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The purposes of this research were; 1) to  determine the level of the factor of annual  salary
increments promotion of principals in primary schools under the jurisdiction of  the office of Samut
Songkhram Provincial Primary Education, and 2) to rank order of  the  importance of the factor of
annual  salary  increments promotion of principals in primary schools. The population for this research
was 78 principals  in  primary  schools  under the  jurisdiction  of  the  office  of  Samut  Songkhram
Provincial Primary Education.  The questionnaires were developed  from the efficiency and
effectiveness evaluation of  the officials of  The Office of The National Primary Education Commission.
The statistical analysis data were frequency, percentage, mean and standard deviation.

The  results of  the  study  were  as  follows:
      1)  Factors of annual salary increments promotion of principals in primary schools under

the jurisdiction of the office of  Samut  Songkhram  Provincial Primary Education was  overall at  a high
level.

2)  The rank order of the importance in  each  aspect  was  as follows:
The personal  performance : 1) quality personal performance,  2) abreast of time,

3) result of performance,  4) performance  quantity,  5) economization or worth of resource usage, and        
6) the performance of teacher’s standard profession.
                      The characteristics of  performance : 1) diligent,   2) the disciplinary implementing,     
3)   the  good conduction  of oneself to public,  3)   the sacrifice and devotion  for  the public,                 
5) leadership,   6) to  be eager  in   learning   and    self  development,   7) the creating  cooperation,              
8)  making  decision  upon  the  advantage   of  organization,  9) accountability,    10) personal 
development,    11) the ability in performance,  and 12) planning and system performance.
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บทที่  1

บทนํา

วิสัยทัศนของการพัฒนาประเทศในระยะยาวสภาพสังคมไทยท่ีพึงประสงค  คือ  การ
มุงพัฒนาไปสูสังคมท่ีเขมแข็งและมีดุลยภาพในสามดาน  คือ  สังคมคุณภาพ  สังคมแหงภูมิปญญา
และการเรียนรู  และสังคมสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน  การเสริมสรางรากฐานของสังคมให  
เขมแข็ง นั้น  จะตองมุงไปท่ีการพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชนและสังคมใหเปนแกนหลักของสังคม
ไทย  ส่ิงเหลานี้จะเกิดขึ้นได  ตองมีการพัฒนาคุณภาพของคนและกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง    
เสริมสรางคนใหเปนคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความซ่ือสัตยสุจริต  และรูรักสามัคค ี  มีความ
เขมแข็งทางวัฒนธรรม1  ซ่ึงส่ิงสําคัญท่ีชวยพัฒนาคุณภาพของคนก็คือการศึกษา  การจัดการศึกษา
จึงเปนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของคน นั้น  จําเปน
ตองไดขาราชการครูท่ีมีคุณภาพ2ทําหนาท่ีพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  การบริหารคนใหมีคุณภาพจึงเปน
งานท่ีสําคัญ  กระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีมีตั้งแตการสรรหา  การเลือกสรรและการทดลอง   
การจําแนกตําแหนง  คาจางเงินเดือน  การประเมินผล  การเล่ือน  การโยกยาย  การบําเหน็จความดี
ความชอบ  วินัย  อุทธรณและรองทุกข  การพัฒนาบุคคล  การฝกอบรม  การพนจากงานและ
บําเหน็จบํานาญ3  จึงเปนปจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพคน

                                                       
1พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร, “สารนายกรัฐมนตร ีเนื่องในโอกาสวันคลายวัน

สถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ  109  ป,” ใน กระทรวงศึกษาธิการ 109 ป  (ม.ป.ท. :
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2544.  พิมพเปนท่ีระลึกงานวันคลายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ
ครบรอบ 109  ป  วันท่ี  1  เมษายน  พุทธศักราช  2544), ไมปรากฏเลขหนา.

2สํานักงานคณะกรรมการขาราชการคร,ู รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห
องคประกอบท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู  สายงานบริหาร
การประถมศึกษา  สายงานบริหารการศึกษาและสายงานการบริหารการมัธยมศึกษา
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539), 1.
          3สุพัตรา  สุภาพ, บริหารงานมีประสิทธิภาพ  (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนา
การบริหารธรรมนิติ, 2540), 30.
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มีฐานะเปนกอง  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ  กระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกิจในการดําเนินงานจัด        
การศึกษา คือ จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมใหแกเด็กกลุมอายุ 4 - 5  ป  
กอนเขาเรียนในระดับประถมศึกษา  ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา ฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2535  จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาซ่ึงเปนภารกิจหลักท่ีสําคัญ  โดยจัดใหแกเด็กทุกคนท่ีมี
อายุในเกณฑการศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  พ.ศ. 2523 และมติคณะ
กรรมการการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ใหแกเด็กอายุ   6  ป ถึงอายุยางเขาปท่ี  15  จัดการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามมติคณะรัฐมนตร ีเม่ือวันท่ี  22  พฤษภาคม  2533  และวันท่ี  14  
พฤษภาคม 25344  โดยมีวัตถุประสงค   1)  เพ่ือใหเด็กในวัยเรียนทุกคนมีสิทธิในการรับการศึกษา
อยางเทาเทียมกัน  ตลอดจนเปดโอกาสใหผูท่ีมีความพรอมสามารถจัดการศึกษาได  2)  เพ่ือพัฒนา  
ผูเรียนทุกคนในวัยการศึกษาภาคบังคับใหมีความสมบูรณท้ังทางรางกาย  จิตใจสติปญญา  ความรู
และคุณธรรม   มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   โดย
ไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ  3) เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถ 
มีคุณธรรม  จริยธรรม ตลอดจนมีสวัสดิการท่ีดี  และพรอมท่ีจะพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
4)   เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ   เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียน    คร ู  และบุคลากร
ทางการศึกษา  5)  เพ่ือระดมทุนและทรัพยากรจากแหลงท่ีจะนํามาใชจัดการศึกษาอยางเพียงพอ5

การจัดการศึกษาของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มีหนวยงานท่ี     
รับผิดชอบในสังกัด  คือ  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  กลุมโรงเรียนและโรงเรียน     โดยมี
โรงเรียนเปนหนวยงานปฏิบัติ มีผูบริหารโรงเรียนเปนผูรับผิดชอบ  ดังนั้น  ผูบริหารโรงเรียนจึงเปน
บุคลากรท่ีสําคัญอยางยิ่งบุคคลหนึ่งในการจัดการศึกษา  เพราะการท่ีโรงเรียนหรือสถานศึกษาใด ๆ 
จะจัดการศึกษาไดดีหรือไมเพียงใดขึ้นอยูกับการจัดการบริหารของโรงเรียน6

                                                       
4สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม, แผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ 2545  (ม.ป.ท., 2545), 1.
          5เรื่องเดียวกัน, 32 – 33.
          6สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ รายงานผลการ
ประเมินพฤติกรรมดานการบริหารของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาต ิ (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพและทําปกเจริญผล, 2542), คํานํา.
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จากการประเมินมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสมุทรสงคราม   เม่ือปการศึกษา 2543   ดานมาตรฐานการบริหารโรงเรียน  มาตรฐานท่ี  2
โรงเรียนสนับสนุนใหบุคลากรเกิดความมุงม่ันในการพัฒนา  และมาตรฐานท่ี  5 โรงเรียนประเมิน
ผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบจําแนกตามระดับคุณภาพ  ปรากฏผล  ดังนี้

ตารางท่ี  1  ผลการประเมินมาตรฐานการบริหารโรงเรียน  มาตรฐานท่ี  2  และ 5  ปการศึกษา  2543
                  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

รอยละจํานวนโรงเรียน
จําแนกตามระดับคุณภาพมาตรฐาน/ตัวบงช้ี

0 1 2 3
มาตรฐานท่ี  2  โรงเรียนสนับสนุนใหบุคลากรเกิดความ
มุงม่ันในการพัฒนา

1.20 14.45 22.89 61.44

       ตัวบงช้ีท่ี  1  สงเสริมพัฒนาบุคลากรใหสามารถ
พัฒนาตนเองและพัฒนางานอยางตอเนื่อง

1.20 15.66 32.53 50.60

       ตัวบงช้ีท่ี  2  จัดสวัสดิการ  ส่ิงอํานวยความสะดวก
และประโยชนตอบแทนในการปฏิบัติงานไดอยาง
เหมาะสมเปนธรรม

0.00 7.22 34.93 57.83

มาตรฐานท่ี  5  โรงเรียนประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
เปนระบบ

1.20 21.68 33.73 43.37

       ตัวบงช้ีท่ี  1  ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
โดยใชวิธีการท่ีหลากหลายและทุกฝายมีสวนรวม 1.20 18.07 42.16 38.55
       ตัวบงช้ีท่ี  2  นําผลการประเมินไปใชนิเทศและพัฒนา
งานอยูเสมอ

0.00 14.45 59.03 26.50

ท่ีมา : สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม, “ผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียน
ปการศึกษา 2543,” สิงหาคม  2544. (อัดสําเนา)
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จากผลการประเมินมาตรฐานการบริหารโรงเรียนดังกลาวแสดงใหเห็นวา  การสงเสริม
ครูใหพัฒนาตนเองโดยไดรับประโยชนตอบแทนในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมเปนธรรม และ
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ไมผานเกณฑมาตรฐาน  เนื่องจากมาตรฐานกําหนด
ไววา  เกณฑการผานมาตรฐานแตละดานพิจารณาจากจํานวนมาตรฐานท่ีมีผลการประเมินอยูใน
ระดับ  3  ไมต่ํากวารอยละ  70  ของจํานวนมาตรฐานดานนั้น7  มาตรฐานท่ี  2  และ  5  นี้  เกี่ยวพัน
กับการบริหารงานบุคคลในสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ในเรื่องของการ
พัฒนาบุคลากรและการพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ ซ่ึงสงผลตอ  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานราชการ

สําหรับการพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการนั้น     สํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามไดดําเนินการตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หลักเกณฑ  และ
แนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการ            
ขาราชการคร ู  และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ท่ีเกี่ยวของ  แตเนื่องจากนโยบาย   
รัฐบาล  ขอ 15.2(4) ระบุวา จะเรงพัฒนาคุณภาพของขาราชการใหมีทัศนคติท่ีเอ้ือตองานการบริการ    
ประชาชน   รวมท้ังทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงาน เพ่ือใหการบริหารราชการ
มีความยืดหยุน มีประสิทธิผล  โปรงใส   ตรวจสอบได  และมีการประเมินผลท่ีเปนระบบและ    
เปนธรรม8  และจากคําบัญชาของ  ฯพณฯ  นายกรัฐมนตร ี  ใหเรงปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการและระบบคาตอบแทนภาครัฐใหเกิดความเปนธรรม สอดคลองกับคาครองชีพและสามารถ
เทียบเคียงกับภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของขาราชการและราชการสูความ
เปนมืออาชีพในระดับสากล9  ประกอบกับพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน มาตรา 72   บัญญัติวา  
การเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ  ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพและ
ปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีไดปฏิบัติมา ความสามารถ และความอุตสาหะ
ในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการรักษาวินัย  และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ      

                                                       
          7สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ “การประเมินมาตรฐานโรงเรียน
ปการศึกษา 2543,” (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 2.  (อัดสําเนา)
          8กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานปลัดกระทรวง, สํานักนโยบายและแผนการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม,  คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีแถลงตอสภา วันจันทรท่ี 26  กุมภาพันธ  2544  (ม.ป.ท. : สํานักนโยบายและแผน
การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ, 2544), 26.

9สํานักงาน ก.พ., “หนังสือดวนมากท่ี นร 0708/409,” 15  มีนาคม  2544.
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ท้ังนี้   ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ  คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเม่ือวันท่ี 3 เมษายน 
2544    เห็นชอบมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานราชการตามท่ี ก.พ.เสนอ โดย
ใหมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ ปงบประมาณละ 2 
ครั้ง  และใหมีการเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการหลังการประเมินผลดังกลาว ในวันท่ี 1  เมษายน และ
วันท่ี  1  ตุลาคม  ของทุกป  ท้ังนี้   ตั้งแตวันท่ี  1  เมษายน  2544   เปนตนมา  รวมท้ังใหมีรางวัล
พิเศษประจําปสําหรับผูมีผลสัมฤทธ์ิของงานดีสมํ่าเสมอและกอใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
ของงานในส้ินปงบประมาณ10  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดออกกฎ ก.พ.     
วาดวยการเล่ือนขั้นเงินเดือน  พ.ศ. 2544   เม่ือวันท่ี  21  พฤษภาคม  2544    มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี  
1  เมษายน  2544  เปนตนมา11และไดกําหนดหลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญ ท่ี ก.พ.กําหนด  ตามกฎ ก.พ. พ.ศ. 2544      วาดวย   
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญ   โดยใหใช
หลักเกณฑและวิธีการนี้  ตั้งแตวันท่ี  1  เมษายน  2544  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู   
มีมติใหนํากฎ ก.พ. ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวย
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญ มาใชบังคับ
กับขาราชการครูโดยอนุโลม12  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติจึงไดกําหนด
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2544  ขึ้น โดยอาศัย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑและแนวทาง
ดังท่ีกลาวมา ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินพิเศษของขาราชการและ
ลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงของการคํานวณวงเงินและโควตาเล่ือนขั้น       
เงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญและขาราชการครูเปนโควตาเดียวกัน โดยใหใชหลักเกณฑนี้  
ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2544  การเปล่ียนแปลงดังกลาวท่ีสําคัญ  มี  ดังนี้

1.  เปล่ียนการประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 2 ครั้ง  จากครั้งท่ี  1 ในชวง  1  กรกฎาคม  
ถึง  31  ธันวาคม และครั้งท่ี  2  ในชวง  1  มกราคม  ถึง 30 มิถุนายน เปนการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ปละ 2  ครั้ง   ครั้งท่ี 1 ในชวง 1   ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม  ครั้งท่ี 2  

                                                       
          10สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ “หนังสือดวนท่ีสุด
ท่ี ศธ 1181/4412,” 10  เมษายน  2544.
 11สํานักงาน ก.พ., “กฎ ก.พ. วาดวยการเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544,”  21  พฤษภาคม
2544.

12สํานักงาน ก.ค.,  “หนังสือท่ี ศธ 1305/313,” 30  เมษายน  2544.
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ในชวง  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายน  ซ่ึงตองมีการจัดทําขอตกลงผลงานลวงหนาและมีการ 
ประเมินผลตามขอตกลงดังกลาว

2. เปล่ียนรอบปการประเมินผลการปฏิบัติงานจากปความดีความชอบเปนปงบประมาณ 
รอบแรก   เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม  รอบหลัง   เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน

3.  เปล่ียนรูปแบบการเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ  โดยใหเล่ือนปละ  2  ครั้ง  ครั้งแรก  
1  เมษายน   ครั้งหลัง  1  ตุลาคม  ซ่ึงการพิจารณาในแตละครั้ง มีลักษณะ  คือ  ไมเล่ือนขั้น  เล่ือน
หนึ่งขั้น  และเล่ือนครึ่งขั้น

 4.  เพ่ิมวงเงินการเล่ือนขั้นประจําป  จากรอยละ  5  เปนรอยละ  6  ของอัตราเงินเดือน
ณ  วันท่ี  1 กันยายน

5.  ใหผูท่ีไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ/ขั้น(เงินเดือนเต็มขั้น)     มีโอกาสไดรับ 
เงินตอบแทนพิเศษตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน ในอัตรารอยละ 2  กรณีมีผลงานและ          
ผลสัมฤทธ์ิด ี และรอยละ  4  ของเงินเดือนท่ีไดรับ  กรณีมีผลงานและผลสัมฤทธ์ิดีเดน    เปนระยะ
เวลา  6  เดือน(เมษายน – กันยายน,  ตุลาคม – มีนาคม  แลวแตกรณี)

6.  เกณฑการลาบอยครั้ง  ลาเกิน  6  ครั้งขึ้นไป    สําหรับขาราชการท่ีปฏิบัติราชการใน
โรงเรียน  และลาเกิน  8  ครั้งขึ้นไป สําหรับขาราชการท่ีปฏิบัติราชการในสํานักงานท่ีไมใชโรงเรียน

7.  เกณฑท่ีถือวามาทํางานสายเนือง ๆ  มาทํางานสายเกิน  8  ครั้ง    สําหรับขาราชการท่ี
ปฏิบัติราชการท่ีโรงเรียน   และมาทํางานสายเกิน  9  ครั้งขึ้นไป   สําหรับขาราชการท่ีปฏิบัติราชการ
ท่ีสํานักงานท่ีไมใชโรงเรียน

ปญหาการวิจัย

การเปล่ียนแปลงหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนดังกลาว  แมวา ทาง
ราชการจะคาดหวังใหการประเมินผลงานของขาราชการเปนรูปธรรม โปรงใส   และตรวจสอบได
แตในแนวปฏิบัติยังมีปญหาอยูมากมายท่ีตองปรับปรุงแกไข  คือ

ประการท่ี 1 ปญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินและโควตาภายในสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัด  ทําใหเกิดการรองเรียนขอความเปนธรรมไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาต1ิ3

                                                       
13สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ “หนังสือดวนมาก

ท่ี ศธ 1181/1907,”  28  กุมภาพันธ  2545.
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 ประการท่ี  2  การเล่ือนขั้นเงินเดือนยังไมสอดคลองกับการพัฒนาครู14 การเล่ือนระดับ
เงินเดือนของขาราชการครูไมสัมพันธกับการพัฒนาคุณภาพ  ทักษะ  ความรู  ความสามารถและ
ประสบการณในการทํางาน15ระบบในการพัฒนาบุคลากรไมเหมาะสม16ขาดการติดตาม ประเมินผล
ดานการพัฒนาครูและพัฒนางาน17

ประการท่ี 3 ผูถูกประเมินไมเห็นความสําคัญของการประเมิน ไมยอมรับเกณฑท่ี
กําหนดขึ้น และผูประเมินไมกลาเปดเผยผลของการประเมิน18 ตามระบบเปด

สําหรับสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  นอกจากปญหาท้ัง 3 
ประการดังกลาวแลวนั้น ยังมีปญหาท่ีเกี่ยวกับการประเมินเพ่ือประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงิน
เดือนของขาราชการ  อีก 3 ประการท่ีสําคัญ  ดังนี้

ประการท่ี 1 ปญหาในการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดคาคะแนนในแบบประเมิน      
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดานผลงานและดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ซ่ึงหลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติในการเล่ือนขั้นเงินเดือนของขาราชการ ใหผูประเมินและผูรับการประเมินกําหนด      
ขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ โดยใหผูบังคับบัญชาช้ันตนหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูประเมิน โดย
ใชแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการกับขาราชการทุก

                                                       
14สํานักนายกรัฐมนตรี, แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  ฉบับท่ี  8  พ.ศ.  2540-44

(ม.ป.ท. ,ม.ป.ป.), 43.
          15สมเชาว  เกษประทุม, “การกําหนดเงินเดือนและคาตอบแทนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา,” ใน กระทรวงศึกษาธิการ109 ป  (ม.ป.ท. : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2544.
พิมพเปนท่ีระลึกงานวันคลายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ  109  ป วันท่ี  1  เมษายน
พุทธศักราช  2544), 102.

16ศูนยปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา, ปฏิรูปการศึกษา : กาวอยางม่ันใจ  (กรุงเทพมหานคร
:  โรงพิมพการศาสนา, 2544), 106.

17สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ สาระสําคัญของการผลิตและพัฒนาครู
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานปฏิรูปวิชาชีพครู, 2543), 8-9.

18วรากร  รื่นกมล, “สภาพและปญหาของการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ระบบเปดของขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542),  บทคัดยอ.
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ตําแหนง  แบบประเมินดังกลาวใหถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน หากสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัด จะเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงแกไข ใหแจงขาราชการในสังกัด   และสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติทราบดวย19 ซ่ึงองคประกอบในแบบประเมินนั้น สํานักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไมไดกําหนดคาคะแนนในแตละองคประกอบมาให  โดยให
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําหนดคาคะแนนไดตามความเหมาะสม  จึงทําใหเกิดปญหาใน
การปฏิบัติ  เพราะการท่ีสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําหนดคาระดับคะแนนเอง นั้น   ผูถูก
ประเมินไมไดรวมกําหนดเปาหมาย    อาจไมสอดคลองกับความคิดเห็นของผูถูกประเมิน  ทําใหผู
ถูกประเมินรูสึกขาดความเปนธรรม  ขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงในการปฏิบัติงาน
ของบุคคลใน   องคการ นั้น  ผูปฏิบัติและองคการตองมีความมุงหมาย(goal)  วัตถุประสงค
(objective)และความตองการ(need)รวมกันโดยประสานความตองการ ความมุงหมายและ           
วัตถุประสงคของปจเจกบุคคลกับความตองการ  ความมุงหมายและวัตถุประสงคขององคการเขา
ดวยกัน20การปฏิบัติงานจึงจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประการท่ี 2 ปญหาความไมเขาใจในหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเล่ือนขั้น         
เงินเดือนของขาราชการ  ในการนําผลการประเมินมาพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน หนึ่งขั้น ครึ่งขั้น 
และไมไดขั้นในแตละครั้ง นั้น ในกรณีท่ีขาราชการครูมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑท่ีจะไดรับการ
เล่ือนขั้นเงินเดือนครึ่งปแรกหนึ่งขั้น  แตไมอาจส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นใหไดเพราะมีขอจํากัด
เกี่ยวกับจํานวนเงินท่ีจะใชเล่ือนขั้นเงินเดือน  ถาในการเล่ือนขั้นเงินเดือนครึ่งปหลัง ขาราชการผูนั้น
มีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑไดรับการเล่ือนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีกและไมมีขอจํากัดเกี่ยวกับ
จํานวนเงินท่ีจะใชเล่ือนเงินเดือนในคราวนั้น  ผูมีอํานาจส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน อาจมีคําส่ังใหเล่ือน
ขั้นเงินเดือนรวมท้ังปของขาราชการผูนั้นเปนจํานวนสองขั้นได21 แตจากการปฏิบัติพบวามีปญหา 
โดยสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดไดรับขอหารือจากสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเกี่ยวกับ

                                                       
19สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ  “หลักเกณฑและแนวปฏิบัติใน

การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2544,”  31  สิงหาคม  2544.

20Lyman  W. Porter, Edward  E. Lawler, III, and  J. Richard Hackman,  Behavior  in
Organizations (New York : McGraw-Hill, 1975), 47.
          21สํานักงานก.พ., “กฎ ก.พ. วาดวยการเล่ือนขั้นเงินเดือน   พ.ศ. 2544,” 21  พฤษภาคม
2544.
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ผลการประเมินในครึ่งปแรกวา  หากผลการประเมินไมไดอยูระหวาง  90-100 %  จะเสนอใหเล่ือน
เงินเดือนรวมท้ังปเปนจํานวนสองขั้นไดหรือไม22

ประการท่ี  3 โรงเรียนประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบไมผานเกณฑมาตรฐาน 
ซ่ึงจากผลการประเมินมาตรฐานการบริหารโรงเรียนมาตรฐานท่ี 5 เม่ือปการศึกษา 2543 พบวา  
จํานวนโรงเรียนท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบจําแนกตามระดับคุณภาพ ระดับ 3  มี
รอยละ  43.3723  ซ่ึงเกณฑการผานมาตรฐานกําหนดไววา  ตองมีผลการประเมินไมต่ํากวารอยละ 70

จากปญหาท่ีกลาวมาเห็นไดวา  ปญหาเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ  เปน
ปญหาท่ีมีความสําคัญยิ่ง  เพราะงานการเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการเปนงานหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานราชการและขาราชการ  เปนการพัฒนาบุคลากร  สรางขวัญและ
เปนบําเหน็จความชอบในการทํางาน เปนส่ิงจูงใจใหขาราชการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ    
ประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีการจูงใจของพอรเตอรและลอเลอรท่ีกลาวไววา ความพึงพอใจ
เปนผลมาจากการปฏิบัติงาน และรางวัลท่ีไดรับจากการปฏิบัติงานซ่ึงเปนรางวัลหรือผลตอบแทนท่ี
รูสึกวาเปนธรรม  ผลตอบแทนหรือรางวัล นั้น   มีท้ังรางวัลภายในซ่ึงเปนความรูสึกท่ีเกิดขึ้นภายใน 
ไดแก ความสําเร็จ การยอมรับตนเอง ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ และรางวัลภายนอก  ซ่ึง
องคการเปนผูให ไดแก  เงินเดือน คาตอบแทน การเล่ือนตําแหนง  สถานภาพ  ความม่ันคงปลอดภัย
ในการทํางาน  ขณะเดียวกันความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นมีผลยอนกลับทําใหเห็นคุณคาของรางวัลและ
เกิดความพยายามในการปฏิบัติงาน24

ในฐานะท่ีผูวิจัยมีหนาท่ีเกี่ยวของกับงานการเล่ือนขั้นเงินเดือนของขาราชการ จึงมีความ
ประสงคท่ีจะศึกษาองคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา          สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สมุทรสงครามเพ่ือเปนขอมูลในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงจะเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา ใหปฏิบัติ

                                                       
          22สํานักงานการประถมศึกษาอําเภออัมพวา, “หนังสือท่ี ศธ  1164.03/2386,”
28  กันยายน  2544.

23สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม, “ผลการประเมินมาตรฐาน
โรงเรียนปการศึกษา 2543,”  สิงหาคม  2544. (อัดสําเนา)

24Edward  E. Lawler,  III, “Satisfaction  and Behavior,”  In  Perspectives on Behavior
in Organizations (New York : McGraw-Hill, 1977), 46-48.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



10

งานราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษาของสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

วัตถุประสงคการวิจัย

เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย  และสามารถตอบปญหาดังกลาวไดชัดเจน
ผูวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยไว  ดังนี้

1.  เพ่ือทราบระดับขององคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน   ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

2.  เพ่ือจัดอันดับความสําคัญขององคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ขอคําถามการวิจัย

ในการศึกษาเรื่ององคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถาม
การวิจัยไว  ดังนี้

1. องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  อยูในระดับใด

2.  อันดับความสําคัญขององคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  แตละองคประกอบ
อยูในอันดับใด

กรอบแนวคิดของการวิจัย

ในการจัดการศึกษาของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นั้น มีการ
ดําเนินการอยางเปนระบบท่ีสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานการจัดการศึกษา ซ่ึง
การบริหารเชิงระบบนี้ แคทซและคาหน(Katz and Kahn) กลาววา วิธีการในเชิงระบบนี้เปนความ
สัมพันธซ่ึงกันและกันท้ังหมดของสวนประกอบตาง ๆ ภายในระบบ    ซ่ึงประกอบดวย  ตัวปอน
(input)  กระบวนการ(process)  และผลผลิต(output)  ขณะเดียวกันธรรมชาติของระบบตองมีการ
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ยอนกลับ(feedback) นอกจากนี ้ระบบยังมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอก(environment)25

ไดแก   1)  สังคมและวัฒนธรรม  2) เทคโนโลยี   3) เศรษฐกิจ  4) การเมืองและกฎหมาย26   ซ่ึงเปน
ส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหระบบยืนยงอยูได  ในการบริหารเชิงระบบของสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสมุทรสงคราม ตัวปอน(input)ประกอบดวย 1)บุคลากร(man) ไดแก ขาราชการครู             
ขาราชการพลเรือนสามัญ  ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว  นักเรียน  คณะกรรมการตางๆ    2)  เงิน
(money)   ไดแก     เงินงบประมาณ     เงินนอกงบประมาณ  3) วัสดุและส่ิงของ(material) ไดแก 
วัสด ุครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 4) วิธีการจัดการ(manegement) ไดแก  แผนงานและโครงการ  
ตัวปอนเหลานี้จะถูกแปรเปล่ียนโดยกระบวนการบริหารงานตามภารกิจของสํานักงานการประถม
ศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
การเงินและพัสดุ  การบริหารงานแผนงานและงบประมาณ  และการบริหารงานบริการทางการ
ศึกษา27 การท่ีจะบริหารการศึกษาใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมี            
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นั้น  ทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริหารงาน  คือ  คน กระบวนการ
บริหารงานบุคคลจึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญกระบวนการหนึ่ง  ซ่ึงเปนการดําเนินการเกี่ยวกับ
บุคคล  ท่ีเริ่มตั้งแตการวางแผนงานบุคคล  การกําหนดตําแหนง  การสรรหา  การบรรจุ  การแตงตั้ง  
การยาย  การโอน  การพัฒนาบุคลากร  การเล่ือนขั้นเงินเดือน  การเล่ือนตําแหนง  การดําเนินการ
ทางวินัย  การอุทธรณ  การรองทุกข   การจัดสวัสดิการ  การจัดทําทะเบียนประวัติและการพนจาก
ราชการ28 ในกระบวนการบริหารงานบุคคล นั้น การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเปนงานหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญตอขวัญ  ความพึงพอใจในการทํางาน และตอการพัฒนาบุคลากร  เปนการใหบําเหน็จ

                                                       
25Daniel Katz and Robert L. Kahn,  The Social Psychology of Organization, 2nd ed.

(New York : John Wiley & Sons, 1978), 20.
         26สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ ศูนยปฏิบัติการปรับปรุงระบบ
การจัดการงบประมาณ, คูมือการวางแผนงบประมาณจากแนวคิดสูแนวปฏิบัติ ระดับสถานศึกษา
(กรุงเทพมหานคร : ศูนยปฏิบัติการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ,2545), 28.
          27สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ  แผนอัตรากําลัง 3 ป(2540-2542)
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2540),  239-245.
          28สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ การบริหารงานบุคคลสําหรับ
ขาราชการครูหลักการและแนวปฏิบัต ิ(กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2536), 8,13.
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ความชอบแกขาราชการผูปฏิบัติงานราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล29  ซ่ึงกระบวน
การบริหารตามภารกิจของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเหลานี้ ทําใหเกิดผลผลิตหลัก คือ การ
ใหบริการจัดการศึกษาแกนักเรียน 3 ระดับ ไดแก ระดับกอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โดยจัดใหแกเด็กในวัยเรียน 4 กลุม คือ  เด็กวัยเรียน(ปกติ) เด็กท่ีมีความ
สามารถพิเศษ เด็กพิการและเด็กดอยโอกาส ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังดานปริมาณ   
คุณภาพ  เวลา และตนทุน30 ดังปรากฏในแผนภูมิท่ี 1

                                                       
29กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการขาราชการคร,ู  หลักเกณฑและแนว

ปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการคร(ูม.ป.ท., 2545), 270.
30สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา แหงชาต,ิ กองนโยบายและแผน,

ศูนยปฏิบัติการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ, การวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
(กรุงเทพมหานคร : ศูนยปฏิบัติการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ  กองนโยบายและแผน
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ 2545),  58-59.
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                                                                   สภาพแวดลอม(environment)

         ปจจัยนําเขา(input)                                 กระบวนการ(process)                        ผลผลิต(output)

   Jบุคลากร                                                   Jกระบวนการบริหารงานวิชาการ                  Jนักเรียนมี
     @ขาราชการครู                                           Jกระบวนการบริหารงานบุคลากร                        คุณภาพ
     @ขาราชการพลเรือน                                    @การวางแผน   @การกําหนดตําแหนง             Jการจัด
     @ลูกจาง                                @การสรรหา     @การแตงต้ัง                               การศึกษา
     @นักเรียน                                @การยาย-โอน  @การพัฒนา                               มีประสิทธิภาพ
     @คณะกรรมการตางๆ                               @การเล่ือนขั้นเงินเดือน                                        และประสิทธิผล
   Jเงิน                                                             @การเลื่อนตําแหนง
     @งบประมาณ                                               @การดําเนินการทางวินัย
     @นอกงบประมาณ                                       @การอุทธรณ-รองทุกข
   Jวัสดุและสิ่งของ                                          @การจัดสวัสดิการ
      @วัสดุ           @การจัดทําทะเบียนประวัติ
      @ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง                    @การพนจากราชการ
   Jวิธีการจัดการ                                           Jกระบวนการบริหารงานการเงินฯ
      @แผน,แผนงาน,โครงการ                         Jกระบวนการบริหารงานแผนงาน
                                                                              และงบประมาณ

          Jกระบวนการบริหารงานบริการ
                                                                              การศึกษา

                                                                                                                                                       
    ผลยอนกลับ(feedback)

แผนภูมิท่ี 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย
ท่ีมา  : Daniel Katz and Robert L. Kahn,  The Social Psychology of Organization, 2nd ed.      
(New York : John Wiley & Sons, 1978),  20.
         : สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ การบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการ
ครู หลักการและแนวปฏิบัติ  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2536),  8,13.   
         : สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ แผนอัตรากําลัง 3 ป(2540-2542)
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2540), 239-245.
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ขอบเขตการวิจัย

ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยสินท่ีมีคามากท่ีสุดในสํานักงาน  กิจกรรมสํานักงานไม
สามารถดําเนินไปไดหากขาดทรัพยากรมนุษย31 ในการบริหารทรัพยากรมนุษย นั้น การพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือนเปนงานหนึ่งท่ีสําคัญ  ซ่ึงสมาน รังสิโยกฤษณ  กลาววา เงินเดือนเปนส่ิงจูงใจให  
ผูรับจางปฏิบัติงานดวยความตั้งใจท่ีจะทําใหเกิดผลดีท่ีสุดแกผูวาจางและตนเอง32  และวรูม (vroom)
ใหแนวคิดวา  ประสิทธิภาพของผลผลิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นอยูกับเปาหมายท่ีทําอยู  เปนการ
เพ่ิมรายไดใหสูงขึ้น  มีความม่ันคง  ไดรับการยอมรับ งานท่ีทํานาสนใจ  และประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไวจะเปนตัวกําหนดแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลนั้น33ชมช่ืน สมประเสริฐ 
ใหแนวคิดวา บุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการทํางานเม่ือส่ิงตอบแทนตาง ๆ เกิดขึ้นอยางฉับพลัน  
ซ่ึงจะกระตุนใหบุคคลเกิดแรงจูงใจในการทํางานไดดีกวาการไดรับส่ิงตอบแทนลาชา34ซ่ึงใน 
สหราชอาณาจักรเวลส นั้น การลงทุนสวนหนึ่งท่ีรัฐบาลทุมใหสูงขึ้นคือคาตอบแทนครูและ        
เงินเดือน โดยเฉพาะในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน   เงินเดือนและคาตอบแทนท่ีสูงขึ้นนี้  จะจายใหเฉพาะ
ครูท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐานท่ีรัฐบาลตั้งไว  จึงมีระบบการวัดผลปฏิบัติงานครูแบบใหม การขึ้น
เงินเดือนของครูจึงขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานของครูแตละคน35 ในประเทศไทยก็เชนกัน สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดปรับเปล่ียนการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของขาราชการโดย
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติของงานราชการ  และผูกการเล่ือนขั้นเงิน
เดือนและการใหรางวัลกับงานท่ีเกิดผลดีขึ้นหรืองานท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น36 ดังนั้น การปรับปรุง
                                                       

31สุรัสวด ี ราชกุลชัย, การบริหารสํานักงาน, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
จามจุร,ี 2542), 246.

32สมาน  รังสิโยกฤษฏ, ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล, พิมพครั้งท่ี 22
(กรุงเทพมหานคร :  สวัสดิการสํานักงาน ก.พ., 2544), 61.
          33Victor H. Vroom, Work and Motivation (New York : John Wiley & Sons,1964), 99.
          34ชมช่ืน สมประเสริฐ,  “รูปแบบการเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางานของพยาบาล”
(ปริญญานิพนธวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต  บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542), 18.
          35สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ  รายงานการประชุมสัมมนา เรื่องการนํา
กฎหมายการศึกษาไปสูการปฏิบัติ  กรณีศึกษาเวลส สหราชอาณาจักร  (กรุงเทพมหานคร :  สถาบัน
กฎหมายการศึกษา, 2543), 65-66.

36สํานักงาน ก.พ., “หนังสือดวนมากท่ี นร 0708/409,”  15  มีนาคม  2544.
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการโดยการผูกการเล่ือนขั้นเงินเดือนและการใหรางวัล
กับงานท่ีเกิดผลดีขึ้น และปรับเปล่ียนการเล่ือนขั้นเงินเดือนเปนปละ 2 ครั้ง จึงเปนส่ิงจูงใจท่ีดีใน
การปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนตอราชการ

สําหรับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของขาราชการนั้น  สํานักงานคณะกรรมการ    
ขาราชการพลเรือนไดกําหนดหลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการพลเรือนสามัญท่ี ก.พ. กําหนด ตามกฎ ก.พ.  วาดวยการเล่ือนขั้นเงินเดือน  พ.ศ. 2544  
โดยกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานท่ีใชรวมกันทุกตําแหนง และทุกสวนราชการ ดังนี้ คือ            
1) คุณภาพของผลงาน  2) ปริมาณงาน  3) ทันเวลา  4) ผลลัพธ  ประโยชนในการนําไปใช และ   
ประสิทธิผลของาน  5) การประหยัดทรัพยากรและความคุมคาของผลงาน  ท้ังนี้  ก.พ. มีมติให     
หัวหนาสวนราชการกําหนดใหมีตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นไดตามความเหมาะสมของลักษณะ
ภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานของขาราชการในตําแหนงตางๆ

ในการเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการคร ู นั้น พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
พ.ศ. 2523  มาตรา 60 บัญญัติวา ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน
ของตําแหนง  และผลงานท่ีไดปฏิบัติมา  การรักษาวินัย  ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะ
ในการปฏิบัติงาน  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.37  ซ่ึง ก.ค. ไดมีมติใหนํา
กฎ ก.พ.  วาดวยการเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544  มาใชบังคับกับขาราชการครูโดยอนุโลม  และ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ ไดกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของขาราชการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
โดยใหประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการดานผลงานและดาน  
คุณลักษณะการปฏิบัติงาน    แลวนําผลการประเมินมาพิจารณาประกอบกับแฟมสะสมงาน วันลา
การรักษาวินัย38 โดยในดานผลงานพิจารณาจากองคประกอบ 6 ประการ ไดแก

1.  ปริมาณผลงาน  หมายถึง  การพิจารณาจากปริมาณผลงานเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ขอตกลงหรือมาตรฐานของงาน

                                                       
37“พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการคร ูพ.ศ. 2535,”  ราชกิจจานุเบกษา  เลม 97,

ตอนท่ี  158 (13  ตุลาคม  2523) : 21.
          38สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ  “หลักเกณฑและแนวปฏิบัติใน
การเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ”  31  สิงหาคม
2544.  (อัดสําเนา)
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2.  คุณภาพของผลงาน  หมายถึง  การพิจารณาคุณภาพของงานจากความถูกตอง  ความ
ครบถวน  ความสมบูรณ  และความประณีต  หรือคุณภาพอ่ืน ๆ

3.  ความทันเวลา  หมายถึง  การพิจารณาจากเวลาท่ีใชปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเวลาท่ี
กําหนดไว สําหรับการปฏิบัติงานหรือภารกิจนั้น
                   4.  การประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร หมายถึง การพิจารณาจากความ
ไมฟุมเฟอยในการใชทรัพยากรหรือความสัมพันธระหวางทรัพยากรท่ีใชกับผลผลิตของงานหรือ
โครงการ

5.  ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีปฏิบัติได  หมายถึง    การพิจารณาจากผลผลิตหรือผลลัพธของ
ผลงานเปรียบเทียบกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคของงาน

6. ผลการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร ู  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาต ิไดกําหนดใหใชเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูในการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ จํานวน 5 มาตรฐาน คือ

     6.1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ
     6.2  พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง

6.3  พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
6.4  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน
6.5  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ

และดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน พิจารณาจากองคประกอบ  12  ประการ  ไดแก
1.  การวางแผนและการจัดระบบงาน  หมายถึง  ความมีวิสัยทัศน ความสามารถในการ

คาดการณ  กําหนดเปาหมายและวิธีปฏิบัติงานใหเหมาะสม
2.  ความเปนผูนํา  หมายถึง   การเปนตัวอยางท่ีด ีมีศิลปะในการจูงใจ   กระตุนและให

กําลังใจแกผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงานใหตั้งใจและเต็มใจรวมกันทํางานใหสําเร็จ
3.  การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  หมายถึง  ความสามารถในการแนะนํา   สอนงาน  

กระตุน และดําเนินการใหผูใตบังคับบัญชาเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน  และรับผิดชอบ
มากขึ้น

4.  ความรับผิดชอบ  หมายถึงการปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายโดยเต็มใจ    
มุงม่ันทํางานใหสําเร็จลุลวงและยอมรับผลท่ีเกิดจากการทํางาน

5.  ความสามารถในการปฏิบัติงาน  หมายถึง   ความรอบรูในงาน  เขาใจเกี่ยวกับงานใน
หนาท่ีและงานท่ีเกี่ยวของ  สามารถคิด  วิเคราะห  เช่ือมโยงความสัมพันธระหวางส่ิงตาง ๆ ท่ี           
เกี่ยวของกับงาน
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6. ความอุตสาหะ หมายถึง  ความขยันหม่ันเพียร  ตั้งใจท่ีจะทํางานใหเสร็จโดยไมยอทอ
ตออุปสรรคและปญหา

7. การรักษาวินัย  หมายถึง  การปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  และ
ประพฤติตนเปนตัวอยางท่ีดีในการเคารพกฎระเบียบตาง ๆ

8.  การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ  หมายถึง  การปฏิบัติตนอยูในกรอบ
จรรยาบรรณ  และคานิยมของขาราชการหรือหนวยงาน

9. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดกับสวนรวม  หมายถึง   
การเลือกและตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมอยางชาญฉลาดดวยความรักและหวังดีตอสวนรวมโดยไม
เห็นแกประโยชสวนตน
 10. เสียสละและอุทิศเวลาใหแกทางราชการ หมายถึง สละเวลาท้ังในเวลาราชการและ
นอกเหนือจากเวลาท่ีปฏิบัติราชการปกติใหแกราชการ เชน กรณีทางราชการมีงานราชการเรงดวน
ในวันหยุดตองดําเนินการใหเสร็จ เปนตน

11.  รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค   หมายถึง  การตระหนักถึงความสําคัญ รับฟง
ความคิดเห็น  ยอมรับในความรู ความสามารถ ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ของ
เพ่ือนรวมงาน  ของผูบังคับบัญชาดวยความเต็มใจ  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา และรวม
วัดผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น  รวมท้ังยอมรับในความรู  ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน  
และ รวมมือปฏิบัติงาน  เพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษา ใหชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซ่ึง
กันและกัน  และปฏิบัติงานรวมกันดวยความเต็มใจ

12.  แสวงหาความรูและพัฒนาตนเองสมํ่าเสมอ  หมายถึง  การคนหา การสังเกต  การ  
จดจํา  และรวบรวมความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ตามสถานการณของสังคมทุกดาน โดยเฉพาะท่ี
เกี่ยวกับวิชาชีพครู  สามารถวิเคราะห  วิจารณอยางมีเหตุผล  และนําความรูท่ีไดนํามาใชในการแก
ปญหา  พัฒนาตนเอง  พัฒนางานและพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดกับสวนรวม

 สุวกิจ  ศรีปตถา  และคณะ ไดศึกษาเรื่องการศึกษาองคประกอบท่ีเหมาะสมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูสายงานสารวัตรนักเรียนและนักศึกษาและสายงาน
นิเทศการศึกษา   พบวา องคประกอบท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู
สายงานสารวัตรนักเรียนและนักศึกษา เรียงตามลําดับความสําคัญเปนดังนี้ 1) ความรับผิดชอบใน
การทํางาน  2) ปริมาณและคุณภาพของผลงาน  3) ความสามารถในการทํางาน  4)  การรักษาวินัย
และจริยธรรม และองคประกอบท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู
สายงานนิเทศการศึกษา  เรียงตามลําดับความสําคัญเปนดังนี ้   1)  การปรับตัว  ความประพฤติและ
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ความพากเพียร  2)  คุณลักษณะของความเปนคร ู  3)  ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
4) ปริมาณงานท่ีไดรับมอบหมาย  5) การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ  6) คุณภาพการปฏิบัติงาน39

สํานักงานก .ค .ไดศึกษาเรื่องการศึกษาวิเคราะหองคประกอบท่ีเหมาะสมในการ       
ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูสายงานบริหารการประถมศึกษา สายงานบริหาร        
การศึกษาและสายงานบริหารการมัธยมศึกษา พบวา องคประกอบสําคัญในการประเมินคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค  เรียงตามลําดับความสําคัญ ดังตอไปนี1้) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ  2)   คุณลักษณะ
ดานทักษะการบริหาร  3)  คุณลักษณะดานลักษณะนิสัย  4)  คุณลักษณะดานภาวะผูนํา40

วนิดา   อรรฆยกุล   ไดทําการวิจัยเรื่อง  ความคิดเห็นของขาราชการคร ู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติท่ีมีตอหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
พิจารณาความดีความชอบในการเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําป   ผลการวิจัย พบวา  ขาราชการครูท่ี
ปฏิบัติงานในโรงเรียน  เห็นดวยกับเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาความดี     
ความชอบท่ีเสนอในระดับมากท่ีสุด คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานควรประเมินดานปริมาณงาน 
คุณภาพของงาน และคุณลักษณะการปฏิบัติงานของผูถูกประเมิน41

สําหรับการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยเฉพาะในเรื่ององคประกอบการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยใชองคประกอบการประเมินตามแบบการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ เพ่ือประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของ       
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ ซ่ึงประกอบดวย องคประกอบดานผลงาน และ

                                                       
39สุวกิจ   ศรีปตถา  และคนอ่ืนๆ,  “การศึกษาองคประกอบท่ีเหมาะสมในการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูสายงานสารวัตรนักเรียนและนักศึกษาและสายงานนิเทศการ
ศึกษา”  (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน ก.ค., 2539), บทคัดยอ.

40สํานักงาน ก.ค., รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะหองคประกอบท่ีเหมาะสมใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูสายงานบริหารการประถมศึกษา  สายงานบริหาร
การศึกษาและสายงานบริหารการมัธยมศึกษา, บทคัดยอ.

