรวมกันเป็น 1 ทฤษฎี ซึ่งความจริงแล้วมันย่อมากจากค าท่ีมีความหมาย 4 ค า ดังต่อไปนี้ 

 1. Strengths (S) : จุดแขง็ จุดเด่น ขององค์กร 

 2. Weaknesses (W) : จุดอ่อน ข้อเสียเปรียบขององค์กร 

 3. Opportunities (O) :  โอกาสทางด้านสภาพแวดล้อมขององค์กร 

 4. Threats (T) : อุปสรรคที่อาจเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการด าเนินงาน 

หลักการส าคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน 

คือ สภาพการณ์ ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น 

การวิเคราะห์ สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้

ตนเอง (รู้เรา) รู้จัก สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์

ปัจจัยต่างๆ ท้ังภายนอกและ ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นภายนอก องค์กร ท้ังสิ่งท่ีได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมท้ังผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง เหล่านี้ท่ีมีต่อองค์กร และจุดแข็ง 

จุดอ่อน และความสามารถ ด้านต่าง ๆ ท่ีองค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์อย่าง

มากต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ของ องค์กรระดับ

องค์กรท่ีเหมาะสมต่อไป 

1. ประโยชน์ของกำรวิเครำะห์ SWOT 

การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท้ังภายนอกและภายใน

องค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แต่ละ อย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของ

องค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็น ความสามารถภายในท่ีถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุ

เป้าหมาย ในขณะท่ีจุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะ ภายในท่ีอาจจะท าลายผลการ

http://blog.czgroup.co.th/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5-swot-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
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ด าเนินงานโอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ท่ีให้โอกาสเพื่อการบรรลุ เป้าหมาย

องค์กร ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ท่ีขัดขวางการบรรลุ

เป้าหมาย ขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ 

การก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางท่ีเหมาะสม 

2.ขั้นตอน/วิธีกำรด ำเนินกำรท ำ SWOT Analysis  

การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยท่ีกว้างด้วยการระบุจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ขององค์กร ท าให้มีข้อมูล ในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายท่ีจะ

ถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กร และ แสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และ

สามารถก าหนด กลยุทธ์ท่ีมุ่งเอาชนะอุปสรรคทาง สภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้

มีน้อยท่ีสุดได้ ภายใต้การวิเคราะห์ SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ท้ัง สภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอกองค์กร โดยมีขั้นตอนดังนี ้ 

1) การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณา

ทรัพยากรและความสามารถ ภายในองค์กรทุก ๆ ด้าน เพ่ือท่ีจะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของ

องค์กรแหล่งท่ีมาเบ้ืองต้นของข้อมูลเพื่อการ ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพื่อ

การบริหาร ท่ีครอบคลุมทุกด้าน ท้ังในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วธิีปฎิบัติงาน บรรยากาศ

ในการท างานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผล

การด าเนินงานท่ีผ่านมา ขององค์กรเพื่อท่ีจะเข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้า นี้ด้วย 

 - จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ท่ี

อยู่ภายในองค์กร นั้นเอง ว่าปัจจัยใดภายในองค์กรท่ีเป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรท่ี

องค์กรควรน ามาใช้ในการพัฒนา องค์กรได้ และควรด ารงไว้เพื่อการเสริมสร้างความเข็มแข็ง

ขององค์กร การระดมความคิดเพื่อระบุจุดแข็งขององค์กรควรค านึงถึงค าส าคัญต่อไปนี้ 
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 อะไรท่ีเราท าได้ดี 

 เรามีองค์ความรู้ใดท่ีมีคุณค่า 

 ทรัพย์สินท่ีมี(สภาพทางกายภาพ,คน,สิ่งท่ีจับต้องไม่ได้เช่น ความเช่ือมั่นใน

ตนเอง  แรงจูงใจ)  

 ความสามารถในการแข่งขัน 

 คุณลักษณะที่ดี 

 ความร่วมมือ พันธมิตร 

 - จุดอ่อนขององค์กร (W-Weanesses) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจากมุมมองของ

ผู้ท่ีอยู่ภายในจาก มุมมอง ของผู้ท่ีอยู่ภายในองค์กรนั้น ๆ เองว่าปัจจัยภายในองค์กรท่ีเป็นจุด

ด้อย ข้อเสียเปรียบขององค์กรท่ีควร ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อ

องค์กร การระบุจุดอ่อนขององค์กรควรค านึงถึงค าส าคัญต่อไปนี้ 

 สิ่งท่ีเราท าได้ไม่ด ี

 ข้อเสียเปรียบ 

 ข้อบกพร่องทางด้านความเช่ียวชาญหรือสมรรถนะ 

 การขาดแคลนทรัพย์สิน(สภาพทางกายภาพ,คน,สิ่งท่ีจับต้องไม่ได้เช่น ความ

เช่ือมั่นในตนเอง  แรงจูงใจ) 

 การสูญเสียความสามารถ 

2) การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก  

ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาสและ

อุปสรรคทางการด าเนินงาน ขององค์กรท่ีได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท้ัง

ในและระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการ ด าเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อม ทางสังคม เช่น ระดับการศึกษา

และอัตรารู้หนังสือของประชาชน การตั้งถิ่นฐานและการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น 
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พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี 

หมายถึงกรรมวิธีใหม่ๆ และพัฒนาการทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน

การผลิตและให้บริการ  

- โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอก 

องค์กร ปัจจัยใดท่ีสามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินการ

ขององค์กรระดับมหาภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข็ม

แข็งขึ้นได ้การระบุโอกาสขององค์กรควรค านึงถึงค าส าคัญต่อไปนี้ 

 โอกาสท่ีดีที่สุดคืออะไร 

 มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

 เราจะท าได้ดีเมื่อต้องแข่งขันกับคนอื่น 

- อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร

ปัจจัยใดท่ีสามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาค ในทางท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายท้ังทางตรง 

และทางอ้อมซึ่งองค์กร จะต้องหลีกเล่ียงหรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมท่ีจะ

เผชิญแรงกระทบดังกล่าวได้ การระบุอปุสรรคขององค์กรควรค านึงถึงค าส าคัญต่อไปนี้ 

 สภาพการแข่งขันสูง 

 มีการผลิตอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้น 

 สภาพทางประชากร 

3. กำรวิเครำะห์ TOWS Matrix  

การก าหนดกลยุทธ์ สามารถท าได้หลายวิธีโดยวิธีหนึ่งท่ีได้รับความนิยมได้แก่การใช้ 

TOWS matrix ซึ่งแสดงถงึความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งการ

วิเคราะห์ด้วยวิธีนีอ้ยู่ บนหลักการของ SWOT Analysis โดยองค์กรจะเลือกกลยุทธ์หลักท่ี

เหมาะสมท่ีสุด และสอดคล้อง กับสถานการณ์เป็นกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อสามารถบรรลุ

เป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ส าหรับกลยุทธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ คือ กลยุทธ์ทางเลือก 4 ประการซึ่งเกิดจากการ

จับคู่ระหว่างปจัจัยภายนอกและปัจจัยภายใน  

•  • โอกาสจากภายนอก(O) 

• 1. 

• 2. 

• 3. 

• ภาวะคุกคามจาก
ภายนอก(T) 

• 1. 

• 2. 

• 3. 

• จุดแข็งภายใน(S) 

• 1. 

• 2. 

• 3. 

• SO 

• “Maxi-Maxi” strategy 

• กลยุทธ์ที่ใช้ความเข้มแข็ง
สร้างโอกาสในการด าเนินการเชิง
รุกให้มากท่ีสุด 

• ST 

• “Maxi-Mini” strategy 

• กลยุทธ์ที่ใช้ความเข้มแข็ง
ไปลดภาวะคุกคามให้เหลือน้อย
ที่สุด 

• จุดอ่อนภายใน(W) 

• 1. 

• 2. 

• 3. 

