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The purpose of this research were to determine 1) the factors of responsibility 
for the school vice administrator in personal. 2) Confirm of responsibility for the school 
vice administrator in personal. The sample consisted of 96 secondary schools; the 
school administrator, the school vice administrator, and the school human supervisor, 
totally 288 persons. The research instruments were the semi structure interview, and 
openionnaires. The statistics used for data analysis were, content analysis, arithmetic 
mean, standard deviation, exploratory factor analysis, and confirm by the experts and 
luminaries. 

The research findings revealed that; 
1. The factors of responsibility for the school vice administrator in personal, 

conclude Human resource strategy, Competence Development, Performance appraisal, 
Performance enhancement, Legislation and Discipline and Staff Motivation. 

2. Confirm of elements and variables responsibility for the school vice 
administrator in personal. All elements are appropriate, possible, useful and accurate 
coverage. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
แนวโน้มประชากรก าลังเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อระบบโครงสร้างเศรษฐกิจ  และ

สังคมในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยที่แนวโน้มคนไทยจะมีอายุยืนยาวขึ้น และจะมีจ านวนเพ่ิมขึ้น 
เป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดในอีก 20 ปีข้างหน้า สัดส่วนคนวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุจะสูงขึ้น1 
เมื่ออัตราการเพ่ิมของประชากรมีแนวโน้มคงที่ ส่งผลให้มีจ านวนประชากรคงตัวในระยะเวลาอีกเพียง
ประมาณ 15 ปีเท่านั้น ในขณะที่จ านวนประชากรไทยก าลังเพ่ิมช้าลงนั้น  ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอายุของประชากรอย่างใหญ่หลวง สังคมไทยจึงก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว เมื่อ
ถึงเวลานั้นประชากรสูงอายุจะมีจ านวนมากกว่าประชากรวัยเด็กเสียอีก สัดส่วนผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วส่งผลให้ลักษณะการพ่ึงพิงทางเศรษฐกิจระหว่างประชากรวัยต่าง  ๆ เปลี่ยนไป2  แม้จ านวน
ประชากรวัยเรียนจะลดลง แต่การแข่งขันในการหางานท าและการแข่งขันทางเศรษฐกิจซึ่งมีพ้ืนฐานอยู่
การใช้ความรู้เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะท าให้ประชากรวัยเรียนสนใจจะเรียนเป็นสัดส่วนสูงขึ้น และรัฐบาลต้องระดม
ทรัพยากรมาพัฒนาการศึกษา การให้ความรู้ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทันสมัยพอที่จะร่วมมือและ
แข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ ในระบบเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวมทั้งรัฐบาลต้อง
วางแผนจัดการศึกษาให้ผู้ใกล้เกษียณ และเกษียณแล้วด้วย เพ่ือให้ผู้สูงอายุเกิน 60 ปีที่ยังคงสุขภาพดีได้
ท างานหรือท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ต่อไป ทั้งเพ่ือตัวพวกเขาเองและเพ่ือประเทศชาติ3 
เห็นได้ชัดเจนแล้วว่าแนวโน้มของประชากรส่งผลต่อระบบโครงสร้างทางสังคม การศึกษา ระบบ
เศรษฐกิจ และทิศทางการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ดังนั้นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้มีทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นท่ามกลางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีในโลกยุคใหม่  

จึงมีการก าหนดทิศทางในการพัฒนาทุนมนุษย์ เพ่ือความอยู่ดี มีความสุข และโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพ่ือให้การพัฒนาก าลังคนสอดคล้องและพร้อม
ส าหรับการรองรับสภาวการณ์ดังกล่าว ทิศทางการวางแผนพัฒนาประเทศจึงมุ่งเน้นการให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” พร้อมทั้ง
ปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นบูรณาการ โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของทุนที่มีอยู่ในประเทศและการบริหารจัดการความเสี่ ยงให้พร้อมรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่เย็นเป็นสุขของ

                                                           
1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, วิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 

2570 (กรุงเทพฯ: บริษัท สกายบุ๊กส์จ ากัด, 2554), 10-15. 
2 ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และปราโมทย์ ประสาทกุล, ประชำกรไทยในอนำคต, เข้าถึงเมื่อ 15 

พฤษภาคม 2558, เข้าถึงจาก http://www.ipsr.mahidol.ac.th 
3 ปราโมทย์ ประสาทกุล และคณะ, “การเปลี่ยนแปลงประชากรไทยกับการศึกษา,” (เอกสาร

ประกอบการประชุมระดมความคิด เรื่องภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี วันที่ 22-23 
กุมภาพันธ์ 2550 จัดโดยส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา). 
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คนไทยทุกคน4 ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกประเทศท่ีผันผวน ซับซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก ส่งผลให้ประเทศต้องเผชิญกับ
ความเสี่ยงในหลาย จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสร้างทุนที่มีอยู่ของประเทศให้เข้มแข็ง ทั้งทุนทาง
สังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ือเตรียมพร้อมให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน5 การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน จะต้องให้ความส าคัญ
กับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ประเทศ และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคน ทั้งในเชิงสถาบัน ระบบ 
โครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง สามารถเป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต6 

การจัดการศึกษาที่ดีจึงต้องรู้จักการมองการณ์ไกลและเตรียมประชาชนให้พร้อม ประเทศไทยควรวาง
แผนการจัดการศึกษาและการพัฒนาคนแบบยืดหยุ่น ผลิตคนที่มีความรู้และทักษะในสาขาที่เป็นที่
ต้องการของตลาดเศรษฐกิจทุนนิยมโลก อีกด้านหนึ่งคือควรให้การศึกษาแบบให้คนไทยได้เรียนรู้จักพ่ึง
พาตตนเองและชุมชน ท ามาหาเลี้ยงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยืดหยุ่น7 

ดังนั้นทิศทางการพัฒนาด้านการศึกษาจึงต้องแสวงหากระบวนทัศน์ที่ชัดเจน ซึ่งในปัจจุบัน
ได้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคนไทยให้มีสมรรถนะอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ ด ารงชีวิตได้อย่างสมดุล
และยั่งยืน มีการวางแผนการใช้ชีวิตในทุกๆ ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ต่างๆ เพ่ือให้
เกิดภาระที่น้อยทีละต่อสังคมโดยรวม8 หัวใจหลักคือการพัฒนาคน พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีสมรรถนะ ขีด
ความสามารถ และอยู่ในสังคมในอนาคตได้อย่างสมดุล 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัญหาระบบการศึกษาไทยเกิดจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจาก
รายงานสรุปพบว่ามีการใช้ทรัพยากรมากแต่ผลสัมฤทธิ์ต่ า โดยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา งบประมาณของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพ่ิมข้ึนกว่า 2 เท่าแต่ในทางตรงกันข้ามผลคะแนนการทดสอบมาตรฐานของ
นักเรียนไทยทั้งระดับประเทศ และนานาชาติกลับมีแนวโน้มลดต่ าลง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของที่ ดี
                                                           

4 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559 (กรุงเทพฯ: บริษัท สกายบุ๊กส์ จ ากัด, 2554). 

5 เรื่องเดียวกัน 
6 ปราโมทย์ ประสาทกุล และคณะ, “การเปลี่ยนแปลงประชากรไทยกับการศึกษา,” (เอกสาร

ประกอบการประชุมระดมความคิด เรื่องภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี วันที่ 22-23 
กุมภาพันธ์ 2550 จัดโดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา). 

7 วิทยากร เชียงกูล, แก้วิกฤติเศรษฐกิจแนวพุทธ (กรุงเทพฯ: สายธาร, 2551), 20-27. 
8 วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์, โครงสร้ำงประชำกรไทยกับแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต, 

เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงจาก http://biology.ipst.ac.th/index.php/article-year-
2554/299-thai-population-structure-with-the-prospect-of-change-in-the-future.html 



3 

อาร์ไอ ที่พบว่าปัญหาของระบบการศึกษาไทยคือขาดความรับผิดชอบของระบบการศึกษาในทุกระดับ 
ตลอดทุกขั้นตอน และยังมีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการศึกษาในระดับสูง 9 สอดคล้องกับผล
การศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่พบว่าคุณภาพการศึกษายังไม่เป็นที่พอใจของสังคม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักของระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) มีค่าเฉลี่ยต่ า ส าหรับการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (Trends in 
International Mathematics and Science Study: TIMSS) ในปี 2550 พบว่าประเทศไทยมีคะแนน
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ รวมทั้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ของ The Programme for International Student Assessment (PISA) ก็พบว่าคะแนน
เฉลี่ยยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ย OECD ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีความสามารถและสมรรถนะไม่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ในด้านการผลิตครู เนื่องจากนโยบายการจ ากัดอัตราก าลังคน
ภาครัฐ รวมทั้งการใช้มาตรการจูงใจให้ข้าราชการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด ท าให้สูญเสียอัตราครู
ไปจ านวนหนึ่ง ท าให้เกิดปัญหาความขาดแคลนครูในภาพรวม ส่วนการพัฒนาครูก็ยังขาดการดูแลเอาใจ
ใส่อย่างจริงจัง ส่งผลให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ยังไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก10 

จากผลสะท้อนเชิงคุณภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษาภาครัฐอย่างชัดเจน สืบเนื่องมาจากกระบวนการบริหารงานที่ไม่
สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริง ผลงานส่วนใหญ่เป็นเพียงการรายงานที่ไม่อยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริง 
ส่งผลให้ผู้บริหารส่วนมากขาดความรู้สึกรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อคุณภาพการศึกษา 
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่ล้าสมัยเนื่องจากระบบไม่สามารถบริหารจัดการครูที่ผ่าน
กระบวนการสรรหาให้มีทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรได้
อย่างแท้จริง และปัญหาความเหลื่อมล้ าในการศึกษายิ่งสะท้อนภาพความล้มเหลวของการบริหารงาน
บุคคลอย่างสิ้นเชิง ส่งผลให้เกิดการหลั่งไหลเข้าสู่โรงเรียนยอดนิยม เกิดปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิม
สูงขึ้น สวนทางกับคุณภาพการศึกษาที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สอดคล้องกับสาระส าคัญของข้อเสนอ
เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วย 1) การสร้างระบบความรับผิดชอบ (accountability) เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้โรงเรียนมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ปกครองและนักเรียนมากขึ้น 
โรงเรียนควรมีอิสระในการบริหารจัดการ และพ่อแม่สามารถเป็นผู้เลือกโรงเรียนให้ลูกตามข้อมูล
คุณภาพของโรงเรียนที่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ 2) การปรับหลักสูตร สื่อการสอนและการพัฒนา
คร ูเพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับบริบทของศตวรรษที่ 21 และ 3) การลดความเหลื่อมล้ าของ
คุณภาพการศึกษา โดยปรับการจัดสรรงบประมาณให้พ้ืนที่ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมมากข้ึน 

                                                           
9 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, รำยงำนฉบับสมบูรณ์กำรจัดท ำยุทธศำสตร์

กำรปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้เกิดควำมรับผิดชอบ, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงจาก 
http://tdri.or.th/wp-content/uploads/2014/03/Final-Paper.pdf 

10 ส านักงานปลัดกระทรวง, แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับท่ีสิบเอ็ด 
พ.ศ.2555-2559, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงจาก http://www.tu.ac.th/org/ofrector/ 
planning /m1_m1/m1_m11/05_plan.pdf 
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และสร้างระบบให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ครูและนักเรียนที่มีปัญหา11 ดังนั้นแนวทางการพัฒนาระบบ
การศึกษาจึงต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่องค์กรต่างๆ ก าลังให้
ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะทรัพยากรบุคคลเปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่ามากที่สุดขององค์กร 
เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันขององค์กร ด้วยเหตุผลดังกล่าวองค์กร
ต่างๆ จึงพยายามที่จะแสวงหากลยุทธ์หรือเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การ
บริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง (Talent Management) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดย ใช้
ทักษะเป็นพ้ืนฐาน (Skill based Human Resource Management) การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management) และการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้สมรรถนะเป็นพ้ืนฐาน 
(Competency-based Human Resource Management) เป็นต้น12  

สอดคล้องกับรายงานผลการวิจัยที่บ่งชี้ว่า สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
หลายขนาด เกิดความเหลื่อมล้ าในหลายประการ เช่นในด้านความพร้อมของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน 
ทั้งด้านครูและบุคลากร เงินและงบประมาณ ความรู้ในการบริหารจัดการการเรียนการสอน  และ
เครือข่ายเทคโนโลยี ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายการบริหารจัดการจากส่วนกลางที่ขาดความ
ยืดหยุ่น พบว่ารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นฐานส าคัญของการ
บริหารจัดการสถานศึกษาที่น าไปสู่ความส าเร็จทั้งในเมืองและชนบท13  

จากการสังเคราะห์งานวิจัยทางด้านการบริหารการศึกษาพบว่ามีงานวิจัยทางด้านการ
บริหารการศึกษาจ านวนมากที่มุ่งศึกษาด้านทักษะการบริหาร และพฤติกรรมการบริหาร เท่านั้น14 ซึ่ง
ผลการวิจัยยังพบว่าสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ยังเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพของสถานศึกษา15  ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านภาวะผู้น าปัจจัยด้านคุณลักษณะ ปัจจัยด้าน
ทักษะการบริหารแบบมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านสถานการณ์ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหาร แบบมีส่วน

                                                           
11 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, รำยงำนฉบับสมบูรณ์กำรจัดท ำยุทธศำสตร์

กำรปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้เกิดควำมรับผิดชอบ, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557, เข้าถึงจาก 
http://tdri.or.th/wp-content/uploads/2014/03/Final-Paper.pdf 

12 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), “การปรับใช้สมรรถนะในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์” (เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่องสมรรถนะของข้าราชการ 31 มกราคม 2553). 

13 พิณสุดา สิริธรังศรี, รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน, เข้าถึงเมื่อ 10 
มกราคม 2559, เข้าถึงจาก, www.dpu.ac.th/ces/download.php?filename=1392026465.pdf 

14 โสภนา สุดสมบูรณ์, “การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร: นครปฐม, 2550), 1-10. 

15 กมลวรรณ รอดจ่าย, “การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย: กรุงเทพฯ, 2550), 3-9. 
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ร่วม ของผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน16 จากสภาพปัญหาความล้มเหลวของระบบการศึกษาใน
ปัจจุบัน และเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตนั้น การปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นการพัฒนาทั้ง
ก าลังคน และระบบการศึกษา จากงานวิจัยพบว่ารูปแบบการศึกษาไทยที่สมดุลกับบริบทและสังคมไทย
ในศตวรรษที่ 21 เป็นการศึกษาบริบทของการศึกษาไทยโดยวิธีการอนาคตปริทัศน์และอิงผู้ทรงคุณวุฒิ  
โดยน าเสนอผลการวิจัยสรุปได้ใน 7 สาระ ตั้งแต่สาระที่เกี่ยวกับเอกัตบุคคล สาระระหว่างบุคคล สาระ
ขององค์การ สาระของชุมชน สาระทางวัฒนธรรม สาระของชาติ สาระของนานาชาติ และสาระเชิงสากล17  
 
ปัญหำกำรวิจัย 

เมื่อทบทวนบทบาท ภารกิจการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา รวมถึงการให้ความส าคัญ 
และประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาภาครัฐ โดยเปรียบเทียบกับสถานศึกษา
ภาคเอกชน พบว่ายังขาดความชัดเจนในองค์ประกอบหลักของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ พบความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการบริหารงาน
บุคคลในภาพรวม ซึ่งจะเห็นได้ว่าภาคเอกชนมีการให้ความส าคัญกับการบริหารงานบุคคลสูงกว่า 
ในขณะที่สถานศึกษาของรัฐบาลให้ความส าคัญกับการบริหารงานวิชาการ และการบริหารงบประมาณ 
เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจึงมอบหมายให้รองผู้อ านวยการที่เริ่มต้นฝึกหัดงานไปด ารงต าแหน่งบริหารงานบุคคล
เป็นส่วนมาก ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนอย่างชัดเจน จากการวิเคราะห์ภาพรวมของสภาวการณ์ของการศึกษา
ไทยในตอนต้นนั้น เป็นเพียงผลที่เกิดขึ้นโดยที่ต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดนั้นอยู่ที่การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ หลากหลายมุมมองและแนวคิดที่มีต่อข้อเสนอในการปฏิรูปนั้นจ าเป็นต้องน าเสนอตามล าดับดังนี้ 
1) กระบวนทัศน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศมีทิศทางอย่างไร 2) การเตรียมความพร้อมต่อสังคมแห่งการ
แข่งขัน สังคมผู้สูงวัย และสังคมแห่งการเรียนรู้สารสนเทศ มีมากน้อยเพียงใด 3) นโยบายหรือแผน
ปฏิรูปการศึกษาเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งเมื่อทบทวนในประเด็นดังกล่าวชัดเจนแล้วย่อมจะท าให้เห็นภาพ
แนวทางการปฏิรูปที่ชัดเจนขึ้น การก าหนดหรือทบทวนบทบาทภารกิจของการบริหารงานบุคคลจึงจะมี
ความชัดเจนด้วยเช่นเดียวกัน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอภาพรวมของปัญหาการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 1) ความไม่แน่นอนในระดับนโยบาย และโครงสร้าง 2) ความ
ซ้ าซ้อนของ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ในการทบทวนระดับ
นโยบาย และโครงสร้างพบว่าการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาไม่ได้รับการกระจายอ านาจอย่าง
แท้จริง แม้ว่าจะมีกฎกระทรวงเรื่องการกระจายอ านาจก็ตาม แท้จริงแล้วในระดับสถานศึกษายังขาด
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

เมื่อวิเคราะห์ทบทวนประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลในระดับปฏิบัติการของสถานศึกษา 
โดยเปรียบเทียบระหว่างสถานศึกษาภาครัฐ และสถานศึกษาภาคเอกชนพบว่ายังมีความแตกต่างใน
ภาพรวมอย่างชัดเจน และมักมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประการเช่น สถานศึกษาของรัฐมีการคัดเลือก
                                                           

16 ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์, “การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลในการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” วำรสำรศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
นเรศวร 8, ฉบับพิเศษ (2549): 69-83. 

17 พรชุลี อาชวอารุง, “รูปแบบการศึกษาไทยที่สมดุลกับบริบทและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21” 
วำรสำรวิชำกำร 2, 1 (มกราคม 2542): 31–42. 
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ครูที่มีความสามารถสูงเข้าสู่ระบบจ านวนมากแต่ท าไมการศึกษายังด้อยคุณภาพ ในขณะที่สถานศึกษา
ภาคเอกชนมีจุดอ่อนในการรับบุคคลากรที่เหลือจากการคัดเลือกของสถานศึกษาของรัฐ แต่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดีกว่า คุณภาพโดยรวมสูงกว่า และเมื่อพิจารณาประเด็นย่อยๆ จะ
พบความแตกต่างที่ส าคัญ ประกอบด้วย การจัดล าดับความส าคัญของการบริหารงานบุคคล การก าหนด
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้ าที่ การก าหนดมาตรฐานหรือกรอบ
ภารกิจ การประเมินและการพัฒนาบุคลากร  

สอดคล้องกับข้อเสนอของเพียร์สัน (Pearson) ได้กล่าวถึงประเด็นส าคัญในการปฏิรูป
การศึกษาที่สรุปได้ว่า เงินทุน และเงินเดือนไม่ใช่ตัวบ่งชี้ว่าการศึกษามีระบบที่ดี แต่การที่ครูอยู่ในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญในสังคม การสร้างวัฒนธรรมที่ดีต่อการศึกษา การมีส่วนร่วม และการคิดเพ่ืออนาคต เป็นสิ่ง
บ่งชี้คุณภาพการศึกษามากที่สุด18 สอดคล้องกันกับข้อค้นพบจากงานวิจัยบ่งชี้ว่าสภาพปัจจุบันของ
ระบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแต่ละองค์ประกอบมีความคิดเห็นว่า
ทุกองค์ประกอบมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง การน าหลักการสู่การปฏิบัติไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างหน่วยนโยบายกับหน่วยปฏิบัติ ขาดการมีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์ ไม่สอดคล้องกับ
บริบท วิธีการพัฒนาของวิทยากรยังล้าสมัย ขาดการมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตร รูปแบบ วิธีการ
พัฒนา การประเมินความต้องการจ าเป็น รูปแบบ วิธีการพัฒนาที่เหมาะสม19 ขาดการกระจายอ านาจ
ในการตัดสินใจซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วม20 การจัดล าดับความส าคัญของการ
บริหารงานบุคคลนั้นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยภาคเอกชนให้ความส าคัญกับการบริหารบุคคล
มากส่งผลให้การใช้คนมีประสิทธิภาพมากกว่าสถานศึกษาของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางตัว
บุคคลด ารงต าแหน่งส าคัญในงานบริหารงานบุคคลนั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจน ภาคเอกชนใช้คนที่มี
ทักษะความสามารถสูงมาบริหารงานบุคคล แต่สถานศึกษาของรัฐบาลมักใช้รองผู้อ านวยการที่มารับ
ต าแหน่งใหม่ หรือมีประสบการณ์น้อยมาบริหารงานบุคคล ประเด็นต่อมาคือการก าหนดนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลในภาคเอกชนนั้นมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาในระดับนโยบายอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นเพราะมีการแข่งขันสูง ส่วนในภาครัฐจะเน้นการก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับ
นโยบายจากส่วนกลางที่ไม่สามารถปรับให้มีความยืดหยุ่นตามบริบทของพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง ประเด็น
ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ ในภาคเอกชนมีโครงสร้างที่ไม่ใหญ่มาก มี
เส้นทางความก้าวหน้าชัดเจน ในภาครัฐมีจุดอ่อนคือมีโครงสร้างใหญ่ ไม่สามารถใช้ระบบของความ

                                                           
18 ภาวิช ทองโรจน์, สรุปกำรสัมมนำกำรปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสนองต่อนโยบำยรัฐบำล 22 

สิงหำคม 2556, เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2559, เข้าถึงจาก http://planning2.mju.ac.th/goverment 
/20111119104835_planning/File20131007152733_1404.pdf 

19 เตือนใจ ดลประสิทธิ์, “การพัฒนาระบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553), 3-15. 

20 สกลธ์ ขุนสนิท, “รูปแบบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลตาม
นโยบายการกระจายอ านาจในจังหวัดชายแดนด้านตะวันออก” วำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยอีสเทิร์น
เอเชีย 3, 1 (2556): 173-177. 
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รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาได้อย่างแท้จริง ความก้าวหน้าเติบโตทางวิชาชีพจึงอาจไม่สะท้อน
ประสิทธิภาพการบริหารงานเพียงอย่างเดียว  

ในส่วนของการก าหนดมาตรฐานหรือกรอบภารกิจสถานศึกษาภาครัฐจะมีระเบียบ 
กฎหมาย มาตรฐานหลายฉบับที่ใช้ในการก ากับ ก าหนดกรอบแนวทางในการบริหารงานบุคคล ท าให้
เกิดความสับสนในบทบาทหน้าที่ ประกอบกับการกระจายอ านาจแบบไม่แท้จริงของสถานศึกษานิติ
บุคคล ที่ไม่มีอิสระและมาตรการที่ชัดเจน ส่งผลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาของรัฐอยู่ใน
สภาพงานธุรการเป็นหลัก รองรับการตัดสินใจของผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เกิดความล่าช้าใน
กระบวนการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง การประเมินสมรรถนะที่ไม่สะท้อนคุณภาพที่แท้จริง การประเมินและ
การพัฒนาบุคลากรไม่สอดคล้องกับทิศทางนโยบายและสภาพบริบทของสถานศึกษาอย่างแท้จริง การ
ก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ด้วยกฎหมาย ระเบียบ ประกาศหลายฉบับที่หน่วยงานต้นสังกัดใช้
บริหารงานบุคคลกลายเป็นข้อจ ากัด ท าให้การบริหารงานเกิดความล่าช้า ผิดพลาดเป็นจุดอ่อนที่ส าคัญ
ของการบริหารสถานศึกษาภาครัฐ ส่งผลให้การปฏิบัติงาน การก ากับติดตามเต็มไปด้วยงานเอกสารที่
ไม่ได้สะท้อนคุณภาพอย่างแท้จริง การก าหนดมาตรฐานหรือกรอบภารกิจ การประเมินสมรรถนะ และ
การพัฒนาบุคลากรจึงขาดความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน สอดคล้องกับข้อค้นพบจากงานวิจัยที่บ่งชี้ว่า
ปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา มีดังนี้ ด้านการวางแผนบุคลากรที่ล่าช้า ด้านการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรไม่ตรงตามภาระงานและวิชาเอก ด้านการพัฒนาบุคลากรขาดความ
ต่อเนื่องและให้ความส าคัญ ด้านการบ ารุงรักษาบุคลากร คือครูขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และ
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร คือครูยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องวินัยและการรักษา
วินัย21 ประการต่อมาคือความซ้ าซ้อนของ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
บุคคล ซึ่งจากการทบทวนเอกสารพบว่ามีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศกระทรวงที่ก าหนดอ านาจหน้าที่
ของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลจ านวน 7 ฉบับ ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีความชัดเจน 
แต่ในความเป็นจริงแล้วพบว่าขาดความชัดเจน ในการปฏิบัติ งานส่วนมากเป็นงานเอกสาร การรายงาน
ข้อมูลบุคลากร ซึ่งส่วนมากเป็นงานของธุรการ ส่วนภารกิจส าคัญในการบริหารบุคลากรยังถูกรวม
อ านาจไว้กับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยเป็นอ านาจคู่กับองค์คณะบุคคลในระดับเขตพ้ืนที่ ยิ่งเป็นการท าให้
งานบุคคลในสถานศึกษาของรัฐขาดประสิทธิภาพ  

 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 จากสภาพความเป็นมาและปัญหาของการวิจัย ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยก าหนด
วัตถปุระสงค์การวิจัยดังนี้ 

1. เพ่ือทราบองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. เพ่ือทราบผลการยืนยันองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่ม

บริหารงานบุคคล 
                                                           

21 วราพร พรมแก้วพันธ์ และจรุณ ีเก้าเอ้ียน, กำรบริหำรงำนบุคคลของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
อ ำเภอมำยอ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2, เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 
2559, เข้าถึงจาก http://www.hu.ac.th/Symposium2014/proceedings/data/10_Education-
P/10_Education-P-2.pdf 
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ค ำถำมกำรวิจัย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และแนวทางในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยก าหนด

ค าถามการวิจัยดังนี้ 
1. องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล มี

อะไรบ้าง 
2. ผลการยืนยันองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน

บุคคลเป็นอย่างไร 
 

สมมติฐำนกำรวิจัย 
เพ่ีอให้เป็นแนวทางในการวิจัย และเป็นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยก าหนด

สมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
1. องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล  เป็นพหุ

องค์ประกอบ 
2. ผลการยืนยันองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน

บุคคลมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ เป็นประโยชน์ และมีความถูกต้องครอบคลุม  
 
กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

การวิจัยเพ่ือศึกษาองค์ประกอบแนวปฏิบัติตามภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากการศึกษาวรรณกรรมเพ่ือ
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ องค์ประกอบแนวปฏิบัติตาม
ภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ด้วยการศึกษาตัวแปรจากกฎหมาย 
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้                    1) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 2) 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 3) พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 4) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการ
สถานศึกษา พ.ศ.2550 5) ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการกระจายอ านาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 6) มาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 7) ประกาศคุรุสภาสาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ พ.ศ. 2556 8) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ซึ่งระบุถึงขอบข่ายภารกิจ บทบาทหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ ในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา นอกจากนี้แล้วยังท าการศึกษารูปแบบการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ จากกลุ่มแนวคิด และทฤษฎีด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยศึกษารูปแบบ
การบริหารงานบุคคล หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากแนวคิดและข้อเสนอของนักวิชาการของ
ส านักต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 1) แนวคิดรูปแบบ HRM model (Gary Dessler) 2) แนวคิดรูปแบบ 
SHRM model (Boxall and Purcell) 3) แนวคิ ด รู ป แบบ  The Harvard model (Alan Price) 4) 
แนวคิดรูปแบบ HR scorecard model (Becker et al.) 5) แนวคิดรูปแบบ Becker human capital 
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model (Becker, Gary S.) 6) แนวคิดรูปแบบ  Guest, model 7) แนวคิดรูปแบบ  The People - 
Performance framework model (Purcell et al.) 8) แนวคิ ด รู ปแบบของ  Wright and Nishii, 
model 9) แนวคิดรูปแบบของ Boxall and Purcell, model 10) แนวคิดรูปแบบของ Best Practice 
Model (Guest, D.E.) 11) แนวคิดรูปแบบของ HRM-Performance link model (Becker et al.) ซึ่ง
ในภาพรวมท าให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดตัวแปรที่มีอิทธิพลมาจากกลุ่มแนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญ
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละกลุ่ม โดยได้ศึกษาองค์ประกอบและตัวแปรที่ส าคัญของการ
บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ แล้วน าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์เพ่ือสรุปตัวแปรที่น าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัยในล าดับต่อไป นอกจากนี้แล้วผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาจากข้อค้นพบของงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 1) วราพร พรมแก้วพันธ์, 2) Sheila M. 
Rioux et al., 3) Timothy Kiessling and Michael Harvey, 4) El Mostafa Hdiggui, 5) Aidan 
Mulkeen et al., 6) Donald E. Klingner, 7) Kreitner, R., and Kinicki, A., 8) Lee Alvoid and 
Watt Lesley Black Jr., 9) Ekpenyong E. Ekanem), 10) Chemutai Emily จากนั้นน าข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ มาสังเคราะห์ด้วยตารางวิเคราะห์ตัวแปรหลักที่ส าคัญของการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา แล้วพิจารณาความเหมาะสมของตัวแปรก่อนน าไปออกแบบเครื่องมือ
ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อไป โดยมีรายละเอียดของกรอบแนวคิดในการวิจัยตามแผนภูมิที่ 1  

https://www.goodreads.com/author/show/126778.Donald_E_Klingner
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ที่มา : “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553,” รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 127, ตอนที่ 45 ก (22 กรกฎาคม 2553): 1. 
 : “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546,” รำชกิจจำนุเบกษำ 
เล่ม 120, ตอนที่ 62 ก (22 กรกฎาคม 2553): 13. 
 : “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553,” รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 121, ตอนพิเศษ 79 ก 
(23 ธันวาคม 2547): 22. 
 : “กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ. 2550,” รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 124, ตอนที่ 24 ก (16 พฤษภาคม 2550). 

 แนวปฏิบัติตำมภำระงำนของรอง
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำกลุ่ม

บริหำรงำนบุคคล 

งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1) วราพร พรมแก้วพันธ์ (2556), 2) Sheila M. Rioux et 

al (2000), 3) Timothy Kiessling and Michael 
Harvey (2005), 4) El Mostafa Hdiggui (2006), 5) 

Aidan Mulkeen et al (2007), 6) Donald E. Klingner 
(2009), 7) Kreitner, R., & Kinicki, A.(2010), 8) Lee 

Alvoid and Watt Lesley Black Jr. (2014), 9) 
Ekpenyong E. Ekanem (2015),  10) Chemutai 

Emily (2015) 

แนวคิด และทฤษฎี  
1) HRM model (Gary 
Dessler, 2012) 

2) SHRM model (Boxall 
and Purcell, 2003) 
3) The Harvard model 
(Alan Price, 2007) 
4) HR scorecard model 
(Becker et al, 2001) 
5) Becker human 
capital model (Becker, 
Gary S., 1975) 
6) Guest (1997) model 
7) The People - 
Performance 
framework model 
(Purcell et al.,2003) 
8) Wright and Nishii 
(2006) model 
9) Boxall and Purcell 
(2008) model 
10) Best Practice Model 
(Guest,D.E.,1987) 
11) HRM-Performance 
link model (Becker et 
al 1997) 

 

แนวปฏิบัติตำมภำระงำนของรองผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำกลุม่บริหำรงำนบุคคล  

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ(สมัภำษณ์) 

กฎหมำย และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง  

1) พรบ.การศึกษาฯ 2542 

2) พรบ.ระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวง 

ศึกษาธกิาร พ.ศ.2546 

3) พรบ.ระเบียบขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 

4) กฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวธิีการ
กระจายอ านาจฯ พ.ศ.2550 

5) ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานการกระจายอ านาจ
การบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2550 

6) มาตรฐานต าแหน่งฯ  
พ.ศ. 2548 

7) ประกาศคุรุสภาฯ พ.ศ. 
2556 

8) ข้อบังคับคุรุสภาฯ พ.ศ. 
2549 

 

https://www.goodreads.com/author/show/126778.Donald_E_Klingner
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 : กระทรวงศึกษาธิการ, “ประกาศการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,” 16 พฤษภาคม 2550. 
 : ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, “มาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,” 21 ตุลาคม 2548. 
 : “ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ,” รำชกิจจำนุเบกษำ        
เล่ม 122, ตอนพิเศษ 76 ง (5 กันยายน 2548): 39. 
 : วราพร พรมแก้วพันธ์ และจรุณ ีเก้าเอ้ียน, กำรบริหำรงำนบุคคลของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
อ ำเภอมำยอ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 (ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) 
 : Gary Dessler, Fundamentals of Human Resource Management, 2nd Edition                   
(New York: Prentice Hall, 2012). 
 : Peter F. Boxall and John Purcell, Strategy and Human Resource Management 
(Palgrave Macmillan, 2003). 
 : Alan Price, Human Resource Management in a Business Context, 3rd ed. 
(Thomson Learning, 2007). 
 : Becker, B. E., Huselid, M. A., and Ulrich, D., The HR scorecard: Linking people, 
strategy, and performance (Boston, MA: Harvard Business School Press, 2001). 
 : Becker, Gary S., Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with 
Special Reference to Education, 2nd ed. (New York: Columbia University Press for 
NBER, 1975). 
 : Beer, M., Spector, B., Lawrence, P. R., Mills, D.Q., Walton, R. E., A Conceptual 
View of HRM. in Managing Human Assets (New York: Free Press, 1984). 
 : Guest, D.E., “Human resource management and industrial relations,” Journal of 
Management Studies 24, 5 (1987): 503–521. 
 : Godard J., “A critical assessment of the high performance paradigm,” British 
Journal of Industrial Relations, 42, 2, (2004): 349–378.  
 : Wright, P. M., and Nishii, L. H., Strategic HRM and organizational behaviuor: 
integrating multiple levels of analysis (CARHS Working Paper Series, 05. Retrieved 
15th. September, 2015). 
 : Peter F. Boxall and John Purcell, Strategy and Human Resource Management,  
3nd ed. (Palgrave Macmillan, 2008).  
 : Eugene K. Johnson, “The Practice of Human Resource Management in New 
Zealand: Strategic and Best Practice,” Asia Pacific Journal of Human Resources                  
38, 2 (July 2000): 69–83. 
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 : Becker, B. E., Huselid, M. A., Pickus, P. S., and Spratt, M. F., “Human Resource 
Management HR as a source of shareholder value,” research and recommendations 
36, 1 (1997): 39-47. 
 : Sheila M. Rioux, Paul R. Bernthal, and Richard S. Wellins, “The Globalization of 
Human Resource Practices Survey Report,” HR Benchmark Group 1, 3 (June 2000): 1-
4. 
 : Timothy Kiessling, Michael Harvey, “Strategic global human resource 
management research in the twenty-first century: an endorsement of the mixed-
method research methodology,” Int. J. of Human Resource Management 16, 1 
(January 2005): 22–45. 
 : El Mostafa Hdiggui, Human Resource Management in the Education Sector 
2006 (Division of Educational Policies and Strategies, UNESCO) 
 : Aidan Mulkeen, David W. Chapman, Joan G. DeJaeghere, Elizabeth Leu, 
“Recruiting, Retaining, and Retraining Secondary School Teachers and Principals in Sub-
Saharan Africa” (The International Bank for Reconstruction and Development / The 
World Bank Washington, D.C., U.S.A., 2007). 
 : Donald E. Klingner, John Nalbandian, Jared E L lorens, Public Personnel 
Management (Prentice Hall, 2009) 
 : Kreitner, R., and Kinicki, A., Organizational behavior, 9th ed. (New York, NY: 
McGraw-Hill, 2010) 
 : Lee Alvoid and Watt Lesley Black Jr., The Changing Role of the Principal How 
High-Achieving Districts Are Recalibrating School Leadership, accessed January, 9, 
2017 available from https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/2014/06/ 
PrincipalPD-FINAL.pdf 
 : Ekpenyong E. Ekanem, “Staff-Personnel Management Towards Technical and 
Vocational Education: Management Implications for University Graduate Employability 
in Cross River State, Nigeria,” European Journal of Training and Development 
Studies, 2 (March 2015): 1-9. 
 : Chemutai Emily, “The Role of School Principals as Human Resource Managers in 
Secondary Schools in Nandi County,” KENYA Global Journal of Human Resource 
Management 3, 1 (January 2015): 73-82. 
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องค์ประกอบของภำระงำนของรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
หมายถึง กลุ่มของภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกอบไปด้วย กระบวนการจัดการบุคลากรให้มีประสิทธิภาพโดยการวางแผน สรรหา พัฒนา 
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https://www.goodreads.com/author/show/126777.John_Nalbandian
https://www.goodreads.com/author/show/3109576.Jared_E_Llorens
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ประเมินและธ ารงรักษา เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตก้าวหน้าของหน่วยงาน และพร้อมจะรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันได้  