41วนิดา  อรรฆยกุล,  “ความคิดเห็นของขาราชการคร ูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติท่ีมีตอหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาความดีความ
ชอบในการเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําป” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2544), 79.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



19

ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน โดยดานผลงานประกอบดวย 1) ปริมาณผลงาน 2) คุณภาพของ    
ผลงาน   3) ความทันเวลา  4)  การประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร  5)  ผลสัมฤทธ์ิ
ของงานท่ีปฏิบัติได 6) ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร ู  ซ่ึงไดแก  ปฏิบัติกิจกรรม
ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ  พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผล
จริง  พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน      
ผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ สําหรับดาน 
คุณลักษณะการปฏิบัติงาน   ประกอบดวย 1) การวางแผนละการจัดระบบงาน   2) ความเปนผูนํา          
3)  การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา   4) ความรับผิดชอบ   5) ความสามารถในการปฏิบัติงาน  6) ความ
อุตสาหะ  7)  การรักษาวินัย     8) การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ    9)  ตัดสินใจ
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนท่ีจะเกิดแกสวนรวม   10) เสียสละและอุทิศเวลาให
แกทางราชการ  11) รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค  12)  แสวงหาความรูและพัฒนาตนเอง
สมํ่าเสมอ   ดังรายละเอียดในแผนภูมิท่ี 2   ตอไปนี้ 
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   ผูบริหารโรงเรียน

        องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียน

ผลงาน
1.  ปริมาณผลงาน
2.  คุณภาพของผลงาน
3.  ความทันเวลา
4.  การประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร
5.  ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีปฏิบัติได
6.  ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
        6.1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ

6.2  พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง
6.3  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูสมอ
6.4  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน
6.5  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ

คุณลักษณะการปฏิบัติงาน
1.  การวางแผนและการจัดระบบงาน
2.  ความเปนผูนํา
3.  การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา
4.  ความรับผิดชอบ
5.  ความสามารถในการปฏิบัติงาน
6.  ความอุตสาหะ
7.  การรักษาวินัย
8.  การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ
9.  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดกับ
     สวนรวม
10. เสียสละและอุทิศเวลาใหกับทางราชการ
11. รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรค
12. แสวงหาความรูและพัฒนาตนเองสมํ่าเสมอ

แผนภูมิท่ี  2   ขอบเขตของการวิจัย
ท่ีมา  :  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ “แบบประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ เพ่ือประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน  ระดับ  8
ลงมา ประจําป พ.ศ.2544,”  (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 2-3. (อัดสําเนา)
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ขอตกลงเบื้องตน

เพ่ือใหเกิดความเขาใจในความหมายของขอมูลและการตีความตรงกัน   ผูวิจัยจึงกําหนด
ขอตกลงในการวิจัยครั้งนี้ ไว  ดังนี้
              1.  การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ  ในการวิจัยครั้งนี้  จะศึกษาเฉพาะการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําครึ่งปเทานั้น

2.  ผูใหขอมูล  ไดแก     ผูบริหารโรงเรียนหรือผูรักษาการในตําแหนงผูบริหารโรงเรียน
เปนผูใหขอมูลในชวงเวลาท่ีเก็บขอมูล  ในปการศึกษา 2545

3.  สาเหตุท่ีผูวิจัยทําการศึกษาผูบริหารโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม  จํานวนท้ังส้ิน
78   คน  เนื่องจากประชากรดังกลาว  เปนผูบริหารโรงเรียนในจังหวัดท่ีผูวิจัยปฏิบัติงาน  ขอมูลท่ีได
จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานราชการดานการบริหารงานบุคลคล      ซ่ึงสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

4.  การตอบคําถามหรือการใหขอมูลในลักษณะตาง ๆ  ถือวาเปนอิสระตอกัน
5.  การใหขอมูลไมวาอยูในชวงเวลาใด   ถือวาไมมีผลกระทบตอการวิจัย   เปนความคิด

เห็นสวนตัวของผูใหขอมูล

นิยามศัพทเฉพาะ

เพ่ือใหความเขาใจตรงกัน  ผูวิจัยไดกําหนดนิยาม  ขอบเขต  หรือความหมายของศัพท 
ดานตาง ๆไว  ดังนี้

องคประกอบการพิจารณา  หมายถึง  การพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยประเมินจากผลงานและ         
คุณลักษณะการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําครึ่งป ของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

การเลื่อนขั้นเงินเดือน  หมายถึง  การใหบําเหน็จความชอบแกผูบริหารโรงเรียน  
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ท่ีประพฤติตนเหมาะสม  
ถูกตองตามระเบียบ  กฎหมาย  หลักเกณฑของทางราชการ  และปฏิบัติงานราชการมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  ในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ  โดยใหไดรับการเล่ือนขั้นเงินเดือน
ประจําครึ่งป  ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ

องคประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน   หมายถึง  การพิจารณาประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ โดยประเมินผลงานและคุณลักษณะ
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การปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงาน  การประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม    เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน
และเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานราชการและขาราชการ

โรงเรียนประถมศึกษา หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม  ท่ีจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา  ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
โดยปกติแลว  ผูเรียนจะมีอายุระหวาง  4-15 ป   แบงเปนระดับกอนประถมศึกษา  2 ป   ระดับ
ประถมศึกษา  6  ป   และระดับมัธยมศึกษาตอนตน  3  ป  โรงเรียนแตละแหง อาจจัดรวมท้ัง  3  
ระดับ  หรือ  2  ระดับ

ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  หมายถึง   ผูดํารงตําแหนงครูใหญ  อาจารยใหญ  และ 
ผูอํานวยการโรงเรียน  หรือผูทําหนาท่ีรักษาการในตําแหนงครูใหญ  อาจารยใหญ  และผูอํานวยการ
โรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
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บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การศึกษาองคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถม
ศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  โดยแบงหัวขอท่ีศึกษา ดังนี้

1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน   ประกอบไปดวย     ความหมายของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน  วัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน  กระบวนการในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน  และประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2) การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ      ประกอบไปดวย         ความหมายของ
เงินเดือน   ความหมายของการเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ   หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการ
เล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ

3)  องคประกอบในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ ประกอบดวย แฟมสะสม
งาน  วันลา   การรักษาวินัย  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ  ผลงาน  
คุณลักษณะการปฏิบัติงานและ เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู

4)  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนขั้นตอนสําคัญในการบริหารงานบุคคลซ่ึงทําให       
ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาไดมองเห็นสภาพความเหมาะสม  หรือความบกพรอง ท้ังของผูใตบังคับ
บัญชาในการปฏิบัติและของตนเองท่ีมอบหมาย   ชวยใหสามารถวางแผนกําหนดการปฏิบัติและ
ปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคตใหเกิดประสิทธิภาพได1

                                                       
1สํานักงานคณะกรรมการขาราชการคร,ู รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะหองค

ประกอบท่ีเหมาะสม  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู สายงานบริหารการศึกษา
สายงานบริหารการประถมศึกษา และสายงานบริหารการมัธยมศึกษา (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539), 75.
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ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ในภาษาอังกฤษใชคําตอไปนี้  เชน  Performance 

Appraisal, Performance Evaluation, Performance Review, Service Rating, Merit Rating 
Employee Appraisal, Staff Appraisal, Performance Rating หรือ Performance Assessment2      
สวนความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น มีนักวิชาการไดใหความหมายไวหลากหลาย 
เชน แม็คเกรเกอร(McGregor) ไดกลาวถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานไววา  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยสวนใหญจะถูกมองวาเปนวิธีการอยางหนึ่งของการบริหารงานบุคคล แตถูกนํามาใช
ในจุดประสงคดานการบริหารแลว กลายเปนสวนหนึ่งของกลยุทธการจัดการ เปนเหตุผลชัดเจนท่ี
ทําใหแตละบุคคลนําความพยายามของเขามุงสูเปาหมายขององคการ  ฝายบริหารจะตองบอกให
พวกเขารูวาจะตองทําอะไร  และจะตองวินิจฉัยวาเขาทําไดดีแคไหน รวมไปถึงการใหรางวัลหรือ 
ลงโทษไปตามนั้นอยางสอดคลองกัน3ชรูเดนและเชอรแมน(Chruden & Sherman) ไดใหความหมาย
วา เปนการพิจารณาผลงานท่ีทําไดเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนดไว  ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
โดยผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีอยูในตําแหนงท่ีติดตามสังเกตการทํางานของคนเหลานั้นได นอกจากการ
ประเมินผลงานดานปริมาณและคุณภาพของงานท่ีสําเร็จแลว  ยังตองพิจารณาดานคุณลักษณะ
เฉพาะตัวหรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน  เชน  ความซ่ือสัตย  ความขยันหม่ันเพียร  ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคซ่ึงเปนส่ิงจําเปนตอการปฏิบัติงานชวยใหการทํางานนั้นประสบผลสําเร็จมีประสิทธิภาพ
และนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานอยางมีระบบ4บีช (Beach)ไดเพ่ิมเติมวา การประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน  คือ  การประเมินอยางเปนระบบของบุคคลแตละราย  โดยมองท่ีผลการทํางาน
และศักยภาพสําหรับการพัฒนา5  สวนเฮลรีเจล และ ซโลคัม (Hellriegel and Slocum) ไดให     
ความหมายวา เปนกระบวนการประเมินพนักงานแตละบุคคลอยางเปนระบบซ่ึงเกี่ยวของกับจุดแข็ง
จุดออนของพนักงานแตละคนในการทํางานรวมท้ังการหาแนวทางท่ีจะปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน

                                                       
          2เรื่องเดียวกัน, 1.
          3Douglas McGregor,  The Human Side of Enterprise (New York : McGraw-Hill,
1960),77-78.
          4Herbert J. Chruden and Arther W Sherman, Jr., Personnel management (Ohio :
Western Publishing, Co., 1968),  247.
          5Dale S. Beach, Personnel : The  Management of People at Work   (New York :
Macmillian, 1970), 257-259.
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ของพนักงานเหลานั้นใหดีขึ้น6 ตอมา  ดาฟท(Daft)  กลาววา  เปนกระบวนการของการสังเกตและ
การประเมินคาผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  ทําการบันทึกการประเมิน   และการจัดหาขอมูล
ปอนกลับไปสูตัวพนักงาน7

เอกชัย  กี่สุขพันธ8  เสนาะ  ติเยาว9 และสุนันทา  เลาหนันท10ใหความหมายวา   เปนการ
พิจารณาผลงานโดยเปรียบเทียบผลงานกับวัตถุประสงค หรือเกณฑท่ีตั้งไว  เปนการจัดระบบเพ่ือหา
คุณคาของบุคคลในแงของการปฏิบัติงานและศักยภาพในการพัฒนาตนเอง  ซ่ึงอลงกรณ  มีสุทธา  
และสมิต  สัชฌุกร11  สัมพันธ   ภูไพบูลย12   และสมาน  รังสิโยกฤษฎ13   ใหความหมายสอดคลอง
กันวา การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง วิธีการท่ีใชประเมินคาผูปฏิบัติงานวา แตละคนมี
ความสามารถปฏิบัติงานไดเพียงใด  โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของงานภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด  จากการสังเกต  จดบันทึกและลงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  เพ่ือใชเปนเครื่องมือ 
ประกอบในการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบประจําป  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  การ
เล่ือนตําแหนง   การโยกยายตําแหนง  และพยอม  วงศสารศร ี ใหความหมายวา  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  หมายถึง  การประเมินคุณคาการทํางานของบุคคลเปนวิธีการท่ีผูบังคับบัญชาบันทึกและ
ลงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระยะเวลาท่ีกําหนดไวเพ่ือเปนเครื่องประกอบการพิจารณา

                                                       
          6 Don, Hellriegel and John W.  Slocum,  Management,  6rd  ed. (U.S.A. :
Addison - Wesley Publishing Company , 1992), 409.
          7Richard L. Daft,  Management, 3rd ed.  (Florida : The Drydev Press,  1993), 416.
          8เอกชัย  กี่สุขพันธ, การบริหาร ทักษะและการปฏิบัต,ิ พิมพครั้งท่ี 3  ( กรุงเทพมหานคร
: สุขภาพใจ, 2538), 251.
          9เสนาะ  ติเยาว, การบริหารงานบุคคล,  พิมพครั้งท่ี 11 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539), 160.
          10สุนันทา  เลาหนันท, การบริหารทรัพยากรมนุษย  (กรุงเทพฯ : ธนะการพิมพ, 2542),
281.
          11อลงกรณ  มีสุทธา  และสมิต  สัชฌุกร, การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(กรุงเทพมหานคร : ดวงกมลสมัย,  2539), 12.

 12สัมพันธ  ภูไพบูลย, องคการและการจัดการ (กรุงเทพมหานคร : ทิพยอักษร, 2540),
97-98.
          13สมาน  รังสิโยกฤษฏ,  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล, พิมพครั้งท่ี 22
(กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการสํานักงาน ก.พ., 2544), 87.
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ตอบแทนความดีความชอบแกผูปฏิบัติงาน14ซ่ึงสมคิด  บางโม15และปรียาพร วงศอนตุรโรจน16 ได
ใหแนวคิด เพ่ิมเติมวาการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยท่ัวไปควรประเมิน 2  ดานควบคูกันไป คือ  
คุณลักษณะของผูปฏิบัติงาน  และประเมินผลงานท่ีไดปฏิบัติไปแลว  สําหรับสุรัสวด ี  ราชกุลชัย   
ไดกลาวถึงความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงานไววา  เปนเครื่องมือท่ีจําเปนเพ่ือใชในการ
บริหาร  การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน โดยรวมสวนของกระบวนการบริหาร  และเปนการประเมิน
ในรอบระยะเวลาอยางเปนระบบ  ซ่ึงมีผลตอบุคคลในองคกร17

วนิดา  อรรฆยกุล ไดสรุปไววา การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การท่ีผูบังคับ
บัญชาประเมินคาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาอยางเปนระบบ ในระยะเวลาท่ีกําหนด โดย
การเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน   หรือวัตถุประสงคของการทํางาน   ดวยการสังเกต    บันทึก   
และลงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนั้น ๆ  แลวนําไปใชตอบแทนการพิจารณาความดีความชอบ   
ประจําป18

จากความหมายของนักวิชาการตาง ๆ  สรุปไดวา   การประเมินผลการปฏิบัติงาน  เปน
เครื่องมือของผูบริหารท่ีใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของขาราชการและงาน          
ราชการ  โดยพิจารณาคุณลักษณะของผูปฏิบัติและพิจารณาผลงานท่ีทําไดเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
หรือตัวบงช้ีท่ีกําหนดไวในระยะเวลาท่ีกําหนดตามขอตกลงการทํางาน   ดวยการสังเกต   ตรวจสอบ 
บันทึก    และลงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนั้น ๆ   แลวนําผลการประเมินมาพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนขาราชการและใชในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน

                                                       
14พยอม  วงศสารศร,ี องคการและการจัดการ  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุภา,

2542), 170.
          15 สมคิด  บางโม, องคการและการจัดการ, พิมพครั้งท่ี 2  (กรุงเทพมหานคร : วิทยา
พัฒน, 2540), 167.
          16ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล  (กรุงเทพมหานคร : ศูนย
ส่ือเสริมกรุงเทพ, 2542), 230.
          17สุรัสวด ี ราชกุลชัย, การบริหารสํานักงาน, พิมพครั้งท่ี2   (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
จามจุร,ี 2542), 266.
          18วนิดา  อรรฆยกุล, “ความคิดเห็นของขาราชการคร ูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติท่ีมีตอหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบ
ในการเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําป” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2544), 7.   
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วัตถุประสงคของการประเมินผลงานปฏิบัติงาน
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานจําเปนตองมีการกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทาง

ท่ีคอยควบคุมใหการประเมินเปนไปดวยความบริสุทธ์ิและยุติธรรม โปรงใส เพ่ือเปนการสรางขวัญ 
กําลังใจและกระตุนใหบุคลากรพัฒนางานซ่ึงนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไว  ดังนี้

เสนาะ  ติเยาว  ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการประเมินผลงานวา  การประเมินผลงาน
อาจกระทําดวยวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันขึ้นอยูกับความตองการของผูบังคับบัญชาแตวัตถุประสงค
ท่ีสําคัญไดแก 1) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 2) เม่ือเกิดขอ      
ขัดแยงหรือความไมเหมาะสมกับงานใด การประเมินผลงานจะชวยใหฝายบริหารมีหลักการในการ
ตัดสินใจหรือระงับขอขัดแยงนั้นได 3) เพ่ือเปนหลักในการพิจารณาเปล่ียนแปลงฐานะของคนงาน
ดวยการเล่ือนตําแหนง เล่ือนขั้น ยาย หรือใหออกจากงาน และ  4) ทําใหรูวาพนักงานแตละคนมี
ความแตกตางกันอยางไร   หากมีการพิจารณาเปรียบเทียบระหวางพนักงานดวยกัน  จะสามารถ    
ตัดสินใจไดวาใครเปนผูท่ีเหมาะสม19  ซ่ึงสมาน  รังสิโยกฤษฏ   ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยท่ัวไปวา   กําหนดขึ้นเพ่ือประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลดานตางๆ คือ   1) การคัดเลือกพนักงานหรือแตงตั้งบุคคลเขาปฏิบัติงาน  2) การเล่ือน
ตําแหนง  ลดตําแหนง  โยกยายตําแหนง  3) การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงสมรรถภาพการ
ปฏิบัติงานใหดีขึ้น   4) การจัดสวัสดิการของผูปฏิบัติงาน  5) การพิจารณาความดีความชอบประจําป
และการใหคาตอบแทน  6) การใหผูปฏิบัติงานท่ีหยอนสมรรถภาพในการทํางาน ซ่ึงไมสามารถ
ปรับปรุงแกไขตนเองใหดีขึ้นไดพนจากหนาท่ีการงานไป20  สําหรับปรียาพร  วงศอนตุรโรจน  ได
กลาวถึงจุดมุงหมายของการประเมินผลงานไววา    1) เพ่ือพิจารณาในดานความดีความชอบเปนการ
ปูนบําเหน็จรางวัล  2)  เพ่ือพิจารณาในดานความเหมาะสม เรื่องเงินเดือน คาตอบแทน คาจาง        
3) เพ่ือเล่ือนขั้น  เล่ือนตําแหนงหรือใหออกจากงาน  4) เพ่ือพัฒนาคุณภาพของการทํางาน 5) เพ่ือ
เปนแนวทางในการศึกษาตอและฝกอบรม เปนการพัฒนาบุคลากร     6) เพ่ือใหฝายนิเทศงานได
ทราบถึงพฤติกรรมการทํางานและนํามาปรับปรุงพัฒนาวิธีการทํางาน  7) เพ่ือเปนการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร21  และธนชัย  ยมจินดา  ไดจําแนกวัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
เปน  2  ประเด็น  คือ  1)  เพ่ือเปนการชวยเหลือใหผูปฏิบัติงานสามารถทํางานท่ีรับผิดชอบอยูใน

                                                       
          19เสนาะ  ติเยาว,  การบริหารงานบุคคล,  160-161.
          20สมาน  รังสิโยกฤษฏ,  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล, 87-88.    
          21ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน,  จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล,  231.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



28

ปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือเปนการระบุตัวผูปฏิบัติงานซ่ึงจะไดรับการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
โอน ยาย  หรือ  ไลออก  อยางมีเหตุผลและยุติธรรม22 สุนันทา  เลาหนันท ใหแนวคิดวาการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานมีวัตถุประสงคหลักท่ีสําคัญ 2 ประการ  คือ   1)วัตถุประสงคเชิงประมาณ  
(evaluative  objectives)เปนการประเมินผลโดยมุงเนนผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาในอดีตและนําผล
การประเมินไปประกอบการตัดสินใจในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบประจําป การพิจารณา
ความเหมาะสมเรื่องเงินเดือน  คาจาง     คาตอบแทนในการทํางาน   การเปล่ียนแปลงสถานภาพของ
ผูปฏิบัติงาน ดวยการเล่ือนขั้นเล่ือนตําแหนงหรือใหออกจากงาน การพิจารณาความมีประสิทธิภาพ
ของระบบการสรรหา  คัดเลือกและการบรรจุแตงตั้งของหนวยงาน     2)วัตถุประสงคเชิงพัฒนา  
(Developmental Objective)เปนการประเมินผลโดยมุงเนนการพัฒนาทักษะและเสริมสรางแรงจูงใจ 
เพ่ือการปฏิบัติงานในอนาคตท่ีดีขึ้น โดยนําผลการประเมินเปนขอมูลยอนกลับแกผูควบคุมงาน ให
ทราบถึงพฤติกรรมการทํางานของผูปฏิบัติงาน ซ่ึงจะเปนส่ิงจูงใจใหพนักงานปรับปรุงสมรรถภาพ
ในการปฏิบัติงานเพ่ือความกาวหนาในอนาคต  เพ่ือตรวจสอบจุดเดนและขอบกพรองในการปฏิบัติ
งานอันจะนําไปสูการกําหนดทิศทางการพัฒนาวิธีการทํางานใหดียิ่งขึ้น และเพ่ือเปนแนวทางในการ
กําหนดความตองการดานฝกอบรมและพัฒนาของผูปฏิบัติงาน  อันจะชวยเสริมสรางสมรรถนะและ
ศักยภาพในการปฏิบัติงานในอนาคต23สุรัสวด ี ราชกุลชัย  ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการประเมิน
ผลงานวาจัดขึ้นเพ่ือ 1)ระบุเงินเดือนเพ่ิมเติมขึ้นและตัดสินใจเล่ือนตําแหนงโยกยายหรือลดตําแหนง 
2) กระตุนมาตรฐานการปฏิบัติงาน  3) จูงใจใหเกิดการพัฒนาตนเองเพ่ือความสําเร็จในการทํางาน 
4) จัดหาโอกาสใหพนักงานไดแสดงความรูสึกเกี่ยวกับงาน  และใหพวกเขารูวาเขาอยู ณ ตําแหนง
ใดจะเปนอยางไปตอไปในอนาคต24

นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการคร ู และสถาบันพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา  ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการประเมินผล
การปฏิบัติงานไว 4 ประการคือ  1) ประเมินเพ่ือพิจารณาความดีความชอบในการเล่ือนขั้นเงินเดือน
ขาราชการ โดยใหนําระบบเปดในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการมาถือเปนหลักปฏิบัติ

                                                       
          22ธนชัย  ยมจินดา, เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานบุคคล, พิมพครั้งท่ี26
(นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542),  214.   
          23สุนันทา  เลาหนันท, การบริหารทรัพยากรมนุษย, 281-282.

24สุรัสวด ี ราชกุลชัย,  การบริหารสํานักงาน,  266-267.
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สําหรับขาราชการคร ู  2) ประเมินเพ่ือเล่ือนตําแหนง  3) ประเมินเพ่ือพัฒนาบุคลากร   4) ประเมิน
เพ่ือพัฒนางานดานตางๆของโรงเรียน25

ดังนั้น  การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงมีวัตถุประสงคโดยสรุป   คือ  เพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดการทรัพยากรมนุษยในดานตาง ๆ  เชน การพัฒนาบุคคล การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน
ขาราชการ  การเล่ือนตําแหนง  การโยกยายสับเปล่ียนบุคคลใหเหมาะกับงาน     การใหออกจากงาน  
การจัดสวัสดิการใหผูปฏิบัติงาน

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน    เปนกระบวนการตอเนื่อง ท่ีตองดําเนินการหลังจาก     

ท่ีไดบุคลากรมาปฏิบัติงาน   มีขั้นตอนท่ีสําคัญซ่ึงนักวิชาการหลายทานไดกลาวไว   อาทิ   เชน 
ธงชัย สันติวงษ26 ธนชัย  ยมจินดา27  สุนันทา   เลาหนันท28  ไดกลาวถึงกระบวนการในการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานในทํานองเดียวกันวา  มีขั้นตอนท่ีสําคัญ ๆ ดังนี้  1) กําหนดนโยบายของหนวย
งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  2) กําหนดจุดมุงหมายของการประเมินผลการปฏิบัติ
งาน    3)  กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  4)  กําหนดตัวผูประเมินและทําการอบรมผูประเมิน    
5) กําหนดวิธีการประเมิน  ชวงระยะเวลาในการประเมิน  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน  6) ทําความ
เขาใจกับผูเกี่ยวของใหทราบท่ัวกัน  เพ่ือการยอมรับ  และความรวมมือ  7) ดําเนินการประเมินและ
ควบคุมการประเมินใหเปนไปตามขั้นตอนท่ีกําหนดไว  8) วิเคราะหและนําผลท่ีไดจากการประเมิน
มาอภิปรายรวมกับผูถูกประเมิน  9) นําผลการประเมินไปใชตามวัตถุประสงค  10)กําหนดเปาหมาย
การปฏิบัติงานในอนาคต

ปรียาพร  วงศอนตุรโรจน  ไดกลาวถึงขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไว  คือ   
1)การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนแนวทางท่ีมีแบบแผนไววาจะ
กระทําเม่ือใด บอยครั้งเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบการประเมิน  และเกณฑท่ีใชในการประเมิน
ตลอดจนเครื่องมือท่ีเกี่ยวของในการประเมิน   2) การกําหนดจุดมุงหมายในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใหชัดเจน   3)  การกําหนดรูปแบบและลักษณะงานท่ีประเมิน ซ่ึงควรกําหนดในเรื่อง  
                                                       

25สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ ชุดฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษา
ระดับสูง, เลมท่ี 4,  บริหารศาสตร   (กรุงเทพมหานคร : บริษัท คัมปาย อิมเมจจิ้ง จํากัด, 2541), 23.

26ธงชัย  สันติวงศ, การบริหารงานบุคคล, พิมพครั้งท่ี 9  (กรุงเทพมหานคร :ไทยวัฒนา
พานิช,  2540), 252.

27ธนชัย  ยมจินดา,เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานบุคคล, 217.
28สุนันทา   เลาหนันท, การบริหารทรัพยากรมนุษย,  281-282.
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คุณภาพของงาน    ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ความซ่ือสัตย  ความรับผิดชอบตอหนาท่ี  ความ
คิดริเริ่มสรางสรรค  การใหความรวมมือและประสานงาน   การปรับตัว  ความมีมนุษยสัมพันธ  
ความเปนผูนํา  ความแข็งแรงและสุขภาพ   4)  การกําหนดผูประเมินและการอบรมผูประเมิน  เม่ือ
กําหนดรูปแบบและลักษณะงานท่ีประเมินผลแลว  จึงกําหนดผูประเมินไดแก   หัวหนางานผูใกลชิด
กับผูประเมิน  ซ่ึง ผูประเมินควรไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับจุดมุงหมาย  หลักการวิธีการและการ
ใชแบบการประเมินผลดวย  5) การกําหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน วิธีการประเมินผลมี
หลายรูปแบบ วิธีการใชแตกตางกันไปตามจุดมุงหมาย  เชน  การประเมินคุณลักษณะของผูปฏิบัติ
งาน การประเมินความกาวหนาของงาน การประเมินมาตรฐานของงาน 6) การกําหนดใหผูประเมิน
ดําเนินการเก็บขอมูลตัวเลขเกี่ยวกับ  การปฏิบัติงาน  และการวิเคราะหขอมูลท่ีได  7)  การนําผลท่ี
ไดจากการประเมินมาพิจารณาเกี่ยวกับผูถูกประเมิน  8)  การตัดสินใจเกี่ยวกับการนําผลการประเมิน
ไปใชเพ่ือผลการปฏิบัติงานนั้น  ตองพิจารณาอยางรอบคอบ  โดยเฉพาะผูบริหาร  ผูนิเทศงานซ่ึงมี
ผลตอการทํางานของผูปฏิบัติงาน  ขอมูลของการประเมินไมใชขอมูลธรรมดา  บางครั้งก็เปน   
ความลับท่ีไมนํามาเปดเผย  โดยเฉพาะถามีเหตุสัมพันธเกี่ยวกับการตัดสินใจในการเล่ือนขั้นตาง ๆ29

เยาวด ี  รางชัยกุล  วิบูลยศรี  ไดกลาวถึงกระบวนการของการประเมินผล   ซ่ึงประกอบ
ดวย  3  ขั้นตอน คือ 1) การเลือกส่ิงท่ีตองการประเมิน  2) การพัฒนาและใชกระบวนการเพ่ืออธิบาย
ส่ิงท่ีตองการประเมินไดอยางถูกตอง  3) การสังเคราะหหลักฐานท่ีเปนผลจากกระบวนการประเมิน 
เพ่ือนําไปสูการตัดสินใจครั้งสุดทาย30

นอกจากนี้  กอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ผูบริหารและผูใตบังคับบัญชาควรรวม
กันกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน  มีการตกลงกันในเรื่องผลของงานเพ่ือใหการประเมิน
เปนไปตามเปาหมาย  ทําใหผูบริหารและผูใตบังคับบัญชามีโอกาสไดปรึกษาหารือแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน  เปนสวนหนึ่งท่ีจะสรางความสัมพันธอันดีระหวางกัน31และท่ีสําคัญผูบริหาร
ซ่ึงเปนผูประเมิน   จะตองมีความรูความเขาใจจุดมุงหมาย       หรือหลักเกณฑของการประเมินอยาง
ถูกตองและชัดเจน  เพ่ือความยุติธรรมกับทุกฝาย  โดยควรมีการอบรมผูประเมินหรือช้ีแจงกอน32

รวมถึงระยะเวลาในการประเมินเชนกันจะตองมีการกําหนดไวอยางชัดเจนใหสอดคลองกับ       

                                                       
29ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน,  จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล,  233.
30เยาวด ี รางชัยกุล  วิบูลยศรี, การประเมินโครงการแนวคิดและแนวปฏิบัติ

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), 23.
31สมคิด  บางโม, องคการและการจัดการ,  168-169.
32สมาน  รังสิโยกฤษฏ,  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล, 87-88.    
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วัตถุประสงคของการประเมิน  ซ่ึงอาจจะเปนปละครั้ง  สองครั้ง  หรือมากกวาตามความเหมาะสม  
และดําเนินการอยางตอเนื่อง33

จากท่ีไดกลาวมานี้จะเห็นไดวากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบดวย        
ขั้นตอนท่ีสําคัญ คือ การกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดขอตกลงประเมินผลการปฏิบัติงาน       
กําหนดมาตรฐานการประเมินอยางเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะงานและชวงเวลาในการประเมิน       
ใหผูถูกประเมินมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางในการประเมิน   กําหนดรูปแบบของการประเมิน  
กําหนดวิธีการประเมินผล   กําหนดผูประเมินผล      แลวนําผลการประเมินมาวิเคราะหและนําไปใช
อยางเหมาะสมตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว และการตัดสินใจในการนําผลการประเมินไปใชเพ่ือ
ผลการปฏิบัติงานนั้น

ประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน   เปนภาระงานท่ีสําคัญสวนหนึ่งของผูบังคับบัญชา  และ

ผลการประเมินยอมเปนประโยชนตอผูบังคับบัญชาในการนําไปประกอบการตัดสินใจดานการ
บริหารงานบุคลากร ซ่ึงเอกชัย  กี่สุขพันธ34  และ ปรียาพร  วงศอนตุรโรจน35กลาวสอดคลองกันวา  
การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนส่ิงจําเปน  ผลของการประเมินจะชวยในดานการทํางานและการ
ตัดสินใจในเรื่องท่ีเกี่ยวของไดดีขึ้น  โดยเฉพาะทําใหการพิจารณาความดีความชอบ  ดําเนินไปดวย
ความยุติธรรม  มีเหตุมีผลปองกันการเลนพรรคเลนพวก  เปนเครื่องมือในการควบคุมการทํางานให
เปนไปตามวัตถุประสงค  ใชประโยชนในการกําหนดโครงการฝกอบรม  และพัฒนาผูปฏิบัติงาน  
ทําใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานของตนเองวา  บรรลุตามเกณฑหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไวในการ
ทํางานหรือไม  รวมท้ังรูวาตนเองมีจุดเดนอยางไร  และมีจุดออนอะไรบางท่ีจะตองปรับปรุงแกไข  
และเปนเครื่องจูงใจใหพนักงานปฏิบัติตามหนาท่ีดวยความเต็มใจ และม่ันใจไดวาตนจะไดรับความ
ยุติธรรม   นอกจากนี้   ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคนอ่ืน ๆ ไดกลาววา    การประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีประโยชนอยางมากในการตัดสินใจดานการจัดการทรัพยากรมนุษย      ชวยใหผูบริหารวินิจฉัยขอ

                                                       
33พนัส  หันนาคินทร, ประสบการณในการบริหารงานบุคลากร (กรุงเทพมหานคร :

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2542), 53.
34เอกชัย  กี่สุขพันธ, การบริหารทักษะและการปฏิบัติ, 254.
35ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, จิตวิทยาอุตสาหกรรม  (กรุงเทพมหานคร : สหมิตร

ออฟเซท, 2540), 379.
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แตกตางระหวางผูปฏิบัติงานท่ีดีและเลว  การตัดสินใจใหรางวัล  การยาย  ขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับ
จุดแข็งและจุดออนของพนักงานและความจําเปนในการฝกอบรม36

จากแนวคิดดังกลาวขางตนสรุปไดวา ประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ชวย
ผูบริหารในการตัดสินใจดานการบริหารงานบุคคลใหเปนไปอยางมีระบบ โปรงใส ตรวจสอบได
และยุติธรรม  ชวยเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและงานราชการ  จูงใจให   
ผูปฏิบัติงานทํางานดวยความเต็มใจ   เต็มความสามารถ

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ

การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการนั้น เปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิ-
ภาพและประสิทธิผลงานราชการและขาราชการ     เพ่ือใหขาราชการพลเรือนสามัญผูปฏิบัติราชการ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับอันเปนประโยชนตอประเทศชาติ ไดรับบําเหน็จความชอบ
โดยการเล่ือนขั้นเงินเดือน37   โดยนําผลการประเมินมาผูกกับการเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ      ถา  
ผลการประเมินดีเดนจะไดรับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ดีจะไดเล่ือนเงินเดือนครึ่งขั้น และถาผลการประเมินตองปรับปรุงก็จะไมไดเล่ือนขั้นเงินเดือน     
การเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการจึงเปนขั้นตอนท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของการบริหารงานบุคคลท่ี
มีผลกระทบตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยถือเปนหลักปฏิบัติกันมาตั้งแตเดิมวาเปนการ
ใหบําเหน็จความชอบแกขาราชการ38

ความหมายของเงินเดือน
เงินเดือน  หมายความวา  เงินเดือนและเงินอ่ืนท่ีมีกําหนดจายเปนรายเดือนจากเงิน

งบประมาณรายจายหมวดเงินเดือน39  ฝายฝกอบรมและพัฒนา กองพัฒนาบุคคล  สํานักงานคณะ

                                                       
36ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ,  องคการและการจัดการ (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ

วิสิทธพัฒนา, 2539), 204-205.
37สํานักงาน ก.พ.,  “กฎ ก.พ. วาดวยการเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544,”  21  พฤษภาคม

2544.
          38อุทัย  หิรัญโต,  ศาสตรและศิลปในการทํางาน (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร,
2515),  109.
          39“พระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535,” ราชกิจจานุเบกษา  เลม 109, ตอนท่ี 31 (31  มีนาคม  2535) : 1.
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กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติใหความหมายวา เงินเดือนหมายถึง เงินท่ีทางราชการจายใหแก
ขาราชการทุกประเภทเปนรายเดือนโดยจายจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนและมีอัตรา
กําหนดไวแนนอน ในบัญชีถือจายเงินเดือนประจําป  ตามปกติคําวา "เงินเดือน"  จะไมรวมเงินเพ่ิม
อ่ืน ๆ ท่ีทางราชการจายใหแกขาราชการ40    ซ่ึงสรรค  วรอินทร  ใหความหมายไววา   เงินเดือน
(Payment)  หมายถึง เงินท่ีไดรับเปนคาตอบแทนในการทํางานเปนรายเดือน ซ่ึงเปนไปตามระดับ
ความรูและความสามารถของแตละบุคคล41และพยอม วงศสารศร ี ไดใหความหมายไววา  เงินเดือน
(Salary)  หมายถึง  จํานวนเงินท่ีบุคคลไดรับเปนการตอบแทนการทํางานถือเกณฑการจายเหมาเปน
รายเดือน  และถือเปนรายไดประจํา  เรียกวา  White-collar  และ  Professional42   สําหรับสํานักงาน
ก.พ. ไดใหความหมายของเงินเดือนไววา   เงินท่ีจายใหแกเจาหนาท่ีภาครัฐทุกประเภทเปนรายเดือน
โดยมีอัตรากําหนดไวแนนอนในบัญชีถือจายเงินเดือนประจําป ท่ีกรมบัญชีกลางไดตรวจสอบและ
ยืนยันวาถูกตองแลว  และรวมตลอดถึงเงินท่ีกระทรวงการคลังกําหนดใหจายในลักษณะเงินเดือน
และเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจายควบกับเงินเดือน43

ในดานอัตราเงินเดือนขาราชการครูนั้น  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนง ท่ีกําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม ตําแหนงขาราชการครูตําแหนง
ใดจะไดรับเงินเดือนในระดับใด ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.โดยใหคํานึงถึงการรับเงินเดือน

                                                       
         40สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ กองพัฒนาบุคคล, ฝายฝกอบรม
และพัฒนา, คูมือ อ.ก.ค.กรม(สปช.) อ.ก.ค.จังหวัด, เลม 1,  การบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการ
ครู หลักการและแนวปฏิบัติ  (กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2536), 64.

41สรรค  วรอินทร, รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะหส่ิงตอบแทนท่ีเหมาะสม ซ่ึง
เปนแรงจูงใจ สําหรับขาราชการครูผูสอน สายวิทยาศาสตร  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ(Study on
Motivation of Apporpriate Compensation to Science Teachers Under Jurisdiction of the Ministry
of Education)  (พิษณุโลก  : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม,  2541), 5.
          42พยอม  วงศสารศร,ี องคการและการจัดการ, 168.

43สํานักงาน ก.พ., สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, ชุดการเรียนดวยตนเอง  หลักสูตร
การบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (ม.ป.ท. : สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
สํานักงานก.พ., 2544), 6-29.
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ของขาราชการพลเรือน ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงดวย44    สําหรับระดับ
เงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนนั้น  ตามกฎ ก.ค. ฉบับท่ี  13 (พ.ศ.  2535)  ไดกําหนดระดับเงินเดือน
ไว  2  ลักษณะ คือ  1)  กฎ  ก.ค.  ฉบับท่ี  13  ขอ  3  ไดกําหนดระดับเงินเดือนของตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษา  ไวดังนี ้  ผูชวยครูใหญรับเงินเดือนในระดับ  4-5    ครูใหญ รับเงินเดือนในระดับ  5-6   
ผูชวยอาจารยใหญรับเงินเดือนในระดับ  5-6    อาจารยใหญรับเงินเดือนในระดับ  6-7   ผูชวย         
ผูอํานวยการโรงเรียน รับเงินเดือนในระดับ  6-7     ผูอํานวยการโรงเรียนรับเงินเดือนในระดับ  7-8    
2)  กฎ  ก.ค.  ฉบับท่ี  13  ขอ  4  กําหนดใหผูบริหารสถานศึกษาดังกลาวใหไดรับเงินเดือนเพ่ิมอีก 1  
ระดับ  ไดแก  ผูชวยครูใหญรับเงินเดือนในระดับ 5  ขอรับเงินเดือนในระดับ 6  ครูใหญรับเงินเดือน
ในระดับ  6  ขอรับเงินเดือนในระดับ 7  ผูชวยอาจารยใหญรับเงินเดือนในระดับ 6  ขอรับเงินเดือน
ในระดับ 7  อาจารยใหญรับเงินเดือนในระดับ 7  ขอรับเงินเดือนในระดับ  8  ผูชวยผูอํานวยการ  
โรงเรียนระดับ 7  ขอรับเงินเดือนในระดับ  8   ผูอํานวยการโรงเรียนรับเงินเดือนในระดับ 8  ขอรับ
เงินเดือนในระดับ  9  เปนตน  ตามแนวทางนี้เรียกวา  การขอกําหนดระดับเงินเดือนใหสูงขึ้นอีก  1  
ระดับ45  ในประเทศนิวซีแลนด  นั้น ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  เงินเดือนจะขึ้นอยูกับระดับการ
ศึกษาและจากทักษะความสามารถในการประเมิน ซ่ึงสํานักงานตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา
(Education Review Office) หรือช่ือเรียกยอวา ERO ไดใชระบบการกําหนดขนาดของงาน
(jobsizing system)มาใชเพ่ือใหคุณคาแกตําแหนงตาง ๆ ในสํานักงาน ซ่ึงรวมท้ังเจาหนาท่ีผูประเมิน
ดวย46

ความหมายของการเลื่อนขั้นเงินเดือน
การเล่ือนขั้นเงินเดือน หมายถึง การส่ังใหขาราชการไดรับเงินเดือนในอัตราหรือขั้นท่ี

สูงขึ้นกวาอัตราท่ีไดรับอยู  หากพิจารณาอยางกวาง ๆ แลว ขาราชการจะไดรับการเล่ือนขั้นเงินเดือน
ใน  4  กรณี  คือ   1) กรณีการไดบําเหน็จความชอบประจําป  หรือท่ีเรียกวา “การเล่ือนขั้นเงินเดือน      
                                                       
          44สํานักงานคณะกรรมการขาราชารคร,ู ผูจัดพิมพ,  กฏหมายและระเบียบในการบริหาร
งานบุคคลสําหรับขาราชการคร ูกฎหมาย กฎ ก.ค.และกฎก.พ.(ท่ีนํามาใชโดยอนุโลม), พิมพครั้งท่ี 2
(กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการขาราชการคร(ูก.ค.), 2542), 30.
          45กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงาน ก.ค., ทางกาวหนาของผูบริหารสถานศึกษา
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 2542), 2.
          46วิจารณ  พานิช  และคนอ่ืนๆ, รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา : กรณีศึกษานิวซีแลนด  (กรุงเทพมหานคร : สถาบันมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545), 45.
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ประจําป”    2) กรณีการไดบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษสําหรับผูซ่ึงถึงแกความตาย  เนื่องจาก
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ  3) กรณีการไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น  หรือท่ีเรียกวา  
“การปรับวุฒิ”  4)  กรณีการไดรับเงินเดือนใหไดรับในขั้นต่ําของเงินเดือนสําหรับตําแหนงท่ีไดรับ
เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  หรือท่ีเรียกวา “การกระโดดเงินเดือนเม่ือเล่ือนตําแหนง” แตถา
หากจะกลาวในความหมายโดยท่ัวไปแลว  เม่ือพูดถึงการเล่ือนขั้นเงินเดือนแลว  จะหมายถึง  การ
เล่ือนขั้นเงินเดือนซ่ึงเปนบําเหน็จความชอบประจําป  หรือท่ีเรียกวา  การเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําป  
ท้ังนี้  เปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับขาราชการทุกคน47 การเล่ือนขั้นเงินเดือนเปนการใหบําเหน็จความชอบ
แกขาราชการผูปฏิบัติงานราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล48และจากขอเสนอของ 
ก.พ. ในเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขาราชการและงานราชการ  ไดเสนอใหจาย
คาตอบแทนตามผลสัมฤทธ์ิ คือ จายใหกับงานท่ีเกิดผลดี หรืองานท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดยมี
หลักการสําคัญ 3 ประการ  ไดแก 1) จายตามผลสัมฤทธ์ิของงาน   คือ ผูมีผลงานและผลสําเร็จของ
งานเทานั้นท่ีจะไดรับการเล่ือนขั้นเงินเดือนหรือเงินตอบแทนพิเศษ  2) จายทันทีท่ีทราบผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน  โดยใหเล่ือนขั้นเงินเดือนตามผลงานและผลสัมฤทธ์ิปละ 2 ครั้ง  สอดรับกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  3) ใหการตอบแทนแกผูสรางผลงานดีเดนอยางสมํ่าเสมอ โดยมี   
เงินรางวัลประจําปเปนมูลคาไมเกินเงินเดือนหนึ่งเดือน49 ซ่ึงการเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ นั้น       
เม่ือกอน  1  เมษายน  2544  เรียกวา การดําเนินการพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเล่ือนขั้นเงินเดือน
ประจําป และมีผูใหความหมายในสวนท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเล่ือนขั้น  
เงินเดือนประจําป  ไวหลายทาน  ดังนี้

พุทธทรัพย  มณีศรี  กลาววา  การพิจารณาความดีความชอบถือเปนงานสวนหนึ่งใน
หนาท่ีของผูบริหาร  ซ่ึงตองพิจารณาใหเปนไปตามวัตถุประสงค  ตลอดจนกฎหมาย  ระเบียบและ
หลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาความดีวามชอบของหนวยงานนั้น ๆ50 และเสนาะ  ติเยาว ไดให
ความหมายวา  หมายถึง  ระบบการประเมินผลท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือหาคุณคาของบุคคลในแงของการ

                                                       
          47สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ ชุดฝกอบรมการบริหารงานบุคคล
สําหรับขาราชการคร ู (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรไทย, 2531), 1.

48กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงาน ก.ค., หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการบริหารงาน
บุคคลสําหรับขาราชการคร ู(ม.ป.ท., 2545), 270.

49สํานักงาน ก.พ., “หนังสือดวนมากท่ี นร 0708.3/409,”  15  มีนาคม  2544,  2.
          50พุทธทรัพย  มณีศรี, เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานบุคคลภาครัฐ, พิมพ
ครั้งท่ี 7  (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539), 560.
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ปฏิบัติงาน  และสมรรถภาพในการพัฒนาตนเอง  โดยปกติผูพิจารณา  คือ   ผูบังคับบัญชาโดยตรง
ของคนนั้น  การพิจารณาผลงานอาจไมทําเปนตัวเลข หรือจํานวนเงิน และไมจําเปนตองอาศัย     
เหตุการณท่ีเกิดขึ้น การพิจารณาท่ีใชกันมาก คือ การพิจารณาผลงานท่ีทําโดยเปรียบเทียบกับ      
วัตถุประสงคของงาน51 บุญชัย ตั้งอุทัยสุข  สรุปวา  การพิจารณความดีความชอบหมายถึง การนําเอา
ผลการปฏิบัติงานของบุคคลมาประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเพ่ือเปนการตอบแทนความ
สามารถ  ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน  อันเปนการใหกําลังใจในการปฏิบัติงานแกผูท่ีมีผลงาน 
ดีเดน52 ซ่ึงวนิดา  อรรฆยกุล  ไดสรุปไววา  การพิจารณาความดีความชอบ  หมายถึง  การนําเอาผล
การปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําปใหแกขาราชการเปนการ         
ตอบแทนความดีความชอบแกขาราชการท่ีมีความสามารถ  ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน  ซ่ึง     
ผูใดมีผลการปฏิบัติงานถึงเกณฑใด  ก็ควรไดรับการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามนั้น  เพ่ือเปนการจูงใจใน
การปฏิบัติหนาท่ีราชการ53

จากความหมายท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้  สรุปไดวา  การเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ   
หมายถึงการใหบําเหน็จความชอบแกขาราชการท่ีปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ   และ
ปฏิบัติงานราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ    
โดยใหไดรับการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการ

หลักเกณฑในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ

เงินเดือนเริ่มนํามาใชในราชการพลเรือนในป พ.ศ. 2418  เม่ือไดจัดตั้งหอรัษฎากร หรือ
กระทรวงการคลังขึ้น  กอนนั้น  ผูรับราชการไมไดรับเงินเดือนแตอยางใด  เพราะถือวาเปนหนาท่ี
ของราษฎรทุกคน  จะตองทํางานใหแกประเทศชาติ  การท่ีจะไดรับคาตอบแทนในรูปใดๆ นั้น  เปน

                                                       
          51เสนาะ  ติเยาว, การบริหารงานบุคคล,  77-179.
          52บุญชัย  ตั้งอุทัยสุข, “องคประกอบการพิจารณาความดีความชอบของขาราชการครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา  ในกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2544), 40.
          53วนิดา  อรรฆยกุล, “ความคิดเห็นของขาราชการคร ู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติท่ีมีตอหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาความดีความ
ชอบในการเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําป,” 13.   
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ไปตามพระราชอัธยาศัย  เชน  เงินคาธรรมเนียม  ในการปฏิบัติงาน  เงินคาประทับตรา  สวนลดจาก
การปฏิบัติงานเกณฑท่ีกําหนดไว54ดังเชน  เจาพนักงานกระทรวงพระคลังมหาสมบัต ิ ซ่ึงรับราชการ
ในตําแหนงอยางต่ําเพียงเสมียนเอกแตมิไดรับพระราชทานสัญญาบัตรเปนขุนนางมีศักดินา 400ไร55  
ขาราชการหอรัษฎากรเปนพวกแรกท่ีไดรับเงินเดือนตามแนวสมัยใหมและเม่ือไดมีการตั้งกระทรวง
ตาง ๆ ขึ้นในภายหลัง   ตางก็ไดสรางระบบเงินเดือนของตนตามท่ีเจากระทรวงจะเห็นเหมาะสม   
ท้ังนี้  ประมาณป พ.ศ. 2434-3556 ดังคําอธิบายในแบบสําหรับการเปล่ียนแปลงขึ้นลดเงินเดือน
ตําแหนงเกา  หรือการท่ีจะขอตั้งตําแหนงขึ้นใหมในกรมตาง ๆ  ของกระทรวงนครบาล   ความวา

ถาเงินเดือนตําแหนงใด ไมวาท่ีมีตัวอยูแลวหรอืต้ังใหมกดี็  มิตองข้ึนอยูเสมอเปนคราวๆไป  ต้ังแต
           ท่ีกะเปนข้ันตํ่าท่ีสดุไปถงึสงูท่ีสดุแลว  ใหบอกมาวาเงินในตําแหนงนัน้  คิดถวัเปนเดือนละเทาไร  อยาให
           บอกมาวา  ท่ีจายอยูนั้นเทาใด  หรือต้ังแตแรกจายนั้นเทาใด
                  หมายเหตุ  เงินเดือนท่ีข้ึนเปนคราว ๆ เสมอเชนนี้  ใหเขียนเลขเปนสามจํานวนเพื่อจะไดสั้นเขา
           คือ  จํานวนเงินตํ่าท่ีสุดจํานวนเงินท่ีข้ึนปละเทาไร  และเงินเดือนท่ีจะไดรับสูงท่ีสุดตามท่ีกะนั้นเทาใด
           เชน  เงินเดือน  100 - 20 – 200  เชนนี้  หมายความวา  เงินเดือนท่ีรับตํ่าท่ีสุด 100  บาท ข้ึนไป  ปละ 20
           บาท  ทุกป  กวาจะถึง  200  บาท  จึงเปนอันหยุดข้ึน  เชนนี้

                                                           วันท่ี  1  เมษายน  รัตนโกสินทรศก  11857

ตอมาป พ.ศ. 2471 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  
2471 โดยกําหนดใหขาราชการพลเรือนไดรับเงินเดือนตามช้ัน   ซ่ึงคลายคลึงกับช้ันยศของทหาร58  
และตั้งแต ป พ.ศ.2476  เปนตนมา  ทางราชการจึงไดกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนรวมท้ังหลักเกณฑ    
การเล่ือนขั้นเงินเดือนขึ้น    โดยไดมีการออก กฎ ก.พ.  วาดวยการเล่ือนขั้นเงินเดือน      ฉบับแรก  

                                                       
54สมาน  รังสิโยกฤษฏ, ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล, 64.

         55“พระราชบัญญัติพระธรรมนูญ  นาท่ีราชการ กระทรวงพระคลังมหาสมบัต ิ รศ 109.”
เอกสารกรมราชเลขาธิการ  รัชกาลท่ี 5  กระทรวงนครบาล,  ร.5 น.42.2/10/8,  หอจดหมายเหตุ
แหงชาต.ิ

56สมาน  รังสิโยกฤษฏ,  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล, 65.
57“แบบสําหรับการเปล่ียนแปลงขึ้นลดเงินเดือนตําแหนงเกา  หรือการท่ีจะขอตั้ง

ตําแหนงขึ้นใหมในกรมตาง ๆ  ของกระทรวงนครบาล  1  เมษายน   ร.ศ. 118,”  เอกสารกรม
ราชเลขาธิการ  รัชกาลท่ี 5  กระทรวงนครบาล, ร.5 น. 42.3/26,  หอจดหมายเหตุแหงชาต.ิ

58สมาน  รังสิโยกฤษฏ,  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล,  66.
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เม่ือป  พ.ศ. 248059 ตอมา  ในป พ.ศ. 2519     ทางราชการไดออกกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2519) 
ตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 วาดวยการเล่ือนขั้นเงินเดือน  มา
ใชบังคับและถือปฏิบัติกันมาจนถึงป พ.ศ. 2535  จึงไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบ    
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  และใหยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. 251860

กฎ ก.พ. ฉบับดังกลาวจึงถูกยกเลิกไปดวย   และไดมีการแกไขปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยว
กับการเล่ือนขั้นเงินเดือนใหม ใหเกิดความเปนธรรม  ไดมาตรฐานและเปนส่ิงจูงใจใหขาราชการ
เกิดความกระตือรือรน     ท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 
รวมท้ังดําเนินการเพ่ือใหผูท่ีไมตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีราชการ  หรือมีความประพฤติท่ีไมเหมาะสม ได
เกิดความสํานึก โดยไดรับการปฏิบัติท่ีแตกตางจากผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  รักษาวินัยและปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ  ดังท่ีปรากฏในกฎ ก.พ. ฉบับ
ท่ี 10 (พ.ศ. 2538)    ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  วาดวย
การเล่ือนขั้นเงินเดือน  และกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 14 (พ.ศ. 2539)ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  วาดวยการเล่ือนขั้นเงินเดือน  นอกจากนี้  พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการคร ูพ.ศ. 2523  หมวด 5  วาดวยการเล่ือนขั้นเงินเดือน  วินัยและการรักษาวินัย 
การออกจากราชการ  การรองทุกข  และการอุทธรณ  มาตรา 60   การเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ
ครู  ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณและผลของงานท่ีไดปฏิบัติมา   การ
รักษาวินัย  ตลอดจนความสามารถ  ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑและ    
วิธีการกําหนดในกฎ ก.ค.61   ก.ค. จึงออกกฎ ก.ค. ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2535)   วาดวยการกําหนดระดับ
เงินเดือนของตําแหนงขาราชการคร ู  และออกกฎ ก.ค. ฉบับท่ี  19  (พ.ศ. 2539)  วาดวยการกําหนด
ระดับเงินเดือนของตําแหนงขาราชการคร ู  โดยแกไขเพ่ิมเติมกฎ ก.ค. ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2535) เพ่ือ

                                                       
          59บุญชัย  ตั้งอุทัยสุข, “องคประกอบการพิจารณาความดีความชอบของขาราชการครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร,”  42.
             60“พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535,”  ราชกิจจานุเบกษา  เลมท่ี
109, ตอนท่ี 31 (31 มีนาคม  2535) : 1.
          61“พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการคร ูพ.ศ. 2523,”  ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ
เลมท่ี 97,  ตอนท่ี 158  (13  ตุลาคม  2523)  : 21.   
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ปรับปรุงระดับเงินเดือนของขาราชการครูตําแหนงอาจารย 1 และอาจารย 2 (แกไขเพ่ิมเติมขอ 2(3) 
และ(4)62 รวมท้ัง ออกกฎ ก.ค. ฉบับท่ี  20 (พ.ศ. 2540)  วาดวยการเล่ือนขั้นเงินเดือน

ตอมา ไดมีการออกกฎ ก.พ. วาดวยการเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 เม่ือวันท่ี  21 
พฤษภาคม  2544  มีผลบังคับใชตั้งแต วันท่ี 1 เมษายน 2544    โดยใหยกเลิกกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ. 2538)     ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535    วาดวยการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน  และกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 14 (พ.ศ. 2539)    ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  วาดวยการเล่ือนขั้นเงินเดือน  และไดกําหนดหลักเกณฑการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญ  ท่ี ก.พ.  กําหนด    ตาม
กฎ ก.พ. พ.ศ. 2544  วาดวยการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ
พลเรือนสามัญ  และสํานักงาน ก.ค. ไดมีมติใหขาราชการครูไดใชกฎ ก.พ. ฉบับนี้ดวย63   สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ จึงไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ  พ.ศ. 2544  โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2544 
เปนตนมา

ในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ นั้น  จะตองมีหลักเกณฑกําหนดไวเปน
เกณฑเดียวกัน เพ่ือใหผูบังคับบัญชาไดใชเปนหลักในการพิจารณา   สําหรับ กฎหมาย ระเบียบและ      
หลักเกณฑท่ีใชประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของขาราชการสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติท่ีใชในปจจุบัน มีดังนี้

1. พระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการพลเรอืน พ.ศ. 2535  หมวด 3  การเพ่ิมพูนประสิทธิ-
ภาพและเสรมิสรางแรงจงูใจในการปฏิบัตริาชการ

2. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการคร ู พ.ศ. 2523 หมวด 5 วาดวยการเล่ือนขั้น       
เงินเดือน วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การรองทุกข และการอุทธรณ  มาตรา 59 
และมาตรา60

3. กฎ ก.ค. ฉบับท่ี 13(พ.ศ. 2535) วาดวยการกําหนดระดับเงินเดือนของตําแหนง        
ขาราชการครู

                                                       
           62สํานักงานก.ค., “บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบกฎก.ค. ฉบับท่ี  19  (พ.ศ. 2539)
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการคร ูพ.ศ.2523  วาดวยการกําหนดระดับเงินเดือน
ของตําแหนงขาราชการคร,ู” 4 ตุลาคม  2539.