• WO 

• “Mini-Maxi” strategy 

• กลยุทธ์ที่ลดจุดอ่อนโดย
ใช้ความได้เปรียบจากการมีโอกาส
ที่ด ี

• WT 

• “Mini-Mini” strategy 

• กลยุทธ์ที่ลดจุดอ่อนและ
หลีกเลี่ยงภาวะคุกคาม 

 

1) กลยุทธ์จุดแข็ง –โอกาส (SO Strategy) กลยุทธ์จุดแข็ง – โอกาส เป็นกลยุทธ์ท่ีเกิด

จากสถานการณ์ท่ีดีที่สุด คือ องค์กรมีจุดแข็ง และโอกาสท่ีดีซึ่งเป็นแนวทางให้องค์กรไปถึง

เป้าหมาย หากองค์กรมีจุดอ่อนก็ต้องพยายาม แก้ปัญหาเพ่ือเปลี่ยนจากจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง 

ถ้าเผชิญอุปสรรคต้องพยายามเปลี่ยนให้เป็น โอกาส ในกลยุทธ์นี้องค์กรจะใช้จุดแข็งเพื่อสร้าง

ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันจากโอกาส  

2) กลยุทธ์จุดอ่อน –โอกาส (WO Strategy) กลยุทธ์จุดอ่อน – โอกาส เป็นกลยุทธ์ท่ีเกิด

จากสถานการณ์ท่ีองค์กรต้องพยายามลด จุดอ่อนให้ต ่าท่ีสุด แต่พยายามให้เกิดโอกาสสูงสุด 

ดังนั้น องค์กรท่ีมีจุดอ่อนอาจต้องพยายามหา วิธีแก้ไขโดยการใช้ข้อได้เปรียบด้านเทคโนโลยี 

บุคลากรท่ีมีทักษะจากภายนอกเข้ามาพัฒนาองค์กร เป็นต้น เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบของโอกาส

จากสภาพแวดล้อมภายนอก องค์กรจะพยายาม แก้ไขสิ่งท่ีเป็นจุดอ่อนแล้วจึงปรับกลยุทธ์เพื่อ
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สร้างข้อได้เปรียบจากโอกาสมีโอกาสท่ีดีเกิดขึ้น ภายนอก แต่องค์กรมีจุดอ่อนภายในไม่สามารถ

ท่ีน าโอกาสท่ีเกิดขึ้นนั้นมาใช้ประโยชน์ได้เต็มท่ี ตัวอย่าง เช่น เขตพื้นท่ีพบว่าขาดการ

ประสานงานท่ีดีในการพัฒนาครูในพื้นท่ีในระดับบุคคล โดยท่ีในปัจจุบันมีการใช้งาน Mobile 

Application มากขึ้น ราคาของอุปกรณ์ก็ต่ าลง (โอกาสภายนอก) แต่องค์กรยังขาดความรู้

ความสามารถ คือ การพัฒนาความรู้ความสามารถของครูผู้สอนด้วยการจ้างหรือฝึกอบรมครู

ด้านเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้มีสมรรถภาพด้านนี้อย่างเพียงพอ  

3) กลยุทธ์จุดแข็ง – อุปสรรค (ST Strategy) กลยุทธ์จุดแข็ง – อุปสรรค เป็นกลยุทธ์ท่ี

เกิดจากสถานการณ์ท่ีองค์กรมีจุดแข็ง แต่ใน ขณะเดยีวกันก็มีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม

ภายนอกด้วย ซึ่งองค์กรต้องท าให้เกิดจุดแข็งสูงสุด และมีอุปสรรคท่ีต ่าสุด ดังนั้น องค์กรอาจใช้

จุดแข็งด้านเทคโนโลยี ด้านการเงิน ด้านการจัดการ หรือด้านการประชาสัมพันธ์ เพ่ือขจัด

อุปสรรค ซึ่งในกลยุทธ์นี้องค์กรจะใช้จุดแข็งเพื่อเอาชนะอุปสรรคให้ได้  

4) กลยุทธ์จุดอ่อน – อุปสรรค (WT Strategy) กลยุทธ์จุดอ่อน – อุปสรรค เป็นกลยุทธ์

ท่ีเกิดจากสถานการณ์ท่ีองค์กรมีจุดอ่อนใน ขณะเดียวกันก็มีอุปสรรคด้วย ดังนั้นเป้าหมายของ

องค์กรคือ การสร้างให้เกิดจุดแข็งและลดอุปสรรคให้ต ่าสุด ซึ่งองค์กรอาจต้องใช้รูปแบบการร่วม

ลงทุน การลดค่าใช้จ่าย โดยองค์กร พยายามจะสร้างจุดแข็งเพื่อเอาชนะอุปสรรคให้ได้ ใน

กรณีศึกษานี้สามารถสร้าง TOWS Matrix ได้จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis และน าจุด

แข็งจุดอ่อนขององค์กรซึ่งเป็นปัจจัยภายใน และน าโอกาสกับอุปสรรคซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก

องค์กรมาก าหนด TOWS Matrix เพ่ือท่ีจะสร้างเป็นกลยุทธ์ขององค์กรได้ต่อไป 

4. กำรก ำหนดกลยุทธ์ (Strategy formulation) 

การก าหนดกลยุทธ์ หมายถึง หน้าท่ีการจัดการที่ก าหนดทิศทางเอาไว้เกี่ยวกับภารกิจ 

ขององค์การ การก าหนดวัตถุประสงค์ในการท างาน และการก าหนดกลยุทธ์ผลลัพธ์ของการ 

ก าหนดกลยุทธ์คือ แผนกลยุทธ์  โดยลักษณะของกลยุทธ์ระดับองค์การ (Organization level 

strategies) มีดังนี้ 
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1) กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategies) เมื่อองค์กรบรรลุผลส าเร็จในระดับ

หนึ่ง ผู้บริหารจะพิจารณาใช้กลยุทธ์นี้ในการ ด าเนินงานเพ่ือสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ เช่น 

การเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด หรือการลดต้นทุน และการเพ่ิมก าไร เป็นต้น 

2) กลยุทธ์ในการรักษาเสถียรภาพ (Stability Strategy) องค์การท่ีมีการเจริญเติบโต

ระดับปานกลาง อยู่ในอุตสาหกรรมท่ีมีการเจริญเติบโตของ อุตสาหกรรมปานกลาง มีความ

ดึงดูดของอุตสาหกรรมปานกลาง และสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงน้อย สามารถคาดคะเน

สถานการณ์ได้ โดยที่กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ 

3) กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment) เป็นกลยุทธ์ท่ีอาจเกิดจากการขยาย ตัวมาก

เกินไป หรือการขยายตัวประสบปัญหา หรือ  มีภาวะฉุกเฉินด้านการเงินเนื่องจากการตลาดซบ

เซา การใช้กลยุทธ์ตัดทอนเป็นลักษณะของการ ป้องกันตัวเอง เพ่ือความอยู่รอดของกิจการใน

อนาคต 

5.ข้อจ ำกัดในกำรก ำหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation Constraints)  

ผู้บริหารต้องพิจารณาปัจจัยรอบข้างประกอบการก าหนดกลยุทธ์ สร้างความสมดุลและ

สอดคล้องระหว่างองค์กรและสภาพแวดล้อม สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและพัฒนา  

องค์กรให้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคต ต้องให้ความสนใจศึกษาและวิเคราะห์  

ข้อมูลอย่างรอบคอบ เตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น ข้อจ ากัดในการก าหนด 

กลยุทธ์มี 5 ประการคือ  

1) การจัดหาทรัพยากรทางการเงิน กลยุทธ์ท่ีคาดว่าจะให้ผลการด าเนินการในระดับสูง 

อาจต้องใช้เงินในกระบวนการท างานเพิ่มมากขึ้น การจัดหาเงินเพิ่มเติมจากแหล่งเงินอุดหนุน

ต่างๆท้ังท่ีเดิมและแหล่งใหม่อาจท าได้ในขอบเขตที่จ ากัด  

2) เจตคติต่อข้อเสี่ยง กลยุทธ์ท่ีคาดว่าจะให้ผลการด าเนินการในระดับท่ีสูง อาจมีความ

เส่ียงสูงในการเลือกใช้ จึงขึ้นอยู่กับเจตคติของผู้มีอ านาจในการตัดสินใจว่าจะยอมรับความเสี่ยง

ในระดับใด  
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3) ขีดความสามารถขององค์กร กลยุทธ์ท่ีจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของ 

ระบบการท างานอย่างรวดเร็วจากบุคลากรเท่าท่ีมีอยู่ บางครั้งองค์กรอาจจะต้อง  เผชิญกับ

ข้อเท็จจริงท่ี ว่าปริมาณและคุณภาพของบุคลากรท่ีมีทักษะไม่เพียงพอ และบุคลากรเหล่านั้นไม่

สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงท่ีต้องการอย่าง รวดเร็วได้  

4) ความสัมพันธ์ของช่องทางการไหลเวียนในกระบวนการผลิต กลยุทธ์ท่ีจ าเป็นต้องหา

ช่องทางใหม่ในกระบวนการด าเนินงานโดยเฉพาะการจัดปัจจัยน าเข้าต่างๆ เช่น ครูท่ีมีคุณวุฒิ

ต่างๆในสถานศึกษาการย้ายเข้าออกของครู เป็นต้น  และอาจต้องเผชิญข้อเท็จจริงท่ีว่าปริมาณ

และคุณภาพของปัจจัยน าเข้าต่างๆมีไม่เพียงพอ  

5. การโต้ตอบของคู่แข่งขัน เช่น ระหว่างสถานศึกษารัฐกับเอกชน กลยุทธ์ท่ีต่อสู้กับ

คู่แข่งขันอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาจากการท่ีคู่แข่งท าการโต้ตอบ เช่น การพัฒนาห้องเรียน

สองภาษาของสถานศึกษาของรัฐอาจท าให้สถานศึกษาเอกชนท าห้องเรียนสองภาษาท่ีดีกว่าและ

มีข้อเสนอเรื่องค่าใช้จา่ยท่ีถูกกว่า 

2.3 เกณฑ์อัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

การค านวณอัตราก าลังข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 แบบ 1 โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีนักเรียน 120 คน ลงมาและจัดการเรียนการสอน อ.1-
ป.6 หรือ ป.1-ป.6 

-  นักเรียน  1 -20 คน       มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   1  คน    
-  นักเรียน 21 -40 คน      มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   2  คน     
-  นักเรียน 41 -60 คน      มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   3  คน     
-  นักเรียน 61 -80 คน      มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   4  คน 
-  นักเรียน 81 -100 คน    มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   5  คน 
-  นักเรียน 101 -120 คน  มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   6  คน   