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเรื่องภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือทราบองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล  2) เพ่ือทราบผลการยืนยันองค์ประกอบภาระงานของรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ จากเอกสารทางวิชาการ ต ารา วารสาร บทความทางวิชาการ ตลอดจนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภารกิจการบริหารงานบุคคล และการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

 
แนวคิดพื้นฐานการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 

 
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษามีขอบข่ายเนื้อหา องค์ความรู้ทางทฤษฎีการบริหาร
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management) ในการศึกษา
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงเริ่มต้นจากการศึกษาแนวคิด วิวัฒนาการ ความหมาย หลักการที่ส าคัญ
ที่น าไปสู่การก าหนดภาระงานการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาต่อไป 
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management) 

การศึกษาองค์ความรู้พ้ืนฐานในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษานั้น มีจุดเริ่มต้นมาจาก
การศึกษาภาพรวมของแนวคิดที่ส าคัญคือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะว่าการบริหารทรัพยากร
มนุษย์มีความส าคัญอย่างยิ่งยวด ต่อการพัฒนาระบบการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย แนวคิด หลักการ 
ตลอดจนรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ถูกพัฒนาขึ้น ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด
ต่าง ๆ น าเสนอดังต่อไปนี้ 
 
วิวัฒนาการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

เชาว์ โรจนแสง44 กล่าวว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ถูกน ามาใช้ในอดีตเป็นเวลาช้านาน 
และเริ่มให้ความส าคัญและน ามาใช้อย่างจริงจังเมื่อราว ปี ค.ศ. 1968 และต่อมาในปี ค.ศ. 1970 จึงได้มี
การน ามาใช้มากขึ้นเป็นล าดับ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นค าที่กล่าวขวัญเป็นแฟชั่นของผู้บริหาร
องค์การมาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานราชการในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้
มีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการทั้งในระดับประเทศและระดับองค์การ  เช่น สถาบันทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกองวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

                                                           
44 เชาว ์โรจนแสง, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การใน เอกสารชุดวิชาการจัดการ

องค์การและทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 11 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544), 9-19. 
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น ดังนั้นความสนใจในเรื่องทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่
ส าคัญมาก เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญที่สุดขององค์การ องค์การจึงต้องเสาะ
แสวงหาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่พึงประสงค์ขององค์การ  และเมื่อได้มาแล้วก็
จะต้องระวังรักษา พัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถและใช้ความรู้ ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอดีตมีความครอบคลุมถึงโครงการและกระบวนการเพ่ิมทักษะ
ฝีมือ เพ่ิมความรู้ ทั้งที่เกี่ยวกับคุณภาพและปริมาณการปฏิบัติงาน มีการให้การศึกษา การฝึกอบรม
วิชาชีพ และฝึกอบรมในที่ท างาน และมีโครงสร้างฟื้นฟูสภาพ สวัสดิการ และอ่ืน ๆ ของพนักงาน 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หากจะพิจารณาย้อนกลับไปในอดีตพบว่ามีพัฒนาการมาอย่าง
ช้านานแล้ว ตั้งแต่เริ่มเป็นมนุษย์ปฏิสนธิอยู่ในครรภ์มารดา แพทย์จะแนะน าให้ผู้ที่เป็นมารดาได้
บ ารุงรักษาสุขภาพทั้งในด้านร่างกาย และจิตใจให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้ทารกที่เกิดมามีสุขภาพ
แข็งแรง และเมื่อมีอายุเข้าสู่วัยศึกษาก็จะน าเข้าศึกษาในโรงเรียนจนจบการศึกษาในระดับต่าง  ๆ ตาม
ความต้องการ และพร้อมที่จะเข้าท างานในองค์การต่าง ๆ ด้วยวิวัฒนาการของมนุษย์ดังกล่าว นับได้ว่า
เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยเช่นกัน และเมื่อเข้าสู่การเป็นแรงงานในองค์การต่าง ๆ ก็ยังมี
การศึกษาอย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ มนุษย์จึงจะต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง 
หรือที่เรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอดีตจะมุ่งที่ระยะที่อยู่ในวัยเรียน
เท่านั้น เมื่อศึกษาจบตามหลักสูตรที่ต้องการ และเข้าท างาน การศึกษาอบรมก็จะสิ้นสุดลง แนวความคิด
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในขณะที่อยู่ในองค์การเพ่ิงจะได้ให้ความส าคัญมาได้ไม่นาน  อัน
เนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความรู้ด้านอ่ืน ๆ 
ตลอดจนการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ท าให้ทรัพยากรมนุษย์ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้
สอดคล้องและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่ด าเนินไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอดีตมุ่งเน้นการสะสมความรู้ การที่มีความรู้มาก
ที่สุดมีความได้เปรียบ กลยุทธ์ทีส าคัญในยุคนั้นคือการน าเข้าสินค้าประเภททุน ซึ่งหมายถึงเครื่องจักร 
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงให้สอดคล้องกับความสามารถที่ต้องการในการควบคุมและใช้
เครื่องจักรเป็นส าคัญ โดยไม่ได้ค านึงถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และการขยายกิจการในอนาคต หลายประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจค่อนข้างสูงกลับต้องประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ า อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง 
อันเนื่องมาจากการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการความรู้ และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมยังมีน้อยมาก ซึ่งไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ด้านต่าง  ๆ และ
เทคโนโลยีมีส่วนท าให้การขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศกระท าได้อย่างยากล าบาก โดยเฉพาะใน
ยุคของการแข่งขันกันบนพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไม่สามารถที่จะเพ่ิมความได้เปรียบทางการ
แข่งขันได้ ดังนั้นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจใน
ภาพรวม และเศรษฐกิจในระดับประเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยจึงได้เริ่มมุ่งไปที่
การเพ่ิมผลิตภาพของแรงงานไทย และในที่สุดก็คือการลดต้นทุนภาคการผลิต ซึ่งเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยน 
และการมีทรัพยากรมนุษย์ที่จะรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ นี้ได้เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการแข่งขัน และการ
ขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้มีการทบทวนแนวความคิดในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าควรมีกระบวนทัศน์อย่างไร มีกระบวนการอย่างไรจึงจะท าให้ได้ผล เลือก
วิธีการอย่างไร ใครจะเป็นผู้กระท า ใครจะรับผิดชอบในการที่จะน านโยบายเพ่ือแปรไปสู่การปฏิบัติ และ
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มีวิธีการใดบ้างเพ่ือให้เกิดผลอย่างรวดเร็ว จึงมีผลท าให้ได้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในเรื่องต่างๆ ที่จะ
ท าให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
             การบริ หารทรัพยากรมนุษย์  ( Human Resource Management: HRM) หรื อการ
บริหารงานบุคคล (Personnel Management) เป็นงานที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในปัจจุบันมี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นกรอบแนวคิดด้านงานบุคคลจึงจ าเป็นต้องขยายและพัฒนาให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งในบทบาทใหม่บุคลากรมีฐานะเป็นทรัพยากรขององค์การ 
หรือในปัจจุบันเรียกว่า “ทุนมนุษย์” ที่มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาระงานต่างๆ ขององค์การ
ด าเนินปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความส าเร็จ ความเจริญเติบโตก้าวหน้าให้แก่
องค์การ ด้วยเหตุนี้เองจึงท าให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นที่ยอมรับและมีความส าคัญยิ่งต่อองค์การ 
ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีดังนี4้5 

 พยอม วงศ์สารศรี กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารใช้
ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าปฏิบัติงาน
ในองค์การพร้อมทั้งใส่ใจพัฒนา บ ารุงรักษาให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ มี
สุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีในการปฏิบัติงาน และยังรวมถึงการแสวงหาวิธีการที่ท าให้บุคลากรใน
องค์การที่ต้องพ้นจากการปฏิบัติงานด้วยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือเหตุอ่ืนใดในงานให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข46 

 เสนาะ ติเยาว์ กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การจัดระเบียบดูแลบุคลากร
ให้ปฏิบัติงานเพ่ือให้บุคลากรได้ใช้ประโยชน์จากความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคลากรให้ได้มากที่สุด 
อันเป็นผลท าให้องค์การอยู่ในฐานะได้เปรียบทางการแข่งขัน และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับ
บุคลากร ตั้งแต่ระดับสูงสุดและต่ าสุด รวมตลอดถึงการด าเนินการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกคน
ในองค์การ47 

  ดนัย เทียนพุฒ กล่าวว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์  หมายถึง การจัดการในเรื่องทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การ เช่น เรื่องการสรรหา การพัฒนา การรักษา และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคล ให้
สามารถพัฒนาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจและเทคโนโลยียุคใหม่ รวมถึงการตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะบุคลากรให้มากที่สุดด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการด้านต่างๆ48 

                                                           
45 วิลาวรรณ รพีพิศาล, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วิจิตรหัตถกร, 

2554), 1-9.  
46 พยอม วงศ์สารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management 

(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์สุภา,2545). 
47 เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, พิมพ์ครั้งที 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

2544). 
48 ดนัย เทียนพุฒ, การบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ศตวรรษท่ี 21, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ:                 

ดาโกต้า, 2545), 26. 
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เดสเลอร์ (Gary Dessler) สรุปความหมายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่าหมายถึง หมายถึง
การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์การ ซึ่งหมายถึงทรัพยากร
บุคคลที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน อุทิศเวลาเพื่อความส าเร็จที่ยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ขององค์การ49 

เอ็ดวิน ฟลิปโป (Edwin Flippo) ได้ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่าคือ
การวางแผน การจัดระเบียบ การก ากับดูแล การพัฒนา การจัดซื้อจัดจ้าง การพัฒนา การชดเชย การ
ควบรวมการบ ารุงรักษาและการแยกทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กรและ
สังคม50 

โอ เกลน สตาห์ (O. Glenn Stahl) ได้ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า 
การให้คนในองค์การสามารถปรับตัวและเอาชนะปัญหาต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากองค์การที่ก าลังเปลี่ยนแปลง 
โดยใช้ทักษะ แรงจูงใจ และการเปิดให้มีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ให้คนยอมรับองค์การ51 

เฟลิกซ์ นิโกร (Felix A. Nigro) ได้ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า เป็น
ศิลปะในการเลือกสรรคนใหม่และใช้คนเก่าในลักษณะที่จะให้ได้ผลงาน และการปฏิบัติงานจากบุคคล
เหล่านั้นให้มากท่ีสุดทั้งปริมาณและคุณภาพ52 
 สถานบันบริหารทรัพยากรมนุษย์แห่งชาติของอินเดีย (The National Institute of Personal 
Management; NIPM) ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็น ส่วนหนึ่งของการจัดการ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับคนในที่ท างานและความสัมพันธ์ภายในองค์กร มีจุดมุ่งหมายคือการรวมตัวและพัฒนาให้
เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งชายและหญิงที่ท าธุรกิจและค านึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลและกลุ่ม
ท างานเพ่ือให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในความส าเร็จ53 
 ดีเซนโซ และ ร็อบบิน (Decenzo and Robbins) ในการจัดการ เนื่องจากทุกองค์กร
ประกอบด้วยผู้คนการแสวงหาบริการการพัฒนาทักษะการสร้างแรงจูงใจให้กับผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
และท าให้มั่นใจได้ว่าพวกเขายังคงรักษาความมุ่งมั่นต่อองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจ าเป็นเ พ่ือให้บรรลุ

                                                           
49 Gary Dessler, Human Resource Management (London: Prentice-Hall 

International Inc., 1997). 
50 Edwin Flippo, Human Resource Management, accessed September 15, 

2015, available from: http://www.whatishumanresource.com/human-resource-
management. 

51 O. Glenn Stahl, Public Personnel Administration, 6th edition (USA: Harper & 
Row, 2009). 

52 Felix A. Nigro, J. Edward Kellough, The New Public Personnel 
Administration, 7th Edition, (Wadsworth Publishing, 2013). 

53 The National Institute of Personal Management (NIPM), Human Resource 
Management, accessed September 15, 2015, available from 
http://www.whatishumanresource 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Felix+A.+Nigro&search-alias=books&field-author=Felix+A.+Nigro&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Felix+A.+Nigro&search-alias=books&field-author=Felix+A.+Nigro&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=J.+Edward+Kellough&search-alias=books&field-author=J.+Edward+Kellough&sort=relevancerank
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วัตถุประสงค์ด้านอวัยวะ นี่เป็นความจริงโดยไม่ค านึงถึงประเภทขององค์กร - รัฐบาลธุรกิจการศึกษา
สุขภาพหรือการกระท าทางสังคม54 

สวอนสันและฮอลตัน (Swanson, And Holton) นิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า 
เป็นกระบวนการของการพัฒนาและปลดปล่อยพลังความรู้ความสามารถ เพ่ือสร้างระบบการท างาน
และกระบวนการภายใน เช่น กระบวนการกลุ่ม ระบบงาน และการท างานของบุคลากรแต่ละคนอย่างมี
ประสิทธิภาพ55 
 สรุปได้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการจัดการบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
โดยมีกระบวนการวางแผน สรรหา พัฒนา ประเมินและธ ารงรักษา เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตก้าวหน้า
ของหน่วยงาน พร้อมทีจ่ะรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ได้ 
 
ความส าคัญของการบริการทรัพยากรมนุษย์ 

 ความส าคัญของการบริการทรัพยากรมนุษย์นั้น มีหลากหลายแนวคิด ขึ้นอยู่กับกลุ่มทฤษฎี
ที่อยู่เบื้องหลังในแต่ละส านัก ดังนั้นในการที่จะเข้าใจกันเฉพาะในด้านขององค์กรผู้ได้รับผลประโยชน์
โดยตรงจากการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง ธัญญา ผลอนันต์56 ได้กล่าวถึง
ความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่นอกเหนือจากด้านองค์กรแล้ว ยังมีผลต่อด้านบุคลากร
ตลอดจนสังคมส่วนรวมด้วย ซึ่งได้อธิบายถึงส าคัญไว้ในแต่ละ 3  ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านบุคลากร ช่วยให้พนักงานได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง และได้พัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถเชิงสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ มีความสุข และความพึงพอใจในการท างาน 
เกิดความก้าวหน้า สามารถท างานท่ีให้ผลการด าเนินการที่ดีมีประสิทธิผล     
 2. ด้านองค์กร ช่วยพัฒนาองค์กร พนักงานที่มีคุณภาพก็จะด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางที่ผู้น าระดับสูงวางไว้อย่างมีประสิทธิผล ท าให้เกิดผลการด าเนินงานที่ เป็นเลิศ 
เจริญก้าวหน้า มีความม่ันคงและขยายงานออกไปได้ด้วยดี 
 3. ด้านสังคม ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศชาติ เมื่อหน่วยหนึ่งของ
สังคมเจริญก้าวหน้าและมั่นคงดี ก็ส่งผลไปถึงสังคมโดยรวมด้วยเมื่อพนักงานได้พัฒนาตนจนมี
ความสามารถหารายได้มาช่วยให้ครอบครัวมั่นคงก็ส่งผลดีต่อชุมชน   

ความคิดก็คือปรัชญาประจ าตัวนั้นเอง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็เช่นกัน ผู้บริหารหรือ
ผู้จัดการก็จะต้องมีปรัชญาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

ปรัชญาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย 
1. หลักคุณธรรม (Merit - Based) 

                                                           
54 Decenzo and Robbins, Human Resource Management, accessed September 

15, 2015, available from http://www.whatishumanresource.com/human-resource-
management com/human-resource-management. 

55 Swanson, And Holton, Foundations of Human Resource Development,                     
San Francisco: Berrett-Koehler, 2009. 

56 ธัญญา ผลอนันต์, การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลแนวทางการสร้างความพึงพอใจแก่
พนักงาน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: อินโนกราฟิกส์, 2546). 
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2. หลักสมรรถนะ (Competency - Based)  
3. หลักผลงาน (Performance - Based) 
4. หลักการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ (HR Decentralization) 
5. หลักคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) 

 ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงยังคงมีความส าคัญมากที่สุด แม้ว่าความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี การสื่อสาร คมนาคม และความก้าวหน้าทางวิทยาการจะพัฒนาสูงขึ้นมากเพียงใด แต่
ทว่าหัวใจส าคัญในการพัฒนาระบบการศึกษา และการพัฒนาในด้านต่างๆ ยังคงให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคน ในฐานะทรัพยากรที่มีความส าคัญ เป็นหัวใจของการพัฒนาเป็นอันดับต้นๆ  
 
ปรัชญาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ย่อมจะมีความคิดพ้ืนฐาน ค่านิยม หรือความเชื่อ เป็น
ตัวก าหนดแนวทางในการตัดสินใจ โดยปกติมนุษย์จะตัดสินใจท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นตามความคิด ความเชื่อ 
และค่านิยมที่อยู่ในตัวของเขา โดยมีแนวความคิดที่เป็นพื้นฐานว่าสิ่งที่เลือกท าเป็นสิ่งที่มีค่ามากท่ีสุด ซึ่ง
สิ่งที่เป็นพ้ืนฐานของการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีดังต่อไปนี้ 

1. หลักคุณธรรม (Merit - Based) หลักคุณธรรมหรือระบบคุณธรรมใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ หลักคุณธรรมประกอบด้วย 4 หลักใหญ่ คือ 

 1.1 หลักความเสมอภาค คือ เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ค านึงถึงผิวพรรณ เชื้อชาติ 
เพศ ฯลฯ 

1.2 หลักความสามารถ การบริหารคนหมู่มากต้องมีวิธีวัดความสามารถ ซึ่งปัจจุบัน
เปลี่ยนมาเป็นหลักผลงาน และหลักสมรรถนะ 

1.3 หลักความเป็นกลาง หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ค านึงถึงฝ่ายใด ข้าราชการ
เป็นกลไกรัฐ ต้องท างานตามนโยบายของรัฐบาล แต่บางครั้งถูกมองว่ารับใช้หรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  
ซึ่งอาจมีผลกระทบกับความมั่นคงในอาชีพราชการ 

1.4 หลักความมั่นคง หมายถึง การรับรองการเป็นอาชีพ มีทางก้าวหน้า มีค่าตอบแทน  
และสวัสดิการที่เหมาะสม ที่เกียรติและศักดิ์ศรี 

2. หลักสมรรถนะ (Competency - Based) หมายถึง ใช้คนให้ตรงกับความรู้ความสามารถ 
(Put the Right Man on the Right Job) โดยการศึกษา และก าหนดความรู้ความสามารถที่ต้องการ
ส าหรับต าแหน่งต่างๆ แล้วน าไปสรรหาพัฒนาให้ได้บุคคลที่เหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง 

3. หลักผลงาน (Performance - Based) คือการบริหารโดยยึดผลงานเป็นหลัก หมายความ
ว่าจะให้คุณให้โทษใครให้ดูที่ผลงาน ตรงนี้มาจากภาคธุรกิจ ถามว่าราชการยึดผลงานอย่างเดียวได้ไหม 
ค าตอบคือคงไม่ได้ จะต้องมีปัจจัยอ่ืนๆ หรือแม้แต่ทางธุรกิจเหมือนกันต้องมองทั้งปัจจัย ที่ใส่เข้าไปใน
การท างาน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งทัศนคติ (Attitude) และวิธีการท างานของเขา ต้องโปร่งใส แต่
อย่างไรก็ตาม ก็ให้เน้นผลงาน ให้ยึดผลงานเป็นหลัก 

4. หลักการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ (HR Decentralization) คือให้ร่วมกัน
รับผิดชอบ เวลาถามว่าใครเป็น ผู้จัดการ ใครเป็นผู้ถูกจัดการ ถ้าเป็นยุคก่อนค าตอบคือ หัวหน้าการ
เจ้าหน้าที่ แต่ค าตอบยุคนี้คือผู้บริหารนั้นเอง นั้นเองที่เป็นการบริหารในตัวเอง ต้องรู้หลักต้องบริหารได้  
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5. หลักคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) คือ ในการท างานมีความสุขของ
ครอบครัว กับความส าเร็จของงาน ท าอย่างไรให้สมดุลกัน  

ดังนั้นในหน่วยงานต่างๆ จึงให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
เป้าหมายภารกิจเป็นส าคัญ ส าหรับในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาย่อมถือว่าทรัพยากรมนุษย์มี
คุณค่า การใช้หลัก หรือปรัชญาในการพัฒนาจึงสอดคล้องกันกับความที่กล่าวมาในตอนต้น 
 
เป้าหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มี 4 วัตถุประสงค์หลัก คือ สรรหา 
พัฒนา รักษาไว้ ใช้ประโยชน์ 

1. สรรหา คือ หาคนดีคนเก่งเข้ามาท างาน การสรรหาประกอบด้วยการสรรหาแบบตั้งรับ
หรือแบบดั้งเดิม และการสรรหาเชิงรุก  

2. พัฒนา คือ รับเข้ามาแล้วพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่งยิ่งๆ ขึ้นไปอีก การที่จะพัฒนาให้เก่งขึ้น
ไปอีกต้องรู้ว่าเขาเป็นใคร เข้ามีความถนัด มีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร ก็ต้องไปท าสิ่งที่เรียกว่า Career 
Planning ท า IDP หรือ Individual Development Plan ระบบพัฒนาเป็นเรื่องที่จ าเป็นในการสร้างคน 
ต้องพัฒนาอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

3. รักษาไว้ คือรักษาไว้ให้อยู่กับเราเป็นเรื่องการจัดการทางก้าวหน้าในอาชีพ การมี
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม การสร้างความพึงพอใจและเป็นผู้รักองค์กร 

4. ใช้ประโยชน์ คือการใช้คนให้ตรงกับงาน ให้ความเป็นอิสระและมีส่วนร่วม ให้ท างานได้
อย่างเต็มศักยภาพ 

เป้าหมายหลักที่ส าคัญนี้มีความครอบคลุมภารกิจงานบริหารงานบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจ
ส าคัญ ที่ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยได้ยึดถือเป็นแนวทาง ที่สอดคล้องกับแนวคิด 
หลักการส าคัญ และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 

 
ภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 การพัฒนาหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น นับได้ว่าเป็นผู้สร้างสรรค์สรรพสิ่ง แม้กระทั่ง
ผลผลิต หรือการบริการตามแต่ละประเภทขององค์การ ซึ่งน าไปสู่ความส าเร็จและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
แก่องค์การ โดยทั่วไปมนุษย์แต่ละคนมีลักษณะหลากหลายแตกต่างกันในด้าน ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ซึ่ง
จะเป็นองค์ประกอบที่ท าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ให้องค์การบรรลุเป้าหมาย การด าเนินการให้
มนุษย์สามารถสร้างสรรค์งานอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยคุณภาพทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การ ดังนั้นผู้บริหารองค์การทุกคนสมควรต้องมีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงถึงหลักการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้สามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิด
ประสิทธิผลแก่องค์การ 57 

โดยหลักวิชาหรือศาสตร์ในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์  อาจจ าแนกได้เป็น 10 กลุ่ม
ภารกิจ ดังนี้ 
                                                           

57 พะยอม วงศ์สารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการ
จัดการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2538), 2. 
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1. โครงสร้างองค์กร (Organization Structure) จะเกี่ยวกับการออกแบบองค์กรและการ
จัดระบบงานในองค์กรซึ่งในราชการไทยปัจจุบัน มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ กพร. จะ
ช่วยดูแลเกี่ยวกับการจัดตั้งปรับปรุงองค์กร โครงสร้างองค์กร คือแผนภูมิแสดงต าแหน่งทั้งหมดในองค์กร 
แสดงความสัมพันธ์ของอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน หรือแสดงความเชื่อมโยงทั้งแนวตั้งและ
แนวนอนของต าแหน่งทั้งหมดรูปแบบของการจัดองค์กรรวมและของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเองก็
ขึ้นกับปัจจัยภายในและภายนอกหลายอย่าง และไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันในทุกองค์กร นอกจากนี้การ
จัดท าโครงสร้างองค์กรจะสามารถระบุได้ว่าต าแหน่งใดในองค์กรมีหน้าที่อะไรต่อไป ซึ่งจะเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานที่ส าคัญในการออกแบบกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้สอดคล้องต่ อ
โครงสร้างองค์กรไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างอ านาจหน้าที่ โครงสร้างการบังคับบัญชา และโครงสร้าง
อัตราก าลัง เพ่ือให้การกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันและไม่
เป็นอุปสรรคในการการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละบทบาทภารกิจของทรัพยากรบุคคล 

2. การวางแผนก าลังคนและการสรรหาบุคลากร (Workforce Planning and Recruitment) 
เป็นกระบวนการทีเ่กี่ยวข้องกับ 

2.1 การจัดสรรอัตราก าลัง (Redeployment of resource) เกลี่ยทรัพยากร อาจใช้วิธี
เกลี่ยต าแหน่ง หรือเกลี่ยคนไปท างานที่เหมาะสม 

2.2 การธ ารงรักษา (Retirement Bubble) คือ การรักษาผู้อยู่ ในช่วงวัยก าลังจะ
เกษียณอายุไว้ในองค์กร จะถ่ายทอดอย่างไรหรือจะรักษาเขาไว้ได้อย่างไร 

2.3 การปรับขนาดองค์กร (Organization Size) เป็นการพิจารณาว่าขนาดขององค์กร
ควรจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ หรืออาจว่าจ้างจากภายนอก 

2.4 การรักษาก าลังคน (War for Talent) การรักษาก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลนหรือ
หายากไว้ในองค์กร จะต้องมีการสรรหาในเชิงรุก และการเพิ่มพูนแรงจูงใจ 

3. การฝึกอบรม การพัฒนา และการจัดการความรู้(HRM–Training and Development 
/Knowledge Management) กลุ่มนี้สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ สรรหา พัฒนา 
รักษาไว้ ใช้ประโยชน์ และเพ่ิมเรื่องการจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) เข้าไป ยุค
ปัจจุบันพูดถึงการบริหารองค์ความรู้ การจัดการความรู้  เนื่องจากความรู้ทุกด้านไม่ใช่เฉพาะด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR) เท่านั้น ความรู้ในแต่ละด้านมีการเคลื่อนตัวไปเร็วมาก  บางเรื่องเคลื่อน
ตัวไปจนกระทั่งความรู้เดิมที่มีอยู่ใช้ไม่ได้เลย จึงต้องสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยน
ความรู้เพื่อเป็นคุณค่าหลักในการท างาน 

4. การวางแผนทดแทนต าแหน่ง/การหมุนเวียนงาน (Succession Plan/Staff Rotation) 
การบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรควรมีการวางแผนทดแทนต าแหน่ง หรือมีแผนสืบทอดต าแหน่ง
หรือการสร้างตัวตายตัวแทนนั่นเอง โดยจะต้องมีการพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับต าแหน่ง
นั้นๆ เครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนทดแทนต าแหน่ง ก็คือฐานข้อมูลก าลังคน (Talent Inventory HR 
Database) มีการบริหารจัดการผู้ที่มีความรู้ความสามารถ (Talent Management)  

5. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management, PM) เป็นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลโดยยึดผลงานเป็นหลัก มีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ถือเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนองค์กรให้ท างานบรรลุเป้าหมาย 
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6. การก าหนดภารกิจอย่างมีเป้าหมายและการวัดผลงานบุคคล ( Individual KPI) หลัก
เบื้องต้นของการบริหารผลการปฏิบัติงานนั้นใช้กับองค์กร กล่าวคือ องค์กรต้องมีเป้าหมายว่าต้องท า
อะไรให้เสร็จ ในระดับไหน มีคุณภาพอย่างไร จากนั้นก็น ามาใช้กับบุคคล มีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล (Individual KPI) และน าผลไปใช้ในการให้คุณให้โทษ ตลอดจนการพัฒนาบุคคล 

7. การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Pay Administration) ต้องค านึงถึงความเสมอ
ภาคภายนอก (External Equity) และความเสมอภาคภายใน ( Internal Equity) รวมถึงต้องใช้กลไก
ตลาด (Market Mechanism) เข้ามาพิจารณาด้วย 

8. การสื่อสารความรู้ความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร ถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารด้านทรัพยากร
บุคคล (HR Manager) ที่ต้องสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในองค์กรให้ทั่วถึง 
โดยเฉพาะเรื่องสิทธิประโยชน์ ทางก้าวหน้าหรือเงื่อนไขในการท างาน 

9. คุณภาพให้บริการ ถือเป็นหน้าที่ของ HR Manager ด้วยที่ต้องให้ความส าคัญต่อลูกค้า
หรือผู้รับบริการและเน้นย้ าหลักการเรื่องนี้ต่อผู้ปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร 

10. การพัฒนาและใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้องค์กรทันสมัยและใช้ข้อมูลบนฐาน
เดียวกันในการบริหารงาน 

ดังนั้นภารกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงรวมทั้ง 3 ระดับเข้าด้วยกันคือการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในระดับนโยบาย (Agenda) ที่ออกแบบเชิงระบบทั้งหมดของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในภาพรวม ระดับกลางหรือระดับพ้ืนที่ ซึ่งมีความครอบคลุมการด าเนินการตามศักยภาพ และ
บริบทของพ้ืนที่เป็นส าคัญ และระดับหน่วยงานหรือระดับปฏิบัติการที่มีภารกิจโดยตรงกับพ้ืนที่หรือ
สภาพปัญหา ของการปฏิบัติงานโดยตรง 
 
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงภารกิจหลักที่เป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการ
ด าเนินงานต่างๆ  เกี่ยวกับบุคลากร ซึ่งประกอบไปด้วย 

1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์   
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงการวิเคราะห์สารสนเทศ การคาดคะเนความ

ต้องการก าลังคนขององค์กรล่วงหน้าว่าต้องการคนประเภทใด ระดับใด จ านวนเท่าไร และต้องการ
เมื่อไร และมีปัจจัยใดบ้างเป็นเครื่องก าหนดการวางแผนก าลังคน 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นกระบวนการในการพิจารณาก าหนดทิศทางและ
วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การได้ ดังนั้นการวางแผนทรัพยากรมนุษย์จึงเปรียบเสมือน
เข็มทิศน าทางในการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้ถึงจุดหมายอย่างมีประสิทธิภาพและไม่หลงทาง 

1.1. ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์   
1.1.1 ช่วยให้องค์การสามารถวางแผนพัฒนาการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
1.1.2 ช่วยให้กิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์และเป้าหมายขององค์การในอนาคตมี

ความสอดคล้องกัน 
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1.1.3 ช่วยให้กิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างระบบและมีความสัมพันธ์
ต่อเนื่องกัน กิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์ ไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 

1.1.4 ช่วยให้การจ้างพนักงานใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.1.5 ส่งเสริมและพัฒนาโอกาสความเท่าเทียมกันของพนักงานในหน่วยงานต่างๆ 

ขององค์การ 
1.1.6 เป็นแนวทางส าหรับองค์การที่มีหน้าที่ผลิตจะได้ผลิตก าลังคนให้สอดคล้อง

กับความต้องการของหน่วยงาน 
1.2 กระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์นั้น  เป็นการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ควรจะ
เป็นในอนาคตขององค์กร ซ่ึงการคาดการณ์ได้อย่างแม่นย านั้น ต้องอาศัยกระบวนการในพิจารณาอย่าง
รอบด้าน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมสอดคล้องกับองค์กรในอนาคต ดังนั้นพะยอม  วงศ์สารศรี58 จึงได้
สรุปขั้นตอนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไว้ ดังนี้  

1. การพิจารณาเป้าหมาย และแผนขององค์การ (Goals and plans of Organization) 
งานขั้นแรกส าหรับนักวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะกระท า คือ การศึกษาและพิจารณาแผนกลยุทธ์ที่
องค์การได้ก าหนดไว้ศึกษานโยบายสาธารณะ แนวโน้มทางด้านการเมือง  สภาพเศรษฐกิจ สังคม
ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือที่จะน าผลของการศึกษาเหล่านี้มาจัดวางข้อมูลด้าน
บุคคลที่ควรจะเป็นในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 

2. การพิจารณาสภาพการณ์ของทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน (Current Human 
Resource Situation) ส ารวจจ านวนพนักงานทั้งหมดที่มีอยู่ โดยจ าแนกออกตามประเภทต่างๆ เช่น 
ตามลักษณะของงาน ตามแผนก ตามอายุ ตามระดับการศึกษา เป็นต้น 

3. การคาดการณ์ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Forecast) ในขั้นนี้ นัก
วางแผนทรัพยากรมนุษย์จะพิจารณาถึงจ านวน และประเภทของพนักงานที่องค์การต้องการ พร้อมทั้ง
จ านวนและประเภทของคนที่ต้องจ้างใหม่ ในขั้นนี้จะต้องพิจารณาให้ละเอียด ตรวจสอบพนักงานที่จะ
ครบเกษียณอายุ การโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง จะได้ทราบจ านวนและประเภทของพนักงานที่มีอยู่
จริงๆ ว่ามีจ านวนเท่าไร แล้วน ามาเปรียบเทียบกับจ านวนที่องค์การทั้งหมดก็จะสามารถรู้ว่าองค์การ
ต้องจ้างพนักงานใหม่ในกลุ่มใดบ้าง และในระยะเวลาใด 

4. การก าหนดแผนปฏิบัติการ (Implementation Programs) หลังจากได้มีการ
คาดการณ์ทรัพยากรมนุษย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงก าหนดออกมาเป็นแผนปฏิบัติการของฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ เช่น แผนการสรรหาพนักงาน แผนการคัดเลือกและบรรจุพนักงาน แผนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน แผนการโอนย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม และพัฒนา เป็นต้น 

5. การตรวจสอบและการปรับปรุง (Audit and Adjustment) ในขั้นนี้เป็นการ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติงาน การเปรียบเทียบแผนต่างๆ การแก้ไข
ปรับปรุงข้อบกพร่อง การเปลี่ยนแปลงแผนทรัพยากรมนุษย์ และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแผนขององค์การ 

                                                           
58 พะยอม วงศ์สารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการ

จัดการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2538), 2. 
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การจัดท าดัชนีแรงงานที่ทันสมัยควรได้รับการพิจารณาศึกษา ทั้งนี้เพราะข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งส าคัญ
ของการวางแผน 
 การวางแผนที่ดี คือการมีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ชัดเจน และสามารถจัดการวิเคราะห์
ข้อมูลเหล่านั้น เพ่ือให้เห็นภาพรวมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และทิศทางที่ก าลังจะเป็นไปในอนาคต จึงท าให้
สามารถจัดการกับปัญหา และก าหนดภารกิจได้อย่างสอดคล้อง และเหมาะสม มีความได้เปรียบในเชิง
ของการแข่งขัน อย่างไรก็ตามในการก าหนดแผนกลยุทธ์นั้นสิ่งส าคัญที่จะต้องค านึงถึงมากที่สุดประการ
หนึ่งคือ กระบวนการสรรหาร และคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งต่อไปจะเป็นเงื่อนไขที่น าไปสู่
ความส าเร็จ   

2. การสรรหาและการคัดเลือก    
การสรรหาและการคัดเลือก หมายถึง กระบวนการการด าเนินงานขององค์กรจัดท าขึ้น

เพ่ือมุ่งจูงใจผู้สมัครที่มีคุณภาพเข้ามาท างานในองค์กรของตน อันได้แก่ แหล่งที่ใช้ในการสรรหา 
ระยะเวลาในการสรรหา วิธีการที่ใช้ในการสรรหาบุคลากร  และการตัดสินใจคัดเลือกบุคลากรเข้า
ท างาน 

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเป็นวิธีการที่จะให้ได้บุคลากรมาร่วมงาน จึงถือเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด ทั้งนี้เพราะว่าการได้มาซึ่งคนดี มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานมาท างานก็
จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ ดังนั้นองค์การแต่ละองค์การจึงต้องให้ความสนใจในการสรรหา
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ จากแหล่งต่างๆ โดยเพ่ือท าการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับต าแหน่ง
งานให้เข้ามาร่วมงานกับองค์การได้อย่างเหมาะสม 

การสรรหา หมายถึง กระบวนการในการแสวงหาบุคคล การชักจูงบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การเข้ามาสู่องค์การ โดยให้เกิดความ
สนใจมาสมัครงานในต าแหน่งที่ต้องการกับองค์การ เพ่ือองค์การจะได้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุด 

การคัดเลือก หมายถึง กระบวนการในการหาวิธีการกลั่นกรองที่เป็นมาตรฐาน เพ่ือใช้ใน
การตัดสินใจเลือกบุคคลที่เชื่อถือว่าจะให้ได้บุคคลที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานมากที่สุด รวมทั้งให้เกิด
ความยุติธรรมในการคัดเลือกบุคลากร 

นิโกล เฟลิกซ์ (Niglo Felix A) อธิบายว่า ในการสรรหาบุคลากรนั้น องค์การมีนโยบาย
ในการสรรหาซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ59 

1. นโยบายแบบเปิด ซึ่งมีสาระส าคัญคือ  
1.1 เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามต าแหน่งที่

ว่าง เข้ามางานได้โดยเสมอภาค 
1.2 เปิดรับสมัครงานทุกวันและเวลาที่องค์การเปิดท าการ ไม่ว่าในขณะนั้นจะมี

ต าแหน่งว่างหรือไม่ก็ตาม  
1.3 เปิดโอกาสให้บุคคลเข้ามาสมัครได้ทุกระดับชั้น ถ้ามีคุณสมบัติตามที่ต้องการไม่