63สํานักงานก.ค., “หนังสือท่ี ศธ 1305/313,”  30  เมษายน  2544.
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4. กฎ ก.ค. ฉบับท่ี 19(พ.ศ. 2539) วาดวยการกําหนดระดับเงินเดือนของตําแหนง        
ขาราชการครู

5. หนังสือสํานักงาน ก.ค. ท่ี ศธ 1502/ว 10  ลงวันท่ี  22  มิถุนายน  2538  เรื่อง การให      
ขาราชการครูไดรับเงินเดือน

6. หนังสือสํานักงาน ก.ค. ท่ี ศธ 1304/207  ลงวันท่ี  12  กุมภาพันธ  2541  เรื่อง         
การเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการครู

7. มติคณะรัฐมนตร ีวันท่ี  17  มิถุนายน  2540  เรื่องระบบเปด
8. กฎ ก.พ. วาดวย การเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ  พ.ศ. 2544

              9.  หลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการพลเรือนสามัญท่ี ก.พ.กําหนด ตามกฎ ก.พ. พ.ศ. 2544วาดวยวิธีการประเมิน                    
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญ
  10. หนังสือสํานักงาน ก.ค. ท่ี ศธ 1305/313  ลงวันท่ี  30  เมษายน  2544  เรื่องการเล่ือน
ขั้นเงินเดือนขาราชการครู

11. หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2544

12. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของขาราชการ
และลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ. 2544

13. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิท่ี ศธ 1181/6613
ลงวันท่ี  27  มิถุนายน 2544  เรื่องการกําหนดจํานวนครั้งของ“การลาบอยครั้ง” และการมาทํางาน
สายเนือง ๆ”

14. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติดวนท่ีสุด
ท่ี ศธ 1181/7786  ลงวันท่ี  3  สิงหาคม  2544  เรื่อง  การแตงตั้งยายขาราชการชวงการพิจารณาเล่ือน
ขั้นเงินเดือน

15. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิท่ี ศธ  1181/11353
ลงวันท่ี 19  ตุลาคม 2544   สงสําเนาหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ศธ 0202/9299
ลงวันท่ี  11  ตุลาคม  2544 เรื่องการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษ

16. หนังสือสํานักงาน ก.ค. ท่ี ศธ 1304/ว 14  ลงวันท่ี  30  พฤศจิกายน 2544     เรื่องการ
เล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการครู

17. หนังสือสํานักงาน ก.ค. ลับ ท่ี ศธ 1305/313  ลงวันท่ี  21  มกราคม  2545   เรื่อง
หารือการเล่ือนขั้นเงินเดือน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



41

18. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ ดวนท่ีสุด
ท่ี ศธ 1181/7851  ลงวันท่ี 23  สิงหาคม  2545  เรื่อง การเล่ือนขั้นเงินเดือน/คาจางประจํา

19. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ
(ฉบับท่ี6) พ.ศ. 2546

20. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิดวนท่ีสุด
ท่ี ศธ 1181/5194  ลงวันท่ี  31  พฤษภาคม  2545 เรื่องหลักเกณฑการจายเงินรางวัลประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2544

21. กระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0530.4/ว.53  ลงวันท่ี  14  พฤษภาคม  2544
เรื่องระเบียบกระทรวงการคลัง    วาดวยการจายเงินตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจํา
ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ. 2544

หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตาม กฎ ก.พ. พ.ศ. 2544
การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแตละครั้งตองอยูในหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
1.ในครึ่งปท่ีแลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีของตนดวยความสามารถและดวยความ

อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินประสิทธิ-
ภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.
กําหนดแลว  เห็นวา  อยูในเกณฑท่ีสมควรจะไดเล่ือนเงินเดือนครึ่งขั้น

2. ในครึ่งปท่ีแลวมาจนถึงวันออกคําส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน ตองไมถูกส่ังลงโทษทางวินัย
ท่ีหนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษความผิดท่ีเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือความผิดท่ีทําใหเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน
ซ่ึงมิใชความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ในกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในหลักเกณฑท่ีสมควรไดเล่ือนขั้นเงินเดือน
และไดถูกงดเล่ือนขั้นเงินเดือนเพราะถูกส่ังลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให     
ลงโทษในกรณีนั้นมาแลว ใหผูบังคับบัญชาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําครึ่งปตอไปใหผูนั้น นับตั้งแต    
วันท่ี  1  เมษายน  หรือวันท่ี  1  ตุลาคม  ของครั้งท่ีจะไดเล่ือนเปนตนไป
 3. ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมถูกส่ังพักราชการเกินกวาสองเดือน
              4. ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร

5. ในครึ่งปท่ีแลวมาไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดือน
         6. ในครึ่งปท่ีแลวมาถาเปนผูท่ีไดรับอนุญาตใหไปศึกษาในประเทศ  หรือไปศึกษา
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ฝกอบรม หรือดูงาน ณ ตางประเทศ ตามระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และ
การดูงาน ณ ตางประเทศ  ตองไดปฏิบัติหนาท่ีราชการในครึ่งปท่ีแลวมาไมนอยกวาส่ีเดือน

7.ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมลา   หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งท่ีอธิบดีผูบังคับบัญชา
หรือผูซ่ึงท่ีไดรับมอบหมายจากอธิบดีกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว  โดยคํานึงถึงลักษณะงานและ
สภาพทองท่ีอันเปนท่ีตั้งสวนราชการและหนวยงาน

8.ในครึ่งปท่ีแลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไมเกินยี่สิบสามวัน 
แตไมรวมถึงวันลาดังตอไปนี้ 1) การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ 
ประเทศซาอุดิอาราเบีย เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจาย
เงินเดือน  2) ลาคลอดบุตรไมเกิน 90 วัน  3) ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราว
เดียวหรือหลายคราวรวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ 4) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติ
ราชการตามหนาท่ี หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาท่ี  5) ลาพักผอน   
6) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล  7) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ

การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัวและการลาปวยท่ีไมใช
การลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือในขณะเดินทางไปหรือกลับ
จากปฏิบัติราชการตามหนาท่ี  ใหนับเฉพาะวันทําการ

สําหรับผูท่ีจะไดรับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น       นอกจากตองอยูในหลัก-
เกณฑดังกลาวขางตนแลว  ตองอยูในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่งดังตอไปนี้ดวย

1.  ปฏิบัติงานตามหนาท่ีไดผลดีเดน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันกอใหเกิด
ประโยชนและผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางท่ีดีได

2. ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควาหรือไดประดิษฐส่ิง
ใดส่ิงหนึ่ง  ซ่ึงเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ    และทางราชการไดดําเนินการตามความคิด
ริเริ่ม  หรือไดรับรองใหใชการคนควาหรือส่ิงประดิษฐนั้น

3. ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีมีสถานการณตรากตรําเส่ียงอันตรายมากหรือมีการตอสูท่ี
เส่ียงตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ

4.  ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหนาท่ีหนักเกินกวาตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทางราชการเปน
พิเศษ  และปฏิบัติงานในหนาท่ีของตนเปนผลดีดวย

5.  ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อยยากลําบากเปนพิเศษ
และงานนั้นไดผลดียิ่งเปนประโยชนตอประเทศชาติและสังคม

6. ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดี
ยิ่งแกประเทศชาติ
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การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญท้ังกรณีครึ่งขั้น หรือหนึ่งขั้น  
ใหผูบังคับบัญชาช้ันตนหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย นําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานมาเปนหลักในการพิจาณาเล่ือนขั้นเงินเดือน    โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา 
พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการและขอควร
พิจารณาอ่ืน ๆ ของผูนั้น

หลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือน
สามัญที่ ก.พ.กําหนด

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนสามัญ(ก.พ.)ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญท่ี ก.พ.กําหนด     
ตามกฎ ก.พ. พ.ศ. 2544 วาดวยการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานขาราชการ
พลเรือนสามัญ  เพ่ือปรับเปล่ียนการประเมินการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญไปสูการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือน  โดยมีผลสัมฤทธ์ิของงาน
ท่ีเปนรูปธรรม โปรงใสและตรวจสอบได สอดคลองกับเจตนารมยของมาตรา 71 มาตรา 72 และ
มาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 และการปรับเปล่ียนระบบ
บริหารงานบุคคลภาครัฐ  โดยยึดหลักการของระบบการบริหารภาครัฐแนวใหม และการบริหารงาน
มุงผลสัมฤทธ์ิ  โดยนําไปใชพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน  ใหรางวัลและเงินตอบแทนอ่ืนๆ แก         
ขาราชการ  ใหเปนไปตามหลักการของระบบคุณธรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานแกประชาชน และใหใชหลักเกณฑและวิธีการนี้  ตั้งแตวันท่ี 1  เมษายน 2544  เปนตนไป 
โดยมีหลักการท่ีจะพิจารณาจายคาตอบแทนและบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ บนพ้ืนฐานของ         
ผลสําเร็จและสัมฤทธ์ิผลของงาน  โดยมีการประเมินท้ังประสิทธิภาพประสิทธิผล  ความประหยัด
และความคุมคาของผลงานตอราชการและประชาชน  ซ่ึงมีการกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานไว
อยางชัดเจน  เพ่ือใหผูบังคับบัญชาใชเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และเปนเครื่องมือชวย
ในพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนและการบริหารอ่ืน ๆ   สําหรับหลักเกณฑ  สรุปได  ดังนี้

1. ก.พ.มีมติใหกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานท่ีใชรวมกันสําหรับทุกตําแหนง    และ
ทุกสวนราชการ ดังนี้ 

1.1  คุณภาพผลงาน
1.2  ปริมาณงาน
1.3  ทันเวลา

    1.4  ผลลัพธ ประโยชนในการนําไปใชและประสิทธิผลของงาน
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    1.5 การประหยัดทรัพยากรและความคุมคาของผลงาน
ท้ังนี ้  ก.พ  มีมติใหหัวหนาสวนราชการกําหนดใหมีตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นได

ตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจ  และสภาพการปฏิบัติงานของขาราชการในตําแหนงตางๆ
2.  ใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูประเมิน  และ

ผูไดรับการประเมิน  โดยจัดทําไวเปนหลักฐานของทางราชการ
3.ใหประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  ของขาราชการพลเรือน

สามัญปละ 2 ครั้ง  ตามรอบปงบประมาณคือ  ครั้งท่ี 1  ระหวางวันท่ี  1  ตุลาคม - 31  มีนาคม  ของป
ถัดไป   ครั้งท่ี 2  ระหวางวันท่ี 1 เมษายน - 30 กันยายน  ของปเดียวกัน

4. การประเมินประสิทธิภาพของขาราชการเพ่ือนํามาใชเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ
ท้ัง 2 ครั้ง  ใหพิจารณาใหสอดคลองกับระบบการเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีปรับปรุงใหมท่ีมี 3 รูปแบบ 
คือไมไดขั้น  ครึ่งขั้น  และหนึ่งขั้น โดยจัดผลประเมินเปน 3 ระดับ คือ ผลงานดีเดน ผลงานดี และ
ผลงานปกติ   ท้ังนี้    ใหคณะกรรมการตรวจสอบระดับกรม  เปนผูตรวจสอบการใชงบประมาณการ
เล่ือนขั้นเงินดังกลาวดวย

5.ใหนําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการไป
ใชในการพิจารณาใหเงินรางวัลพิเศษประจําปตามท่ีกําหนดใหมดวย โดยสวนราชการตองนํา       
ขอตกลงผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดดังกลาว ไปเสนอคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและ    
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือพิจารณาตอไป

6. ใหนําระบบเปดในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตร ี   ในวันท่ี  17
มิถุนายน 2540  มาใชพิจารณาเสนอเล่ือนขั้นเงินเดือนครั้งท่ี 1  และครั้งท่ี 2 รวมท้ังการพิจารณาให
รางวัลพิเศษประจําปดวย

7.ใหใชหลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
สําหรับขาราชการทุกระดับ และเม่ือ ก.พ.ไดกําหนดเรื่องการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของนักบริหารระดับสูงแลวก็ใหใชหลักเกณฑดังกลาวตอไป

8. กรณีอ่ืน ๆ  ท่ีสวนราชการพิจารณาเหตุผลและความจําเปนรวมกับสํานักงาน ก.พ.ท่ี
จะกําหนดหลักเกณฑเพ่ิมขึ้น  หรือแตกตางตามลักษณะงาน  และสภาพการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ

หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2544

จากการท่ี ก.พ.ไดออกกฎ ก.พ. วาดวยการเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544  ซ่ึง ก.ค.มีมติให
นํา กฎ ก.พ. มาใชบังคับกับขาราชการครูโดยอนุโลม   และ ก.พ.ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
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ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญ  ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจํา   
ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ. 2544  ซ่ึง อ.ก.พ. สปช.              
อ.ก.ค. สปช.  มีมติเห็นชอบในหลักการใหรวมการคํานวณวงเงินและโควตาเล่ือนขั้นเงินเดือนของ             
ขาราชการพลเรือนสามัญและขาราชการครูเปนโควตาเดียวกัน  ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาต ิ จึงกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนใหถือ
ปฏิบัติโดยใหยกเลิกหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการประจําป  
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ.2540 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2541 และ
หนังสือส่ังการอ่ืนท่ีขัดแยงกับหลักเกณฑนี ้โดยใหใชหลักเกณฑนี้ในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน
ขาราชการ  ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2544  เปนตนไป  โดยมีหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ สรุปได  ดังนี้

1.การพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาเล่ือนขั้น       
เงินเดือนตามกฎ ก.พ.วาดวยการเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544  รวมท้ังหลักเกณฑและแนวปฏิบัติใน
กรณีตาง ๆ ซ่ึงองคกรกลางบริหารงานบุคคลท่ีเกี่ยวของไดมีมติอนุมัติเปนหลักการใหผูบังคับบัญชา
ผูมีอํานาจส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน  พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการเปนกรณีพิเศษเฉพาะ
รายได

2. เกณฑการลาบอยครั้ง   ไดแกการลาท่ีเกิน 6  ครั้งขึ้นไปสําหรับขาราชการท่ีปฏิบัติ
ราชการในโรงเรยีน  และลาเกิน 8 ครั้งขึ้นไปสําหรับขาราชการท่ีปฏิบัติราชการในสํานักงานซ่ึงไม
ใชโรงเรียน  แตสําหรับขาราชการท่ีลาเกินจํานวนครั้งท่ีกําหนด   ถาวันลาไมเกิน 15 วันทําการ  และ
มีผลการปฏิบัติงานดีเดน    ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน  อาจพิจารณาผอนผันให
เล่ือนขั้นเงินเดือนได  การลาตอไปนี้ไมถือวาเปนการลาบอยครั้ง  1) การลาอุปสมบทหรือลาไป
ประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาราเบีย เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวาง
ลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน  2) ลาคลอดบุตรไมเกิน 90 วัน  3) ลาปวยซ่ึงจําเปนตอง
รักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ 4) ลาปวย
เพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติ
ราชการตามหนาท่ี  5) ลาพักผอน  6) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล  7) ลาไป
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ

3. เกณฑท่ีถือวามาทํางานสายเนือง ๆ  ไดแก มาทํางานสายเกิน 8 ครั้งสําหรับขาราชการ
ท่ีปฏิบัติราชการท่ีโรงเรียนและมาทํางานสายเกิน 9  ครั้ง  สําหรับขาราชการท่ีปฏิบัติราชการท่ีสํานัก
งานซ่ึงไมใชโรงเรียน
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4.  การกําหนดวงเงินและโควตาสําหรับการเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ   โดยแบงกลุม
วงเงินและโควตาเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการเปน 2 กลุม ไดแก กลุมระดับ 1-8 และกลุมระดับ 9-11
ซ่ึงกลุมนี้จะพิจารณาวงเงินและโควตาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
            5.การคํานวณวงเงินและโควตาสําหรับการเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการแตละกลุม      
การเล่ือนขั้นเงินเดือนครั้งท่ี 1  ครึ่งปแรก ใหเล่ือนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น  ไดไมเกินรอยละ 15  ของ
จํานวนขาราชการท่ีครองอัตราอยู    ณ  วันท่ี  1  มีนาคม  โดยรวมขาราชการท่ีไดรับเงินตอบแทน
พิเศษในอัตรารอยละ 4 ไวในโควตานี้ดวย   สําหรับการเล่ือนขั้นเงินเดือนครั้งท่ี 2 ครึ่งปหลัง ให
เล่ือนขั้นเงินเดือนไดภายในวงเงินไมเกินรอยละ 6  ของอัตราเงินเดือนรวมของขาราชการท่ีมีผูครอง
อยู  ณ  วันท่ี 1  กันยายน  โดยใหนําจํานวนเงินท่ีใชเล่ือนขั้นไปแลวเม่ือวันท่ี 1 เมษายน (ไมรวมเงิน
ตอบแทนพิเศษ)มาหักออกกอน ท้ังนี้ จํานวนผูไดรับการเล่ือนขั้นเงินเดือนรวมท้ังป 2 ขั้นจะตองไม
เกินรอยละ 15 ของจํานวนขาราชการท่ีครองอัตราอยู ณ วันท่ี 1 มีนาคม โดยรวมขาราชการท่ีไดรับ
เงินตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ 4 ไวในโควตานี้ดวย และใหใชสําหรับ 1)การเล่ือนขั้นเงินเดือน 
ณ วันท่ี 1 ตุลาคม   2) การเล่ือนขั้นเงินเดือนเพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ  3)การให
เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการผูไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ/ระดับ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม

6. การใชวงเงิน และโควตาเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการของสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัด วงเงินและโควตาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติจัดสรรตามขอ 5 เปน
ของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดโดยรวม และใหสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดจัดสรร
ใหสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอ ในรูปคณะกรรมการ  โดยใหจัดสรรตามรายการตอ
ไปนี ้ในสัดสวนท่ีเหมาะสม   1)โอกาสและสิทธิของขาราชการในสังกัดไดรับการพิจารณาเล่ือนขั้น     
เงินเดือนโดยท่ัวถึงตามเกณฑการประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
กําหนด 2) ปริมาณงานและความยากลําบากในการปฏิบัติงาน 3)สงเสริมขาราชการท่ีมีผลการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนท่ีประจักษ ท้ังนี้ โควตาเล่ือนขั้นเงินเดือนใหใช
เฉพาะจํานวนเต็มและใหสํารองวงเงินเล่ือนขั้นไวสําหรับการเล่ือนขั้นเงินเดือนใหครอบคลุมทุก
กรณี  และกรณีท่ีการสํารองวงเงินมีผลตอการเล่ือนขั้นเงินเดือนในวันท่ี  1  เมษายน  ใหสํารองเพ่ิม
ในครั้งท่ี 2 นี้ดวย ซ่ึงวงเงินและโควตาท่ีเหลือจากการใชเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีสํานักงานการประถม
ศึกษาจังหวัดไดรายงานสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติแลว  สํานักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไมอนุญาตใหนํามาใชอีก

7. การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ    ใหนําผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ แฟมสะสมงาน  การลาและการรักษาวินัยมาพิจารณาดวย  
โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้
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      7.1   ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน กําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงาน  ตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ

       7.2   ใหผูบังคับบัญชาขั้นตนหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูประเมิน      โดยใชแบบ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการกับขาราชการทุกตําแหนง  
แบบประเมินดังกลาวกําหนดใหถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน   หากสํานักงานการประถมศึกษาจะเพ่ิม
เติมหรือปรับปรุงแกไข ใหแจงขาราชการในสังกัดและสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติทราบดวย

   7.3   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ใหประเมินจากผลงาน   และคุณ
ลักษณะการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน โดยผลการประเมินดีเดน  ระดับ
คะแนนประเมินไมต่ํากวา  90-100%  ควรเล่ือนขั้นเงินเดือน  1  ขั้น ผลการประเมินเปนท่ียอมรับได  
ระดับคะแนนประเมินไมต่ํากวา  60-89%  ควรเล่ือนขั้นเงินเดือน  0.5  ขั้น   และผลการประเมินตอง
ปรับปรุง  ระดับคะแนนต่ํากวา  60%  ไมควรเล่ือนขั้นเงินเดือน

7.4 ใหผูบังคับบัญชาหรือผูประเมิน  นําผลการประเมินครั้งท่ี  1  จัดลําดับเรียงจาก
ผลการประเมินดีเดน ผลการประเมินเปนท่ียอมรับไดและผลการประเมินตองปรับปรุง ไวใหชัดเจน  
เพ่ือพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนครั้งท่ี  1 และประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนครั้งท่ี  2

      7.5  การประเมินแตละครั้ง  ใหนําระบบเปดในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนมา
ถือปฏิบัติ  โดยใหผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย  ประกาศรายช่ือผูท่ีมีผลการประเมินดีเดน
ในท่ีเปดเผยใหทราบท่ัวกัน
 7.6  ผูท่ีไดรับการพิจารณาใหเล่ือนขั้นเงินเดือน  0.5  หรือ 1 ขั้น  ซ่ึงไดรับเงินเดือน
ถึงขั้นสูงของอันดับ/ระดับอยูแลว  ใหไดรับ  เงินตอบแทนพิเศษ  โดยจายควบกับเงินเดือนเปนระยะ
เวลา  6  เดือน ในอัตรารอยละ  2  (กรณี  0.5  ขั้น)  และรอยละ  4  (กรณี  1  ขั้น)  ของอัตราเงินเดือน
ท่ีไดรับอยู  โดยครั้งท่ี  1  ครึ่งปแรก  ผูท่ีไดรับเงินตอบแทนพิเศษ ในอัตรารอยละ  4  กรณีไดรับการ
พิจารณาใหเล่ือน  1  ขั้น  โควตา  1  ขั้น  จะตองรวมอยูกับขาราชการผูไดรับเงินเดือนไมถึงขั้นสูง
ของอันดับ/ระดับหรือของตําแหนง  และ ครั้งท่ี  2  ครึ่งปหลัง  เงินตอบแทนพิเศษทุกกรณีใหรวม
อยูในวงเงินรอยละ  6

7.7 ระยะเวลาการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการในรอบปงบประมาณ  ใหประเมิน  2  ครั้ง โดยครั้งท่ี  1  ครึ่งปแรก  ระหวางวันท่ี  1  
ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม  ของปถัดไป   และครั้งท่ี  2  ครึ่งปหลัง  ระหวางวันท่ี  1  เมษายน  ถึง  30  
กันยายน  ของปเดียวกัน
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8.  การพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเล่ือนขั้นเงินเดือนแตละครั้งใหจัดทําบัญชี  โดยให
โรงเรียนจัดทําบัญชีเรียงลําดับท่ีความดีความชอบแลวคณะกรรมการกลุมโรงเรียนกล่ันกรองและจัด
ลําดับท่ีความดีความชอบผูไดรับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนตามท่ีโรงเรียนเสนอ และจัดทําบัญชี  
โดยในแตละครั้งใหเสนอตอสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอพรอมดวยบัญชีและ
เอกสารตามท่ีโรงเรียนสง กลุมโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครให
เสนอตรงตอสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ท้ังนี้  คณะกรรมการกลุมโรงเรียนจะ
เปล่ียนแปลงตัวบุคคลจากท่ีโรงเรียนเสนอมิได  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอนําผล
การพิจารณาของกลุมโรงเรียนและผลการพิจารณาของหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอ ใน
สวนของผูบริหารโรงเรียนและขาราชการในสํานักงาน  มาจัดลําดับท่ีความดีความชอบและทําบัญชี
หมายเลข 1 และหรือ บัญชีหมายเลข  2   เปนของสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอ  แลว
นําผลการพิจารณาเฉพาะขาราชการครูเสนอตอคณะกรรมการการประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอ
พิจารณา

ในกรณีท่ีหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอ พิจารณาเห็นวา การพิจารณาความดี
ความชอบท่ีกลุมโรงเรียนเสนอมานั้น  ยังไมเหมาะสม  อันเปนเหตุใหขาราชการไมไดรับความเปน
ธรรม  หรือถูกกล่ันแกลง  โดยมีเหตุผลและหลักฐานปรากฏชัดเจน  ใหหัวหนาการประถมศึกษา
อําเภอ/กิ่งอําเภอเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมใหคณะกรรมการการประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอ 
พิจารณาได  แลวรายงานผลการพิจารณาเสนอขอเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําปของขาราชการพรอม
บัญชีหมายเลข  1  และหรือ  2 ถึงบัญชีหมายเลข  4  สงสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด โดย  
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนําผลการพิจารณาของคณะกรรมการการประถมศึกษาอําเภอ/กิ่ง
อําเภอ  และผลการพิจารณาของผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัด  ในสวนของหัวหนาการ
ประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอและขาราชการในสํานักงาน  มาจัดทํางบหนาบัญชีหมายเลข  1  และ
หรือ บัญชีหมายเลข  2  แลวนําผลการพิจารณาเฉพาะขาราชการครูเสนอขอความเห็นชอบตอคณะ
กรรมการการประถมศึกษาจังหวัด ในกรณีท่ีผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดเห็นวา การ
พิจารณาความดีความชอบท่ีสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอเสนอนั้นยังไมเหมาะสม 
อันเปนเหตุใหขาราชการไมไดรับความเปนธรรม หรือถูกกล่ันแกลง โดยมีเหตุผลและหลักฐาน
ปรากฏชัดเจน ใหผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดเสนอความเห็นเพ่ิมเติมใหคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาจังหวัดพิจารณาได

9. การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการท่ีมาชวยราชการระหวางสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัด  ใหพิจารณา  เปน 2 กรณี คือ  1)  กรณีท่ีมาชวยราชการระหวางครึ่งป  โดยมี
ผลการปฏิบัติงานคาบเกี่ยวกันท้ังสองทาง  ใหสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดท่ีขาราชการมาชวย
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ราชการ  พิจารณาผลการปฏิบัติงานในชวงท่ีชวยราชการ  แลวเสนอความเห็นไปยัง สํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดตนสังกัดของขาราชการผูนั้นเปนผูพิจารณาส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน โดยนําผลการ
ปฏิบัติงานกอนท่ีจะไปชวยราชการมาประกอบการพิจารณา  2)กรณีท่ีมาชวยราชการโดยมีผลการ
ปฏิบัติงานทางสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดท่ีชวยราชการครบครึ่งป  ใหสํานักงานการประถม
ศึกษาจังหวัดท่ีขาราชการมาชวยราชการเปนผูพิจารณา   แลวแจงผลการพิจารณาไปใหสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดตนสังกัดเปนผูส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน

10.  การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการท่ีไดรับการเล่ือนหรือแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงใหม(ยาย)หรือรับโอนมาจากสวนราชการอ่ืนในระหวางครึ่งปของการเล่ือนขั้นเงินเดือนใน
แตละครั้ง ใหสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดท่ีรับยายหรือรับโอน เปนผูพิจารณาส่ังเล่ือนขั้น  
เงินเดือน โดยนําผลการปฏิบัติงานจากสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหรือสวนราชการเดิมมา
ประกอบการพิจารณา

11. การตัดโอนวงเงินและหรือโควตาเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการตามขอ  9
และ ขอ  10  ยกเวนกรณีรับโอนจากตางสังกัด  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดซ่ึงกรณีดังกลาว
ไมสามารถตัดโอนโควตาระหวางกรมได    ใหแจงสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดท่ีเกี่ยวของ
ทราบ และแจงสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ   เพ่ือดําเนินการตัดโอนวงเงิน
และหรือโควตาในแตละครั้ง

12. การเสนอผูมีอํานาจส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการครูระดับ  7  ขึ้นไป ท่ีเลขาธิการ
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ  มิไดมอบอํานาจการส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนใหผูอํานวยการ      
การประถมศึกษาจังหวัด   และขาราชการพลเรือนสามัญ อันดับ  7  ขึ้นไป   ใหสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดจัดทําบัญชีรายละเอียดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการแนบทายคําส่ัง จํานวน 
10 ชุด โดยแยกขาราชการครูและขาราชการพลเรือนสามัญคนละบัญชี  พรอมยืนยันกันเงินเล่ือนขั้น 
สงสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาต ิ   เพ่ือส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน  สําหรับขาราชการท่ี
เกษียณอายุราชการหรือลาออกตามโครงการเปล่ียนเสนทางชีวิต : เกษียณกอนกําหนด  จัดทําบัญชี
รายละเอียดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการแนบทายคําส่ังแลวแตกรณีโดยไมตองแยกขาราชการ
ครูและขาราชการพลเรือนสามัญ  และสําหรับขาราชการครูระดับ  7  ขึ้นไปและขาราชการพลเรือน
สามัญอันดับ 4 ลงมา ซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติมอบอํานาจการส่ังเล่ือน
ขั้นเงินเดือนใหผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัด     และขาราชการพลเรือนสามัญอันดับ  5-6  
ซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  ใหสํานัก
งานการประถมศึกษาจังหวัดเสนอผูมีอํานาจส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน  ในกรณีไมเล่ือนขั้นเงินเดือนใน
แตละครั้งใหแกขาราชการผูใดใหผูบังคับบัญชาช้ีแจงเหตุผลใหขาราชการผูนั้นทราบ
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13.การจัดเก็บแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ 
เม่ือนําไปใชตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดแลวใหดําเนินการดังนี ้ คือ  ครั้งท่ี  1  ครึ่งปแรก เก็บไวท่ี     
ผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูประเมิน  ครั้งท่ี  2  ครึ่งปหลัง หลังจากใหคําปรึกษาและแนะนําแกผูรับการ
ประเมินแลว ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูประเมิน จัดเก็บแบบประเมินของผูใตบังคับบัญชาไวเปน
ประวัติการทํางานของขาราชการผูนั้นท่ีหนวยงานตนสังกัด

องคประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ

ในการเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ มาตรา 72 วรรคหนึ่ง    แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 บัญญัติใหผูบังคับบัญชาพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณ
งาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีไดปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการ
ปฏิบัติงาน  ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ   สําหรับการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของขาราชการคร ู นั้น พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการคร ู พ.ศ. 2535  
มาตรา 60 บัญญัติไววา การเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการคร ู ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาโดยคํานึงถึง
คุณภาพและปริมาณงานของตําแหนง และผลของงานท่ีไดปฏิบัติมา การรักษาวินัย  ตลอดจนความ
สามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ค. 
ซ่ึง ก.ค.ไดมีมติใหนํากฎ ก.พ.ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535      
วาดวยการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการพลรือนสามัญ มาใช
บังคับกับขาราชการครูโดยอนุโลม  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติจึงได
กําหนดองคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของขาราชการสังกัดสํานักงานการประถม
ศึกษาแหงชาต ิ   ประกอบดวยแฟมสะสมงาน    การลา   การรักษาวินัย  และผลการประเมิน       
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ  โดยใชแบบประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ ซ่ึงประเมินในดานผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน

แฟมสะสมงาน
การบริหารงานบุคคลสมัยใหมเปนระบบและการบริหารท่ีอยูบนพ้ืนฐานของหลักการ 

หลักวิชา  มาตรฐาน  หลักเกณฑ วิธีการและขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง  ครบถวน  เปนระบบและ 
ทันสมัยตามกระบวนการบริหารงานบุคคลในปจจุบัน   ขอมูลสารสนเทศตาง ๆ  เกี่ยวกับบุคคล     
จึงเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญและจําเปนสําหรับประกอบการพิจารณาบรรจุ  แตงตั้ง  โอน  ยาย             
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การประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบและเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําป64         
แฟมสะสมงานจึงเปนแฟมท่ีรวบรวมเอกสารและรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับประวัติบุคคล ขอมูล 
คุณวุฒิการศึกษา ประวัติการฝกอบรม การเขารวมประชุมสัมมนาปฏิบัติการ ตลอดจนประวัติการ
ไดรับบําเหน็จความชอบ  รางวัล  หรือการยกยองชมเชย  รวมท้ังรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับผลงาน
หรือผลการปฏิบัติงานของบุคคล ท้ังผลงานเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ ซ่ึงไดจัดทําขึ้นอยางเปนระบบ 
ถูกตอง ครบถวนและทันสมัยสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการบริหารงานบุคคล   และพัฒนาการ
บริหารดานตาง ๆ ของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ65  ซ่ึง สุวิทย  มูลคํา  ไดใหความหมายของ
แฟมสะสมงานไววา  หมายถึงส่ิงท่ีเก็บรวบรวมตัวอยางหรือบางสวนของหลักฐาน ท่ีแสดงถึง      
ผลสัมฤทธ์ิ ความพยายามหรือความถนัดของบุคคลหรือประเด็นท่ีตองการจัดทําแฟมสะสมงานไว
อยางเปนระบบ   โดยบุคคลนั้นและบุคคลท่ีเกี่ยวของมีสวนรับผิดชอบในการจัดทําแฟมสะสมงาน
รวมกัน66  สําหรับ โกวิท ประวาลพฤกษ ไดใหความหมายของแฟมสะสมงานหรือแฟมพัฒนางาน
(Portfolio)ไววา เปนเอกสารรวบรวมขอมูล รายงานการทํางานหรือผลการทํางานของเจาของ
Portfolio นั้น แลวจัดเก็บไวอยางเปนระบบ  อาจเก็บเปนแฟม  เปนกลอง  เปนกระเปา และเปนการ
ประเมินท่ีคํานึงถึงการทํางานและผลการทํางาน67 โดยมีโครงสรางของแฟมสะสมงานซ่ึงประกอบ
ดวย   1) ขอมูลสวนตัว  เชน วันเดือนปเกิด  ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ความสนใจ 
ความช่ืนชมหรือช่ืนชอบตอผลงานตาง ๆ  ลักษณะพิเศษสวนตัว เปนตน  2) ประสบการณและความ
สําเร็จของงานในอดีตท้ังดานปริมาณและคุณภาพ  และความชํานาญการหรือความเช่ียวชาญ  เชน  
การเขา  อบรม/ประชุมสัมมนา  การศึกษาดูงานดานการศึกษา  การเปนวิทยากร การไดรับคํายกยอง
ชมเชยหรือการไดรับรางวัล  เปนตน  3)  ผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรม68  ซ่ึงสอดคลองกับ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติท่ีแบงสาระสําคัญของขอมูลท่ีจะบันทึกเปน 3 

                                                       
          64สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ  คูมือการจัดทําแฟมบุคคลและ
ผลงานของบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
คุรุสภาลาดพราว,  2543), 1.
          65 เรื่องเดียวกัน, 2.
          66สุวิทย  มูลคํา,  แฟมสะสมงาน PORTFOLIO (กรุงเทพ :บริษัท ที.พี. พริ้นท จํากัด,
2540),7.
          67โกวิท  ประวาลพฤกษ,  พัฒนาการศึกษาแทและแฟมพัฒนางาน  (กรุงเทพมหานคร :
บริษัท เดอะมาสเตอรกรุป แมเนจเม็นท จํากัด, 2542), 40.
          68เรื่องเดียวกัน, 41.
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สวน   คือ    1) ขอมูลเกี่ยวกับบุคคล ไดแก รายละเอียดขอมูลสวนบุคคลท่ีสําคัญของเจาของแฟม   
2) ขอมูลผลงานหรือผลการปฏิบัติงานเชิงปริมาณไดแก ขอมูลเกี่ยวกับผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน
ท้ังหมดของบุคคลในรอบป  โดยอาจบันทึกเปนผลงานในแตละวันแตละสัปดาห กอนท่ีจะสรุปเปน
ผลงานรายเดือน 3)  ขอมูลผลงานหรือผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ  ไดแก  ขอมูลผลงานหรือ      
ผลการปฏิบัติงานซ่ึงเปนท่ียอมรับวามีคุณภาพของงานสูง มีความสําคัญ มีความยากและมี            
คุณประโยชนตอสวนรวม69

จากท่ีกลาวมา แฟมสะสมงานนับวาเปนเอกสารท่ีสําคัญเนื่องจากเปนเอกสารท่ีรวบรวม
และแสดงรายละเอียดขอมูลท้ังดานประวัติสวนตัว ผลงานในดานเชิงปริมาณและคุณภาพของ
บุคลากรซ่ึงมีหนาท่ีปฏิบัติงานในหนวยงาน

การลา
การลาของขาราชการนั้น ถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.253570

และระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.253971  โดยแบงประเภทการลาออกเปน 8 
ประเภท คือ 1)  การลาปวย  2)  การลาคลอดบุตร  3)  การลากิจสวนตัว  4)  การลาพักผอน  5) การ
ลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย  6) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล                                                                                                                                                                                                                                                                
 7) การลาไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย  8) การลาไปปฏิบัติงานในองคการ
ระหวางประเทศ   และ 9) การลาติดตามคูสมรส                                                                                                                                                                                                                                                                

การท่ีขาราชการจะไดเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําครึ่งปนั้น ในเรื่องการลา ในครึ่งปท่ีแลว
มาตองไมลาบอยครั้งหรือมาสายเกินจํานวนครั้งท่ีกําหนด และมีวันลากิจและลาปวยไมเกินยี่สิบ
สามวันทําการซ่ึงไดกลาวถึงในหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติแลว

                                                       
          69สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ คูมือการจัดทําแฟมบุคคลและ
ผลงานของบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด,  3-5.

70“ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ  พ.ศ.2535,”  ราชกิจจานุเบกษา  เลมท่ี   109
ตอนท่ี  2  (9  มกราคม  2535) : 37.

71“ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2539,”  ราชกิจจานุเบกษา
เลม  113  ตอนพิเศษ  12 ง  (3  พฤษภาคม  2539) : 1.
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การรักษาวินัย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวองคปจจุบัน  พระราชทานพระราชดํารัสแกครูอาวุโส

ประจําป 2522  วันอังคารท่ี    28  ตุลาคม  2523   ความวา

           ครูท่ีแทนั้นเปนผูทําแตความดี  คือ  ตองขยัน และอุตสาหะพากเพียร  ตองเอื้อเฟอเผื่อแผ  และ
          เสียสละ  ตองหนักแนน  อดกลั้นและอดทน  ตองรักษาวินัย  สํารวม   ระวังความประพฤติปฏิบัติของ
          ตน   ท่ีไมสมควรแกเกียรติภูมิของตน    ตองต้ังใจใหม่ันคงแนวแน    ตองซื่อสัตย   รักษาความจริงใจ
          ตองเมตตา   หวังดี   ตองวางใจเปนกลาง   ไมปลอยไปตามอํานาจอคติ    ตองอบรมปญญาใหเพิ่มพูน
          สมบูรณข้ึน  ท้ังดานวิทยาการ  และความฉลาด รอบรูในเหตุผล72

จากพระบรมราโชวาทองคนี ้ จะเห็นไดวา ผูท่ีจะเปนครูท่ีแทตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้น จะตองเปนบุคคลท่ีมีความพิเศษ ตองเปนผูท่ีมีจิตใจสูง73ทรงเนน
ใหครูตองรักษาวินัยซ่ึงเปนเรื่องสําคัญและจําเปนท่ีจะตองสรางใหเกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแตหนวยยอย
ของสังคม  ไดแก  บาน โรงเรียน ไปจนถึงหนวยใหญ  ไดแก  องคกร  ชุมชนและประเทศชาติ     ใน
สวนของหนวยงานในระดับโรงเรียน  ครูเปนปจจัยสําคัญท่ีมีสวนสรางวินัยใหเกิดขึ้นกับนักเรียน
และประการท่ีสําคัญคือ  ครูตองสรางวินัยใหเกิดขึ้นกับตนเองกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีจะผลักดัน
และเปนกลไกในการสรางวินัยใหเกิดกับตัวครู  คือ  ผูบริหารโรงเรียน74 วินัยจึงปนเครื่องมือในการ
บริหารงานบุคคลท่ีชวยพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  การสรางคนใหมีวินัยจึงเปนเหตุผล
และเปนปจจัยสําคัญตอการสรางงานใหมีคุณภาพและมีประสิทธิผล     อีกท้ังนําความเจริญกาวหนา
มาสูสังคมและประเทศชาติโดยสวนรวม
  ความหมายของวินัย   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหนิยามคําวา 
วินัย หมายถึง  การอยูในระเบียบ  แบบแผน  ขอบังคับ75  ซ่ึงตรงกับความหมายของคําภาษาอังกฤษ 
วา  Discipline  พจนานุกรมของเวปสเตอร(Webster)   ใหคําจํากัดความและความหมายของวินัยไว

                                                       
72กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการขาราชการคร,ู ความเปนครูสถิตใน

หทัยราช  (กรุงเทพมหานคร : บริษัทรุงศิลปการพิมพ(1977) จํากัด, 2539. พิมพเนื่องในวโรกาส
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ป), 37.

73เรื่องเดียวกัน.
74สํานักงานคณะกรรมการขาราชการคร,ู การบริหารงานวินัยขาราชการครู

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการันตการพิมพ, 2536), 75.
          75 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525, พิมพครั้งท่ี 2
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน, 2526), 744.
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หลายประเด็น  กลาวคือ 1) วินัยเปนการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาการควบคุมตนเอง  ความประพฤติหรือ
ความเปนระเบียบและประสิทธิภาพ (Training that develops self - control, charactor of order lines 
and efficiency) 2) วินัยเปนการควบคุมตนเอง ความประพฤติท่ีเปนระเบียบ(The result of such 
training self - control conduct : orderly conduct)  3) วินัยเปนการยอมรับและปฏิบัติตามการบังคับ
บัญชาและการควบคุม(Acceptance of or submission to authority and control) 4)วินัยเปน      
ปฏิบัติการเพ่ือแกไขความประพฤติหรือลงโทษ(Treatment that corrects of punishes)76  เมกกินสัน  
(Meginson)ไดอธิบายความหมายของวินัย(discipline)วา มาจากคําวา  disciple  ซ่ึงแปลวา ผูปฏิบัติ
ตาม(follorier) เม่ือพูดถึง คําวา วินัย(discipline)   จะมีความหมายตามแตจะมองกันในแงใด  ซ่ึงมีอยู
ดวยกันสามประการ  คือ 1) วินัย ในลักษณะของการควบคุมตนเอง(self - control) มุงไปในทางท่ีจะ
พัฒนาตนเอง เพ่ือปรับตัวใหเขากับความจําเปน และความตองการ เรียกวา อัตวินัย(self - discipline)
2) วินัยในลักษณะท่ีเปนเง่ือนไขท่ีทําใหมีพฤติกรรมอันเปนระเบียบ(condition for orderly 
behavior)  3) วินัยในลักษณะท่ีเปนกระบวนการนิติธรรม(judicial dueprocess) มุงไปท่ีการดําเนิน
การตามกําหนดกฎเกณฑ ในการพิจารณาความผิดทางวินัย ซ่ึงจะมีการออกกฎหรือระเบียบ กําหนด
การอันพึงปฏิบัติหรือหามปฏิบัต ิ  กําหนดโทษของการฝาฝน และการดําเนินการลงโทษผูกระทําผิด 
ท้ังนี้ โดยมีแนวคิดตั้งอยูบนสมมติฐานส่ีประการ คือ 1) ขอปฏิบัติตองชอบธรรม 2) ลูกจางตองรู  
ชัดเจนวาจะใหปฏิบัติอยางไร  3) นายจางมีสิทธิท่ีจะไดกําลังงานจากคนท่ีมีวินัยและรวมแรงรวมใจ 
4) ผูบริหารมีอํานาจท่ีดําเนินการทางวินัยแกผูฝาฝนระเบียบ77  นอกจากนี้ สํานักพัฒนาระบบบริหาร 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิไดใหความหมายของวินัยวา  หมายถึง ระเบียบ
แบบแผนขอปฏิบัติท่ีกําหนดขึ้นไวสําหรับใหคนในองคการเดียวกันยึดถือปฏิบัติรวมกัน และ       
ใชเปนเครื่องมือกําหนดกระบวนการทางนิติธรรมวา การกระทําใดเปนการกระทําผิดวินัยหรือ    
การกระทําใดท่ีไมเปนการผิดวินัย78

                                                       
76Webster’s World Dictionary of the American Language (New York : The World

Publishing  Company, 1968), 416.
77Leon C. Megginson, Personnel and Human Resources Administration, 3rd ed.

(Homewood : Richard D. Irwin, 1997), 468-470.
78สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ สํานักพัฒนาระบบบริหาร, คูมือ

การดําเนินการทางวินัยและมาตรฐานการพิจารณาโทษของ อ.ก.ค.,อ.ก.พ.สปช. (กรุงเทพมหานคร :
หางหุนสวนจํา กัด เจ เอ็น ที, 2542), 1.
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จากความหมายหลายความหมายท่ีมีผูกลาวถึงเกี่ยวกับวินัย จะเห็นไดวา การมีวินัยท่ีแท
จริงนั้น มิใชวาจะตองใหคอยบังคับกันอยูตลอดเวลา แตตองปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกตองดีงามโดยตัวของ
ตัวเอง หรือโดยท่ีตนเองเห็นดีเห็นชอบ หรือท่ีเรียกวา “การมีวินัยในตัวเอง”

สําหรับวินัยขาราชการคร ูนั้น หมายถึง  ขอกําหนดเชิงพฤติกรรมสําหรับขาราชการคร ู
ในการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนขอบังคับท่ีกําหนด ท้ังนี้ เพ่ือใหการปฏิบัติติงานบรรลุเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ วินัยขาราชการคร ูมีสวนประกอบสําคัญ 2 ประการ คือ  1) วินัยของขาราชการ 
ท่ีมุงควบคุมใหขาราชการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ รวมไปถึงการปฏิบัติตนเอง
ตอครอบครัว สังคม ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานและประเทศชาติ  2) วินัยของขาราชการคร ู เปน
ขอกําหนดเฉพาะเพ่ือใหขาราชการครูปฏิบัติเพ่ิมนอกเหนือจากขอปฏิบัติของขาราชการอ่ืนซ่ึงไดแก 
ระเบียบ  แบบแผน  ขอบังคับ ท่ีกําหนดสําหรับผูท่ีมีอาชีพคร ูใหถือปฏิบัติ  และรวมไปถึงระเบียบ
คุรุสภา วาดวย จรรยาบรรณคร ูพ.ศ.2539

การรักษาวินัย  หมายถึง การประพฤติ การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ และขอบังคับ
ของทางราชการ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการคร ู พ.ศ. 2523 มาตรา 4  และ
มาตรา  61  และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535     ซ่ึงไดกําหนดบทวินัยไว
ตั้งแตมาตรา  80  ถึงมาตรา 101 โดยแบงลักษณะของวินัยขาราชการไดเปน 7 ลักษณะ คือ

1.  วินัยตอประเทศชาติ   ประกอบดวยมาตรา 81 มาตรา 85 และมาตรา86
 2.  วินัยตอระบบราชการ  ประกอบดวยมาตรา  82  มาตรา  85  มาตรา  87  มาตรา  91
และมาตรา 92

3.  วินัยตอผูบังคับบัญชา  ประกอบดวยมาตรา  88  มาตรา  89 และมาตรา 90
   4.  วินัยในหนาท่ีผูบังคับบัญชา  ประกอบดวยมาตรา  99

5. วินัยตอผูรวมงาน  ประกอบดวยมาตรา 93
              6.  วินัยตอประชาชน  ประกอบดวยมาตร 94
              7. วินัยตอตนเอง  ประกอบดวยมาตรา  82  มาตรา  92  มาตรา93  มาตรา  95  มาตรา 96
มาตรา 97และมาตรา 9879

 ดังนั้น พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และกฎ ก.พ.  วาดวยการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน  พ.ศ. 2544 ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาว จึงกําหนดหามผูบังคับ
บัญชาส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําปใหผูใตบังคับบัญชากรณีท่ีถูกลงโทษทางวินัยท่ีหนักกวาโทษ
ภาคทัณฑ

                                                       
79 เรื่องเดียวกัน,  2.
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อยางไรก็ตาม  วินัยขาราชการก็ตองมีขอบังคับ  มีกฎระเบียบ ขอหามไวเพ่ือเปนแนว
ทางสําหรับปฏิบัติ หากขาราชการฝาฝนหรือทําผิดจากขอกําหนดก็ตองไดรับการลงโทษทางวินัย 
แตหากขาราชการยึดม่ันในความดีงาม ความถูกตอง หรือเรียกไดวามีวินัยในตัวของตัวเองก็เทากับ
วา ขาราชการมีวินัยในตนเอง กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเขียนไวก็เปนเพียงลายลักษณอักษร ไมมีความ
หมายใดหากขาราชการมีวินัยในตนเอง

การรักษาวินัยเปนส่ิงท่ีชวยสรางภาพลักษณของหนวยงานทุกแหง วินัยจึงเปนสวน
สําคัญสําหรับหนวยงานทุกแหง โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับขาราชการซ่ึงทําหนาท่ีบริการประชาชน 
รับผิดชอบสวนรวม จําเปนตองเขมงวดในเรื่องของระเบียบวินัยเปนพิเศษ ท้ังนี้ เพ่ือสรางความ
เล่ือมใสศรัทธา และใหไดรับความรวมมือจากประชาชน ทําใหการดําเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอย ประหยัด มีประสิทธิภาพเพ่ิมประสิทธิผล และสงผลตอความเจริญกาวหนามาสูประเทศ
ชาติ ถาขาราชการขาดวินัยหรือหยอนการปฏิบัติตามระเบียบอันเปนองคประกอบของวินัย ยังแตจะ
นําความเสียหายมาสูงานราชการ ภารกิจท่ีปฏิบัติไมบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด ประชาชนขาด
ความศรัทธาในตัวขาราชการ และสุดทายเกิดการตอตาน หรือยิ่งขาราชการประพฤติไปในทาง
ทุจริต คดโกง ไมเอาใจใสตอหนาท่ี ประพฤติตนไมเหมาะสม อันเนื่องมาจากการขาดวินัย อาจนํา
ประเทศชาติไปสูความหายนะหรือลมสลายได   เจมส แบลก (James Black) กลาววา“วินัยเปน     
รากฐานของการบริหารท่ีสัมฤทธ์ิผล  องคการใดท่ีขาดวินัยแลว  องคการนั้นยอมจะตั้งอยูตอไป    
ไมได80 ถาปราศจากวินัย องคการก็ตั้งอยูไมได วินัยจึงเปนรากฐานของสัมฤทธิผลท้ังปวง81 วินัยเปน
ปจจัยแหงความสําเร็จ ความกาวหนาของบุคคล สังคมและประเทศชาติ ในบรรดาประเทศชาติท่ีมี
ความเจริญกาวหนาท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคมในโลกนี้พบวามีระเบียบวินัยสูง เชน ตรงตอ
เวลา มีระเบียบวินัยในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ รูจักสิทธิหนาท่ี82

 จุดมุงหมายของวินัย หนทางท่ีจะมุงสูจุดหมายอยางใดอยางหนึ่งนั้น ตองดําเนินการ
โดยอยูบนพ้ืนฐานของปทัสถานท่ีเหมาะสม ในทางวินัยก็เชนเดียวกัน ยอมมุงเพ่ือใหผูปฏิบัติอยูใน

                                                       
80James Menzies Black, “The Real Meaning of Discipline,” in Handling Problem of

Discipline : Selected Reprints from AMA Periodicals (New York : American Management
Association, 1966), 3.