 
แบบ 2 โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีนักเรียน 121 คนขึ้นไป และจัดการเรียนการสอน  

อ.1-ป.6 หรือ ป.1-ป.6 
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อัตราส่วน (อนุบาล)    ครู : นักเรียน =       1  : 25   
จ านวนนักเรียน  :  ห้อง   =       30  : 1 
อัตราส่วน (ประถม)    ครู  :  นักเรียน =       1  : 25   
จ านวนนักเรียน  :  ห้อง   =       40  : 1 

จ านวนครูปฏิบัติการสอน (ป) รวม  =  จ านวนครู(ป) อนุบาล  + จ านวนครู (ป) ประถมครู (ป) รวม 

 
ครู(ป)รวม = [(ห้องอนุบาล x 1.2) + (นักเรียน

อนุบาล/25)]   
+  [(ห้องประถม x 1.6) + (นักเรียน

ประถม/25)]   
  

 2  2   
 
หรือ ครู (ป) รวม 
= 

[(ห้องอนุบาล x 30  + นักเรียน      
อนุบาล  

+ (ห้องประถม x 40 + นักเรียน
ประถม)  

  

 50  50   
จ านวนบุคลากรสายบริหาร  
  -  นักเรียน  121 - 359 คน  มีผู้บริหารได้  1 ต าแหน่ง 
-  นักเรียน  360 - 719 คน  มีผู้บริหารได้  1  ต าแหน่ง  มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้  1 ต าแหน่ง 
-  นักเรียน  720 - 1,079 คน มีผู้บริหารได้  1  ต าแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 2  ต าแหน่ง 
-  นักเรียน  1,080 - 1,679 คน มีผู้บริหารได้  1  ต าแหน่ง  มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้  3 
ต าแหน่ง 
-  นักเรียน  1,680 คนขึ้นไป          มีผู้บริหารได้  1  ต าแหน่ง    มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้   
4  ต าแหน่ง   

 
เงื่อนไข  -  การคิดจ านวนห้องเรียน (โดยใช้จ านวนนักเรียน : ห้อง หารจ านวนนักเรียน)  แต่ละชั้น  
              หากมีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้เพิ่มอีก 1 ห้อง 
           -  การคิดจ านวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์(0.5ขึ้นไปปัดเป็น1, ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง) 
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แบบ 3  โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีนักเรียน 121 คนขึ้นไป และจัดการเรียนการสอน         
อ.1-ม.3 หรือ ป.1-ม.3   ดังนี้ 

อัตราส่วน (อนุบาล)    ครู : นักเรียน               =    1  : 25 
                            จ านวนนักเรียน   :   
ห้อง             =    30  : 1 
อัตราส่วน (ประถม)    ครู : นักเรียน               =    1  : 25 
                            จ านวนนักเรียน   :   
ห้อง             =    40  : 1 
อัตราส่วน (มัธยม)     ครู : นักเรียน               =    1  : 20 
                            จ านวนนักเรียน   :   
ห้อง             =    40  : 1 

 
จ านวนครูปฏิบัติการสอน (ป) รวม  =  จ านวนครู (ป)อนุบาล  + จ านวนครู(ป)ประถม + 
จ านวนครู(ป) มัธยม 
 

     ครู(ป)
รวม= 

     [(ห้องอนุบาล x 1.2) + (นักเรียน
อนุบาล/25)]   

+  [(ห้องประถม x 1.6) + (นักเรียน
ประถม/25)]   

+ (ห้องมัธยม x 
2) 

 2  2   
 

     หรือครู(ป)
รวม = 

[(ห้องอนุบาล x 30  + นักเรียน
อนุบาล  

+ (ห้องประถม x 40 + นักเรียน
ประถม  

+ (ห้องมัธยม x 
2) 

 50  50   
 
จ านวนบุคลากรสายบริหาร 
    -  นักเรียน  121 - 359 คน          มีผู้บริหารได้  1 ต าแหน่ง 
    -  นักเรียน  360 - 719 คน          มีผู้บริหารได้  1 ต าแหน่ง  มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้  
1 ต าแหน่ง 
    -  นักเรียน  720 - 1,079 คน        มีผู้บริหารได้   1 ต าแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้  
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2  ต าแหน่ง 
    -  นักเรียน  1,080 - 1,679 คน     มีผู้บริหารได้   1 ต าแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้   
3  ต าแหน่ง 
    -  นักเรียน  1,680 คนขึ้นไป          มีผู้บริหารได้   1 ต าแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้   
4  ต าแหน่ง 
 
 
เงื่อนไข   -  การคิดจ านวนห้องเรียน (โดยใช้จ านวนนักเรียน : ห้อง หารจ านวนนักเรียน)  แต่ละ
ชั้น  
                หากมีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้เพิ่มอีก 1 ห้อง 
            - การคิดจ านวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ (0.5ขึ้นไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 
ปัดทิ้ง) 

 
แบบ 4   โรงเรียนมัธยมศึกษา 

อัตราส่วน  (มัธยม)    ครู  :  นักเรียน =   1 : 20 
จ านวนนักเรียน  :  ห้อง   =  40  :  1   

จ านวนครูปฏิบัติการสอน   =  จ านวนห้องเรียน x (จ านวนนักเรียน  :  ห้อง) / จ านวนครู  :  
นักเรียน 
 

จ านวนครูปฏิบัติการสอน   =  จ านวนห้องเรียน x (จ านวนนักเรียน : ห้อง) / จ านวนครู : นักเรียน  
                               =  จ านวนห้องเรียน x  2 

 จ านวนบุคลากรสายบริหาร 
-  นักเรียน  121 - 359 คน         มีผู้บริหารได้  1  ต าแหน่ง 
-  นักเรียน  360 - 719 คน         มีผู้บริหารได้  1  ต าแหน่ง    มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้   1  
ต าแหน่ง 
-  นักเรียน  720 - 1,079 คน      มีผู้บริหารได้  1  ต าแหน่ง    มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้    2  
ต าแหน่ง 
-  นักเรียน  1,080 - 1,679 คน   มีผู้บริหารได้  1  ต าแหน่ง    มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้    3  
ต าแหน่ง 
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-  นักเรียน  1,680 คนขึ้นไป        มีผู้บริหารได้  1  ต าแหน่ง    มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้     4  
ต าแหน่ง   
 
เงื่อนไข  -  การคิดจ านวนห้องเรียน (โดยใช้จ านวนนักเรียน : ห้อง หารจ านวนนักเรียน)  แต่ละชั้น  
                 หากมีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้เพิ่มอีก 1 ห้อง 
              -  การคิดจ านวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์  (0.5ขึ้นไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 
ปัดทิ้ง) 

     8.2.5  แบบ 5   การค านวณอัตราก าลังข้าราชการครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
                                 อัตราส่วน     ครู  : นักเรียน     =      1  : 12 
                                 จ านวนนักเรียน   :   ห้อง         =     35  : 1 
                                 จ านวนครูรวม                =   (35 x จ านวนห้องเรียน) / 12 
                                 จ านวนครูปฏิบัติการสอน   =  จ านวนครูรวม – จ านวนบุคลากร
สายบริหาร 

จ านวนบุคลากรสายบริหาร 
 จ านวน  1 - 2 ห้องเรียน         มีผู้บริหารได้  1 คน 
 จ านวน  3 - 6 ห้องเรียน         มีผู้บริหารได้  1 คน  มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้  1  คน 
 จ านวน  7 - 14 ห้องเรียน       มีผู้บริหารได้  1 คน  มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้  2 คน 
 จ านวน 15 - 23 ห้องเรียน      มีผู้บริหารได้  1 คน  มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได ้ 3  คน 
 จ านวน 24 ห้องเรียนขึ้นไป   มีผู้บริหารได้  1 คน  มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้  4  คน 
เงื่อนไข   ในการค านวณตามสูตรหากมีเศษตั้งแต่  0.1 ขึ้นไปให้ปัดเป็น 1 
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ตำรำงแสดงเกณฑ์มำตรฐำนวิชำเอกที่ก ำหนดให้มีในสถำนศึกษำระดับประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

          

จ านวนนักเรียน 

จ านวน
คร ู
ตาม

เกณฑ์ 
ก.ค.ศ. 

สาขาวิชาเอกของครูผู้สอน ตามที่ สพฐ.ก าหนด (อัตราที่) 

1 
2 3 

4 
5 

6 
7 7 - 8 

ขึ้นไป 

< 20    คน 1 ประถม 
21 – 40 คน 2 ประถม ปฐมวัย ไทย 
41 – 60 คน 3 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต 
61 – 80 คน 4 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ 
81 – 100 คน 5 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม 
101 – 120 คน 6 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม วิทยาศาสตร์ 

121  ขึ้นไป 

ค านวณ
ตาม

เกณฑ์ 
ก.ค.ศ. 