จ ากัดว่าต้องไปเริ่มต้นท างานที่ข้ันต้น หรือขั้นต่ าสุดก่อน สามารถเริ่มต้นท างานในข้ันสูงได้เลย 

                                                           
59 Niglo Felix A., Public Personnel Administration, 7th Edition (New York: Henry 

Holland Company, 2013). 
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1.4 เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญใน
งานสมัครเข้าท างานได้ ถึงแม้ว่าระดับการศึกษาจะไม่ถึงมาตรฐานขั้นต่ าของต าแหน่งที่ก าหนดเอาไว้ 

2. นโยบายแบบปิด ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ 
2.1 เปิดโอกาสให้ผู้ส าเร็จการศึกษาตามระดับที่ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานเท่านั้นเข้า

มาสมัครในต าแหน่งต่ าสุดของระดับนั้นก่อน แล้วจึงเลื่อนไปสู่ขั้นสูงต่อไป 
2.2 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าท างานเฉพาะต าแหน่งว่างเท่านั้น 

2.1. หลักเกณฑ์ของการสรรหา 
ศิวาพร มัณฑุกานนท์60 ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ที่ เป็นที่นิยมใช้ในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เพ่ือใช้ในการสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานมีอยู่ 4 ประการ คือ 

1. หลักความสามารถ (Competence) หมายถึงการยึดถือความรู้ความสามารถ
เป็นเกณฑ์ในการเลือกสรรบุคคลเข้าท างาน การสอบแข่งขัน การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การ
พิจารณาความดีความชอบ และการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง 

2. หลักความเสมอภาค (Equality of Opportunity) หมายถึง การเปิดโอกาสเท่า
เทียมกันแก่ผู้ที่คุณสมบัติตามความต้องการ หรือที่ก าหนดไว้ในการรับสมัครเข้าท างาน โดยไม่ค านึงถึง
ชาติตระกูล ศาสนาหรือผิวพรรณ และก าหนดเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ยึดหลักการที่ว่า งานที่
มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเท่าเทียมกันหรือคล้ายคลึงกัน ควรได้รับค่าตอบแทนเท่ากันและได้
สัดส่วนเท่ากับปริมาณงาน 

3. หลักความมั่นคง (Security on Tenure) หมายถึง การมีหลักประกันที่จะ
สามารถยึดถือเป็นอาชีพตลอดไป จนกว่าจะเกษียณอายุ หรืตราบเท่าที่ยังคงรักษาระดับมาตรฐานหรือ
ความสามารถในการปฏิบัติงานไว้ได้ การให้ออกจากงานต้องมีเหตุผล 

4. หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality) หลักข้อนี้ ไม่มี
ความส าคัญส าหรับการบริหารธุรกิจ แต่มีความส าคัญมากส าหรับข้าราชการ ข้าราชการประจ าจะต้อง
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเท่านั้น 

2.2. แหล่งที่มาในการสรรหาบุคลากร   
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์61 ได้จ าแนกแหล่งที่มาในการสรรหาบุคคลได้ 2 แหล่ง คือ 
1. การสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การ  องค์การสามารถสรรหาบุคลากรที่มี

ความรู้ทักษะ และประสบการณ์จากภายในองค์การเพื่อเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ว่างลง หรือต าแหน่ง
ที่เปิดขึ้นใหม่ โดยที่การสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การจะมีข้อดีและข้อเสียที่ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้ 

ข้อดี ของการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การมีดังต่อไปนี้ 
1. สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน 
2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากรขององค์การ 

                                                           
60 ศิวาพร มัณฑุกานนท์ และคณะ, การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2526), 52. 
61 ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด 

มหาชน, 2547), 93-94. 
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ข้อเสีย ของการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การมีดังต่อไปนี้ 
1. ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนความคิดสร้างสรรค์ในการประเมิน

โอกาสการแก้ปัญหา และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางธุรกิจ 
2. ไม่สามารถสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่งที่มีความต้องการบุคลากร 
3. ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรขึ้นภายในองค์การ 

2. การสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์การ องค์การจะท าการสรรหาบุคลากรที่
มีความเหมาะสมจากภายนอกองค์การเพ่ือเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งงานที่ว่าง โดยการสรรหาบุคลากร
จากภายนอกองค์การจะมีข้อดี และข้อเสีย ที่ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้ 

ข้อดี ของการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์การมีดังต่อไปนี้ 
 1. สร้างความหลากหลายในการวิเคราะห์ โอกาส การแก้ปัญหา และ

การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ 
 2. สร้างโอกาสในการคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมในแต่ละ

หน้าที่งาน 
 3. แก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรภายในองค์การทั้งในด้านของ

จ านวนและคุณสมบัติ 
ข้อเสีย  ของการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์การมีดังต่อไปนี้ 
 1. สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายในการเตรียมการขององค์การ 
 2. มีผลกระทบต่อขวัญและก าลังใจของบุคลากร 
 3. ไม่เป็นผลดีต่อบรรยากาศในการปฏิบัติงานขององค์การ 

2.3. ระบบการคัดเลือกบุคคล เข้าท างานซึ่งสามารถจ าแนกเป็น 2 ระบบใหญ่ๆ คือ 
1. ระบบคุณธรรม (Merit  System) หรือระบบความรู้ความสามารถ หรือระบบ

ความดี ความสามารถ เป็นวิธีการที่ต้องการให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน วิธีการ
ส าคัญของระบบคุณธรรม คือการทดสอบ 

2. ระบบอุปถัมภ์  (Patronage  System) เป็นระบบที่ตรงกันข้ามกับระบบ
คุณธรรม เป็นระบบพรรคพวก ระบบชุบเลี้ยง ระบบสืบสายโลหิตเดียวกัน 

2.4. กระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรเข้าท างาน 
 การให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่เหมาะสมเข้ามาท างานในองค์กรถือเป็นสิ่งส าคัญ เพราะ

หากได้คนที่ไม่เหมาะสมเข้ามาในองค์กรย่อมจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวองค์กรเอง ไม่ ว่าจะเป็น
การสูญเสียค่าใช้จ่าย เวลา ผลผลิต และประสิทธิภาพในการด าเนินกิจกรรมแล้ว ยังส่งผลต่อขวัญ
ก าลังใจของบุคลากรในการท างานอีกด้วย ดังนั้นกระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรเข้าท างานนั้น
จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการอย่างรัดกุม โดยได้ล าดับขั้นตอนไว้ดังต่อไปนี้  

1. การเริ่มต้นการรับสมัคร   
2. การสัมภาษณ์ขั้นต้น   
3. การกรอกใบสมัคร   
4. การสอบคัดเลือก หรือการทดสอบการท างาน 
5. การสอบสัมภาษณ์ เข้าท างานโดยฝ่ายบุคคล 
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6. การสอบประวัติเดิมของผู้สมัคร 
7. การตรวจสุขภาพ      
8. การคัดเลือกขั้นสุดท้าย โดยฝ่ายบริหารหรือผู้บังคับบัญชา 
มอนดี และคณะ (Mondy R. Wayne et al.)62 ได้อธิบายถึงการคัดเลือกบุคลากร

สามารถด าเนินการด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  
1. การทดสอบความสามารถสติปัญญา 
2. การทดสอบความรู้เฉพาะต าแหน่ง หรือการทดสอบความส าเร็จ 
3. การทดสอบให้ปฏิบัติงานย่อยๆ 
4. การทดสอบความสนใจในงาน 
5. การทดสอบบุคลิกภาพ 
6. การสัมภาษณ์ 

 กระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมาก สามารถก าหนด
อนาคตความส าเร็จของหน่วยงานได้เลยทีเดียว ดังนั้นในภาวะของการแข่งขันสูงจึงมีวิธีการที่
หลากหลายในการก าหนดคุณสมบัติ วิธีการคัดเลือก รวมทั้งการประเมินขีดความสามารถของบุคลากร
นั้นด้วย อย่างไรก็ตามกระบวนการพัฒนาบุคลากรก็มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงกระบวนการที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้   

ปรับทัศนคติในการท างาน และให้มีความช านาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 ดนัย เทียนพุฒ63 ได้ให้ความหมายของ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การ

ด าเนินงานที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีความความสามารถ ทัศนคติ และประสบการณ์ที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้
พนักงานสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะรับผิดชอบใน
ต าแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งนี้การพัฒนาพนักงานมิได้มีวัตถุประสงค์เพียง เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ความช านาญ
ในงานปัจจุบันเท่านั้น แต่มีความมุ่งหมาย เพ่ือให้พนักงานได้ก้าวหน้าและเติบโตต่อไปในอนาคตด้วย  

 ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะครอบคลุมใน 3 เรื่องด้วยกันคือ การฝึกอบรม 
(training) การศึกษา (education) และการพัฒนา (development) 

3.1 ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร มี 6 ประการ คือ64 

ช่วยท าให้ระบบ และวิธีการปฏิบัติ งานมีสมรรถภาพดียิ่ งขึ้นมีการติดต่อ
ประสานงานดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาบุคคลจะช่วยเร่งเร้าความสนใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้มีความส านึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
                                                           

62 Mondy R. Wayne, Robert M. Noe, and Shane R. Premeaux, Human Resource 
Management (New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1996), 223–238. 

63 ดนัย เทียนพุฒ, การบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ศตวรรษท่ี 21, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ:                    
ดาโกต้า, 2545), 26. 

64 กุลธน ธนาพงศธร, ประโยชน์และบริการ, เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานบุคคล
สาขาวิทยาการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ 7 (นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530). 
169–171) 
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ช่วยท าให้เกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งนี้
เพราะเม่ือบุคคลใดได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดีแล้วย่อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  

ช่วยลดระยะเวลาของการเรียนรู้งานให้น้อยลง อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดความ
เสียหายต่างๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนจากการท างานแบบลองถูกลองผิดอีกด้วย 

ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในการ
ตอบค าถามหรือให้ค าแนะน าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน ในกรณีท่ีมีบุคลากรเข้าท างานใหม่ หรือเข้ารับ
ต าแหน่งใหม่ในหน่วยงาน    

ช่วยกระตุ้นบุคลากรต่างๆ ให้ปฏิบัติงานเพ่ือความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
การงาน ทั้งนี้ เพราะโดยทั่วไปแล้ว เมื่อมีการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งใดๆ ในองค์การก็ตาม มักจะ
ค านึงถึงความรู้ความสามารถที่บุคคลนั้นจะสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับการเลื่อนขึ้นได้ ซึ่งผู้ที่
ได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมมีโอกาสมากกว่าผู้ที่มิได้เข้ารับการพัฒนา 

ช่วยท าให้บุคคลนั้นๆ มีโอกาสได้รับความรู้ ความคิดใหม่ๆ ท าให้เป็นคนทันสมัยทัน
ต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ  

ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร มี 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1. การส ารวจความต้องการ 
2. การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร 
3. การก าหนดรูปแบบในการพัฒนาบุคลากร 
4. การด าเนินการพัฒนา 
5. การประเมินผล 
นอกจากนี้ รูปแบบวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น มีรูปแบบที่หลากหลายในการ

พัฒนา การเลือกใช้รูปแบบใด เวลากับบุคลกรระดับใด ผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณาอย่างเหมาะสม
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด รูปแบบที่ส าคัญได้แก ่

1. การศึกษาในสถาบันการศึกษา 
2. การฝึกอบรมก่อนหรือในขณะปฏิบัติงาน 
3. การปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานใหม่ 
4. การสอนแนะน างาน 
5. การฝึกปฏิบัติหรือการดูงาน 
6. การประชุมสัมมนา 
7. การย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนต าแหน่ง 
8. การมอบหมายภารกิจใหม่ๆ  
9. การเลื่อนต าแหน่ง 
10. กิจกรรมอื่นๆ ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

 ทรัพยากรมนุษย์จัดได้ว่าเป็นสิ่งที่พัฒนาและมีขีดจ ากัดสูง ในขณะเดียวกันกับกระบวนการ
ที่ไม่เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรจะล้มเหลวโดยสิ้นเชิง นั่นเป็นเพราะว่าการใช้ศาสตร์และศิลป์ที่
เหมาะสมเป็นวิธีการที่ผู้บริหารจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ ในหลายๆ กรณีเทคนิควิธีการ
นั้นอาจใช้ได้ผลไม่ดีเท่าการให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
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4. การบริหารค่าตอบแทน   
การบริหารค่าตอบแทน หมายถึง การก าหนดปัจจัยต่างๆ เป็นหลักเกณฑ์ก าหนดค่าจ้าง

เงินเดือน รวมถึงการจัดสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่บุคลากร  
การบริหารค่าตอบแทนถือเป็นกลไกส าคัญในการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้อยู่กับ

องค์กร นอกจากนี้ค่าตอบแทนยังถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและ
ความพึงพอใจในการท างานอีกด้วย 

ค่าตอบแทน (Compensation) เป็นค ากว้างๆ หมายถึง ค่าแรง ค่าจ้าง เงินเดือน หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่องค์กรให้แก่พนักงาน เพ่ือตอบแทนการท างาน หรืออาจหมายถึง ค่าทดแทนที่องค์กร
จ่ายเป็นค่าตอบแทนความสูญเสียต่างๆ ของพนักงาน ซึ่งรวมทั้งจ่ายทางตรงและทางอ้อมเป็นตัวเงินและไม่
เป็นตัวเงิน 

ธัญญา พลอนันต์65 ได้ให้ความหมายของ การบริหารค่าตอบแทน ว่าหมายถึง การ
ก าหนดนโยบาย การวางแผนและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ให้แก่พนักงาน  

ดังนั้นการบริหารค่าตอบแทน จึงมีความหมายรวมถึง ค่าจ้างเงินเดือน ผลประโยชน์และ
บริการ และค่าตอบแทนทางสังคม 

4.1. ส่วนประกอบของค่าตอบแทน66 
4.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นรูปเงิน (Money Pay) การจ่ายค่าจ้างเป็นเงินได้ถือปฏิบัติ

กันมาเป็นปกติ วิสัย เพราะเงินคือสื่อกลางแห่งการแลกเปลี่ยนที่ทุกคนท างานก็หวังจะได้เงินมา 
 เงินจึงเป็นสินจ้างรางวัลล่อใจ ก่อให้เกิดความพอใจและส่งเสริมให้เกิดการ

ท างาน นักบริหารจึงถือเอาเงินหรือสวัสดิการที่ต้องจ่ายให้พนักงานเป็นเครื่องมือส าหรับใช้ในการ
บริหารค่าตอบแทน ในรูปแบบของเงินเดือน และค่าจ้าง 

 เงินเดือน หมายถึง ค่าตอบแทนที่เป็นรายได้ประจ าที่บุคลากรจะได้รับใน
อัตราคงที่ภายในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด โดยรายได้นี้จะไม่เปลี่ยนแปลงตามจ านวนชั่วโมงท างาน หรือ
ปริมาณของผลผลิตของบุคลากร 

 ค่าจ้าง หมายถึง ค่าตอบแทนที่บุคลากรได้รับโดยถือจากเกณฑ์ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานเป็นหลัก เช่น ค่าจ้างรายวัน ค่าจ้างรายชั่วโมง เป็นต้น 

4.1.2 ค่าตอบแทนที่เป็นรูปความส าคัญของงาน (Power Pay) ค่าจ้างที่มิได้จ่าย
เป็นรูปเงินทั้งทางตรงและทางอ้อม คือจ่ายค่าตอบแทนพนักงานในรูปความส าคัญของงานที่เขาปฏิบัติ
อยู่ เพราะงานนั้นคือหัวใจของบริษัท เป็นงานที่จะต้องท าให้เสร็จหรือไม่มีใครจะสามารถท าได้ เมื่อมอบ
อ านาจการตัดสินใจให้เขาเพ่ือให้เขาท างานให้ส าเร็จ พนักงานผู้นั้นจะต้องตระหนักว่าผลิตภัณฑ์ที่เขา
ประกอบขึ้นมีความส าคัญอย่างยิ่งยวด ซึ่งเราถือว่าพนักงานผู้นั้นได้รับค่าจ้างเป็นรูปความส าคัญของงาน 

                                                           
65 ธัญญา ผลอนันต์, การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล: แนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน 

(กรุงเทพฯ: อินโนกราฟฟิกส์, 2546), 36. 
66 พะยอม วงศ์สารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการ

จัดการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2538), 180-185. 
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4.1.3 ค่าตอบแทนที่เป็นรูปต าแหน่งงานที่ได้รับเลื่อนให้สูงขึ้น (Authority Pay) ผู้
ที่ได้รับอ านาจและต าแหน่งหน้าที่ใหม่ที่ได้รับเลื่อนขั้นมานี้ถือว่าบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนทางสังคมให้
อย่างหนึ่ง ซึ่งในบางครั้งมีความส าคัญมากกว่าเงินและเป็นที่ใฝ่หาของพนักงานที่จะก้าวขึ้นไปสู่ระดับ
บริหาร และสร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึนแก่พนักงานได้เป็นอย่างดี 

4.1.4 ค่าจ้างในรูปสถานภาพที่ฝ่ายบริหารยกย่อง (Status Pay) ฝ่ายบริหารจะให้
ความส าคัญยกย่องแก่พนักงานในต าแหน่งหน้าที่การงานที่เขาประจ าอยู่สอดคล้องกับค่านิยมและการ
ยอมรับทางสังคม ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารว่าจะมีความนึกคิดในการจ่ายค่าจ้างในรูปค่าฐานะ ค่า
เกียรติและศักดิ์ศรีให้เป็นก าลังใจแก่พนักงานของตนแค่ไหนเพียงใดด้วย 

4.1.5 ค่าจ้างในรูปองค์การที่มีหลักการที่ดี (Meta-goals Pay) พนักงานที่เลือก
ท างานในบริษัทที่มั่นคงและทันสมัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์และหลักการดีเยี่ยม (Supra-goals) ก็เท่ากับ
พนักงานผู้นั้นได้รับค่าจ้างตอบแทนในรูปความมั่นคงและก้าวหน้า ได้แก่ 

 1. หลักความพอเพียง (Adequacy) คือ การจ่ายค่าจ้างขั้นต่ าให้เป็นไปตาม
กฎหมายก าหนด กล่าวคือ จะต้องพอเพียงที่ลูกจ้างจะยังชีพอยู่ได้โดยเฉลี่ยทั่วๆ ไป 

 2. หลักความยุติธรรม (Equity) ซึ่งบางครั้งรวมไปถึงจริยธรรมของมนุษย์ที่
ยากจะควบคุมได้ เพราะถือเป็นการสร้างความพึงพอใจและรักษาไว้พนักงานให้อยู่กับองค์กร 

 3. หลักดุลยภาพ (Balance) หลักดุลยภาพ หมายถึง ความเหมาะสม
ระหว่างค่าจ้างและผลประโยชน์อ่ืนๆ ระหว่างค่าจ้างที่เป็นเงินและที่เป็นค่าทางสังคม กลุ่มงานที่มี
ลักษณะคล้ายกันควรได้ค่าจ้างเท่ากัน  

 4. หลักควบคุม (Control) การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งจ าเป็น 
เพราะการลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและการประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหัวใจของการบริหาร การ
ควบคุมจึงเป็นหลักการของการวางแผนและบริหารเงินเดือน และเป็นเครื่องมือน าทางไปสู่จุดหมายที่
ตั้งใจไว้ได้  

 5. หลักความมั่นคง (Security) หลักความมั่นคงหรือเสถียรภาพใน
ความหมายของค่าจ้างเงินเดือนนั้น หมายถึง การปรับปรุงสิ่งที่จะมาคุ้มครองลูกจ้างต่อภยันตรายและ
ความเสี่ยงภัยต่างๆ ให้ดีขึ้น เช่น การประกันชราภาพ เกษียณอายุ ทุพพลภาพ เจ็บป่วยหรือตาย
เนื่องจากอุบัติเหตุในงาน การว่างงาน เป็นต้น 

 6. หลักล่อใจให้ท างาน (Incentives) ระบบค่าจ้างที่ดีจะล่อใจให้พนักงาน
ขยันขันแข็งสร้างงานให้บริษัทเจริญ ค่าจ้างมีความหมายโดยตรงต่อการกระตุ้นให้ลูกจ้างท างานให้บรรลุ
มาตรฐานและเกินมาตรฐานที่ก าหนดไว้   

 7. หลักการต่อรองค่าจ้างแลกค่าเหนื่อย (Pay-and-Effort Bargain) หลัก
ล่อใจให้ท ามักจะผูกพันอย่างใกล้ชิดกับการที่ลูกจ้างจะเรียกร้องผลตอบแทนหรือค่าจ้างแลกกับค่า
เหนื่อยของเขาที่ลงแรงไป 

 8. หลักการยอมรับ (Acceptability) หลักการที่ดีอันสุดท้ายได้แก่หลักการ
ยอมรับการวางแผนและบริหารค่าจ้างในองค์การของโลกเสรีจะต้องให้พนักงานได้มีโอกาสศึกษาและ
รับรู้ด้วยเขาอาจจะเห็นจุดอ่อนและจุดแข็ง ติชมและวิพากษ์วิจารณ์ แสดงข้อคิดและเสนอแนะเพ่ือ
ประมวลความพอใจเข้าด้วยกันและอย่างถูกต้องตามหลักวิชา เ พ่ือว่าเขาจะได้ยอมรับและยึดถือปฏิบัติ
ต่อไปหากเมื่อ การยอมรับมีมากขึ้นการต่อต้านท่ีค่อยๆ ลดลง 
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4.2. วัตถุประสงค์ในการให้ค่าตอบแทน 
4.2.1 เ พ่ือสรรหาบุคคลเข้าท างานในองค์การ (To recruit people to the 

organization) เพราะการก าหนดอัตราค่าจ่าง และเงินเดือนเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลมาสมัครท างาน ท าให้
สามารรถเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าปฏิบัติงาน 

4.2.2 เพ่ือควบคุมต้อนทุนค่าใช้จ่าย (To control payroll costs) การก าหนด
อัตราค่าจ้างเป็นไปตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยอาศัยตารางค่าจ้างและประเภทของงาน
ประกอบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารสามารถควบคุมการจ่ายเงินค่าจ้างและเงินเดือนให้
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

4.2.3 เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (To satisfy employees) การ
ก าหนดอัตราค่าจ้างเงินเดือนอย่างยุติธรรมเสมอภาพ จะเป็นการสร้างความพึงพอใจในการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดขวัญ และก าลังใจในการท างาน 

4.2.4 เ พ่ือจูง ใจให้ผู้ปฏิบัติ งานท ากันอย่ างมีประสิทธิภาพ (To motivate 
employees to superior performance) การก าหนดอัตราค่าจ้างและเงินเดือนที่เหมาะสม จะเป็น
การจูงใจให้คนงานท างานอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่องค์การ 

4.3. หลักในการก าหนดค่าตอบแทน 
การประเมินค่างานเป็นกระบวนการส าคัญในการก าหนดค่าตอบแทน ผู้มีหน้าที่

ก าหนดค่าตอบแทนจะต้องท าการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินค่างาน ตลอดจนน าข้อมูลที่มี่อยู่มาใช้
ประกอบการจัดเรียงล าดับงานตามความส าคัญ โดย ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์67 ได้อธิบายว่าเพ่ือก าหนด
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยที่การประเมินค่างาน สามารถกระท าได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินค่างานเชิงคุณภาพ วิธีการนี้ผู้ท าหน้าที่ประเมินค่างานจะท าการ
จ าแนก เปรียบเทียบ และจัดล าดับงานตามความส าคัญ 

2. การประเมินค่างานเชิงปริมาณ วิธีการนี้ผู้ท าหน้าที่ประเมินค่างานจะท าการ
วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละงานในรูปของตัวเลข 
 ข้อมูลที่ได้จากการประเมินค่างานถือเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดค่าตอบแทนของ
บุคลากรเนื่องจากการประเมินค่างานจะท าการเปรียบเทียบและจัดเรียงงานตามล าดับความส าคัญ โดย
ผู้ท าหน้าที่ก าหนดค่าตอบแทนสามารถน าข้อมูลมาใช้งานได้โดยตรง  
 ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ยังไม่ใช่ค าตอบสุดท้ายที่บ่งชี้ถึงความส าเร็จของการบริหาร
งานบุคคล อย่างไรก็ตามความซับซ้อนของการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ 
เช่นบรรยากาศในการท างาน ความมั่นคงในการท างาน การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม เป็นต้น 

5. สวัสดิการ   
 สวัสดิการ หมายถึง ผลประโยชน์อ่ืนๆ ของบุคลากรที่องค์กรจ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน

และค่าจ้าง ผลประโยชน์ดังกล่าวอาจจ่ายเป็นเงินสด สินเชื่อ สิ่งของ หรือการบริการสุขภาพอนามัย 
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  เช่น อาหาร ค่าพาหนะ ภาษีเงินได้ที่องค์กรออกให้ เสื้อผ้า ที่พัก
อาศัย เป็นต้น 
                                                           

67 ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน), 2547), 223-225. 
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 สวัสดิการเป็นสิ่งที่องค์การหรือนายจ้างเป็นผู้จัดหาให้แก่บุคลากร เช่น ที่อยู่อาศัย ค่า
เล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล อาหารกลางวัน และวันหยุดพิเศษ เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดหาในสิ่งที่
นอกเหนือจากค่าจ้างที่จ่ายให้โดยตรง โดยถือเสมือนเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้าง ซึ่งถือ
เป็นสิ่งที่องค์การสมควรปฏิบัติ เพ่ือธ ารงรักษาและจูงใจบุคคลที่มีความสามารถให้ร่วมงานกับองค์การ 
ปัจจุบันการจัดสวัสดิการในองค์การมีความส าคัญต่อขวัญ ก าลังใจ การธ ารงรักษาบุคลากร และความ
ทุ่มเทที่บุคลากรมีให้กับองค์การ68  

5.1. ประเภทของสวัสดิการ จ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. สวัสดิการตามกฎหมาย หมายถึง สวัสดิการ ประโยชน์ และบริการที่องค์การ

จัดสรรให้กับบุคลากรตามข้อก าหนดของกฎหมาย เช่น บริการด้านสุขอนามัย ห้องพยาบาล และห้อง
สุขา เป็นต้น การจัดสวัสดิการตามข้อก าหนดของกฎหมายมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการพ้ืนฐานของบุคลากรในสถานประกอบการ ส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร 

2. สวัสดิการนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด หมายถึง สวัสดิการ ประโยชน์ และ
บริการที่องค์การจัดให้กับบุคลากรด้วยความเต็มใจองค์การ ความร่วมมือระหว่างองค์การและบุคลากร 
หรือการร้องขอจากบุคลากร โดยสวัสดิการที่ให้จะอยู่นอกเหนือจากข้อก าหนดของกฎหมาย เช่น รถ
รับส่ง ที่อยู่อาศัย เงินช่วยเหลือพิเศษ กิจกรรมนันทนาการและกีฬา เป็นต้น 

5.2. หลักการจัดสวัสดิการ 
1. ตอบสนองความต้องการ เนื่องจากระบบสวัสดิการมีวัตถุประสงค์ส าคัญในการ

ตอบสนองต่อความต้องการด้านต่างๆ ของสมาชิก ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่จัดการด้านสวัสดิการจึงต้อง
พยายามค้นหา วางแผนให้สวัสดิการ ประโยชน์และบริการในส่วนที่บุคลากรต้องการ เพ่ือให้เขาสามารถ
น าสิ่งที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งตนเองและครอบครัวได้อย่างเต็มที่  และก่อให้เกิดความรู้สึก
ผูกพันกับหน่วยงาน 

2. การมีส่วนร่วม เนื่องจากบุคลากรจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากระบบ
สวัสดิการที่องค์การธุรกิจจัดให้ ดังนั้นการจัดสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพสมควรเปิดโอกาสให้สมาชิกมี
ส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือให้บุคลากรเกิดความเข้าใจ การยอมรับ และได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ประการส าคัญ จะท าให้ระบบสวัสดิการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก
ได้อย่างแท้จริง 

3. ความสามารถในการจ่าย ระบบสวัสดิการของธุรกิจจะมีค่าใช้จ่ายทั้ งโดย
ทางตรงและทางอ้อมแก่องค์การ ต้องมีความเหมาะสมกับความสามารถในการลงทุนและการด าเนินงาน
ขององค์การธุรกิจด้วย มิฉะนั้น อาจก่อให้เกิดภาระทางการเงินและการด าเนินงาน ตลอดจนผลกระทบ
ทางด้านความรู้สึกต่อบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

4. ความยืดหยุ่น ความต้องการที่หลากหลายในสังคมปัจจุบัน ท าให้ระบบ
สวัสดิการที่มีประสิทธิภาพต้องถูกจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกแต่ละคนมากที่สุด 
ตลอดจนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งบุคลากรและ
องค์การตลอดจนไม่สูญเปล่าในการลงทุน 
                                                           

68 เรื่องเดียวกัน, 238-245. 
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5. ประสิทธิภาพของการท างาน เนื่องจากสวัสดิการมีวัตถุประสงค์ที่จะจูงใจให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ดังนั้นการจัดระบบสวัสดิการจึงต้องค านึงถึงผลลัพธ์ที่ได้จาก
การด าเนินงาน เช่น ลดภาระทางเศรษฐกิจ ช่วยให้การด ารงชีวิตง่ายขึ้น ส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย 
เป็นต้น ซึ่งจะท าให้บุคลากรไม่ต้องกังวลกับสิ่งแวดล้อม และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ความสามารถ 

สวัสดิการ ประโยชน์ และบริการที่องค์การจัดให้กับพนักงานทั้งตามที่กฎหมาย
ก าหนดและจัดขึ้นด้วยความสมัครใจ จะเปรียบเสมือนกุญแจส าคัญที่จะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง ตลอดจนช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์การและพนักงานในการพัฒนากิจการของ
องค์การให้มั่นคงและก้าวหน้าต่อไป  อย่างไรก็ตามชนิดของสวัสดิการ  มีดังต่อไปนี้ 

1. บริการด้านสุขภาพ (Health Services)  
2. บริการด้านความปลอดภัย (Safety Services)  
3. บริการด้านความมั่นคง (Security Services)  
4. การจ่ายค่าตอบแทนในวันหยุดตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต (Payment for 

Entitle leave)  
5. บริการด้านการศึกษา (Education Services)  
6. บริการด้านเศรษฐกิจ (Economic Services)  
7. บริการนันทนาการ (Recreational Services) 
8. บริการให้ค าปรึกษา (Counseling Services)  
9. โบนัสและเงินสวัสดิการ (Bonuses and Award)  
10.บริการอ่ืนๆ (Other Services)  

 ในการก าหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการนั้นขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการ
ท างาน และภาพรวมแนวโน้มของการเติบโต ทั้งที่เป็นผลก าไร และที่เป็นความเชื่อมั่นของผู้ที่มีส่วนได้
เสียของการด าเนินงาน อย่างไรก็ตามในการบ่งชี้ว่าการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น 
กระบวนการวัด และตัดสินจึงมีบทบาทส าคัญ นั่นคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน    
การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ระบบหรือกระบวนการที่องค์กรจัดท าขึ้นมา 

เพ่ือหาคุณค่าของบุคลากรในแง่ของการปฏิบัติงานอันได้แก่ การก าหนดบุคคลที่ท าหน้าที่ประเมินผล
การปฏิบัติงาน  วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ดิไวดี (Dwivedi R.S.)69  ได้ให้กล่าวเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ว่า เป็น
หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องพิจารณาว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับ
มอบหมายได้มีประสิทธิภาพเพียงไร มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงเรื่องใดบ้าง ตลอดจนศักยภาพเพียง
พอที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นหรือไม่    

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นระบบ (Systematic  Process) ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือ
ท าการวัดคุณค่าของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด ว่าเหมาะสมกับมาตรฐาน
                                                           

69 Dwivedi R.S., Management of Human Resources (New Delhi:  Oxford & IBH 
Publishing, 1985), 159. 
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ที่ก าหนดและเหมาะสมกับรายได้ที่บุคลากรได้รับจากองค์การหรือไม่ ตลอดจนใช้ประกอบการพิจารณา
ศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สูงขึ้นไป และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์70 ได้กล่าวถึง 
วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้ 

1.  ใช้พิจารณาความเหมาะสมในการให้ผลตอบแทนแก่บุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง 
หรือ ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ว่ามีความสอดคล้องกับงานที่บุคลากรปฏิบัติเพียงใด 

2. ใช้พิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในต าแหน่งงานของบุคลากร ว่ามีความ
เหมาะสมเพียงใด ต้องมีการปรับปรุง พัฒนา ฝึกอบรม หรือปรับย้ายอย่างไร เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม
และสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  ใช้ประกอบการพิจารณาการเปลี่ยนต าแหน่งของบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจะแสดงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งถือเป็นปัจจัยในการพิจารณาความ
ดีความชอบของบุคลากร 

4.  ใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร ผลลัพธ์ที่ได้จาก
การประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ว่าบุคลากรสมควรที่จะได้รับการฝึกอบรมและการ
พัฒนาในรูปแบบใด 

5.  ใช้ประกอบการจดบันทึกข้อมูลส่วนตัวของบุคลากร  ผลลัพธ์ที่ ได้จากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจะถูกบันทึกลงในทะเบียนประวัติของบุคคล เพ่ือให้ฝ่ายบริหารสามารถน า
ข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการ 

6. ใช้ประกอบในการบริหารงานในด้านต่างๆ เช่น การสร้างความยุติธรรม และการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์การ เป็นต้น เพ่ือก่อให้เกิดบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่ดีและ
เสริมสร้างศักยภาพโดยรวมขององค์การ 

อนึ่ง ผลลัพธ์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานจะมีผลเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของ
บุคลากรภายในองค์การ อันจะส่งผลกระทบถึงขวัญและก าลังใจของบุคลากร  ตลอดจนประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานขององค์การในอนาคต ผู้ที่มีหน้าที่ท าการประเมินผลสมควรต้องมีความเข้าใจในหลักการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

1.  ผู้ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจในหลักการและเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินผลว่ามีข้อดี ข้อเสีย และขอบเขตอย่างไร เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานแต่ละชนิดได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 

2.  การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องกระท าอยู่ตลอดเวลา
ตามความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้ถูกประเมินทุกคน 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการประเมินค่าของผลการปฏิบัติงาน มิใช่การ
ประเมินค่าบุคคล ดังนั้นผู้ท าการประเมินต้องให้ความสนใจกับคุณลักษณะที่ส าคัญของแต่ละงานและ
ผลลัพธ์ที่ได้เป็นส าคัญ 

4.  การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานทุกคน  
ตลอดจนบุคคลที่ได้รับมอบหายจากองค์การ 
                                                           

70 ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด 
มหาชน, 2547), 195-204. 
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5.  การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีทั้งความเที่ยงตรง (Validity) และมีความเชื่อถือ
ได้ (Reliability) เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และมีความยุติธรรมกับทุกฝ่าย 

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีการแจ้งผลลัพธ์ของการประเมิน (Feedback)  
แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บุคลากรที่ถูกประเมินได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของตนในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามความต้องการขององค์การหรือไม่  และสมควรต้องพัฒนาปรับปรุง
อย่างไร 

ทั้งนี้ ธัญญา พลอนันต์71 ได้จ าแนกวิธีการวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ไว้ดังต่อไปนี้ 

1. กระจายตามหลักสถิติ (Statistical Distribution)   
2. จัดล าดับตามผลการท างาน (Ranking)   
3. ตรวจสอบรายการตามระยะเวลา (Check List)   
4. เทียบกับผลการปฏิบัติงานมาตรฐาน (Field Review)  
5. เทียบกบัแผนงานหรือรายงานผลการด าเนินการ (Work Report)   
6. ประเมินโดยกลุ่ม (Group Appraisal)   
7. ประเมินโดยใช้เหตุการณ์ส าคัญ (Critical Incidents)   
8. ประเมินตามผลงานเทียบกับเป้าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (Appraisal by Results)   
9. ประเมินตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ล่วงหน้า (Appraisal by Objectives)   
10. ประวัติการมาปฏิบัติงาน (Attendance Report)   
11. เปรียบเทียบมาตราส่วน (Graphic Rating Scale)   
12. แบบผสมหลากหลายประเด็น (Mixed  Appraisal) 
อย่างไรก็ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นจะส่งผลดีกับองค์การได้ก็ต่อเมื่อ มีการ

น าผลลัพธ์จากการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้   
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์72 ได้อธิบายรูปแบบของการน าผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินผล

การปฏิบัติงานไปใช้ ดังต่อไปนี้ 
1. การน าผลไปใช้ตามวัตถุประสงค์การน าผลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานไป

ใช้ในลักษณะนี้ สามารถกระท าได้เป็น 4 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
1.1 การก าหนดค่าตอบแทน   
1.2 การเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง   
1.3 การปรับปรุงการปฏิบัติงาน   
1.4 การจ้างงาน   

                                                           
71 ธัญญา ผลอนันต์, การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล: แนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน 

(กรุงเทพฯ: อินโนกราฟฟิกส์, 2546), 33-35. 
72 ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด 

มหาชน, 2547), 209. 
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2.  การแจ้งผลการประเมิน การแจ้งผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น
การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่พนักงานเพ่ือให้รับทราบว่าตนองปฏิบัติงานอยู่ในระดับใด
สมควรที่จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือไม่เพียงใด 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรมีทั้งการประเมินผลเชิงปริมาณ ข้อมูลที่ใช้จะเป็น
ตัวเลข สถิติ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคน และข้อมูลเชิงคุณภาพที่เป็น
ภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และประสิทธิภาพในการจัดการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ โดยเกิดผล
เชิงบวกมากกว่าผลด้านลบ ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงต้องค านึงถึงข้อมูลใน 2 มิตินี้อย่าง
รอบคอบมากที่สุด  

7. การพ้นออกจากงาน   
การพ้นออกจากงาน หมายถึง ขั้นตอนกระบวนการที่องค์กรจัดท าขึ้นเพ่ือเตรียมความ

พร้อมในการเกษียณอายุหรือการต้องออกจากงานที่มิใช้การกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การพ้นออกจากงานของ

บุคลากร การที่บุคลากรได้พ้นสภาพการท างานในองค์การ เป็นแนวความคิดด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่มี
การตระหนักถึงความส าคัญของคนมากข้ึน  

ภิญโญ สาธร73 ได้ให้ความหมายของการให้พ้นจากงานไว้ว่า หมายถึง การที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่พ้นจากการงานและหมดสิทธิที่จะได้รับเงินเดือนของหน่วยงานตลอดไป และภิญโญ สาธร ได้
ระบุสาเหตุส าคัญในการพ้นจากงาน มีดังต่อไปนี้ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านวินัยการให้ออก
จากงานเพราะหย่อนสมรรถภาพ การให้ออกจากงานเมื่อคราวให้เกษียณอายุ การให้ออกจากงานเมื่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่กระท าความผิดอย่างหนัก 

ดังนั้นการให้พ้นจากงานของบุคลากรจึงเป็นกระบวนการที่จะท าให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
พ้นจากอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบจากหน่วยงานที่สังกัดไป อันมีสาเหตุที่แตกต่างกันไป มีทั้งสมัคร
ใจและไม่สมัครใจ พ้นจากการท างานชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ 

แต่อย่างไรก็ตามหากมองในแง่ของทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อองค์กรแล้ว เมื่อบุคคล
ได้อุทิศเวลาทั้งชีวิตท างานให้แก่องค์การแล้ว ยามที่เขาเลี้ยงดูตัวเองไม่ได้เนื่องจากทุพพลภาพอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือจากเกษียณอายุบุคคลเหล่านั้นควรได้รับการตอบแทนจากองค์การ เพ่ือ
ท าให้ชีวิตบั้นปลายมีความสุข พะยอม วงศ์สารศรี74 ได้ให้ความหมายของการพ้นจากงานอีกด้านหนึ่งก็คือ   

การพ้นจากงาน หมายถึง การพ้นออกจากสภาพการท างาน เนื่องจากการลาออก ทุพพล
ภาพ และเกษียณอายุ 

ดังนั้นองค์กรและฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องค านึงถึงบุคคลที่ท างานกับองค์กร
จนครบเกษียณ หรือจ าเป็นต้องออกจากงานด้วยเหตุผลบางประการ ยกเว้นการกระท าผิดวินัยร้ายแรง 
โดยการจัดเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น การให้
บ าเหน็จ บ านาญ ทุนส ารองเลี้ยงชีพ เงินทดแทน หรือผลตอบแทนในรูปอื่น 

 
                                                           

73 ภิญโญ สาธร, หลักการบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, 2517), 453. 
74 พะยอม วงศ์สารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการ

จัดการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2538), 180-185. 