81Ibid.
82ธนาคารกสิกรไทย,  เมืองไทยจะรุงเรือง พลเมืองตองมีวินัย  (กรุงเทพมหานคร :

หนึ่งเจ็ดการพิมพ, 2523),  128-129.
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กรอบของปทัสถานท่ีกําหนด จนในท่ีสุดผูปฏิบัตินั้นพึงมีจิตสํานึกท่ีจะปฏิบัติโดยปราศจากการ
บังคับ ซ่ึงเปนลักษณะของการมีวินัยในตนเอง

เอกศักดิ์ คงตระกูล ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของวินัยขาราชการไวดังนี ้คือ (1) เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของขาราชการเปนระเบียบเรียบรอย   (2) เพ่ือใหการดําเนินงานของ  
ขาราชการดําเนินไปสูจุดมุงหมายตามแผนท่ีกําหนดไว (3) เพ่ือใหการบังคับบัญชาในองคการ
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ (4) เพ่ือใหมีความเปนธรรมแกขาราชการในองคการราชการ          
(5) เพ่ือใหเกิดความเจริญรุงเรืองของประเทศชาต8ิ3 โสรัจ แสนศิริพันธ ไดกลาวถึงความมุงหมาย
ของวินัยไวสามประการ คือ (1) เพ่ือความสะดวกเรียบรอย รวดเร็ว ในการปฏิบัติหนาท่ีการงาน       
(2) เพ่ือความสามัคค ี (3) เพ่ือท่ีประเทศชาติจะไดปลอดภัยจากอริราชศัตรู84 อยางไรก็ตาม  ในเรื่อง
ของวินัยจะใชระบบส่ังการอยางเดียวไมได  ซ่ึงเสรี  ลาชโรจน ไดใหทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้วา    เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม จะใชระบบการส่ังการแบบราชการไมได แตตองเสริมสรางใหเกิดขึ้นกับตนเอง 
ตองใหแตละสถานศึกษาหรือแตละหนวยงานสรางคุณธรรม จริยธรรมขึ้นมา ไมควรไปกําหนดวา
ตองทําอยางไร เพราะแตละสถานศึกษาหรือแตละหนวยงานจะเลือกรับไมเหมือนกัน   จุดออนของ
กระทรวงศึกษาธิการ คือ รางนโยบายขึ้นมาแลวส่ังใหหนวยงานแตละระดับปฏิบัติตาม จุดนี้ไมถูก
ตอง ไมตรงกับความตองการของแตละหนวยงาน  เพราะวินัยโดยแทจริงแลวหากเกิดขึ้นจะถาวร
ตลอดไป85

จะเห็นไดวา จากทัศนะดังกลาวนั้น วินัยจึงมีจุดมุงหมายเพ่ือสรางใหคนเกิดวินัยท่ีเปน
วินัยถาวรในตัวเองมากกวาท่ีจะเปนวินัยท่ีปรากฎในรูปแบบของระเบียบหรือขอบังคับ  ท้ังนี้ เพ่ือ
ปลูกฝงใหเกิดวินัยในสองสวนดวยกัน คือ วินัยในตนเองและวินัยในสวนรวม

กรณีวินัยในวิชาชีพโดยเฉพาะนั้น เปนขอปฏิบัติสําหรับผูท่ีประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ดวย 
ซ่ึงนอกจากจะมีจุดหมายเพ่ือความสําเร็จตามจุดประสงคหลักของวิชาชีพนั้น ๆ แลว ยังธํารงรักษา
ความเปนศักดิ์ศรีและของวงการวิชาชีพนั้น ๆ อีกดวย การรับราชการก็เปนการประกอบวิชาชีพ
อยางหนึ่ง  วินัยขาราชการก็เชนเดียวกัน เปนท้ังวินัยและจรรยาบรรณสําหรับวิชาชีพขาราชการดวย 

                                                       
83เอกศักดิ ์ คงตระกูล, “วินัยขาราชการคร,ู” ขาวคณะกรรมการขาราชการคร ู 2, 17

(กุมภาพันธ 2526), : 9.
84โสรัจ  แสนศิริพันธ, การบริหารงานบุคคลรวมสมัย 2527  (กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2526),  261.
85เสร ี ลาชโรจน, การพัฒนาวินัยและจริยธรรมของขาราชการครู  (กรุงเทพมหานคร :

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการคร,ู 2537),  32.
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โดยมีจุดหมายสองประการคือ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงคหลักของทางราชการ และเพ่ือ
ธํารงศักดิ์ศรีของขาราชการ

จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา วินัยขาราชการมีจุดหมายเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตาม          
จุดประสงคของทางราชการ  ท้ังนี้  เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ เชนเดียวกับ
ความมุงหมายของวินัย ท่ีมุงหมายใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย  ท้ังในดานสวนตัวและดาน
สวนรวมตลอดจนความเจริญของประเทศชาติในอนาคตตอไป                                                                                                                                                                                                                                                        

ความสําคัญของวินัย   ประวีณ  ณ นคร กลาววา  วินัยขาราชการมีความสําคัญ คือ       
1. ในดานสวนตัว  วินัยจะเปนเครื่องชวยสรางความด ี  ความเจริญและความสําเร็จใหแกตนเองและ
สงผลความด ี  ความเจริญและความสําเร็จนั้น  ถึงหมูคณะ  ตลอดจนประเทศชาติเปนสวนรวมดวย     
2. ในดานการบริหารงาน  วินัยจะชวยเพ่ิมพลังในการดําเนินงาน  เพราะประสิทธิภาพในการทํางาน
และประสิทธิผลของงานขึ้นอยูกับวินัยของคนทํางาน  3. ในสวนท่ีเกี่ยวกับหัวหนาหนวยงานหรือ  
ผูบังคับบัญชา  ถาผูอยูใตบังบัญชาไมมีวินัย  ยอมเปนภาระแกหัวหนาหนวยงานในการควบคุม  
กํากับดูแล  ผลงานท่ีไดจะไมด ี ตรงกันขาม  ถาผูอยูใตบังบัญชามีวินัยดีจะชวยใหงานสําเร็จ   จึงถือ
วา  วินัยมีความสําคัญตอหัวหนาหนวยงานเปนอยางมาก86  สุปรีญา  อรุโณรัตน  กลาววา  วินัยเปน
เครื่องมืออันหนึ่งในการควบคุม บังคับใหขาราชการประพฤติตามในทางท่ีถูกท่ีควร และปฏิบัติ
หนาท่ีราชการใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ87  และสมาน  รังสิโยกฤษฏ  
ไดกลาวถึงความสําคัญของวินัยไววา  ระเบียบวินัยท่ีใชบังคับในราชการพลเรือนไทย  เพ่ือ
ประโยชนของราชการ  ความเจริญ   ความเรียบรอย  และเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ88  
จิม  คอลลินส   กลาววา  ความมีวินัยเปนส่ิงสําคัญ  หากบริษัทคุณมีวินัยและจริยธรรมในการ
ประกอบการ  บริษัทคุณยอมมีโอกาสมากกวา ท่ีจะประสบความสําเร็จและเปนบริษัทท่ีดีเยี่ยมได89  

                                                       
86ประวีณ  ณ นคร,  คูมือการรักษาวินัยขาราชการ สําหรับผูบังคับบัญชา,   พิมพครั้งท่ี 3

(กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการสํานักงาน ก.พ., 2531), 31 – 32.
87สุปรีญา  อรุโณรัตน,  “การศึกษาการกระทําความผิดทางวินัย ตามมาตร 91,92 และ98

ของขาราชการครู  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต”ิ  (วิทยานิพนธปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539),
15.

88สมาน  รังสิโยกฤษฏ,  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล, 95
89จิม  คอลลินส, “ทําไมบางบริษัทจึงกาวขึ้นสูความยอดเยี่ยมได แตบริษัทอ่ืนๆ

ทําไมได,” ผูจัดการ 20, 231(2545) :  88.
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วินัยเปนส่ิงสําคัญท่ีสรางใหเกิดความศรัทธา  การเปนแบบอยางแกผูท่ีพบเห็น  เปนการโนมนาว   
จูงใจใหปฏิบัติตาม ซ่ึงวิไล  ตั้งจิตสมคิด ไดศึกษาบทบาทของคร ู อาจารยในการปลูกฝงคานิยม   
จริยธรรมใหแกนักเรียนช้ันประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา  1. ครู อาจารยมีบทบาทใน
การปลูกฝงคานิยมเชิงจริยธรรมในดานการมีวินัยในตนเอง  การมีสัจจะและการประหยัดในระดับ
มาก  2. บทบาทของครู อาจารย ในการปลูกฝงคานิมยมเชิงจริยธรรมดานการมีวินัยในตนเองการมี
สัจจะและการประหยัด จําแนกตามเพศ วุฒิทางการศึกษา  ประสบการณในการสอนและระดับ    
ช้ันเรียน ผลปรากฏวาไมมีความแตกตางกันแตอยางใด ยกเวนประสบการณในดานการสอนมีความ
แตกตางกัน 3. ปญหาการแกไขและขอเสนอแนะ ในการปลูกฝงคานิยมเชิงจริยธรรม  ปญหาท่ีพบ
คือขาดความรับผิดชอบในดานการมีวินัยในตนเอง การรักษาสัญญา  4. ครูเปนแบบอยางท่ีดีในการ
มีวินัยในตนเอง  การมีสัจจะ และการประหยัด นั่นคือเปนแบบอยางในการปฏิบัติท่ีดี ในดานการมี
วินัยในตนเองแกนักเรียน  การตรงตอเวลา90  วินัยจึงมีความสําคัญท้ังในดานสวนตัวของบุคคลเอง
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ
ประสิทธิภาพ  หมายถึง ความสามารถท่ีทําใหเกิดผลในการงาน    การเปรียบเทียบ

ระหวางปจจัยนําเขา  (Inputs)  กับผลผลิต  (Output)ไดแก  การสรางผลผลิตในระดับท่ีสูงกวาปจจัย
นําเขา  ความมีประสิทธิภาพสามารถวัดไดโดยนําปจจัยนําเขาจริงหารดวยผลผลิตจริง  หากไดคาท่ี
นอยแสดงวามีผลผลิตเพ่ิมขึ้นมากกวาการเพ่ิมขึ้นของปจจัยนําเขา  ซ่ึงหมายถึงองคกรนี้มี            
ประสิทธิภาพ  สัดสวนตัวนี้สามารถทําใหดีขึ้นไดโดยการปรับปรุงผลิตภาพ (productivity)  คือการ
ทําใหผลผลิตเพ่ิมขึ้น  ในขณะท่ีปจจัยนําเขาคงท่ีหรือโดยการประหยัด (economizing)  คือรักษา
ระดับผลผลิตใหคงท่ีแตจะลดปจจัยนําเขาลง91

ประสิทธิผล หมายถึง ผลสําเร็จหรือผลท่ีเกิดขึ้น  การเปรียบเทียบระหวางวัตถุประสงค
กับผลลัพธของโครงการ ซ่ึงหมายถึงระดับของการบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไวลวงหนาของ

                                                       
90กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ  สรุปยอ

รายงานการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (กรุงเทพฯ ; สํานักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ 2543), 2 : 234-235.

91สํานักงาน ก.พ., สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, ชุดการเรียนดวยตนเอง  หลักสูตร
การบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (ม.ป.ท. : สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
สํานักงานก.พ., 2544),  2-27.
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โครงการนั้น ๆ วา ไดผลลัพธตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวเพียงไร ความมีประสิทธิผลมีความเกี่ยวของ
กับผลผลิตและผลลัพธ92

ในการเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการใหนําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของขาราชการ แฟมสะสมงาน การลา และการรักษาวินัยมาพิจารณาดวย โดยใช 
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ ซ่ึงประเมินในดานผลงาน
และคุณลักษณะการปฏิบัติงาน

ผลงาน  ประกอบดวย 1. ปริมาณผลงาน  2. คุณภาพของผลงาน  3.  ความทันเวลา       
4. การประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร 5. ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีปฏิบัติได 6. ผลการ
ปฏิบัติตามเกณฑมาตราฐานวิชาชีพคร ู  ในการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ     แผนปรับเปล่ียนระบบ
งบประมาณการเงินและการพัสด ุ  มุงเนนใหเกิดการปรับเปล่ียนระบบการจัดการงบประมาณของ
ประเทศ เปนระบบการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหเปนเครื่องมือในการสนับสนุนการ
บริหารงานดานตาง ๆ ของภาครัฐ  ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยคํานึงถึง ผลลัพธของการ
ทํางานเปนหลัก93

1.ปริมาณผลงาน หมายถึง การพิจารณาจากปริมาณผลงานเปรียบเทียบกับเปาหมาย   
ขอตกลงหรือมาตรฐานของงาน   ศูนยปฏิบัติการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ  กลาววา  ปริมาณ คือ จํานวนของผลิตภัณฑหรือสินคา
และบริการ โดยดูวามีจํานวนเทาไร  อยางเชน จํานวนนักศึกษาท่ีจบหลักสูตร   ดังนั้น ปริมาณจะ 
บงบอกจํานวนของผลผลิตท่ีไดทําไปแลวและไดรับวามีจํานวนมากนอยเพียงไร  เชนจํานวน       
นักเรียนกอนระดับประถมศึกษาท่ีไดรับบริการการศึกษาในแตละป94

2. คุณภาพของผลงาน หมายถึง การพิจารณาคุณภาพของงานจากความถูกตอง ความ
ครบถวน ความสมบูรณ และความประณีตหรือคุณภาพอ่ืน ๆ  ดังเชน ผลงานเปนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนด  ผลงานท่ีเปนประโยชนตองานราชการ “คุณภาพ”เปรียบเสมือนกลยุทธท่ีจะนําพาองคกร
ไปสูแถวหนาเทียบเคียงกับคูแขง   เห็นไดจากจํานวนองคกรท่ีมุงพัฒนาตนเองตามมาตรฐานตาง ๆ 
ไมวาจะเปน TQA, ISO, 5ส   ซ่ึงศุภรัตน  โชติกญาณ  ไดกลาววา คุณภาพคือหัวใจของการ                 

                                                       
92เรื่องเดียวกัน.
93สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ ศูนยปฏิบัติการปรับปรุงระบบ

การจัดการงบประมาณ, การวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการ
ศาสนา,2545), 4.

94เรื่องเดียวกัน, 68.
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ใหบริการของทุกหนวยงาน  การทํางาน หรือการใหบริการท้ังหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน        
ในปจจุบันและอนาคต จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเนนคุณภาพในการใหบริการ หรือคุณภาพของ      
ผลผลิต95  ในการวัดคุณภาพนั้น  จิระ  หงสลดารมภ  ไดเสนอวิธีการวัดคุณภาพ  วา  ตองวัดดวย
ความเร็ว(speed)  ความแมนยํา(accuracy)  ทําครั้งเดียวใหสําเร็จ(do right first time)  และใช input  
ใหไดoutput สูงสุด(producktive)96และโปรซอฟทไดกลาววา ยุคสมัยนี้ การวัดผลงานดวย“คุณภาพ” 
มีความสําคัญยิ่งกวาการวัดผลงานดวย “ปริมาณ”  ผลงานท่ีมีคุณภาพไมใชเรื่องท่ีเกิดขึ้นเพราะฟลุค
หรือความบังเอิญ  แตเปนเรื่องท่ีเราตองทําอยางตั้งใจและมีแผนงานจึงจะเกิดขึ้นได97  คุณภาพไมใช
ส่ิงท่ีเกิดขึ้นโดยบังเอิญ  จะเกิดขึ้นไดตองอาศัยความพยายามมุงม่ัน  เอาใจใสของผูบริหารและการมี
สวนรวมของบุคลากรทุกระดับภายในองคกรท่ีจะนําความรู ทักษะ และประสบการณมาประยุกตใช
เพ่ือสรางคุณภาพ98 นอกจากนี้  เอ็ดเวิรด  ดับเบ้ิลยู เด็มม่ิง(Edward  W.  Deming)  ไดกลาววา       
คุณภาพเปนการลดตนทุน   เพราะการสรางคุณภาพใหเกิดขึ้นจะทําใหเราสามารถลดของเสียหรือ
สามารถปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือบริการใหดีขึ้นไดอยางตอเนื่อง99

3.  ความทันเวลา  หมายถึง   การพิจารณาจากเวลาท่ีใชปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับเวลาท่ี
กําหนดไว   สําหรับการปฏิบัติงานหรือภารกิจนั้น  การจะทํางานใหทันเวลาจะตองบริหารเวลาได  
โดยจะตองควบคุมส่ิงท่ีเขามารบกวนในการปฏิบัติงานดวยตัวเอง   ตองไมทําใหผูบังคับบัญชาและ  
ผูใตบังคับบัญชาเสียเวลา  ตองตรงตอเวลาในการปฏิบัติงานและการประชุม   ตองจัดลําดับความ

                                                       
95สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน,

ชุดการเรียนดวยตนเอง  หลักสูตรการบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  (นนทบุรี :
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, 2545), ชุดวิชาท่ี 3,  การบริการประชาชนสูความเปนเลิศ,  โดย
ศุภรัชต  โชติกญาณ , 28.

96จิระ  หงสลดารมย,  สูศตวรรตใหม  [Online],  เขาถึงเม่ือ  1  มีนาคม  2546.  เขาถึงได
จาก http://www.hrchampion.com

97บุคลากรของโปรซอฟท,  การทํางานรวมกันเปนทีม [Online], เขาถึงเม่ือ  12  มีนาคม
2546. เขาถึงไดจาก htpp: //www. Prosoft.co.th/box/teamwork.html

98“คุณภาพ” ความสําเร็จทางธุรกิจ  [Online], เขาถึงเม่ือ  12  มีนาคม  2546. เขาถึงได
จาก htpp ://www.tisi.go.th/9kt2k/9000-1.htlm
                   99ปเตอร  เอฟ  ดรัคเกอร, การบริหารองคกรไมแสวงหากําไร : หลักการและการปฏิบัต,ิ
แปลโดย  มยุรี  อนุมานราชธน   (เชียงใหม  :  หจก.ธนุชพริ้นติ้ง (โรงพิมพดาว),2544),  26.
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สําคัญของเรื่องหรือกิจกรรมท่ีจะปฏิบัติ และจะตองปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเวลาท่ีกําหนด100

และศรีพันธ  สุจันทรแสง ไดพบวา การบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนดีเดน  ผูบริหารไดใช
เวลาปฏิบัติงานเพ่ือการเรียนการสอนเปนสําคัญ101

4.  การประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร  หมายถึง   การพิจารณาจากความ
ไมฟุมเฟอยในการใชทรัพยากร  หรือความสัมพันธระหวางทรัพยากรท่ีใชกับผลผลิตของงาน   หรือ
โครงการ  ซ่ึงคุณหญิงทิพาวด ี  เมฆสวรรค และบวรศักดิ์  อุวรรณโณ   กลาววา  หลักความคุมคา
เปนการบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัด  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดย
รณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา  และสรางสรรคสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ  
สามารถแขงขันไดในเวทีโลก  และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยิ่งขึ้น102     และวิษณุ  
เครืองาม ไดกลาววา ความคุมคาหรือการประหยัด  การบริหารจัดการภาครัฐตองบริหารดวยความ
ประหยัดทรัพยากรทุกอยาง ท้ังคน ท้ังเงิน ท้ังเวลาและใชทุกอยางท่ีมีอยูใหคุมคา103อารมณ  สนานภู 
ไดศึกษาตัวบงช้ีทางจิตสังคมของพฤติกรรมการประหยัดของนักศึกษาในสถาบันราชภัฏ  พบวา  
นักศึกษามีพฤติกรรมการประหยัดอยูในระดับมาก โดยมีพฤติกรรมการประหยัดพลังงานและวัสดุ  
พฤติกรรมการประหยัดการใชจายอยูในระดับมาก  และพบวาตัวแปรทางจิตสังคมท่ีสามารถรวมกัน
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรของนักศึกษาไดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ท่ี.05  มี 9 ตัว โดยมีความสําคัญตามลําดับจากมากไปหานอย  ดังนี้  การไดแบบอยางท่ีดีใน
การประหยัดทรัพยากร  ทัศนคติท่ีดีตอการประหยัดทรัพยากร  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ         ลักษณะมุง

                                                       
100ถวิล  มาตรเลียม,  “ผูบริหารการศึกษายุคใหมประเภทคุณลักษณะและพฤติกรรม,”

ปฏิรูปการศึกษา  1,19  (มิถุนายน  2542) : 8.
101ศรีพันธ  สุจันทรแสง,  “การบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนดีเดน สังกัดสํานัก

งานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม” ( วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  2540),  บทคัดยอ.

102สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน,
ชุดการเรียนดวยตนเอง  หลักสูตรการบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  (นนทบุรี :
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, 2545), ชุดวิชาท่ี 5,  การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมท่ีด,ี โดย คุณหญิงทิพาวด ี เมฆสวรรค  และ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, 34.

103วิษณ ุ เครืองาม,  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลภาค  [Online], เขาถึงเม่ือ 22
กุมภาพันธ  2546.  เขาถึงไดจาก http://www.cabinet.thaigov.go.th/word/mass-media.doc.
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อนาคตและควบคุมตน  ความเช่ือในอํานาจตน  การใชเหตุผลเชิงจริยธรม  บรรยากาศทางสังคมท่ีดี
ในสถาบันการศึกษา  การไดรับการสนับสนุนจากคนรอบขางและสุขภาพจิต  ซ่ึงตัวแปรทุกตัวสง
ผลตอการประหยัดทรัพยากรในทางบวก ยกเวนการไดรับการสนับสนุนจากคนรอบขางและ       
สุขภาพจิต  สงผลในทางลบ104  ท้ังนี้  รัฐบาลปจจุบันไดเห็นความสําคัญของการประหยัดโดยเฉพาะ
การประหยัดพลังงาน ไดรณรงคใหท้ังภาคเอกชนและภาครัฐบาลประหยัดการใชพลังงาน โดย
เฉพาะภาครัฐบาลไดปรับลดงบประมาณคาไฟฟาและน้ํามันเช้ือเพลิงของหนวยงานราชการและรัฐ  
วิสาหะกิจ   ตั้งแตเดือนมีนาคม  ถึงกันยายน 2546  ลงรอยละ 5105   ซ่ึงเปนผลใหหนวยงานตาง ๆ 
ตองประหยัดและใชทรัพยากรใหคุมคามากยิ่งขึ้น

5. ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีปฏิบัติได หมายถึงการพิจารณาจากผลผลิตหรือผลลัพธของ
ผลงานเปรียบเทียบกับเปาหมาย หรือวัตถุประสงคของงาน   ซ่ึงคุณหญิงทิพาวด ี  เมฆสวรรค  ได
กลาววา การทํางานโดยการมุงสัมฤทธ์ิ เปนการทํางานอยางมีเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน องคกรรู
เปาหมายอนาคตวาจะไปถึงเปาหมายใด เม่ือใด และคนในองคกรมีความรวมมือ รวมใจ   ท่ีจะนําพา
องคกรไปในทิศทางท่ีประสงค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามเวลาท่ีกําหนด มีประสิทธิภาพ  คุมคา
ทรัพยากร โดยมีการวัดผลงานและมีตัวช้ีวัดท่ีเปนรูปธรรม  สามารถประเมินผลลัพธของงานไดจาก
ความพึงพอใจของผูรับบริการ  คุณภาพของงานและความสุขของคนทํางาน106 และผลการศึกษาของ
Rajkumar และ Swaroop  พบวา การเพ่ิมคาใชจายใดๆในภาครัฐจะทําใหผลลัพธหรือเปาหมายผล
งานท่ีคาดหวังเพ่ิมขึ้น  ถาประเทศนั้นมีความเขมแข็งของการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช     ในท่ีนี้
หลักธรรมาภิบาลมีความหมาย สุจริต โปรงใส ปราศจากการคอรัปช่ันและการใชจายท่ีตรงกับ
กิจกรรมหลักของหนวยงาน107ซ่ึงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน(ฉบับท่ี5)     
มาตรา 3/1 ระบุวา การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้  ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ

                                                       
104อารมณ  สนานภู,  “ตัวบงช้ีทางจิตสังคมของพฤติกรรมการประหยัดของนักศึกษาใน

สถาบันราชภัฏ,”  ใน  จอมบึง  (ราชบุร ี : สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง,  2545), 1-2.
105“ขาวเศรษฐกิจไทยรัฐ,”  ไทยรัฐ,  19  มีนาคม  2546, 8.
106สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน,

ชุดการเรียนดวยตนเอง  หลักสูตรการบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม, (นนทบุรี :
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, 2545),5  : 43.

107สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ ศูนยปฏิบัติการปรับปรุงระบบ
การจัดการงบประมาณ,  “นานาสาระ PBB,”  (ม.ป.ท. , 2545), 3.(อัดสําเนา)
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การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจ
และทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ท้ังนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน108  สําหรับผลลัพธในการ
จัดการศึกษา  คือ  คุณภาพของเด็กไทย  ท่ีเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข109

5.1   ผลผลิต(Outputs)  คือ   ส่ิงของหรือบริการท่ีเปนรูปธรรมหรือรับรูได จัดทําโดย
หนวยงานของรัฐ  เพ่ือใหบุคคลภายนอกไดใชประโยชน   ผลผลิตคือคําถามวาอะไรท่ีไดรับจากการ
ดําเนินการผลิตหรือใหบริการ110ซ่ึงศูนยปฏิบัติการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดกลาววาผลผลิตคือส่ิงของหรือบริการท่ีเปนรูปธรรม
หรือรับรูได  ท่ีจัดทําหรือผลิตโดยหนวยงานของรัฐเพ่ือใหบุคคลภายนอกไดใชประโยชน   ผลผลิต
คือการตอบคําถามวาไดรับอะไรจากการดําเนินงานผลิตหรือใหบริการหรือจัดซ้ือ สําหรับผลผลิต
ของสถานศึกษาไดแก การจัดบริการการศึกษาใหนักเรียนประเภทตาง ๆ  นอกจากนี้ ผลผลิตยังรวม
ผลผลิตท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมท่ีหนวยงานนั้นไดทําขึ้นโดยตรง และเกิดขึ้นทันทีทันใดหลัง
เสร็จส้ินกิจกรรม  อาทิ  เชน  ครูท่ีผานการอบรม  หนังสือและเครื่องเขียนแบบเรียนท่ีไดจัดซ้ือและ
นักเรียนท่ีไดรับอาหารเสริม   เรียกผลผลิตประเภทนี้วา ผลผลิตภายใน เปนผลผลิตท่ีเกิดขึ้นใน
ระหวางดําเนินงาน  โดยผลผลิตภายในจะเปนแรงขับเคล่ือนใหเกิดผลผลิตหลัก111

                                                       
108“พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน(ฉบับท่ี 5),” ราชกิจจนุเบกษา

เลม  119, ตอนท่ี  99 ก (2  ตุลาคม  2545) : 1-2.
109“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542,” ราชกิจจนุเบกษา  เลม  116, ตอนท่ี

74 ก (19  สิงหาคม  2542) : 3.
110สํานักงาน ก.พ., สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, ชุดการเรียนดวยตนเอง หลักสูตร

การบริหารงาน: การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม, 6-27.
111สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ ศูนยปฏิบัติการปรับปรุงระบบ

การจัดการงบประมาณ,  คูมือการวางแผนงบประมาณ จากแนวคิดสูแนวปฏิบัติระดับสถานศึกษา
กรุงเทพ  :  ศูนยปฏิบัติการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ  กองนโยบายและแผน  สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ  2545), 6.
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5.2   ผลลัพธ(Outcomes)  คือ  ผลขางเคียง ผลกระทบ  ผลลัพธท่ีมีตอชุมชนและส่ิง  
แวดลอม  จากการท่ีไดประโยชนจากสินคาและบริการ(ผลผลิต) ท่ีจัดทําขึ้นมาโดยองคกรภาครัฐ 
ผลลัพธคือคําตอบท่ีวา ทําไมจึงมีการผลิตหรือใหบริการของโครงการนั้น ๆ นั่นคือ ผลลัพธจะมี
ความเกี่ยวของกับวัตถุประสงคของโครงการ112 เชนเดียวกันกับศูนยปฏิบัติการปรับปรุงระบบการ
จัดการงบประมาณ  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต1ิ13 ท่ีใหความหมายของ    
ผลลัพธวา เปนผลงาน ผลกระทบท่ีมีตอชุมชนและส่ิงแวดลอม(ลูกคาเปาหมาย) จากการไดใช
ประโยชนจากสินคาและบริการ(ผลผลิต)ท่ีเกิดจากการดําเนินงานโดยหนวยงานของรัฐ  ผลลัพธจะ
ตอบคําถามวา ทําไมจึงมีการดําเนินการผลิตหรือใหบริการนั้น เชน การมีงานทํา หรือการเรียนตอ
ของผูสําเร็จการศึกษา ความสามารถในการพัฒนาตนเอง    เพ่ือการเรียนรูของนักเรียนภายหลังท่ีจบ
การศึกษาจากโรงเรียนไปแลว การกําหนดผลลัพธรัฐบาลและหนวยงานทางดานนโยบายเปนผูรวม
กําหนดแลวมอบหมายใหหนวยงาน ระดับรองลงมาแปลงเปนผลผลิตตอไป

คุณลักษณะการปฏิบัติงาน  ประกอบดวย  1.  การวางแผนและการจัดระบบงาน          
2.  ความเปนผูนํา  3.  การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  4. ความรับผิดชอบ   5. ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  6.ความอุตสาหะ  7.การรักษาวินัย  8. การปฏิบัติตนเหมาสมกับการเปนขาราชการ        
9.  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนท่ีจะเกิดแกสวนรวม  10. เสียสละและ
อุทิศเวลาใหแกทางราชการ  11. รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค  12. แสวงหาความรูและพัฒนาตน
เองสมํ่าเสมอ   ผูบริหารโรงเรียนเปนขาราชการครูตามมาตรา  30 (ข) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการคร ู พ.ศ. 2538114 ซ่ึงลัดดา  เสนาะพิน  ไดศึกษาพบวา  คุณลักษณะสวนตัวของผูบริหารท่ี
ประสบความสําเร็จ  สามารถสรางศรัทธาไดอยางแรงกลา  ตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธดี  บริการและ
ชวยเหลือชุมชน  เปนนักพัฒนา  เปนผูมีความเสียสละ  มีคุณธรรมจริยธรรม  ไปรวมงาน               

                                                       
112สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน,สํานักงาน ก.พ., ชุดการเรียนดวยตนเอง  หลักสูตร

การบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม,  2-28.
113สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ ศูนยปฏิบัติการปรับปรุงระบบ

การจัดการงบประมาณ, คูมือการวางแผนงบประมาณ จากแนวคิดสูแนวปฏิบัติระดับสถานศึกษา, 6.
114สํานักงานคณะกรรมการขาราชการคร,ู ผูจัดพิมพ, กฎหมายและระเบียบในการ

บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการคร ูกฎหมาย กฎ ก.ค. และกฎก.พ.(ท่ีนํามาใชโดยอนุโลม,  10.
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และพบปะชุมชนดวยตนเอง  ใหเกียรติยกยองผูนําชุมชนและปฏิบัติตนเสมอตนเสมอปลาย115   และ                
จิราภรณ  วุฒิภักดี  ไดศึกษาพบวา  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารควรมีอยูในระดับมาก ท่ี
สุด ไดแก   มีความซ่ือสัตยสุจริต มีวิสัยทัศนกวางไกล กลาตัดสินใจ รับผิดชอบตอการตัดสินใจ 
ของตนเอง  ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยความเสมอภาค มีความรูความสามารถปฏิบัติงานใน 
หนาท่ีการบริหารเปนอยางดี และมีความรอบรูทันเหตุการณ ขาวสาร เทคโนโลยีสมัย116ท้ังนี้      
กองวิจัยทางการศึกษา  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดสังเคราะหเอกสารและงานวิจัย        
เกี่ยวกับคุณลักษณะ และพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน  ท่ีพิมพเผยแพรระหวาง  ป   
พ.ศ.  2532 - 2544    จํานวน  31  เลม  พบวา  คุณลักษณะสําคัญท่ีผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษามี 
ดังนี้  คุณลักษณะดานความเปนผูนํา  คุณลักษณะดานวิชาการ  คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ   และ 
คุณลักษณะดานความสามารถในการบริหารงาน   และมีคุณลักษณะของผูนําท่ีประสบความสําเร็จ
ในการทํางาน  ไดแก การปรับตัวเขากับสถานการณ   ไวตอส่ิงแวดลอมของสังคมท่ีเปล่ียน   มีความ
กระตือรือลน เปนผูรักษาผลประโยชนสวนรวม  ใหความรวมมือกับทุกฝาย  การตัดสินใจท่ีถูกตอง  
มีอิสระในการคิด  การทํา  สรางจุดเดนใหเกิดขึ้น  มีชีวิตชีวา  มีความมุงม่ัน  มีความเช่ือม่ันใน     
ตนเอง   มีความอดทนตอความเครียด  มีความพึงพอใจท่ีจะรับผิดชอบ  มีทักษะทางดานสติปญญา
ความคิด  ความริเริ่ม   การพูด  การส่ือสาร  ความมีไหวพริบ  ความรูความเขาใจงานดานการบริหาร   
ดานการจูงใจและดานสังคมดี117

นอกจากนี้   แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในดานการศึกษา  ท่ี
เกี่ยวกับครูท่ีมีคุณลักษณะการปฏิบัติงานท่ีดีการศึกษาก็จะบรรลุผลครบถวนตามจุดประสงค  ดัง
พระบรมราโชวาท  ท่ีพระราชทานเม่ือวันท่ี  17  มิถุนายน  2524  ดังนี้

                                                       
115ลัดดา  เสนาะพิน , “ประสิทธิภาพเชิงประจักษในการบริหารงานดานการสรางความ

สัมพันธกับชุมชน”(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537), บทคัดยอ.

116จิราภรณ    วุฒิภักดี, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารตามความคิดเห็นของครู
อาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร,  2542), บทคัดยอ.

 117กระทรวงศึกษาธิการ,  กองวิจัยทางการศึกษา, รายงานการสังเคราะหเรื่อง การศึกษา
คุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา-
ลาดพราว, 2545), 38-39.
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                     ในสวนครูนั้นก็จําเปนตองทําตัวใหดีใหเปนท่ีเคารพรักใครและเช่ือถือไดสนิทใจ  ขอหนึ่งจะตอง
          ฝกตนเองใหแตกฉานและแมนยําชํานาญท้ังในวิชาความรู วิธีสอน  เพื่อสามารถสั่งสอนไดอยางกระจาง
          แจมแจงและถูกตองสมบูรณ  อีกขอหนึ่ง  ตองฝกหัดจิตใจของตัวใหเขมแข็ง  หนักแนน  สุจริต  ซื่อตรง
          ประกอบดวยเมตตา  ความสุภาพออนโยน จะไดนําศิษยมองเห็นซึ้งและประทับใจในความสามารถและ
          ความดีของครู  แลวกําหนดจดจําเปนแบบฉบับ  การใหการศึกษาก็จะบรรลุครบถวนตามจุดประสงค118

สําหรับรายละเอียดในแตละองคประกอบยอย มีดังนี้
             1. การวางแผนและการจัดระบบงาน  หมายถึง   ความมีวิสัยทัศนความสามารถในการ
คาดการณ  กําหนดเปาหมายและวิธีปฏิบัติงานใหเหมาะสม  ในการท่ีจะดําเนินพันธกิจใหเปาหมาย
ของการใหบริการการศึกษาซ่ึงเปนบริการสาธารณะใหบรรุผลสัมฤทธ์ิ หนวยงานทุกระดับโดย
เฉพาะสถานศึกษาตองมีการวางแผนงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ มีขอมูลครอบคลุมท้ังในดาน    
งบประมาณ  วิสัยทัศน  พันธกิจ  ผลผลิต และกลยุทธซ่ึงตองอาศัยกระบวนการวางแผนกลุยุทธ119

ซ่ึงตวงลาภ  ชัยมนตร ี  พบวา  การจําแนกงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  ชวยเปนบรรทัดฐานในการ
สรางเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับลักษณะงานแตละประเภท120และจากการท่ีรัฐ
ปรับเปล่ียนระบบงบประมาณมุงเนนใหเกิดระบบการปรับเปล่ียนการจัดการงบประมาณของ
ประเทศเปนระบบการจัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน เพ่ือใหเปนเครื่องมือในการสนับสนุน 
การบริหารงานดานตางๆของภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลลัพธของการ
ทํางานเปนหลัก121ทําใหจุดเนนในการวางแผนเปล่ียนไปจากเดิม คือจากเนนกระบวนการมาเปน
เนนผลลัพธของการทํางาน

                                                       
             118สํานักงาน ก.ค, สูเสนทางชีวิตครู (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,  2543), 15.

119สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ ศูนยปฏิบัติการปรับปรุงระบบ
การจัดการงบประมาณ, คูมือการวางแผนงบประมาณ จากแนวคิดสูแนวปฏิบัติระดับสถาน
ศึกษา,16.

120ตวงลาภ  ชัยมนตร,ี “การพิจารณาความดีความชอบครูโรงเรียนเอกชนในเขตจังหวัด
สุราษฎรธานี”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541), 84.

121สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ ศูนยปฏิบัติการปรับปรุงระบบ
การจัดการงบประมาณ, การวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน, 4.
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2.   ความเปนผูนํา  หมายถึง   การเปนตัวอยางท่ีด ีมีศิลปะในการจูงใจ  กระตุน และให
กําลังใจแกผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงานใหตั้งใจและเต็มใจรวมกันทํางานใหสําเร็จ  ซ่ึงความเปน
ผูนําหรือภาวะผูนํานั้น ไดมีผูใหความหมายไวหลายทาน อาทิ  เชน  ไลเคิรธ(Likert)  กลาววา  ภาวะ
ผูนําเปนกระบวนการซ่ึงผูนําจะตองเขาไปเกี่ยวของกับความคาดหวัง  คานิยมและความสามารถใน
การติดตอ พบปะ เจรจาของบุคคลท่ีจะตองเขาไปเกี่ยวของดวย  ดังนั้น  เพ่ือท่ีจะกอใหเกิด          
ประสิทธิภาพในการทํางาน  ผูนําจะตองแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีจะทําใหผูใตบังคับบัญชาเห็นวา  
สนับสนุนในความสามารถของพวกเขา122 สตอกดิล(Stogdill) กลาววา  ภาวะผูนําเปนกระบวนการ
ใชอิทธิพลตอกลุมในองคการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว123และทีด(Tead)  อธิบายวา ภาวะผูนํา
เปนการกระทําท่ีมีอิทธิพล  จูงใจใหผูอ่ืนรวมในการปฏิบัติงาน  เพ่ือบรรลุเปาหมาย  หรือเปนศิลปะ
แหงการกระทําของบุคคล  เพ่ือใหไดรับส่ิงท่ีตองการ124 ซ่ึงเฮอรเซย   และ  แบลนชารด (Hersey  
and  Blanchard)  กลาววา ภาวะผูนําหมายถึง  กระบวนการของการมีอิทธิพลตอกิจกรรมของบุคคล 
หรือของกลุม  เพ่ือใหบรรลุถึงจุดหมายท่ีไดกําหนดขึ้นไวในสถานการณหนึ่ง125 และเดวิส(Davis) 
กลาววา ภาวะผูนําเปนศิลปะของการบอก  ช้ีแนะผูรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานตาม
หนาท่ีดวยความเต็มใจหรือกระตือรือรน126นอกจากนี้ ชวนชม  ชินะตังกูร  ไดกลาววา  ผูนําหมายถึง  
ผูท่ีมีบทบาทในการเปล่ียนแปลงระบบ จัดวางหลักการและกําหนดแนวปฏิบัติ แตไมมีอํานาจ       
ส่ังการ    สวนผูบริหาร  หมายถึง     ผูท่ีบริหารงานตามวิถีทางหรือขอบเขตท่ีกําหนดไวโดยมีอํานาจ

                                                       
122Rensis  Likert, The  Human  Organization : Its  Management  and  Value

(Tokyo,Japan :  McGraw-Hill  Kogakusha, Ltd., 1967.), 273.
123Ralph  M.  Stogdill,  Handbook  of  Leadership :  A Study  of  Theory  and

Research(New  York :  Press, 1974),7.
124Ordway  Tead,  The  Art  of Leadership(New  York : McGraw-Hill  Book

Company, 1970), 20.
125Paul  Hersey,  and  Kenneth  H.  Blanchard, Management  of Organization

Behavior,  2nd. (Englewood  Cliffs New Jersey : A simon  &  Schuster  Company, 1972), 68.
126Schwatz  Davis,   Introduction   to Management  :  Principle  and  Processes

(Harcount  Brace : Jovanonich  1980.), 491.
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ส่ังการได127ผูบริหารหรือผูนําถือไดวาเปนบุคคลสําคัญในการดําเนินงานขององคกรตางๆ ท้ังองค
กรรูปนัย(Formal Organization) และองคกรอรูปนัย(Informal Organization)  เปนผูมีอิทธิพลท่ีจะ
นําและรวมปฏิบัติงานกับผูใตบังคับบัญชาหรือผูอ่ืน ใหบรรลุจุดประสงคขององคกรท่ีกําหนดไว128

3. การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  หมายถึงความสามารถในการแนะนํา  สอนงาน กระตุน
และดําเนินการใหผูใตบังคับบัญชาเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบมากขึ้น     
ผูบริหารควรสงเสริมบุคลากรใหไดรับการพัฒนาโดยจัดกิจกรรมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาดวย
ตนเองและจัดกิจกรรมสงเสริมครูเปนหมูคณะ129 และสรางจิตสํานึกใหตระหนักถึงความจําเปนท่ี
ตองปรับเปล่ียนกระบวนการคิด  ทัศนคติและกระบวนการทํางาน  ใหเอ้ือตอการเปล่ียนแปลงระบบ
บริหารจัดการประเทศท่ีมุงสูประสิทธิภาพ  คุณภาพ  รูเทาทัน และกาวทันโลก  โดยมีความสามารถ
เลือกใชความรูและเทคโนโลยีไดอยางคุมคาและเหมาะสม มีระบบภูมิคุมกันท่ีดี และมีความยืดหยุน
พรอมรับการเปล่ียนแปลง130ซ่ึงคุณหญิงทิพาวด ี เมฆสวรรค  ไดกลาวถึงยุทธศาสตรในการพัฒนา
คน วา ตองไดรับการเอาใจใส  ท้ังในเรื่องการทําความเขาใจกับคน  การใหโอกาสกับตัวเราและ
เพ่ือนรวมงานท่ีจะพัฒนาตนเอง   โดยการเปล่ียนแปลงจากภายในหรือเกิดจากตัวเราเอง  ดวยความ
เต็มใจ ตั้งใจ และรวมมือกัน จะเปนการเปล่ียนแปลงท่ีถาวรและเกิดผลขึ้นจริง131

                                                       
127ชวนชม  ชินะตังกูร, “พฤติกรรมการบริหาร : ผลกระทบท่ีมีตอบรรยากาศของ

องคการ,” ใน บทความทางวิชาการสําหรับผูบริหาร  (กรุงเทพฯ :  สมาคมครูคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย, 2524), 30.  อางถึงใน  ภิรมย  โชติแดง, “ปจจัยการบริหารท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต”ิ (วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย   ศิลปากร, 2542), 24.

128ถวิล  มาตรเลียม,  “ผูบริหารการศึกษายุคใหมประเภทคุณลักษณะและพฤติกรรม,” 7.
129สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการคร,ู สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา, ชุดฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง,
เลมท่ี 4,  บริหารศาสตร  (กรุงเทพฯ : บริษัท คัมปาย  อิมเมจิ้ง, 2541), 17.

130สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ “กรอบวิสัยทัศน
และทิศทางแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 9  ตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี  1  สิงหาคม  2543,” 25. (อัดสําเนา)

131คุณหญิงทิพาวด ี เมฆสวรรค, “ราชการยุคใหม,”  เอกสารประกอบการบรรยายการ
ปจจฉิมนิเทศ  โครงการฝกอบรมทางไกล  หลักสูตรการบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม  วันท่ี  22  มกราคม  2545.  (อัดสําเนา)
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4. ความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายโดยเต็มใจ     
มุงม่ันทํางานใหสําเร็จลุลวงและยอมรับผลท่ีเกิดจากการทํางาน  ความรับผิดชอบเปนหลักท่ีสําคัญ
หลักหนึ่งในหลักวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีท่ีประกอบดวย  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  
หลักความโปรงใส  หลักความคุมคา  หลักการมีสวนรวม  และหลักความรับผิดชอบ ซ่ึงแปลวามีจิต
สํานึกผูกพัน  เปนเจาของ  หวงใย  เอาใจใส  เอ้ืออาทร  และการไมดูดาย132   นอกจากนี้      คุณหญิง
ทิพาวด ี  เมฆสวรรค  และบวรศักดิ์  อุวรรณโณ   ไดกลาววา   ความรับผิดชอบ  หมายถึง           
ความรับผิดชอบตอตนเองเปนอันดับแรก  โดยปฏิบัติหนาท่ีดวยความตรงไปตรงมาอยางมีเหตุผล  
ไมโกงแมแตนาทีเดียวของราชการ มีผลงานจนถึงสุดทาย  รับผิดชอบตอสังคม  ตอประชาชน         
จึงจะนับวารับผิดชอบอยางแทจริง133

5. ความสามารถในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถท่ีจะทํางานไดสําเร็จตามท่ีได
รับมอบหมายโดยประหยัดทรัพยากรตางๆ ท้ังดานเวลางบประมาณ วัสดุ และแรงงาน ตลอดจนมี
ความสามารถพิเศษอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมกับงานอีกดวย รวมท้ังมีความรอบรูในงาน  เขาใจเกี่ยวกับ
งานในหนาท่ีและงานท่ีเกี่ยวของ  สามารถคิด วิเคราะหเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางส่ิงตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงาน
               6.  ความอุตสาหะ หมายถึง   ความขยันหม่ันเพียร  ตั้งใจท่ีจะทํางานใหเสร็จโดย    ไม
ยอทอตออุปสรรคและปญหา  ดังพุทธภาษิตท่ีวา   ความพยายามอยูท่ีไหน ความสําเร็จอยูท่ีนั่น    ซ่ึง
วิทยาลัยอัสสัมชัญนครราชสีมา ไดกลาวถึง 14 ท่ีสุดในชีวิตเรา(The 14  Mosts One’s Life) อยูขอ
หนึ่งวา ส่ิงท่ีนาสรรเสริญท่ีสุดในชีวิตเราก็คือ ความอุตสาหะ วิริยะ(The  most admirable spirit in 
one’s life is perserverance)134 ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีพระราชทานใน
พิธีเปดอาคารเรียน “อาคาร 10 ป” ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดจัดตั้งถวายโดยเสด็จพระราชกุศล  เม่ือ      
พ.ศ. 2514

                                                       
132วิษณ ุ เครืองาม,  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  [Online], เขาถึงเม่ือ

22  กุมภาพันธ  2546.  เขาถึงไดจาก http://www.cabinet.thaigov.go.th/word/mass-media.doc.
133สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน,  ชุด

การเรียนดวยตนเอง  หลักสูตรการบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม, , (นนทบุรี :
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, 2545), 5 :34.