                
ก่อนประถม - 

ป.6 
ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม วิทยาศาสตร์ 

เพ่ิมเติม 
ขยายโอกาส ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม วิทยาศาสตร์ 

  
        หมำยเหต ุ1. สาขาวิชาเอกของอัตราท่ี 2  (ปฐมวัย) หากจ านวนนักเรียนระดับปฐมวัยไม่ถึง 10 คน ให้ก าหนด

สาขาวิชาเอกในล าดับถัดไปตามตารางนี้ มาก าหนดเป็นสาขาวิชาเอก (ยกเว้นสถานศึกษาท่ีรวมชั้น ตาม
หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด หากรวมชั้นแล้ว จ านวนนักเรียนไม่ถึง  10 คน ก็สามารถก าหนดสาขาวิชาเอก
ปฐมวัยได้) 
            2. สาขาวิชาเอกเพ่ิมเติม สามารถก าหนดตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางฯ  
และหลักสูตรสถานศึกษา เช่น พลศึกษา  ศิลปะ  ดนตรี  เป็นต้น โดยจะต้องก าหนดจ านวนสาขาวิชาเอกให้
เท่ากับจ านวนครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.ก าหนด 
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บทที่  3 

วิธีด ำเนินกำร 
 
 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาอัตราก าลังครูเพ่ือการทดแทนการสูญเสียอัตราก าลัง การ
ก าหนดความต้องการรายวิชาทดแทนและการจัดท าข้อมูลเพื่อจัดท าแผนความต้องการครู
การศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ตาม
สาขาวิชา และประเภทของสถานศึกษา มีการด าเนินการดังนี้ 

3.1 ประชากร 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 ประชำกร 
 ประชากร  ได้แก่ ครใูนโรงเรียนทุกโรง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์  เขต  1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ  มีดังนี้  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบส ารวจข้อมูล จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 

 3.2.1 แบบส ารวจสภาพอัตราก าลังข้าราชการครู  ปีการศึกษา 2563 
 3.2.2 แบบส ารวจข้อมูลมาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2563 
 3.2.3 แบบส ารวจข้อมูลจ านวนครูเกษียณอายุราชการจ าแนกตามสาขาวิชาท่ีสอน       
ปี 2563 - 2565           

3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
           ผูศ้ึกษาส่งเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ไปยังโรงเรียน โดยขอความร่วมมือ 
จากโรงเรียนในสังกัดให้เก็บข้อมูล และได้รับแบบส ารวจกลับคืนมา จ านวน 201  ชุด   
คิดเป็นร้อยละ 100  
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3.4  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

             ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจาก  แบบส ารวจสภาพ
อัตราก าลังข้าราชการครู  ปีการศึกษา 2563  แบบส ารวจข้อมูลมาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มี
ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  แบบส ารวจข้อมูลจ านวนครูเกษียณอายุราชการจ าแนกตาม
สาขาวิชาท่ีสอน   ปี 2563 - 2565  โดยใช้ด้วยสถิติการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และวิธีบรรยายเชิงพรรณนา (descriptive statistics)  

3.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

3.5.1 การแจกแจงความถี่  
3.5.2 ค่าร้อยละ (Percent) = (จ านวนท่ีต้องการหา ÷  จ านวนท้ังหมด) X 100                                                                          
3.5.3 ค่าเฉลี่ย =  ค่าท้ังหมดที่มีรวมกัน แล้วน ามาหารด้วยจ านวนของข้อมูล   
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       บทที่ 4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาอัตราก าลังครูเพ่ือการทดแทนการสูญเสียอัตราก าลัง            

การก าหนดความต้องการรายวิชาทดแทนและการจัดท าข้อมูลเพื่อจัดท าแผนความต้องการครู
การศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ตาม
สาขาวิชา และประเภทของสถานศึกษา มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 
ตำรำง 1  สรุปสภำพอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำ จ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน 

   ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ขนำด 
โรง  

เรียน 

จ ำ 
นวน 
โรง 

เรียน 

จ ำนวน
นัก เรียน 

จ ำนวนครู จ ำนวนครู 
-ขำด,เกิน 

ข้อมูลเฉพำะ รร.  
ท่ีขำดครู 

ข้อมูลเฉพำะรร.              
ท่ีครูเกิน 

 
จ ำนวน

โรง           
ท่ีครู
พอดี
(โรง) 

ตาม จ.18 ตามเกณฑ์  ก.ค.ศ. 

บร. ครู รวม บร. ครู รวม 
บร
. 

ครู รวม 

จ ำ 
นวน
โรง          

ท่ีขำด
(โรง) 

จ ำนว
นครู           

ท่ีขำด
(อัตรำ) 

จ ำนว
นโรง            
ท่ีเกิน
(โรง) 

จ ำนวน
ครู            

ท่ีเกิน
(อัตรำ) 

นร.
120 
คน
ลง
มำ 

102 7803 102 481 583 102 441 543 - 40 40 13 -13 34 53 55 

นร.
121
-

249 
คน 

68 11392 68 801 869 68 818 886 - -17 -17 10 -23 7 7 52 

นร.
250 
คน
ขึ้น
ไป 

31 13538 53 683 736 49 662 711 4 21 25 4 -4 11 28 15 

รวม 201 32733 223 1965 2188 219 1921 2140 4 44 48 27 -40 52 88 122 

จากตาราง 1  พบว่า อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดโรงเรียน                    
ปีการศึกษา 2563 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  1 โรงเรียนท่ีมี 
นักเรียน 120 คนลงมา จ านวน  102 โรง มีนักเรียน จ านวน 7,803 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม  
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จ.18 มีผู้บริหาร จ านวน  102  คน มีครู จ านวน 481 คน รวมท้ังหมด จ านวน  583 คน และ
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจ านวน 102 คน  มีครู จ านวน 441 คน รวมท้ังหมด จ านวน 
5543  คน  ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ท่ีขาด เกิน พอดีเกณฑ์ มีผู้บริหารจ านวนพอดีเกณฑ์ 
มีครู เกิน จ านวน  40  คน รวมท้ังหมด จ านวน  40 คน  ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนท่ีขาดครู 
จ านวน 13  โรง และจ านวนครูท่ีขาด จ านวน 13  อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนท่ีครูเกิน  
จ านวน 34 โรง และครูท่ีเกินเกณฑ์ จ านวน 53 อัตรา  และโรงเรียนท่ีครูพอดีเกณฑ์ จ านวน  
55  โรง        

อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  1 ตามขนาดโรงเรียนท่ีมี 
นักเรียน 121-249 คน    มีโรงเรียนจ านวน  68 โรง มีนักเรียน จ านวน  11,392  คน ข้อมูล
โรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จ านวน  102 คน มีครู จ านวน 481 คน รวมท้ังหมด จ านวน 
583  คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจ านวน  102  คน  มีครู จ านวน 441 คน รวม
ท้ังหมด จ านวน 543 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ท่ีขาด,เกิน  มีผู้บริหาร จ านวน พอดี
เกณฑ์ มีครูผู้สอนขาด จ านวน 17  คน รวมครูขาดท้ังหมด จ านวน 17 คน  ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนท่ีมีครูขาด จ านวน 10  โรง และจ านวนครูท่ีขาด จ านวน 23 อัตรา ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนท่ีครูเกิน  จ านวน 7  โรง และจ านวนครูท่ีเกิน จ านวน 7 อัตรา  และจ านวนโรงเรียนท่ี
ครูพอดี จ านวน  52  โรง        

อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  1 ตามขนาดโรงเรียนท่ีมี 
นักเรียน 250 คนขึ้นไป  มีโรงเรียนจ านวน  31 โรง มีนักเรียน จ านวน 13,538 คน ข้อมูล
โรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จ านวน  53 คน มีครู จ านวน 683 คน รวมท้ังหมด จ านวน 
736  คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจ านวน 49 คน  มีครู จ านวน 662 คน รวม
ท้ังหมด จ านวน 711 คน  ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร  ท่ีขาด,เกิน  มีผู้บริหารเกิน จ านวน 4  
คน มีครูเกิน จ านวน 21 คน รวมครูเกินท้ังหมด จ านวน 25  คน  ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนท่ีมีครู
ขาด จ านวน 4 โรง และจ านวนครูท่ีขาด จ านวน 4  อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนท่ีครูเกิน  
จ านวน 11 โรง และจ านวนครูท่ีเกิน จ านวน 28 อัตรา  และจ านวนโรงเรียนท่ีครูพอดี จ านวน 
15 โรง   

     อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  1 โรงเรียนท้ังหมด จ านวน  201  โรง มีนักเรียนท้ังหมด 
จ านวน  32,733 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารท้ังหมด จ านวน  223  คน มีครู
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ท้ังหมดจ านวน  1,965 คน  รวมท้ังสิ้น จ านวน 2,188 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.   มีผู้บริหาร
ท้ังหมดจ านวน  219 คน  มีครูผู้ท้ังหมด จ านวน 1,921 คน รวมท้ังสิ้น จ านวน 2,140  คน   
ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหารท่ีขาด,เกิน มีผู้บริหารเกิน ท้ังหมด จ านวน 4 คน   มีครูขาด 
จ านวน 44 คน รวมเกิน ท้ังสิ้น จ านวน 48 คน  ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนท่ีมีครูขาดท้ังหมด จ านวน 
27 โรง และจ านวนครูท่ีขาดท้ังหมด จ านวน 40 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนท่ีครูเกินท้ังหมด  
จ านวน 52 โรง และจ านวนครูท่ีเกินท้ังหมด จ านวน 88 อัตรา  และจ านวนโรงเรียนท่ีครูพอดี
ท้ังหมด จ านวน  122  โรง 
 จากข้อมูลดังกล่าว จ านวนครูเกินเกณฑ์อยู่ในโรงเรียนขนาดโรงเรียน มีนักเรียน 120 
คน ลงมา จ านวน  23  คน  ส่วนโรงเรียนมีนักเรียน 121-249 คน มีครูขาด จ านวน 13 คน 
และรองลงมาโรงเรียน มีนักเรียน 250 คนขึ้นไป มีครูขาด จ านวน  4  คน  ในภาพรวมมีครูขาด 
จ านวน  40  คน 