37 

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างแนวทางการพ้นจากงานแก่องค์กร มีดังนี้ 
1.  ภาพพจน์ขององค์กรในสายตาของบุคคลทั่วไปเป็นไปในทางบวก เพราะสิ่งที่

เชื่อมโยงต่อแนวความคิดอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย เช่น ความศรัทธาองค์กร การสนใจอุดหนุนผลผลิต
ขององค์กร 

2.  พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่มีขวัญและก าลังใจ เพราะได้รับรู้ว่าองค์กรไม่ทอดทิ้ง 
พิทักษ์คุ้มครอง ถึงแม้จะไม่ได้ท างานให้แก่องค์กรแล้ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดผลในด้านความตั้งใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานนั้น 

3.  จูงใจให้ผู้ที่มีความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร เพราะมองว่าองค์กรนี้มีความ
มัน่คงในด้านการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน 
 เมื่อสิ้นสุดกระบวนการบริหารงานบุคคลคือการพ้นออกจากงานในที่นี้มี 2 นัยด้วยกันคือพ้น
ออกจากงานด้วยสิ้นสุดสัญญา หรือการเกษียณอายุตามปกติ และการพ้นออกจากงานก่อนสิ้นสุดสัญญา
หรือการเกษียณอายุซึ่งมี 2 กรณีคือปรับเปลี่ยนต าแหน่งหรือโยกย้ายไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น และการถูก
สั่งให้พ้นจากงานด้วยปัญหาหรือไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด กระบวนการ
ต่างๆ ในการบริหารงานบุคคลจึงมีบทบาทที่ส าคัญในการพัฒนา กระตุ้น ส่งเสริม หรือป้องกันปัญหาที่
เกิดจากการปฏิบัติงานได้ 

 
รูปแบบการบริหารงานบุคคล 

 
 รูปแบบหรือตัวแบบที่ยังคงมีอิทธิพลต่อการน าไปใช้ในการบริหารงานบุคคลขององค์การ 
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งในระบบการบริหารราชการในประเทศไทยด้วย ในการศึกษาแนวคิดการบริหาร
งานบุคคลจากรูปแบบหรือตัวแบบที่ประสบความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับนี้ท าให้ได้ข้อมูลตัวแปรที่
ส าคัญ และน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดภาระงานการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาได้  
 
รูปแบบและแนวคิดการบริหารงานบุคคล 

นักวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์แต่ละส านักได้มีการเสนอแนวคิด รูปแบบ และ
องค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารงานบุคคล ไว้น่าสนใจหลากหลายแนวคิด และเป็นแนวคิดที่ยังมี
อิทธิพล ได้รับความนิยมในแวดวงการบริหารงานบุคคล และถูกน าไปใช้ในการบริหารงานบุคคล มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

เดสเลอร์ (Gary Dessler)75 ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาระงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Management: HRM) ไว้ดังนี้ 1) การคัดเลือก (Selection) 2) การรับสมัครงาน 
(Recruitment) 3) ระ เบี ยบและกฎหมาย  (Employment legislation) 4) วิ นั ยและข้ อบั ง คั บ 
(Discipline) 5) วินัยและข้อบังคับ (Discipline) 6) การพัฒนาบุคลากร (Development) 7) ระบบ
รางวัล (Reward systems) 8) การฝึกอบรม (Training) 9) สหภาพวิชาชีพ (Trade unions) 10) ผลผลิต 
ผลการปฏิบัติงาน (Productivity) 11) การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) 12) การวิเคราะห์งาน (Conducting 
                                                           

75 Gary Dessler, Fundamentals of Human Resource Management, 2nd Edition 
(New York: Prentice Hall, 2012). 
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job analyses) 13) แผนอัตราก าลังและการสรรหา (Planning labor needs and recruiting job 
candidates) 14) การคัด เลือก (Selecting job candidates) 15) การปฐมนิ เทศบุคลากรใหม่  
(Orienting and training new employees) 16) การบริหารอัตราค่าจ้าง (Managing wages and 
salaries) 17) แรงจูงใจและผลประโยชน์ (Providing incentives and benefits) 18) การประเมิน 
(Appraising performance) 19) การสื่อสาร (Communicating (interviewing, counseling, disciplining) 
20) การฝึกอบรมบุคลากร (Training employees, and developing managers) 21) การสร้างความ
ผูกพันต่อภาระหน้าที่ (Building employee commitment) 22) ความเสมอภาค (Equal opportunity 
and affirmative action) 23) สุขภาพและความปลอดภัย (Employee health and safety) 24) 
แรงงานสัมพันธ์ (Handling grievances and labor relations) 25) การก าหนดเป้าหมาย (Goal 
setting) 26) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance appraisal) 27) ระบบรางวัล (Reward 
systems) 28) แผนพัฒนาวิชาชีพ (Career planning and development) 29) การบริหารความ
หลากหลายของบุคลากร(Managing workforce diversity) และ 30) สุขภาพอนามัย (Employee 
wellness) 

โบซอล และเพอร์เซลล์ (Boxall and Purcell)76 ได้สรุปขอบข่ายงานบริหารทรัพยากร
บุคคลตามตามแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (strategy and human resource 
management: SHRM) ไว้ดังนี้  1) การก าหนดกลยุทธ์ (Corporate strategy) 2) สภาพแวดล้อม
ภายใน (Internal environment) 3) สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment) 4) กลยุทธ์
เชิงธุรกิจ (Business strategy) 5) กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (Human resource strategy) 6) การจัด
วางตัวบุลากร (Employee separation) 7) ระเบียบและกฎหมาย (Laws regulating employees) 
8) สารสนเทศบุคลากร (HR information systems (HRIS)) 9) การบรรจุพนักงาน (Staffing) 10) การ
ฝึกอบรม (Training) 11) การจัดการประสิทธิภาพ (Performance management) 12) ค่าตอบแทน 
(Compensation) และ 13) แรงงานสัมพันธ์ (Labor relations)  

เบียร์และคณะ (Beer et al.)77 ได้เสนอแนวคิดรูปแบบการบริหารงานบุคคล The Harvard 
model โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situational factors) 2) ความ
สนใจของผู้ที่ เกี่ยวข้อง (Stakeholder interests) 3) สมรรถนะของบุคลากร (competence of 
employees) 4) ความผูกพันต่อหน้าที่ (commitment of employees) 5) ระดับความสอดคล้องกัน 
(degree of congruence) และ 6) ต้นทุนการพัฒนาบุคลากร (cost effectiveness of HRM practices)  

เบคเกอร์ และคณะ78 ได้เสนอแนวคิด HR scorecard โดยมีองค์ประกอบภาระงานการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ดังต่อไปนี้ 1) การบริหารค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (Managing HR-

                                                           
76 Peter F. Boxall and John Purcell, Strategy and Human Resource 

Management (Palgrave Macmillan, 2003). 
77 Beer, M., Spector, B., Lawrence, P. R., Mills, D.Q., Walton, R. E., A Conceptual 

View of HRM. in Managing Human Assets (New York: Free Press, 1984). 
78 Alan Price, Human Resource Management in a Business Context, 3rd 

edition (Thomson Learning, 2007). 
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related costs) 2) มูลค่าและผลตอบแทนของการพัฒนาบุคลากร (HR's value provided and 
return on HR investment) 3) การประเมินความพึงพอใจ (Assessing HR customer satisfaction) 
แผนกลยุทธ์ด้านบุคลากร (HR strategic planning) 4) การสนับสนุนด้านบุคลากร (HR support for 
organization's sustainability) 5) ความพึงพอใจของบุคลากร และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
(Employee satisfaction, engagement and performance) 6) ความผูกพันต่อหน้าที่และความ
ภักดี (Employee commitment and loyalty) 7) การสร้างทางเลือกของการจ้าง (Employer of 
choice reputation) 8) ความสัมพันธ์และความร่วมมือ (Partnership/relations between HR and 
Business Groups) 9) สมรรถนะหลั ก  (HR's core competencies) 10) การสนับสนุนภารกิ จ 
(Supporting organization's mission, vision and values/integrity) 11) ประสิทธิภาพขององค์กร 
(Organizational effectiveness) 12) การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (Supporting innovation 
and entrepreneurship) 13) โครงสร้างองค์กร (Organizational structure, work organization, 
teams) 14) การออกแบบและการจัดการรางวัลและการรับรู้  (Design and administration of 
reward & recognition programs) 15) การวางแผนและบริหารค่าตอบแทน (Compensation 
planning and administration) 16) การวางแผนและบริหารผลประโยชน์ของบุคลากร (Employee 
benefits planning and administration) 17) การรับสมัครและการจัดวางตัวบุคคล (Recruiting & 
hiring of the right people in the right jobs on a timely basis) 18) การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
(New employee on-boarding/orientation) 19) การเสริมสร้างความไว้วางใจ (Enhancing trust 
between company leadership and employees) 20) สัดส่วนความไว้วางใจผู้บริหารระดับสูง 
(HR's stature with and trust from executive management) 21) ความไว้วางใจของบุคลากร 
(Employee trust in HR management and staff) 22) การหมุนเวียนและการรักษาบุคลากร 
(Managing employee turnover/retention) 23) การวางแผนอัตราก าลัง (Workforce planning 
and execution) 24) การจัดการแรงงานสัมพันธ์ (Management/employee relations) 25) การ
ประเมินสมรรถนะ (Assessing leadership and staff competencies/skills) 26) การพัฒนาและ
ฝึกอบรม (Training and development) 27) การประเมินและพัฒนาภาวะผู้น า  (Leadership 
assessment and development) 28) การวางแผนความหลากหลายของบุคลากร (Workforce 
diversity planning and execution) 29) การว างแผนระยะยาว  (Succession planning) 30) 
สารสน เทศความสามารถบุ คล ากร  ( HRIS information/data availability and access) 31)
ประสิทธิผลของกระบวนการ (HR process effectiveness) 32) การบริหารนโยบายและความเป็น
ธรรมต่อผู้รับบริการ (HR process and policy consistency/fairness for HR customers) 33) การ
ลดความเสี่ยงทางกฎหมาย Mitigating (risks related to non-compliance with Federal & State 
regulations/laws, policies and labor contracts) 34) ความรับผิดชอบของบุคลากร (HR staff 
accountability) 35) กลยุทธ์การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร (HR staff knowledge & 
skills in strategic areas) 36) ความผูกพันต่อภารกิจ (HR staff commitment) 37) การออกแบบ
การบริหารประสิทธิภาพของการท างาน (Designing and administering performance management
) 38) การประเมินและการเสริมสร้างการสื่อสารภายในทั่วทั้งองค์กร (Assessing and strengthening 
internal communications throughout the organization) และ39) การบริหารโครงการให้ความ
ช่วยเหลือพนักงาน (Administering employee assistance program) 
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เบคเกอร์ (Becker)79 ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์ (human capital model) โดย
มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1) ความสามารถโดยธรรมชาติ (Innate ability) 2) การฝึกหัด (Schooling)   
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกหัดบุคลากร (School quality and non-schooling investments) 4) การ
ฝึกอบรม (Training) และ 5) อิทธิพลของตลาดแรงงาน (Pre-labor market influences)  

เกสท์  (Guest)80 น า เสนรู ปแบบการบริหารทรัพยากรบุ คคล (Guest model) มี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM strategy) การปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (HRM practices) ผลลัพธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM outcomes) ผลลัพธ์
เชิงพฤติกรรม (Behavior outcomes) ผลลัพธ์เชิงประสิทธิภาพ (Performance outcomes) และ
ผลลัพธ์ทางการเงิน (Financial outcomes)  

กอดาร์ด (Godard J.)81 ได้น าเสนอแนวคิดการพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากร (The 
People - Performance framework) โดยมีองค์ประกอบดังนี้  1) การปฏิบัติการงานบุคคล (HR 
practice) 2) ความสามารถ (Ability)  3) แรงจูงใจ (Motivation) 4) โอกาส (Opportunity)  5) 
โครงสร้างการจัดการ (Line managers) 6) ผลการบริหารงานบุคคล (HR related outcomes) 7) 
พฤติกรรมการตัดสินใจ (Discretionary behavior)  และ 8) ผลการด าเนินงาน  (Performance 
outcomes)  

ไรท์และนิชิ (Wright, P. M., Nishii, L. H.)82 เสนอแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
Wright and Nishii model โดยมีรายละเอียดดังนี้  1) เป้าหมายการพัฒนาบุคลากร (Intended HR 
practices) 2) การปฏิบัติการจริง (Actual HR practices)  3) การรับรู้การปฏิบัติ งานบุคลากร 
(Perceived HR practices)  4) ผลการปฏิบัติ งาน (Employee reactions (affective, cognitive, 
behaviour)) 5) ประสิทธิภาพขององค์กร (Organization performance) 

โบซอล และเพอร์เซลล์ (Boxall and Purcell)83 ได้เสนอรูปแบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (Boxall and Purcell model) โดยมีรายละเอียดดังนี้  1) ความมุ่งหมายของการจัดการ 
(Management intentions) 2) การปฏิบัติการการจัดการ (Management actions) 3) การรับรู้ของ
บุคลากร (Workforce perceptions) 4) ผลลัพธ์และการตอบสนองของบุคลากร (Workforce 
responses and outcomes) และ 5) ผลลัพธ์ขององค์กร (Organizational outcomes) 
                                                           

79 Becker, B. E., Huselid, M. A., ad Ulrich, D., The HR scorecard: Linking people, 
strategy, and performance (Boston, MA: Harvard Business School Press, 2001). 

80 Guest, D.E., “Human resource management and industrial relations,” Journal 
of Management Studies 24, 5 (1987): 503–521. 

81 Godard J., “A critical assessment of the high performance paradigm,” British 
Journal of Industrial Relations 42, 2 (2004): 349–378. 

82 Wright, P. M., and Nishii, L. H., Strategic HRM and organizational behaviuor: 
integrating multiple levels of analysis, accessed September 15, 2015, available from: 
http://ilr.corneli.edu/CAHRS 

83 Peter F. Boxall and John Purcell, Strategy and Human Resource 
Management 3nd ed. (Palgrave Macmillan, 2008). 
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ยูจีน เค จอร์นสัน (Eugene K. Johnson)84 ได้เสนอแนวคิดรูปแบบการบริหารงานบุคคล
แบบต้นแบบการปฏิบัติงาน (BEST PRACTICE MODEL) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ความมั่นคงและ
ตลาดแรงง าน  (Employment security and internal labour markets) 2) การคั ด เลื อกและ
กระบวนการ (Selective hiring and sophisticated selection) 3) ภาพรวมของการฝึกอบรม การ
เรียนรู้และการพัฒนา (Extensive training, learning and development) 4) การมีส่วนร่วมของ
บุ คลากร  (Employee involvement, information sharing and worker voice) 5) การจั ดการ
ทีมงาน (Self-managed teams/team working) 6) ผลตอบแทนที่สู งบนประสิทธิภาพ (High 
compensation contingent on performance) และ 7) การลดช่องว่าง (Reduction of status 
differential/ harmonization) 

เบคเกอร์ และคณะ 85 ได้น าเสนอรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยง
สมรรถนะ (HRM-Performance link model) มีองค์ปรกอบดังต่อไปนี้  1) การริเริ่มยุทธศาสตร์  
(Business and strategic initiatives) 2) การออกแบบระบบพัฒนาบุคลากร (Design of HRM 
system) 3) ทักษะ แรงจูงใจ การออกแบบงานและโครงสร้าง (Employee skills Employee 
motivation Job design and work structures) 4) ผลผลิตที่สร้างสรรค์ (Productivity Creativity 
Discretionary effort) 5) การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน (Improved operating performance) 6)  
ผลก าไรและการเติบโต (Profit and growth) 7) มูลค่าการตลาด (Market value) 

ข้อสังเกตประการหนึ่งที่ได้รับจากการศึกษากลุ่มแนวคิด รูปแบบการบริหารงานบุคคล
ดังกล่าวข้างต้นจะพบว่าส่วนมากให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพ ควบคู่กับความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ซึ่งหากพิจารณาบริบทของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาของไทย ยังพบว่ายังต้องพัฒนา ปรับปรุง
ข้อกฎหมายต่างๆ เพ่ือให้สภาพของการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแข่งขันได้ 
 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
 

การศึกษาภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายบุคคล โดยศึกษา วิเคราะห์และ
สรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ภารกิจการบริหารงานบุคคล ทั้งในและต่างประเทศ แล้วน าข้อสรุปที่ได้มา
สังเคราะห ์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 
 
 

                                                           
84 Eugene K. Johnson, “The Practice of Human Resource Management in New 

Zealand: Strategic and Best Practice,” Asia Pacific Journal of Human Resources                      
38, 2 (July 2000): 69–83. 

85 Becker, B. E., Huselid, M. A., Pickus, P. S., and Spratt, M. F., “Human Resource 
Management HR as a source of shareholder value,” research and recommendations 
36, 1 (1997): 39-47. 
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ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ผู้วิจัย
ได้ศึกษารวบรวมระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ ที่ปรากฏและประกาศใช้เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน และสถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 255386 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 ในมาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.254687 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ .ศ.2546มาตรา 39 
สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34 (2) มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วน
ราชการนั้น ๆ โดยให้มีผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็น 
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. บริหารกิจการของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทาง
ราชการและของสถานศึกษา รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

2. ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ   
สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ 

3. เป็นผู้แทนของสถานศึกษา ในกิจการทั่วไป การท านิติกรรมสัญญาในราชการของ
สถานศึกษา ตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ ตามท่ีได้รับมอบอ านาจ 

4. จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

5. อ านาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

6. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย จาก รมต.ปลัด เลขาธิการ ผอ.เขต และงานอ่ืนที่
กระทรวงมอบหมาย 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ .ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 255388 

                                                           
86 “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127, ตอนที่ 45 

ก (22 กรกฎาคม 2553): 1. 
87 “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546,” ราชกิจจา

นุเบกษา เล่ม 120, ตอนที่ 62 ก (22 กรกฎาคม 2553): 13. 
88 “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547,”                 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121, ตอนพิเศษ 79 ก (23 ธันวาคม 2547): 22.): 13. 
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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553  

มาตรา 2 ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชา และมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
1. ควบคุม ดูแล ให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับ นโยบาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคบั หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขต ก าหนด 
2. พิจารณาเสนอความดีคงวามชอบ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ข้าราชการ ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. จัดท ามาตรฐาน ภาระงานของข้าราชการ 
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการ เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขต 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ใน พรบ .นี้ กฎหมายอ่ืน หรือตามที่ อ.ก.ค.ศ.ก าหนด 

หรือคณะกรรมการสถานศึกษาก าหนด 
มาตรา 29 การด าเนินการตาม พรบ.นี้ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหว่างบุคคล และหลักการได้รับการปฏิบัติและการคุ้มครอง
สิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

มาตรา 35 วัน เวลา ท างาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจ าปี และ
การลาหยุดราชการ ของข้าราชการฯ ให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

มาตรา 41 ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะมีในหน่วยงานการศึกษาใด
จ านวนเท่าใด และต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอย่างใด ให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

มาตรา 42 ให้ ก.ค.ศ. จัดท ามาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐานต าแหน่ง
ทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้เป็นบรรทัดฐานทุกต าแหน่ง  ทุกวิทยฐานะ
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โดยค านึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิการศึกษา การอบรม ประสบการณ์ 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่  

ในการจัดท ามาตรฐานต าแหน่งทุกต าแหน่ง ให้จ าแนกต าแหน่งเป็นประเภทและสายงาน
ตามลักษณะงาน และจัดต าแหน่งในประเภทและสายงานที่มีลักษณะงานอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึง
กันให้อยู่ในต าแหน่งประเภทหรือสายงานเดียวกัน หรือโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกัน โดยแสดงชื่อ
ต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งของ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งนั้น 

มาตรา 72 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือว่า
ผู้นั้นมีความชอบสมควรได้รับบ าเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นบันทึกค าชมเชย รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ 
หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

มาตรา 76 หน่วยงานทางการศึกษามีหน้าที่จัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการฯมาตรา  79 ให้
ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและมีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  
เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะ
ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ ตาม



44 

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดมาตรา 81 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด  

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือเป็นความต้องการของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผู้บังคับบัญชาอาจส่งหรืออนุญาตให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินเดือนใน
ระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา 73 วรรคสาม 

มาตรา 82 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและ
ข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 

กฎกระทรวงศึกษาธิการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา พ.ศ. 255089 

กฎกระทรวงศึกษาธิการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการ
จัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ในวรรค (3) ด้านการบริหารงานบุคคล ก าหนดภารกิจไว้ดังนี้ 
     (ก) การวางแผนอัตราก าลัง 
     (ข) การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     (ค) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
     (ง) การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     (จ) การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
    (ฉ) การลาทุกประเภท 
     (ช) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     (ซ) การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
     (ฌ) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
     (ญ) การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
     (ฎ) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
     (ฏ) การออกจากราชการ 
     (ฐ) การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
     (ฑ) การจัดท า บัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
     (ฒ) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     (ณ) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
     (ด) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     (ต) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
                                                           

89 “กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ.2550,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124, ตอนที่ 24 ก (16 พฤษภาคม 2550). 
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     (ถ) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
     (ท) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการด าเนินการที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ุ90 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดบทบาทภารกิจเพิ่มเติม (3) ด้านการบริหารงานบุคคล ดังนี้  

(ก) การวางแผนอัตราก าลัง  
(ข) การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ค) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
(ง) การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(จ) การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
(ฉ) การลาทุกประเภทที่ไม่อยู่ในอ านาจของผู้อ านวยการสถานศึกษา  
(ช) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
(ซ) การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
(ฌ) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
(ญ) การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
(ฎ) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
(ฏ) การออกจากราชการ  
(ฐ) การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  
(ฑ) การจัดท าบัญชีรายชื่ อและให้ความเห็นเกี่ ยวกับการเสนอขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
(ฒ) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ณ) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
(ด) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
(ต) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร  ทาง

การศึกษา  
(ถ) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร ทางการศึกษา  
(ท) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
การด าเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

                                                           
90 กระทรวงศึกษาธิการ, “ประกาศการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ

เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,” 16 พฤษภาคม 2550. 
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มาตรฐานต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการศึกษาในการบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับ 
ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป 
ความสัมพันธ์กับชุมชน และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย ุ 91 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าที่รองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้ 
1. บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและ

วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 
3. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล ประเมินผล 
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอกระบบและตาม

อัธยาศัย 
5. จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
6. การบริหารการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินอ่ืน 
7. วางแผนบริหารงานบุคคลการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
8. ปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ 
9. จัดท ามาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางศึกษา 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 
11. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและ

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
12. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
13. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
มาตรฐานวิชาชีพ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน92 

                                                           
91 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, “มาตรฐานต าแหน่งและ

มาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,” 21 ตุลาคม 2548. 
92 “ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ,” ราชกิจจา

นุเบกษา เล่ม 122, ตอนพิเศษ 76 ง (5 กันยายน 2548): 39. 
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มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา 

คุณสมบัติเบื้องต้นที่ส าคัญประการหนึ่งของผู้บริหารมืออาชีพ คือ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์กรวิชาชีพด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ ได้แก่ การ
เป็นผู้ริเริ่ม ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมจัดงานหรือกิจกรรม รวมทั้งการเป็นผู้เสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานของ
องค์กรเพ่ือให้สมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชน์ของผู้บริหารที่มีต่อการพัฒนาองค์กร ตลอดจนการ
น าองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยส่วนรวม 

มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการ
พัฒนาของบุคลากร ผู้เรียน และชุมชน 

ผู้บริหารมืออาชีพแสดงความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีต่อองค์กร ผู้ร่วมงาน ผู้เรียน 
และชุมชน ด้วยการตัดสินใจในการท างานต่าง ๆ เพ่ือผลการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย การตัดสินใจ
ของผู้บริหารต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท ากับผลของการกระท า 
เนื่องจากการตัดสินใจของผู้บริหารมีผลต่อองค์กรโดยส่วนรวม ผู้บริหารจึงต้องเลือกแต่กิจกรรมที่จะ
น าไปสู่ผลดี ผลทางบวก ผลต่อการพัฒนาของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง และระมัดระวังไม่ให้เกิดผลทางลบโดย
มิได้ตั้งใจ ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่ความไว้วางใจ ความศรัทธา และความรู้สึกเป็นที่พ่ึงได้ของบุคคลทั้งปวง 

มาตรฐานที่ 3 มุ่งม่ันพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
ความส าเร็จของการบริหาร อยู่ที่การด าเนินการเพ่ือให้บุคลากรในองค์กรหรือผู้ร่วมงานได้มี

การพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ผู้บริหารมืออาชีพต้องหาวิธีพัฒนาผู้ร่วมงาน โดยการศึกษาจุดเด่น 
จุดด้อยของผู้ร่วมงาน ก าหนดจุดพัฒนาของแต่ละคน และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับการพัฒนาด้าน
นั้น ๆ แล้วใช้เทคนิคการบริหารและการนิเทศภายในให้ผู้ร่วมงานได้ลงมือปฏิบัติจริง ประเมิน ปรับปรุง 
ให้ผู้ร่วมงานรู้ศักยภาพ เลือกแนวทางที่เหมาะสมกับตน และลงมือปฏิบัติจนเป็นผลให้ศักยภาพของ
ผู้ร่วมงานเพ่ิมพูนพัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง น าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนงานขององค์การให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
ผู้บริหารมืออาชีพวางแผนงานขององค์กรได้อย่างมียุทธศาสตร์ เหมาะสมกับเงื่อนไข

ข้อจ ากัดของผู้เรียน ครู ผู้ร่วมงาน ชุมชน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบาย แนวทาง 
เป้าหมายของการพัฒนา เพ่ือน าไปปฏิบัติจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างแท้จริง แผนงานต้องมีกิจกรรม
ส าคัญที่น าไปสู่ผลของการพัฒนา ความสอดคล้องของเป้าหมาย กิจกรรม และผลงาน ถือเป็นคุณภาพ
ส าคัญที่น าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง มีความคุ้มค่าและเกิดผลอย่างแท้จริง 

มาตรฐานที่ 5 พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็น
ล าดับ 

นวัตกรรมการบริหารเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหารในการน าไปสู่ผลงานที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ ผู้บริหารมืออาชีพต้องมีความรู้ในการบริหารแนวใหม่ ๆ เลือกและ
ปรับปรุง ใช้นวัตกรรมได้หลากหลาย ตรงกับสภาพการณ์ เงื่อนไขข้อจ ากัดของงานและองค์กร จน
น าไปสู่ผลได้จริง เพ่ือให้องค์กรก้าวหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ผู้ร่วมงานทุกคนได้ใช้ศักยภาพของตน
อย่างเต็มที ่มีความภาคภูมิใจในผลงานร่วมกัน 
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มาตรฐานที่ 6 ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร 
ผู้บริหารมืออาชีพเลือกและใช้กิจกรรมการบริหารที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของ

บุคลากรและองค์กร จนบุคลากรมีนิสัยในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอผู้บริหารต้องมีความเพียรพยายาม 
กระตุ้น ยั่วยุ ท้าทายให้บุคลากรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และชื่นชมผลส าเร็จเป็นระยะ ๆ จึงควรเริ่มจาก
การริเริ่ม การร่วมพัฒนา การสนับสนุนข้อมูล และให้ก าลังใจ ให้บุคลากรศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติ และ
ปรับปรุงงานต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง จนเกิดเป็นค่านิยม ในการพัฒนางานตามภาวะปกติ อันเป็น
บุคลิกภาพ ที่พึงปรารถนาของบุคลากรและองค์กร รวมทั้งบุคลากรทุกคนชื่นชมและศรัทธาใน
ความสามารถของตน 

มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
ผู้บริหารมืออาชีพสามารถน าเสนอผลงานที่ได้ท าส าเร็จแล้วด้วยการรายงานผลที่แสดงถึง

การวิเคราะห์งานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมการก าหนดงานที่จะน าไปสู่ผลแห่งการพัฒนา การลงมือ
ปฏิบัติจริง และผลที่ปรากฏมีหลักฐานยืนยันชัดเจน การน าเสนอรายงานเป็นโอกาสที่ผู้บริหารจะได้คิด
ทบทวนถึงงานที่ได้ท าไปแล้วว่ามีข้อจ ากัด ผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่มิได้ระวังไว้อย่างไร ถ้าผลงาน
เป็นผลดี จะชื่นชม ภาคภูมิใจได้ในส่วนใด น าเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนได้อย่างไร ถ้าผลงานยังไม่
สมบูรณ์จะปรับปรุงเพ่ิมเติมได้อย่างไร และจะน าประสบการณ์ที่ได้พบไปใช้ประโยชน์ในการท างาน
ต่อไปอย่างไร คุณประโยชน์อีกประการหนึ่งของรายงานที่ดี คือ การน าผลการประเมินไปใช้ ในการ
ประเมินตนเอง รวมทั้งการท าให้เกิดความรู้สึกชื่นชมของผู้ร่วมปฏิบัติงานทุกคน การที่ผู้ปฏิบัติงานได้
เรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถและศักยภาพของตน เป็นขั้นตอนส าคัญอย่างหนึ่งที่จะน าไปสู่การรู้คุณค่า
แห่งตน 

มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
ผู้บริหารมีหน้าที่แนะน า ตักเตือน ควบคุม ก ากับดูแลบุคลากรในองค์กร การที่จะปฏิบัติ

หน้าที่ดังกล่าวให้ได้ผลดี ผู้บริหารต้องประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี มิฉะนั้นค าแนะน าตักเตือน หรือ 
การก ากับดูแลของผู้บริหารจะขาดความส าคัญ ไม่เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในองค์กร ผู้บริหารที่ปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรม และบุคลิกภาพจะมีผล
สูงต่อการยอมรับของบุคลากร ท าให้เกิดความเชื่อถือศรัทธาต่อการบริหารงาน จนสามารถปฏิบัติตามได้
ด้วยความพึงพอใจ 

มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
หน่วยงานการศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งที่อยู่ในชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม ซึ่งมี

องค์กรอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบ ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ร่วมมือกันพัฒนาสังคมตามบทบาทหน้าที่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา / ผู้บริหารการศึกษาเป็นบุคลากรส าคัญของสังคมหรือชุมชนที่จะชี้น าแนวทางการพัฒนา
สังคม ให้เจริญก้าวหน้าตามทิศทางที่ต้องการ ผู้บริหารมืออาชีพต้องร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน
ในการเสนอแนวทางปฏิบัติ แนะน า ปรับปรุงการปฏิบัติ และแก้ปัญหาของชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืน 
เพ่ือให้เกิดผลดีต่อสังคมส่วนรวม ในลักษณะร่วมคิด ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ เต็ม
ความสามารถ พร้อมทั้งยอมรับความสามารถ รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนได้ใช้
ความสามารถของตนอย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยและการร่วมมือกันใน
สังคม น าไปสู่การยอมรับและศรัทธาอย่างภาคภูมิใจ 
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มาตรฐานที่ 10 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
ความประทับใจของผู้ร่วมงานที่มีต่อผู้บริหารองค์กรอย่างหนึ่ง คือ ความเป็นผู้รอบรู้ 

ทันสมัย ทันโลก รู้อย่างกว้างขวางและมองไกล ผู้บริหารมืออาชีพจึงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในโลกทุก ๆ ด้าน จนสามารถสนทนากับผู้อ่ืนด้วยข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย และน าข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ที่ได้รับ มาใช้ในการพัฒนางานและผู้ร่วมงาน การตื่นตัว การรับรู้ และการมีข้อมูลข่าวสาร 
สารสนเทศเหล่านี้ นอกจากเป็นประโยชน์ต่องานพัฒนาแล้ว ยังน ามาซึ่งการยอมรับและความรู้สึก
เชื่อถือของผู้ร่วมงาน อันเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่ลึกซึ่งต่อเนื่องต่อไป 

มาตรฐานที่ 11 เป็นผู้น าและสร้างผู้น า 
ผู้บริหารมืออาชีพสร้างวัฒนธรรมขององค์กรด้วยการพูดน า ปฏิบัติน า และจัดระบบงาน ให้

สอดคล้องกับวัฒนธรรม โดยการให้รางวัลแก่ผู้ที่ท างานได้ส าเร็จแล้ว จนน าไปสู่การพัฒนาตนเอง คิดได้
เอง ตัดสินใจได้เอง พัฒนาได้เอง ของผู้ร่วมงานทุกคน ผู้บริหารมืออาชีพจึงต้องแสดงออกอย่างชัดเจน 
และสม่ าเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององค์กร เพ่ือให้ผู้ร่วมงานมีความมั่นใจในการปฏิบัติ จนสามารถ
เลือกการกระท าที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม แสดงออกและชื่นชมได้ด้วยคนเอง ผู้บริหารจึงต้องสร้าง
ความรู้สึกประสบความส าเร็จให้แก่บุคลากรแต่ละคนและทุกคน จนเกิดภาพความเป็นผู้น าในทุกระดับ 
น าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ 
การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับความก้าวหน้าของโลกท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างไม่หยุดยั้ง ผู้บริหารจ าเป็นต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถปรับงานให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้สอดคล้อง  สมดุลและเสริมสร้างซึ่งกัน
และกัน ผู้บริหารมืออาชีพจึงต้องตื่นตัวอยู่เสมอ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านรวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต  และกล้าที่จะตัดสินใจด าเนินการเพ่ือผลในอนาคต อย่างไรก็ตามการรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงนี้ ย่อมเป็นสิ่งประกันได้ว่า การเสี่ยงในอนาคตจะมีโอกาสผิดพลาดน้อยลง การที่
องค์กรปรับได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนี้  ย่อมเป็นผลให้องค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าของโลกตลอดไป 

มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 
1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินั ยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 

บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ   
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
2. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ 

และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ 
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
3. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจ

แก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
4. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้อง

ดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
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5. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ ดี  ทั้ งทาง
กาย วาจา และจิตใจ 

6. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 

7. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่
เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
8. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดย

ยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
จรรยาบรรณต่อสังคม 
9. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา  หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุ

สภารับรองโดยมีความรู้ดังต่อไปนี้ 
1.1 หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 
1.2 นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
1.3 การบริหารด้านวิชาการ 
1.4 การบริหารด้านธุรการการเงินพัสดุและอาคารสถานที่ 
1.5 การบริหารงานบุคคล 
1.6 การบริหารกิจการนักเรียน 
1.7 การประกันคุณภาพการศึกษา 
1.8 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.9 การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน 
1.10 คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ และสมรรถนะ 
2. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารสถานศึกษาท่ีคณะกรรมการคุรุสภารับรอง 
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ตารางที่ 1 แสดงมาตรฐานความรู้ สาระความรู้ และสมรรถนะ 
มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 

1. หลักและกระบวนการ
บริหารการศึกษา 

1. หลักและทฤษฎีทางการบริหาร 
และการบริหารการศึกษา 

2. ระบบและกระบวนการบริหาร
และการจัดการการศึกษายุค
ใหม่ 

3. การสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหาร
และจัดการการศึกษา 

4. กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษา  

5. บริบทและแนวโน้มการจัดการ
การศึกษา 

  

1. สามารถน าความรู้ ความ
เข้าใจในหลักการและทฤษฎี
ทางการบริหารการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหาร
การศึกษา 

2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และสร้างองค์ความรู้ในการ
บริหารจัดการการศึกษา 

3. สามารถก าหนดวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของการศึกษา 

4. สามารถจัดองค์กร โครงสร้าง
การบริหาร และก าหนด
ภารกิจของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้เหมาะสม 

2. นโยบายและการ
วางแผนการศึกษา 

1. พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม  
การเมือง และเทคโนโลยี              
ที่มีผลต่อการจัดการศึกษา 

2. ระบบและทฤษฎีการวางแผน 
3. การวิเคราะห์และการก าหนด 

นโยบายการศึกษา 
4. การวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
5. การพัฒนานโยบายการศึกษา 
6. การประเมินนโยบายการศึกษา 
  
  

1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
จัดท านโยบายการศึกษา  

2. สามารถก าหนดนโยบาย             
วางแผนการด าเนินงานและ
ประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษา 

3. สามารถจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ที่มุ่งให้
เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการศึกษา 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

4. สามารถน าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 

5. สามารถติดตาม ประเมินและ
รายงานผลการด าเนินงาน 
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ตารางที่ 1 แสดงมาตรฐานความรู้ สาระความรู้ และสมรรถนะ (ต่อ) 
มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 

3. การบริหารด้าน
วิชาการ    

1.  การบริหารจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

2. หลักการและรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตร 

3. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
4. หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศ 
5. กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา 
6. การวางแผนและการประเมินผลการ

นิเทศการศึกษา 
7. ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 
8. หลักการและเทคนิคการวัดและ

ประเมินผลทางการศึกษา 
9. สถิติและคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจัย 

1.  สามารถบริหารจัดการการ
เรียนรู้ 

2. สามารถพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

3. สามารถนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 

4. สามารถส่งเสริมให้มีการวิจัย        
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ 

  

4. การบริหาร ด้าน
ธุรการ การเงิน  
พัสดุ  และ
อาคารสถานที่ 

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ
การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ 

2. การจัดวางระบบควบคุมภายใน 
3. เทคนิคการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
        

1. สามารถจัดระบบงานสาร
บรรณ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. สามารถบริหารจัดการ
งบประมาณอย่างถูกต้อง
และเป็นระบบ 

3. สามารถวางระบบการบริหาร
และจัดการทรัพยากรภายใน
สถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. สามารถพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพเพ่ือส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ 
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ตารางที่ 1 แสดงมาตรฐานความรู้ สาระความรู้ และสมรรถนะ (ต่อ) 
มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 

5. การบริหารงาน
บุคคล 

- หลักการบริหารงานบุคคล 
  

1. สามารถสรรหาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน 

2. สามารถจัดบุคลากรให้
เหมาะสมกับหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

3. สามารถพัฒนาครูและบุคลากร 
ในสถานศึกษาให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. สามารถเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจส าหรับครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

5. สามารถให้ค าปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาการท างานให้แก่ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

6. การบริหารกิจการ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2. ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมและ           
พัฒนาผู้เรียน 
 
 
 

1. สามารถบริหารจัดการให้เกิด
กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 

2. สามารถบริหารจัดการให้เกิด
งานบริการผู้เรียน 

3. สามารถส่งเสริมการจัด
กิจกรรมพิเศษเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 

4. สามารถส่งเสริมวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและความสามัคคีใน
หมู่คณะ 
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ตารางที่ 1 แสดงมาตรฐานความรู้ สาระความรู้ และสมรรถนะ (ต่อ) 
มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 
7. การประกัน

คุณภาพ
การศึกษา 

  

1.  หลักการและกระบวนการใน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2. องค์ประกอบของการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

3. มาตรฐานการศึกษา 
4. การประกันคุณภาพภายในและ

ภายนอก 
5. บทบาทของผู้บริหารในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

1. สามารถจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ของ
สถานศึกษา  

2. สามารถประเมินผลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

3. สามารถจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการ
ประเมินภายนอก 

8. การบริหาร
จัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ 

  

1. สามารถใช้และบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและ การ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

2. สามารถประเมินการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือน ามาปรับปรุงการ
บริหารจัดการ 

3. สามารถส่งเสริมสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา     

9. การบริหาร        
การ
ประชาสัมพันธ์
และ
ความสัมพันธ์
ชุมชน      

1. หลักการประชาสัมพันธ์ 
2. กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์

กับชุมชน 
  
  

1. สามารถบริหารจัดการข้อมูล ข่าวสาร
ไปสู่ผู้เรียน ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษา 

2. สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมของสถานศึกษาไปสู่ชุมชน  

3. สามารถใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม ใน
การประชาสัมพันธ์ 

4. สามารถสร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมี
เป้าหมายในการเข้าไปช่วยเหลือชุมชน 
และเปิดโอกาส ให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วม 

5. สามารถระดมทรัพยากร และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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ตารางที่ 1 แสดงมาตรฐานความรู้ สาระความรู้ และสมรรถนะ (ต่อ) 
มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 
10. คุณธรรมและ

จริยธรรม
ส าหรับ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา    

1. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
ผู้บริหาร 

2. จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

3. การพัฒนาจริยธรรมผู้บริหารให้
ปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม 

4.  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1. เป็นผู้น าเชิงคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

2. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

3. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ร่วมงานมี
คุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม 

 
 ในภาพรวมของการศึกษาระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการก าหนดบทบาท
หน้าที่ในการบริหารงานบุคคลไว้ตามล าดับของกฎหมาย กล่าวคือ กฎหมายแม่กล่าวไว้เพียงหลักการ
ส าคัญของการกระจายอ านาจการบริหารงาน กฎหมายลูก จะกล่าวถึงรายละเอียดของภารกิจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบในการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้พบว่าส่วนมากมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน มีเพียง
บางส่วน บางประเด็นที่ระบุในกฎหมาย แต่ไม่ได้กล่าวถึงในมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานต าแหน่ง  
 
ขอบข่ายภารกิจการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  
 การก าหนดขอบข่ายภาระงานการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษานั้น เป็นผลมาจาก
ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ยึดถือสืบต่อกันมา ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจที่ชัดเจนในรายละเอียดของภาระงานการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาทั้งหมดจึงจ าเป็นต้อง
ศึกษารายละเอียดของภาระงาน 
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 หลังจากการปรับโครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 แล้ว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่ง
รับผิดชอบการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของชาติ ได้ก าหนด ขอบข่ายและภารกิจการบริหารและ
จัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วยงาน 4 ด้าน และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติในแต่ละด้านไว้
อย่างละเอียด ดังนี้93 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ   
 1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีแนวทางปฏิบัติดังนี้    
  1.1.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ. 2544 

สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของ
สังคมชุมชน และท้องถิ่น 

                                                           
93 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู, เข้าถึง

เมื่อ 15 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.kuchinarai.ac.th/document/57/Job02.pdf 



56 

  1.1.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือ
ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  1.1.3 จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ ที่ก าหนดให้มีให้มีใน
หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยพยายาม           
บูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสม 

  1.1.4 น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการการ
ใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 

  1.1.5 นิเทศการใช้หลักสูตร 
  1.1.6 ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
  1.1.7 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม  
 1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีแนวปฏิบัติดังนี้  
  1.2.1 ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการ

เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1.2.2 ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยจัดเนื้อหาสาระและ

กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
และปฏิบัติจริง การส่งเสริมให้รักการอ่าน และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุล
กัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม 
ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และน าภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสม 

  1.2.3 จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดย
เน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนร่วมกันหรือแบบอ่ืนๆตามความเหมาะสม 

  1.2.4 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสม 

 1.3 การวัดผล ประมวลผลและเทียบโอนผลการเรียน มีแนวปฏิบัติดังนี้  
  1.3.1 ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล

สถานศึกษา 
  1.3.2 ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผล และประเมินผลแต่ละรายวิชาให้

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

  1.3.3 ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน 
โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน 
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  1.3.4 จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียน
จากสถานศึกษาอ่ืน สถานประกอบการ และอ่ืนๆตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

  1.3.5 พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
 1.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  1.4.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพ

งานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา 
  1.4.2 ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้

แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  1.4.3 ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล 
ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่น 

 1.5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  1.5.1 ศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการ

จัดการเรียนการสอน และการบริหารงานวิชาการ 
  1.5.2 ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
  1.5.3 จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการ

พัฒนางานด้านวิชาการ 
  1.5.4 ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับ สถานศึกษา บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น 

  1.5.5 การประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

 1.6 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีแนวการปฏิบัติดังนี้ 
  1.6.1 ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง 
  1.6.2 จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคล 

ครอบครัวองค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืน ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 
  1.6.3 จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ และ

ประสานความร่วมมือสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษาในการจัดตั้ง ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 

  1.6.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 1.7 การนิเทศการศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
  1.7.1 จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายใน

สถานศึกษา 
  1.7.2 ด าเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบ

หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา 
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  1.7.3 ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาใน
สถานศึกษา 

  1.7.4 ติดตาม ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

  1.7.5 การแลกเปลี่ยนความรู้  และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 1.8 การแนะแนวการศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
  1.8.1 จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา

โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน 
  1.8.2 ด าเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนใน

สถานศึกษา 
  1.8.3 ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนว

การศึกษาในสถานศึกษา 
  1.8.4 ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์

ด้าน การแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 1.9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีแนวทางการ

ปฏิบัติดังนี้ 
  1.9.1 จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
  1.9.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการศึกษาและตังชี้วัดของกระทรวง เป้าหมายความส าเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

  1.9.3 วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

  1.9.4 ด าเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในเพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  1.9.5 ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงาน อ่ืน ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

  1.9.6 ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  1.9.7 ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 1.10 การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้   
  1.10.1 การศึกษา ส ารวจความต้องการ สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 



59 

  1.10.2 จัดให้ความรู้  เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทักษะ ทาง
วิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น 

  1.10.3 การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา และที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา 

  1.10.4 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น 

 1.11 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับการศึกษาอ่ืน มี
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

  1.11.1 ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาของรัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ งที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกล้เคียงภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  1.11.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 1.12 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

  1.12.1 ส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความต้องการใน
การได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถานบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา 

  1.12.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

  1.12.3 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ  
 2.1 การจัดท าและเสนอของบประมาณ มีขอบข่ายการด าเนินงานดังนี้ 
  2.1.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
  2.1.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
  2.1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
 2.2 การจัดสรรงบประมาณ มีขอบข่ายการด าเนินงานดังนี้ 
  2.2.1 การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
  2.2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
  2.2.3 การโอนเงินงบประมาณ 
 2.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและท ารายงานผลการใช้เงินและผลการ

ด าเนินงาน มีขอบข่ายการด าเนินงานดังนี้ 
  2.3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้ เงินและผลการด าเนินงานการ

ประเมินผล การใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
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 2.4 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มีขอบข่ายการด าเนินงาน
ดังนี้ 

  2.4.1 การจัดการทรัพยากร 
  2.4.2 การระดมทรัพยากร 
  2.4.3 การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 

2.4.4 กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
2.4.5 กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 

2.5 การบริหารการเงิน มีขอบข่ายการด าเนินงานดังนี้ 
2.5.1 การเบิกเงินจากคลัง 
2.5.2 การรับเงิน 
2.5.3 การเก็บรักษาเงิน 
2.5.4 การจ่ายเงิน 
2.5.5 การน าส่งเงิน 
2.5.6 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

2.6 การบริหารการบัญชี มีขอบข่ายการด าเนินงานดังนี้ 
2.6.1 การจัดท าบัญชีการเงิน 
2.6.2 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
2.6.3 การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

2.7 การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ มีขอบข่ายการด าเนินงานดังนี้ 
2.7.1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
2.7.2 การจัดหาพัสดุ 
2.7.3 การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
2.7.4 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล  
3.1 การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง มีขอบข่ายการด าเนินงานดังนี้ 
 3.1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 

3.1.2 การก าหนดต าแหน่ง 
3.1.3 การขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะ

ข้าราชการครู 
3.2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง มีขอบข่ายการด าเนินงานดังนี้ 

3.2.1 ด าเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีได้รับมอบอ านาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

3.2.2 การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
3.2.3 การแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.2.4 การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
3.2.5 การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง 
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3.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีขอบข่ายการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

3.3.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.3.2 การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.3.3 การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
3.3.4 การด าเนินการเก่ียวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน 
3.3.5 เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืน 
3.3.6 งานทะเบียนประวัติ 
3.3.7 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
3.3.8 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

3.4 วินัยและการศึกษาวินัย มีขอบข่ายการด าเนินงาน ดังนี้ 
3.4.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
3.4.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
3.4.3 การอุทธรณ์ 
3.4.4 การร้องทุกข ์
3.4.5 การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย     

3.5 การออกจากราชการ มีขอบข่ายการด าเนินงาน ดังนี้ 
3.5.1 การลาออกจากราชการ 
3.5.2 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

หรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
3.5.3 การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป 
3.5.4 การให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
3.5.5 การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
3.5.6 กรณีมีมลทินมัวหมอง 
3.5.7 กรณีได้รับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือ รับโทษจ าคุก โดยค า

พิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป   
 4.1 การด าเนินงานธุรการ มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

4.1.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ 
กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

4.1.2 วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้ มี
ประสิทธิภาพ โดยอาจน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานให้เหมาะสม 

4.1.3 จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานธุรการตามระบบที่ก าหนดไว้ 

4.1.4 จัดหา Hardware และSoftware ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงาน
ด้านธุรการได้ตามระบบที่ก าหนดไว้ 
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4.1.5 ด าเนินการงานธุรการตามระบบที่ก าหนดไว้ โดยยึดหลักความ
ถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า 

4.1.6 ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง          

 4.1.6.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
 4.1.6.2 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544   

4.2 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้     
4.2.1 รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในการ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.2.2 สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4.2.3 ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา                   

ขั้นพ้ืนฐาน 
4.2.4 จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ

รับทราบด าเนินการหรือถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
4.2.5 ประสานการด าเนินงานตามมติที่ประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต 

สั่งการ เร่งรัด การด าเนินการและรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ       
4.3 งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสาระสนเทศ มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

4.3.1 ส ารวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
4.3.2 จัดท าทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
4.3.3 จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ

ภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4.3.4 พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มี

ความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติภารกิจ 
4.3.5 จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน เขต

พ้ืนที่การศึกษาและส่วนกลาง 
4.3.6 น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการ

และ การประชาสัมพันธ์ 
4.3.7 ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และ

ปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะๆ      
 

4.4 การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
4.4.1 จัดให้มีระบบการประสานงานและเครือข่ายการศึกษา 
4.4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเครือข่าย

การศึกษา 
4.4.3 ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพ่ือแสวงหาความร่วมมือ ความ

ช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานการศึกษาของสถานศึกษา 
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4.4.4 เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและ 
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

4.4.5 ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
เครือข่ายการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 

4.4.6 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษา
ของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร มีขอบข่ายการด าเนินงาน ดังนี้ 

4.5.1 การจัดระบบการบริหาร มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
 4.5.1.1 ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การด าเนินงาน ปริมาณ 

คุณภาพและสภาพของสถานศึกษา 
 4.5.1.2 วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วน

ราชการภายใน ระบบการท างานและการบริหารงานของสถานศึกษา 
 4.5.1.3 น าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้

ความเห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา 
 4.5.1.4 ประกาศและประชาสัมพันธ์ ให้ส่วนราชการตลอดจน

ประชาชนทั่วไปทราบ 
 4.5.1.5 ด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่ง

ส่วนราชการที่ก าหนด 
 4.5.1.6 ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารให้มี

ประสิทธิภาพ  
4.5.2 การพัฒนาองค์กร มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 4.5.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหาและ ความ

ต้องการจ าเป็นในการพัฒนาองค์กรของสถานศึกษา 
 4.5.2.2 ก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง 

ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยี และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ ความต้องการ
จ าเป็นของสถานศึกษา 

 4.5.2.3 ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ทักษะเจตคติ
ความสามารถที่เหมาะสมกับโครงสร้างภารกิจเทคโนโลยีและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

 4.5.2.4 ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

 4.5.2.5 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนา
องค์กรเป็นระยะ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 4.5.2.6 น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรและ
กระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

4.6 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
4.6.1 ส ารวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 
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4.6.2 วางแผน ก าหนดนโยบายและแนวทางการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

4.6.3 ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้งานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา 
4.6.4 สนับสนุนให้บุคลากรน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามา

ใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
4.6.5 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
4.6.6 ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา 
4.6.7 ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้เกิดการใช้

ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้  
4.7 การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการงบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป

มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
4.7.1 ส ารวจปัญหาความต้องการจ าเป็นของด้านวิชาการ งบประมาณ 

บุคลากรและบริหารทั่วไป 
4.7.2 จัดระบบส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวก ในการ

บริหารงานด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป 
4.7.3 จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนและ

อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานทุกด้าน 
4.7.4 ติดตาม ประเมินผลการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการ 

ปฏิบัติงานของบุคลากรในด้านต่าง ๆ 
4.7.5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การสนับสนุนและอ านวย

ความสะดวกด้านต่าง ๆ ให้มีความยึดหยุ่นคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
4.8 การบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

4.8.1 ก าหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

4.8.2 บ ารุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 

4.8.3 ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของ
สถานศกึษา เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

4.8.4 สรุป ประเมินผล และรายงานการใช้อาคารสถานที่และของ
สถานศึกษา    

4.9 การจัดท าส ามะโนผู้เรียน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
4.9.1 ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจข้อมูล จ านวน

นักเรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 
4.9.2 จัดท าส ามะโนผู้ เรียนที่จะเข้ ารับบริการทางการศึกษาของ

สถานศึกษา 
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4.9.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการส ามะโนผู้เรียน เพ่ือให้สามารถ
น าข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.9.4 เสนอข้อมูลสารสนเทศการส ามะโนผู้เรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษา
รับทราบ 

4.10 การรับนักเรียน มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
4.10.1 ให้สถานศึกษาประสานงานการด าเนินการแบ่งเขตพ้ืนที่บริการ

การศึกษาร่วมกันและเสนอข้อตกลงให้เขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบ 
4.10.2 ก าหนอแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงาน

กับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4.10.3 ด าเนินการรับนักเรียนตามแผนที่ก าหนด 
4.10.4 ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตาม

ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าเรียน 
4.10.5 ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนให้เขตพ้ืนที่

การศึกษารับทราบ  
4.11 การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ-นอกระบบและตาม

อัธยาศัย มีแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
4.11.1 ส ารวจความต้องการในการเข้ารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบ

ทั้งในระบบ นอกระบบและอัธยาศัย 
4.11.2 ก าหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนา

การศึกษา ของสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตาม
ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ แนวทางของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4.11.3 ด าเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้ง 3 
รูปแบบ ตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา 

4.11.4 ประสานเชื่อมโยงประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

4.11.5 ติดตามประเมินผลการส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษา
ทัง้ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพ่ือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

4.12 การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน มีแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
4.12.1 วางแผนก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน

ของสถานศึกษาโดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 
4.12.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน

ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
4.12.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ

ปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
4.12.4 สรุปและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข การส่งเสริมกิจการ

นักเรียน เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง 
4.13 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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4.13.1 ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและผลงาน
ของสถานศึกษารวมทั้งความต้องการในการได้รับข่าวสารข้อมูลทางการศึกษาของชุมชน 

4.13.2 วางแผนประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคคล ชุมชน องค์กร สถาบันและสื่อมวลชนในท้องถิ่น 

4.13.3 จัดให้มีเครือข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์ 
4.13.4 พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ให้มีความรู้

ความสามารถในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษา 
4.13.5 สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบโดยยึด

หลักการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
4.13.6 ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ทราบถึงผลที่ได้รับ

และน าไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้เหมาะสมต่อไป 
4.14 การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน 

องค์กรหน่วยงานและสถาบัน สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
4.14.1 ก าหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัด

การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรและหน่วยงานอื่น 
4.14.2 ให้ค าปรึกษา แนะน าส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือ

ในการจัดการศึกษาร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา   
4.15 การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

4.15.1 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจ
สถานศึกษา 

4.15.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยง และ              
จัดล าดับความเสี่ยง 

4.15.3 ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 

4.15.4 วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
4.15.5 ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย น ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไป

ใช้ในการควบคุมการด าเนินงานตามภารกิจ 
4.15.6 ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิ ธีการที่

ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
4.15.7 ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่

ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
4.15.8 รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

4.16 งานบริการสาธารณะ มีแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
4.16.1 จัดให้มีระบบการบริการสาธารณะ 
4.16.2 จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพ่ือให้บริการต่อ

สาธารณะ 
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4.16.3 ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และบริการอ่ืนๆ แก่สาธารณชน ตาม
ความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา 

4.16.4 พัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพ เกิด
ความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ 

4.16.5 ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผู้มาขอรับ
บริการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ 

4.17 งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน มีแนวทางการปฏิบัติงานดังนี้ 
4.17.1 จัดให้มีบุคลากรรับผิดชอบงาน ตามความเหมาะสมและ

ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
4.17.2 ให้ผู้รับผิดชอบงานวางแผนการปฏิบัติงานและด าเนินงานให้

เสร็จสิ้นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
4.17.3 ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
4.17.4 ประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545 (2545) ได้
ก าหนดให้ ผู้บริหารสถานศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 
3. สร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ทั้งทางกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ

ให้กับผู้เรียน 
4. เสนอระเบียบปฏิบัติของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนตาม

แนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขตพ้ืนที่น าร่องไว้ 
5. ก ากับ ดูแล และควบคุมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และเด็กให้ปฏิบัติตามธรรม

เนียมปฏิบัติของสถานศึกษา 
6. ก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางในอนาคตของสถานศึกษาโดยปรึกษาร่วมกับ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
7. เป็นผู้น าในการน าปรัชญา เป้าหมาย แผนพัฒนาโครงการและกิจกรรมของ

สถานศึกษาไปปฏิบัติให้บังเกิดผล 
8. เป็นผู้น าในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกิจกรรมร่วมหลักสูตร 
9. เป็นผู้น าในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
10. เป็นผู้น าในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและด้านอ่ืน  ๆ ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกับเด็ก 
11. เป็นผู้น าในการสรรหาและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และจูงใจให้ครู

และบุคลากรทางการศึกษาทุ่มเทและอุทิศตนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็ก 
12. เป็นผู้น าในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และองค์กร

อ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน 
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13. บังคับบัญชา ควบคุม และดูแลโดยทั่วไปซึ่งภารกิจและราชการของสถานศึกษา
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการส านักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เขตพ้ืนทีน่ าร่องปฏิบัติการศึกษาภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
 สรุปได้ว่าภารกิจของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษามีความสอดคล้องกับกฎกระทรวง
ว่าด้วยการกระจายอ านาจการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมี
บทบาทที่ส าคัญในการบริหารงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริหารงานบุคคล ที่มี
ระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้องมากรองลงมาจากงานบริหารงบประมาณ  
 
 
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 การบริหารงานบุคคล เป็นงานหลักที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา เพราะ
บุคลากรในสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนครูผู้สอน เป็นผู้ที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตาม
เป้าหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดไว้ การบริหารงานตามแนวทางการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ94 ได้กล่าวถึงแนวทางในการบริหารงาน
บุคลไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง มีขอบข่ายการด าเนินงาน ดังนี้ 
1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
1.2 การก าหนดต าแหน่ง 
1.3 การขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 

2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง มีขอบข่ายการด าเนินงาน ดังนี้ 
2.1 ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีได้รับมอบอ านาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.2 การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
2.3 การแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.4 การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
2.5 การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง 

3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีขอบข่ายการด าเนินงาน ดังนี้ 
3.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.2 การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.3 การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
3.4 การด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน 
3.5 เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่น 
3.6 งานทะเบียนประวัติ 

                                                           
94 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ :ส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,2546).   
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3.7 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
3.8 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

4. วินัยและการศึกษาวินัย มีขอบข่ายการด าเนินงาน ดังนี้ 
4.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
4.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
4.3 การอุทธรณ์ 
4.4 การร้องทุกข์ 
4.5 การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย     

5. การออกจากราชการ มีขอบข่ายการด าเนินงาน ดังนี้ 
5.1 การลาออกจากราชการ 
5.2 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่าน

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
5.3 การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป 
5.4 การให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
5.5 การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
5.6 กรณีมีมลทินมัวหมอง 
5.7 กรณีได้รับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือ รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึง

ที่สุดให้จ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล 
คนหรือทรัพยากรมนุษย์  เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดขององค์กร จนกล่าวได้ว่า

ทรัพยากรมนุษย์ เป็นสินทรัพย์ที่มีทั้งคุณค่าและเกียรติภูมิ ทั้งนี้เพราะทรัพยากรมนุษย์ จะท าหน้าที่ 
บริหารทรัพยากรอ่ืนๆ จนกระทั่งกลายเป็นผลผลิต ดังนั้นองค์กรใดที่สามารถสรรหา พัฒนา และธ ารงไว้
ซึ่งบุคคลซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม องค์กรนั้นย่อมมีศักยภาพที่จะ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

1. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
 แนวทางการปฏิบัติ 
 1.1.1 ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
 1.1.2 จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ที่กรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก าหนด 

 1.1.3 น าเสนอแผนอัตราก าลังเพ่ือขอความเห็นชอบต่ออนุกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 1.1.4 น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
1.2 การก าหนดต าแหน่ง 
 แนวทางการปฏิบัติ 
 1.2.1 สถานศึกษาจัดท าภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 1.2.2 ท าแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือน าเสนอ อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) 
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) แล้วแต่กรณี 
พิจารณาอนุมัต ิ

1.3 การขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา และวิทยฐานะข้าราชการครู 
 แนวทางการปฏิบัติ 
 1.3.1 สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหดต าแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอ

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 1.3.2 ประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนด
ต าแหน่งเพ่ิมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ค.ศ.  
ก าหนด 

 1.3.3 ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา และหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี
พิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจแต่งตั้ง 

การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งไว้ว่า หมายถึง การบริหารงานบุคคลในเรื่อง 
การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง เช่นอัตราก าลัง ความต้องการวิชาเอก ภาระงานของ
ครู และวางแผนอัตราก าลังคนการก าหนดต าแหน่ง การขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา และ
วิทยฐานะข้าราชการครู  

2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
 2.1 ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษากรณีได้รับมอบอ านาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
  แนวทางการปฏิบัติ 
  2.1.1 การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุ

พิเศษ ในต าแหน่งครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา ให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

  2.1.2 การบรรจุแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้เชี่ยวชาญระดับสูง 
   1. ให้สถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการ

สอนของสถานศึกษาไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาและขออนุมัติต่อ ก.ค.ศ. 

   2. แล้วให้สถานศึกษาด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งวิทยฐานะและ
ให้ได้รับเงินเดือนตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

 2.2 การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
  แนวทางการปฏิบัติ 
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  2.2.1 กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้
ด าเนินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 

  2.2.2 กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก
สถานศึกษาสามารถด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงิน
รายได้ของสถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด 

 2.3 การแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.3.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืน 
   แนวทางการปฏิบัติ 
   1. เสนอค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือด าเนินการ

น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้ายแล้วแต่กรณี 
   2. บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับย้ายมาจาก

สถานศึกษาอ่ืนในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

   3 รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเพ่ือจัดท าทะเบียนประวัติต่อไป 

  2.3.2 การโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
   แนวทางการปฏิบัติ  (ม.58) 
   1. เสนอค าร้องขอโอนของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นไปยังส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือด าเนินการต่อไป 
   2. บรรจุแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่

การศึกษาก าหนด 
 2.4 การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
  การบรรจุกลับเข้ารับราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  
  กรณีออกจากราชการ (มาตรา 64) ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรา 

65) ออกจากราชการเพ่ือรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (มาตรา 66) และ
ลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(มาตรา 67) 

  แนวทางการปฏิบัติ  (ม.58) 
  กรณีออกจากราชการ (มาตรา 64) เสนอค าขอของผู้กลับเข้ารับราชการไปยัง

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาส าหรับต าแหน่ง ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

  กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรา 65) ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับ
ราชการภายในก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกิน 4 ปี ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง 
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  กรณีออกจากราชการเพ่ือรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหาร (มาตรา 66) ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายในก าหนด 180 วันนับแต่วันพ้นจากราชการ
ทหาร ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

  กรณีลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 67) สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตร 53 ที่ต้องการจะรับเข้ารับราชการ
เสนอเรื่องไปให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมายพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ผู้มีอ านาจตาม
มาตรา 53 สั่งบรรจุแต่งตั้ง 

 
 
 2.5 การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง 
  แนวทางการปฏิบัติ  
  กรณีที่ไม่มีผู้ด ารางต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ

ราชการได้ ให้รองผู้อ านวยการสถานศึกษารักษาราชการแทนถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหลายคน
ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษา
ราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้
สถานศึกษาเสนอข้าราชการที่เหมาะสม ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการ
ในสถานศึกษา คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน (มาตรา 54 แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ) 

  กรณีต าแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใดว่างลง หรือผู้
ด ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา 53 สั่งให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาราชการในต าแหน่ง (มาตรา 68 แห่งกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

สรุปได้ว่า การสรรหาเป็นกระบวนการการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ดังนั้นในการด าเนินการสรรหาจึงจ าเป็นต้องน าข้อมูลต่าง ๆ 
มาก าหนดต าแหน่งงานที่จะเปิดรับสมัคร และก าหนดคุณลักษณะของพนักงานที่ต้องบรรจุ  

3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 3.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1. การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่  
   แนวทางการปฏิบัติ 
   1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับการสรรหาและ

บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
   2. แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

เกณฑ์การประเมินผลงาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาก่อนมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน    

   3. ด าเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสม
และต่อเนื่อง 
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  2. การพัฒนาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ม.79) 
   แนวทางการปฏิบัติ   
   1. ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
   2. ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการ

พัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
   3. ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 
   4. ติดตาม ประเมินการพัฒนา 
   5. รายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
  3. การพัฒนาก่อนการเลื่อนต าแหน่ง (ม.80) 
   แนวทางการปฏิบัติ   
   1. ศึกษา วิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ลักษณะงาน ตาม

ต าแหน่งที่ ได้รับการปรับปรุงก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 

   2. ด าเนินการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม 

   3. ติดตาม ประเมินการพัฒนา 
  4. การพัฒนากรณีไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ (ม.55) 
   แนวทางการปฏิบัติ   
   1. ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 
   2. รายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ  
   แนวทางการปฏิบัติ 
   1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
   2. คณะกรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ

เลื่อนขั้นเงินเดือน 
   3. ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้องชี้แจงเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดัง กล่าวทราบ   

    กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รายงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

   4. รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือจัดเก็บข้อมูลลงทะเบียนประวัติต่อไป 
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  2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 

   แนวทางการปฏิบัติ 
   1. แจ้งชื่อผู้ตายและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ

ราชการให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี 
   2. สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ตายเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการค านวณ

บ าเหน็จบ านาญ 
   3. รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  3. การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย 
   แนวทางการปฏิบัติ   
   1. ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลของผู้ไปศึกษาต่อฝึกอบรม                     

ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย จากสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม ฯลฯ 
   2. ด าเนินการพิจารณาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
   3. สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับผู้ที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   4. รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3.3 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
  แนวทางการปฏิบัติ 
  กรณีการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้

ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด   

  กรณีการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก
สถานศึกษาสามารถด าเนินการจ้างลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของ
สถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด 

 3.4 การด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน 
  แนวทางการปฏิบัติ 
  ด าเนินการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 3.5 เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่น 
  แนวทางการปฏิบัติ 
  ด าเนินการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 3.6 งานทะเบียนประวัติ 
  1. การจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาและลูกจ้าง 
   แนวทางการปฏิบัติ   
   1. สถานศึกษาจัดท าทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา จ านวน 2 ฉบับ 
   2. สถานศึกษาเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1 ฉบับ 
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   3. เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูล ลงในทะเบียนประวัติ 
  2. การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ

ลูกจ้าง 
   แนวทางการปฏิบัติ   
   1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประสงค์ขอแก้ไขวัน 

เดือน ปีเกิด ยื่นค าขอตามแบบที่ก าหนดโดยแนบเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้นประกอบด้วย สูติบัตร 
ทะเบียนราษฎร์ หลักฐานทางการศึกษา 

   2. ตรวจสอบความถูกต้อง 
   3. น าเสนอไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขออนุมัติการแก้ไขต่อ อ.ก.ค.ศ. 
   4. ด าเนินการแก้ไขทะเบียนประวัติ 
   5. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3.7 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  แนวทางการปฏิบัติ   
  1. ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  2. ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และเหรียญ

จักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่
กฎหมายก าหนด 

  3. จัดท าทะเบียนผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
เครือ่งราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 3.8 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  แนวทางการปฏิบัติ   
  1. ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานที่

เกี่ยวข้อง  
  2. ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 
  3. น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

โดยคุมทะเบียนประวัติไว้ 
  4. ส่งคืนบัตรประจ าตัวถึงสถานศึกษา 
 3.9 งานขอหนังสือรับรอง  
  งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาต ลาอุปสมบท งานขอ

พระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ และการจัด
สวัสดิการ ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 

4. วินัยและการรักษาวินัย 
 4.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
  แนวทางการปฏิบัติ   
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  1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือด าเนินการสอบสวนให้ได้
ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษากระท าผิดวินัยร้ายแรง 

  2. ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่า
ไม่ได้กระท าผิดวินัย หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามที่คณะกรรมการ
สอบสวนพบว่ามีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

  3. รายงานการด าเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
  แนวทางการปฏิบัติ   
  1. ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

  2. ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาลงโทษ 

  3. ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของอ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษา 

  4. รายงานการด าเนินงานทางวินัยไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4.3 การอุทธรณ์ 
  การอุทธรณ์กรณีความผิดวินัย 
  แนวทางการปฏิบัติ   
  กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

  กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยที่ร้ายแรง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 4.4 การร้องทุกข์ 
  แนวทางการปฏิบัติ   
  กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์

ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 
  กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความ

คับข้องใจ เนื่องมาจากการกระท าของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  
ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี 

 4.5 การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย 
  แนวทางการปฏิบัติ   
  1. ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับ บัญชา 
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  2. ด าเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ ฯลฯ ในอัน
ที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ จิตส านึกและพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 

  3. หมั่ นสั ง เกตตรวจสอบดู แล เอาใจใส่  ป้ องกันและขจั ด เหตุ เ พ่ื อมิ ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยตามควรแก่กรณี 

5. การออกจากราชการ 
 5.1 การลาออกจากราชการ 
  แนวทางการปฏิบัติ   
  1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วย 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
  2. รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5.2 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการ

เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
  แนวทางการปฏิบัติ   
  1. ด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหน้าที่

ราชการหรือเข้ารับการพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  2. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก าหนด

ไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
  3. ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการ 

หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ 
  4. รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
 5.3 การออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป 
  แนวทางการปฏิบัติ   
  1. สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
  2. ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก

ราชการหากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 5.4 การให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  แนวทางการปฏิบัติ   
  1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนใน

กรณีที่ครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจน
ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าผิดทางอาญา (เว้นแต่ได้
กระท าผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ)   

  2. รายงานสั่งพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปยังส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  

 5.5 การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
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  ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดและรายงานการออกจาก
ราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานอกจากด าเนินการตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. แล้วยัง
สามารถด าเนินการได้ ดังต่อไปนี้ คือ 

  1. กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ าเสมอ 
   แนวทางการปฏิบัติ   
   1. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย 
   2. ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเมื่อเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติ

ราชการได้ 
   3. รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2. กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 
   แนวทางการปฏิบัติ   
   1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่

สมัครใจจะไปปฏิบัติราชการตามความประสงค์ของทางราชการออกจากราชการเอง 
   2. รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3. กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่ง

กฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย (ม.30 (1)) กรณี
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตาม (ม.30 (4)) กรณีเป็นคน
ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. (ม.30 (5)) กรณี
เป็นผู้บกพร่องศีลธรรมอันดี (ม.30 (5) (7)) กรณีเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง (ม.30 (8)) หรือกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย (ม.30 (9)) 