134วิทยาลัยอัสสัมชัญนครราชสีมา,  ของฝากชวนคิด  [Online], เขาถึงเม่ือ 11 มีนาคม
2546.  เขาถึงไดจาก hiip://www.can.ac./thacn2002/poetry/14mosthtml
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              การทํางานสําคัญๆ จําเปนจะตองอาศัยความต้ังใจจริงและความเพียรพยายามอยางสมํ่าเสมอไม
          ยอทอ   ยิ่งเปนงานอบรมสั่งสอนเด็กท่ีตองกระทําตอเนื่องกันอยางไมขาดสาย    ยิ่งจําเปนท่ีทานจะตอง
          รักษาความต้ังใจ   ความอุตสาหะ   พากเพียรไวใหม่ันคงท่ีสุด     จึงจะสามารถกาวไปถึงจุดหมาย   โดย
          สมบูรณบริบูรณได135

7. การรักษาวินัย  หมายถึง  การปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
ประพฤติตนเปนตัวอยางท่ีดีในการเคารพกฎระเบียบตาง ๆ ซ่ึงรายละเอียดในเรื่องนี้ ไดกลาวมาแลว

8.   การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ   หมายถึง   การปฏิบัติตนอยูในกรอบ
จรรยาบรรณ  และคานิยมของขาราชการหรือหนวยงาน   สําหรับจรรยาบรรณของขาราชการคร ูนั้น
ก.ค. ไดมีมติเม่ือ วันท่ี  25  ตุลาคม  2539 กําหนดใหนําจรรยาบรรณครูท้ัง 9 ขอ ตามระเบียบคุรุสภา 
วาดวยจรรยาบรรณคร ู  มาใชบังคับเปนจรรยาบรรณขาราชการครู   ตามมาตรา  91  แหงพระราช-
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535  โดยอนุโลม136  ซ่ึงกําหนดใหครูมีจรรยาบรรณดังตอ
ไปนี ้ 1) ครูตองรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจในการศึกษา
เลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา  2) ครูตองอบรม ส่ังสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและนิสัยท่ี
ถูกตองดีงามใหเกิดแกศิษยอยางเต็มความสามารถ ดวยความบริสุทธ์ิใจ  3) ครูตองประพฤติ ปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษยท้ังทางกาย วาจาและจิตใจ  4) ครูตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอ
ความเจริญทางกายสติปญญา  จิตใจ อารมณและสังคมของศิษย  5) ครูตองไมแสวงหาประโยชนอัน
เปนอามิสสินจางจากศิษยในการปฏิบัติหนาท่ีตามปกต ิ และไมใชใหศิษยกระทําการใด ๆ อันเปน
การหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ  6) ครูยอมพัฒนาตนเองท้ังในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพ 
และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง อยูเสมอ  7) ครูยอม
รักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพครู 8) ครูพึงชวยเหลือเกื้อกูลครู
และชุมชนในทางสรางสรรค  9) ครูพึงประพฤติ  ปฏิบัติตน เปนผูนําในการอนุรักษ และพัฒนา           
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย137  ธีรศักดิ์  อัครบวร  กลาววา  จรรยาบรรณเปนความประพฤติท่ี      

                                                       
135ในหลวงกับการศึกษาไทย [Online], เขาถึงเม่ือ  12  มีนาคม  2546.  เขาถึงไดจาก

http : //www. Once.go.th./theking/k003.htm
136กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการขาราชการคร,ู  คูมือการดําเนินการ

ทางวินัยสําหรับขาราชการคร ู (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 2541), 363.
137คณะกรรมการอํานวยการคุรุสภา, “ระเบียบคุรุสภา วาดวยจรรยาบรรณขาราชการครู

พ.ศ.2539,” 7 พฤษภาคม  2539.
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ผูประกอบวิชาชีพตาง ๆ กําหนดขึ้น  เพ่ือรักษาช่ือเสียงเกียรติคุณของวิชาชีพนั้น ๆ  โดยบัญญัติไว
เปนลายลักษณอักษรท่ีชัดเจน  จรรยาบรรณจึงเปนกฎเกณฑท่ีพึงปฏิบัต ิ สําหรับเปนกติกาของหมู
คณะในวงการเดียวกัน  เปนกฎท่ีทุกคนตองปฏิบัติตาม  หากฝาฝนก็จะถูกตอตานอันเปนการลงโทษ
ทางสังคม138และเอกศักดิ ์ คงตระกูล ไดกลาววา จรรยาบรรณคือจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพท่ี
องคกรวิชาชีพกําหนดขึ้นใหคนในวงการของตนประพฤติปฏิบัต1ิ39 นอกจากจรรยาบรรณครูแลว  
ขาราชการตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน ซ่ึงมีท้ังหมด 15 ขอ  แบงเปน   
จรรยาบรรณตอตนเอง  จรรยาบรรณตอหนวยงาน  จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา   ผูอยูใตบังคับ
บัญชาและผูรวมงาน  และจรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม  สําหรับคานิยมนั้น  คณะ
อนุกรรมการปรับปรุงวัฒนธรรมและคานิยม  ซ่ึงจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการปฏิรูประบบบริหาร
ภาครัฐ ไดจัดทําคานิยมสรางสรรค รวม 5 ประการ คือ กลายืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง 2. ซ่ือสัตยและ
มีความรับผิดชอบ  3.  โปรงใส ตรวจสอบได  4.ไมเลือกปฏิบัต ิ และ 5. มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน140

เพ่ือปลูกฝงใหขาราชการมีคานิยมสรางสรรค  ซ่ึงจะเกิดประโยชนตองานราชการและประเทศชาติ
ตอไป

9. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดกับสวนรวม  หมายถึง
การเลือกและตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมอยางชาญฉลาดดวยความรักและหวังดีตอสวนรวม      โดยไม
เห็นแกประโยชนสวนตน
              10 เสียสละและอุทิศเวลาใหแกทางราชการ หมายถึง สละเวลาท้ังในเวลาราชการและ    
นอกเหนือจากเวลาท่ีปฏิบัติราชการปกติใหแกราชการ   เชน  กรณีทางราชการมีงานราชการเรงดวน

                                                       
138ธีรศักดิ์  อัครบวร,  ความเปนครูไทย  (กรุงเทพมหานคร :  บริษัท  ก.พลพิมพ(1996)

จํากัด,  2544),  128.
139เอกศักดิ ์คงตระกูล,  “วินัยและจรรยาบรรณขาราชการครู,” ใน   สูเสนทางวิชาชีพครู

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2542), 132.
140สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน,

ชุดการเรียนดวยตนเอง  หลักสูตรการบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  (นนทบุรี :
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, 2545), ชุดวิชาท่ี 4, วัฒนธรรมคานิยมใหมในการดําเนินงานเพ่ือ
ประชาชน, โดย  เปรมจิตต  เหมินทร, 38-42.   
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ในวันหยุดตองดําเนินการใหเสร็จ เปนตน141  วิษณ ุ เครืองาม  กลาววา  เรื่องท่ีนับวาสําคัญมากท่ีสุด  
ก็คือ  การปรับทัศนคติและวัฒนธรรมในการทํางานของขาราชการท้ังหลายใหมีจิตวิญญาณของ 
การใหบริการ  การเสียสละ  การเห็นแกประโยชนสวนรวม142 ซ่ึงพระภาวนาวิสุทธิคุณ(เสริมชัย         
ชยมงคล ป.ธ. 6  ประโยค)  ไดปาฐกถาธรรมวา  คุณความดีดวยการรูจักเสียสละ  รูจักให    เปนคุณ
ความดีประการหนึ่ง  ท่ีใหผลประพฤติปฏิบัติถึงความเจริญและสันติสุข  ดวยมนุษยสมบัติ   สวรรค
สมบัต ิ  ถึงนิพพานสมบัต ิ  ดังพระพุทธดํารัสตรัสเรื่องมงคล ในพระคาถาท่ี 5 วา “การรูจักให ๑    
การประพฤติธรรม๑  การสงเคราะหญาติ ๑  การงานท่ีไมมีโทษ ๑ เหลานี้เปนอุดมมงคลแกชีวิต”143   
ในทํานองเดียวกันกับหลักธรรมขอแรกในสังคหวัตถุ 4 ซ่ึงเปนหลักธรรมท่ีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ํา
ใจของผูอ่ืน  ผูกไมตร ี เอ้ือเฟอเกื้อกูล  ไดแก  ทานคือการให  การเสียสละ   ซ่ึงโปรซอฟท ไดให
แนวคิดวา  ในการทํางานรวมกัน  บางครั้งก็ตองเสียสละใหแกกันและหนวยงาน  เพ่ือผลประโยชน
ของกลุม144     นอกจากนี้       ปเตอร  เอฟ  ดรัคเกอร (Peter F.Drucker)  ไดกลาวไวใน การบริหาร
องคกรไมแสวงหากําไร : หลักการและการปฏิบัต ิ  ซ่ึงมยุร ี  อนุมานราชธน  แปลและเรียบเรียงจาก  
MANAGING THE  NOPROFIT  ORGANIZATION : PRINCIPLES AND PRACITICES วา ใน
สหรัฐอเมริกาทุกๆนาที  จะมีคนทํางานเปนอาสาสมัครของภาค ไมแสวงหากําไรมากมาย  อาสา
สมัครพวกนี้จะเสียสละเวลาสวนตัวอยางนอยอาทิตยละ 3 ช่ัวโมง   ดังนั้น  จึงกลาวไดวา  องคกรไม
แสวงหากําไรเปนนายจางท่ีใหญท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา  และตองถือวาอาสาสมัครเหลานี้เปนพล
เมืองตัวอยาง  เวลานี้ชาวอเมริกันรูสึกแลววา  องคกรไมแสวงหากําไร  เปนหัวใจสําคัญท่ีจะทําให

                                                       
141สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ สํานักพัฒนาระบบบริหาร   คูมือ

การดําเนินการทางวินัยและมาตรฐานการพิจารณาโทษของ อ.ก.ค.,อ.ก.พ.สปช.
(กรุงเทพมหานคร. : หางหุนสวนจํากัด เอ.เอ็น.ที, 2542), 12-13.

142วิษณ ุ เครืองาม,  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล บุคคลภาครัฐ [Online],  เขาถึง
เม่ือ 10  มีนาคม  2546.  เขาถึงไดจาก http://www.cabinet.thaigov.go.th/word/mass-media.doc.

143พระภาวนาวิสุทธิคุณ(เสริมชัย  ชยมงคล),  “ทานกุศลมงคลชีวิต,”  บทวิทยุออก
อากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย,  15  กรกฎาคม  2544.

144บุคลากรของโปรซอฟท,  การทํางานรวมกันเปนทีม  [Online], เขาถึงเม่ือ 12  มีนาคม
2546. เขาถึงไดจาก  Htpp : //www. Prosoft.co.th/box/teamwork.html.
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ชีวิตมีคุณภาพ เปนหัวใจของการเปนพลเมืองและสืบสานคุณคาของสังคมและธรรมเนียมปฏิบัติ
ของชาวอเมริกัน145

11. รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค  หมายถึง การตระหนักถึงความสําคัญ  รับฟงความ
คิดเห็น ยอมรับในความรู ความสามารถ ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ของเพ่ือน
รวมงาน  ของผูบังคับบัญชาดวยความเต็มใจ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา  และรวมวัดผล
ท่ีเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น รวมท้ังยอมรับในความรู ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชนและ
รวมมือปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษา ใหชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซ่ึงกันและ
กันและปฏิบัติงานรวมกันดวยความเต็มใจ

12. แสวงหาความรูและพัฒนาตนเองสมํ่าเสมอ   หมายถึง   การคนหา  การสังเกต  การ
จดจําและรวบรวมความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ตามสถานการณของสังคมทุกดานโดยเฉพาะท่ี 
เกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผล และนําความรูท่ีไดนํามาใชในการแก
ปญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางพัฒนานักเรียนท้ังในดานสติปญญา รางกาย 

อารมณและสังคม ซ่ึงจะสงผลตอภาพลักษณของประเทศชาติโดยสวนรวม ครูจึงตองมีความรู ความ
สามารถในวิชาชีพ และตองมีความศรัทธาในอาชีพคร ู มีความรัก มีความหวังด ี มีน้ําใจ มีความ
เมตตากรุณา เปนท่ีพ่ึงและประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีตอศิษย ตลอดจนพัฒนาตนเองอยาง
สมํ่าเสมอ  ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงไดประกาศใหเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา   
พ.ศ. 2537  จํานวน  11  มาตรฐาน เปนเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของกระทรวงศึกษาธิการ  เม่ือ   
วันท่ี  19  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2539  ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ีประกาศ เปนตนมา  และกําหนดให
กรมดําเนินการสนับสนุนการปฏิบัติตน และปฏิบัติงานในหนาท่ีของขาราชการครูในสังกัด รวมท้ัง
ใหมีการนําเอาเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูไปเปนแนวทางสวนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการพัฒนาขาราชการครู  ตอมาไดมีการประกาศเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูเพ่ิมเติม เปน     
มาตรฐานท่ี 12   ท่ีเพ่ิมเติมขึ้นโดยคณะกรรมการชุดเดิม และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

                                                       
       145ปเตอร  เอฟ  ดรัคเกอร, การบริหารองคกรไมแสวงหากําไร : หลักการและการปฏิบัต,ิ
แปลโดย  มยุรี  อนุมานราชธน  (เชียงใหม : หางหุนสวนจํากัด ธนุชพริ้นติ้ง, 2544), บทนํา.
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อํานวยการคุรุสภา เม่ือวันท่ี  25  เมษายน  2544146  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ ไดนําเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูมาเปนสวนหนึ่งของการประเมินประสิทธิภาพและ     
ประสิทธิผลขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยประเมิน  5 มาตรฐาน  จาก  12  มาตรฐาน  คือ  มาตรฐาน ท่ี 1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ  
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ  มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิด
ผลจริง  มาตรฐานท่ี 5  พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ มาตรฐานท่ี 6 จัด    
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีจะเกิดแกผูเรียน และมาตรฐานท่ี 7 รายงานผล        
การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ   สําหรับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 12 มาตรฐาน    
ไดแก 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ  2) ตัดสินใจปฏิบัติ      
กิจกรรมตางๆโดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน  3) มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ             
4) พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง    5)  พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมี     
ประสิทธิภาพอยูเสมอ   6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีจะเกิดแกผูเรียน            
7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ  ผูเรียนไดอยางมีระบบ  8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแก       
ผูเรียน  9) รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค  10) รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคใน
ชุมชน  11) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา  12) สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุก
สถานการณ147   ซ่ึงเกณฑมาตรฐาน   ท้ัง 12 ขอนี้ กําหนดขึ้นบนพ้ืนฐานของความเช่ือท่ีวา เด็ก    ทุก
คนสามารถเรียนรูได ครูจึงตองคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญครูสามารถเลือกวิธีสอนให
เหมาะสมกับพัฒนาการของผูเรียนและสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ เม่ือสอนไปแลว ครูสามารถแกไขปรับ
ปรุง และช่ืนชมตอความสําเร็จของผูเรียน148   สําหรับรายละเอียดแตละมาตราฐาน  มีดังนี้
             1.การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูหมายถึงการศึกษาคนควา
เพ่ือพัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการท่ีองคการ
หรือหนวยงานหรือสมาคมจัดขึ้น  เชน การประชุม การอบรม การสัมมนาและการประชุม
ปฏิบัติการ  เปนตน ท้ังนี้ ตองมีผลงานหรือรายงานท่ีปรากฏชัดเจน

                                                       
146สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา,  เกณฑมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  (กรุงเทพฯ

: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2544),  29.
147เรื่องเดียวกัน, 28-29.
148สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา,  เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู,  พิมพครั้งท่ี 4

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2541), คํานํา.
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             2.การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆโดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน หมายถึงการเลือก
อยางชาญฉลาด ดวยความรัก และหวังดีตอผูเรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมอ่ืนๆ ครูตองคํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก

3. การมุงม่ันพัฒนาผูเรียน หมายถึง การใชความพยามยามอยางเต็มความสามารถของครู
ท่ีจะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากท่ีสุด  ตามความถนัด  ความสนใจ  ความตองการ   โดยวิเคราะห
วินิจฉัยปญหา ความตองการท่ีแทจริงของผูเรียน ปรับเปล่ียนวิธีการสอนท่ีจะใหไดผลดีกวาเดิม
รวมท้ังการสงเสริมพัฒนาการ ดานตาง ๆ  ตามศักยภาพของผูเรียนแตละคนอยางเปนระบบ
             4.  พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  หมายถึง การเลือกใช  ปรับปรุง
หรือสรางแผนการสอน  บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีสามารถนําไปใช
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู
             5.  พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ หมายถึง การประดิษฐคิดคน
ผลิต  เลือกใช  ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ   เอกสารส่ิงพิมพ   เทคนิควิธีการตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียน
บรรลุจุดประสงคของการเรียนรู
                    6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน หมายถึง การจัดการ
เรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรู ตามสภาพความแตกตาง
ของบุคคลดวยการปฏิบัติจริง และสรุปความรูท้ังหลายไดดวยตนเอง กอใหเกิดคานิยมและนิสัยใน
การปฏิบัติตนเปนบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป ซ่ึงศักดิ์ ระพี กลาววา คานิยมเปนมาตรฐาน
เปนเกณฑหรือเปนตัวช้ีนําแกบุคคล เพ่ือใหนําไปสูการตัดสินใจในการเลือกปฏิบัติของมนุษย  การ
ท่ีจะสรางคนใหเปนคนดีมีคุณภาพนั้น  ควรเริ่มปลูกฝงและใหพ้ืนฐานท่ีดีมาตั้งแตยังเด็ก  ท้ังในดาน
วิชาความรูท่ีเหมาะสมแกการดํารงชีวิตในสังคมและดานคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือใชเปนเครื่อง       
ยึดเหนี่ยวจิตใจใหประพฤติแตในส่ิงท่ีดีงาม149 อมร  อนันตชัย  กลาววา  คุณภาพของคนมีองค
ประกอบสําคัญสองประการท่ีจะขาดไมไดคือ  ความรูความสามารถตองานในหนาท่ี    หรือการมี
คุณธรรมประจําใจ150 สาโรช  บัวศรี  ใหแนวคิดวา  คุณธรรมเปนคุณลักษณะความดีงามท่ีมีอยูใน 
จิตใจของแตละบุคคล  โดยไดยึดถือปฏิบัติจนเปนนิสัยและเปนท่ียอมรับวาเปนส่ิงท่ีถูกตองดีงาม

                                                       
149ศักดิ์  ระพี,  “กระบวนการกระจางคานิยม(Values  Clarification),” วารสารวิชาการ 3,

9 (กันยายน  2543) : 28.
150อมร  อนันตชัย, “พัฒนาคนพัฒนาจิตใจ,”  เทศาภิบาล 80,1 (มกราคม  2538) : 2-4.
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ของบุคคลท่ัวไป151 ซ่ึงภิญโญ  สาธร  กลาววา  การสรางใหเยาวชนมีคุณธรรมเปนหลักในการ
ดําเนินชีวิตนับเปนเปาหมายสําคัญท่ีตองมีการปลูกฝงและพัฒนาใหเกิดขึ้นแกเยาวชน152   ซ่ึง 
ฯพณฯนายกรัฐมนตร ี ดร.ทักษิณ  ชินวัตร  ไดปลูกฝงคานิยมของเยาวชนไทย โดยใหคําขวัญวันเด็ก 
ป 2546 วา  ใหเรียนรูตลอดชีวิต  คิดอยางสรางสรรค  รูทันเทคโนโลยี  นอกจากนักเรียนจะมีคานิยม
สวนบุคคลเพ่ือใชตัดสินใจประพฤติปฏิบัติเปนบุคลิกท่ีติดตัวตลอดไปแลว  ยังตองยึดคานิยมของ
ชาติไทยท่ีรัฐบาลสมัยนายชวน  หลีกภัย  เปนนายกรัฐมนตร ี  ไดปลูกฝงใหคนไทยเกิดคานิยมของ
ชาติ  ไดแก  การประหยัด  นิยมไทย   วินัยของชาต ิ   ความสะอาดของบานเมือง ซ่ึงมีผลตอการ
พัฒนาประเทศ   ซ่ึงถวิล  เกื้อกูลวงศ  ไดศึกษาคานิยมแหงชาติและผลกระทบท่ีมีตอการพัฒนา
ประเทศ   พบวา  คานิยมแหงชาต ิดานการประหยัด  นิยมไทย  วินัยของชาต ิ ความสะอาดของบาน
เมือง  มีความสําคัญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการพัฒนาประเทศ ดานเศรษฐกิจ  การศึกษา  สังคม
และการเมือง  กลาวคือ บุคคลในชาติไมวาจะอยูในตัวเมืองหลวงหรือในชนบทเปนตนเหตุท่ีสําคัญ 
ท่ีกอใหเกิดผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบตอการพัฒนาประเทศและความม่ันคงของชาต ิ   การ
เปล่ียนแปลงใด ๆ ในคานิยมแหงชาต ิ ยอมจะสงผลถึงการเปล่ียนแปลงในการพัฒนาประเทศ153

             7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ  หมายถึง การรายงานผลการ
พัฒนาผูเรียนท่ีเกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนใหคลอบคลุมสาเหตุ ปจจัยและการดําเนินงานท่ี
เกี่ยวของ โดยครูนําเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด  ดังนี้

7.1 ปญหา ความตองการของผูเรียนท่ีตองไดรับการพัฒนา และเปาหมายของการ
พัฒนาผูเรียน

7.2 เทคนิควิธีการหรือวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีนํามาใชเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียน และขั้นตอน วิธีการใชเทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ

7.3 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการท่ีกําหนดท่ีเกิดกับผูเรียน

                                                       
151สาโรช  บัวศรี,  จริยธรรมศึกษาและกรรมกับชีวิต  (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.,2527) อางถึง

ใน  ธีระ  ชัยยุทธยรรยง, “คานิยมกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวินัย”  วารสารแนะแนว
26,138 (ก.พ. 35 – มี.ค. 35) : 50.

152ภิญโญ  สาธร,  หลักการศึกษา  (กรุงเทพฯ :โรงพิมพสํานักพมพสุภา ,2528) อางถึง
ใน     ธีระ  ชัยยุทธยรรยง, “คานิยมกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวินัย”  วารสารแนะแนว
26,138 (ก.พ. 35 – มี.ค. 35) : 50.

153วรรณพร   บุญเรือง, “คานิยมแหงชาติและผลกระทบท่ีมีตอการพัฒนาประเทศ
ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ถวิล  เกื้อกูลวงศ,” วารสารวัฒนธรรมไทย   32, 4.  (มกราคม  2538) : 28-31.
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7.4 ขอเสนอแนะแนวทางใหมๆในการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียน
             8. การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  หมายถึง  การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติใน
ดานบุคลิกภาพท่ัวไป  การแตงกาย  กิริยา  วาจา  และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับความเปนครูอยาง
สมํ่าเสมอ  ท่ีทําใหผูเรียนเล่ือมใสศรัทธาและถือเปนแบบอยาง
             9. การรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค หมายถึง การตระหนักถึงความ
สําคัญ รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรู ความสามารถ ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ ของเพ่ือรวมงานดวยความเต็มใจ  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษาและรวมรับผลท่ีเกิด
ขึ้นจากการกระทํานั้น
             10. การรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน หมายถึงการตระหนักในความสําคัญ
รับฟงความคิดเห็น ยอมรับความรู ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน และรวมมือปฏิบัติงาน เพ่ือ
พัฒนางานของสถานศึกษา ใหชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซ่ึงกันและกัน และปฏิบัติงาน
รวมกันดวยความเต็มใจ

11. การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา หมายถึง การคนหา สังเกต จดจํา
และรวบรวมขอมูลขาวสาร ตามสถานการณของสังคมทุกดาน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชา
ชีพคร ู สามรถวิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผล และใชขอมูลประกอบการแกปญหา  พัฒนาตนเอง
พัฒนางานและพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม

12. สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ  หมายถึง  การสรางกิจกรรมการ
เรียนรู  โดยการนําเอาปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในการเรียน   และการจัด   
กิจกรรมอ่ืนๆในโรงเรียนมากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือนําไปสูการพัฒนาของผูเรียนท่ีถาวร 
เปนแนวทางในการแกปญหาของครูอีกแบบหนึ่ง ท่ีจะนําเอาวิกฤติตางๆมาเปนโอกาสในการพัฒนา 
ครูจําเปนตองมองมุมตางๆของปญหา แลวผันมุมของปญหาไปในทางการพัฒนา กําหนดเปน       
กิจกรรมในการพัฒนาของผูเรียน ครูจึงตองมองมุมบวกในสถานการณตางๆ ได กลาท่ีจะเผชิญ
ปญหาตางๆ  มีสติในการแกปญหา  มิไดตอบสนองปญหาตางๆดวยอารมณหรือแงมุมแบบตรงตัว 
ครูสามารถมองหักมุมในทุกๆโอกาส  มองเห็นแนวทางท่ีนําสูผลกาวหนาของผูเรียน
              สมเกียรติ  ศรีสุกใส ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครูกับการปฏิบัติงานดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี   
พบวา  พฤติกรรมการการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ของโรงเรียนประถมศึกษา ใน
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จังหวัดเพชรบุร ี  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  พฤติกรรมการปฏิบัติงานดานวิชาการของ    
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง154

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

เนื่องการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการเปนเรื่องท่ีปฏิบัติตามกฎ    ก.พ.    วาดวย
การเล่ือนขั้นเงินเดือน  พ.ศ. 2544  เม่ือวันท่ี  21  พฤษภาคม  2544  จึงไมพบงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ
เรื่องนี้โดยตรง  ผูวิจัยจึงไดศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณาความดีความชอบ  ดังนี้

สุพัฒนา  โหตระกูล ไดทําการวิจัยเรื่อง  เกณฑและวิธีการพิจารณาความดีความชอบ
ตามทัศนะของผูบริหารและครูอาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิ-
การ ในจังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัยพบวา  โรงเรียนยิ่งมีขนาดใหญเทาไร  ปญหาในการบริหารงาน
บุคคลยิ่งมีมากขึ้น  มีงานซับซอนมาก การปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบประจําปของคร ู
ตองกําหนดหนาท่ีและกฏเกณฑท่ีชัดเจนสามารถประเมินไดเปนท่ียอมรับของทุกฝาย  เม่ือจําแนก
ตามตัวแปรผูบริหารท่ีอยูในโรงเรียนขนาดตางกันมีความตองการในการพิจารณาความดีความชอบ
ไมแตกตางกัน  แตครูท่ีอยูในโรงเรียนขนาดตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกัน155

บัณฑิต  ศรีเมือง  ไดทําการวิจัยเรื่อง  การพิจารณาความดีความชอบครูประถมศึกษา 
สังกัดสํานักคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ   การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดบุรีรัมย  ผลการ
วิจัยพบวา  ผูบริหารใชเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  โดยการประเมินได
ยึดผลการปฏิบัติงานเปนหลัก ไมยึดอาวุโส ระบบหมุนเวียน หรือความพอใจของผูบังคับบัญชา  
นับวามีความยุติธรรม  ซ่ึงภายหลังจากการพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเล่ือนขั้นเดือนประจําปไป
แลว   ครูมักปฏิบัติงานดีกวาเดิมบาง  มีการรองเรียนเกี่ยวกับความไมยุติธรรมนอยมาก  ผูบริหาร
และครูตองการใหมีการสรางความเขาใจการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงวิธีการประเมินผล

                                                       
154สมเกียรติ  ศรีสุกใส,  “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพครูกับการปฏิบัติงานดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี”
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), 119.  

155สุพัฒนา  โหตระกูล, “เกณฑและวิธีการพิจารณาความดีความชอบตามทัศนะของ
ผูบริหารและครูอาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
ชลบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2527), บทคัดยอ.
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การปฏิบัติงาน  โดยอาจใหผูบริหารและครูมีสวนรวมในการประเมินหรือประเมินโดยคณะ
กรรมการ  เพ่ือปองกันการเลนพรรคเลนพวก  และผูบริหารและครูมีความเห็นตรงกันวาโควตา
เล่ือนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น  รอยละ 15 นอยไป  อีกท้ังยังไดเสนอแนะวา  ควรพิจารณาเล่ือนขั้นเงิน
เดือน 2 ขั้นใหแกผูทําคุณประโยชนพิเศษใหแกโรงเรียนดวย156

สมคิด  สิทธิศร  ไดทําการวิจัยเรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาความดีความชอบ
ในการเล่ือนขั้นเงินเดือนคณาจารยตามทัศนะของผูบริหารและคณาจารยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ  ไดเสนอแนะวา  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ควรดําเนินการอยางเปดเผย  เพ่ือท่ีคณาจารย
จะไดปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของตนเอง  เปนการสงเสริมการปฏิบัติงานใหดีขึ้น  ควรใหมีการ
แสดงผลงานของผูท่ีไดรับการพิจารณาใหเล่ือนขั้น 2 ขั้น ดวย  เพ่ือเปนตัวอยางแกบุคคลอ่ืน157

สุบิน  ภุมรินทร     ไดทําการวิจัยเรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ผลการวิจัยพบวา  การประเมินผล
การปฏิบัติงานของขาราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรีเปนการประเมินผลตามระเบียบขอกําหนดของทางราชการ  มีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือนํา
ผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน  และเล่ือนตําแหนงของขาราชการครู
สวนการนําผลไปใชเพ่ือประโยชนอยางอ่ืนมีนอยมาก  วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีผูประเมิน
สวนใหญใช  ไดแก การประเมินส่ิงท่ีเปนนามธรรม  คือผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน  และปญหาขอ
จํากัดดานโควตา 2 ขั้น รวมถึงการแบงกลุมระดับของขาราชการและไดขอเสนอแนะใหนําผลการ
ประเมินไปใชในการพัฒนาบุคลากร  และควรใหผูบริหารและครูไดมีสวนรวมในการกําหนดแบบ

                                                       
156บัณฑิต  ศรีเมือง,   “การพิจารณาความดีความชอบครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ  การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดบุรีรัมย”  (วิทยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย, 2529) 94-104.

157สมคิด  สิทธิศร, “หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาความดีความชอบในการเล่ือนขั้น
เงินเดือนคณาจารยตามทัศนะของผูบริหารและคณาจารยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
(วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย-ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2530), 106-109.
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ประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรกําหนดไว 2 ครั้ง
เปนอยางต่ํา158

รังสรรค  บัวจูม ไดทําการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
เกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบประจําปของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดลําปาง  ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญไมเห็นดวยกับหลัก
เกณฑท่ีกําหนดวา  ใหเวนระยะหางกันอยางนอย  2 ป  ในการใหเล่ือนขั้นเงินเดือน  2  ขั้น โดย
เสนอแนะวา    นาจะมีขอยกเวนแกผูท่ีมีผลงานดีเดนเปนพิเศษจริง159

ประภิน  วีระศิลป ไดทําการวิจัยเรื่อง   การศึกษาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนคาทอลิกในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของครูท่ีควรปรับปรุง  คือ  ผูปฏิบัติงานทุกกลุมควรมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคของ
การประเมินผล  การปฏิบัติงานควรมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ
ของผูปฏิบัต ิ ผูประเมินควรรูวิธีการและเกณฑในการประเมินและการอภิปรายผลกับผูถูกประเมิน
ควรดําเนินการในบรรยากาศท่ีลักษณะเปด160

ประจวบ อมะลัษเฐียร ไดทําการวิจัยเรื่องการพิจารณาความดีความชอบประจําปของ
ขาราชการครูตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ผล
การวิจัยพบวา  ผูบริหารและครูเห็นวา การพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเล่ือนขั้นเงินเดือนเปนกรณี
พิเศษควรพิจารณาจากผลสําเร็จของงานเปนหลักเพราะผลงานเปนรูปธรรมท่ีแสดงถึงความสามารถ
ของแตละคนอยางชัดเจนมากกวาส่ิงอ่ืน  สําหรับการใหขาราชการครูมีสวนรวมในการกําหนดหลัก
เกณฑ  หรือระเบียบตางๆ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ท้ังผูบริหารและขาราชการครูเห็นดวย

                                                       
158สุบิน  ภุมรินทร  “การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533), 71-78.

159รังสรรค  บัวจูม, “ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับการ
พิจารณาความด ีความชอบประจําปของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดลําปาง”  (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533), 103.

160ประภิน  วีระศิลป, “การศึกษาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
คาทอลิกในกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2535), บทคัดยอ.
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อยางมาก  เพราะหลักเกณฑท่ีไดมาจากการระดมความคิดของผูเกี่ยวของจะเปนท่ียอมรับและงายตอ
การนําไปปฏิบัต ิ และผูบริหารท่ีอยูในโรงเรียนขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอการพิจารณาความดี
ความชอบแตกตางกันเนื่องจากขอบขายของการปฏิบัติงานตามขนาดโรงเรียนมีปริมาณตางกัน   
โรงเรียนขนาดใหญมีจํานวนบุคลากรและอ่ืนๆ  ตลอดท้ังสายการบังคับบัญชาซับซอนมากกวา161

สุวกิจ   ศรีปตถา  และคณะ      ไดศึกษาเรื่องการศึกษาองคประกอบท่ีเหมาะสมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูสายงานสารวัตรนักเรียนและนักศึกษาและสายงาน
นิเทศการศึกษา  พบวา

1. องคประกอบท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูสายงาน
สารวัตรนักเรียนและนักศึกษา เรียงตามลําดับความสําคัญเปนดังนี ้1) ความรับผิดชอบในการทํางาน   
2) ปริมาณและคุณภาพของผลงาน  3) ความสามารถในการทํางาน  4)  การรักษาวินัยและ จริยธรรม

2.  องคประกอบท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูสายงาน
นิเทศการศึกษา  เรียงตามลําดับความสําคัญเปน ดังนี้   1)การปรับตัว  ความประพฤติและความ
พากเพียร  2) คุณลักษณะของความเปนครู  3) ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  4) ปริมาณ
งานท่ีไดรับมอบหมาย  5) การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ  6) คุณภาพการปฏิบัติงาน162

สํานักงานก.ค.ไดศึกษาเรื่องการศึกษาวิเคราะหองคประกอบท่ีเหมาะสมในการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูสายงานบริหารการประถมศึกษา  สายงานบริหารการศึกษาและ
สายงานบริหารการมัธยมศึกษา  พบวา สายงานบริหารการประถมศึกษา องคประกอบสําคัญในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  เรียงตามลําดับความสําคัญ ดังตอไปนี ้  1. งานการเงินและพัสดุ  2. งาน
นิเทศการศึกษา  3. งานพัฒนาบุคลากร  4.  งานแผนและงบประมาณ  5. งานบริหารท่ัวไป  6. งาน
โครงการตามนโยบายของ สปช.  7. งานการเจาหนาท่ี  8. งานสรรหา  บรรจุ  และแตงตั้งขาราชการ
ครู 9.งานสงเสริมการศึกษา และพบวา องคประกอบสําคัญในการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

                                                       
161ประจวบ  อมะลัษเฐียร, “การพิจารณาความดีความชอบประจําปของขาราชการครู

ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ”  (วิทยานิพนธ
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต   สาขาการบริหารการศึกษา     บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2536), 121-143.

162สุวกิจ   ศรีปตถา  และคณะ,  รายงานการศึกษาองคประกอบท่ีเหมาะสมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูสายงานสารวัตรนักเรียนและนักศึกษาและสายงาน
นิเทศการศึกษา  (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน ก.ค., 2539), บทคัดยอ.
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เรียงตามลําดับความสําคัญ ดังตอไปนี ้  1. คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ  2.   คุณลักษณะดานทักษะ
การบริหาร  3.คุณลักษณะดานลักษณะนิสัย  4. คุณลักษณะดานภาวะผูนํา163

สมหวัง   พิธิยานุวัฒน  และคณะ ไดทําการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการพลเรือน พบวา

1. ขาราชการพลเรือนสังกัดราชการสวนกลางมีคุณภาพชีวิตการทํางานดานลักษณะงาน 
ความพึงพอใจในงานรายดานโดยรวม และการรับรูความพึงพอใจโดยรวม อยูในระดับปานกลาง 
สวนคุณภาพชีวิตการทํางานดานความเกี่ยวของผูกพันกับงานอยูในระดับมาก ในดานความกาวหนา
ในงานและสัมฤทธิผลในรอบปท่ีผานมา พบวา ขาราชการพลเรือนทุกสังกัดรับรูวา โดยเฉล่ียมี
ความกาวหนาในงานอยูในระดับปานกลาง และรับรูวามีสัมฤทธิผลของงานในระดับมาก

2. ขาราชการพลเรือนสังกัดสวนกลางท่ีมีภูมิหลังตางกัน  มีคุณภาพชีวิตการทํางาน
แตกตางกัน

3.ปจจัยท่ีมีผลตอความกาวหนาและความสําเร็จในการทํางานในรอบปท่ีผานมาของ          
ขาราชการพลเรือน ไดแก ความพึงพอใจในงาน  ระดับตําแหนง  ลักษณะงาน  ความเกี่ยวของผูกพัน
กับงาน  เวลาในการดํารงตําแหนง  อายุราชการ  ความเพียงพอของรายได  เวลาท่ีใชในการเดินทาง
ไป-กลับ  การเดินทางโดยรถยนต  ระดับการศึกษา และรายไดพิเศษโดยเฉล่ียตอเดือน

4. ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวม พบวา ขาราชการพลเรือนสังกัด
ราชการสวนกลาง เห็นวา  ปจจัย  5  ประการตอไปนี้ มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน เปนอยางยิ่ง
คือ 1) ความกาวหนา   2) คาตอบแทน  3) การพัฒนาขาราชการเพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพการทํางาน
4)  สวัสดิการ  และ 5) ผูบังคับบัญชาและการปกครองบังคับบัญชา

5.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานตามการรับรูของขาราชการพลเรือน
    5.1 สรางระบบการเล่ือนขั้นเล่ือนตําแหนงใหมีความชัดเจนนาเช่ือถือ และพิจารณา

จากผลการปฏิบัติงานจริง
 5.2  เพ่ิมคาตอบแทนใหใกลเคียงกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

   5.3 ปรับปรุงสวัสดิการท่ีพักอาศัย คารักษาพยาบาลใหเบิกจากโรงพยาบาลเอกชน
ได   มีรถรับสงขาราชการ

                                                       
163สํานักงาน ก.ค., รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะหองคประกอบท่ีเหมาะสมใน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูสายงานบริหารการประถมศึกษา  สายงานบริหาร
การศึกษาและสายงานบริหารการมัธยมศึกษา, บทคัดยอ.
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5.4 พัฒนาขาราชการอยางเปนระบบและตอเนื่องโดยใหขาราชการไดรับการอบรม
พัฒนาดานวิทยาการและเทคโนโลยีใหม ๆ  เชน   คอมพิวเตอร     การติดตอส่ือสารทางอินเตอรเนต
และภาษาตางประเทศ

5.5 ผูบังคับบัญชาควรปกครองอยางเปนธรรม พิจารณาความดีความชอบหรือเล่ือน
ขั้นเล่ือนตําแหนง โดยไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง  เปนกลางไมลําเอียง   ไมถูกแทรกแซงทางการเมือง164

ตวงลาภ  ชัยมนตร ี  ไดทําการวิจัย   เรื่อง  การพิจารณาความดีความชอบครูโรงเรียน
เอกชนในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี     ผลการวิจัยพบวา   เกณฑและวิธีการพิจารณาความดีความชอบ
ท่ีเหมาะสม  คือการสรางแบบประเมินผลการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับลักษณะงานแตละประเภท
และจําแนกงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือชวยเปนบรรทัดฐานในการสรางเกณฑ165

วรากร  รื่นกมล  ไดศึกษาเรื่อง สภาพและปญหาของการดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในระบบเปดของขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบวา 1) สภาพการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบเปดของ
ขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาพรวม มีการดําเนินงานท่ียังไมเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการของคณะกรรมการขาราชการครูหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องท่ียังไมสามารถดําเนินการ
ได คือ เรื่องจํานวนครั้งท่ีใชในการประเมินและการแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบ
การกําหนดเกณฑหรือขอตกลงรวมกันระหวางผูประเมินกับผูถูกประเมิน การจัดแบงระดับผลการ
ประเมินใหมีความชัดเจน และการนําผลการประเมินไปใชใหคําปรึกษา แนะนํา เพ่ือใหมีการปรับ
ปรุง 2) ปญหาการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบเปดของขาราชการครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา  พบวา  ยังมีปญหาในทุกเรื่อง โดยเฉพาะปญหาในดานจํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน และเกี่ยวกับการจัดทําแฟมประจําตัวขาราชการ การให
บุคลากรมีสวนรวมในการประเมิน การไมยอมรับเกณฑท่ีกําหนดขึ้น ความไมเปนธรรมของ
กรรมการบางคน    ความไมชัดเจนของเกณฑในแตละเรื่อง      ผูถูกประเมินไมเห็นความสําคัญของ

                                                       
164สมหวัง  พิธิยานุวัฒน และคนอ่ืนๆ,  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณเรื่อง คุณภาพชีวิตการ

ทํางานของขาราชการพลเรือน  (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540), บทคัดยอ.
165ตวงลาภ  ชัยมนตร,ี  “การพิจารณาความดีความชอบครูโรงเรียนเอกชนในเขตจังหวัด

สุราษฎรธานี”, 84.
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การประเมิน  และผูถูกประเมินไมกลาเปดเผยผลของการประเมิน166

บุญชัย  ตั้งอุทัยสุข     ไดทําการวิจัยเรื่อง   องคประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
ของขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร   ผลการวิจัย
พบวา  ระดับความสําคัญขององคประกอบในการพิจารณาความดีความชอบของขาราชการครูสังกัด
กรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร 4 ดาน  คือ องคประกอบดานการรักษาวินัย      องคประกอบ
ดานผลงาน  องคประกอบดานการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร ู            และองคประกอบ
ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ตามลําดับ และโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และกรณีเปรียบ
เทียบความแตกตางขององคกรประกอบการพิจารณาความดีความชอบของขราชการท้ังสามกลุม 
พบวา   ขาราชการครูท้ังสามกลุมมีความคิดเห็นแตกตางกัน167

วนิดา   อรรฆยกุล   ไดทําการวิจัยเรื่อง  ความคิดเห็นของขาราชการคร ู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติท่ีมีตอหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
พิจารณาความดีความชอบในการเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําป       ผลการวิจัยพบวา      ผูบริหารและ
ขาราชการครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนมีความคิดเห็นตอหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือพิจารณาความดีความชอบในการเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําป  ไมแตกตางกัน  ผูบริหารและ
ขาราชการครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนในสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดท่ีมีขนาดตางกัน มีความ
คิดเห็นตอหลักเกณฑการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบ
ในการเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําป ไมแตกตางกัน168

                                                       
166วรากร  รื่นกมล, “สภาพและปญหาของการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานใน

ระบบเปดของขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษ า  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542),  บทคัดยอ.

167บุญชัย  ตั้งอุทัยสุข, “องคประกอบการพิจารณาความดีความชอบของขาราชการครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร”  (วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2544),บทคัดยอ.

168วนิดา  อรรฆยกุล,  “ความคิดเห็นของขาราชการคร ูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติท่ีมีตอหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาความดีความ
ชอบในการเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําป,”  บทคัดยอ.
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จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ    สรุปไดวา      องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของ
ขาราชการ ผูวิจัยมีความเห็นสอดคลองกันวา ควรพิจารณาผลสําเร็จของงานเปนหลัก ผูถูกประเมิน
ควรมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมิน ควรมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติ
งานใหชัดเจนและเปนท่ีเขาใจของผูปฏิบัติ  ผูประเมินควรมีความรูความเขาใจในระบบการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน มีวิธีการประเมินอยางเปนระบบและเช่ือถือได การประเมินผลการปฏิบัติงานควร
ดําเนินการอยางเปดเผยและเปนธรรม แบบประเมินผลการปฏิบัติงานควรเหมาะสมกับลักษณะงาน
แตละประเภทและจําแนกงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ สําหรับระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติ
งาน  ควรกําหนดไว 2 ครั้งเปนอยางต่ํา ท้ังนี้ องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ
ท่ีสําคัญในระดับมาก  คือ ดานผลงาน ดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน  การรักษาวินัย  และการ
ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู

สรุป
การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ  เปนงานท่ีสําคัญในกระบวนการบริหารงาน

บุคคล  เพราะนอกจากจะเปนการสรางขวัญ  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแลว  ยังเปนการพัฒนา
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการและขาราชการสูความเปนมืออาชีพใน
ระดับสากล ซ่ึงการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเงินเดือนนั้น เปนการเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําครึ่งป เพ่ือ
ตอบแทนบําเหน็จความชอบขาราชการท่ีปฏิบัติอยูในระเบียบ  กฎหมาย หลักเกณฑ  และ   
ประพฤติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ  และปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
ระดับอันเปนประโยชนตอประเทศชาติ  โดยใหไดรับการเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําครึ่งป ตามผล
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดานผลงานและดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน โดยมี  
องคประกอบในแตละดาน ดังนี้  ดานผลงานประกอบดวย 1) ปริมาณผลงาน 2) คุณภาพของผลงาน   
3) ความทันเวลา  4)  การประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร  5)  ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ี
ปฏิบัติได 6) ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  ซ่ึงไดแก  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ  พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  พัฒนา
ส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ี
เกิดแกผูเรียน และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ สําหรับดาน คุณลักษณะ
การปฏิบัติงาน   ประกอบดวย 1) การวางแผนละการจัดระบบงาน   2) ความเปนผูนํา  3)  การพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา   4) ความรับผิดชอบ   5) ความสามารถในการปฏิบัติงาน  6) ความอุตสาหะ        
7)  การรักษาวินัย     8) การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ    9)  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม
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ตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนท่ีจะเกิดแกสวนรวม   10) เสียสละและอุทิศเวลาใหแกทางราชการ  
11) รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค  12)  แสวงหาความรูและพัฒนาตนเอง

และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา นักวิชาการและหนวยงาน
ตางๆ รวมท้ังรัฐบาล ใหความสําคัญกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการ เพ่ือประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเปนอยางมาก  ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของจึงควร
ไดปฏิบัติอยางจริงจัง  ชัดเจน  เปนรูปธรรม  เพ่ือประโยชนตอบุคคลากรในหนวยงานซ่ึงเปน
ทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสงผลตอการประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานราชการ
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บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1)ทราบระดับขององคประกอบการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหาร       
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และ 2) จัดอันดับ
ความสําคัญขององคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้  เปนวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research) ในลักษณะการศึกษาแบบสํารวจ
(survey study)   ซ่ึงในการดําเนินการวิจัย  มีขั้นตอนของการศึกษาและระเบียบวิธีวิจัย  ดังนี้

ขั้นตอนการศึกษา

ผูวิจัยกําหนดรายละเอียดขั้นตอนการศึกษาเปน  3   ขั้นตอน  ประกอบดวย  การเตรียม
โครงการวิจัย  การดําเนินการวิจัยและสรุปรายงานผลการวิจัย ในขั้นตอนดังกลาวมีรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมโครงการวิจัย
1.1 ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาในการดําเนินการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ

โดยศึกษาจากสภาพปฏิบัติจริงจากการดําเนินการท่ีผานมา  เอกสาร ตํารา ขอมูล ผลงานวิจัย รวมท้ัง
รายงานของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ

1.2  ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค หลักเกณฑ  วิธีดําเนินการ เกี่ยวกับ
การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ โดยศึกษาจากนโยบายรัฐบาล กฎหมาย กฎ ระเบียบ
หลักเกณฑและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการคร ู สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ กระทรวงการคลัง
และศึกษาจากเอกสาร  ตํารา  วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

1.3จัดทําโครงรางสารนิพนธตามคําแนะนําและเห็นชอบของอาจารยผูควบคุม           
สารนิพนธ  แลวเสนอโครงรางสารนิพนธเพ่ือขออนุมัติหัวขอและโครงการสารนิพนธ ตอภาควิชา
การบริหารการศึกษา

1.4 จัดสรางเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล  ทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
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ขั้นตอนที่ 2  การดําเนินการวิจัย
2.1 ขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือติดตอขออนุญาตเก็บขอมูลจากสํานัก

งานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
2.2 ผูวิจัยนําเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยซ่ึงไดรับการตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีการหา 

ความเช่ือม่ันแลว  นําไปเก็บขอมูลจากผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถม
ศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามท่ีเปนกลุมประชากรเปาหมาย
   2.3   นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตอง  วิเคราะห  และแปลผลการ
วิเคราะหขอมูล

ขั้นตอนที่ 3   การสรุปและรายงานผลการวิจัย
3.1  อภิปรายผลของการวิจัย สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัย
3.2 สรุปและรายงานผลความกาวหนาในการดําเนินการวิจัย นําเสนอตออาจารย           

ผูควบคุมสารนิพนธคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ  เพ่ือขอคําแนะนํา  ปรับปรุงแกไข
3. ปรับปรุง แกไข และเสนอผลรายงานการวิจัยฉบับรางตออาจารยผูควบคุมสารนิพนธ

และคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ   แกไขรางรายงานการวิจัยตามขอเสนอแนะ  แลวจัดทํา
รายงานวิจัยเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือขออนุมัติสอบสารนิพนธ

3.4 สอบสารนิพนธและปรับปรุงตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธให
ความเห็นเพ่ิมเติม

3.5  สงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพ่ือ
ขออนุมัติจบการศึกษา

ระเบียบวิธีวิจัย

เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียด
ตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย  ซ่ึงประกอบดวย  แผนแบบการวิจัย  ประชากร  ตัวแปรท่ีศึกษา
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  การสรางและพัฒนาเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะห
ขอมูล  สถิติท่ีใชในการวิจัย  การนําเสนอขอมูล โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
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แผนแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive research)    ใชแผนแบบการวิจัย

กลุมเดียว  มีการตรวจสอบสภาวะการณ   ไมมีการทดลอง (the one-shot, non-experimental case
study)   โดยการใชการสํารวจ(survey study)  ซ่ึงแสดงดวยแผนผัง(diagram)  ได  ดังนี้

                                                                                    

เม่ือ    S หมายถึง ประชากร
                                         X หมายถึง ตัวแปรท่ีตองการศึกษา

                      O หมายถึง ขอมูลท่ีไดจากการศึกษา

ประชากร
       ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  จํานวน  78  คน

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรเกี่ยวกับ

องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา      สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ซ่ึงมีรายละเอียด   ดังนี้

1.  ตัวแปรพ้ืนฐาน  เปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ
อายุ  ระดับการศึกษา  อายุราชการ  ตําแหนงปจจุบันและจํานวนปท่ีดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียน

2.  ตัวแปรท่ีศึกษา  เปนตัวแปรเกี่ยวกับองคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีบูรณาการจากแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ   
ปฏิบัติงานของขาราชการสายผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสมุทรสงคราม  ไดแก
                    2.1  ผลงาน  ประกอบดวยหกตัวแปรยอย  คือ

  2.1.1  ปริมาณผลงาน  หมายถึง  การพิจารณาจากปริมาณผลงานเปรียบเทียบ

                                    O

            S                      X
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กับเปาหมายขอตกลงหรือมาตรฐานของงาน
2.1.2  คุณภาพของผลงาน  หมายถึง  การพิจารณาคุณภาพของงานจากความ

ถูกตอง  ความครบถวน  ความสมบูรณ  และความประณีต  หรือคุณภาพอ่ืน ๆ
                 2.1.3  ความทันเวลา  หมายถึง  การพิจารณาจากเวลาท่ีใชปฏิบัติงาน

เปรียบเทียบกับเวลาท่ีกําหนดไว สําหรับการปฏิบัติงานหรือภารกิจนั้น
                           2.1.4  การประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร หมายถึง การพิจารณา
จากความไมฟุมเฟอยในการใชทรัพยากรหรือความสัมพันธระหวางทรัพยากรท่ีใชกับผลผลิตของ
งานหรือโครงการ

         2.1.5  ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีปฏิบัติได หมายถึงการพิจารณาจากผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ของผลงานเปรียบเทียบกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคของงาน

2.1.6 ผลการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร ู  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาต ิ ไดกําหนดใหประเมินจาก 5 มาตรฐานดังตอไปนี ้คือ

     2.1.6.1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ
2.1.6.2 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง

                                  2.1.6.3 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
            2.1.6.4  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน

2.1.6.5 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ
      2.2   คุณลักษณะการปฏิบัติงาน ประกอบดวยสิบสองตัวแปรยอย    ไดแก
                                2.2.1การวางแผนและการจัดระบบงาน หมายถึงความมีวิสัยทัศน ความสามารถ
ในการคาดการณ  กําหนดเปาหมายและวิธีปฏิบัติงานใหเหมาะสม

   2.2.2  ความเปนผูนํา  หมายถึง   การเปนตัวอยางท่ีด ีมีศิลปะในการจูงใจ
กระตุนและใหกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงานใหตั้งใจและเต็มใจรวมกันทํางานใหสําเร็จ

2.2.3 การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถในการแนะนํา
สอนงาน  กระตุน และดําเนินการใหผูใตบังคับบัญชาเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน  และ
รับผิดชอบมากขึ้น

  2.2.4  ความรับผิดชอบ  หมายถึงการปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายโดย
เต็มใจ  มุงม่ันทํางานใหสําเร็จลุลวงและยอมรับผลท่ีเกิดจากการทํางาน

    2.2.5  ความสามารถในการปฏิบัติงาน   หมายถึง    ความรอบรูในงาน      เขาใจ
เกี่ยวกับงานในหนาท่ีและงานท่ีเกี่ยวของ  สามารถคิด  วิเคราะห    เช่ือมโยงความสัมพันธระหวาง
ส่ิงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
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2.2.6  ความอุตสาหะ หมายถึง  ความขยันหม่ันเพียร  ตั้งใจท่ีจะทํางานใหเสร็จ
โดยไมยอทอตออุปสรรคและปญหา

2.2.7  การรักษาวินัย  หมายถึง การปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ  และประพฤติตนเปนตัวอยางท่ีดีในการเคารพกฎระเบียบตาง ๆ

2.2.8  การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ หมายถึง  การปฏิบัติตนอยู
ในกรอบจรรยาบรรณ  และคานิยมของขาราชการหรือหนวยงาน

2.2.9 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดกับสวน
รวม  หมายถึง   การเลือกและตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมอยางชาญฉลาดดวยความรักและหวังดีตอ
สวนรวมโดยไมเห็นแกประโยชสวนตน
                   2.2.10 เสียสละและอุทิศเวลาใหแกทางราชการ หมายถึงสละเวลาท้ังในเวลา
ราชการและนอกเหนือจากเวลาท่ีปฏิบัติราชการปกติใหแกราชการ เชน กรณีทางราชการมีงาน     
ราชการเรงดวนในวันหยุดตองดําเนินการใหเสร็จ เปนตน

  2.2.11 รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค   หมายถึง  การตระหนักถึงความสําคัญ
รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรู ความสามารถ ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 
ของเพ่ือนรวมงาน ของผูบังคับบัญชาดวยความเต็มใจ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา และ
รวมวัดผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น รวมท้ังยอมรับในความรู ความสามารถของบุคคลอ่ืนใน     
ชุมชนและรวมมือปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษา ใหชุมชนและสถานศึกษามีการยอม
รับซ่ึงกันและกัน  และปฏิบัติงานรวมกันดวยความเต็มใจ

2.2.12 แสวงหาความรูและพัฒนาตนเองสมํ่าเสมอ  หมายถึง  การคนหา การ
สังเกต การจดจําและรวบรวมความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ตามสถานการณของสังคมทุกดาน โดย
เฉพาะท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผล และนําความรูท่ีไดนํามาใชใน
การแกปญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสมตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดกับสวนรวม

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามจํานวนหนึ่งฉบับ โดยมีผูบริหาร     

โรงเรียนประถมศึกษา                  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามเปนผูตอบ
รายละเอียดของแบบสอบถามแบงออกเปนส่ีตอน คือ

ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ในดาน  เพศ      
อายุ  ระดับการศึกษา  อายุราชการ  ตําแหนงปจจุบันและจํานวนปท่ีดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียน  
มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list)
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ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับองคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ดาน
ผลงาน หกตัวแปรยอย  จํานวน  17 ขอ ซ่ึงผูวิจัยบูรณาการจากหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ  ของสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาต ิ    สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู   สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนสามัญ  และเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
              ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับองคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา    สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม    ดาน
คุณลักษณะการปฏิบัติงาน สิบสองตัวแปรยอย  จํานวน 33  ขอ ซ่ึงผูวิจัยบูรณาการจากหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ  ของสํานักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ      สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู  สํานักงานคณะ
กรรมการขาราชการพลเรือนสามัญ และ เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู

ตอนท่ี 2  และ 3   มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scales) หาระดับ
ตามเกณฑของไลเคิรท(Likert 's rating scales)    คือ

ระดับ  5    หมายถึง    มีความสําคัญมากท่ีสุด     ใหมีน้ําหนักคะแนน  5
     ระดับ  4    หมายถึง    มีความสําคัญมาก    ใหมีน้ําหนักคะแนน 4
ระดับ  3    หมายถึง    มีความสําคัญปานกลาง    ใหมีน้ําหนักคะแนน  3
ระดับ  2    หมายถึง    มีความสําคัญนอย             ใหมีน้ําหนักคะแนน  2
ระดับ  1    หมายถึง    มีความสําคัญนอยท่ีสุด     ใหมีน้ําหนักคะแนน  1

และเม่ือจบคําถามในแตละตอน จะมีแบบสอบถามปลายเปดเพ่ือเสนอแนะเพ่ิมเติม
 ตอนท่ี 4  เปนแบบสอบถามปลายเปด เพ่ือเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม

การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ
ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถาม เพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

โดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นท่ี 1  ศึกษานโยบายรัฐบาล  กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติและวรรณกรรมท่ี

เกี่ยวของ   แลวนําผลจากการศึกษามาเปนหลักในการสรางเครื่องมือ โดยบูรณาการจากหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ   ของสํานักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ครู  และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนสามัญ  ภายใตคําแนะนําของอาจารยผูควบคุม
สารนิพนธ
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ขั้นท่ี 2 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา(content validity) โดยผูวิจัยนําเครื่องมือท่ี
สรางเสร็จแลว เสนอตออาจารยผูควบคุมสารนิพนธ กรรมการตรวจสอบสารนิพนธ และผูเช่ียวชาญ
(ตามภาคผนวก จ)   เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของการใชภาษา  และความเท่ียงตรงของเนื้อหา
(content validity)

ขั้นท่ี 3  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช(try  out)โดยสุมแจกใหกับ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุร ี จํานวน 15 คน  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน 15 คน รวม 30 คน
ซ่ึงไมใชกลุมประชากรท่ีศึกษา

ขั้นท่ี 4 การหาความเช่ือม่ัน(reliability) นําแบบสอบถาม จํานวน 30 ฉบับ ท่ีไดรับคืน
หลังจาก ทดลองใช(try out)  มาหาคาความเช่ือม่ัน  โดยวิธีการ ครอนบาค1 (Cronbach)   ดวยวิธีการ
หาคาความเช่ือม่ันโดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา(α - coefficient) ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม          
เทากับ  0.9439

การเก็บรวบรวมขอมูล
เพ่ือใหการวิจัยดําเนินไปอยางราบรื่น และถูกตองตามระเบียบราชการ ผูวิจัยดําเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน  ดังตอไปนี้
1.  ผูวิจัยแจงบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือทําหนังสือขอความรวมมือไปยังสํานักงานการประถม

ศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ในการขอความอนุเคราะหออกหนังสือขอความรวมมือในการทําวิจัย
ไปท่ีผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด  จํานวน  78  คน   ซ่ึงเปนกลุมประชากรเปาหมาย

2. ผูวจิยันาํหนงัสือขอความรวมมือในการทําวจิยัท่ีสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สมุทรสงครามออกให ไปขอความอนเุคราะหในการตอบแบบสอบถามจากผูบริหารโรงเรียนประถม
ศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  จํานวน 78  คนท่ีเปนกลุมประชากร
เปาหมาย
 3. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล    โดยผูวิจัยประสานงานกับโรงเรียนในการสงและเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง

                                                       
1Lee J. Cronbach,  Essentials of Psychological Testing,  3rd ed.  (New York : Harper

& Row Publisher, 1974), 161.
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การวิเคราะหขอมูล
การจดักระทําขอมูล  เม่ือไดรบัแบบสอบถามกลับคนืมาเรยีบรอยแลว   ผูวจิยัไดดาํเนนิการ

ดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
2. จัดระเบียบขอมูลและลงรหัส

 3. นําขอมูลดังกลาวไปคํานวณคาทางสถิต ิ   โดยใชโปรแกรม  SPSS 9.0 for Windows
และ ผูวิจัยคํานวณคาทางสถิติเอง

สถิติที่ใชในการวิจัย
เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัยท่ีศึกษา และขอคําถามท่ี

ตองการทราบ   การวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ใชคาความถ่ี

(frequencies) และคารอยละ (percentage)
2.  การวเิคราะหระดบัขององคประกอบการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดอืนของผูบรหิาร

โรงเรยีนประถมศึกษา  สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสมุทรสงคราม   ตามความคดิเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสมุทรสงคราม ใชคาเฉล่ีย
ประชากร(µ)    และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานประชากร(σ)

สําหรับเกณฑการวิเคราะหขอมูลท่ีผูวิจัยใชในการวิจัยครั้งนี้      เปนการวิเคราะหขอมูล
ตามแนวคิดของเบสท2   ดงันี้

คาเฉล่ีย  4.50 - 5.00  แสดงวา    มีความสําคัญในระดับมากท่ีสุด
คาเฉล่ีย  3.50 - 4.49  แสดงวา    มีความสําคัญในระดับมาก
คาเฉล่ีย  2.50 - 3.49  แสดงวา มีความสําคัญในระดับปานกลาง
คาเฉล่ีย  1.50 - 2.49 แสดงวา    มีความสําคัญในระดับนอย
คาเฉล่ีย  1.00 - 1.49 แสดงวา มีความสําคัญในระดับนอยท่ีสุด

3.การวิเคราะหเพ่ือจัดอันดับความสําคัญขององคประกอบการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดอืน
ของผูบรหิารโรงเรยีนประถมศึกษา สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสมุทรสงคราม   ตามความ
คดิเห็นของผูบรหิารโรงเรยีนประถมศึกษา  สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสมุทรสงคราม  ใช
การจดัอันดบั(rank order)   ดงันี้

3.1 หาคาความสําคญัขององคประกอบในแตละขอ   โดย
                                                       

2John  W. Best, Research  in  Education (New  Jersey : Prentice  Hall, 1970), 190.
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3.1.1 หาผลรวมความสําคญัมากท่ีสุดของตวัแปรยอยแตละขอ  โดยนาํความถ่ีของ
ขอมูลท่ีผูบริหารโรงเรียนเห็นวามีความสําคัญในระดับ 5  ซ่ึงหมายถึง  มีความสําคัญมากท่ีสุด  คูณ
ดวย    น้ําหนักคะแนน 5

3.1.2 หาผลรวมความสําคญัมากของตวัแปรยอยแตละขอ  โดยนาํความถ่ีของขอมูล
ท่ีผูบริหารโรงเรียนเห็นวามีความสําคัญในระดับ 4   ซ่ึงหมายถึง  มีความสําคัญมาก คูณดวยน้ําหนัก
คะแนน 4

3.1.3นําผลรวมของขอ 1 และ ขอ 2  มารวมกัน จะเปนคาความสําคัญของ
ตัวแปรยอยในแตละขอ

3.1.4 หาคาเฉล่ียความสําคัญ โดยนําผลรวมของตัวแปรยอยในแตละขอ
ขององคประกอบมารวมกัน  แลวหารดวยจํานวนขอของตัวแปรยอยในแตละองคประกอบ  จะได
คาเฉล่ียความสําคัญขององคประกอบในแตละองคประกอบ  เชน องคประกอบยอยดานปริมาณ        
ผลงาน มีตัวแปรยอย 2 ขอ  คาเฉล่ียความสําคัญ  =  (คาความสําคัญตัวแปรยอยท่ี 1 + คาความสําคัญ
ตัวแปรยอยท่ี 2  ) ÷  2

3.2 นําคาเฉล่ียความสําคัญขององคประกอบในแตละขอมาจัดอันดับความสําคัญ
4.  การวิเคราะหแบบสอบถามปลายเปดในสวนท่ีเปนขอเสนอแนะเพ่ิมเติม         ใชการ

วิเคราะหเนื้อหา(content analysis)

การนําเสนอขอมูล
ในการนําเสนอขอมูลจากผลการวิเคราะหขอมูล   ผูวิจัยนําเสนอในรูปของตารางและ

การพรรณนาความตามลักษณะของขอมูล

สรุป

การวิจัยครั้งนี้จัดทําขึ้นเพ่ือ1)ทราบระดับขององคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้น       
เงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามและ2)จัดอันดับความสําคัญขององค
ประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา     เพ่ือนําไปเปนขอมูล
พ้ืนฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูสายผูบริหารสถานศึกษาใหมี            
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยยึดแนวคิดจากเกณฑการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
งานของขาราชการ       ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ    สํานักงาน ก.ค. และ
สํานักงาน ก.พ ซ่ึงผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
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การประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ท่ีเปนกลุมประชากรจํานวน  78  คน แลวนําขอมูลท่ีไดมา
วิเคราะห  โดยใชคาความถ่ี(frequencies)    คารอยละ(percentage)     คาเฉล่ียประชากร(µ)
ความเบ่ียงเบนมาตรฐานประชากร(σ)   การจัดอันดับ(rank order)   และการวิเคราะหเนื้อหา(content
analysis)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



98

บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบคําถามการวิจัยตามวัตถุประสงคของการ
วิจัยเรื่ององคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นั้น ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจาก          
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีเปนกลุม
ประชากร  จํานวน 78  คน โดยผูวิจัยติดตามเก็บขอมูลดวยตนเองและไดรับกลับคืนมาทุกฉบับ    
คิดเปนรอยละ 100 นํามาวิเคราะห และนําเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย 
และจําแนกผลวิเคราะหออกเปน  4   ตอน  ดังรายละเอียดตามลําดับตอไปนี้

ตอนท่ี  1  สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนท่ี  2  ระดับขององคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ตอนท่ี 3   อันดับความสําคัญขององคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ตอนท่ี 4   ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเกี่ยวกับองคประกอบการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสมุทรสงคราม

ตอนที่ 1  สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีเปนกลุมประชากร จํานวน 78 คน  เม่ือ
จําแนกตามเพศ   อายุ  อายุราชการ  ระดับการศึกษา   ตําแหนงปจจุบันและจํานวนปท่ีดํารงตําแหนง
ผูบริหารโรงเรียน  มีรายละเอียด   ดังตาราง ท่ี  2

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



99

ตารางท่ี 2   สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพสวนบุคคล จํานวน รอยละ

 เพศ                        ชาย
                                หญิง

62
16

79.49
20.51

                                   รวม 78 100
 อายุ                        ไมเกิน  30  ป

                         31 ป – 40 ป
                         41 ป – 50 ป

                                51 ป   ขึ้นไป

2
1
34
41

2.57
1.28
43.59
52.56

                                  รวม 78 100
 อายุราชการ           ไมเกิน 10 ป

                        11 ป – 20 ป
                        21 ป – 30 ป

                               31 ป   ขึ้นไป

3
2
37
36

3.85
2.56
47.44
46.15

                                 รวม 78 100
ระดับการศึกษา      ต่ํากวาปริญญาตรี

                        ปริญญาตรี
                        ปริญญาโท

                               สูงกวาปริญญาโท

-
69
9
-

-
88.46
11.54

-
                                 รวม 78 100
ตําแหนง                 ครูใหญ
                               อาจารยใหญ
                               ผูอํานวยการโรงเรียน

16
42
20

20.51
53.85
25.64

                                 รวม 78 100
จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียน
                             ไมเกิน  5  ป

                      6 ป – 10 ป
                            11 ป – 15 ป
                            16 ป ขึ้นไป

19
12
15
32

24.36
15.38
19.23
41.03

                                 รวม 78 100
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จากตารางท่ี 2  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูบริหารโรงเรียนเปนเพศชายมากกวา    
เพศหญิง  คือเปนเพศชาย  จํานวน  62  คน  คิดเปนรอยละ  79.49  เปนเพศหญิง  จํานวน  16  คน 
คิดเปนรอยละ  20.51  สําหรับอายุของผูบริหารโรงเรียน  สวนใหญมีอายุ  51  ปขึ้นไป  จํานวน  41 
คน   คิดเปนรอยละ  52.56   รองลงมาอายุระหวาง  41- 50 ป  จํานวน  34  คน  คิดเปนรอยละ  43.59  
อายุไมเกิน  30  ป  จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ  2.57  และอายุ  31 – 40  ป  มีนอยท่ีสุด  จํานวน  1 
คน  คิดเปนรอยละ  1.28  ในดานอายุราชการ นั้น  อายุราชการระหวาง  21 – 30  ป มีจํานวนมาก    
ท่ีสุด  โดยมีจํานวน  37  คน  คิดเปนรอยละ  47.44   อายุราชการตั้งแต  31  ปขึ้นไป  จํานวน  36 คน 
คิดเปนรอยละ  46.15   อายุราชการไมเกิน 10  ป  จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ 3.85  และนอยท่ีสุด
อายุราชการระหวาง  11- 20  ป   จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ  2.56  ท้ังนี้  ระดับการศึกษาของ     
ผูบริหารโรงเรียนสวนมากจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีจํานวน 69  คน  คิดเปนรอยละ 88.46  
และจบการศึกษาระดับปริญญาโท เปนสวนนอย  จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ  11.54   ในจํานวน
ผูบริหารโรงเรียนจํานวน  78  คน นั้น   เปนตําแหนงอาจารยใหญมากท่ีสุด จํานวน 42 คน   คิดเปน
รอยละ  53.85  รองลงมาคือตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน  จํานวน 20  คน  คิดเปนรอยละ  25.64  
และตําแหนงครูใหญนอยท่ีสุด จํานวน 16 คน  คิดเปนรอยละ  20.51  สําหรับจํานวนปท่ีดํารง
ตําแหนงผูบริหารโรงเรียน นั้น  สวนใหญมีจํานวนปท่ีดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียน ตั้งแต  16  ป
ขึ้นไป  จํานวน  32  คน  คิดเปนรอยละ  41.03  รองลงมาดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียนไมเกิน 5  
ป  จํานวน 19 คน  คิดเปนรอยละ 24.36   สวนผูท่ีดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียน  11- 15  ป   มี
จํานวน 15  คน  คิดเปนรอยละ  19.23   และผูท่ีดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียน  ระหวาง  6 -10  ป  
มีจํานวนนอยท่ีสุด  จํานวน 12 คน  คิดเปนรอยละ  15.38

ตอนที่ 2  ระดับขององคประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

การวิเคราะหคาระดับขององคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหาร       
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ใชการ
วิเคราะหจากคาเฉล่ียประชากร(µ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานประชากร(σ) แลวนํามา
เปรียบเทียบกับแนวคิดของเบสท   ดังรายละเอียดตามตารางท่ี  3, 4  และ  5
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ตารางท่ี 3  คาเฉล่ีย  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับขององคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้น
                  เงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
                 ในภาพรวม

องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ในภาพรวม

µ σ ระดับ ลําดับท่ี

 ดานผลงาน 4.14 .42 มาก       2
 ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 4.42 .36 มาก 1
 รวมเฉล่ีย 4.28 .39 มาก

จากตารางท่ี 3 ระดับขององคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหาร    
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม         
ในภาพรวม  พบวา  อยูในระดับมาก  และเม่ือแยกพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก    
เชนเดียวกัน โดยจัดเรียงตามคาเฉล่ียได  ดังนี้  ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน(µ = 4.42, σ= .36)  
และดานผลงาน(µ = 4.14, σ = .42)

ตารางท่ี 4  คาเฉล่ีย  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับขององคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้น
                 เงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
                 ดานผลงาน

องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ดานผลงาน

µ σ ระดับ ลําดับท่ี

1.  ปริมาณผลงาน 4.08 .52 มาก 6
      1.1  ผูบริหารไดจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน
ไวลวงหนา  โดยกําหนดเปาหมายของงานอยาง
ชัดเจน

4.10 .57 มาก

      1.2  ผูบริหารไดนําจํานวนผลงานมาเปรียบ
เทียบกับเปาหมายขอตกลงหรือมาตรฐานของงาน

4.06 .59 มาก
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ตารางท่ี 4 (ตอ)

องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ดานผลงาน

µ σ ระดับ ลําดับท่ี

2.  คุณภาพของผลงาน 4.15 .54 มาก 3
      2.1  ผลงานท่ีทํามีความถูกตอง ครบถวน
สมบูรณ  และมีความประณีต

4.06 .63 มาก

      2.2   ผลงานเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 4.04 .67 มาก
      2.3   ผลงานมีประโยชนตองานราชการ 4.35 .55 มาก
3.  ความทันเวลา 4.13 .56 มาก 5
      3.1  กําหนดเวลาในการปฏิบัติงานหรือ     ภาร
กิจนั้น ๆ อยางเหมาะสม

4.12 .58 มาก

      3.2  ปฏิบัติงานไดทันตามกําหนดเวลา 4.14 .62 มาก
4.  การประหยัดหรือความคุมคาของการใช
ทรัพยากร

4.17 .61 มาก 1

      4.1  การใชทรัพยากรอยางประหยัดและได
ประโยชนคุมคา

4.23 .66 มาก

      4.2  ทรัพยากรท่ีใชกับผลผลิตของงานหรือ
โครงการมีความสัมพันธกัน

4.12 .66 มาก

5.  ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได 4.15 .53 มาก 2
      5.1  การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค
ของงานนั้น ๆ ไวชัดเจน

4.22 .60 มาก

      5.2  ผลการปฏิบัติงานเทากับหรือสูงกวาเปา
หมายท่ีกําหนด

4.03 .62 มาก

      5.3  ผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค 4.21 .65 มาก
6.  ผลการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 4.15 .53 มาก 2
      6.1  การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาชีพครูโดยการศึกษา  ติดตามการ
จัดการเรียนรูแบบใหม ๆ อยูเสมอ

4.14 .57 มาก
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ตารางท่ี 4 (ตอ)

องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ดานผลงาน

µ σ ระดับ ลําดับท่ี

      6.2  การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถ
ปฏิบัติไดเกิดผลจริง

4.17 .67 มาก

      6.3  การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ

4.04 .69 มาก

      6.4  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน
ผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน

4.33 .64 มาก

      6.5  การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียนไดอยางมีระบบ

4.05 .68 มาก

รวมเฉลี่ยดานผลงาน 4.14 .42 มาก 2

จากตารางท่ี 4 เม่ือวิเคราะหระดับขององคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของ        
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา   ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานัก
งานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ดานผลงาน พบวา อยูในระดับมากทุกองคประกอบ   
โดยจัดเรียงลําดับตามคาเฉล่ียได  ดังนี้  คือ  การประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร           
(µ = 4.17,     σ= .61) ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีปฏิบัติไดและผลการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ครู ซ่ึงอยูในระดับมากเทากัน(µ = 4.15, σ= .53)  คุณภาพของผลงาน(µ = 4.15, σ= .54)         
ความทันเวลา(µ = 4.13,  σ= .56)  ปริมาณผลงาน(µ = 4.08, σ= .52)    และเม่ือวิเคราะหระดับของ
องคประกอบยอยของผลการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูแลว พบวา แตละองคประกอบ
ยอยอยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยจัดเรียงลําดับตามคาเฉล่ียได  ดังนี้  คือ  การจัดกิจกรรม       
การเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน(µ = 4.33, σ= .64)   การพัฒนาแผนการสอนให
สามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง(µ = 4.17, σ= .67)  การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูโดยการศึกษา  ติดตามการจัดการเรียนรูแบบใหม ๆ อยูเสมอ(µ = 4.14, σ= .57)             
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ(µ = 4.05, σ= .68)    และการพัฒนา
ส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ(µ = 4.04, σ= .69)
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ตารางท่ี 5 คาเฉล่ีย  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับขององคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้น
                 เงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด                       
                 ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน

องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ดานคุณลักษณะ
การปฏิบัติงาน

µ σ ระดับ ลําดับท่ี

1.  การวางแผนและการจัดระบบงาน 4.19 .51 มาก 12
      1.1  การวิเคราะหภารกิจ สภาพแวดลอมภาย
นอกภายในและประเมินสถานภาพของหนวยงาน

4.10 .66 มาก

      1.2  การคาดการณ   กําหนดเปาหมายและ  วิธี
การปฏิบัติงานใหเหมาะสม

3.97 .58 มาก

      1.3  การกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของงานได
อยางชัดเจน

4.13 .67 มาก

      1.4  การกํากับ  ติดตาม  ประเมินผลอยางเปน
ระบบและเปนรูปธรรม

4.23 .70 มาก

      1.5  การจัดแบงโครงสรางการบริหารงานของ
หนวยงานไดชัดเจน

4.32 .61 มาก

      1.6  การกําหนดภาระงานชัดเจนและจัดคนได
เหมาะสมกับภาระงาน

4.36 .62 มาก

2.  ความเปนผูนํา 4.46 .47 มาก 5
      2.1  การประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีด ี ท้ัง
การครองตน  ครองคน  และครองงาน

4.54 .55 มากท่ีสุด

      2.2  การมีศิลปะในการจูงใจ  กระตุนและให
กําลังใจแกผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน

4.36 .64 มาก

2.3 การมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน
ทุกระดับ

4.49 .53 มาก

3.  การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 4.28 .52 มาก 10
      3.1  มีความสามารถในการแนะนํา  สอนงาน
แกผูใตบังคับบัญชา

4.27 .62 มาก
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ตารางท่ี 5 (ตอ)

องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ดานคุณลักษณะ
การปฏิบัติงาน

µ σ ระดับ ลําดับท่ี

      3.2  มีการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฎิบัติงานและรับผิดชอบ
มากขึ้น

4.33 .60 มาก

      3.3  มีการดําเนินการใหผูใตบังคับบัญชา
พัฒนาตนอยางตอเนื่อง  โดยใชวิธีการท่ีหลาก
หลาย

4.33 .62 มาก

      3.4  มีมาตรฐานหรือแนวทางสงเสริมให
บุคลากรพัฒนาตนโดยวิธีตาง ๆ

4.21 .61 มาก

      3.5  มีการนําผลการพัฒนาตนไปใชในการ
พัฒนางาน

4.26 .61 มาก

4.  ความรับผิดชอบ 4.37 .53 มาก 9
      4.1  การปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบ
หมายดวยความเต็มใจ  และมีความมุงม่ัน

4.49 .53 มาก

      4.2  การยอมรับผลท่ีเกิดจากการทํางาน 4.26 .67 มาก
5.  ความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.22 .51 มาก 11
      5.1  ความรอบรูในงาน เขาใจเกี่ยวกับงานใน
หนาท่ีและงานท่ีเกี่ยวของ

4.29 .56 มาก

      5.2  ความสามารถในการคิด  วิเคราะห   เช่ือม
โยงความสัมพันธระหวางส่ิงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งาน

4.15 .58 มาก

6.  ความอุตสาหะ 4.62 .44 มากที่สุด 2
      6.1  ความขยันหม่ันเพียร  ตั้งใจท่ีจะทํางาน
ใหสําเร็จโดยไมยอทอตอปญหาอุปสรรค

4.58 .52 มากท่ีสุด
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ตารางท่ี 5 (ตอ)

องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ดานคุณลักษณะ
การปฏิบัติงาน

µ σ ระดับ ลําดับท่ี

      6.2  ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความอุตสาหะ
เอาใจใส ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของทาง
ราชการ

4.67 .47 มากท่ีสุด

7.  การรักษาวินัย 4.56 .46 มากที่สุด 3
      7.1  ปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ

4.58 .52 มากท่ีสุด

      7.2  ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการ
เคารพ กฎ  ระเบียบตางๆ

4.58 .50 มากท่ีสุด

      7.3 รักษาวินัยตามท่ีบัญญัติอยางเครงครัดอยู
เสมอ

4.53 .53 มากท่ีสุด

8.  การประพฤติตนเหมาะสมกับการเปน
ขาราชการ

4.55 .47 มากที่สุด 4

      8.1  ประพฤติตนอยูในกรอบจรรยาบรรณและ
คานิยมของราชการและหนวยงาน

4.51 .55 มากท่ีสุด

      8.2  มีจรรยาบรรณตอตนเอง ตอหนวยงาน
ตอ   ผูบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชา  ผูรวมงาน        
ตอประชาชนและสังคม

4.59 .50 มากท่ีสุด

 9.  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึง
ประโยชนที่จะเกิดแกสวนรวม

4.39 .57 มาก 7

      9.1 การเลือกและตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมท่ีมี
ประโยชนแกสวนรวม

4.42 .61 มาก

      9.2  กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมท่ีเนน
ประโยชนของสวนรวม

4.36 .58 มาก
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ตารางท่ี 5 (ตอ)

องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ดานคุณลักษณะ
การปฏิบัติงาน

µ σ ระดับ ลําดับท่ี

10. เสียสละและอุทิศเวลาใหแกทางราชการ 4.63 .48 มากที่สุด 1
      10.1  สละเวลาใหแกราชการท้ังในเวลาและ
นอกเวลาราชการ

4.55 .60 มากท่ีสุด

      10.2  ไมละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการ 4.71 .51 มากท่ีสุด
11. รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรค 4.40 .52 มาก 6
      11.1  การรับฟงความคิดเห็น  ยอมรับใน
ความรู ความสามารถของเพ่ือนรวมงาน

4.36 .58 มาก

      11.2   การใหความรวมมือ  สนับสนุน  ปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ ของผูบังคับบัญชา  เพ่ือนรวมงาน
และชุมชน  ดวยความเต็มใจ

4.44 .57 มาก

12. แสวงหาความรูและพัฒนาตนเองสมํ่าเสมอ 4.37 .47 มาก 8
      12.1  แสวงหาความรูท่ีแปลกใหมอยูเสมอ
โดยเฉพาะความรูท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพครูและ
สามารถวิเคราะห  วิจารณขอมูลอยางมีเหตุผล

4.28 .51 มาก

      12.2  นําความรูท่ีไดมาใชในการพัฒนาตน
พัฒนางาน  และพัฒนาสังคม

4.46 .55 มาก

รวมเฉลี่ยดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 4.42 .36 มาก 1

จากตารางท่ี  5  การวิเคราะหระดับขององคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ซ่ึงมี  12  องคประกอบ นั้น
พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดใน 4  องคประกอบ โดยจัดเรียงลําดับตามคาเฉล่ีย ได ดังนี้  คือ
การเสียสละและอุทิศเวลาใหแกทางราชการ(µ = 4.63, σ= .48)  ความอุตสาหะ (µ = 4.62, σ= .44)
การรักษาวินัย(µ = 4.56, σ= .46)  การประพฤติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ(µ = 4.55,
σ= .47) และอีก  8  องคประกอบอยูในระดับมาก  ซ่ึงจัดเรียงลําดับตามคาเฉล่ียไดดังนี้  คือ
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ความเปนผูนํา(µ = 4.46,σ= .47)      รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค(µ = 4.40,σ= .52) ตัดสินใจ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆโดยคํานึงถึงผลประโยชนท่ีจะเกิดแกสวนรวม(µ = 4.39, σ= .57) การแสวงหา
ความรูและพัฒนาตนเองสมํ่าเสมอ(µ = 4.37, σ= .47) ความรับผิดชอบ(µ = 4.37, σ= .53)
การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา(µ = 4.28, σ= .52)  ความสามารถในการปฏิบัติงาน(µ = 4.22, σ=.51)
และการวางแผนและการจัดระบบงาน(µ = 4.19,σ=.36)

ตอนที่ 3  อันดับความสําคัญขององคประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา  ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถม
ศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

การวิเคราะหการจัดอันดับความสําคัญ ขององคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ใชการจัดอันดับ(rank  order) ดงันี้

1.  หาคาความสําคญัขององคประกอบในแตละขอ   โดย
1.1  หาผลรวมความสําคญัมากท่ีสุดของตวัแปรยอยแตละขอ  โดยนาํความถ่ีของ

ขอมูลท่ีผูบริหารโรงเรียนเห็นวามีความสําคัญในระดับ 5  ซ่ึงหมายถึง  มีความสําคัญมากท่ีสุด  คูณ
ดวย    น้ําหนักคะแนน 5

1.2หาผลรวมความสําคญัมากของตวัแปรยอยแตละขอ  โดยนาํความถ่ีของขอมูลท่ีผู
บริหารโรงเรียนเห็นวามีความสําคัญในระดับ 4   ซ่ึงหมายถึง  มีความสําคัญมาก คูณดวยน้ําหนัก
คะแนน 4

1.3 นําผลรวมของขอ 1 และ ขอ 2  มารวมกัน จะเปนคาความสําคัญของ
ตัวแปรยอยในแตละขอ

1.4 หาคาเฉล่ียความสําคัญ โดยนําผลรวมของตัวแปรยอยในแตละขอ ของ       
องคประกอบมารวมกัน แลวหารดวยจํานวนขอของตัวแปรยอยในแตละองคประกอบ จะไดคาเฉล่ีย
ความสําคัญขององคประกอบในแตละองคประกอบ  เชน องคประกอบยอยดานปริมาณผลงาน มี
ตัวแปรยอย 2 ขอ  ดังนั้น  คาเฉล่ียความสําคัญ  =  (คาความสําคัญตัวแปรยอยท่ี 1 + คาความสําคัญ
ตัวแปรยอยท่ี 2  ) ÷  2

2.  นําคาเฉล่ียความสําคัญขององคประกอบในแตละขอมาจัดอันดับความสําคัญ  ดัง
ตารางท่ี 6  และ 7
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ตารางท่ี 6  การจัดอันดับความสําคัญขององคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหาร
                 โรงเรียนประถมศึกษา ดานผลงาน

องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ดานผลงาน

คาความ
สําคัญ

คาเฉล่ีย
ความสําคัญ

อันดับท่ี

1. ปริมาณผลงาน 292 4
      1.1  ผูบริหารไดจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน
ไวลวงหนา  โดยกําหนดเปาหมายของงานอยาง
ชัดเจน

293

      1.2  ผูบริหารไดนําจํานวนผลงานมาเปรียบ
เทียบกับเปาหมายขอตกลงหรือมาตรฐานของงาน

291

2.  คุณภาพของผลงาน 296.33 1
      2.1  ผลงานท่ีทํามีความถูกตอง  ครบถวน
สมบูรณ  และมีความประณีต

285

      2.2  ผลงานเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 274
      2.3  ผลงานมีประโยชนตองานราชการ 330
3.  ความทันเวลา 293.5 2
      3.1  กําหนดเวลาในการปฏิบัติงานหรือภารกิจ
นั้น ๆ อยางเหมาะสม

294

      3.2  ปฏิบัติงานไดทันตามกําหนดเวลา 293
4.  การประหยัดหรือความคุมคาของการใช
ทรัพยากร

291 5

      4.1  การใชทรัพยากรอยางประหยัดและได
ประโยชนคุมคา

300

      4.2  ทรัพยากรท่ีใชกับผลผลิตของงานหรือ
โครงการมีความสัมพันธกัน

282
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ตารางท่ี 6 (ตอ)

องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ดานผลงาน

คาความ
สําคัญ

คาเฉล่ีย
ความสําคัญ

อันดับท่ี

5.  ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได 292.67 3
      5.1  การกําหนดเปาหมาย และวัตถุประสงค
ของงานนั้น ๆ ไวชัดเจน

308

      5.2  ผลการปฏิบัติงานเทากับหรือสูงกวา
เปาหมายท่ีกําหนด

272

      5.3  ผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค 298
6.  ผลการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 288.80 6
      6.1  การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยการศึกษา  ติดตาม
การจัดการเรียนรูแบบใหม ๆ อยูเสมอ

299 (2)

      6.2  การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถ
ปฏิบัติไดเกิดผลจริง

289 (3)

      6.3  การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ

264 (5)

      6.4  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน
ผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน

317 (1)

      6.5  การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียนไดอยางมีระบบ

275 (4)

จากตารางท่ี 6 การวิเคราะหการจัดอันดับความสําคัญขององคประกอบการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนประถม
ศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ดานผลงาน  ผลการวิเคราะหการจัด
อันดับความสําคัญเปนดังนี้  คือ

อันดับท่ี  1  คุณภาพของผลงาน(คาเฉล่ียความสําคัญ  296.33)
อันดับท่ี  2  ความทันเวลา(คาเฉล่ียความสําคัญ  293.50)

 อันดับท่ี  3  ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีปฏิบัติได(คาเฉล่ียความสําคัญ  292.67)
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อันดับท่ี  4  ปริมาณผลงาน(คาเฉล่ียความสําคัญ  292)
อันดับท่ี  5  การประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร(คาเฉล่ียความสําคัญ291)
อันดับท่ี  6  ผลการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร(ูคาเฉล่ียความสําคัญ  288.80)
สําหรับการวิเคราะหการจัดอันดับองคประกอบยอยในผลการปฏิบัติตาม

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู เปนดังนี้
อันดับท่ี 1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน

(คาความสําคัญ  317)
อันดับท่ี 2  การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูโดยการ

ศึกษา  ติดตามการจัดการเรียนรูแบบใหม ๆ อยู เสมอ (คาความสําคัญ  299  )
อันดับท่ี 3  การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง

(คาความสําคัญ  289)
อันดับท่ี 4  การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ

(คาความสําคัญ  275)
    อันดับท่ี 5  การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
(คาความสําคัญ  264)

ตารางท่ี 7  การจัดอันดับความสําคัญขององคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหาร
                 โรงเรียนประถมศึกษา  ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน

องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ดานคุณลักษณะ
การปฏิบัติงาน

คาความ
สําคัญ

คาเฉล่ีย
ความสําคัญ

อันดับท่ี

1.  การวางแผนและการจัดระบบงาน 296.83 12
      1.1  การวิเคราะหภารกิจ  สภาพแวดลอม
ภายนอก  ภายใน  และประเมินสถานภาพของ
หนวยงาน

288

      1.2  การคาดการณ   กําหนดเปาหมาย  และ
วิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสม

268

      1.3  การกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของงานได
อยางชัดเจน

290
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ตารางท่ี 7  (ตอ)
องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ดานคุณลักษณะ
การปฏิบัติงาน

คาความ
สําคัญ

คาเฉล่ีย
ความสําคัญ

อันดับท่ี

      1.4  การกํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  อยางเปน
ระบบและเปนรูปธรรม

294

      1.5  การจัดแบงโครงสรางการบริหารงานของ
หนวยงานไดชัดเจน

319

      1.6  การกําหนดภาระงานชัดเจนและจัดคนได
เหมาะสมกับภาระงาน

322

2.  ความเปนผูนํา 337.67 5
      2.1  การประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีด ี ท้ัง
การครองตน  ครองคน  และครองงาน

348

      2.2  การมีศิลปะในการจูงใจ  กระตุนและให
กําลังใจแกผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน

318

      2.3  การมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน
ทุกระดับ

247

3.  การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 316.80 10
      3.1  มีความสามารถในการแนะนํา   สอนงาน
แกผูใตบังคับบัญชา

312

      3.2  มีการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฎิบัติงานและรับผิดชอบ
มากขึ้น

330

      3.3  มีการดําเนินการใหผูใตบังคับบัญชา
พัฒนาตนอยางตอเนื่องโดยใชวิธีการท่ีหลาก
หลาย

327

      3.4  มีมาตรฐานหรือแนวทางสงเสริมให
บุคลากรพัฒนาตนโดยวิธีตาง ๆ

304

      3.5  มีการนําผลการพัฒนาตนไปใชในการ
พัฒนางาน

311
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 ตารางท่ี  7 (ตอ)

องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ดานคุณลักษณะ
การปฏิบัติงาน

คาความ
สําคัญ

คาเฉล่ีย
ความสําคัญ

อันดับท่ี

4.  ความรับผิดชอบ 328 9
      4.1  การปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบ
หมายดวยความเต็มใจ  และมีความมุงม่ัน

347

      4.2  การยอมรับผลท่ีเกิดจากการทํางาน 309
5.  ความสามารถในการปฏิบัติงาน 311.50 11
      5.1  ความรอบรูในงาน  เขาใจเกี่ยวกับงานใน
หนาท่ีและงานท่ีเกี่ยวของ

323

      5.2  ความสามารถในการคิด  วิเคราะห
เช่ือมโยงความสัมพันธระหวางส่ิงตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงาน

300

6.  ความอุตสาหะ 359 1
      6.1  ความขยันหม่ันเพียร ตั้งใจท่ีจะทํางาน
ใหสําเร็จโดยไมยอทอตอปญหาอุปสรรค

354

      6.2  ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความอุตสาหะ
เอาใจใส ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของทาง
ราชการ

364

7.  การรักษาวินัย 353.67 2
      7.1  ปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ

354

      7.2  ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการ
เคารพกฎ  ระเบียบตางๆ

357

      7.3  รักษาวินัยตามท่ีบัญญัติอยางเครงครัดอยู
เสมอ

350
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ตารางท่ี 7 (ตอ)

องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ดานคุณลักษณะ
การปฏิบัติงาน

คาความ
สําคัญ

คาเฉล่ีย
ความสําคัญ

อันดับท่ี

8.  การประพฤติตนเหมาะสมกับการเปน
ขาราชการ

352 3

      8.1  ประพฤติตนอยูในกรอบจรรยาบรรณและ
คานิยมของราชการและหนวยงาน

346

      8.2  มีจรรยาบรรณตอตนเอง  ตอหนวยงาน
ตอผูบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชา  ผูรวมงาน
ตอประชาชนและสังคม

358

9.  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึง
ประโยชนที่จะเกิดแกสวนรวม

329 8

      9.1  การเลือกและตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมท่ีมี
ประโยชนแกสวนรวม

330

      9.2  กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมท่ีเนน
ประโยชนของสวนรวม

328

10.  เสียสละและอุทิศเวลาใหแกทางราชการ 352 3
      10.1  สละเวลาใหแกราชการท้ังในเวลาและ
นอกเวลาราชการ

343

      10.2  ไมละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการ 361
11. รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรค 332.50 7
      11.1  การรับฟงความคิดเห็น  ยอมรับใน
ความรู ความสามารถของเพ่ือนรวมงาน

328

      11.2  การใหความรวมมือ  สนับสนุน ปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆของผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน
และชุมชน ดวยความเต็มใจ

337
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ตารางท่ี 7 (ตอ)

องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ดานคุณลักษณะ
การปฏิบัติงาน

คาความ
สําคัญ

คาเฉล่ีย
ความสําคัญ

อันดับท่ี

12.  แสวงหาความรูและพัฒนาตนเองสมํ่าเสมอ 335 6
      12.1  แสวงหาความรูท่ีแปลกใหมอยูเสมอ
โดยเฉพาะความรูท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพครูและ
สามารถวิเคราะห  วิจารณขอมูลอยางมีเหตุผล

328

      12.2  นําความรูท่ีไดมาใชในการพัฒนาตน
พัฒนางานและพัฒนาสังคม

342

จากตารางท่ี 7 การวิเคราะหการจัดอันดับความสําคัญขององคประกอบการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ดานคุณลักษณะ              
การปฏิบัติงาน   ผลการวิเคราะหการจัดอันดับความสําคัญเปนดังนี ้ คือ

อันดับท่ี  1  ความอุตสาหะ(คาเฉล่ียความสําคัญ  359)
อันดับท่ี  2  การรักษาวินัย(คาเฉล่ียความสําคัญ  353.67)
อันดับท่ี  3  การประพฤติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ(คาเฉล่ียความสําคัญ  352)
อันดับท่ี  3  เสียสละและอุทิศเวลาใหกับทางราชการ(คาเฉล่ียความสําคัญ  352)
อันดับท่ี  5  ความเปนผูนํา(คาเฉล่ียความสําคัญ  337.67)
อันดับท่ี  6  แสวงหาความรูและพัฒนาตนเองสมํ่าเสมอ(คาเฉล่ียความสําคัญ  335)
อันดับท่ี  7  รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค(คาเฉล่ียความสําคัญ  332.50)
อันดับท่ี  8  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนท่ีจะเกิดแก

สวนรวม(คาเฉล่ียความสําคัญ  329)
อันดับท่ี  9  ความรับผิดชอบ(คาเฉล่ียความสําคัญ  328)
อันดับท่ี  10 การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา(คาเฉล่ียความสําคัญ  316.80)
อันดับท่ี  11 ความสามารถในการปฏิบัติงาน(คาเฉล่ียความสําคัญ  311.50)
อันดับท่ี  12 การวางแผนและการจัดระบบงาน(คาเฉล่ียความสําคัญ296.83)
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ตอนที่ 4  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆเพ่ิมเติมเกี่ยวกับองคประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม

จากแบบสอบถามปลายเปดท่ีใหอิสระทางความคิดแกผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ        
องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน  
การประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม     นอกเหนือจากแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดตั้งคําถามไวแลว 
จํานวน 50 ขอ ซ่ึงมีผูใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม จึงไดนําขอคิดเห็นนั้นมา
วิเคราะหรวมกัน  โดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา(content analysis)  ดังตารางท่ี  8  และ 9

ตารางท่ี  8  องคประกอบท่ีควรเพ่ิมเติมดานผลงานและดานคุณลักษณะการปฏิบัติงานตามความ
                   คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
                   สมุทรสงคราม
องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา

องคประกอบยอยท่ีควรเพ่ิมเติม

ดานผลงาน 1.  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
2.  คุณคาของผลงาน

ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 1.  ความยุติธรรม
2.  ความสามารถในการแกปญหา
3.  ความซ่ือสัตย
4.  การมีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน
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ตารางท่ี 9 ขอเสนอแนะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
                 จังหวัดสมุทรสงครามตอองคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน

ขอเสนอแนะตอองคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน
1.  ควรมีความยุติธรรมในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน
2.  ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามขอตกลงอยางเปนระบบ
3.  ควรนําระบบเปดมาใชอยางจริงจัง
4.  ควรพิจารณาระยะความถ่ี ความหางในการไดเล่ือนขั้นเงินเดือนเกิน .5 ขั้น  ในแตละครั้ง
5.  ควรพิจารณาสภาพการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาซ่ึงปฏิบัติงานดวยความสุข
6.  ควรพิจารณาความตั้งใจของคนท่ีทํางานเสมอตน เสมอปลาย
7.  ควรพิจารณาการพัฒนาในภาพรวมท่ีเห็นเดนชัดบอกถึงความกาวหนาและการพัฒนาท่ี
   เปล่ียนแปลง
8.  ควรพิจารณาศักยภาพของแตละบุคคล
9.  ควรเพ่ิมองคประกอบดานปริมาณงานเพ่ิมเติมจากดานผลงาน  และดานคุณลักษณะ
การปฏิบัติงาน

จากตางรางท่ี  8  และ 9  ความคิดเห็นและขอเสนออ่ืน ๆ เพ่ิมเติมดานผลงาน   ผูบริหาร 
โรงเรียนประถมศึกษาบางคนเห็นวา นอกจากองคประกอบเรื่องปริมาณงาน คุณภาพของผลงาน    
ความทันเวลา  การประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร  ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีปฏิบัติได      
และผลการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร ูแลว  องคประกอบท่ีควรเพ่ิมเติมอีก  2  ขอ  คือ  
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  และคุณคาของผลงาน

ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน  นอกจากองคประกอบ  12  ขอ  ซ่ึงไดแก  การวางแผน
และการจัดระบบงาน  ความเปนผูนํา  การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ความรับผิดชอบ  ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน  ความอุตสาหะ  การรักษาวินัย  การประพฤติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ  
การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนท่ีจะเกิดแกสวนรวม  การเสียสละและ
อุทิศเวลาใหกับทางราชการ การรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค และการแสวงหาความรูและพัฒนา     
ตนเองอยางสมํ่าเสมอ แลว  ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาบางคน เห็นวา ควรเพ่ิมเติมองคประกอบ
อีก 4  ขอ  คือ  1. ความยุติธรรม    2. ความสามารถในการแกปญหา   3. ความซ่ือสัตย  และ   4.  การ
มีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน
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สําหรับขอเสนอแนะอ่ืนๆ ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน   วา    ควรมีความยุติธรรมในการพิจารณา   ควรมีการประเมินผล    
การปฏิบัติงานของบุคลากรตามขอตกลงอยางเปนระบบ       ควรนําระบบเปดมาใชอยางจริงจัง         
ควรพิจารณาระยะความถ่ี ความหางในการไดรับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเกินกวา .5 ขั้นในแต
ละครั้ง  ควรพิจารณาสภาพการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาซ่ึงปฏิบัติงานดวยความสุข          
ควรพิจารณาความตั้งใจของคนท่ีทํางานเสมอตน เสมอปลาย     ควรพิจารณาการพัฒนาในภาพรวม
ท่ีเห็นเดนชัด บอกถึงความกาวหนาและการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลง  ควรพิจารณาศักยภาพของแตละ
บุคคล  และควรเพ่ิมองคประกอบดานปริมาณงานเพ่ิมเติมจากดานผลงานและคุณลักษณะ           
การปฏิบัติงาน
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บทที่ 5