ตำรำง 2 สภำพอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครู  จ ำแนกตำมมำตรฐำนวิชำเอกที่ก ำหนดให้มีใน
สถำนศึกษำ  ข้ำรำชกำรครูตำม จ.18 จ ำแนกตำมมำตรฐำนวิชำเอก และจ ำนวนครูขำด/
เกิน   ตำมมำตรฐำนวิชำเอก ปีกำรศึกษำ 2563  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ
ประถมศึกษำบุรีรัมย์  เขต 1  
 

ที ่ สาขาวิชา 
ครมูาตรฐานวิชาเอก ครูตาม จ.18 จ านวนครูขาด/เกิน 

ตามมาตรฐาน
วิชาเอก 

ที่ก าหนดให้มีใน
สถานศึกษา 

จ าแนกตามวิชาเอก 

2 ประถมศึกษา 261 270 9 
3 ปฐมวัย 299 212 -87 
4 ภาษาไทย 276 223 -53 
5 คณิตศาสตร์ 255 170 -85 
6 คอมพิวเตอร์ 65 53 -12 
7 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) 146 170 24 
8 สังคมศึกษา 145 120 -25 
9 สุขศึกษา 3 16 13 
10 พลศึกษา 73 68 -5 
11 ศิลปศึกษา 30 32 2 
12 ทัศนศิลป์ 1 0 -1 
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ที ่ สาขาวิชา 
ครูมาตรฐานวิชาเอก 

ที่ก าหนดให้มีใน
สถานศึกษา 

ครูตาม จ.18 
จ านวนครูขาด/เกิน 

ตามมาตรฐาน
วิชาเอก 

13 ดนตรีศึกษา 32 24 -8 
14 ดนตรีสากล 5 2 -3 
15 ดนตรีไทย 3 5 -2 
16 ดุริยางคศิลป์ 1 2 1 
17 นาฏศิลป์ 51 46 -5 
18 เกษตรกรรม 23 64 41 
19 คหกรรมศาสตร์ 14 49 35 
20 อุตสาหกรรมศิลป์ 5 32 27 
21 ภาษาอังกฤษ 216 194 -22 
22 ภาษาจีน 1 1 0 
23 จิตวิทยาแนะแนว 1 9 8 
24 บรรณารักษ์ 6 21 15 
25 การเงิน/พัสดุ 0 0 0 
26 เทคโนโลยีทางการศึกษา 6 55 49 
27 อ่ืนๆ 0 47 47 

รวมทั้งสิ้น 1921 1965 -37 
 

จากตาราง 2  พบว่าสภาพอัตราก าลังข้าราชการครู  จ าแนกตามมาตรฐานวิชาเอก                       
ท่ีก าหนดให้มใีนสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต  1 พบว่า มาตรฐานวิชาเอกเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

1. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาปฐมวัย     มีจ านวน  299 อัตรา  
2. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาภาษาไทย    มีจ านวน  276  อัตรา  
3. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาประถมศึกษา    มีจ านวน  261  อัตรา  
4. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาคณิตศาสตร์    มีจ านวน  255  อัตรา  
5. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มีจ านวน   216  อัตรา  
6. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์    มีจ านวน  146  อัตรา  
7. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาสังคมศึกษา    มีจ านวน  145  อัตรา  
8. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาพลศึกษา    มีจ านวน    73  อัตรา  
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9. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์     มีจ านวน    65  อัตรา  
10. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชานาฏศิลป์    มีจ านวน    51  อัตรา  
11. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาดนตรีศึกษา    มีจ านวน    32  อัตรา  
12. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาศิลปศึกษา     มีจ านวน    30  อัตรา  
13. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาเกษตรกรรม   มีจ านวน    23  อัตรา  
14. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   มีจ านวน    14   อัตรา  
15. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาบรรณารักษ์   มีจ านวน      6  อัตรา  
16. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มีจ านวน      6  อัตรา  
17. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาดนตรีสากล   มีจ านวน      5  อัตรา  
18. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  มีจ านวน      5   อัตรา  
19. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาสุขศึกษา     มีจ านวน      3   อัตรา  
20. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาดนตรีไทย     มีจ านวน      3   อัตรา  
21.  มาตรฐานวิชาเอกสาขาทัศนศิลป ์    มีจ านวน      1   อัตรา 
22. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาดุริยางคศิลป์     มีจ านวน      1   อัตรา  
23. มาตรฐานวิชาเอกสาขาภาษาจีน    มีจ านวน      1   อัตรา 
24. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว  มีจ านวน      1   อัตรา  

สภาพอัตราก าลังข้าราชการครูตาม จ.18  จ าแนกตามวิชาเอก  ท่ีก าหนดให้มี                   
ในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต  1 พบว่า เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

1. วิชาเอกสาขาวิชาประถมศึกษา     มีจ านวน  270  อัตรา  
2. วิชาเอกสาขาวิชาภาษาไทย     มีจ านวน  223  อัตรา 
3. วิชาเอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   มีจ านวน  216  อัตรา  
4. วิชาเอกสาขาวิชาปฐมวัย      มีจ านวน  212  อัตรา  
5. วิชาเอกสาขาวิชาคณิตศาสตร์     มีจ านวน  170  อัตรา  
6. วิชาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์     มีจ านวน  170  อัตรา  
7. วิชาเอกสาขาวิชาสังคมศึกษา     มีจ านวน  120  อัตรา  
8. วิชาเอกสาขาวิชาพลศึกษา     มีจ านวน    73  อัตรา  
9. วิชาเอกสาขาวิชาเกษตรกรรม   มีจ านวน    64  อัตรา  
10. วิชาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา   มีจ านวน   55  อัตรา  
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11. วิชาเอกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์     มีจ านวน    53   อัตรา  
12. วิชาเอกสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    มีจ านวน    49   อัตรา  
13. วิชาเอกสาขาวิชาอ่ืนๆ    มีจ านวน    47  อัตรา  
14. วิชาเอกสาขาวิชานาฏศิลป์     มีจ านวน    46  อัตรา  
15. วิชาเอกสาขาวิชาศิลปศึกษา     มีจ านวน    32  อัตรา  
16. วิชาเอกสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์   มีจ านวน    32   อัตรา  
17. วิชาเอกสาขาวิชาดนตรีศึกษา    มีจ านวน    24  อัตรา  
18. วิชาเอกสาขาวิชาบรรณารักษ์   มีจ านวน    18  อัตรา  
19. วิชาเอกสาขาวิชาสุขศึกษา     มีจ านวน    16  อัตรา  
20. วิชาเอกสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว   มีจ านวน      9  อัตรา  
21. วิชาเอกสาขาวิชาดนตรีไทย     มีจ านวน     21  อัตรา  
22. วิชาเอกสาขาวิชาดนตรีสากล   มีจ านวน      2  อัตรา  
23. วิชาเอกสาขาวิชาดุริยางคศิลป ์    มีจ านวน      2  อัตรา  
24. วิชาเอกสาขาภาษาจีน    มีจ านวน      1   อัตรา 

 
สภาพอัตราก าลังข้าราชการครู  จ าแนกตาม  ครูตามจ.18  ตามวิชาเอกก าหนดให้มี 

ในสถานศึกษา  รวมท้ังสิ้น จ านวน  1,965  อัตรา 
 

  สภาพอัตราก าลังข้าราชการครู ขาด/เกินมาตรฐานวิชาเอก ท่ีก าหนดให้มใีนสถานศึกษา   
ปีการศึกษา 2563  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต  1 พบว่า  
เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

1. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีจ านวนเกิน   49  อัตรา  
2. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาอ่ืนๆ      มีจ านวนเกิน   47  อัตรา  
3. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาเกษตรกรรม     มีจ านวนเกิน   41  อัตรา  
4. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์     มีจ านวนเกิน   35  อัตรา  
5. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์    มีจ านวนเกิน   27  อัตรา  
6. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์(ท่ัวไป)        มีจ านวนเกิน   24  อัตรา  
7. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาบรรณารักษ์     มีจ านวนเกิน   15  อัตรา  
8. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาสุขศึกษา       มีจ านวนเกิน    13  อัตรา  
9. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาประถมศึกษา          มีจ านวนเกิน     9  อัตรา  
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10. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว    มีจ านวนเกิน     8  อัตรา  
11. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาศิลปศึกษา     มีจ านวนเกิน     2  อัตรา 
12. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาดุริยางคศิลป์               มีจ านวนเกิน     1  อัตรา  
จ านวนข้าราชการครูเกินมาตรฐานวิชาเอก  รวมท้ังสิ้น จ านวน  271  อัตรา 

1. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาปฐมวัย      มีจ านวนขาด    87  อัตรา 
2. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาคณิตศาสตร์     มีจ านวนขาด    85  อัตรา  
3. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาภาษาไทย      มีจ านวนขาด    53  อัตรา  
4. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาสังคมศึกษา     มีจ านวนขาด    25  อัตรา  
5. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   มีจ านวนขาด    22 อัตรา  
6. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์     มีจ านวนขาด    12  อัตรา  
7. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาดนตรีศึกษา    มีจ านวนขาด      8  อัตรา  
8. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาพลศึกษา      มีจ านวนขาด      5  อัตรา  
9. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชานาฏศิลป์     มีจ านวนขาด      5  อัตรา  
10. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาดนตรีสากล    มีจ านวนขาด      3  อัตรา  
11. มาตรฐานวิชาเอกสาขาวิชาดนตรีไทย      มีจ านวนขาด      2  อัตรา  
จ านวนข้าราชการครูขาดมาตรฐานวิชาเอก  รวมท้ังสิ้น จ านวน  307  อัตรา 

 

ตำรำง 3 สภำพอัตรำควำมขำดอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำ ตำม จ.18 และ
ข้ำรำชกำรครูเกษียณอำยุรำชกำร จ ำแนกรำยวิชำ ปีกำรศึกษำ 2563 สังกดัส ำนักงำน               
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต  1  
 

ที ่ สำขำวิชำ 
2563 2564           2565 

หมำยเหตุ 
 

+เกิน/ 
-ขาด 

เกษียณ 
+เกิน/ 
-ขาด 

เกษียณ 
+เกิน/   
-ขาด 

เกษียณ 
 

1 ประถมศึกษา +9 24 -15 23 -38 28  
2 ปฐมวัย -87 6 -93 5 -98 2  
3 ภาษาไทย -53 12 -65 15 -80 16  
4 คณิตศาสตร์ -85 3 -88 2 -90 3  
5 คอมพิวเตอร์ -12 1 -13 0 -13 0  
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ที ่ สำขำวิชำ 
2563 

      
    2564 

 
2565 

 

 
 

หมำยเหตุ 
 +เกิน/ 

-ขาด 
เกษียณ 

+เกิน/ 
-ขาด 

เกษียณ 
+เกิน/   
-ขาด 

เกษียณ 

6 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) +24 5 +19 4 +15 9  
7 สังคมศึกษา -25 11 -36 9 -45 8  
8 สุขศึกษา 13 2 +15 1 +14 0  
9 พลศึกษา -5 4 -9 4 -13 5  
10 ศิลปศึกษา 2 2 4 1 +3 1  
11 ทัศนศิลป์ -1 0 -1 0 -1 0  
12 ดนตรีศึกษา -8 0 -8 0 -8 0  
13 ดนตรีสากล -3 0 -3 0 -3 0  
14 ดนตรีไทย -2 0 -2 0 -2 0  
14 ดุริยางคศิลป์ +1 0 +1 0 +1 0  
15 นาฏศิลป์ -5 4 -9 2 -11 1  
16 เกษตรกรรม +41 10 +31 9 +22 7  
17 คหกรรมศาสตร์ +35 8 +27 7 +20 5  
18 อุตสาหกรรมศิลป์ +27 0 +27 4 +23 2  
19 ภาษาอังกฤษ -22 6 -28 5 -33 4  
20 ภาษาจีน 0 0 0 0 0 0  
21 จิตวิทยาแนะแนว +8 1 +7 2 +5 2  
23 บรรณารักษ์ +15 3 +12 2 +10 3  
24 เทคโนโลยีฯ/โสตฯ +49 7 +42 2 +40 5  
25 อ่ืนๆ +47 20 +27 10 +17 7  

รวมทั้งสิ้น -37 129 -180 107 -265 108  
 

 
 
 
 
 



71 
 

จากตาราง 3 พบว่า  
ปีการศึกษา 2563 

1) ความขาดอัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา มีสาขาวิชาท่ีขาด 
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ สาขาวิชา  ปฐมวัย  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา            
พลศึกษาภาษาอังกฤษ   ดนตรีศึกษา  นาฏศิลป ์ดนตรีไทย ดนตรีสากล  และทัศนศิลป์ ขาดครู
รวมท้ังสิ้น จ านวน  37  อัตรา  

2) ครูเกษียณอายุราชการ  ตามสาขาวิชาท่ีเกษียณ จากมากไปน้อย  สาขาวิชา 
ประถมศึกษา  สาขาอื่นๆ ภาษาไทย  สังคมศึกษา  เกษตรกรรม  คหกรรมศาสตร์  เทคโลโนยี
ทางการศึกษา  ปฐมวัย  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์( ท่ัวไป) พลศึกษา  คณิตศาสตร์
บรรณารักษ์  สุขศึกษา  ศิลปศึกษา  คอมพิวเตอร์  และจิตวิทยาแนะแนว  รวมท้ังสิ้น  จ านวน  
129  อัตรา 

ปีการศึกษา 2564 
1) ความขาดอัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา มีสาขาวิชาท่ีขาด 

เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ สาขาวิชา ปฐมวัย  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  
ภาษาอังกฤษ  ประถมศึกษา  คอมพิวเตอร์  พลศึกษา  นาฏศิลป์ ดนตรีศึกษา  ดนตรีสากล  
ดนตรีไทย  และทัศนศิลป ์  ขาดครรูวมท้ังสิ้น จ านวน  180  อัตรา  

2) ครูเกษียณอายุราชการ  ตามสาขาวิชาท่ีเกษียณ จากมากไปน้อย  สาขาวิชา 
ประถมศึกษา  ภาษาไทย สาขาอื่นๆ สังคมศึกษา  คหกรรมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์
(ท่ัวไป)  พลศึกษา  อุตสาหกรรมศิลป์  คณิตศาสตร์  นาฏศิลป์  จิตวิทยาแนะแนว  บรรณารักษ์  
และเทคโนโลยีทางการศึกษา    รวมท้ังสิ้น  จ านวน  107  อัตรา 

ปีการศึกษา 2565 
1) ความขาดอัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา มีสาขาวิชาท่ีขาด 

เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ สาขาวิชาปฐมวัย  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย   สังคมศึกษา  
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์  พลศึกษา  นาฏศิลป์  ดนตรีศึกษา  ดนตรีสากล  ดนตรีไทย  และ
ทัศนศิลป์    ขาดครูรวมท้ังสิ้น จ านวน  265  อัตรา  

2) ครูเกษียณอายุราชการ  ตามสาขาวิชาท่ีเกษียณ จากมากไปน้อย  สาขาวิชา 
ประถมศึกษา  ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ท่ัวไป  สังคมศึกษา  เกษตรกรรม  สาขาอื่นๆ พลศึกษา 
คหกรรมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ บรรณารักษ์ ปฐมวัย   อุตสาหกรรมศิลป์  
จิตวิทยาแนะแนว  ศิลปศึกษา  และนาฏศิลป์  รวมท้ังสิ้น  จ านวน  108  อัตรา 
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บทที่ 5 
สรุปผล กำรจัดท ำแผนควำมต้องกำรและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาอัตราก าลังครูเพ่ือการทดแทนการสูญเสียอัตราก าลัง การ

ก าหนดความต้องการรายวิชาทดแทนและการจัดท าข้อมูลเพื่อจัดท าแผนความต้องการครู
การศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ตาม
สาขาวิชา และประเภทของสถานศึกษา สรุปผลการจัดท าแผนความต้องการและข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 

5.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
5.2 สรุปผลการศึกษา 
5.3 การอภิปรายผล 
5.4 การจัดท าแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5.5 ข้อเสนอแนะ 

5.1 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 5.1.1 เพ่ือศึกษาอัตราก าลังครู การสูญเสียอัตราก าลัง และความต้องการรายวิชา
ทดแทน   
 5.1.2 เพ่ือจัดท าแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตามสาขาวิชา และประเภทของสถานศึกษา  

 
5.2 สรุปผลกำรศึกษำ 

 ผลจากการศึกษา เรื่องการศึกษาอัตราก าลังครูเพื่อการทดแทนการสูญเสียอัตราก าลัง 
การก าหนดความต้องการรายวิชาทดแทนและการจัดท าข้อมูลเพื่อจัดท าแผนความต้องการครู
การศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปีการศึกษา 
2563 – 2565 สรุปได้ดังนี้ 

5.2.1 จากการศึกษาสภาพอัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา เมื่อจ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  
1 สรุปได้ว่า สถานศึกษาท่ีมีนักเรียน 121 – 249  คน จ านวน  64  โรง มีครูขาดมากท่ีสุด  
จ านวน  71  อัตรา รองลงมา ได้แก่สถานศึกษาท่ีมีนักเรียน 250  คนขึ้นไป  จ านวน  33  โรง   
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มีครูขาด  จ านวน  32  อัตรา  ส่วนสถานศึกษาท่ีมีนักเรียน  120  คนลงมา  จ านวน  105  โรง  
มีครูขาด จ านวน  15  อัตรา  รวมมีสถานศึกษาท้ังสิ้น 202 โรง  มีครูขาด  จ านวน  118  อัตรา 