   แนวทางการปฏิบัติ   
   1. สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติตรูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

ตามคุณสมบัติในมาตรา (ม.30 (1) (4) (5) (7) (8) หรือ (9)) แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

   2. ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 1 ออกจากราชการ 
   3. รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ม.30 (3))   
   แนวทางการปฏิบัติ   
   1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุอันควร

สงสัยว่า ครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไป (ม.30 (3)) 
   2. ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่

การศึกษา 
   3. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติเห็นว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตาม

มาตรา 30 (3) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการ 
  5. กรณีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือ

ประพฤติตนไม่เหมาะสม 
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   แนวทางการปฏิบัติ   
   1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อครูผู้ช่วย ครู 

และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่
จะปฏิบัติหน้าที่ราชการบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 

   2. ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นว่า ครูผู้ช่วย ครู  
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนไม่เป็นผู้หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการบกพร่องใน
หน้าที่ราชการหรือเป็นผู้ประพฤติตนเหมาะสมให้สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นว่าเป็นผู้หย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่
เหมาะสม ให้ส่งเรื่องไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

   3. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติ ให้ผู้นั้นออกจากราชการให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 

 
 
 5.6 กรณีมีมลทินมัวหมอง 
  แนวทางการปฏิบัติ   
  1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรงกรณีมี

เหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนได้มีการกระท าความผิดวินัย
อย่างร้ายแรงแต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่สั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าให้รับราชการต่อไป
จะท าให้เสียหายต่อทางราชการอย่างร้ายแรง 

  2. ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

  3. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการเพราะมีมลทิน
หรือมัวหมองกรณีที่ถูกสอบสวนข้างต้น ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับ
บ าเหน็จบ านาญทดแทน 

 5.7 กรณีได้รับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด
ให้จ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  แนวทางการปฏิบัติ   
  1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุ

ทดแทนเมื่อปรากฏว่าครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ได้รับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือรับ
โทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  2. รายงานผลการสั่งการให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดย
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ให้ความหมายของการออกจากราชการ ไว้ว่า หมายถึงการบริหารงาน
บุคคลในเรื่องงานออกจากราชการ การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด การออกจาก
ราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป การให้ออกจากราชการไว้ก่อน การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับ
ราชการนานหรือเหตุทดแทนกรณีมีมลทินมัวหมอง 
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สรุปภาพรวมของภารกิจในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาพบว่าการด าเนินการที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิและการด าเนินการทางวินัยนั้นอาศัยระเบียบวิธีทางการพิจารณาทางปกครองเป็น
หลักการที่ส าคัญ ดังนั้นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นที่จะต้องมีความแม่นย าในระเบียบและข้อ
กฎหมายมากเพียงพอเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลจึงเป็นงานหลักที่
มีความส าคัญเทียบเท่ากับการบริหารงบประมาณ ทั้งนี้เพราะว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มี
ความส าคัญ และมีปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ส่งผลให้การบริหารมีประสิทธิภาพที่ซับซ้อน หลากหลาย 
ผู้บริหารจึงต้องมีชั้นเชิงทั้งศาสตร์ และศิลป์ในการบริหารงานบุคคลเพ่ือให้บรรลุภารกิจ น าไปสู่
ประสิทธิภาพ ผลก าไร หรือความเชื่อมั่นท่ีสูงขึ้น รวมทั้งโอกาส และการเติบโตที่สูงขึ้นในอนาคต 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยในประเทศ 

ทิวากร เหล่าลือชา (2558)95 เสนองานวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิผลของอุตสาหกรรมไก่แปรรูปพร้อมบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มี
สาระดังนี้ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมไก่แปรรูปพร้อมบริโภคใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อประสิทธิผลของการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมไก่แปรรูปพร้อมบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย และ 3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิผลของอุตสาหกรรม
ไก่แปรรูปพร้อมบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย มีขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ของการ
วิจัยดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
แบบสอบถามโดยการตรวจสอบความตรง (validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน และใช้ส ารวจกลุ่มตัวอย่าง
รวม 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า รวมกลุ่มตัวอย่างจ านวน 756 
คน สถิติที่ใช้ของการวิจัย คือค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression 
Analysis) และการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และข้ันตอนที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยน า
ข้อมูลที่ได้ไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อ
สภาพและปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 9 ด้าน (HRM) อยู่ในระดับมาก และกลุ่มพนักงานมี
ความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 9 ด้าน (HRM) อยู่ในระดับปานกลาง 
                                                           

95 ทิวากร เหล่าลือชา, “รูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิผลของอุตสาหกรรมไก่
แปรรูปพร้อมบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย,” วารสารวิชาการสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 21, 2 (ธันวาคม 2558). 
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ส่วนกลุ่มลูกค้ามีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาในการบริการลูกค้าทั้ง 7 ด้าน (7P’s) อยู่ในระดับปาน
กลาง 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิผล (HRM Effectiveness) พบว่า มี
ปัจจัยส าคัญจ านวน 20 ปัจจัย และ 3) รูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิผลเป็นตาม
แนวคิด HRMSC Model ใน 4 มุมมองส าคัญ คือ 1) มุมมองการเงินทาง HRMFP 2) มุมมองลูกค้าทาง 
HRMCP 3) มุมมองกระบวนการและพนักงานทาง HRMPP และ 4) มุมมองการเรียนรู้และการพัฒนา
ทาง HRMLGP 

อัจฉรา หล่อตระกูล (2557)96 เสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะพนักงาน
มหาวิทยาลัยของรัฐ มีสาระดังนี้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ (1) เพ่ือศึกษาสภาพและ
ปัญหาอุปสรรคของสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ ในปัจจุบัน (2) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และหลักพุทธธรรม สาหรับการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ  (3) เพ่ือน าเสนอ
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ  เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีคือ ทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ ในเชิงคุณภาพ ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของ
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐ  ผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์  และพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง จานวน 15 ราย และใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย ในเชิงปริมาณเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 500 คน ซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ และวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาสภาพและปัญหาอุปสรรค
ของสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ ในปัจจุบันพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็นว่า การพัฒนา
สมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเวลา เนื่องจาก ภารกิจหลัก
ของพนักงานมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ประกอบไปด้วย งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้รับมอบหมายภาระงานมาจากผู้บังคับบัญชา จึงท าให้ไม่มีเวลาในการพัฒนา
ตนเอง หรือเข้ารับการพัฒนา และจากแบบสอบถามพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐพบว่าในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางในด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การ
บริการที่ดี และการทางานเป็นทีม ด้านที่มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยมีปัญหาน้อยที่สุด คือ การยึดมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรม 2) ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรม ส าหรับการพัฒนาสมรรถนะ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและจากความคิดเห็นของพนักงาน
มหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่า การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม เพราะจะท า
ให้ผู้รับการพัฒนา ได้เรียนรู้จากการฟังและการปฏิบัติจริงอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด 
นอกจากนี้การฝึกอบรมยังเป็นกระบวนการเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือการ
พัฒนาตนเอง น าไปเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของตน ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และ
ระดับความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามหลักไตรสิกขา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ มีระดับความคิดเห็นในทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ว่า หลักไตรสิกขาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่พร้อมทั้ ง
ด้านศีล สมาธิ และปัญญา โดยการน าค าสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักคิด  เพ่ือให้พนักงาน
                                                           

96 อัจฉรา หล่อตระกูล, การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ, เข้าถึงเม่ือ 15 
พฤษภาคม 2558, เข้าถึงจาก http://www.mcu.ac.th/userfiles/file/thesis/Doctor-of-
Philosophy/Public-Administration/57-12-1-012.pdf 
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มหาวิทยาลัยที่เข้ารับการพัฒนาด้วยหลักไตรสิกขานี้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน  มีความ
เจริญเติบโตทั้งทางด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี้
การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยพบว่า ในการพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ
ตามหลักไตรสิกขานี้ ตัวบ่งชี้ในการพัฒนาทุกตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ  ตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กันสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้  ข้อมูลเหมาะสมที่จะท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบดีมาก ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
สมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการ
พัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ  พบว่า การพัฒนาสมรรถนะด้วย
ไตรสิกขานั้นจะมีอิทธิพลต่อตัวแปรการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพมากที่สุด  รองลงมา คือ ตัว
แปรการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม การบริการที่ดี และการทางานเป็นทีม ตาม
ลาดับ 3) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นการพัฒนาสมรรถนะหลัก
ทั้ง 5 ด้าน มีส่วนประกอบ 4 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 สมรรถนะหลัก 5 ด้าน ส่วนที่ 2 คือหลักพุทธธรรม
ไตรสิกขา ส่วนที่ 3 หลักการของรูปแบบ และส่วนที่ 4 กระบวนการพัฒนา ซึ่งรูปแบบที่น าเสนอใน
งานวิจัยนี้คือ การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยไตรสิกขา  

สุภาวดี ศรีโยหะ (2557)97 เสนองานวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการเชิงระบบ
ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของบริษัทในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างการใช้สมรรถนะ
เป็นฐานและการใช้ต าแหน่งงานเป็นฐาน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษากระบวนการเชิง
ระบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและ (2) เพ่ือเปรียบเทียบ
กระบวนการเชิงระบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างการใช้
สมรรถนะเป็นฐาน (Competency based) และการใช้ต าแหน่งงาน เป็นฐาน (Job based) วิธีการ
ด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบพหุกรณีศึกษา โดยผู้วิจัยเลือกกรณีศึกษาแบบเจาะจง 
จ านวน 2 องค์กร คือ องค์กร ก ซึ่งเป็นองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประสบความส าเร็จในการ
สรรหาและ คัดเลือกบุคลากร ด้วยการใช้สมรรถนะเป็นฐาน และองค์กร ข ซึ่งเป็นองค์กรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ประสบ ความส าเร็จในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ด้วยการใช้ต าแหน่งงานเป็นฐาน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือตัวนักวิจัย แนวค าถามในการสัมภาษณ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
เจ้าหน้าที่สรรหา และหัวหน้างาน และแบบสังเกตบริบท องค์กร โดยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
และตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการเชิงระบบในการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรของทั้งสององค์กรมีความเหมือน และความต่าง ดังนี้ ความเหมือน ได้แก่ (1) ช่องทางที่มี
ประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน (2) เครื่องมือ ที่ใช้ในการคัดเลือกบุคลากร เช่น 
แบบฟอร์มใบสมัครงานและการสัมภาษณ์ และ (3) การตรวจสอบภูมิหลังของผู้สมัคร ก่อนว่าจ้าง ส่วน 
ความต่าง คือ (1) เป้าหมายขององค์กร (2) งบประมาณในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (3) วิธี ระบุ
จ านวนบุคลากรและต าแหน่งงานที่ต้องการจ้าง (4) กระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่ท าหน้าที่

                                                           
97 สุภาวด ีศรีโยหะ, “การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการเชิงระบบในการสรรหาและคัดเลือก

บุคลากรของบริษัทในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างการใช้สมรรถนะเป็นฐานและการใช้ต าแหน่ง
งานเป็นฐาน,” วารสารปัญญาภิวัฒน์ 5, 2 (มกราคม - มิถุนายน 2557): 62-74. 
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สัมภาษณ์ (5) กระบวนการสัมภาษณ์ (6) เกณฑ์และกระบวนการในการประเมินผู้สมัครงาน และ (7) 
คุณภาพของบุคลากรใหม่ 

สกลธ์ ขุนสนิท (2556)98 เสนองานวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลตามนโยบาย การกระจายอ านาจในจังหวัดชายแดนด้านตะวันออก มีสาระดังนี้ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน 2) พัฒนารูปแบบและ 3) ตรวจสอบผลการใช้
รูปแบบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลตาม นโยบายการกระจายอ านาจ
ในจังหวัดชายแดนด้านตะวันออก เป็นการวิจัยแบบผสม คือ ใช้การสัมภาษณ์ การสัมมนากลุ่มย่อยและ
แบบสอบถามได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน 2) กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3) กลุ่ม
ครูผู้สอนในจังหวัดชายแดนด้านตะวันออก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น จากจ านวนโรงเรียน592 โรงเรียน จาก 3 จังหวัด โดยกลุ่มตัวอย่าง 310โรงเรียน สถิติที่
ใช้ในส่วนของงานวิจัยเชิงปริมาณ คือค่าเฉลี่ยความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 
1) สภาพปัจจุบันพบว่า ในการบริหารจัดการแต่เดิมการตัดสินใจจะท าโดยผู้บริหารแต่เพียงล าพัง  ใน
ปัจจุบันเมื่อได้มีนโยบายการกระจายอ านาจ บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและการตัดสินใจ
มากขึ้น จากการสัมภาษณ์ และแบบสอบถามพบว่าการมีส่วนร่วมของบุคลากรยังอยู่ในระดับน้อย ส่วน
รูปแบบการบริหารงานบุคคล ค้นพบจากข้อมูลใน ประกอบด้วย 10 ด้านดังนี้1) บุคคล 2) การบริหาร
ด้านสิ่งแวดล้อม 3) การพัฒนางานวิชาการ 4) งบประมาณ 5) การพัฒนางานทั่วไป 6) การวางแผน 7) 
การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร 8) การประเมินและพัฒนาบุคลากร 9) ด้านวินัย และ10) การสร้าง
ขวัญและก าลังใจ ซึ่งผลการใช้รูปแบบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล
ตามนโยบายการกระจายอ านาจในจังหวัดชายแดนด้านตะวันออกโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ (2557)99 น าเสนอการวิจัยเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทาง
การศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่งในองค์การต่างๆ รวมทั้งเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารองค์การไปสู่ความส าเร็จขององค์การ
นั้นๆได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมนุษย์มีความรู้ มีความสามารถ สติปัญญาและสามารถพัฒนาศักยภาพได้
อย่างไม่มีข้อจากัดและยังไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใดที่สามารถมาทดแทนมนุษย์ได้อย่างแท้จริง  
องค์การการศึกษาจะมีความแตกต่างจากองค์การทั่วไปในเป้าหมายขององค์การ  องค์การทางด้าน
การศึกษามีภารกิจส าคัญอย่างยิ่งคือ การพัฒนาคนซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
กล่าว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุขเป้าหมายดังกล่าวจะประสบความส าเร็จได้จึงอยู่ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือ
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญขององค์การทางการศึกษา การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส าคัญ
                                                           

98 สกลธ์ ขุนสนิท, “รูปแบบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลตาม
นโยบาย การกระจายอ านาจในจังหวัดชายแดนด้านตะวันออก,” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีส
เทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3, 1 (2556): 173-177 

99 ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์,  “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและ
บทบัญญัติทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง,” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal 7, 3 (กันยายน–
ธันวาคม 2557).  
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เป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์การศึกษาและแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
ที่ส าคัญคือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็น
บทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาพบว่า หน้าที่ในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ทางการศึกษาประกอบด้วย การสรรหาและการคัดเลือก การบริหารผลการปฏิบัติงาน รางวัลและ
ผลตอบแทน การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและตัวแบบการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์พบว่าตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาจะสอดคล้องกับตัวแบบ 
แบบมิชิแกน (Michigan Model of HRM) และหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาโดย
การศึกษาบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาคือ พ.ร.บ. 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพบว่า หน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
ประกอบด้วย การสรรหาและการคัดเลือก การบริหารผลการปฏิบัติงาน รางวัลและผลตอบแทน การ
ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปรากฏในบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องสรุปได้ดังนี้ การสรรหา การคัดเลือก 
รางวัลและผลตอบแทน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

ภานุวัฒน์ กลับศรีอ่อน (2558)100 เสนองานวิจัยเรื่อง ปัจจัยความส าเร็จของการสรรหา
บุคลากรผ่านระบบออนไลน์ มีสาระดังนี้ องค์การในปัจจุบันมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องในการด าเนิน
ธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีความส าคัญและบทบาทอย่างเต็มตัว 
ท าให้องค์การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในรูปแบบที่หลากหลายประโยชน์ประการหนึ่งของ
อินเทอร์เน็ต คือ การสรรหาบุคลากร โดยองค์การน าระบบการสรรหาบุคลากรผ่านระบบออนไลน์เพ่ือ
ใช้ดึงดูด และสรรหาบุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสม  เพ่ือมาร่วมงานและพัฒนาองค์การไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการตามท่ีตั้งไว้ การใช้ระบบการสรรหาออนไลน์ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าองค์การจะได้
บุคคลตามที่คาดหวังไว้ แต่การจะใช้ระบบการสรรหาออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั้น องค์การควร
พิจารณาแนวคิดด้านจิตวิทยาในการสรรหาผ่านระบบออนไลน์ด้วย เพ่ือท าให้การสรรหาเป็นไปอย่างมี
คุณภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหลากหลายของข้อมูล รูปแบบ
ของสื่อ ความสะดวกและความง่ายในการใช้งาน หรือความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล 
เพ่ือให้องค์การมั่นใจได้ว่า ระบบการสรรหาออนไลน์ที่ใช้เป็นระบบที่มีคุณภาพและมีประโยชน์แก่
องค์การอย่างแท้จริงปัจจัยความส าเร็จของการสรรหาบุคลากรผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย  1) 
ความหลากหลายของข้อมูล (Variety of Information) 2) รูปแบบของสื่อ (Style of Media) 3) ความ
สะดวกและความง่ายในการใช้งาน  (Navigational Usability) 4) ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
(Information Integrity) 5) ความสะดวกของการใช้ในสภาพต่างๆ (Compatibility) 6) ความคงที่ของ
การท างาน (Functional Stability) 7) ความเรียบง่ายและความมีเอกลักษณ์ (Simplicity & Identity) 
8) ความดึงดูดของสื่อที่ปรากฏ  (Visual Appeal) 9) ความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยของข้อมูล 
(Information Privacy & Security) 10) ความเข้มข้น/สมบูรณ์ของสื่อ (Media Richness) 

                                                           
100 ภานุวัฒน ์กลับศรีอ่อน, “ปัจจัยความส าเร็จของการสรรหาบุคลากรผ่านระบบออนไลน์,” 

วารสารนักบริหาร 35, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558): 115-125. 
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ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ (2558)101 เสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดลการจัดท าตัวชี้วัด
ในงานทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การภาคธุรกิจเอกชนในประเทศไทย การวิจัยครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาโมเดลการจัดท าตัวชี้วัดในงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การภาค
ธุรกิจเอกชนในประเทศไทย เพ่ือน าเสนอโมเดลตัวชี้วัดใหม่ในงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การภาค
ธุรกิจเอกชนในประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบการหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ในนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออก จ านวน 900 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานในการ
ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ตัวชี้วัดในงานทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จขององค์การธุรกิจภาคเอกชนในประเทศไทยมากที่สุด 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดด้าน
ภาพรวมในงานทรัพยากรมนุษย์ ตัวชี้วัดด้านการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และตัวชี้วัดด้านการ
พัฒนาองค์การ โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการวัดในงานทรัพยากรมนุษย์มากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ ปัจจัยด้านกลยุทธ์องค์การ และปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ ตามล าดับ เพ่ือน าไปสู่
ความส าเร็จขององค์การในการช่วยสร้างคุณค่าทางธุรกิจ และการลดต้นทุนการด าเนินงาน ผลการวิจัย
นี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ โดยใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ใน
งานทรัพยากรมนุษย์ตามที่องค์การภาคธุรกิจเอกชนในประเทศไทยให้ความส าคัญ และเกิดการพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ในทางวิชาการ ส าหรับประโยชน์ทางด้านธุรกิจ ผลงานวิจัยนี้สามารถน าไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนานักทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพ่ือช่วยขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมายความส าเร็จที่
ก าหนดไว้ และน าไปใช้พัฒนาในการก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์การเพ่ือสร้างความได้เปรียบเชิงการ
แข่งขันได้ 
 
งานวิจัยต่างประเทศ 

ไบพาร์ท (Keshni Bipath)102 บทความนี้ก่อให้เกิดความพยายามอย่างต่อเนื่องในการระบุ
ตัวท านายในการสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนที่มีบทบาทในแอฟริกาใต้ และการส ารวจบทบาทหน้าที่ของ
ครูใหญ่ในการสร้างวัฒนธรรมดังกล่าว การทบทวนวรรณกรรมแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะตระหนักถึง
ความส าคัญของผู้น าในการก าหนดวัฒนธรรมการท างานขององค์กร โดยส่วนมากเป็นการเขียนเกี่ยวกับ
ความส าคัญของวัฒนธรรมและการปรับปรุงโรงเรียน มีส่วยน้อยที่เป็นการส ารวจเกี่ยวกับ 'กลไกการฝัง
ตัวหลัก' และ 'กลไกเสริมรอง (Schein, 2004) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในบทบาทของครูใหญ่ในการสร้าง
วัฒนธรรมการท างานของโรงเรียน ผู้วิจัยท าการตรวจสอบตัวท านายของโรงเรียนที่ท างานโดยใช้หลัก
ทฤษฎีของทฤษฎีองค์กรของ Schein (2004) หลังจากนั้นเรารายงานเกี่ยวกับการศึกษาเชิงคุณภาพใน
                                                           

101 ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์, การพัฒนาโมเดลการจัดท าตัวชี้วัดในงานทรัพยากรมนุษย์ที่
ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การภาคธุรกิจเอกชนในประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2558, 
เข้าถึงจาก www.ptu.ac.th/Meeting/PDF/input/pdf20160614082428.docx 

102 Keshni Bipath, “Exploring the Role of the Principal in Creating a Functional 
School Culture,” International Journal of Humanities and Social Science 2, 17 
(September 2012): 203-209. 
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โรงเรียนสองแห่งในพื้นที่ชนบทซึ่งได้ตรวจสอบความส าคัญของบทบาทของครูในการสร้างวัฒนธรรมใน
โรงเรียนที่ท างาน ผลการศึกษาพบว่ากลไกการฝังตัวหลัก ๆ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความรู้ทักษะ
ทัศนคติและความเชื่อของผู้บริหาร ครูใหญ่ของโรงเรียนที่ท างานสามารถฝังกลไกทางวัฒนธรรมหลัก ๆ 
ในโรงเรียนของเขาได้อย่างง่ายดาย เขาตระหนักดีว่าเขาเป็นผู้มีอ านาจและรับผิดชอบและรับผิดชอบใน
การสร้างและเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีและทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนการสอน ครูใหญ่ในโรงเรียนที่ไม่
สมบูรณ์ไม่ได้ตระหนักถึงอ านาจของเขาในฐานะผู้น าและดูเหมือนว่าจะอนุญาตให้ประธานกรรมการ
สถานศึกษา สร้างวัฒนธรรมที่ไม่สมบูรณ์ในโรงเรียน เขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการท าลายวัฒนธรรม
การเรียนการสอน ครูใหญ่ของโรงเรียนนี้ขาดความเชื่อมั่นและปฏิบัติตนอย่างไม่สอดคล้องกันซึ่งน าไปสู่
การท างานของโรงเรียน 

ซาวานวิ ชี  (Asta Savaneviciene, Zivile Stankeviciute)103 การ เปลี่ ยนแปลงด้ าน
สิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วโลกาภิวัตน์ การแข่งขันเพ่ือให้บริการที่เป็นนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ได้
กลายเป็นกรอบมาตรฐานส าหรับองค์กร เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทต้อง
ปรับปรุงประสิทธิภาพ (Chang Huang, 2005) เนื่องจากประสิทธิภาพการท างานโดดเด่นเป็นเป้าหมาย
ส าคัญขององค์กรการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) จึงได้รับการออกแบบให้เข้าใจถึงการเชื่อมโยง 
ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (HRM Performance) (Gardner, Moynihan, Park, 
Wright, 2001) การวิจัยเชิงประจักษ์เกี่ยวกับมูลค่าเพ่ิม ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) แสดง
ให้เห็นว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) เป็นเรื่องส าคัญ (Arthur, Huselid) อย่างไรก็ตามวิธีการที่
ยังไม่ลงรอยกันมีอยู่เช่นกัน เช่น ปัจจัยการเชื่อมโยงระหว่าง ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(HRM Performance) ควรได้รับการปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง (Wall, Wood, 2005) การสนับสนุน
การเชื่อมโยง ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM Performance) ไม่ชัดเจนว่าท าไมการ
เชื่อมโยงนี้มีอยู่ เพ่ือที่จะให้ค าอธิบายที่น่าเชื่อเกี่ยวกับการเชื่อมโยง ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (HRM Performance) ตาม Guest จ าเป็นต้องปรับปรุงกรอบทฤษฎีและการวิเคราะห์ในสาม
ประเด็นหลักคือลักษณะของ HRM ลักษณะการปฏิบัติงานและการเชื่อมโยงระหว่าง HRM กับ
ประสิทธิภาพ บทความนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ HRM ซึ่งสรุปว่าไม่มีการก าหนดแนวทางทรัพยากร
บุคคล (HR) ที่ได้รับการตกลงกันหรือก าหนดไว้เพียงรายการเดียวที่ใช้เพ่ือก าหนดการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานได้ดียิ่งขึ้นบทความนี้จะพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานทั้งสี่ระดับ
ซึ่งท าให้การเชื่อมโยงประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM Performance) มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น สมมติว่ามีความเข้าใจเล็กน้อยเกี่ยวกับกลไกที่ HRM มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพกระดาษจะ
ก าหนดปัญหา "กล่องด า" บทความนี้น าเสนอภาพรวมของโมเดลแนวคิด (Becker, Huselid, Pickus, 
Sprat, Guest, Purcel, Kinnie, Hutchinson, Rayton, Swart, Wright, Nishii) ที่พยายามอธิบายถึง
กระบวนการต่างๆ ซึ่งการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลจะมีผลต่อประสิทธิภาพทางการเงินของ
องค์กรในท้ายที่สุด สมมติว่าความคล้ายคลึงกันระหว่างโมเดลเหล่านี้คือทั้งหมดที่พวกเขามีพ้ืนฐานใน
กระบวนการเชิงสาเหตุเชิงเส้นกระดาษมีลักษณะเป็นสองด้านเพ่ิมเติม ประการแรกจ านวนกล่องใน 
                                                           

103 Asta Savaneviciene, Zivile Stankeviciute, “The Models Exploring the “Black 
Box” between HRM and Organizational Performance,” Inzinerine Ekonomika-
Engineering Economic 21, 4 (2010): 426-434. 
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“กล่องด า”; ต่อมาคือเนื้อหาของแต่ละองค์ประกอบ สรุปผลการเปรียบเทียบและข้ อสรุปของ
แบบจ าลองทั้งสี่ได้น าเสนอในเอกสารฉบับนี้ สรุปได้ว่าการระบุกลไกที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นสื่อกลาง
ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการปฏิบัติงานขององค์กรควรได้รับการยกย่องว่าเป็นประเด็น
ส าคัญในวรรณกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์ 

ดิกกุย (El Mostafa Hdiggui)104 เสนองานวิจัยเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาค
การศึกษามีสาระดังนี้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในส่วนของการศึกษา ในสมมติฐานและระดับ
โครงสร้างนั้น ความรับผิดชอบในระดับกระทรวงมักจะขึ้นอยู่กับความกังวลด้านการบริหาร และด้าน
การเงินโดยไม่ค านึงถึงขอบเขตที่การจัดการมีการกระจายอ านาจ ความรับผิดชอบระดับอ าเภอหรือ
ระดับจังหวัด ในทางตรงกันข้ามอาจอยู่ในระดับปฏิบัติงานครอบคลุมการฝึกอบรมล่วงหน้า และในการ
ให้บริการตลอดจนการฝึกอบรม และการตรวจสอบของผู้ตรวจการ ปัญหามักเกิดขึ้น แต่เมื่อได้รับ
มอบหมายงานไม่ได้มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่สอดคล้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงค าถาม
เกี่ยวกับการบริหารที่มีผลกระทบทางการเงิน พวกเขาเกิดขึ้นกับความถ่ีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อ imperatives 
การจัดการแบบรวมศูนย์ปะทะกับความต้องการของท้องถิ่นในแง่การระดมทุน หรือการช าระบัญชี เป็น
ที่ชัดเจนว่าการน าแนวทางที่มุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการไปสู่การจัดการจะต้องมีการศึกษากระทรวง
ต่างๆเพ่ือทบทวนความรับผิดชอบที่ก าหนดและมอบหมายในแต่ละระดับ มีการด าเนินการในบางไตร
มาส มีผู้เล่นคนอ่ืน ๆ และมีส่วนส าคัญในการเปลี่ยนแปลง รวมถึงผู้วางแผนที่ก าหนดลักษณะและ
ขอบเขตของความต้องการทรัพยากรมนุษย์ ส านักงานงบประมาณ; ส านักงานกฎหมายที่รับผิดชอบร่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานพิเศษของรัฐมนตรีซึ่งด้วยเหตุผลหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของภาค ในด้านการบริหารงานบุคคล ด้วยเหตุผลหลาย
ประการ การจัดการบุคลากรในภาคการศึกษามักเป็นเรื่องยุ่งยากเนื่องจากมีความซับซ้อน มีคนจ านวน
มากที่เก่ียวข้องในทุกระดับ ความหลากหลายของพนักงาน และระดับชั้นเพ่ิมมากขึ้นโดยความต้องการที่
เพ่ิมข้ึนในการรับสมัครพนักงานชั่วคราว และเสริมเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นในการศึกษาส าหรับทุกคน 
วิชาเฉพาะเรื่องต่างๆ ของครูแต่ละแห่งจะได้รับค่าตอบแทนในระดับต่างๆ ความเป็นจริงไม่สะท้อนตาม
กรอบงบประมาณของภาค และแน่นอนของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากร ครูเป็นจ านวนมาก
ที่สุดของผู้ที่ท างานในภาคการศึกษา นอกเหนือจากความรับผิดชอบในการสอนครูมักมีหน้าที่ในการ
บริหารเช่นกัน ในหมู่บุคลากรที่ไม่ใช่ครูผู้สอนมีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่การศึกษาเขตท่ีมีระดับความเป็น
เอกเทศ และเจ้าหน้าที่ระหว่างกระทรวงที่ไม่มีความเกี่ยวพันเฉพาะกับกระทรวงศึกษาธิการเช่น
สถาปนิกวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และอ่ืน ๆ 

มูลฟอร์ด (Bill Mulford)105 เสนองานวิจัยเรื่อง ผู้น าโรงเรียน: การเปลี่ยนแปลงบทบาท
และผลกระทบต่อประสิทธิภาพของครูและโรงเรียน มีสาระดังนี้การให้ประเมินผลการปฏิบัติงานและ

                                                           
104 El Mostafa Hdiggui, Human Resource Management in the Education 

Sector, Division of Educational Policies and Strategies, UNESCO ED/EPS/2006/PI/17 
December 2006 Original: French p7-8. 

105 Bill Mulford, “School Leaders: Changing Roles And Impact on Teacher And 
School Effectiveness”  (A paper commissioned by the Education and Training Policy 
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ความดีความชอบ ระดับเงินเดือนโดยปกติจะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของอาชีพระดับความรับผิดชอบ และ
ขั้นตอนตามปีงบประมาณ ตัวอย่างเช่นในโมร็อกโกพนักงานแบ่งเป็นดังนี้ 1) ครูที่ได้รับมอบหมายจาก
กลุ่มย่อย 4 กลุ่ม 2) ผู้ตรวจการซึ่งรวมถึงผู้ตรวจสอบโรงเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตร                              
3) เจ้าหน้าที่การศึกษาอ าเภอ 4) ที่ปรึกษา 5) เจ้าหน้าที่ธุรการการสรรหาบุคลากรเจ้าหน้าที่ภาค
การศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนของคณะกรรมการบริการสาธารณะที่บังคับใช้กับข้าราชการพลเรือน
ทั้งหมดที่ต้องการให้พนักงานเข้าร่วมการแข่งขันเปิดเพ่ือกรอกข้อมูลต าแหน่งว่าง มีสามประเภทของ
การสรรหาบุคลากร ระบบเปิด สรรหาภายใน (เปิดให้กับพนักงานที่มีอยู่ด้วยข้อมูลรับรองที่จ าเป็น
ส าหรับการศึกษาหรืออายุขั้นต่ าและจ านวนปีที่ให้บริการ) และคงที่สัญญาระยะสั้นเพ่ือดึงดูดพนักงานที่
จะจัดการกับน้ าตกในปัจจุบัน การฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงาน สถาบันเฉพาะที่ด าเนินงานในระดับชาติ
ระดับภูมิภาคหรือระดับท้องถิ่นมักให้การฝึกอบรมพ้ืนฐานก่อน กฎหมายบริการสาธารณะก าหนดเกณฑ์
เกณฑ์การรับเข้าศึกษาโดยทั่วไปก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรการศึกษาและข้อก าหนดด้านการ
รับรอง สถาบันฝึกอบรมพนักงานของรัฐบาลมักมีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย บทความนี้แสดงให้เห็น
ว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในสังคมและการให้การศึกษาของพวกเขาสะท้อนให้ เห็นในบทบาทการสรร
หาและการพัฒนาผู้น าโรงเรียน เอกสารฉบับแรกตรวจสอบว่าผลของการพัฒนาเหล่านี้บทบาทของผู้น า
โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร จากนั้นจะตรวจสอบว่าผู้น าโรงเรียนสามารถเสริมสร้างการสรรหา
การพัฒนาและการเก็บรักษาครูรวมทั้งยกผลงานของนักเรียนได้หรือไม่ หลักฐานแสดงให้เห็นว่าการ
ปฏิบัติที่เป็นผู้น าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถบรรลุผลดังกล่าวได้ สรุปได้ว่าผู้น าโรงเรียนมีความส าคัญต่อ
การพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากความส าคัญดังกล่าวหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มุ่งเน้นการสรรหา
บุคลากรและการพัฒนาและการเก็บรักษาผู้น าโรงเรียน (หรือการพัฒนาวิชาชีพ) ผลกระทบจากการ
ส ารวจต่างๆ เหล่านี้สรุปได้จากบทความ 

แนวทางที่ส าคัญที่รัฐบาลใช้เพ่ือให้แน่ใจว่าการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่องได้รับการระบุ
ว่าเป็นการบริหารสาธารณะแบบเก่า (OPA) การจัดการสาธารณะแบบใหม่ (NPM) และการเรียนรู้ของ
องค์กร (OL) ความไม่สอดคล้องกันภายในและระหว่างวิธีการเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสร้างแรง
กดดันต่อโรงเรียนและผู้น าของตนเอง ความกังวลคือความต้องการสะสม และการกระจายตัวที่เกิดขึ้น
และความไม่สอดคล้องกันอาจท าให้ขีดความสามารถของโรงเรียน เมื่อพิจารณาในภาพรวมมากกว่าแยก
มุมมองเหล่านี้อาจท าให้เกิดผลกระทบที่ไม่คาดคิดที่ปัญหาปัจจุบันของอุปทานและคุณภาพใน ทักษะ
ครูใหญ่ ผลที่ตามมาคือครูใหญ่ในอุดมคติ "superprincipal" แม้ว่าจะเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่า NPM ได้
กลายเป็นแนวทางที่โดดเด่นในการก ากับดูแลด้านการศึกษา แต่การวิจัยเมื่อเร็ว ๆ นี้มีค าถามเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของผลการเรียนที่ดีขึ้น ขอแนะน าให้ท าการตรวจสอบอย่างรอบคอบจาก OL เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการที่เพ่ิมขึ้นความคาดหวังที่หลากหลายในโรงเรียนรวมถึงการมีส่วนร่วมกับครูก็
เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าโรงเรียนต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีสติ และต่อ เนื่องในการปรับปรุง
คุณภาพ ภายในโรงเรียนที่เป็นหน่วยงานการเรียนรู้มีการพัฒนารูปแบบใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนครู และผู้น าโดยพิจารณาจากลักษณะทั่วไปที่มีเหตุผลรวมถึงบรรยากาศของความไว้วางใจและ
ท างานร่วมกันถ่ายทอดแลกเปลี่ยนภารกิจ และการติดตามผลการริเริ่ม และความเสี่ยงตลอดจนการ
                                                           