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive research)  ท่ีมุงศึกษาองคประกอบ
การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถม-
ศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือทราบระดับขององคประกอบ
การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  2) เพ่ือจัดอันดับความสําคัญขององคประกอบการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม  ประชากรท่ีศึกษาเปนผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถม
ศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  จํานวน  78  คน  เครื่องมือท่ีใช เปนแบบสอบถาม  จํานวน  1  ฉบับ  
แบงเปน 4  ตอน  ตอนท่ี 1  เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม   
ตอนท่ี  2  เปนคําถามเกี่ยวกับองคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ดานผลงาน  ตอนท่ี  3 เปน 
คําถามเกี่ยวกับองคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน  และ       
ตอนท่ี 4   เปนแบบสอบถามปลายเปด  โดยใหผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม          
การวิเคราะหขอมูลใชคาความถ่ี(frequencies)  คารอยละ (percentage)     คาเฉล่ียประชากร(µ)     
คาความเบ่ียงเบนมาตรฐานประชากร(σ)  และการจัดอันดับ(rank order)  สวนแบบสอบถาม   
ปลายเปด  ใชการวิเคราะหเนื้อหา(content  analysis)

สรุปผลการวิจัย

จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  ผลการวิจัยสรุปเปนประเด็นสําคัญได  ดังนี้
1. ระดับขององคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถม-

ศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสมุทรสงคราม  พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก  และเม่ือแยกพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
อยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยจัดเรียงคาเฉล่ีย ไดดังนี ้ คือ ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงานและ 
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ดานผลงาน โดยดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน  พบวา  มี  4  องคประกอบท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด
เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย ไดดังนี ้   การเสียสละและอุทิศเวลาใหแกทางราชการ   ความอุตสาหะ  การ
รักษาวินัย  การประพฤติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ  และมี  8  องคประกอบ  ท่ีอยูในระดับ
มาก  เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย ไดดังนี ้ ความเปนผูนํา   การรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค  ตัดสินใจ
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนท่ีจะเกิดแกสวนรวม  การแสวงหาความรูและ
พัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ  ความรับผิดชอบ  การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน   การวางแผนและการจัดระบบงาน

ในดานองคประกอบดานผลงาน พบวา  อยูในระดับมากท้ัง 6 องคประกอบ  เรียงตาม
ลําดับคาเฉล่ีย ไดดังนี้ การประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ี
ปฏิบัติไดและผลการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร ู ซ่ึง 2 องคประกอบนี้อยูในระดับมากเทา
กัน   คุณภาพของผลงาน  ความทันเวลา  ปริมาณผลงาน

สําหรับองคประกอบยอยในดานผลการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร ู  พบวา  
แตละองคประกอบอยูในระดับมากท้ัง  5  องคประกอบ  เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย ไดดังนี ้ การจัด          
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถ
ปฏิบัติไดเกิดผลจริง  การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูโดยการศึกษา    
ติดตามการจัดการเรียนรูแบบใหม ๆ อยูเสมอ  การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยาง
มีระบบ  และการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ

2.  อันดับความสําคัญขององคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   เปนดังนี้
                ดานผลงาน

อันดับท่ี  1  คุณภาพของผลงาน
อันดับท่ี  2  ความทันเวลา

 อันดับท่ี  3  ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีปฏิบัติได
อันดับท่ี  4  ปริมาณผลงาน
อันดับท่ี  5  การประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร
อันดับท่ี  6  ผลการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร ู ซ่ึงจัดอันดับความ

สําคัญขององคประกอบยอยไดดังนี้
                6.1  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน

6.2 การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูโดยการ
ศึกษา    ติดตามการจัดการเรียนรูแบบใหม ๆ อยูเสมอ
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6.3  การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง
6.4  การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ
6.5 การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ

ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
อันดับท่ี  1  ความอุตสาหะ
อันดับท่ี  2  การรักษาวินัย

 อันดับท่ี  3  การประพฤติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ
  อันดับท่ี  3  เสียสละและอุทิศเวลาใหแกทางราชการ
          อันดับท่ี  5  ความเปนผูนํา

   อันดับท่ี  6  แสวงหาความรูและพัฒนาตนเองสมํ่าเสมอ
 อันดับท่ี  7  รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค

 อันดับท่ี  8  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนท่ีจะเกิดแก
สวนรวม

           อันดับท่ี  9  ความรับผิดชอบ
         อันดับท่ี 10  การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา

           อันดับท่ี 11  ความสามารถในการปฏิบัติงาน
            อันดับท่ี 12  การวางแผนและการจัดระบบงาน

3.  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เกี่ยวกับองคประกอบการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือนตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถม
ศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  พบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตองการใหเพ่ิมเติมองคประกอบ
ในดานผลงาน   อีก  2  ขอ  คือ  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  และคุณคาของผลงาน
ควรเพ่ิมเติมองคประกอบในดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน   อีก  4  ขอ   คือ  ความยุติธรรม  ความ
สามารถในการแกปญหา   ความซ่ือสัตย และการมีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน  และไดเสนอแนะเพ่ิมเติม
วา ควรมีความยุติธรรมในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรตามขอตกลงอยางเปนระบบ  ควรนําระบบเปดมาใชอยางจริงจัง   การประเมินในแตละ
ครั้ง ควรพิจารณาระยะความถ่ี ความหางในการไดรับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเกินกวา .5 ขั้น
ควรพิจารณาสภาพการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาซ่ึงปฏิบัติงานดวยความสุข  ควรพิจารณา
ความตั้งใจของคนท่ีทํางานเสมอตน เสมอปลาย ควรพิจารณาการพัฒนาในภาพรวมท่ีเห็นเดนชัด
บอกถึงความกาวหนาและการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลง ควรพิจารณาศักยภาพของแตละบุคคลและ ควร
มีองคประกอบเพ่ิมเติมอีก 1  ดาน คือ  ดานปริมาณงานตามขนาดของโรงเรียนในความรับผิดชอบ
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การอภิปรายผล

จากผลการศึกษาวิจัย  สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้
1. จากผลการศึกษาระดับขององคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงประกอบดวย     
องคประกอบดานผลงานและดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  พบวา  ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  สอดคลองกับผลการศึกษาของบุญชัย  ตั้งอุทัยสุข  ท่ีพบวา ระดับความสําคัญของ          
องคประกอบในการพิจารณาความดีความชอบของขาราชการครู  สังกัดกรมสามัญศึกษา 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ท้ังนี้ อาจเปนเพราะ ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สวนใหญเห็นดวยวา องคประกอบดาน       
คุณลักษณะการปฏิบัติงานและองคประกอบดานผลงานตามลําดับ มีความสําคัญและจําเปนตอการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ ท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลขาราชการและงาน
ราชการ    ประกอบกับองคประกอบดานผลงานและองคประกอบดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน มี
ตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม ผูบังคับบัญชาสามารถนําไปใชประเมินประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนไดอยางเปนธรรม  ไดมาตรฐาน  และเปนส่ิงจูงใจใหขาราชการเกิดความกระตือรือรนท่ีจะ
ปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น สอดคลองกับคํากลาวของ       
คุณหญิงทิพาวด ี เมฆสวรรค  ท่ีวา  การจะสงเสริมใหขาราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  เพ่ือนํา
บริการท่ีมีคุณภาพสูประชาชนนั้น  การจัดคนใหเหมาะสมกับหนาท่ี และใหคาตอบแทนท่ีเปนธรรม  
ถือเปนปจจัยหลักใหงานราชการประสบความสําเร็จ  ดังนั้น  หลักการใหคาตอบแทนตามผลงานจึง
เปนเรื่องสําคัญ  ซ่ึงจะทําใหเกิดขึ้นไดก็ตองมีระบบการประเมินงานท่ีถูกตองเปนธรรม1  ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจึงตองประเมินท้ังดานผลงานและดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ซ่ึง     
สอดคลองกับแนวคิดของปรียาพร วงศอนุตโรจน  ท่ีวา การประเมินผลการปฏิบัติงานควรจะ
ประเมิน 2 ดาน ควบคูกันไป  คือประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติไปแลว และประเมินดาน          
คุณลักษณะของผูปฏิบัติดวย  และสอดคลองกับวนิดา อรรฆยกุล ท่ีพบวา ขาราชการครูท่ีปฏิบัติงาน
ในโรงเรียน  เห็นดวยในระดับมากท่ีสุด คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานควรประเมินดานปริมาณ
งาน คุณภาพของงาน และคุณลักษณะการปฏิบัติงานของผูถูกประเมิน

                                                       
1คุณหญิงทิพาวด ี เมฆสวรรค,  การใหคาตอบแทนตามผลงาน [Online],  เขาถึงเม่ือ

4  มีนาคม  2545.  เขาถึงไดจาก  http://www.ocsc.go.th/emciency.html.
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และเม่ือแยกพิจารณาองคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนในแตละดานแลว พบ
วา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา เห็นวา ระดับขององคประกอบดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 
อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก  ท้ังนี้  อาจเปนเพราะ  ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สวนใหญ 
เห็นวา  องคประกอบดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน เปนส่ิงจําเปนตอการปฏิบัติงาน  ชวยใหการ
ทํางานประสบผลสําเร็จ  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และนําไปสูศักยภาพของผูปฏิบัติงาน  
สอดคลองกับ ชรูเดนและเชอรแมน ท่ีกลาววา คุณลักษณะเฉพาะตัวหรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน  
เชน   ความซ่ือสัตย  ความขยันหม่ันเพียร  ความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนส่ิงจําเปนตอการปฏิบัติงาน 
ชวยใหการทํางานนั้นประสบผลสําเร็จ ซ่ึงเม่ือพิจารณาองคประกอบในดานคุณลักษณะการปฏิบัติ
งานแตละองคประกอบแลว  พบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด 
ใน 4 องคประกอบ คือ  การเสียสละและอุทิศเวลาใหกับทางราชการ   ความอุตสาหะ  การรักษาวินัย   
การประพฤติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ ท้ังนี ้ อาจเปนเพราะ ท้ัง 4  องคประกอบนี้  เปน
เรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเปนเรื่องท่ีสําคัญ  ท่ีเปนคุณลักษณะการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหเปน
แบบอยางแกสังคม เพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และสงเสริมสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา
พัฒนาตนเองไปพรอม ๆ กัน  เพ่ือใหขาราชการมีศีลธรรม  มีความซ่ือสัตยสุจริต  มีการเสียสละ  
ขยัน  อดทน มีระเบียบ ประพฤติตนอยูในกรอบจรรรยาบรรณและคานิยมของราชการและ      
หนวยงาน มีจรรยาบรรณตอตนเอง  ตอหนวยงาน ตอผูบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชา  ผูรวมงาน  
ตอประชาชนและสังคม   การมีคุณธรรม  จริยธรรม เปนคุณลักษณะการปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีสงผล
ใหงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไปตามหลักคุณธรรม ซ่ึงเปนหลักสําคัญหลักหนึ่งใน
หลักวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด(ีGood Governance)ซ่ึงบุคคลากรภาครัฐจะตองทํางานตาม
หลักนี้ หลักวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมภิบาล(Good  Governance) ประกอบ
ดวย 6 หลัก ซ่ึงจะใชเปนตัววัดประสิทธิภาพขาราชการ ผูบังคับบัญชาทุกคน  หนวยราชการทุกแหง 
ซ่ึงไดแก   หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักความคุมคา  หลักการมีสวนรวม 
และ หลักความรับผิดชอบ2  โดยใน 4 องคประกอบท่ีมีระดับขององคประกอบอยูในระดับมากท่ีสุด
นั้น พบวา องคประกอบเรื่องการเสียสละและอุทิศเวลาใหกับทางราชการอยูในระดับมากท่ีสุด  เปน
ลําดับแรกขององคประกอบดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน  ท้ังนี้  อาจเปนเพราะ ผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา เห็นวา  การไมละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการ และการสละเวลาใหแกราชการท้ังใน
เวลาและนอกเวลาราชการ  เปนส่ิงท่ีสําคัญ เปนแบบอยางใหผูใตบังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติตาม 

                                                       
2วิษณ ุ เครืองาม,  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ [Online],  เขาถึงเม่ือ       

22  กุมภาพันธ  2546.  เขาถึงไดจาก   http://www.cabinet.thaigov.go.th
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เปนการสรางภาพลักษณท่ีดีของผูบริหาร  ทําใหผูมีสวนเกี่ยวของท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
เกิดศรัทธาและพรอมท่ีจะใหความรวมมือในการปฏิบัติงานหรือการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีสงผลตอ
คุณภาพการจัดการศึกษา สอดคลองกับผลการศึกษาของลัดดา เสนาะพิน ท่ีพบวา คุณลักษณะ       
สวนตัวของผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จ สามารถสรางศรัทธาไดอยางแรงกลา ตองเปนผูมี            
มนุษยสัมพันธดี บริการและชวยเหลือชุมชน เปนนักพัฒนา เปนผูมีความเสียสละ มีคุณธรรม         
จริยธรรม ไปรวมงานและพบปะชุมชนดวยตนเอง ใหเกียรติยกยองผูนําชุมชนและปฏิบัติตนเสมอ
ตนเสมอปลาย  นอกจากนี้  การเปนผูบริหารโรงเรียนตองผูกใจของผูใตบังคับบัญชาใหเช่ือม่ัน  
ศรัทธาตั้งใจและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน จึงตองมีการใหหรือการเสียสละ ดังการปฏิบัติตาม            
หลักธรรมขอแรกใน สังคหวัตถุ 4  ซ่ึงเปนหลักธรรมท่ีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจของผูอ่ืน ผูกไมตร ี
เอ้ือเฟอเกื้อกูล ไดแก ทานคือการให  การเสียสละ ซ่ึง พระภาวนาวิสุทธิคุณ(เสริมชัย  ชยมงคล          
ป.ธ. 6 ประโยค) ไดปาฐกถาธรรมวา  คุณความดีดวยการรูจักเสียสละ  รูจักให   เปนคุณความดี
ประการหนึ่ง  ท่ีใหผลประพฤติปฏิบัติถึงความเจริญและสันติสุข  ดวยมนุษยสมบัติ   สวรรคสมบัต ิ 
ถึงนิพพานสมบัต ิ  ดังพระพุทธดํารัสตรัสเรื่องมงคล ในพระคาถาท่ี 5 วา “การรูจักให ๑    การ
ประพฤติธรรม๑  การสงเคราะหญาติ ๑  การงานท่ีไมมีโทษ ๑ เหลานี้เปนอุดมมงคลแกชีวิต”          
สอดคลองกับแนวคิดของโปรซอฟท ท่ีวา ในการทํางานรวมกัน บางครั้งก็ตองเสียสละใหแกกัน
และหนวยงานเพ่ือผลประโยชนของกลุม  ส่ิงสําคัญในการท่ีจะทําใหประเทศชาติเจริญกาวหนาและ
พัฒนาเทาเทียมอารยะประเทศนั้น คือ คนในชาติจะตองเสียสละ ไมเห็นแกประโยชนสวนตน โดย
เห็นแกประโยชนของประเทศชาติเปนสําคัญ  และโดยท่ีขาราชการเปนบุคคลท่ีทํางานเพ่ือ
ประโยชนสวนรวม จึงตองมีจิตวิญญาณของความเสียสละ  ดังท่ีวิษณุ  เครืองาม กลาววา                     
เรื่องท่ีนับวาสําคัญมากท่ีสุดก็คือ การปรับทัศนคติและวัฒนธรรมในการทํางานของขาราชการ           
ท้ังหลาย ใหมีจิตวิญญาณของการใหบริการ  การเสียสละ   การเห็นแกประโยชนสวนรวม       และ
เม่ือพิจารณาองคประกอบความเปนผูนํา  รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนท่ีจะเกิดแกสวนรวม  แสวงหาความรูและพัฒนาตนเองสมํ่าเสมอ  
ความรับผิดชอบ  การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  ความสามารถในการปฏิบัติงาน การวางแผนและการ
จัดระบบงาน ซ่ึงเปนองคประกอบในดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ท่ีพบวา มีระดับขององค
ประกอบอยูในระดับมากเรียงลําดับตามคาเฉล่ียนั้น   ท้ังนี้ อาจเปนเพราะ  องคประกอบความเปน          
ผูนํา  การรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆโดยคํานึงถึงผลประโยชน
ท่ีจะเกิดแกสวนรวม  แสวงหาความรูและพัฒนาตนเองสมํ่าเสมอ  และความรับผิดชอบ                      
องคประกอบเหลานี้ ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเห็นวา เปนองคประกอบท่ีทําใหเกิดความ        
รวมมือจากบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  ตามหลักการมีสวนรวม และหลัก           
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ความรับผิดชอบ  ความเปนผูนํานั้น ไดแกการประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีด ี ท้ังการครองตน        
ครองคน และครองงาน  มีศิลปะในการจูงใจ กระตุนและใหกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชาและ              
ผูรวมงาน   การมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนรวมงานทุกระดับ ทําใหองคกรมีประสิทธิผล  ดังท่ี              
ถวิล  มาตรเล่ียมกลาววา  ผูบริหารหรือผูนํา ถือไดวาเปนบุคคลสําคัญในการดําเนินงานขององคกร
ตางๆ ท้ังองคกรรูปนัย(Formal Organization)และองคกรอรูปนัย(Informal Organization)เปนผูมี
อิทธิพลท่ีจะนําและรวมปฏิบัติงานกับผูใตบังคับบัญชาหรือผูอ่ืน ใหบรรลุจุดประสงคขององคกรท่ี
กําหนดไว  สอดคลองกับกองวิจัยทางการศึกษากรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการไดสังเคราะห
เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ท่ีพิมพ   
เผยแพรระหวางป  พ.ศ. 2532 -2544  จํานวน 31 เลม  พบวา คุณลักษณะสําคัญท่ีผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษามี  ดังนี้ คือ  คุณลักษณะดานความเปนผูนํา คุณลักษณะดานวิชาการ คุณลักษณะดาน
บุคลิกภาพ และคุณลักษณะดานความสามารถในการบริหารงาน และมีคุณลักษณะของผูนําท่ี
ประสบความสําเร็จในการทํางาน ไดแก  การปรับตัวเขากับสถานการณ  ไวตอส่ิงแวดลอมของ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลง  มีความกระตือรือรน  เปนผูรักษาผลประโยชนสวนรวม ใหความรวมมือกับ
ทุกฝาย  การตัดสินใจท่ีถูกตอง  มีอิสระในการคิด  การทํา  สรางจุดเดนใหเกิดขึ้น  มีชีวิตชีวา มี
ความมุงม่ัน มีความเช่ือม่ันในตนเอง  มีความอดทนตอความเครียด  มีความพึงพอใจท่ีจะรับผิดชอบ 
มีทักษะทางดานสติปญญาความคิด ความริเริ่ม การพูด  การส่ือสาร  ความมีไหวพริบ  ความรู          
ความเขาใจงานดานการบริหาร ดานการจูงใจและดานสังคมดี  และสําหรับองคประกอบการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา  ความสามารถในการปฏิบัติงาน การวางแผนและการจัดระบบงาน ซ่ึงพบวา เปน
องคประกอบท่ีอยูในระดับมาก ใน  3  ลําดับสุดทาย นั้น  ท้ังนี้ อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา เห็นวา  องคประกอบดังกลาวเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีชวยทําใหเกิดการเรียนรูและ
การพัฒนางานอยางตอเนื่อง  หลังจากท่ีผูปฏิบัติงานเกิดคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน และมี
พฤติกรรมความเปนผูนําท่ีสามารถจูงใจใหผูอ่ืนมารวมมือในการทํางานตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
และไดมีการพัฒนาตนและพัฒนาผูใตบังคับบัญชา โดยการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเพ่ิมขีดความ
สามารถในการปฏิบัติงานมากขึ้น  มีการดําเนินการใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาตนอยางตอเนื่องโดย
ใชวิธีการท่ีหลากหลาย และนําผลการพัฒนาตนไปใชในการพัฒนางาน  เม่ือไดรับการพัฒนาแลว
ยอมมีความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความรอบรู เขาใจเกี่ยวกับงานในหนาท่ีและงานท่ีเกี่ยวของ  
สามารถคิดวิเคราะห เช่ือมโยงความสัมพันธระหวางส่ิงตางๆท่ีเกี่ยวของกับงาน  สงผลใหรวมมือ
กันในการวางแผนและการจัดระบบงาน  สอดคลองกับการศึกษาของจริาภรณ  วุฒิภักด ี  ท่ีพบวา  
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารควรมีอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก มีความซ่ือสัตยสุจริต มี            
วิสัยทัศนกวางไกล  กลาตัดสินใจ รับผิดชอบตอการตัดสินใจของตนเอง ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา
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ดวยความเสมอภาค มีความรู ความสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีการบริหารเปนเปนอยางด ี  และมี
ความรอบรูทันเหตุการณ  ขาวสาร เทคโนโลยีสมัยใหมท่ีมีผลตอตนเองและหนาท่ี การงาน   ดัง
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีพระราชทานเม่ือวันท่ี  17  มิถุนายน  2524  
ความวา

ในสวนครูนั้นก็จําเปนตองทําตัวใหดี ใหเปนท่ีเคารพรักใครและเช่ือถือไดสนิทใจ ขอหนึ่งจะ
        ตอง ฝกตนเองใหแตกฉานและแมนยําชํานาญท้ังในวิชาความรู วิธีสอน   เพื่อสามารถสั่งสอนไดอยาง
        กระจางแจมแจงและถูกตองสมบูรณ  อีกขอหนึ่ง  ตองฝกหัดจิตใจของตัวใหเขมแข็ง หนักแนน สุจริต
        ซื่อตรง ประกอบดวยเมตตา  ความสุภาพออนโยน  จะไดนําศิษยมองเห็นซึ้ง    และประทับใจในความ
        สามารถและความดีของครูแลวกําหนดจดจําเปนแบบฉบับ    การใหการศึกษาก็จะบรรลุครบถวนตาม
        จุดประสงค

สําหรับองคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนดานผลงาน ในภาพรวม ซ่ึงพบวา
อยูในระดับมากเปนลําดับท่ีสองหรือลําดับหลังหลัง สอดคลองกับผลการวิจัยของบุญชัย ตั้งอุทัยสุข
ท่ีพบวา ระดับความสําคัญขององคประกอบในการพิจารณาความดีความชอบของขาราชการครู  
สังกัดกรมสามัญศึกษา  ในกรุงเทพมหานคร  4  ดาน  คือองคประกอบดานการรักษาวินัย                   
องคประกอบดานผลงาน  องคประกอบดานการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู และ                  
องคประกอบดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงานตามลําดับ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   แสดงวา   
ผูบริหารโรงเรียนปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพของงาน ซ่ึงไดแก ปริมาณผลงาน ความทันเวลา 
การประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร ในระดับมาก   และมุงประสิทธิผลของงาน ซ่ึง
ไดแก คุณภาพของผลงาน ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีปฏิบัต ิ รวมท้ังผลการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครู ในระดับมากเชนเดียวกัน  องคประกอบดานผลงานนั้น เปนหลักฐานท่ีมองเห็นไดอยาง
ชัดเจน  เปนส่ิงท่ีแสดงผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน เปนรูปธรรม บงบอกคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางานไดอยางชัดเจนสอดคลองกับแนวคิดการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐแผน
ปรับเปล่ียนระบบงบประมาณการเงินและการพัสดุ  ท่ีมุงเนนใหเกิดการปรับเปล่ียนระบบการ           
จัดการงบประมาณของประเทศ เปนระบบการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานใหเปนเครื่องมือ
ในการสนับสนุนการบริหารงานดานตาง ๆ ของภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยคํานึง
ถึง ผลลัพธของการทํางานเปนหลัก  สอดคลองกับผลการศึกษาของประจวบ  อมะลัษเฐียร   ท่ีพบวา 
ผูบริหารและครูเห็นวา การพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเล่ือนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ ควร
พิจารณาจากผลสําเร็จของงานเปนหลัก สอดคลองกับสุบิน  ภุมรินทร  ท่ีทําการวิจัยเรื่องการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี  พบวา วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีผูประเมินสวนใหญใช ไดแกส่ิงท่ีเปนรูปธรรม  
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คือผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับผลการศึกษาของบัณฑิต ศรีเมือง ท่ีพบวา                    
ผูบริหารใชเครื่องมือประเมินผลปฏิบัติงานโดยการประเมินไดยึดผลการปฏิบัติงานเปนหลัก  ไมยึด
อาวุโส  ระบบหมุนเวียน หรือความพอใจของผูบังคับบัญชา  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของบีช
(Beach) ท่ีวา การประเมินผลการปฏิบัติงานมองท่ีผลการทํางานและศักยภาพสําหรับการพัฒนา    
ผลงานนั้น นอกจากจะเปนส่ิงท่ีแสดงผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน ยังเปนส่ิงท่ีแสดงถึงศักยภาพของ
บุคลากรในสํานักงาน แสดงถึงจุดเดนและจุดดอยของแตละบุคคล ซ่ึงเปนประโยชนในการพัฒนา
บุคลากร สอดคลองกับแนวคิดของ เฮลรีเจนและ ชโลคัม (Hellriegel  and  Slocum) ท่ีวา  การ
ประเมินพนักงานแตละบุคคลอยางเปนระบบเกี่ยวของกับจุดแข็งจุดออนของพนักงานแตละคนใน
การทํางานรวมท้ังการหาแนวทางท่ีจะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานเหลานั้นใหดีขึ้น สอดคลองกับ
แนวคิดของเอกชัย กี่สุขพันธ  เสนาะ  ติเยาว  และ  สุนันทา   เลาหนันท    ท่ีวา การพิจารณาผลงาน
โดยเปรียบเทียบผลงานกับวัตถุประสงคหรือเกณฑท่ีตั้งไว  เปนการจัดระบบเพ่ือหาคุณคาของ
บุคคลในแงของการปฏิบัติงานและศักยภาพในการพัฒนาตนเอง

และเม่ือพิจารณาองคประกอบในดานผลงานแลว พบวา การประหยัดหรือความคุมคา
ของการใชทรัพยากร มีระดับขององคประกอบอยูในระดับมากเปนอันดับแรก นั้น  ท้ังนี้ อาจเปน
เพราะ ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สวนใหญ ใชทรัพยากรอยางประหยัดและไดประโยชนคุมคา  
โดยทรัพยากรท่ีใชกับผลผลิตของงานหรือ  โครงการมีความสัมพันธกันในระดับมาก ท้ังนี้ 
ทรัพยากรและงบประมาณตางๆ ท่ีใชในภาคราชการ เปนเงินของสวนรวม  มาจากภาษีอากร ซ่ึงเปน
ทรัพยสินของชาต ิ   ดังนั้น  การดําเนินการตาง ๆ ของราชการ  จึงตองทําใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ใชงบประมาณและทรัพยากรของสวนรวมอยาง   คุมคา ส่ิงใดท่ีไมจําเปนตองใช ก็ไมตองใช  และ
คอยระวังปองกันการสูญเสียอยางรอบคอบ       สอดคลองกับการปฏิรูประบบราชการ    ท่ีตองสราง
กลไกการทํางานเพ่ือใหการใชจายงบประมาณเปนไปอยางคุมคา  ไมเกิดความรั่วไหลหรือทุจริต    
ตาง ๆ  สอดคลองกับคํากลาวของวิษณุ  เครืองาม ท่ีวา ความคุมคาหรือการประหยัด การบริหาร         
จัดการภาครัฐตองบริหารดวยความประหยัดทรัพยากรทุกอยาง ท้ังคน ท้ังเงิน ท้ังเวลาและใช               
ทุกอยางท่ีมีอยูใหคุมคา   สอดคลองกับหลักความคุมคาท่ีคุณหญิงทิพาวด ี  เมฆสวรรค  และบวร
ศักดิ์ อุวรรณโณ กลาวไววา หลักความคุมคา เปนการบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัด เพ่ือ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคาและ
สรางสรรคสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในเวทีโลก  และรักษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยิ่งขึ้น ท้ังนี้ รัฐบาลปจจุบัน  ไดเห็นความสําคัญของการประหยัด 
โดยเฉพาะการประหยัดพลังงาน ไดรณรงคใหท้ังภาคเอกชนและภาครัฐบาลประหยัดการใชพลัง
งานโดยเฉพาะภาครัฐบาลไดปรับลดงบประมาณคาไฟฟาและน้ํามันเช้ือเพลิงของหนวยงานราชการ
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และรัฐวิสาหะกิจ ตั้งแตเดือนมีนาคม  ถึงกันยายน 2546  ลงรอยละ 5  ซ่ึงเปนผลใหหนวยงานตาง ๆ 
ตองประหยัดและใชทรัพยากรตางๆ เชนวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน ใหคุมคามากยิ่งขึ้น เพ่ือเปน        
ตัวอยางแกบุคลากรในหนวยงานรวมถึงนักเรียนดวย ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ                 
อารมณ  สนานภู ท่ีพบวา การไดแบบอยางท่ีดีในการประหยัดทรัพยากร ทัศนคติท่ีดีตอการ
ประหยัดทรัพยากร แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตน ความเช่ือในอํานาจตน 
การใชเหตุผลเชิงจริยธรม บรรยากาศทางสังคมท่ีดีในสถาบันการศึกษา สงผลตอการประหยัด
ทรัพยากรในทางบวก  ดังนั้น การประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากรจึงเปนส่ิงสําคัญ
มากสําหรับการปฏิบัติงานในปจจุบัน ชวยใหงานมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงบุคลากรในสํานักงานทุกคน
ควรสรางวัฒนธรรมการประหยัดหรือความคุมคาในการใชทรัพยากรใหเกิดขึ้นในตนเองและ      
หนวยงาน

สําหรับดานปริมาณผลงานท่ีพบวามีระดับขององคประกอบอยูในระดับมากเปนลําดับ
สุดทายในองคประกอบดานดานผลงานนั้น   ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ปริมาณผลงานเปนส่ิงท่ีแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการทํางาน ซ่ึงผูบริหารไดจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติงานไวลวงหนา โดยกําหนด
เปาหมายของงานอยางชัดเจน และไดนําจํานวนผลงานมาเปรียบเทียบกับเปาหมายขอตกลงหรือ
มาตรฐานของงานในระดับมาก แตในปจจุบันนี้ คานิยมในการทํางานของขาราชการไดปรับเปล่ียน
ตามการปฏิรูประบบราชการทําใหเปาหมายในการทํางานของขาราชการและราชการมุงเนนในเรื่อง
คุณภาพมากกวาปริมาณ  สอดคลองกับคํากลาวของศุภรัตน  โชติกญาณ ท่ีวา คุณภาพคือหัวใจของ
การใหบริการของทุกหนวยงาน การทํางานหรือการใหบริการท้ังหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ในปจจุบันและอนาคตจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเนนคุณภาพในการใหบริการหรือคุณภาพของผลผลิต 
ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของบุคลากรของโปรซอฟทท่ีวา ยุคสมัยนี้การวัดผลงานดวย “คุณภาพ” มี
ความสําคัญยิ่งกวาการวัดผลงานดวย  “ปริมาณ”

2. การจัดอันดับความสําคัญขององคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของ                 
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในดานผลงาน ท่ีพบวา องคประกอบดานคุณภาพของผลงานมีความ
สําคัญเปนอันดับท่ี 1  แสดงวา ผูบริหารปฏิบัติงานดวยความถูกตอง ครบถวน  สมบูรณ และมีความ
ประณีต  ผลงานเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดและมีประโยชนตองานราชการในระดับมาก ท้ังนี้  
อาจเปนเพราะ  ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา เห็นวา  คุณภาพของผลงานเปนประสิทธิผลของการ
ทํางาน เปนส่ิงท่ีผูปฏิบัติงานและผูรับบริการตองการ สอดคลองกับคํากลาวของศุภรัตน  โชติกญาณ 
ท่ีวา คุณภาพคือหัวใจของการใหบริการของทุกหนวยงาน  การทํางานหรือการใหบริการ ท้ัง   
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในปจจุบันและอนาคต จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเนนคุณภาพในการ
ใหบริการหรือคุณภาพของผลผลิต คุณภาพของผลงานเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหองคกร
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ประสบความสําเร็จ  คุณภาพของสินคาหรือบริการ เปนคุณลักษณะเฉพาะท่ีแฝงอยูในสินคาหรือ
การบริการ ท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคา เพ่ือสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา   
สินคาหรือผลผลิตของโรงเรียนคือ การบริการจัดการศึกษาแกนักเรียน ในระดับกอนประถมศึกษา 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน โดยจัดใหแกเด็กในวัยเรียน 4 กลุม คือ  เด็กวัยเรียน(ปกติ) 
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ เด็กพิการและเด็กดอยโอกาส ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังดาน
ปริมาณ   คุณภาพ  เวลา และตนทุน ลูกคาคือบุคคลภายนอกท่ีไดใชประโยชนจากผลผลิต ไดแก พอ
แม   ผูปกครอง  ชุมชน  สังคม โรงเรียนจึงตองผลิตนักเรียนท่ีมีคุณภาพ  ตรงตามวัตถุประสงคของ
การจัดการศึกษา  ตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ ท่ีวา การจัดการศึกษาตอง
เปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ  สติปญญา  ความรู และคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข คุณภาพเปน
ส่ิงท่ีแสดงผลการปฏิบัติงานหรือผลงาน วา มีความถูกตอง ครบถวน  สมบูรณ  ประณีต  เปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด และมีประโยชนตอทางราชการเพียงไร  นอกจากนี้  คุณภาพของผลงานเปนส่ิง
ท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจ ความเอาใจใส  รวมถึงความรู ความสามารถ ความอุตสาหะ                      
ความรับผิดชอบของผูปฏิบัต ิ  ดังท่ี    คุณหญิงทิพาวด ี   เมฆสวรรค  กลาวไววา การทํางานตาง ๆ  
ในภาคราชการจะตองมีความรวดเร็ว   มีคุณภาพสูง   ประสิทธิภาพสูง  สามารถวัดผลงานได การ
ทํางานทุกครั้งตองตรงตามเปาหมายและเกิดผลด ี สอดคลองกับโปรซอฟท ท่ีกลาววา ผลงานท่ีมี      
คุณภาพไมใชเรื่องท่ีเกิดขึ้นเพาะฟลุคหรือความบังเอิญ แตเปนเรื่องท่ีเราตองทําอยางตั้งใจและมีแผน
งานจึงจะเกิดขึ้นได คุณภาพไมใชส่ิงท่ีเกิดขึ้นโดยบังเอิญ จะเกิดขึ้นไดตองอาศัยความพยายามมุงม่ัน
เอาใจใสของผูบริหารและการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับภายในองคกร ท่ีจะนําความรู ทักษะ 
และประสบการณมาประยุกตใชเพ่ือสรางคุณภาพ    ส่ิงสําคัญก็คือ คุณภาพของผลงานเปนส่ิงท่ีชวย
ลดตนทุนการผลิต ทําใหประหยัดงบประมาณ ประหยัดทรัพยากร  ประหยัดแรงงาน ประหยัดเวลา 
และท่ีสําคัญอีกประการคือ ชวยรักษาสุขภาพจิต ไมตองเสียอารมณไปกับงานท่ีไมมีคุณภาพ หรือ
เสียความรูสึกกับคนท่ีทํางานไมมีคุณภาพ ดังท่ีเอ็ดเวิรด ดับเบ้ิลยู  เด็มม่ิง(Edward  W.  Deming)  
กลาวไววา  คุณภาพเปนการลดตนทุน เพราะการสรางคุณภาพใหเกิดขึ้นจะทําใหเราสามารถลดของ
เสียหรือสามารถปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือบริการใหดีขึ้นไดอยางตอเนื่อง เทากับเปนการลด
ตนทุนการผลิต เพ่ิมกําไร และสรางความจงรักภักดีจากลูกคาไดในระยะยาวดวย  ซ่ึงสอดคลองกับ
การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ท่ีมีแนวคิดในการบริหารงบประมาณท่ีเนนผลผลิต มี
การวัดผลสําเร็จของงานพรอมท้ังเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางผลงานและทรัพยากรท่ีใช  ซ่ึง   
สอดคลองกับจิระ  หงสลดารมย ท่ีกลาวถึงการวัดคุณภาพวา ตองวัดดวยความเร็ว(speed)                
ความแมนยํา(accuracy)  ทําครั้งเดียวใหสําเร็จ(do right  first  time)  และใช input  ใหได output           
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สูงสุด(productive)   ในทํานองเดียวกัน  ถวิล  มาตรเล่ียม  ไดกลาวถึงการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ ท่ี
วา จะตองปฏิบัติงานดวยความมุงม่ัน เต็มศักยภาพและเต็มเวลา  ดวยความอุตสาหะอดทน  ยุติธรรม  
ครบถวนสมบูรณ  โดยใชความรู ความสามารถ  ทักษะการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจและภูมิใจ 
และตองพรอมท่ีจะปรับปรุงตนเองท้ังความรู ทักษะ ตลอดจนการสรางวิสัยทัศน  ตองเรียนรูและ     
ทําความเขาใจในจุดมุงหมาย รวมท้ังภาพรวมขององคกร   เพ่ือมุงท่ีจะชวยเหลือและสงเสริม  
สําหรับการสรางคุณภาพของงาน นั้น ขึ้นอยูกับบทบาทของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีความมุงม่ันเอาจริง
เอาจังตอการสรางโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ และท่ีสําคัญตองใสคุณภาพเขาไปในทุกขั้นตอนการทํางาน 
ทุกคนตองทํางานของตนใหดีท่ีสุดและตรวจสอบงานของตนเองดวย เพราะทุกคนรูงานของตนเอง
ดีท่ีสุด ผลงานจึงมีคุณภาพซ่ึงเปนประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

ในดานการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ซ่ึงพบวา มีระดับขององคประกอบอยู
ในระดับมาก เปนอันดับท่ี 6  ซ่ึงเปนอันดับสุดทายนั้น ท้ังนี้  อาจเปนเพราะ   ผูบริหารโรงเรียนเห็น
วา ผลการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูเปนประสิทธิผลของการทํางานในการปฏิบัติตน
และปฏิบัติงานในหนาท่ีคร ู เพ่ือประกันคุณภาพการทํางานและการเปนครู  ซ่ึงจะชวยพัฒนาครูและ
วิชาชีพครูใหมีความม่ันคง มีเกียรติ์  ศักดิ์ศรี  เปนท่ียอมรับและศรัทธาของสังคม และเม่ือครูปฏิบัติ
ตน ปฏิบัติงานดีแลวยอมสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนซ่ึงเปนเปาหมายสําคัญของการจัด
การศึกษา  แมวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน  การพัฒนาแผน
การสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ
ครูโดยการศึกษา   ติดตามการจัดการเรียนรูแบบใหม ๆ อยู เสมอ   การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียนไดอยางมีระบบ  และ การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ มีระดับ
ขององคประกอบอยูในระดับมากก็ตาม แตการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูอีก 7 มาตรฐาน
นั้น  อาจไมถูกนํามาใชอยางจริงจังและเปนรูปธรรม  สอดคลองกับแนวคิดของ สมเกียรต ิ ศรีสุกใส 
ท่ีวา การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ยังไมถูกนํา
มาใชอยางจริงจังและเปนรูปธรรม และครูยังไมสนใจตองานในหนาท่ีเทาท่ีควร เนื่องจากครูยังมี
ภาระหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติหลายดาน นอกเหนือจากการสอน

สําหรับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผล
ถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน  ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาใหความสําคัญเปนอันดับแรก    ขององค
ประกอบในดานผลการปฏิบัติเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ท้ังนี้ อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา เห็นวา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ผลท่ีเกิดแกผูเรียนหรือนักเรียน เปน
เปาหมายท่ีสําคัญท่ีสุดในการจัดการศึกษา ท่ีมุงสรางใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง มีสุขภาพท่ีดีท้ัง  
รางกายและจิตใจ และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนให        
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ผูเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรูตามสภาพความแตกตางของบุคคลดวยการปฏิบัติจริง 
และสรุปความรูท้ังหลายไดดวยตนเอง กอใหเกิดคานิยมและนิสัยในการปฏิบัติงาน เปนบุคลิกภาพ
ถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป สอดคลองกับแนวคิดของศักดิ์ ระพี ท่ีวา คานิยมเปนมาตรฐานเปน
เกณฑหรือเปนตัวช้ีนําแกบุคคลเพ่ือใหนําไปสูการตัดสินใจในการเลือกปฏิบัติของมนุษย   การท่ีจะ
สรางคนใหเปนคนดีมีคุณภาพนั้น ควรเริ่มปลูกฝงและใหมีพ้ืนฐานท่ีดีมาตั้งแตยังเด็ก ท้ังในดานวิชา
ความรูท่ีเหมาะสมแกการดํารงชีวิตในสังคมและดานคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใชเปนเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจใหประพฤติแตในส่ิงท่ีดีงาม สองคลองกับอมร  อนันตชัย  ท่ีกลาววา คุณภาพของคน              
มีองคประกอบสําคัญสองประการท่ีจะขาดไมไดคือความรูความสามารถตองานในหนาท่ีหรือการมี
คุณธรรมประจําใจ  ดังท่ีสาโรช  บัวศรี ไดกลาววา คุณธรรมเปนคุณลักษณะความดีงามท่ีมีอยูใน          
จิตใจของแตละบุคคล โดยไดยึดถือปฏิบัติจนเปนนิสัยและเปนท่ียอมรับวาเปนส่ิงท่ีถูกตองดีงาม
ของบุคคลท่ัวไป ซ่ึงสอดคลองกับภิญโญ สาธร ท่ีกลาววา การสรางใหเยาวชนมีคุณธรรมเปนหลัก
ในการดําเนินชีวิต   นับเปนเปาหมายสําคัญท่ีตองมีการปลูกฝงและพัฒนาใหเกิดขึ้นแกเยาวชน   
นอกจากนี้ ผูบริหารโรงเรียนอาจเห็นวา  คานิยมในเรื่องการประหยัด นิยมไทย วินัยของชาต ิความ
สะอาดของบานเมือง มีผลตอการพัฒนาประเทศ ซ่ึงควรปลูกฝงใหเปนนิสัยท่ีติดตัวนักเรียนตลอด
ไป  สอดคลองกับผลการศึกษาของถวิล เกื้อกูลวงศ ท่ีพบวา คานิยมแหงชาต ิดานการประหยัด นิยม
ไทย วินัยของชาต ิ ความสะอาดของบานเมือง มีความสําคัญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการพัฒนา
ประเทศ ดานเศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและการเมือง กลาวคือ บุคคลในชาติไมวาจะอยูในตัวเมือง
หลวงหรือในชนบทเปนตนเหตุท่ีสําคัญ ท่ีกอใหเกิดผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบตอการพัฒนา
ประเทศและความม่ันคงของชาต ิ  การเปล่ียนแปลงใดๆในคานิยมแหงชาต ิ ยอมจะสงผลถึงการ
เปล่ียนแปลงในการพัฒนาประเทศ สอดคลองกับแนวคิดของเปรมจิตต  เหมินทร    ท่ีวา คานิยมเปน    
ความรูสึกนึกคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีบุคคล กลุมบุคคล หรือสังคม ยอมรับรวมกัน ยึดถือเปน
เครื่องตัดสินใจและกําหนดการกระทําของตนเอง ยอมรับรวมกันวาเปนส่ิงท่ีดีมีคุณคา ควรแกการ
นําไปเปนกรอบในการดําเนินชีวิตเพ่ือประโยชนสุขของตนเองและสวนรวม

3. จากผลการศึกษาการจัดอันดับความสําคัญขององคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงิน
เดือนดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน  ซ่ึงมีองคประกอบจํานวน  12  ขอ  ท่ีพบวา  เม่ือจัดอับดับ
ความสําคัญแลว  ไดอันดับความสําคัญดังนี ้  คือ 1. ความอุตสาหะ     2. การรักษาวินัย  3. การ
ประพฤติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ 3. เสียสละและอุทิศเวลาใหกับทางราชการ  5.  ความ
เปนผูนํา  6. แสวงหาความรูและพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ 7.  รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค    
8. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆโดยคํานึงถึงผลประโยชนท่ีจะเกิดแกสวนรวม 9.  ความรับผิดชอบ  
10.  การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  11.  ความสามารถในการปฏิบัติงาน 12.  การวางแผนและการจัด
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ระบบงาน นั้น   จะเห็นวา  อันดับท่ี 1  ถึงอันดับท่ี  9  เปนเรื่องของคุณลักษณะสวนบุคคล  สวน
อันดับท่ี  10  ถึง  อันดับท่ี  12   เปนเรื่องขององคความรู ไดแก การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  ความ
สามารถในการปฏิบัติงาน  การวางแผนและการจัดระบบงาน ซ่ึงเปนองคความรูในการปฏิบัติงานท่ี
เปนเปาหมายและแนวทางปฏิบัติงานสงผลใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและทําใหเกิดการ
พัฒนาอยางตอเนื่องและชัดเจน  ท่ีผลการจัดอันดับเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสวนใหญมีอายุตั้งแต  51  ป  ขึ้นไป  ถึงรอยละ 52.56  และอายุราชการระหวาง 21- 31 
ป  มากท่ีสุด  ถึงรอยละ 47.44  ดังนั้น จึงเคยชินกับระบบและวัฒนธรรมการทํางานแบบเดิมๆ โดย
ทํางานสนองนโยบายของหนวยงานระดับเหนือ   เปาหมายท่ีกําหนดจึงมักจะถูกกําหนดโดยหนวย
เหนือ  การใหความสําคัญกับการกําหนดเปาหมาย วิเคราะหความตองการ ความจําเปนของโรงเรียน
จึงนอยกวาดานอ่ืน โดยมุงเพ่ือปฏิบัติใหสําเร็จตามท่ีไดรับมอบหมายเปนครั้งคราวเทานั้น เนื่องจาก
การวางแผนโดยเฉพาะการวางแผนเชิงกลยุทธ เปนเรื่องใหม และเปนเรื่องสําคัญท่ีโรงเรียนจะตอง
ดําเนินการเพ่ือการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถึงแมวาจะไดมีการอบรมใหความ
รูแกผูบริหารโรงเรียนไปบางแลวก็ตาม แตองคความรูไดเกิดขึ้นใหมๆอยูเสมอ และอาจเปนเพราะ
เม่ือบุคลากรไดรับการพัฒนาแลว ไมไดนําไปใชในการพัฒนางาน และขาดการติดตามผลการ
พัฒนา  ซ่ึงเปนการสูญเสียท้ังงบประมาณและเวลา  ปจจุบันนี้ ไดมีการปรับเปล่ียนการบริหารจัด
การภาครัฐแนวใหม ซ่ึงขาราชการยุคใหมจะตองมีวิธีการทํางานท่ีมีความรวดเร็ว มีคุณภาพสูง ประ
สิทธิภาพสูงและสามารถวัดผลงานได ดังนั้น หนวยงานท่ีเกี่ยวของจึงควรสงเสริมใหผูบริหาร     
โรงเรียนแสวงหาความรูและสรางองคความรูอยางตอเนื่อง ปรับวัฒนธรรมในการทํางาน  ปรับ
กระบวนทัศนในการคิด  วิเคราะห  และพัฒนางานอยางเปนระบบ  ใหความสําคัญกับเปาหมาย    
ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนท่ีเปนรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น มีการประเมินประสิทธิภาพและ       
ประสิทธิผลในเรื่องการวางแผนและการจัดระบบงานอยางจริงจัง   ท้ังนี้   ตองมีการนิเทศ  ติดตาม  
กํากับ และมีการรายงานผลอยางชัดเจน โดยใชแผนเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตามตรวจสอบ
และรายงานผล  โดยมีตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม

ในดานความอุตสาหะ ท่ีพบวา เม่ือจัดอันดับความสําคัญขององคประกอบการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ในดานคุณลักษณะการปฏิบัติงานแลว  มี
ความสําคัญเปนอันดับท่ี 1 โดยพบวา ผูบริหารใหความสําคัญกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ
อุตสาหะ  เอาใจใส ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของทางราชการมากท่ีสุด อาจเปนเพราะ ผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา  เห็นวา ในการทํางานใหสําเร็จนั้น ตองอาศัยความอุตสาหะ ความขยันหม่ัน
เพียรตั้งใจท่ีจะทํางานใหสําเร็จโดยไมยอทอตอปญหาและอุปสรรค เนื่องจากในปจจุบันนี้ ภาระงาน
ของครูมีมากหลากหลาย  เชนภารกิจจัดการศึกษาตามหมวด 4  แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
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แหงชาต ิ  พ.ศ. 2542  จัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544  เปนตน ครูจึงตองมี
คุณลักษณะการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ คือความอุตสาหะ งานจึงจะสําเร็จได ดังพุทธภาษิตท่ีวา “ความ
พยายามอยูท่ีไหน ความสําเร็จอยูท่ีนั่น” สอดคลองกับวิทยาลัยอัสสัมชัญ นครราชสีมา ท่ีกลาวถึง 14
ท่ีสุดในชีวิตเรา(The 14  Mosts One’s Life) อยูขอหนึ่งวา ส่ิงท่ีนาสรรเสริญท่ีสุดในชีวิตเราก็คือ
ความอุตสาหะ วิริยะ(The  most admirable spirit in one’s life is perserverance) สอดคลองกับพระ
ราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีพระราชทานในพิธีเปดอาคารเรียน “อาคาร 10 ป”  ซ่ึง
กระทรวงศึกษาธิการไดจัดตั้งถวายโดยเสด็จพระราชกุศล เม่ือ พ.ศ. 2514  ความวา

การทํางานสําคัญๆจําเปนจะตองอาศัยความต้ังใจจริงและความเพียรพยายามอยางสมํ่าเสมอไม
         ยอทอ   ยิ่งเปนงานอบรมสั่งสอนเด็กท่ีตองกระทําตอเนื่องกันอยางไมขาดสาย    ยิ่งจําเปนท่ีทานจะตอง
         รักษาความต้ังใจ  ความอุตสาหะ  พากเพียรไวใหม่ันคงท่ีสุด   จึงจะสามารถกาวไปถึงจุดหมาย       โดย
          สมบูรณบริบูรณได

สําหรับการวางแผนและการจัดระบบงาน  ซ่ึงพบวา มีความสําคัญเปนอันดับท่ี 12 หรือ
อันดับสุดทายขององคประกอบในดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน    ซ่ึงสอดคลองกับการจัดลําดับ
คาเฉล่ียของระดับองคประกอบในดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน  ซ่ึงมีระดับขององคประกอบอยู
ในระดับมากเปนลําดับสุดทายเชนเดียวกัน  ถึงแมวาผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา เห็นวา   การ
วางแผนและการจัดระบบงานมีความสําคัญมาก เชนเดียวกับองคประกอบในขออ่ืน  แตจากการจัด
อันดับท่ีพบวาอยูในอันดับนอยกวาองคประกอบอ่ืนนั้น  ท้ังนี้อาจเปนเพราะ  ผูบริหารโรงเรียนขาด
ความชัดเจนในเรื่องการคาดการณ  กําหนดเปาหมายและวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมในการจัดทํา
แผน เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาตไดมีการปรับเปล่ียนการบริหาร    
งบประมาณจากระบบงบประมาณแบบแผนงานและโครงการ (Plan  Programming  Budgeting  
System)  เปนการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน(Performance  Based Budgeting : PBB)  
ซ่ึงเปนระบบงบประมาณท่ีแสดงถึงความเช่ือมโยงระหวางทรัพยากรท่ีใชกับผลงานท่ีเกิดขึ้นวามี
ความเช่ือมโยงสัมพันธกันอยางไร  และท่ีสําคัญ หนวยงานตองเปนผูรับผิดชอบตอผลงานท่ีได       
จัดทําหรือใหบริการ   นอกจากนี้ ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  เปนระบบการทํางานท่ีผสม
ผสานระหวางการวางแผน การจัดทํางบประมาณ  การตรวจสอบ  ติดตาม  ทบทวนผลงาน    การ
วางแผนพัฒนาการศึกษาของหนวยงานในสังกัด โดยเฉพาะโรงเรียน ไดปรับแนวเปนลักษณะการ
วางแผนกลยุทธ (Strategic  Plan)ท่ีมีความชัดเจนในการกําหนดผลผลิต และผลลัพธของการดําเนิน
งานในแตละชวงเวลา  สามารถวัดและประเมินผลงานไดอยางเปนรูปธรรม  และเปนกระบวนการท่ี
สามารถสรางความเช่ือม่ันตอผูมีสวนเกี่ยวของในการกําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาของ
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หนวยงาน  แตเนื่องจากการจัดทําแผนกลยุทธเปนเรื่องใหม  ในการจัดทําแผนตองมีการวิเคราะห
ภารกิจ  สภาพแวดลอมภายนอก ภายใน และประเมินสถานภาพของหนวยงาน  มีการกําหนด            
วิสัยทัศน   พันธกิจ  กําหนดเปาหมาย  ซ่ึงเปนผลสัมฤทธ์ิท่ีรวมผลผลิตและผลลัพธ   รวมท้ังการ
กําหนดตัวช้ีวัด และกําหนดกลยุทธเพ่ือนําไปสูการปฏิบัต ิ ซ่ึงแมวาผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ไดรับการอบรมในเรื่องนี้ไปเม่ือปลายป  งบประมาณ  2545  แลวก็ตาม  แตยังขาดความชัดเจน  มี
ความคลุมเครือ   โดยเฉพาะในเรื่องของการกําหนดวิสัยทัศน  หรือการคาดการณ   พบวา คาเฉล่ีย
อยูในระดับมากเปนลําดับสุดทายของการวางแผนและจัดระบบงาน  เนื่องจากวิสัยทัศนเปนเรื่อง
นามธรรม   ผูบริหารอาจขาดความรูความเขาใจในการกําหนดวิสัยทัศนของหนวยงาน และท่ีสําคัญ
วิสัยทัศนตองเกิดจากการกําหนดรวม ไมสามารถส่ือสารขอความวิสัยทัศนใหเขาถึงจิตใจของ         
ผูรวมงานได  นอกจากนี้ วิสัยทัศนขาดการทบทวนอยางตอเนื่องสงผลใหมีการใชวิสัยทัศนของ             
คนใดคนหนึ่งมากกวาวิสัยทัศนของสถานศึกษา3  ผูบริหารโรงเรียนบางคนจึงใชวิธีการวางแผนและ
ระบบแบบเดิม ๆ สอดคลองกับผลการวิจัยของนิธิธัช  กิตติวิสาร  ท่ีศึกษาประสิทธิภาพของระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดานคุณภาพกระบวนการบริหารของโรงเรียนท่ีผูบริหารผาน
การฝกอบรมหลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษาจากสถาบันผูบริหารการศึกษา ปงบประมาณ  
2544  พบวา  ระบบการวางแผนยังเปนแผนปฏิบัติการประจําปและใชปฏิทินการศึกษาเปน                   
หลัก  วิธีการวางแผนใหผูปฏิบัติงานและหัวหนาฝายเปนผูเสนอผูบริหาร4

  ขอเสนอแนะของการวิจัย

จากขอคนพบของการวิจัยและจากการอภิปรายผลองคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้น      
เ งินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ดังนี้

                                                       
3สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ  การวางแผนงบประมาณจากแนว

คิดสูแนวปฏิบัติระดับสถานศึกษา  (กรุงเทพมหานคร : ศูนยปฏิบัติการปรับปรุงระบบการจัดการงบ
ประมาณ  กองนโยบายและแผน  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต)ิ, 2545,52.