5.2.2 สภาพอัตราก าลังข้าราชการครู  จ าแนกตามมาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มี ใน
สถานศึกษา  ข้าราชการครูตาม จ.18 จ าแนกตามมาตรฐานวิชาเอก และจ านวนครูขาด/เกิน   
ตามมาตรฐานวิชาเอก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 1  

เมื่อเปรียบเทียบอัตราก าลังท้ัง  11  สาขาวิชาท่ีครูขาด จ านวน  307  อัตรา  กับ  12  
สาขาวิชาท่ีครูเกิน  จ านวน  271  อัตรา  สรุปได้ว่าสภาพความขาดแคลนอัตราก าลังข้าราชการ
ครูในสถานศึกษาและข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ  จ าแนกตามสาขาวิชาระหว่าง                     
ปีการศึกษา  2563 – 2565  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  1  
จ านวน  482  อัตรา  และถ้าพิจารณาเป็นรายปีสามารถสรุปได้  ดังนี้ 

ปีการศึกษา 2563 
3) ความขาดอัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา มีสาขาวิชาท่ีขาด 

เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ สาขาวิชา  ปฐมวัย  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา            
พลศึกษาภาษาอังกฤษ   ดนตรีศึกษา  นาฏศิลป ์ดนตรีไทย ดนตรีสากล  และทัศนศิลป์ ขาดครู
รวมท้ังสิ้น จ านวน  37  อัตรา  

4) ครูเกษียณอายุราชการ  ตามสาขาวิชาท่ีเกษียณ จากมากไปน้อย  สาขาวิชา 
ประถมศึกษา  สาขาอื่นๆ ภาษาไทย  สังคมศึกษา  เกษตรกรรม  คหกรรมศาสตร์  เทคโลโนยี
ทางการศึกษา  ปฐมวัย  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์( ท่ัวไป) พลศึกษา  คณิตศาสตร์
บรรณารักษ์  สุขศึกษา  ศิลปศึกษา  คอมพิวเตอร์  และจิตวิทยาแนะแนว  รวมท้ังสิ้น  จ านวน  
129  อัตรา 

ปีการศึกษา 2564 
3) ความขาดอัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา มีสาขาวิชาท่ีขาด 

เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ สาขาวิชา ปฐมวัย  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  
ภาษาอังกฤษ  ประถมศึกษา  คอมพิวเตอร์  พลศึกษา  นาฏศิลป์ ดนตรีศึกษา  ดนตรีสากล  
ดนตรีไทย  และทัศนศิลป์   ขาดครูรวมท้ังสิ้น จ านวน  180  อัตรา  

4) ครูเกษียณอายุราชการ  ตามสาขาวิชาท่ีเกษียณ จากมากไปน้อย  สาขาวิชา 
ประถมศึกษา  ภาษาไทย สาขาอื่นๆ สังคมศึกษา  คหกรรมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์
(ท่ัวไป)  พลศึกษา  อุตสาหกรรมศิลป์  คณิตศาสตร์  นาฏศิลป์  จิตวิทยาแนะแนว  บรรณารักษ์  
และเทคโนโลยีทางการศึกษา    รวมท้ังสิ้น  จ านวน  107  อัตรา 
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ปีการศึกษา 2565 
3) ความขาดอัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา มีสาขาวิชาท่ีขาด 

เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ สาขาวิชาปฐมวัย  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย   สังคมศึกษา  
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์  พลศึกษา  นาฏศิลป์  ดนตรีศึกษา  ดนตรีสากล  ดนตรีไทย  และ
ทัศนศิลป์    ขาดครูรวมท้ังสิ้น จ านวน  265  อัตรา  

4) ครูเกษียณอายุราชการ  ตามสาขาวิชาท่ีเกษียณ จากมากไปน้อย  สาขาวิชา 
ประถมศึกษา  ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ท่ัวไป  สังคมศึกษา  เกษตรกรรม  สาขาอื่นๆ พลศึกษา 
คหกรรมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ บรรณารักษ์ ปฐมวัย  อุตสาหกรรมศิลป์  
จิตวิทยาแนะแนว  ศิลปศึกษา  และนาฏศิลป์  รวมท้ังสิ้น  จ านวน  108  อัตรา 
 
5.3 กำรจัดท ำแผนควำมต้องกำรครูกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 5.3.1 แผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จากผลการศึกษาข้อมูลอัตราก าลังครู เพื่อเป็นการแก้ไขปญัหาการขาดแคลนครูของ

สถานศกึษาท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  อกีท้ังเป็นการน าระบบ การบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์มา
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมี
ความคุ้มค่า  อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและผลสมัฤทธิ์ของการศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์  เขต  1 จึงจัดท าแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามตารางดังนี ้

ตำรำง  4  โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำครูปัจจุบัน และโครงสร้ำงตำมแผนอัตรำครูใหม่ 
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5.3.2   กำรวิเครำะห์กำรก ำหนดต ำแหน่ง 
ตามข้อ 5.3.1 เมื่อวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่งของภารกิจท่ีจะต้องด าเนินการเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว และสามารถน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งกรอกข้อมูลในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี             
ได้ดังนี้ 
ตำรำง  5  กรอบอัตรำก ำลัง 3 ปี   ปี 2563 - 2565        
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ตำรำงที่ 6 มำตรฐำนวิชำเอกที่ก ำหนดให้มีในสถำนศึกษำ/ครูตำม จ.18 สังกดั สพป.บุรีรัมย์  เขต 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค.60) 
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5.4  กำรอภิปรำยผล 

5.3 .1 อัตราก าลั งข้ าราชการครู ในสถานศึกษา จ าแนกตามขนาด โรงเรียน                    
ปีการศึกษา 2563 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  1 โรงเรียนท่ีมี 
นักเรียน 120 คนลงมา จ านวน  102 โรง มีนักเรียน จ านวน 7,803 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม  
จ.18 มีผู้บริหาร จ านวน  102  คน มีครู จ านวน 481 คน รวมท้ังหมด จ านวน  583 คน และ
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจ านวน 102 คน  มีครู จ านวน 441 คน รวมท้ังหมด จ านวน 
5543  คน  ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ท่ีขาด เกิน พอดีเกณฑ์ มีผู้บริหารจ านวนพอดีเกณฑ์ 
มีครู เกิน จ านวน  40  คน รวมท้ังหมด จ านวน  40 คน  ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนท่ีขาดครู 
จ านวน 13  โรง และจ านวนครูท่ีขาด จ านวน 13  อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนท่ีครูเกิน  
จ านวน 34 โรง และครูท่ีเกินเกณฑ์ จ านวน 53 อัตรา  และโรงเรียนท่ีครูพอดีเกณฑ์ จ านวน  
55  โรง        

อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  1 ตามขนาดโรงเรียนท่ีมี 
นักเรียน 121-249 คน    มีโรงเรียนจ านวน  68 โรง มีนักเรียน จ านวน  11,392  คน ข้อมูล
โรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จ านวน  102 คน มีครู จ านวน 481 คน รวมท้ังหมด จ านวน 
583  คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจ านวน  102  คน  มีครู จ านวน 441 คน รวม
ท้ังหมด จ านวน 543 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร ท่ีขาด,เกิน  มีผู้บริหาร จ านวน พอดี
เกณฑ์ มีครูผู้สอนขาด จ านวน 17  คน รวมครูขาดท้ังหมด จ านวน 17 คน  ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนท่ีมีครูขาด จ านวน 10  โรง และจ านวนครูท่ีขาด จ านวน 23 อัตรา ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนท่ีครูเกิน  จ านวน 7  โรง และจ านวนครูท่ีเกิน จ านวน 7 อัตรา  และจ านวนโรงเรียนท่ี
ครูพอดี จ านวน  52  โรง        

อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  1 ตามขนาดโรงเรียนท่ีมี 
นักเรียน 250 คนขึ้นไป  มีโรงเรียนจ านวน  31 โรง มีนักเรียน จ านวน 13,538 คน ข้อมูล
โรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหาร จ านวน  53 คน มีครู จ านวน 683 คน รวมท้ังหมด จ านวน 
736  คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีผู้บริหารจ านวน 49 คน  มีครู จ านวน 662 คน รวม
ท้ังหมด จ านวน 711 คน  ,ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหาร  ท่ีขาด,เกิน  มีผู้บริหารเกิน จ านวน 4  
คน มีครูเกิน จ านวน 21 คน รวมครูเกินท้ังหมด จ านวน 25  คน  ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนท่ีมีครู
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ขาด จ านวน 4 โรง และจ านวนครูท่ีขาด จ านวน 4  อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนท่ีครูเกิน  
จ านวน 11 โรง และจ านวนครูท่ีเกิน จ านวน 28 อัตรา  และจ านวนโรงเรียนท่ีครูพอดี จ านวน 
15 โรง   

     อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  1 โรงเรียนท้ังหมด จ านวน  201  โรง มีนักเรียนท้ังหมด 
จ านวน  32,733 คน ข้อมูลโรงเรียนมีครูตาม จ.18 มีผู้บริหารท้ังหมด จ านวน  223  คน มีครู
ท้ังหมดจ านวน  1,965 คน  รวมท้ังสิ้น จ านวน 2,188 คน และมีตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.   มีผู้บริหาร
ท้ังหมดจ านวน  219 คน  มีครูผู้ท้ังหมด จ านวน 1,921 คน รวมท้ังสิ้น จ านวน 2,140  คน   
ข้อมูลโรงเรียนมีครู ผู้บริหารท่ีขาด,เกิน มีผู้บริหารเกิน ท้ังหมด จ านวน 4 คน   มีครูขาด 
จ านวน 44 คน รวมเกิน ท้ังสิ้น จ านวน 48 คน  ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนท่ีมีครูขาดท้ังหมด จ านวน 
27 โรง และจ านวนครูท่ีขาดท้ังหมด จ านวน 40 อัตรา ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนท่ีครูเกินท้ังหมด  
จ านวน 52 โรง และจ านวนครูท่ีเกินท้ังหมด จ านวน 88 อัตรา  และจ านวนโรงเรียนท่ีครูพอดี
ท้ังหมด จ านวน  122  โรง 
 จากข้อมูลดังกล่าว จ านวนครูเกินเกณฑ์อยู่ในโรงเรียนขนาดโรงเรียน มีนักเรียน 120 
คน ลงมา จ านวน  23  คน  ส่วนโรงเรียนมีนักเรียน 121-249 คน มีครูขาด จ านวน 13 คน 
และรองลงมาโรงเรียน มีนักเรียน 250 คนขึ้นไป มีครูขาด จ านวน  4  คน  ในภาพรวมมีครูขาด 
จ านวน  40  คน 

5.3.2 สภาพอัตราความขาดอัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ตาม จ.18 และ
ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ จ าแนกรายวิชา ปีการศึกษา 2563 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต  1  

ปีการศึกษา 2563 
1) ความขาดอัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา มีสาขาวิชาท่ีขาด 

เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ สาขาวิชา  ปฐมวัย  คณิตศาสตร์ ภาษาไทย   สังคมศึกษา  
ภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร์  ดนตรีศึกษา  พลศึกษา  นาฏศิลป์ ดนตรีสากล  และดนตรีไทย  
ขาดครูรวมท้ังสิ้น จ านวน  307  อัตรา ตามล าดับ  ซึ่งสาขาวิชาปฐมวัย  เป็นสาขาวิชาท่ีขาด
มากท่ีสุด  จ านวน 87  อัตรา  รองลงมาคือสาขาวิชาคณิตศาสตร์  จ านวน  85  อัตรา  และ
สาขาวิชาภาษาไทย  จ านวน  53  อัตรา  ส่วนสาขาวิชาท่ีขาดแคลนน้อยท่ีสุดคือ  สาขาวิชา
ดนตรีไทย และดนตรีสากล  ท้ังหมดนี้เป็นสาขาท่ีตรงตามมาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีใน
สถานศึกษา ซึ่งในความเป็นจริงจากการศึกษาสภาพอัตราก าลังครูในสถานศึกษาในปีการศึกษา  
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2563  อัตราก าลังข้าราชการครูในภาพรวมมีอัตราก าลังครูท่ีเกินเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก าหนด  แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายสาขาวิชาพบว่า ครูขาดในสาขาวิชาตามมาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีใน
สถานศึกษา 

2) ครูเกษียณอายุราชการ  ตามสาขาวิชาท่ีเกษียณอายุราชการ จากมากไปหา 
น้อย  คือ สาขาวิชาประถมศึกษา รองลงมาคือสาขาอื่น ๆ  ภาษาไทย สังคมศึกษา  
เกษตรกรรม  คหกรรมศาสตร์  เทคโนโลยีทางการศึกษา  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์(ท่ัวไป) 
พลศึกษา  นาฏศิลป์  คณิตศาสตร์  บรรณารักษ์  สุขศึกษา  ศิลปศึกษา และจิตวิทยาแนะแนว  
รวมท้ังสิ้น  129  อัตรา  ตามล าดับ ซึ่งสาขาวิชาตามมาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีใน
สถานศึกษา ท่ีมีครูเกษียณอายุราชการมากท่ีสุด  คือ สาขาวิชาประถมศึกษา  จ านวน 24  
อัตรา  รองลงมาคือสาขาวิชาสาอื่นๆ  จ านวน  20 อัตรา  สาขาวิชาภาษาไทย  จ านวน  12  
อัตรา  สาขาวิชาสังคมศึกษา  จ านวน  11 อัตรา  และสาขาวิชาเกษตรกรรม  จ านวน  10  
อัตรา  จากข้อมูลเบื้องต้นส่งผลให้อัตราความขาดในสาขาวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีในสถานศึกษา 
ในภาพรวมขาดแคลนมากยิ่งขึ้น  

ปีการศึกษา 2564 
1) ความขาดอัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา มีสาขาวิชาท่ีขาด 

เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ สาขาวิชาปฐมวัย  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  
ภาษาอังกฤษ  ประถมศึกษา คอมพิวเตอร์ พลศึกษา นาฏศิลป์  ดนตรีศึกษา  ดนตรีสากล 
ดนตรีไทย  และทัศนศิลป์    รวมท้ังสิ้น จ านวน  180 อัตรา ตามล าดับ  ซึ่งสาขาวิชาปฐมวัย  
เป็นสาขาวิชาท่ีขาดมากท่ีสุด  จ านวน 93  อัตรา  รองลงมาคือสาขาวิชาคณิตศาสตร์  จ านวน  
88  อัตรา  และสาขาวิชาภาษาไทย  จ านวน  65  อัตรา  ส่วนสาขาวิชาท่ีขาดแคลนน้อยท่ีสุด
คือ ดนตรีไทย  ท้ังหมดนี้เป็นสาขาท่ีตรงตามมาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีในสถานศึกษา ซึ่ง
ในความเป็นจริงจากการศึกษาสภาพอัตราก าลังครูในสถานศึกษาในปีการศึกษา  2564  
อัตราก าลังข้าราชการครูในภาพรวมมีอัตราก าลังครูท่ีเกินเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก าหนด  แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายสาขาวิชาพบว่า ครูขาดในสาขาวิชาตามมาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีใน
สถานศึกษา 

2) ครูเกษียณอายุราชการ  ตามสาขาวิชาท่ีเกษียณ จากมากไปน้อย  สาขาวิชา 
การประถมศึกษา  สาขาอื่นๆ  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  คหกรรมศาสตร์  ปฐมวัย เกษตรกรรม 
ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์(ท่ัวไป)  พลศึกษา    อุตสาหกรรมศิลป์    คณิตศาสตร์  นาฏศิลป์
บรรณารักษ์  จิตวิทยาและการแนะแนว และเทคโนโลยีทางการศึกษา  รวมท้ังสิ้น  107  อัตรา  
ตามล าดับ ซึ่งสาขาวิชาตามมาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีในสถานศึกษา ท่ีมีครูเกษียณอายุ
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ราชการมากท่ีสุด  คือ สาขาวิชาการประถมศึกษา จ านวน  23  อัตรา  รองลงมาคือสาขาวิชา
ภาษาไทย  จ านวน  15 อัตรา  สาขาวิชาสาขาอื่น จ านวน  10  อัตรา  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
และเกษตรกรรม  จ านวน  9  อัตรา  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    จ านวน  7  อัตรา  และ
สาขาวิชาปฐมวัยและภาษาอังกฤษ  จ านวน  5  อัตรา  จากข้อมูลเบื้องต้นส่งผลให้อัตราความ
ขาดในสาขาวิชาเอกที่ก าหนดให้มีในสถานศึกษา ในภาพรวมขาดแคลนมากยิ่งขึ้น  

5.3.3  จากผลการวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังครู โครงสร้างตามแผน
อัตราก าลังครูปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังครูใหม่  และกรอบอัตราก าลัง 3 ปี                       
(ปี 2563 – 2565)  พบว่า  ในภาพรวม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  
เขต  1  ขาดอัตราก าลังครูตามมาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีในสถานศึกษา ในขณะเดียวกัน
จากการศึกษาสภาพอัตราก าลังครู ปี 2563  มีอัตราครูท่ีไม่สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาเอก               
ท่ีก าหนดให้มีในสถานศึกษา และมีอัตราครูเกินเกณฑ์ ก.ค.ศ. ในบางโรง เมื่อมีการจัดท าแผน
กรอบอัตราก าลัง 3 ปี (ปี 2563 – 2565)  ส่งผลให้ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  1  มีข้อมูลสารสนเทศและแผนอัตราก าลังข้าราชการครู 
นอกจากนี้ยังสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในการบริหารอัตราก าลังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร รวมท้ังวางแผนการเกลี่ย
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  

5.5 ข้อเสนอแนะ 
 1. สถานศึกษาควรจัดท าแผนความต้องการครู แผนระยะสั้นและระยะยาวของ
สถานศึกษา 
 2. ควรน าวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลังไปใช้กับบุคลากรทางการศึกษาอื่น ของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาด้วย 
 3. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริหารงานบุคคลบนฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น โดยควรออกแบบโปรแกรมให้มีลักษณะการการประมวลผลแบบโต้ตอบ ส าหรับการ
เพ่ิมเติม/ปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆ  และเพื่อส าหรับการประมวลผลส าหรับการใช้งานให้ผู้ใช้ 
ได้แก่ ผู้บริหาร บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ                
ทันตามความต้องการ 
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