Division, OECD, for the Activity Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers 
April 2003), 2-3. 
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พัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ที่ส าคัญในวิธีการที่ผู้น าโรงเรียนเสริมสร้างการสรรหาบุคลากร
การพัฒนาและการเก็บรักษาของครูได้แสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆเช่นความพึงพอใจของครูประสิทธิผล
ของโรงเรียนการปรับปรุงความสามารถความเป็นผู้น าครูความเป็นผู้น าในการจัดจ าหน่ายการเรียนรู้ของ
องค์กรและการพัฒนา ผู้น าโรงเรียนอาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อปัจจัยระดับโรงเรียนเหล่านี้รวมทั้งช่วย
ป้องกันปัญหาความกดดันจากภายนอกและบางครั้งขัดแย้งกัน ทีมผู้น าที่มีทักษะและได้รับการสนับสนุน
อย่างดีในโรงเรียนสามารถช่วยส่งเสริมความรู้สึกของความเป็นเจ้าของและวัตถุประสงค์ในแบบที่ครูใช้
งานของตน การให้ความเป็นเอกเทศแบบมืออาชีพกับครูจะช่วยเพ่ิมความน่าดึงดูดใจของวิชาชีพในการ
เลือกอาชีพและจะปรับปรุงคุณภาพของการสอนในห้องเรียน ครูที่ท างานร่วมกันอย่างมีความหมายและ
ตั้งใจพบว่ามีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในวิชาชีพเพราะพวกเขารู้สึกมีค่าและได้รับการสนับสนุนในการ
ท างานของพวกเขา การวิจัยชี้ให้เห็นว่าในขณะที่การกระจายอ านาจอาจเกิดขึ้นจากระบบไปสู่ระดับ
โรงเรียน แต่ก็ไม่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นภายในโรงเรียน นอกจากนี้การกระจายอ านาจที่เกิดขึ้นภายใน
โรงเรียนมีแนวโน้มที่จะเกี่ยวกับการบริหารมากกว่าเรื่องการศึกษา สถานการณ์นี้น่าจะเป็นเรื่องที่น่าห่วง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีครูผู้สอนมีความสนใจและอยู่ในวิชาชีพถ้ารู้สึกว่าตนเป็นและเชื่อว่าพวกเขา
มีส่วนช่วยให้โรงเรียนและนักเรียนประสบความส าเร็จ ผลการวิจัยที่สอดคล้องมากท่ีสุดประการหนึ่งจาก
การศึกษาความเป็นผู้น าของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลคือการมีอ านาจในการเป็นผู้น าไม่จ าเป็นต้องอยู่ใน
กลุ่มผู้น า แต่สามารถแยกย้ายกันไปภายในโรงเรียนระหว่างและในหมู่คน มีความเข้าใจเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
ว่าความเป็นผู้น าฝังอยู่ในบริบทขององค์กรต่างๆภายในชุมชนของโรงเรียนซึ่งไม่ได้ตกเป็นของส่วนกลาง
ในบุคคลหรือส านักงาน ความท้าทายที่แท้จริงที่โรงเรียนส่วนใหญ่ต้องเผชิญอยู่คือไม่ต้องปรับปรุงให้ดี
ขึ้น แต่ที่ส าคัญกว่าคือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะขึ้นอยู่กับความสามารถ
ภายในของโรงเรียนในการรักษาและสนับสนุนการพัฒนาและการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องใช้ความสามารถใน
การเป็นผู้น าของหลาย ๆ คนแทนที่จะเป็นเพียงไม่กี่คนงานวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าความเป็นผู้น าที่ท า
ให้เกิดความแตกต่างคือทั้งสองต าแหน่ง (หลัก) และการกระจาย (ทีมผู้บริหารและครู) แต่ทั้งสอง
เกี่ยวข้องกับผลการเรียนของนักศึกษาเท่านั้น OL หรือประสิทธิผลของครูโดยรวมเป็นตัวแปรแทรกแซง
ที่ส าคัญระหว่างความเป็นผู้น าและการท างานของครู และจากผลการเรียนของนักเรียน ความเป็นผู้น ามี
ส่วนท าให้เกิด OL ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในธุรกิจหลักของโรงเรียน - การเรียนการสอน มี
อิทธิพลต่อวิธีที่นักเรียนรับรู้ว่าครูจัดระเบียบและปฏิบัติตามค าแนะน าและปฏิสัมพันธ์ทางการศึกษากับ
ความคาดหวังของนักเรียน การรับรู้ของนักเรียนในเชิงบวกเกี่ยวกับงานของครูช่วยส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในโรงเรียนการคิดในตนเองเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการมีส่วนร่วมกับโรงเรียน และการมี
ส่วนร่วมของนักเรียนโดยตรง และการมีส่วนร่วมของนักเรียนโดยอ้อม (ผ่านการเก็บรักษา) ที่เกี่ยวข้อง
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ฟุลแลน (Michael Fullan)106 ได้เสนอบทความวิจัยเรื่อง บทบาทของครูใหญ่ในการปฏิรูป
การศึกษา มีสาระดังนี้ สิ่งที่มีความซับซ้อนดังต่อไปนี้ ความเป็นผู้น าไม่สามารถจัดการในรายการ
ตรวจสอบได้ เราสามารถให้แนวทางในการปฏิบัติงานได้เนื่องจากความเป็นผู้น าได้รับการพัฒนาโดยการ
                                                           

106 Michael Fullan, “The Role Of The Principal In School Reform” (Adapted from 
M. Fullan, The New Meaning of Educational Change, 3rd Edition Teachers College Press, 
2001). 
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ปฏิบัติที่สะท้อนและความช่วยเหลือและความคาดหวังที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้น าด้านความคิดที่ผสมผสาน
ความรู้เกี่ยวกับบริบทและบุคลิกแบบท้องถิ่นเข้ากับแนวคิดใหม่ ๆ จากภายนอกซึ่งจะท าดีที่สุด 
หลักเกณฑ์หกแนวทางส าหรับผู้บริหารของเราเมื่อไม่นานมานี้เป็นประเด็นที่กล่าวถึงประกอบด้วย                        
1) การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความมั่นใจแม้ว่าจะไม่ส าเร็จ (ไม่มีค าตอบส าเร็จรูปออกมีเพ่ือ
ค าถามอย่างไร) 2) สร้างและจัดการความเสี่ยงต่อความมั่นคง (ส่งเสริมความเสี่ยง แต่ให้ความส าคัญกับ
ความสัมพันธ์ที่สนับสนุน) 3) เคารพต่อความคิดเห็นของผู้ที่คุณต้องการให้เขาเงียบ (รวมและเรียนรู้จาก
ผู้ที่ไม่เห็นด้วย) 4) ย้ายไปสู่พ้ืนที่ที่ท้าทายในการจัดตั้งพันธมิตรใหม่ (พ้ืนที่ภายนอกอาจเป็นอันตราย
และท้าทาย แต่คุณต้องมีพันธมิตรภายนอก) 5) จัดการความรู้สึกและเหตุผล (ท างานเกี่ยวกับความ
ฉลาดทางอารมณ์ของคุณไม่ใช้ความไม่เห็นด้วยส่วนตัว) 6) ต่อสู้กับสาเหตุที่สูญหาย (หวังในอัตรา
ต่อรอง) ในระยะสั้นบทบาทของครูใหญ่ได้กลายเป็นประเด็นที่น่ากลัวมากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นและมี
ความหมายมากขึ้นส าหรับผู้ที่เรียนรู้ที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและได้รับการสนับสนุนในบทบาท
ดังกล่าว การค้นพบนี้น าเสนอข้อความที่มีประสิทธิภาพส าหรับการปฏิรูปโรงเรียน การศึกษาในรัฐ
เทนเนสซีพบว่านักเรียนที่ได้รับครูที่ดีสามคนในสามปีติดต่อกันท าได้ดีกว่า ดีนักเรียนในโรงเรียนที่น า
โดยผู้บริหารที่สนับสนุนชุมชนอาชีพที่เข้มแข็งมักพบครูที่ดีสามคนติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นในวันเดียวกัน
หรือในช่วงหลายปี 

โอลาร์วาจและคณะ (Michael Olarewaju Ogundele , Anpe Maria Sambo and Gambo 
Maurice Bwoi)107 ได้เสนองานวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของครูผู้สอนส าหรับโรงเรียนมัธยมในรัฐ
แพลตทาว ประเทศไนจีเรีย มีสาระดังนี้ การศึกษานี้ได้ศึกษาถึงทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารในการ
บริหารโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาของผลการเรียนที่ตกต่ าของนักเรียน
ไนจีเรียอาจเป็นผลมาจากทักษะการบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียน ผลการด าเนินงาน
ที่ล้มเหลวนี้เป็นผลมาจากปัญหาหลายประการที่เผชิญหน้ากับระบบในประเทศไนจีเรียเช่นการระดมทุน
ที่ไม่เพียงพอ สิ่งอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอ ครูขาดขวัญก าลังใจ การดูแลโรงเรียนที่ไม่ดีและมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งในนโยบายด้านการศึกษา บทบาทของครูใหญ่ในการตอบสนองความท้าทาย
เหล่านี้ถูกตรวจสอบในฐานะผู้บริหารระดับสูงที่บริหารการเงินของโรงเรียน และการใช้ความสามารถ
เฉพาะตัวในการระดมทุนเพ่ือเสริมความพยายามของรัฐบาล แรงจูงใจและผู้อ านวยความสะดวกในการ
เปลี่ยนแปลง การศึกษาครั้งนี้ด าเนินการในบางโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งใน Jos North Local 
Government ในรัฐแพลตทาว ใช้แบบสอบถามส ารวจความสามารถในการบริหารงานหลัก (PASSQ) 
เพ่ือหาข้อมูล ข้อแนะน าบางประการ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนสมัยใหม่ควรมีความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพและมีอ านาจในการบริหาร รัฐบาลควรจัดให้มีการให้การสนับสนุนผู้บริหารและการจัด
งานประชุมเพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพตลอดจนจูงใจให้กับผู้บริหาร ครูใหญ่ต้องก าหนด
วัตถุประสงค์กับครูเพราะครูจะมุ่งมั่นในหน้าที่ของตนเพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายบรรลุตามวัตถุประสงค์ใน
การตัดสินใจ 
                                                           

107 Michael Olarewaju Ogundele, Anpe Maria Sambo and Gambo Maurice Bwoi, 
“Principals’ Administrative Skills for Secondary Schools in Plateau State, Nigeria,” Asia 
Pacific Journal of Education, Arts and Sciences 2, 1 (January November 6, 2014): 90-
96. 
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คลอเดีย โกลแดง (Claudia Goldin)108 เสนองานวิจัยเรื่องทุนมนุษย์ มีสาระดังนี้ ทุนมนุษย์
คือสต็อกของทักษะที่แรงงานมีอยู่ การไหลเวียนของทักษะเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อผลตอบแทนการลงทุน
สูงกว่าค่าใช้จ่าย (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ผลตอบแทนที่ได้รับจากทักษะเหล่านี้เป็นความรู้สึกส่วนตัว
ในแง่ที่ความสามารถในการผลิตของแต่ละคนเพ่ิมขึ้นพร้อมกับการเพ่ิมขึ้นของพวกเขา แต่มักมีลักษณะ
ภายนอกที่ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตของผู้อ่ืนเมื่อเพ่ิมทุนมนุษย์ บทความนี้กล่าวถึงแนวคิด
เหล่านี้ในอดีตและมุ่งเน้นไปที่สององค์ประกอบหลักของทุนมนุษย์ การศึกษาและการฝึกอบรมและ
สุขภาพ สถาบันที่สนับสนุนการลงทุนด้านทุนมนุษย์จะกล่าวถึงเช่นเดียวกับบทบาทของทุนมนุษย์ในการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ความคิดที่ว่าการศึกษาเกี่ยวกับทุนมนุษย์เป็นไปในทางประวัติศาสตร์โดยเน้นการ
ด ารงรักษาและการอนุรักษ์ 

แอนดริว คริสโตเฟอร์ เฮอร์ซ (ANDREW CHRISTOPHER HURT)109 เสนองานวิจัยเรื่อง 
การส ารวจกระบวนทัศน์ขอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีสาระดังนี้ การศึกษาครั้งนี้เน้นประเด็นเรื่อง
กรอบความคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบ HRD Cube เป็น
แบบจ าลองของ HRD ที่สังเคราะห์ขึ้นและเพ่ืออธิบายกระบวนทัศน์ที่ยังหลงเหลืออยู่ของ HRD 
การศึกษาได้ด าเนินการโดยการตรวจสอบข้อความของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารการศึกษาทรัพยากร
บุคคลของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (AHRD) ใช้แบบสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น และแบบสุ่มเพ่ือ
เลือกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการสนับสนุนจาก AHRD 16 บทความ บทความถือว่าเป็น
เสมือนตัวแทน ของผู้เขียนของพวกเขา หน่วยข้อมูลจากภายในแต่ละบทความได้รับการระบุ และเขียน
โดยใช้เทคนิค ล าดับที่สอง อันดับแรกหน่วยได้รับการจัดเรียงตามแกนและจัดเรียงเป็นหนึ่งในเจ็ด
หมวดหมู่ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าตามสัจพจน์ของทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติ ประการที่สองหน่วยต่างๆ
ได้รับการเข้ารหัสแบบเปิดโดยใช้วิธีเปรียบเทียบแบบคงที่และมีการพัฒนาชุดรูปแบบและกลุ่มย่อย ผล
การเข้ารหัสตามแกนระบุการเน้นหนักในการปฏิบัติ การสะสมของหน่วยงานวิจัยและทฤษฎีมีขนาดเล็ก
ลง หลักฐานที่แสดงถึงมุมมองที่ใช้ร่วมกันพบว่าเน้นความจริงในการปฏิบัติ การสะสมของหน่วยเน้นการ
ปฏิบัติงานวิจัยตามด้วยการปฏิบัติตามทฤษฎีและสรุปด้วยทฤษฎีการวิจัย ผลการวิเคราะห์พบว่าอธิบาย
ถึงหลักการทั้งสามประการพร้อม ๆ กันคือทฤษฎี - วิจัย – ปฏิบัติ ผลการเขียนโปรแกรมแบบเปิดมี
รูปแบบที่เป็นตัวแทนและหัวข้อย่อยภายในแต่ละประเภทของทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติ หกหัวข้อที่
พัฒนาขึ้นในหมวดหมู่ทฤษฎี 9 กลุ่ม และ 1 หัวข้อย่อยที่พัฒนาขึ้นในหมวดการวิจัย 6 กลุ่มและ 10 
หัวข้อย่อยที่พัฒนาขึ้นในประเภทการปฏิบัติ ผลการวิจัยแสดงหลักฐานเพ่ือสนับสนุนการก่อสร้าง
โดยรวมของ HRD Cube ทฤษฎีการวิจัยและมุมมองการปฏิบัติของ HRD มีอยู่ภายใน 16 บทความที่ใช้ 
ผลการทดสอบยังสนับสนุนองค์ประกอบที่อธิบายไว้ในแต่ละด้านของ HRD Cube ด้านทฤษฎีบุคคล
กระบวนการและผลลัพธ์และการแจ้งข้อมูลของ HRD ได้รับการระบุ มีการระบุด้านวรรณกรรมเชิงบวก
แปลความหมาย และที่ส าคัญในด้านการวิจัย ระดับบุคคลกลุ่มองค์กรระดับชาติ และระดับโลกได้รับ
                                                           

108 Claudia Goldin, “Human Capital” (Handbook of Cliometrics, Claude Diebolt 
and Michael Haupert, editors Springer-Verlag, forthcoming). 

109 Andrew Christopher Hurt, “Exploring Paradigms Of Human Resource 
Development” (Submitted to the Office of Graduate Studies of Texas A&M University 
in partial fulfillment of the requirements for the degree of August 2010). 
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การระบุในด้านการปฏิบัติ ได้รับการตรวจสอบเบื้องต้น และการสนับสนุนของ HRD Cube และ
ส่วนประกอบที่อธิบายไว้ในทฤษฎีการวิจัยและด้านการปฏิบัติภายใน 16 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร 
AHRD ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างน้อย 18 กระบวนทัศน์ที่คาดหวังของ HRD ระบุไว้ 

เบนจามิน มาสเตอร์ (Benjamin Master)110 เสนองานวิจัยเรื่อง การรับพนักงานเพ่ือ
ความส าเร็จ: การเชื่อมโยงการประเมินผลครูและการบริหารบุคลากรโรงเรียนในการปฏิบัติงาน 2014 มี
สาระดังนี้การประเมินผลของนโยบายครูเป็นศูนย์กลางของการปฏิรูปด้านการศึกษาในปัจจุบัน ระบบ
การประเมินผลส่วนใหญ่อาศัยการประเมินครู อย่างน้อยส่วนหนึ่งและการตัดสินใจจะมีน้ าหนักมาก 
อย่างไรก็ตามเรารู้ค่อนข้างน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาให้ความส าคัญเมื่อพิจารณาการประเมิน และการ
ตัดสินใจของบุคลากรที่มีส่วนร่วมสูง การใช้ข้อมูลที่ไม่ซ้ ากันจากเขตการปกครอง ที่มีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นอิสระ ผู้วิจัยได้ส ารวจขอบเขตของการประเมินครูที่เป็นระบบ ผู้บริหารโรงเรียนอิสระ ในการ
คาดการณ์การตัดสินใจของบุคลากรในอนาคตที่หลากหลาย นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังประเมินขอบเขตที่การ
ประเมินผลของพวกเขาท านายผลการวัดผลการปฏิบัติงานของครูซึ่งรวมถึงการประเมินผลนักเรียนและ
ครูของครูแต่ละรายในปีการศึกษาเดียวกันและในอนาคต ซึ่งพบว่าการจัดอันดับกลางปีที่จัดท าขึ้นโดย
ผู้ดูแลระบบกับครู  นั้นมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดระหว่างครูและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลิกจ้าง 
และการตัดสินใจในการส่งเสริมด้านต่าง ๆ ในช่วงปลายปี ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยส ารวจเพ่ือระบุ
องค์ประกอบที่แตกต่างกัน จ านวน 4 ข้อของข้อเสนอแนะของผู้ดูแลระบบต่อครู ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
องค์ประกอบต่างๆท านายการตัดสินใจในบุคลากรประเภทต่างๆในโรงเรียน นอกจากนี้ส่วนประกอบที่
แตกต่างกันยังท านายผลการปฏิบัติงานของครูที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการ
ข้อมูลสารสนเทศการท างานของครูหลายด้านในระบบการประเมินผลซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งการ
ตัดสินใจของบุคลากรหลายประเภท 

ไครสชลิงและฮาเวย์ (Timothy Kiessling and Michael Harvey)111 เสนองานวิจัยเรื่อง 
การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับโลกเชิงยุทธศาสตร์ในศตวรรษที่ 21: การรับรองวิธีการวิจัย
แบบผสมผสานวิธี มีสาระดังนี้ การแข่งขันระดับโลกอย่างรวดเร็วกลายเป็นบรรทัดฐานที่เกือบทุกองค์กร
ธุรกิจต้องแข่งขันในแบบเดียวกันหรือแบบอ่ืน ความซับซ้อน และคุณค่าของยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทั่วโลก (SGHRM) จะยังคงมีความส าคัญอย่างมากเนื่องจากโลกาภิวัฒน์กลายเป็น
รูปแบบธุรกิจที่ส าคัญมากขึ้น ทั้งผู้ปฏิบัติงาน และนักวิจัยยังคงท างานหนักกับความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ระดับโลกและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมด ก่อนหน้านี้

                                                           
110 Benjamin Master, Staffing for Success: Linking Teacher Evaluation 

andSchool Personnel Management in Practice 2014, available from 
https://cepa.stanford.edu/ content/staffing-success-linking-teacher-evaluation-and-
school-personnel-management-practice-0 

111 Timothy Kiessling and Michael Harvey, “Strategic global human resource 
management research in the twenty-first century: an endorsement of the mixed-
method research methodology,” Int. J. of Human Resource Management 16, 1 
(January 2005): 22–45.  
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นักวิจัยยังคงใช้โครงการวิจัยที่ใช้ทฤษฎี และวิธีการแบบตะวันตกซ่ึงมีงานวิจัยปริมาณมากในการส ารวจ
ปรากฏการณ์ที่อาจไม่เหมาะสม วิธีการ และทฤษฎีเหล่านี้มักไม่จับภาพ "ปรากฏการณ์" ของ
ปรากฏการณ์โลกที่รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของวัฒนธรรมสถาบันบรรทัดฐานทางสังคม และ
กฎระเบียบของรัฐบาลท่ามกลางปัญหาเพียงเล็กน้อย วิธีวิจัยแบบผสมผสานถูกน าเสนอเพ่ือเพ่ิม 
"ปรากฏการณ์" ที่จ าเป็นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความลึก และความยืดหยุ่นที่จ าเป็นในการส ารวจประเด็น 
SGHRM วิธีการผสมคือการรวมกันของวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่รักษาความเข้มงวดของ
ระเบียบวิธีการและมาตรการเพ่ือความน่าเชื่อถือและความถูกต้อง บทความนี้ศึกษาวิธีการปัจจุบัน
สาเหตุของการขาดความส าเร็จในการอธิบายความลึกของปรากฏการณ์และเหตุผลที่วิธีการแบบ
ผสมผสานซ่ึงเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมส าหรับการวิจัยในสาขา SGHRM 

เอมิลี (Chemutai Emily)112 ได้เสนองานวิจัยเรื่อง บทบาทของโรงเรียนในฐานะทรัพยากร
บุคคลผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต NANDI KENYA มีสาระดังนี้ ทั่วโลกโลกาภิวัตน์ได้ยกระดับ
ความส าคัญของการพัฒนาการจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรต่างๆ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้น าไปสู่
ความคิดของระบบทรัพยากรมนุษย์เป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ หลายข้อโต้แย้งเกี่ยวกับกระบวนการของ
โลกาภิวัฒน์ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่เหลืออยู่บนสมมติฐานว่ามี  และยังคงเป็นความ
เปลี่ยนแปลงการด าเนินงานของทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาว เพื่อให้สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลต้องพัฒนาขีดความสามารถที่จะช่วยให้
พวกเขาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นความยืดหยุ่นการท างานเป็นทีมการสื่อสารการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายบริการลูกค้าการวางแนวองค์กร การตระหนักรู้ , ความมั่นใจใน
ตนเอง , การแบ่งปันความเชี่ยวชาญ , ความเข้าใจทั่วโลกและวัฒนธรรมของผู้ อ่ืน บทความนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือหาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้ บริหารทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน
มัธยมศึกษา การศึกษาได้สร้างแบบจ าลองทฤษฎี Burns and Stalk Contingency ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ระบบ
การจัดการอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ใช้
การออกแบบการวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจ านวน 140 คนจาก 
Nandi County ใช้แบบสอบถามการส ารวจส ามะโนประชากรเพ่ือเลือกตัวอย่างการศึกษา การเก็บ
รวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามด้วยตนเอง การเข้ารหัสของการตอบสนองได้ท าโดยใช้ชุดสถิติส าหรับ
นักวิทยาศาสตร์สังคม (SPSS) ส าหรับ Windows รุ่นที่ 16 การวิเคราะห์ข้อมูลได้กระท าผ่านสถิติเชิง
พรรณนา ข้อมูลถูกน าเสนอในรูปแบบของตารางความถ่ี และแผนภูมิ จากผลการวิจัยพบว่าบทบาทหลัก 
ได้แก่ การสรรหาบุคลากรในโรงเรียนสนับสนุนการท างานเป็นทีมร่วมกับพนักงานการเพ่ิมขีด
ความสามารถของพนักงาน และการสนับสนุนให้พวกเขาพัฒนาอาชีพ ดังนั้นผู้บริหารควรมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และพัฒนาการของสถาบัน 

                                                           
112 Chemutai Emily, “The Role Of School Principals As Human Resourcemanagers 

In Secondary Schools In Nandi County, Kenya Global,” Journal of Human Resource 
Management 3, 1, (January 2015): 73-82 
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เชล่าและคณะ (Sheila M. Rioux, Paul R. Bernthal, and Richard S. Wellins)113 ได้
เสนอรายงานการส ารวจทรัพยากรมนุษย์ของโลกาภิวัฒน์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือเพื่อ
ศึกษาวิธีการที่ บริษัทในประเทศ และต่างประเทศด าเนินการด้านทรัพยากรบุคคลทั่วโลก ก าหนดล าดับ
ความส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลส าหรับแต่ละองค์กร 1) ก าหนดความท้าทายที่องค์กรต้องเผชิญเมื่อ
พยายามที่จะท าให้การท างานและการปฏิบัติงานของ HR เป็นไปตามโลก 2) ก าหนดสิ่งที่องค์กรก าลัง
ท าเพ่ือให้สอดคล้องกันเมื่อพูดถึงธุรกิจโลกก็กลายเป็นสถานที่เล็ก ๆ บริษัท ต่างๆก าลังท างานอยู่ใน
ขอบเขตทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่องค์กรส่วนใหญ่ได้ปรับตัวให้เข้ากับ
ความเป็นจริงทั่วโลกในการด าเนินงานของพวกเขาหลายคนล้าหลังในการพัฒนานโยบายทรัพยากร
มนุษย์โครงสร้างและบริการที่สนับสนุนโลกาภิวัตน์ การท างานด้านทรัพยากรมนุษย์จะต้องเผชิญกับ
ความท้าทายมากมายในระหว่างกระบวนการโลกาภิวัตน์รวมถึงการสร้างความคิดระดับโลกภายในกลุ่ม
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างแนวทางปฏิบัติที่จะน ามาประยุกต์ใช้อย่างสม่ าเสมอในสถานที่ หรือ
ส านักงานที่แตกต่างกันไปพร้อมกับรักษาวัฒนธรรม และแนวปฏิบัติในท้องถิ่นต่างๆ วัฒนธรรมองค์กร
ทั่วทั้งองค์กร เพ่ือตอบสนองความท้าทายเหล่านี้องค์กรต่างๆ จ าเป็นต้องพิจารณาถึงหน้าที่ด้าน
ทรัพยากรบุคคลไม่ใช่เพียงแค่บริการด้านการบริหาร แต่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ บริษัท ควร
ร่วมมือกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการพัฒนา และใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจและบุคลากร การมีส่วนร่วมแบบ
นี้เป็นสิ่งจ าเป็นหากองค์กรต้องการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ด้านทรัพยากรบุคคลที่อาจไม่ถูกต้อง  และย้ า
จุดประสงค์และความส าคัญของฟังก์ชันทรัพยากรบุคคลในทุกสภาพแวดล้อมทั่วโลก องค์กรต่างๆจะค้น
พบว่าทรัพยากรบุคคลสามารถเป็นประโยชน์อย่างมากในการอ านวยความสะดวกในการพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรที่รวมกันอยู่ตลอดจนการค้นพบ และการปลูกฝังความสามารถในการเป็นผู้น าที่จ าเป็น
มากท่ัวโลก กระบวนการทรัพยากรโลกาภิวัตน์ทั้งของมนุษย์ และสิ่งอ่ืน ๆ เป็นสิ่งท้าทายส าหรับ บริษัท 
ใด ๆ องค์กรควรตระหนักว่าฟังก์ชัน HR ทั่วโลกสามารถช่วยให้พวกเขาใช้ประโยชน์จากพรสวรรค์ของ
มนุษย์ที่มีอยู่ได้จากขอบเขตทางภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมหลายแห่ง องค์กรระหว่างประเทศจ าเป็นต้อง
ให้ความช่วยเหลือ และรวมเอาหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคลของตนเพ่ือตอบสนองความท้าทายที่พวกเขา
เผชิญหากต้องการสร้างแรงงานทั่วโลกอย่างแท้จริง 

ลุงเบริร์ก (Fred C. Lunenburg)114 น าเสนอผลการวิจัยเรื่อง ครูใหญ่และโรงเรียน: ครูใหญ่
ท าอะไร? โดยมีสาระส าคัญดังนี้ แม้ว่าการท างานจะแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นและขนาดของ
โรงเรียน แต่อาจารย์ใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานทุกด้านของโรงเรียน ในบทความนี้ผู้วิจัยจะ
กล่าวถึงสิ่งที่อาจารย์ท าจริงในแต่ละวัน ผู้วิจัยจะตรวจสอบงานของครูใหญ่จากมุมมองต่อไปนี้:  หน้าที่
ความเป็นผู้น าบทบาทการบริหารทักษะการบริหารงานมิติงานกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคล และโปร
ไฟล์พฤติกรรมของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ กิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลก่อน
หน้านี้เราตั้งข้อสังเกตว่าผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการท าสิ่งต่างๆ โดยท างานร่วมกับผู้มีส่วน
                                                           

113 Sheila M. Rioux, Paul R. Bernthal, and Richard S. Wellins, “The Globalization 
of Human Resource Practices Survey Report,” HR Benchmark Group 3, 1 (June 2000). 

114 Fred C. Lunenburg, “The Principal and the School: What Do Principals Do?,” 
Sam Houston State University National Forum of Educational Administration and 
Supervision Journal 27 (Number 4): 2010. 
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เกี่ยวข้องทุกโรงเรียน หลักการคือเหนือสิ่งอ่ืนใดกระบวนการทางสังคม ครูใหญ่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการ
โต้ตอบกับคนอ่ืน ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารแบบตัวต่อตัว การไม่โต้ตอบกับคนอื่นอาจขัดขวางอาชีพ
ของพวกเขา การศึกษาผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ 20 คนและคนที่ไม่ ได้ผล 21 คนให้ความส าคัญกับ
ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้ามกับเพ่ือนร่วมงานที่มี
ประสิทธิภาพของพวกเขาผู้บริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่ามีข้อบกพร่องดังต่อไปนี้ 
(Kreitner and Kinicki) 1) ไม่รู้สึกตัวกับผู้อ่ืน ข่มขู่, ข่มขู่, ข่มขู่สไตล์ 2) เย็นชา, ห่างเหิน, หยิ่ง 3) ไม่มี
ความน่าไว้วางใจ (ความล้มเหลวที่จะบรรลุความตั้งใจที่ระบุไว้) 4) ทะเยอทะยานมากเกินไป  ความคิด
ของงานต่อไปการเล่นการเมือง 5) การจัดการมากเกินไป ไม่สามารถมอบหมายหรือสร้างทีม 6) ไม่
สามารถมีพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7) ไม่สามารถวางแผนและจัดงาน 8) ไม่สามารถปรับตัวให้ดี
ขึ้นได้ด้วยสไตล์ที่แตกต่างออกไป 9) ไม่สามารถท างานได้ เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขใหม่และการ
เปลี่ยนแปลง 10) การพ่ึงพิงผู้สนับสนุนหรือพ่ีเลี้ยงมากเกินไปโปรดทราบว่าข้อบกพร่องทั้งหมดเหล่านี้
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท างานอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้อ่ืน คน - ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาเพ่ือน
ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา – สามารถท าให้หรือท าลายงานหลักของอาจารย์ได้ 

ดอนนา รอดริกซ์และคณะ (Donna Rodriguez et al.)115 เสนอผลการวิจัยเรื่องการพัฒนา
รูปแบบความสามารถในการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ มีสาระดังนี้ ทุกวันนี้ความสามารถถูกใช้ในหลายแง่มุมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ตั้งแต่การเลือกบุคคลการพัฒนา และการจัดการประสิทธิภาพเพ่ือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร 
โดยการรวมความสามารถเข้ากับวิธีการวิเคราะห์งานส านักงานบริหารบุคลากร (OPM) ได้พัฒนา
รูปแบบสมรรถนะที่มีประสาทธิภาพซึ่งสามารถเป็นรากฐานส าหรับการริเริ่มต่างๆได้ OPM ได้วางโมเดล
เหล่านี้ลงในระบบอัตโนมัติเพ่ือให้มั่นใจว่าพนักงานของเราจะสามารถเข้าถึงบุคลากรด้านทรัพยากร
บุคคลและผู้จัดการได้ การเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ร่วมกันสร้างกรอบการอ้างอิงที่แชร์กัน และเป็นภาษาที่ใช้
ร่วมกันในความสามารถที่เป็นพ้ืนฐานส าหรับการประยุกต์ใช้ความสามารถในหน่วยงานภาครัฐ OPM 
ถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้แน่ใจว่าระบบผลประโยชน์ของการจ้างงานและการส่งเสริมการขายจะยังคงอยู่ใน
รัฐบาล งานล่าสุดและในอนาคตจะเพ่ิมภารกิจนี้โดยการสนับสนุนองค์ประกอบพ้ืนฐานของระบบ
ผลประโยชน์นี้ รวมทั้งการส่งเสริมการคัดเลือกบุคคลที่มีการผสมผสานที่ดีที่สุดของความสามารถในการ
ปฏิบัติงานภายในอาชีพและเพ่ือให้เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด ผลจากการศึกษาของ MOSAIC เป็น
รากฐานส าหรับการริเริ่มด้านนโยบายของ OPM รวมถึงเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลที่ครบวงจร
ส าหรับผู้บริหารพนักงานและผู้สมัคร ระบบฐานข้อมูลการประกอบอาชีพเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับบุคลากร
ที่จะเพ่ิมมูลค่าในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดโดยการให้ความช่วยเหลือองค์กรในการก้าวไปข้างหน้า และ
ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเพ่ือความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของพวกเขา ข้อมูลการประกอบอาชีพช่วยให้ 
HR สามารถน าข้อมูลและข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาสู่กระบวนการตัดสินใจได้พร้อม ๆ กับลดความเสี่ยง
จากความท้าทายทางกฎหมายส าหรับองค์กรของตน รัฐบาลกลางและองค์กรอ่ืน ๆ จะต้องสามารถ
                                                           

115 Donna Rodriguez, Rita Patel, Andrea Bright, Donna Gregory, and Marilyn K. 
Gowing, “Developing Competency Models To Promote Integrated Human Resource 
Practices Human Resource Management,” Wiley Periodicals, Inc. Published online in 
Wiley InterScience 41, 3 (Fall 2002): 309–324. 
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ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น OPM จะยังคงใช้เทคโนโลยีและปรับปรุงวิธีการ
เพ่ือให้แน่ใจว่ารูปแบบสมรรถนะยังคงเป็นปัจจุบัน และสามารถใช้งานได้และโมเดลเหล่านี้จะกระจาย
อย่างรวดเร็ว โดยการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน OPM จะท างานเพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นภาษา
ทั่วไปส าหรับการอธิบายงาน OPM จะให้ข้อมูลต่อไปเพ่ือสนับสนุนโครงการระดับประเทศ แม้ว่าหลาย
องค์กรอาจไม่เคยด าเนินการวิเคราะห์ด้านอาชีพขนาดใหญ่ที่ OPM ท าองค์กรสามารถสร้างโมเดล
สมรรถนะที่สาธารณชนได้รับการพัฒนาโดย OPM วางแผนที่จะด าเนินงานต่อด้วยโมเดลสมรรถนะและ
มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์จะเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อให้โมเดลเหล่านี้อาจเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับองค์กรอ่ืน ๆ 

อาลาก้อก (Zehra Alakoç Burma)116 เสนองานวิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
ความส าคัญส าหรับองค์กรในปัจจุบัน มีสาระดังนี้วันนี้ในโลกการแข่งขันระดับโลกเป็นองค์ประกอบ
พ้ืนฐานในการก าหนดกลยุทธ์ของ บริษัท ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้รับประสบการณ์ในการ
ก้าวไปสู่เศรษฐกิจความรู้ ในยุคที่คุณภาพโดยรวมมีความส าคัญอันดับแรกความมีประสิทธิภาพสามารถ
ท าได้โดยการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึ่งใน
ความจ าเป็นที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจปัจจุบัน ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทส าคัญมากในการจัดหา
มนุษย์ให้เป็นแหล่งข้อมูลหลักของ บริษัท ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทหลักในการสรรหา
บุคลากรการปฐมนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นต้น ต้องมีการจัดการประเด็นปัญหาด้าน
ทรัพยากรบุคคลในระดับสูงสุดในองค์กรและการจัดการด้านการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ งานวิจัยนี้จะ
กล่าวถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลขอบเขตและมีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลขององค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ซาไซโกะ (Sakiko Fukuda-Parr)117 เสนองานวิจัยเรื่อง กระบวนทัศน์การพัฒนามนุษย์: 
การจัดการความสามารถตามแนวคิดเซน มีสาระส าคัญดังนี้ แนวคิดของ Amartya Sen เป็นหลักการ
ส าคัญของแนวทางการพัฒนาซึ่งได้มีการพัฒนาขึ้นในรายงานการพัฒนามนุษย์ วิธีนี้เป็นกรอบความคิด
ที่ใช้แนวคิดเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งสามารถช่วยก าหนดนโยบายสาธารณะได้ แต่ไม่ได้รวมถึงข้อก าหนด
ที่ก าหนดไว้ การเคลื่อนไหวในปัจจุบันจากยุคของการวางแผนการพัฒนาสู่ยุคของยุคโลกาภิวัฒน์
หมายถึงการให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านหน่วยงาน ในขณะที่รายงานการพัฒนามนุษย์ก่อนหน้านี้
เน้นย้ ามาตรการต่างๆเช่นการให้บริการสาธารณะคนล่าสุดได้เน้นการเพ่ิมขีดความสามารถทางการเมือง
ของผู้คนมากขึ้น บทความนี้สะท้อนถึงผลงานของ Sen ในมุมมองของการเปลี่ยนแปลงนี้ การวิเคราะห์
เกี่ยวกับเพศเป็นหัวใจหลักในการพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ที่ขับเคลื่อนโดยหน่วยงาน และความเสมอ
ภาคทางเพศเป็นประเด็นหลัก มุมมองด้านเพศช่วยให้เห็นถึงประเด็นส าคัญของกระบวนทัศน์นี้เช่น
บทบาทของหน่วยงานร่วมในการส่งเสริมการพัฒนา 

                                                           
116 Zehra Alakoç Burma, “Human Resource Management and Its Importance for 

Today’s Organizations,” International Journal of Education and Social Science                   
1, 2 (September 2014). 