4นิธิธัช  กิตติวิสาร, ประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดาน
คุณภาพกระบวนการบริหารของโรงเรียนท่ีผูบริหารผานการฝกอบรมหลักสูตรการระกันคุณภาพ
การศึกษาจากสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา ปงบประมาณ  2544  [Online], เขาถึงเม่ือ   
1 พฤษภาคม  2546.  เขาถึงไดจาก http : // idea. Moe.go.ih/∼nithitad/research%20%202544.htm.
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1. ระดับขององคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถม
ศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ดานผลงานซ่ึงพบวา อยูในระดับ
มาก ท้ัง  6  องคประกอบ  ซ่ึงประกอบดวย ปริมาณงาน คุณภาพของผลงาน ความทันเวลา  การ
ประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีปฏิบัติได และเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครู ซ่ึงในเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูมีอีก 5 องคประกอบยอยซ่ึงอยูในระดับมากเชนกัน     
ดังนั้น ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของขาราชการครูสายผูบริหารโรงเรียน 
ประถมศึกษา  เพ่ือประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ไมควรใหความสําคัญตอองคประกอบ
ในดานผลงานองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งโดยเฉพาะ ควรใหความสําคัญเทากันท้ัง  6                
องคประกอบ  การจัดสัดสวนคะแนนการประเมินจึงควรจัดใหเทา ๆ กันท้ัง 6 ดาน และคะแนนใน
ดานผลการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร ู ควรแบงคะแนนยอยออกเปน 5 สวนเทา ๆ กัน

2. ระดับขององคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถม
ศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ซ่ึง
พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด 4 องคประกอบ และเม่ือพิจารณาผลการจัดอันดับความสําคัญดาน    
คุณลักษณะการปฏิบัติงานแลว พบวา อันดับท่ี 1 ถึงอันดับท่ี 4 อยูในกลุมเดียวกันกับ 4 องค
ประกอบดังกลาว คือ  อันดับท่ี 1 ไดแก  ความอุตสาหะ  อันดับท่ี 2  การรักษาวินัย   อันดับท่ี 3  มี 2 
อันดับ ไดแก การประพฤติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ และการเสียสละและอุทิศเวลาใหแก
ทางราชการ  ดังนั้น ในการประเมินเพ่ือพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนควรใหความสําคัญกับ            
องคประกอบยอย 4 ดานดังกลาว มากกวาอีก 8 ดาน คือ ความเปนผูนํา การรวมมือกับผูอ่ืนอยาง
สรางสรรค การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนท่ีจะเกิดแกสวนรวม     
การแสวงหาความรูและพัฒนาตนเองสมํ่าเสมอ  ความรับผิดชอบ  การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  การวางแผนและการจัดระบบงาน  และการใหคาคะแนนผล      
การประเมินในแตละองคประกอบก็ไมควรเทากัน โดยองคประกอบท่ีมีความสําคัญในระดับมากท่ี
สุด 4 ขอดังกลาว ควรจะมีสัดสวนคะแนนมากกวาองคประกอบ 8 ขอ ท่ีมีความความสําคัญใน
ระดับมาก

3.  จากผลการศึกษาความคิดเห็น พบวา  องคประกอบยอยท่ีควรเพ่ิมเติมในดานผลงาน 
ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเห็นวาควรเพ่ิมเติมองคประกอบยอยอีก  2  ประการ  คือการวิจัย   
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและคุณคาของผลงาน   แสดงใหเห็นวา   การวิจัยเพ่ือพัฒนา  
คุณภาพการเรียนการสอนเปนเรื่องท่ีสําคัญ สมควรท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังในระดับจังหวัด             
อําเภอ และโรงเรียน รวมท้ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีจะจัดตั้งในอนาคตอันใกลนี้  ได
สนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียน ไดมีการจัดทําวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมี         
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ประสิทธิภาพ หรือสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนใน            
แตละระดับการศึกษา  ซ่ึงเปนเรื่องท่ีสําคัญตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัต-ิ             
การศึกษาแหงชาต ิ  พ.ศ.2542   สําหรับเรื่องของคุณคาของผลงาน  ซ่ึงหมายถึง  ผลงานมีคุณคา  
สามารถนําไปเปนตัวอยางเผยแพรใหเกิดประโยชนได  เชน  ผลงานท่ีไดรับรางวัล  ผลงานดีเดน  
ผลงานท่ีประสบความสําเร็จ  นั้น  ควรมีการสงเสริมใหจัดทํา และเผยแพรผลงานทางวิชาการ     
ควรนําแฟมสะสมงานซ่ึงแสดงถึงความกาวหนาและการพัฒนาในภาพรวมท่ีเห็นเดนชัดและเปน
รูปธรรม  มาใชประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนอยางจริงจัง นอกจากนี้ ควรนําเรื่องการวิจัย
เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ    และเรื่องคุณคาของผลงาน  เปนตัวช้ีวัด
เพ่ิมเติมอีก 2  ประการ ในองคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนดานผลงาน

 4.  จากผลการศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารโรงเรียนแสดงใหเห็น
วา เรื่องของความยุติธรรมเปนเรื่องท่ีสําคัญ  ดังนั้น  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ     
งานราชการและขาราชการเพ่ือนําผลไปพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ผูประเมินจะตองคํานึงถึงการ
ปฏิบัติอยางจริงจัง ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ สํานัก     
งานคณะกรรมการขาราชการครู สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  กฎ ระเบียบ   หนังสือ
ส่ังการท่ีเกี่ยวของ  โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนตามขอตกลงอยางเปน  
ระบบ  ใหความเปนธรรม   กําหนดตัวช้ีวัดการประเมินท่ีชัดเจน  มีหลักฐาน  โปรงใส  สามารถ
ตรวจสอบได  และนําระบบเปดมาใชอยางจริงจังดวย

ขอเสนอแนะในการวิจัยในคร้ังตอไป

1.  ควรมีการศึกษาองคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูสาย   
ผูสอน ศึกษานเิทศกและขาราชการพลเรือน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
เพ่ือหาขอสรุป และความตองการของผูรับการประเมินเพ่ือใชเปนขอมูลในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงิน
เดือนของขาราชการดังกลาว

2.  ควรมีการศึกษาองคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนใน
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เพ่ือหาขอสรุปและความตองการ   เพ่ือเปนขอมูลในการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

3.  ควรมีการศึกษาผลกระทบตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลงานของขาราชการและงานราชการ
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สาโรช  บัวศรี.  จริยธรรมศึกษาและกรรมกับชีวิต.  กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. ,2527.  อางถึงใน

ธีระ  ชัยยุทธ ยรรยง. “คานิยมกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวินัย.”  วารสาร
แนะแนว   26, 138  (ก.พ. 45 – มี.ค. 45) : 50.

สุนันทา  เลาหนันท.  การบริหารทรัพยากรมนุษย.  กรุงเทพมหานคร  : ธนะการพิมพ, 2542.
สุบิน  ภุมรินทร.  “การศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูในโรงเรียน

ประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี.”  วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชา
การบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533.

สุปรีญา  อรุโณรัตน.  “การศึกษาการกระทําความผิดทางวินัยตามมาตรา 91,92 และ98 ของ
ขาราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ”  วิทยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2539.
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สุพัฒนา  โหตระกุล.  “เกณฑและวิธีการพิจารณาความดีความชอบตามทัศนะของผูบริหารและ
ครูอาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ในจังหวัด
ชลบุรี.”  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2527

สุพัตรา  สุภาพ.   การบริหารงานมีประสิทธิภาพ.  กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาการบริหาร
ธรรมนิติ, 2540.

สุรัสวด ี ราชกุลชัย.  การบริหารสํานักงาน.  พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจามจุรี,
2542.

สุวกิจ   ศรีปตถา  และคณะ. รายงานการศึกษาองคประกอบท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของขาราชการครูสายงานสารวัตรนักเรียนและนักศึกษาและสายงานนิเทศ
การศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู, 2539.

สุวิทย  มูลคํา.  แฟมสะสมงาน.  พิมพครั้งท่ี 9. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ดวงกมลสมัย จํากัด, 2540.
เสนาะ  ติเยาว.  การบริหารงานบุคคล.  พิมพครั้งท่ี 11.  กรุงเทพมหานคร  : มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร, 2539.
เสรี  ลาชโรจน.   การพัฒนาวินัยและจริยธรรมของขาราชการครู.  กรุงเทพมหานคร :  สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการคร,ู 2537.
โสรัจ  แสนศิริพันธ.  การบริหารงานบุคคลรวมสมัย 2527.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2526.
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม.  “ผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนปการศึกษา

2543.” สิงหาคม  2543. (อัดสําเนา)
_________.  แผนปฎิบัติการประจําปงบประมาณ 2545.  ม.ป.ท., 2545.
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภออัมพวา.  “หนังสือท่ี ศธ 1164/2386.”  28  กันยายน  2544.
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ  การบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครู

หลักการและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2536.
_________.  “การประเมินมาตรฐานโรงเรียนปการศึกษา 2543.”  ม.ป.ท.,ม.ป.ป. (อัดสําเนา)
_________. การวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ

การศาสนา, 2545.
_________.  คูมือการจัดทําแฟมบุคคลและผลงานของบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัด. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543.
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_________.  คูมือการดําเนินการทางวินัยและมาตรฐานการพิจารณาโทษของ อ.ก.ค.,อ.ก.พ.สปช.
กรุงเทพมหานคร :  หางหุนสวนจํากัด เจ เอ็นที, 2542.

_________.  คูมืออ.ก.ค.กรม (สปช.) อ.ก.ค.จังหวัด.  เลม 1, การบริหารงานบุคคลสําหรับ
ขาราชการคร ูหลักการและแนวปฏิบัติ.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,
2536.

_________.  ชุดฝกอบรมการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการคร.ู กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
 อักษรไทย,  2531.

_________.  ชุดฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง.  เลมท่ี 4, บริหารศาสตร.  กรุงเทพมหานคร
: บริษัทคัมปาย อิมเมจจิ้ง จํากัด, 2541.

_________.  “แบบประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน  ระดับ  8   ลงมา ประจําป พ.ศ.2544.”
ม.ป.ท., ม.ป.ป. (อัดสําเนา)

_________.  แผนอัตรากําลัง 3 ป(2540-2542). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,
2540.

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ  ศูนยปฏิบัติการปรับปรุงระบบการจัดการ
งบประมาณ.  การวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน.  กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพการศาสนา, 2545.

_________.  คูมือการวางแผนงบประมาณ จากแนวคิดสูแนวปฏิบัติระดับสถานศึกษา.
กรุงเทพมหานคร  : ศูนยปฏิบัติการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ  กองนโยบาย
และแผน  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ  2545.

_________.  “นานาสาระ PBB.”  ม.ป.ท. , 2545. (อัดสําเนา)
_________.  “หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 1181/4412.”  10  เมษายน  2544.
_________. “หนังสือดวนมาก ท่ี ศธ 1181/1907.”  28  กุมภาพันธ  2545.
_________. “หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ  สํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ” 31  สิงหาคม  2544.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ  รายงานการประชุมสัมมนาเรื่องการนํากฎหมายการ

ศึกษาไปสูการปฏิบัต ิกรณีศึกษเวลส สหราชอาณาจักร.  กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
กฎหมายการศึกษา, 2543.

__________.  สาระสําคัญของการผลิตและพัฒนาครู. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานปฏิรูปวิชาชีพ,
2543.
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สํานักงานคณะกรรมการขาราชการคร.ู  การบริหารงานวินัยขาราชการครู. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพการันตการพิมพ,  2536.

_________.  “บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบกฎ ก.ค. ฉบับท่ี 19 (พ.ศ.2539) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. 2533 วาดวยการกําหนดระดับเงินเดือนของ
ตําแหนงขาราชการคร.ู”  4  ตุลาคม  2549.

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการคร,ู ผูจัดพิมพ.  กฎหมายและระเบียบในการบริหารงานบุคคล
สําหรับขาราชการคร ูกฎหมาย กฎ ก.ค. และกฎ ก.พ.(ท่ีนํามาใชโดยอนุโลม).  พิมพ
ครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการขาราชการคร(ูก.ค), 2542.

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการคร.ู รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะหองคประกอบ
ท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูสายงานบริหาร
การประถมศึกษา  สายงานบริหารการศึกษาและสายงานบริหารการมัธยมศึกษา.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539.

_________.  สูเสนทางชีวิตครู.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,  2543.
_________.  “หนังสือท่ี ศธ 1305/313.”  30  เมษายน  2544.
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน.  “กฎ ก.พ.วาดวยการเล่ือนขั้นเงิน พ.ศ. 2544.”

21  พฤษภาคม  2544.
_________.  “หนังสือดวนมากท่ี นร 0708.3/409.”  15  มีนาคม  2544.
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน.  สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน. ชุดการเรียนดวย

ตนเอง  หลักสูตรการบริหาร  การบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม.
ม.ป.ท. : สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน, 2544.

_________. ชุดการเรียนดวยตนเอง  หลักสูตร การบริหารงาน :  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม.   
นนทบุรี : สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน, 2545. ชุดวิชาท่ี 3, การบริการประชาชนสูความเปนเลิศ.   โดย
ศุภรัชต  โชติกญาณ  และคนอ่ืนๆ.

_________. ชุดการเรียนดวยตนเอง  หลักสูตร การบริหารงาน :  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม.   
นนทบุรี : สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน, 2545. ชุดวิชาท่ี 4,  วัฒนธรรมคานิยมใหมในการทํางานเพ่ือประชาชน.  โดย
เปรมจิตต  เหมินทร.
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_________. ชุดการเรียนดวยตนเอง  หลักสูตร การบริหารงาน :  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม.
นนทบุรี : สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน, 2545. ชุดวิชาท่ี 5, การสรางระบบบริหารกิจการบานมืองและสังคมท่ีดี. โดย          
คุณหญิงทิพาวด ี  เมฆสวรรค  และ  บวรศักดิ์  อุวรรณโณ.

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต.ิ  “กรอบวิสัยทัศนและทิศทางแผน
พัฒนาฯฉบับท่ี 9  ตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี  1  สิงหาคม  2543.” ม.ป.ท. ,ม.ป.ป.
(อัดสําเนา).

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา.  เกณฑมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู.  กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2544.

_________.   เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู.  พิมพครั้งท่ี 4. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, 2541.

สํานักนายกรัฐมนตรี. แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  ฉบับท่ี  8   พ.ศ.  2540 – 44.  ม.ป.ท. ,ม.ป.ป.
_________.  แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  ฉบับท่ี  9   พ.ศ.  2545-2549.  ม.ป.ท. ,ม.ป.ป.
สํานักนายกรัฐมนตรี.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ  รายงานผลการประเมิน

พฤติกรรมทางดานการบริหารของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาต.ิ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทําปกเจริญผล, 2542.

หอจดหมายเหตุแหงชาต.ิ  เอกสารกรมราชเลขาธิการ  รัชกาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล.
ร.5 น. 42.2/10/8.  “พระราชบัญญัติพระธรรมนูญ  นาท่ีราชการ  กระทรวงพระคลัง
มหาสมบัต ิ รศ 109.”

_________.   เอกสารกรมราชเลขาธิการ  รัชกาลท่ี 5  กระทรวงนครบาล.  ร.5 น. 42.3/26.
“แบบสําหรับการเปล่ียนแปลงขึ้นลดเงินเดือนตําแหนงเกา  หรือการท่ีจะขอตั้งตําแหนง
ขึ้นใหมในกรมตาง ๆ  ของกระทรวงนครบาล.”   1  เมษายน   ร.ศ. 118.

อมร  อนันตชัย.  “พัฒนาคนพัฒนาจิตใจ.” ใน เทศาภิบาล. 80, 1 (มกราคม  2538) : 2-4.
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย
เร่ือง

องคประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

1. ผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้  คือ   ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา        สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

2.  แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้น         โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดอันดับความสําคัญขององค
ประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา         สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

3. แบบสอบถามฉบับนี้มี 4 ตอน คือ
    ตอนที่ 1    เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
    ตอนที่ 2    เปนคําถามเกี่ยวกับองคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ดานผลงาน จํานวน
17  ขอ

    ตอนที่ 3    เปนคําถามเกี่ยวกับองคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ดานคุณลักษณะการ
ปฏิบัติงาน จํานวน  33  ขอ

ตอนที่ 4   เปนแบบสอบถามปลายเปดโดยใหผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม
4. คําตอบท่ีไดจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของทานแตอยางใด แตจะนําไปวิเคราะห

ในภาพรวม เพ่ือจะนําไปใชเปนประโยชนตอการบริหารการศึกษา      จึงใครขอความอนุเคราะหจาก
ทานไดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตามสภาพความเปนจริง

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา  จะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยด ีขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

      นางสมพิศ  วงศใหญ
       นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

                                                                                ภาควิชาการบริหารการศึกษา
                                                                        บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

คําชี้แจง
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ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง  กรุณาเขียนเครื่องหมาย 3ลงใน  r  หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทาน
ขอท่ี ขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับผูวิจัย
1.        เพศ

      r     ชาย
             r     หญิง

r

2.        อายุ (เศษของ 6 เดือน นับเปน 1 ป)
      r     ไมเกิน  30  ป
      r     31 ป – 40 ป
      r     41 ป – 50 ป

             r     51 ปขึ้นไป

r

3.        อายุราชการ
      r     ไมเกิน 10 ป
      r     11 ป – 20 ป
      r     21 ป – 30 ป

             r     31 ปขึ้นไป

r

4.        ระดับการศึกษา
      r     ต่ํากวาปริญญาตรี
      r     ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
      r     ปริญญาโทหรือเทียบเทา

             r     สูงกวาปริญญาโท

r

5.         ตําแหนงปจจุบัน
      r     ครูใหญ

             r     อาจารยใหญ
             r     ผูอํานวยการโรงเรียน

r

6.         จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียน
      r    ไมเกิน  5  ป
      r     6 ป – 10 ป

             r     11 ป – 15 ป
             r     16 ปขึ้นไป

r
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ตอนที่ 2  องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา    
  ดานผลงาน
คําชี้แจง   ขอใหทานพิจารณาองคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   ดานผลงาน    แลวกรุณา
ทําเครื่องหมาย  3ลงในชองคําตอบตามความคิดเห็นของทาน  เพียงชองเดียวในแตละขอคําถาม

ระดับ 5      หมายถึง มีความสําคัญในระดับมากท่ีสุด      ใหมีน้ําหนักคะแนน 5
       ระดับ 4 หมายถึง มีความสําคัญในระดับมาก ใหมีน้ําหนักคะแนน 4

ระดับ 3 หมายถึง     มีความสําคัญในระดับปานกลาง  ใหมีน้ําหนักคะแนน 3
                ระดับ 2      หมายถึง     มีความสําคัญในระดับนอย  ใหมีน้ําหนักคะแนน 2
                ระดับ 1      หมายถึง     มีความสําคัญในระดับนอยท่ีสุด       ใหมีน้ําหนักคะแนน 1
และเม่ือส้ินสุดคําถามนี้แลว  กรุณาใหขอเสนอแนะโดยอิสระ

ตัวอยาง

มีความสําคัญในระดับขอ องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน     ของ ผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา  ดานผลงาน

มาก
ท่ีสุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ท่ีสุด

1

เฉพาะ
ผูวิจัย

ก. ผูบริหารพิจารณาจํานวนผลงานท่ีทํา
ได เปรียบเทียบกับจํานวนเปาหมาย
ของผลผลิตท่ีตั้งไว 3 Υ

จากคําตอบ  ขอ ก.  หมายความวา     ทานเห็นวา     องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ดานผลงาน   ท่ีผูบริหารพิจารณาจํานวนผลงานท่ีทําได เปรียบเทียบ
กับจํานวนเปาหมายของผลผลิตท่ีตั้งไวมีความสําคัญในระดับมาก
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มีความสําคัญในระดับขอ องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน     ของ ผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา   ดานผลงาน

มาก
ท่ีสุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ท่ีสุด

1

เฉพาะ
ผูวิจัย

1.

การใชองคประกอบตอไปนี้ในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ทานมี
ความคิดเห็นในเร่ืองตอไปนี้อยางไร
1.ปริมาณผลงาน
ผูบริหารไดจัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
งานไวลวงหนาโดยกําหนดเปาหมาย
ของงานอยางชัดเจน Υ

2. ผูบริหารไดนําจํานวนผลงานมา
เปรียบเทียบกับเปาหมายขอตกลงหรือ
มาตรฐานของงาน Υ

3.
2. คุณภาพของผลงาน
ผลงานท่ีทํามีความถูกตอง ครบถวน
สมบูรณ และมีความประณีต Υ

4. ผลงานเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด Υ
5. ผลงานมีประโยชนตองานราชการ Υ

6.
3. ความทันเวลา
กําหนดเวลาในการปฏิบัติงานหรือ
ภารกิจนั้นๆอยางเหมาะสม Υ

7. ปฏิบัติงานไดทันตามกําหนดเวลา Υ

8.

4. การประหยัดหรือความคุมคาของ
การใชทรัพยากร
การใชทรัพยากรอยางประหยัดและได
ประโยชนคุมคา Υ

9. ทรัพยากรท่ีใชกับผลผลิตของงาน
หรือโครงการมีความสัมพันธกัน Υ
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มีความสําคัญในระดับขอ องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน     ของ ผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา   ดานผลงาน

มาก
ท่ีสุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ท่ีสุด

1

เฉพาะ
ผูวิจัย

10.
5. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได
การกําหนดเปาหมาย และ
วัตถุประสงคของงานนั้นๆไวชัดเจน Υ

11. ผลการปฏิบัติงานเทากับหรือสูงกวา
เปาหมายท่ีกําหนด Υ

12. ผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค Υ

13.

6. ผลการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน
    วิชาชีพครู
การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยว
กับการพัฒนาวิชาชีพครูโดยการศึกษา
ติดตามการจัดการเรียนรูแบบใหมๆ
อยูเสมอ Υ

14. การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถ
ปฏิบัติไดเกิดผลจริง Υ

15. การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ Υ

16. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
เนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน Υ

17. การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียนไดอยางมีระบบ Υ

ขอเสนอแนะ  ทานคิดวาในดานผลงาน ท่ีควรนํามาเปนองคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา   ควรมีเพ่ิมเติม ดังนี้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 3  องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน

มีความสําคัญในระดับ ขอ องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน     ของ ผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา     ดานคุณลักษณะ
การปฏิบัติงาน

มาก
ท่ีสุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ท่ีสุด

1

เฉพาะ
ผูวิจัย

1.

การใชองคประกอบตอไปนี้ในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ทานมี
ความคิดเห็นในเร่ืองตอไปนี้อยางไร
1. การวางแผนและการจัดระบบงาน
การวิเคราะหภารกิจ สภาพแวดลอม
ภายนอก  ภายใน         และประเมิน
สถานภาพของหนวยงาน Υ

2. การคาดการณ        กําหนดเปาหมาย
และวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสม Υ

3. การกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
งานไดอยางชัดเจน Υ

4. การกํากับ ติดตาม ประเมินผล   อยาง
เปนระบบ และเปนรูปธรรม Υ

5. การจัดแบงโครงสรางการบริหารงาน
ของหนวยงานไดชัดเจน Υ

6. การกําหนดภาระงานชัดเจนและจัด
คนไดเหมาะสมกับภาระงาน Υ

7.
2. ความเปนผูนํา
การประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีท้ัง
การครองตน ครองคน และครองงาน Υ
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มีความสําคัญในระดับ ขอ องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน     ของ ผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา     ดานคุณลักษณะ
การปฏิบัติงาน

มาก
ท่ีสุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ท่ีสุด

1

เฉพาะ
ผูวิจัย

8. การมีศิลปะในการจูงใจ  กระตุนและ
ใหกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชาและผู
รวมงาน Υ

9. การมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูรวมงาน
ทุกระดับ Υ

10.
3. การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา
มีความสามารถในการแนะนํา
สอนงาน แกผูใตบังคับบัญชา Υ

11. มีการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเพ่ิม
ขีดความสามารถในการปฎิบัติงาน
และรับผิดชอบมากขึ้น Υ

12. มีการดําเนินการใหผูใตบังคับบัญชา
พัฒนาตนอยางตอเนื่องโดยใชวิธีการ
ท่ีหลากหลาย Υ

13. มีมาตรฐานหรือแนวทางสงเสริมให
บุคลากรพัฒนาตนโดยวิธีการตางๆ Υ

14. มีการนําผลการพัฒนาตนไปใชในการ
พัฒนางาน Υ

15.
4. ความรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบ
หมายดวยความเต็มใจ และมีความมุง
ม่ัน Υ

16. การยอมรับผลท่ีเกิดจากการทํางาน Υ
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มีความสําคัญในระดับ ขอ องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน     ของ ผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา     ดานคุณลักษณะ
การปฏิบัติงาน

มาก
ท่ีสุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ท่ีสุด

1

เฉพาะ
ผูวิจัย

17.
5. ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ความรอบรูในงาน  เขาใจเกี่ยวกับงาน
ในหนาท่ีและงานท่ีเกี่ยวของ Υ

18. ความสามารถในการคิด วิเคราะห
เช่ือมโยงความสัมพันธ ระหวางส่ิง
ตางๆท่ีเกี่ยวของกับงาน Υ

19.
6. ความอุตสาหะ
ความขยันหม่ันเพียร ตั้งใจท่ีจะทํางาน
ใหสําเร็จโดยไมยอทอตอปญหา
อุปสรรค Υ

20. ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ
อุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของทางราชการ Υ

21.
7. การรักษาวินัย
ปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ Υ

22. ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการ
เคารพ กฎ ระเบียบตางๆ Υ

23. รักษาวินัยตามท่ีบัญญัติอยางเครงครัด
อยูเสมอ Υ
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มีความสําคัญในระดับ ขอ องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน     ของ ผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา    ดานคุณลักษณะ
การปฏิบัติงาน

มาก
ท่ีสุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ท่ีสุด

1

เฉพาะ
ผูวิจัย

24.

8. การประพฤติตนเหมาะสมกับการ
เปนขาราชการ
ประพฤติตนอยูในกรอบจรรยาบรรณ
และคานิยมของราชการและหนวย
งาน Υ

25. มีจรรยาบรรณตอตนเอง ตอหนวยงาน
ตอผูบังคับบัญชา    ผูใตบังคับบัญชา
ผูรวมงาน ตอประชาชนและสังคม Υ

26.

9. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดย
คํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดแกสวน
รวม
การเลือกและตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม
ท่ีมีประโยชนแกสวนรวม Υ

27. กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมท่ีเนน
ประโยชนของสวนรวม Υ

28.

10. เสียสละและอุทิศเวลาใหแกทาง
ราชการ
สละเวลาใหแกราชการท้ังในเวลาและ
นอกเวลาราชการ Υ

29. ไมละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการ Υ
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มีความสําคัญในระดับ ขอ องคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน     ของ ผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา     ดานคุณลักษณะ
การปฏิบัติงาน

มาก
ท่ีสุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ท่ีสุด

1

เฉพาะ
ผูวิจัย

30.
11. รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรค
การรับฟงความคิดเห็น ยอมรับใน
ความรู ความสามารถของเพ่ือนรวม
งาน Υ

31. การใหความรวมมือ สนับสนุน ปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆของผูบังคับบัญชา
เพ่ือนรวมงานและชุมชน ดวยความ
เต็มใจ Υ

32.

12. แสวงหาความรูและพัฒนาตนเอง
สมํ่าเสมอ
แสวงหาความรูท่ีแปลกใหมอยูเสมอ
โดยเฉพาะความรูท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพครู
และสามารถวิเคราะห วิจารณขอมูล
อยางมีเหตุผล Υ

33. นําความรูท่ีไดมาใชในการพัฒนาตน
พัฒนางานและพัฒนาสังคม Υ

ขอเสนอแนะ  ทานคิดวา ในดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน    ท่ีควรนํามาเปนองคประกอบการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ควรมีเพ่ิมเติม ดังนี้
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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ตอนที่ 4   ขอเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติมเกี่ยวกับองคประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ทานคิดวามีองคประกอบดานอื่นใดเพ่ิมเติม ที่ควรนํามาเปนองคประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

aขอขอบคุณท่ีกรุณาใหความรวมมือเปนอยางดaี
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รายชื่อโรงเรียนที่ทดลองเคร่ืองมือ

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี              สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
1. โรงเรียนชุมชนวัดปราสาทสิทธ์ิ   1.  โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
2. โรงเรียนชุมชนวัดราษฎรเจริญธรรม 2.   โรงเรียนวัดราษฎรรังสรรค
3. โรงเรียนหนองไกแกว 3.   โรงวัดบางหญาแพรก
4. โรงเรียนวัดสนามชัย 4.   โรงเรียนวัดบางกระเจา
5. โรงเรียนวัดอุบลวรรณาราม 5.   โรงเรียนเอกชัย
6. โรงเรียนวัดบัวงาม 6.   โรงเรียนวัดบางพลี
7. โรงเรียนบานดอนไผ 7.   โรงเรียนวัดบานไร
8. โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม 8.   โรงเรียนบานออมโรงหีบ
9. โรงเรียนวัดทาเรือ 9.   โรงเรียนสหกรณนิคมเกลือ
10. โรงเรียนวัดชาวเหนือ              10.  โรงเรียนบานชายทะเลบางกระเจา
11. โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม              11. โรงเรียนบานบางปง
12. โรงเรียนวัดบานไร              12. โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร
13. โรงเรียนบานรางสีหมอก               13. โรงเรียนวัดโพธ์ิแจ
14. โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพท่ี 178 14. โรงเรียนบานบางน้ําจืด
15. โรงเรียนอนุบาลดําเนินสะดวก 15. โรงเรียนสหกรณกสิกรรมชายทะเล
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รายชื่อโรงเรียนที่เก็บขอมูล

1.  โรงเรียนจตุวัฎมหาราชนุสรณ   27. โรงเรียนวัดอมรดี 53. โรงเรียนวัดอินทาราม
2.  โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม           28. วัดสาธุชนาราม 54. โรงเรียนบางบางนางล่ี
3.  โรงเรียนอนุบาลอัมพวา        29. โรงเรียนบานดอนจั่น 55. โรงเรียนวัดเขายี่สาร
4. โรงเรียนวัดเทพประสิทธ์ิคณาวาส    30. โรงเรียนวัดแกวเจริญ 56. โรงเรียนวัดเสด็จ
5. โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม          31. โรงเรียนวัดวรภูมิ 57. โรงเรียนวัดบางแคกลาง
6. โรงเรียนวัดส่ีแยกราษฎรบํารุง        32. โรงเรียนวัดชางเผือก         58. โรงเรียนวัดประดู
7. โรงเรียนวัดชองลมวรรณาราม          33. โรงเรียนวัดจุฬามณี 59.โรงเรียนบานคลองสมบูรณ
8. โรงเรียนบานแพรกหนามแดง          34. โรงเรียนบานตนลําแพน 60. โรงเรียนวัดปากน้ํา
9. โรงเรียนวัดบางนางล่ีใหญ                35. โรงเรียนวัดมณีสรรค 61. โรงเรียนวัดโคกเกตุ
10. โ รงเรียนวัดแกนจันทน                  36. โรงเรียนวัดบางนอย 62. โรงเรียนวัดเกตการาม
11. โรงเรียนอนุบาลบางคนที                37. โรงเรียนวัดปากงาม 63. โรงเรียนวัดบางใหญ
12. โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม        38. โรงเรียนวัดปราโมทย 64. โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม
13. โรงเรียนวัดตะโหนดราย         39. โรงเรียนวัดดอนมะโนรา 65. โรงเรียนบานรางหาตําลึง
14. โรงเรียนวัดบางกลวย                       40. โรงเรียนวัดบางพลับ 66. โรงเรียนคลองตาจา
15. โรงเรียนศาลแมอากาศ                     41. โรงเรียนวัดบางคนทีใน 67. โรงเรียนวัดบางสะแก
16. โรงเรียนศาลจาวอามา                      42. โรงเรียนบานยายแพง 68. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70
17. โรงเรียนบานลาดใหญสามัคคี          43. โรงเรียนบานเขตเมือง 69. โรงเรียนวัดปากสมุทร
18. โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม        44. โรงเรียนวัดลาดเปง 70. โรงเรียนวัดนางพิมพ
19. โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม            45. โรงเรียนวัดบางขันแตก 71. โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ
20. โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม          46. โรงเรียนวัดคลองโคน 72. โรงเรียนวัดธรรมประสิทธ์ิ
21. โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม                   47. โรงเรียนบานบางบอ 73. โรงเรียนบานลาดใหญ
22. โรงเรียนวัดนอยแสงจันทร               48. โรงเรียนวัดสวนแกว 74. โรงเรียนบานตะวันจาก
23. โรงเรียนวัดคูสนามจันทร                 49. โรงเรียนวัดชองลม 75. โรงเรียนบานฉูฉี่
24. โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม                50 โรงเรียนวัดปากลัด 76. โรงเรียนวัดทายหาด
25. โรงเรียนบานคลองบางกก         51 โรงเรียนวัดโรงธรรม 77. โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง
26. โรงเรียนวัดจันทรเจริญสุข               52โรงเรียนวัดดาวโดง 78. โรงเรียนวัดบางประจันต
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รายชื่อผูเชียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ

1.  นายสมบัติ  ขวัญดี รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
2.  ผูชวยศาสตราจารย สมพร  รวมสุข ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  มหาวิทยาลัยศิลปากร
3.  นายชัยพจน  รักงาม หัวหนาหนวยศึกษานิเทศกเขตการศึกษา 5
4.  นางสาวชูศร ี อุดมกุศลศรี ผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี
5.  ดร. ชูศักดิ์  ประเสริฐ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
                                                                    สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
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Reliability
**** Method 1(space saver) will be used for this analysis ****
R E L I A B I L I T Y    A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)
Reliability Coefficients
N of Cases       =      30.0         N of Items      =      50
Alpha =    .9439
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แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ     ครั้งท่ี 1 (1 ต.ค…- 31 มี.ค...)
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน ระดับ 8 ลงมาประจําป พ.ศ...     ครั้งท่ี 2 (1 เม.ย…-30 ก.ย...)

                                                                                          
1. ชื่อผูรับการประเมิน………………………………..ตําแหนง……………………………………………………………..
    ระดับ/อันดับ…………….    เงินเดือน……………….บาท
    หนวยงานตนสังกัด……………………………………….ปจจุบันชวยราชการท่ีหนวยงาน……………………………..
    ………………………………สังกัด……………………………………………………………………………………..

2. การมาปฏิบัติราชการและการลา
คร่ึงปแรก คร่ึงปหลังท่ี รายการ

คร้ัง วัน คร้ัง วัน
1. มาสาย
2. ลากิจ
3. ลาปวย
4. ลาปวยจําเปน
5. ลาคลอดบุตร/ลาอุปสมบท
6. กรณีอ่ืน ๆ

รวมท้ังสิ้น

3. การลาศึกษาตอ  ฝกอบรม  หรือดูงาน
คร่ึงปแรก คร่ึงปหลังรายการ
วัน/เดือน/ป วัน/เดือน/ป

ลาไปศึกษาตอ  ฝกอบรมหรือดูงาน
กลับจากศึกษาตอ  ฝกอบรมหรือดูงาน

4.  วินัยและการรักษาวินัย  (อยูระหวางถูกสอบสวนทางวินัย  ถูกลงโทษทางวินัย  ถูกฟองคดีอาญา)
คร่ึงปแรก คร่ึงปหลัง

-  อยูระหวางสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง
กรณ…ี……………………….

-  ถูกลงโทษทางวินัย
    ระดับโทษ……………………..
-  ถูกฟองคดีอาญา
   ขอหา………………………

-  อยูระหวางสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง
    กรณ…ี……………………………
-  ถูกลงโทษทางวินัย
   ระดับโทษ……………………
-  ถูกฟองคดีอาญา
   ขอหา………………………….

5.  ไดรับการเล่ือนข้ันเงินเดือนรวมท้ังป    2  ข้ัน คร้ังสุดทาย  เมื่อ  1  ต.ค………….
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ตอนท่ี  1  การประเมิน
1.1 การประเมินผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน

คะแนนท่ีไดท่ี รายการประเมิน คะแนน
เต็ม คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2

1.
  1.1

  1.2

  1.3

  1.4

  1.5

  1.6

ผลงาน
ปริมาณผลงาน (พิจารณาจากปริมาณผลงานเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ขอตกลงหรือมาตรฐานของงาน)
คุณภาพของผลงาน  (พิจารณาจากความถูกตอง  ความครบถวน ความ
สมบูรณ และความประณีต หรือคุณภาพอ่ืน ๆ)
ความทันเวลา (พิจารณาจากเวลาท่ีใชปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับเวลา
ท่ีกําหนดไว  สําหรับการปฏิบัติงานหรือภารกิจนั้น)
การประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร (พิจารณาจากความ
ฟุมเพือยในการใชทรพยากรหรือความสัมพันธระหวางทรัพยากรท่ีใช
กับผลผลิตของงานหรือโครงการ)
ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีปฏิบัติได (พิจารณาจากผลผลิตหรือผลลัพธของผล
งานเปรียบเทียบกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคของงาน)
ผลการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
- ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ
- พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน
- รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ
(สําหรับขาราชการท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานใหประเมินตามขอ 1.1-1.5)

รวมคะแนนดานผลงาน 140
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1.1  การประเมินผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน(ตอ)

คะแนนท่ีไดท่ี รายการประเมิน คะแนน
เต็ม คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2

2.
  2.1

  2.2

  2.3

  2.4

  2.5

  2.6

  2.7

  2.8

  2.9

คุณลักษณะการปฏิบัติงาน
การงานแผนและการจัดระบบงาน (ความมีวินัยทัศน  ความสามารถใน
การคาดการณ  กําหนดเปาหมายและวิธีปฏิบัติงานใหเหมาะสม)
ความเปนผูนํา (การเปนตัวอยางท่ีด ีมีศิลปะในการจูงใจ กระตุน และให
กําลังใจแกผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงานใหตั้งใจและเต็มในรวมกัน
ทํางานใหสําเร็จ)
การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา (ความสามารถในการแนะนํา  สอนงาน
กระตุน และดําเนินการใหผูใตบังคับบัญชาเพิ่มขีดความสามารถใน
การปฎิบัติงานและรับผิดชอบมากข้ึน)
ความรับผิดชอบ (การปฎิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายโดยเต็มใจ
มุงมั่นทํางานใหสําเร็จลุลวงและยอมรับผลท่ีเกิดจาการทํางาน)
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  (ความรอบรูในงานเขาในเก่ียวกับงาน
ในหนาท่ีและงานท่ีเก่ียวของ  สามารถคิด วิเคราะห เชื่อมโยงความ
สัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงาน)
ความอุตสาหะ (ความขยันหมั่นเพียร  ตั้งใจท่ีจะทํางานใหสําเร็จ โดยไม
ยอทอตออุปสรรคและปญหา)
การรักษาวินัย (การปฎิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
ประพฤติตนเปนตัวอยางท่ีดีในารเคารพกฎระเบียบตาง ๆ )
การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ (การปฏิบัติตนอยูใน
กรอบจรรยาบรรณ และคานิยมของขาราชการหรือหนวยงาน
คุณลักษณะอ่ืน
- ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดกับ

สวนรวม
- เสียสละและอุทิศเวลาใหแกทางราชการ
- รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค
- แสวงหาความรูและพัฒนาตนเองสม่ําเสมอ
(ตําแหนงผูปฏิบัติงานใหประเมินขอ 2.4-2.9 เปนอยางนอย
ตําแหนงผูบริหารหรือหัวหนางานใหประเมินทุกขอ)
คะแนนรวมดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 60

คะแนนรวม 1+2 200

หมายเหต ุ   ให  สปจ. กําหนดคาคะแนนไดตามความเหมาะสม
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1.2   สรุปผลการประเมินผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
คะแนน ผลการประเมินดีเดน ผลการประเมินเปนท่ียอมรับได ผลการประเมินตองปรับปรุง

(90-100%) (60-89%) (ต่ํากวา 60%)
คร้ังท่ี 1………. (    ) (    ) (    )
คร้ังท่ี 2………. (    ) (    ) (    )

ตอนท่ี 2  ความเห็นของผูประเมินข้ันตนเก่ียวกับการพัฒนา  การเล่ือนข้ันเงินเดือนและอ่ืน ๆ
2.1  ความเห็นเก่ียวกับการพัฒนาฝกอบรมและการแกไขการปฏิบัติงาน (ระบุความถนัดและสิ่งท่ีควรพัฒนาของ

ผูรับการประเมิน
คร้ังท่ี 1 ( 1 ต.ค. – 31 มี.ค. ของปถัดไป) คร้ังท่ี 2 ( 1 เม.ย. – 30 ก.ย.)

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

……………………………………………………….
………………………………………………………..
……………………………………………………….

2.2  ความเห็นเก่ียวกับการเล่ือนข้ันเงินเดือน
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2

  ควรเล่ือนข้ันเงินเดือน 1 ข้ัน ( ผลประเมิน 90-100%)
  ควรเล่ือนข้ันเงินเดือน 0.5 ข้ัน (ผลประเมิน 60-89%)
  ไมควรเล่ือนข้ันเงินเดือน (ผลประเมินต่ํากวา 60%)
ระบุเหตุผลในการเสนอเล่ือนข้ันเงินเดือน (โดยเฉพาะ
กรณีเสนอเล่ือนข้ันเงินเดือน 1 ข้ัน และกรณีเสนอไมควร
เล่ือนข้ันเงินเดือน 1 ข้ัน และกรณีเสนอไมควรเล่ือนข้ัน
เงินเดือน ใหระบุใหชัดเจน)
………………………………………………..
…………………………………………………

                 ลงชื่อ……………………….ผูประเมิน
                           (……………………)
                  ตําแหนง…………………………..
              วันท่ี………………………………..

  ควรเล่ือนข้ันเงินเดือน 1 ข้ัน (ผลประเมิน 90-100%)
  ควรเล่ือนข้ันเงินเดือน 0.5 ข้ัน (ผลประเมิน 60-89%)
  ไมควรเล่ือนข้ันเงินเดือน (ผลประเมินต่ํากวา 60%)
ระบุเหตุผลในการเสนอเล่ือนข้ันเงินเดือน (โดยเฉพาะ
กรณีเสนอเล่ือนข้ันเงินเดือน 1 ข้ัน และกรณีเสนอไมควร
เล่ือนข้ันเงินเดือน ใหระบุใหชัดเจน)
………………………………………………..
………………………………………………..
  ควรเล่ือนข้ันเงินเดือน 1.5 ข้ัน ตามกฎ ก.พ.วาดวย
การเล่ือนข้ันเงินเดือน พ.ศ. 2544  ขอ 11  วรรคสามเหตุ
ผล (ระบุวาผลการประเมินดีเดน เขาเกณฑเล่ือนข้ันเงิน
เดือน 1 ข้ัน ในคร้ังแรก แตมีขอจํากัดเร่ือโควตา และผล
ประเมินดีเดนอีกในคร้ังท่ี 2 และมีโควตาใหเล่ือนข้ันเงิน
เดือนไดอยางไรบาง)
………………………………………………..
………………………………………………..
            ลงชื่อ………………………ผูประเมิน
                   (……………………….)
             ตําแหนง………………………
                วันท่ี……………………….
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ประวัติผูวิจัย

ช่ือ – ช่ือสกุล                         นางสมพิศ  วงศใหญ
ท่ีอยู     69/28  หมูท่ี  9 ตําบลบานปรก  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม
                                               75000
ท่ีทํางาน                                  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ตําบลลาดใหญ

       อําเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
                                               โทรศัพท  034-715790
ประวัติการศึกษา
          พ.ศ.  2515        สําเร็จการศึกษาปริญญาการศึกษาบัณฑิต  วิชาเอกภาษาไทย   

       วิชาโทประวัติศาสตร  จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน  จังหวัด
       ชลบุรี

          พ.ศ.  2542 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
       บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
          พ.ศ.  2515 ครูตร ี โรงเรียนวัดดอนมะโนรา  จังหวัดสมุทรสงคราม
          พ.ศ.  2518 ครูโท  โรงเรียนวัดดอนมะโนรา  จังหวัดสมุทรสงคราม
          พ.ศ.  2518 ครู 4  โรงเรียนวัดดอนมะโนรา  จังหวัดสมุทรสงคราม
          พ.ศ.  2521 อาจารย  1  โรงเรียนวัดดอนมะโนรา  จังหวัดสมุทรสงคราม
          พ.ศ.  2523 อาจารย  2  โรงเรียนวัดเกตุการาม  จังหวัดสมุทรสงคราม
          พ.ศ.  2525 ผูชวยหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอบางคนที
          พ.ศ.  2529 ผูชวยหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
          พ.ศ.  2533 ผูชวยหัวหนาการประถมศึกษาอําเภออัมพวา
          พ.ศ.  2533        ผูชวยผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
          พ.ศ.  2539 ผูชวยผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
          พ.ศ.  2541 ผูชวยผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี
          พ.ศ.  2542 ผูชวยผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
          พ.ศ.  2543 – ปจจุบัน     ผูชวยผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
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