117 Sakiko Fukuda-Parr, “The Human Development Paradigm: Operationalizing 
Sen’s Ideas on Capabilities,” Feminist Economics 9, 2 – 3 (2003): 301–317. 
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กรอสแมน (Michael Grossman)118 เสนอผลการวิจัยรูปแบบทุนมนุษย์ มีสาระดังนี้ มี
การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบเงินทุนของมนุษย์ที่มีต่อความต้องการด้านสุขภาพซึ่งได้รับการ
พัฒนาขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2515 การกล่าวถึงการคาดการณ์ทางทฤษฎีและการขยายตัวทางทฤษฎีของ
แบบจ าลอง การวิจัยเชิงประจักษ์ท่ีทดสอบการคาดการณ์ของแบบจ าลองหรือการศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุ
ระหว่างปีที่จบการศึกษาอย่างเป็นทางการและสุขภาพที่ดีได้รับการส ารวจ โมเดลนี้มองว่าสุขภาพเป็น
หุ้นทุนที่มีความคงทนซึ่งจะให้ผลผลิตที่ดีต่อสุขภาพ บุคคลสืบทอดจ านวนเงินเริ่มต้นของหุ้นนี้ที่ลดลง
ตามอายุและสามารถเพ่ิมข้ึนโดยการลงทุน แบบจ าลองพฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือนใช้เพ่ืออธิบาย
ถึงช่องว่างระหว่างสุขภาพเป็นผลผลิตและการรักษาพยาบาลเป็นปัจจัยหนึ่งในการผลิต ในกรอบนี้ 
"ราคาเงา" ของสุขภาพขึ้นอยู่กับหลายตัวแปรนอกเหนือจากราคาของการดูแลทางการแพทย์ แสดงให้
เห็นว่าราคาเงาเพ่ิมขึ้นตามอายุหากอัตราการคิดค่าเสื่อมราคาต่อสต็อกของสุขภาพเพ่ิมขึ้นตลอดอายุ
การใช้งานและตกอยู่กับการศึกษา (ปีการศึกษาที่จบการศึกษาอย่างสมบูรณ์) ถ้าผู้ที่มีการศึกษามากขึ้น
คือผู้ผลิตสุขภาพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลที่ส าคัญคือภายใต้เงื่อนไขบางอย่างการเพิ่มข้ึนของราคาเงา
อาจลดปริมาณของสุขภาพที่ต้องการและเพ่ิมปริมาณของปัจจัยการผลิตด้านสุขภาพที่ต้องการได้ใน
เวลาเดียวกัน 

ลอกาซาติ (K. Logasakthi and K. Rajagopal)119 เสนองานวิจัยเรื่อง การศึกษาเกี่ยวกับ
สวัสดิการด้านสุขภาพด้านความปลอดภัย และสวัสดิการของอุตสาหกรรมเคมีในเขตการค้าเสรี มี
สาระส าคัญดังนี้ สุขภาพความปลอดภัยและสวัสดิการแรงงานเป็นมาตรการในการส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของแรงงาน มาตรการด้านสวัสดิการต่าง ๆ ที่นายจ้างจัดหาให้จะมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตและจิตใจ
อย่างมีประสิทธิภาพความรู้สึกขวัญก าลังใจ และประสิทธิภาพโดยรวมของคนงาน และด้วยเหตุนี้จึงท า
ให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น บางส่วนของสิ่งอ านวยความสะดวก และบริการที่อยู่ในตัวอย่างของสวัสดิการแรงงาน
รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกโรงอาหารที่เพียงพอการจัดที่พักสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวกสิ่งอ านวย
ความสะดวกทางการแพทย์ สิ่งอ านวยความสะดวกการขนส่งส าหรับการเดินทางจากสถานที่ท างานไปที่
สถานที่ท างาน บทความนี้เน้นมาตรการสวัสดิการที่ด าเนินการในอุตสาหกรรมเคมี ระดับความพึงพอใจ
ของพนักงานและเพ่ือระบุคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมของพนักงาน การเก็บข้อมูลท าได้ผ่าน
ตารางเวลา ในบางกรณีการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลเป็นสิ่งจ าเป็นในเวลาที่กรอกแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้โดยใช้การวิเคราะห์ร้อยละแบบง่ายการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
way ANOVA) และการทดสอบ Chi-Square แผนภูมิและกราฟต่างๆ ถูกวาดขึ้นเพ่ือตีความข้อมูลที่เก็บ
รวบรวม 

                                                           
118 Michael Grossman, “The Human Capital Model,” (Handbook of Health 

Economics, Volume 1, Edited by A.J. Culyer and J.P Newhouse 2000 Elsevier Science). 
119 K. Logasakthi and K. Rajagopal, “A Study on Employee Health, Safety and 

Welfare Measures Of Chemical Industry in the View of Salem Region,” International 
Journal of Research in Business Management (IJRBM) 1, 1 (June 2013): 1-10. 
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เซห์รา (Zehra Alakoç Burma)120 เสนองานวิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
ความส าคัญส าหรับองค์กรในปัจจุบัน มีสาระดังนี้ วันนี้ในโลกการแข่งขันระดับโลกเป็นองค์ประกอบ
พ้ืนฐานในการก าหนดกลยุทธ์ของ บริษัท ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้รับประสบการณ์ในการ
ก้าวไปสู่เศรษฐกิจความรู้ ในยุคที่คุณภาพโดยรวมมีความส าคัญอันดับแรกความมีประสิทธิภาพสามารถ
ท าได้โดยการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึ่งใน
ความจ าเป็นที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจปัจจุบัน ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทส าคัญมากในการจัดหา
มนุษย์ให้เป็นแหล่งข้อมูลหลักของ บริษัท ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทข้ันพ้ืนฐานในการสรรหา
บุคลากรการปฐมนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นต้น ต้องมีการจัดการประเด็นปัญหาด้าน
ทรัพยากรบุคคลในระดับสูงสุดในองค์กรและการจัดการด้านการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ งานวิจัยนี้จะ
กล่าวถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลขอบเขตและมีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลขององค์กร และการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ลุฟทิม (Luftim)121 เสนองานวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกล
ยุทธ์ต่อสมรรถนะขององค์กร มีสาระดังนี้ ผลการด าเนินงานขององค์กรมีความส าคัญมากขึ้นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในตลาดที่มีการแข่งขันสูงและมีพลวัตร ประสิทธิภาพขององค์การวัดจากตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกัน 
เป็นการรับประกันความต่อเนื่องขององค์กรในการแข่งขันในตลาดโลก โดยปกติการใช้ตัวบ่งชี้
ประสิทธิภาพการท างานผ่านทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรมนุษย์เป็นกุญแจส าคัญในการท าให้องค์กรใน
ตลาดสามารถแข่งขันได้ ทรัพยากรบุคคลเหล่านี้ต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้
บรรลุผลการปฏิบัติงานที่จ าเป็นขององค์กร มีความจ าเป็นที่จะต้องบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่าง
มีกลยุทธ์และปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร จุดมุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้คือการ
มุ่งเน้นที่ผลกระทบของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้บรรลุผลการปฏิบัติงาน
ขององค์กร การศึกษาครั้งนี้จัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลหลักและแหล่งทุติยภูมิ องค์กรมีการแข่งขันใน
ตลาดมากเพียงใดโดยการบรรลุตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ ความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการ
บรรลุผลการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างไร ดังนั้นโดยบุคลากรจะต้องมีทักษะพฤติกรรมและทัศนคติ
เพ่ือให้บรรลุผลการปฏิบัติงานที่จ าเป็นในองค์กร 

บูฮัดโทกิ (Dhruba Kumar Budhathoki)122 เสนองานวิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากร
มนุษย์: การพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ มีสาระดังนี้ บทความนี้มุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพซึ่งมี
ความส าคัญมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพ่ือให้บุคลากรที่มีความสามารถมีทักษะและมุ่งเน้นผลลัพธ์ใน
                                                           

120 Zehra Alakoç Burma, “Human Resource Management and Its Importance for 
Today’s Organizations,” International Journal of Education and Social Science 1, 2 
(September 2014). 

121 Luftim, “The Impact of Strategic Human Resource Management on 
Organizational Performance,” CANIA Economia Seria Management 17, 2 (2014) 373-
383. 

122 Dhruba Kumar Budhathoki, “Human Resource Management: Career 
Development,” The Journal of Nepalese Business Studies 1, 1 (December 2004): 99-
100. 
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องค์กรมีความมุ่งมั่น บทความนี้ขอเชิญชวนให้ความสนใจเป็นพิเศษในพ้ืนที่ขององค์กรนี้ คนเป็นแหล่ง
ความพยายามในการผลิตทั้งหมดในองค์กร ประสิทธิผลขององค์การขึ้นอยู่กับผลงานของผู้ที่ท างานใน
องค์กร คนที่ดีกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น องค์กรทุกคนควรมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
แสวงหาและรักษาพนักงานที่มีทักษะสามารถท างานได้ดีและมีแรงจูงใจเพราะศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์จ าเป็นต้องเกิดขึ้นเพ่ือการเติบโตขององค์กร เพ่ือวัตถุประสงค์ในการรักษาพนักงานที่มีทักษะการ
จัดการควรให้ความช่วยเหลือบุคคลในการวางแผนอาชีพของตนเองด้วยข้อมูลที่สมจริงเกี่ยวกับโอกาส
ในการท างานที่มีอยู่ภายในองค์กรหนึ่ง ๆ การวางแผนอาชีพเป็นปรากฏการณ์ที่พัฒนาขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้
และองค์กรก าลังมองหาอยู่เสมอ HRD ในมุมใหม่นี้ การเติบโตอย่างมากขององค์กรในช่วงเวลาที่ผ่านมา
เนื่องจากการปรับปรุงเทคโนโลยีและการแข่งขันที่ยากล าบากในตลาดโลกจ าเป็นต้องมีองค์กรไม่เพียง 
แต่จะเลือกพนักงานที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังคงรักษาไว้ในองค์กรอีกด้วย พนักงานที่มีพลวัตและมุ่งเน้น
การเติบโตควรได้รับอนุญาตให้เติบโตผ่านโปรแกรมการพัฒนาอาชีพเนื่องจากยอดขายที่ สูงขึ้นของ
พนักงานที่มีศักยภาพดังกล่าวจะน าไปสู่การสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ในด้านต้นทุนคุณภาพและประสิทธิผล 
Dougles T. Hall กล่าวว่าอาชีพเป็นล าดับความรู้สึกและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์และ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท างานในช่วงชีวิตของแต่ละคน ดังนั้นอาชีพหมายถึงทั้งทัศนคติและ
พฤติกรรมและเป็นงานที่เกี่ยวข้อง อาชีพของแต่ละคนมีเอกลักษณ์ มีความคล่องตัวสูงขึ้นเช่นท าให้มีเงิน
มากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีสถานะและอ านาจมากขึ้น 

อัดดินและคณะ (Md.Ishtiak Uddin, Khadiza Rahman Tanchi, Md.Nahid Alam)123 
เสนองานวิจัยเรื่อง การท าแผนที่ความสามารถ: เครื่องมือเพ่ือความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล มีสาระ
ดังนี้ การท าแผนที่ความสามารถมีความส าคัญและเป็นการเตรียมความพร้อมที่จ าเป็นของทุกหน่วยงาน
ที่มีการบริหารจัดการที่ดีควรมีบทบาทที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน และรายการของสมรรถนะที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติหน้าที่แต่ละอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายการดังกล่าวควรใช้ส าหรับการสรรหาการ
จัดการประสิทธิภาพ ประชาสัมพันธ์ต าแหน่ง และการระบุความต้องการการฝึกอบรม ในการปฏิบัติ
หรือการปฏิบัติงานเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องมีการก าหนดทักษะในการท างานที่จ าเป็นก่อน ข้อมูลนี้ไม่เพียง
ช่วยในการระบุบุคคลที่มีทักษะการจับคู่ในการท างาน แต่ยังมีทักษะที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน แต่บ่อยครั้งที่จะท างานได้ดีก็ไม่เพียงพอที่จะมีทักษะเหล่านี้ นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือเสริม
ทักษะด้วยความรู้และทัศนคติที่จ าเป็น ความตั้งใจของบทความนี้คือการติดตามแนวคิดของการท าแผน
ที่ความสามารถและผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 

โมฮัมเม็ด และคณะ (Mohammed Owais Qureshi et al.)124 เสนอผลการวิจัยเรื่อง 
การศึกษาประเด็นปัญหาร่วมสมัยในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาคการค้าปลีกของประเทศซาอุดิ

                                                           
123 Md.Ishtiak Uddin, Khadiza Rahman Tanchi, Md.Nahid Alam, “Competency 

Mapping: A Tool for HR Excellence,” European Journal of Business and 
Management, 4, 5 (2012): 90-99. 

124 Mohammed Owais Qureshi,  Zaid Ahmed Ansari,  Syed Rumaiya Sajjad,                 
“A Study Of The Contemporary Issues Of Human Resource Management In The Retail 
Sector Of Saudi Arabia,”  Inter Disciplinary Journal Of Contemporary Research In 
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อารเบีย มีสาระดังนี้การศึกษาครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะหาประเด็นปัญหาร่วมสมัยของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในภาคการค้าปลีกของประเทศซาอุดิอารเบีย ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียมีเศรษฐกิจ
ที่แข็งแกร่งและเป็นตลาดที่มั่นคงและไม่ต้องสงสัยเลยว่าน้ ามันเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจซาอุดิอารา
เบีย แต่นอกเหนือจากนั้นราชอาณาจักรได้ทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการกระจายความ
หลากหลายของเศรษฐกิจให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมการค้าภาคบริการโดยเฉพาะด้านการค้าปลีก เพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ในการศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันของซาอุดิอาระเบียในภาค
การค้าปลีกนักวิจัยจะต้องศึกษาถึงพัฒนาการด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่อย่างใกล้ชิดเช่นความท้าทาย
ใหม่ ๆ ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรการพัฒนาทักษะและความสามารถด้านทรัพยากรบุคคลใน
ด้านการค้าปลีก ภาค ภาคการค้าปลีกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากก าลังการใช้จ่ายภายในประเทศที่
สูงขึ้น การศึกษาสรุปได้ว่าเนื่องจากการเติบโตของภาคการค้าปลีกการจัดการทรัพยากรมนุษย์มี
ความส าคัญมากยิ่งขึ้นในการริเริ่มการบริหารงานอ่ืน ๆ แม้ว่ากิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
ภาคการค้าปลีกในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียจะอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง แต่ในเวลาเดียวกันเนื่องจาก
พลวัตของภาคบางส่วนของกิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์เช่นการสรรหาบุคลากรและการ
ฝึกอบรมและการพัฒนาได้กลายเป็นความร่วมสมัย ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของซาอุดิอารเบีย 
การสรรหาและการฝึกอบรมและการพัฒนาของผู้เชี่ยวชาญด้านซาอุดีอาระเบียถือเป็นเรื่องส าคัญเพ่ือให้
เยาวชนซาอุดิอาระเบียที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซาอุดีอาระเบียหางานที่เหมาะสมในภาคการค้า
ปลีกและสามารถส่งมอบได้ การศึกษาต่อไปแนะน าให้ความต้องการของชั่วโมงคือภาคการค้าปลีกใน
ความร่วมมือกับภาคการศึกษาของประเทศซาอุดีอาระเบียออกแบบโปรแกรมเฉพาะอุตสาหกรรม
ส าหรับบัณฑิตชายชาวซาอุดีอาระเบีย 

มัลลิคห์ เบเฮชิฟาร์ (Malikeh Beheshtifar,  Mojtaba Safarian)125 เสนองานวิจัยเรื่อง 
การบ ารุงรักษาทรัพยากรบุคคล: ปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมความมุ่งมั่นในการท างาน มีสาระดังนี้ ความ
มุ่งมั่นของพนักงานคือระดับที่พนักงานระบุไว้กับองค์กรและต้องการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันต่อไป ภาระ
ผูกพันคือผลกระทบที่ส าคัญประการหนึ่งของการบ ารุงรักษาทรัพยากรบุคคล การบ ารุงรักษาของ
พนักงานมีความกว้างมากกว่าแผนงานด้านค่าจ้างสวัสดิการและความปลอดภัยในที่ท างาน ใ น
ขณะเดียวกันก็ไม่คิดว่าความคาดหวังของพนักงานจะเหมือนกันในทุกองค์กรและดูเหมือนว่าจะ
ตระหนักถึงความคาดหวังเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ระบบการบ ารุงรักษาทรัพยากรบุคคลเป็นตัวแปรตาม
ประกอบด้วยการด าเนินการป้องกันการด าเนินการดูแลรักษาทางการแพทย์บริการสวัสดิการการ
เกษียณอายุและการด าเนินการประกัน การศึกษาแสดงการบ ารุงรักษาทรัพยากรบุคคลมีบทบาทส าคัญ
ในการพัฒนาพนักงานที่มุ่งมั่น แนะน าว่าผู้จัดการควรใช้เวลาในการค้นพบทรัพยากรขององค์กรที่แต่ละ
คนสอนคุณค่าและใช้มาตรการในการจัดหาทรัพยากรดังกล่าวให้ได้ เช่นเดียวกับในวรรณคดีการ
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บ ารุงรักษาทรัพยากรบุคคลฝ่ายบริหารต้องใช้การกระท าโดยสมัครใจเหนือและเกินกว่าที่จ าเป็นในการ
กระตุ้นความมุ่งม่ันจากพนักงานของบริษัท 

เอวา มัตซึกะ (Ewa Matuska)126 เสนองานวิจัยเรื่อง ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ตามความสามารถ - กรณีศึกษาของ SCANIA มีสาระดังนี้ จุดมุ่งหมายของบทความนี้คือการน าเสนอ
โมเดลความสามารถในการปฏิบัติงานในระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้งมวล (HRM) โดยใช้ข้อมูลที่
รวบรวมได้ที่  บริษัท ลูกสาวของโปแลนด์ - Scania Production Słupsk SA มีการเปรียบเทียบ
ความหมายของสมรรถนะและรูปแบบความสามารถและมีการถกเถียงในการจัดการองค์ความรู้แบบองค์
รวมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีต าแหน่งศูนย์กลางของรูปแบบความสามารถ เป็นตัวอย่าง
ส าหรับกรณีศึกษานี้ประกอบด้วยขั้นตอนหลักห้าขั้นตอนที่น าเสนอระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ของ Scania สรุปได้ว่าบทบาทของโมเดลความสามารถในการผสมผสานในระบบการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ของ Scania เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพด้าน HR สูงขึ้นและมีผลดีต่อการสร้าง
คุณภาพวัฒนธรรมองค์กรสแกนดิเนเวียใหม่ในภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโปแลนด์ ระบบ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั่วโลกของ Scania ยึดตามรูปแบบความสามารถที่มีการก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนซึ่งก าหนดโดยรูปลักษณ์ที่มีประสิทธิผลของ บริษัท และมีรูปแบบองค์กรที่มีประสิทธิภาพใน
ประเทศญี่ปุ่น เป็นรูปแบบที่ 'ถูกตัดเย็บ' แต่เหมาะกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันทั่วโลกที่ Scania ตั้งอยู่ใน
ธุรกิจของตน คุณลักษณะส่วนใหญ่เป็นจุดศูนย์กลางของสมรรถนะในระบบ HRM ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
รวบรวมกระบวนการบุคลากรทั้งห้าได้ บทบาทหลักของรูปแบบความสามารถใน บริษัท ช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายหลักของนโยบายทรัพยากรบุคคลของ บริษัท เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการเลี้ยงดูและการรักษา
พนักงานที่ทุ่มเทมีแรงจูงใจและสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ 

ควอยซาร์ ไอจาซ คานห์ (Quaisar Ijaz Khan)127 เสนอผลงานวิจัยเรื่อง อิทธิพลของการ
วางแผนอาชีพและการปฏิบัติ HRM ต่อความส าเร็จในวิชาชีพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในประเทศ
ปากีสถาน มีสาระดังนี้ความมุ่งมั่นหลักของการศึกษาคือการค้นพบและประเมินตัวท านายความส าเร็จ
ในอาชีพของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยของรัฐในปากีสถาน ข้อมูลที่รวบรวมได้จากอาจารย์ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในปัจจุบันหรือในทุนการศึกษาและลงทะเบียนเป็นผู้สมัครระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยสี่
แห่งในมาเลเซีย ผลการสนับสนุนความสัมพันธ์ที่เป็นบวกอย่างมีนัยส าคัญของการวางแผนและการ
ปฏิบัติ HRM กับความส าเร็จในอาชีพ การศึกษาได้กล่าวถึงความส าคัญของข้อสรุปเหล่านี้ส าหรับ
ความส าเร็จในการท างานของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐในปากีสถาน 
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เอลิซา แอนโทนี (ELIZA ANTONIU)128 เสนองานวิจัยเรื่อง กระบวนการวางแผนงานและ
บทบาทในมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากร มีสาระดังนี้ บทความนี้จะกล่าวถึงค าถามเฉพาะด้านเกี่ยวกับ
การวางแผนอาชีพกิจกรรมที่มีบทบาทเป็นตัวแทนในการบริหารทรัพยากรบุคคลมากขึ้น คนมีความ
กังวลเสมอเกี่ยวกับการเลือกและการสร้างอาชีพเพ่ือตอบสนองความต้องการและแรงบันดาลใจของพวก
เขา กระบวนการวางแผนอาชีพเกี่ยวข้องกับทั้งความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลและองค์กรใน
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจร่วมสมัยที่มีการแข่งขันสูงเราพบว่าความรับผิดชอบด้านการจัดการงานเป็น
ส่วนที่เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละบุคคล องค์กรมีบทบาทส าคัญ จ าเป็นต้องมีและรักษาพนักงานที่มีอ านาจซึ่ง
ถือเป็นแหล่งส าคัญในการได้เปรียบด้านการแข่งขัน บริษัท ที่พัฒนาขั้นสูงส่วนมากจะพัฒนาและใช้
ระบบการจัดการแบบบูรณาการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเองและพนักงาน 

 
 
 
ไมเคิล มุสตาฟาและคณะ (Michael Mustafa, John J. Richards and Hazel Melanie 

Ramos)129 เสนองานวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงและวิสาหกิจของ
ผู้ประกอบการ: ผลของการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ต้องขังในการเก็บรวบรวมและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  มี
สาระดังนี้การศึกษานี้พัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยซึ่งการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงจะ
ส่งผลต่อผู้ประกอบการขององค์กรโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือการรวบรวมความรู้และการบริจาคความรู้ ใน
ตัวอย่างจากผู้บริหารระดับกลาง 292 คนจากมาเลเซียเราพบว่าการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงสัมพันธ์กับการประกอบการขององค์กรและความสัมพันธ์นี้เป็นสื่อกลางในการแบ่งปัน
ความรู้ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าความเต็มใจของผู้จัดการระดับกลางในการแบ่งปันความรู้ถือเป็นตัวกลาง
บางส่วนในการลดความสัมพันธ์ในเชิงบวกนี้ อย่างไรก็ตามผลที่น่าสนใจจากการศึกษานี้ก็คือแม้ว่าการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจของผู้จัดการ
ระดับกลางในการเก็บรวบรวมและแบ่งปันความรู้ แต่ความเต็มใจที่จะบริจาคความรู้ของผู้บริหาร
ระดับกลางเพียงอย่างเดียว การปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์และการประกอบการขององค์กร เราได้
หารือเกี่ยวกับผลกระทบทางทฤษฎีและการบริหารงานวิจัยและการปฏิบัติในการจัดการทรัพยากร
มนุษย ์
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เชน ไชเซง (Chien-Chi Tseng, Gary N. McLean)130 เสนอบทความวิจัยเรื่อง การปฏิบัติ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์เป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้ขององค์กร มีสาระดังนี้ ความสัมพันธ์
ระหว่างการปฏิบัติตามกลยุทธ์ HRD กับการเรียนรู้ขององค์กรได้รับการส ารวจผ่านการทบทวน
วรรณกรรม องค์กรที่เรียนรู้และพัฒนาแนวทาง SHRD ของพวกเขามีโอกาสมากขึ้นที่จะได้รับและรวม
เอาผล SHRD ทั้งเก้าฉบับเข้าด้วยกันในกระบวนการเรียนรู้ภารกิจและเป้าหมายขององค์กรความเป็น
ผู้น าด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนงานทรัพยากรมนุษย์ การเป็น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับการจัดการสายการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ HRM ผู้ฝึกสอนเป็นที่ปรึกษา
ด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กรมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์กรและเน้นการผลิตและการมีส่วนร่วมของแต่
ละบุคคล องค์กรที่มีประสิทธิภาพมีพนักงานที่มุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในความส าเร็จขององค์กร Hale 
(1991) ชี้ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ต้องสนับสนุนการเรียนรู้ขององค์กรเพ่ือ
สร้างความคาดหวังเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานทักษะทักษะการแก้ปัญหาระดับสูงและค านึงถึง
ผลลัพธ์ทางสังคม ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญด้าน HRD จึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการสร้างกลยุทธ์ HRD ภายใน
วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง นี่แสดงให้ เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญด้าน 
HRD ต้องใช้แนวทางใหม่ในการเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาที่แท้จริงขององค์กร
และช่วยให้บรรลุผลการเรียนรู้ (Rothwell, 1996) ดังนั้นวิธีการใหม่นี้มีลักษณะอย่างไรเพ่ือให้องค์กร
สามารถบรรลุผลการเรียนรู้และน าแนวทางใหม่ ๆ มาใช้งานวิจัยนี้ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ HRD (SHRD) กับการเรียนรู้ขององค์กรโดยการจัดรวมและประเมินเนื้อหาที่เผยแพร่
ก่อนหน้านี้ซึ่งได้ระบุไว้ในการทบทวนวรรณกรรมฉบับสมบูรณ์ เราให้เหตุผลว่า SHRD มีหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดหากลยุทธ์การฝึกอบรมและโอกาสในการพัฒนาเพ่ือช่วยให้องค์กรและพนักงาน
สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ จากนั้นเราให้เหตุผลว่าลักษณะของ SHRD มีความส าคัญในการให้
การเรียนรู้ขององค์กร นอกจากนี้เราเชื่อว่าแนวทาง SHRD มีความรับผิดชอบเช่นเดียวกับการมีอิทธิพล
ต่อการเรียนรู้ขององค์กรเพ่ือให้องค์กรมีขีดความสามารถที่ส าคัญในการปรับปรุงผลการด าเนินงานของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ SHRDการวิจัยในอนาคตควรตรวจสอบและก าหนดปัจจัยและทิศทาง
ของความสัมพันธ์ของรูปแบบการปฏิบัติ SHRD ที่แนะน าไว้ในรูปที่ 1 ของเอกสารนี้ อีกวิธีหนึ่งส าหรับ
การวิจัยในอนาคตคือการตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ขององค์กรกับการปฏิบัติงานเพ่ือ
เพ่ิมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของการฝึก HRD ที่สามารถพัฒนาตัวเลือกของแนวคิดและเทคโนโลยี
ใหม่ได้ สุดท้ายการตอบสนองอย่างถูกต้องและปรับเปลี่ยนผลกระทบเชิงลบของการเรียนรู้ขององค์กรใน
มุมมองของการปฏิบัติ SHRD จะเป็นประเด็นส าคัญส าหรับการวิจัยในอนาคต เราเชื่อว่าลักษณะที่
แตกต่างกันของการปฏิบัติ SHRD ในรูปแบบมีผลต่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ขององค์กร 

                                                           
130 Chien‐Chi Tseng, Gary N. McLean, “Strategic HRD practices as key factors in 

organizational learning,” Journal of European Industrial Training 32, 6, (2008): 418-
432. 
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วินซน์ (Vinesh)131 เสนองานวิจัยเรื่องบทบาทของการฝึกอบรมและพัฒนาในการพัฒนา
องค์กร มีสาระดังนี้ การฝึกอบรมและการพัฒนาเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์กรเพ่ือ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของบุคคลและกลุ่มในการจัดองค์กร เป็นบทบาทรวมเรียกว่าการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (HRD) หมายถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ การ
ฝึกอบรมมุ่งเน้นการท ากิจกรรมในวันนี้เพ่ือพัฒนาพนักงานส าหรับงานปัจจุบันและการพัฒนาของพวก
เขาคือการเตรียมพนักงานให้มีบทบาทและความรับผิดชอบในอนาคต มีวัตถุประสงค์เพ่ือการฝึกอบรม
และพัฒนาองค์กรด้านการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เพ่ือให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถบรรลุข้อได้เปรียบในการแข่งขันและแสวงหาการเติบโตของตนเองซึ่งผลการ
ด าเนินงานที่วัดได้นี้จะเป็นผลมาจากการฝึกอบรมและการพัฒนาที่ดี การพัฒนาองค์กร เป็นกระบวนการ
ถ่ายทอดข้อมูลและความรู้แก่นายจ้าง เป็นการเตรียมความพร้อมให้นายจ้างสามารถแปลข้อมูลและ
ความรู้ดังกล่าวไปปฏิบัติได้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรและคุณภาพของการจัดการ
คน ควรพิจารณาร่วมกับนโยบายและระบบการศึกษาท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เอซซาต มอดและคณะ (Aizzat Mohd. Nasurdin, Noor Hazlina Ahmad, Tan Cheng 
Ling)132 เสนองานวิจัยเรื่องการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงการระบุข้อมูล
เกี่ยวกับค่านิยมและเป้าหมายและพฤติกรรมทางการเมืองขององค์กรที่จัดท าโดยฝ่ายเสวนา: การ
ทบทวนวรรณกรรมและรูปแบบข้อเสนอ มีสาระดังนี้ การแข่งขันที่เพ่ิมขึ้นในอุตสาหกรรมการบริการได้
ตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพการให้บริการเป็นกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างทางธุรกิจที่ส าคัญ 
การมีส่วนร่วมเชิงรุกของพนักงานถือเป็นองค์ประกอบส าคัญของการให้บริการซึ่งจะเพ่ิมความพึงพอใจ
และความภักดีของลูกค้า ดังนั้นองค์กรที่ให้การต้อนรับโดยเฉพาะโรงแรมจ าเป็นต้องส่งเสริมให้พนักงาน
ของตนด าเนินการตามความสมัครใจซึ่งจะ "เกินขอบเขตหน้าที่" พฤติกรรมเหล่านี้เรียกว่าพฤติกรรมการ
เป็นพลเมืองขององค์กรที่มุ่งเน้นการให้บริการ การทบทวนวรรณกรรมแสดงให้เห็นว่าการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
ซึ่งจะมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่เห็นสมควร 
โดยเฉพาะการปฏิบัติ HRM ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถรักษาความสัมพันธ์กับการจ้างงานเชิงสัมพันธ์
ซึ่งน าไปสู่การสร้างคุณค่าและเป้าหมายขององค์กร ซึ่งในทางกลับกันจะท าให้พนักงานมีส่วนร่วมใน SO-
OCBs มากข้ึน อย่างไรก็ตามการท างานเชิงแนวคิดและเชิงประจักษ์ที่อธิบายถึงกลไกที่การปฏิบัติ HRM 
ที่มีประสิทธิภาพสูงที่เกี่ยวข้องกับ SO-OCBs ยังคงมีอยู่น้อยมาก ดังนั้นเอกสารฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างแบบจ าลองที่เชื่อมโยงชุดปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ที่มีประสิทธิภาพ
                                                           

131 Vinesh, “Role of Training & Development in an Organizational 
Development,” International Journal of Management and International Business 
Studies 4 (Number 2, 2014): 213-220. 

132 Aizzat Mohd. Nasurdin, Noor Hazlina Ahmad, Tan Cheng Ling, “High 
Performance Human Resource Practices, Identification with Organizational Values and 
Goals, and Service-Oriented Organizational Citizenship Behavior: A Review of Literature 
and Proposed Model,” (SHS Web of Conferences Volume 18, 2015 ICoLASS 2014 – 
USM-POTO International Conference on Liberal Arts & Social Science.) 
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สูง และ SO-OCBs การระบุด้วยคุณค่าและเป้าหมายขององค์กรจะถูกจัดเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยใน
ความสัมพันธ์ที่เสนอไว้ การอภิปรายเกี่ยวกับวรรณคดีเพ่ือสนับสนุนกรอบข้อเสนอนี้ได้รับการตกแต่ง
แล้ว 

จอย โอ เอโกวบาและคณะ (Joy O. Ekwoaba, Ugochukwu .U. Ikeije, Ndubuisi Ufoma)133 
เสนองานวิจัยเรื่อง ผลกระทบของเกณฑ์การคัดเลือกและคัดเลือกผลการด าเนินงานขององค์การ โดยมี
สาระดังนี้ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงผลกระทบของเกณฑ์คัดเลือกและคัดเลือกผลการปฏิบัติงาน
โดยใช้เมืองลากอส เป็นพ้ืนที่เป้าหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวอย่างจ านวน 130 ชุด ที่ได้จาก
แบบสอบถามที่ให้กับผู้ตอบแบบสอบถามที่คัดเลือกแล้วสุ่มเลือกว่าเกณฑ์การคัดเลือกและคัดเลือกมีผล
ต่อประสิทธิภาพขององค์กรอย่างมีนัยส าคัญ ยิ่งเกณฑ์คัดเลือกและคัดเลือกมากขึ้นก็ยิ่งดียิ่งขึ้นเท่านั้น 
การสรรหาและคัดเลือกในองค์กรใด ๆ เป็นธุรกิจที่สาหัสเนื่องจากความส าเร็จขององค์กรหรือ
ประสิทธิภาพในการให้บริการขึ้นอยู่กับคุณภาพของบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่องค์กรโดยผ่านการ
คัดเลือกและการคัดเลือก สเนลและเชอร์แมนรายงานว่าเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้บริหารเพ่ือให้เข้าใจถึง
วัตถุประสงค์นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ใช้ในการคัดเลือก ที่ส าคัญกว่าผู้ที่รับผิดชอบในการตัดสินใจ
เลือกควรมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจของตน ในฐานะที่ผู้วิจัย ได้สังเกตเห็นนโยบายและการปฏิบัติ
ของทรัพยากรบุคคลขององค์กรถือเป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดพฤติกรรมและทัศนคติของพนักงาน จาก
มุมมองของผลการวิจัยพบว่าในการออกแบบและก าหนดเกณฑ์คุณภาพในการรับสมัครและคัดเลือกไม่
ควรถูกท าลาย นี้เป็นมากข้ึนเพื่อเป็นประเภทที่เหมาะสมของแรงงานยากท่ีจะมาด้วย 

ริชาร์ด ซอนดรี (Richard Saundry et. al)134 เสนอผลการวิจัยเรื่อง การสมทบและการ
เป็นตัวแทนในที่ท างานและระเบียบวินัยและการร้องเรียน รายงานนี้อธิบายถึงผลศึกษาน าร่องที่ส ารวจ
ผลกระทบของการเสริม และการเป็นตัวแทนของพนักงานภายในกระบวนการทางวินัย และการร้อง
ทุกข์ งานวิจัยเน้นกรณีศึกษาเกี่ยวกับองค์กรจ้างงาน 8 เรื่องและด าเนินการในเดือนเมษายนและ
พฤษภาคม 2551 โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยสององค์กรที่จัดตั้งขึ้นในภาคเอกชนขนาดใหญ่ สอง
องค์กรขนาดกลางที่ไม่ใช่สหภาพ ไม่ใช่องค์กรขนาดเล็ก; และเป็นองค์กรภาครัฐขนาดใหญ่ซึ่งสหภาพ
แรงงานได้รับการยอมรับ กรณีศึกษาเกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการผู้แทนสหภาพแรงงานและเพ่ือนร่วมงานของพนักงาน บททบทวนล่าสุดของกิบบอนส์ 
และการประกาศใช้บัญญัติแรรงงาน ได้ให้ความส าคัญกับวิธีการที่ข้อพิพาทด้านการจ้างงานสามารถ
แก้ไขได้ในที่ท างาน อย่างไรก็ตามด้านหนึ่งที่ได้รับความสนใจค่อนข้างน้อยคือ ผลกระทบจากการเป็น
ตัวแทน และการเป็นตัวแทนในด้านการลงโทษทางวินัยทั้งในด้านทางการและนอกระบบ ดังนั้น
การศึกษาครั้งนี้พยายามที่จะแก้ไขการละเลยนี้โดยการตรวจสอบว่าการน าเสนอกรณีตัวอย่างทางวินัย 
และการเสริมสร้างด้านวินัยสามารถช่วยในการแก้ไขข้อพิพาท และผลทางวินัยได้ในระดับปานกลาง 
                                                           

133 Joy O. Ekwoaba, Ugochukwu .U. Ikeije, Ndubuisi Ufoma, “The Impact of 
Recruitment and Selection Criteria on Organizational Performance” Global Journal of 
Human Resource Management 3, 2 (March 2015): 22-33. 

134 Richard Saundry, Valerie Antcliff, Carol Jones, “Accompaniment and 
Representation in Workplace Discipline and Grievance” (Spiral-bound – November, 
2008). 



   

106 

 
  บทที่ 3  

การด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่องภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือทราบองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล  2) เพ่ือทราบผลการยืนยันองค์ประกอบภาระงานของรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ และเก็บ
รวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้เป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาจ านวน 2,361 แห่ง โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 96 โรงเรียน โดยมีผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล รวมทั้งสิ้นจ านวน 288 คน ประกอบด้วย
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 
เพ่ือให้การวิจัยด าเนินการเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

การวิจัยที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษารวบรวม แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวกับภาระงานของ

รองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล จากเอกสาร ต ารา บทความวิชาการ วารสาร 
งานวิจัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยท าการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารบุคลากรของสถานศึกษา จากนั้นน าผลที่ได้จาก
การศึกษามาจัดท าโครงร่างงานวิจัย โดยการรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอเพ่ือขออนุมัติวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ก าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือสร้างและพัฒนาเครื่องมือ น าไป

ทดลองใช้ ปรับปรุงคุณภาพ น าเครื่องมือที่สร้างและพัฒนาแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และน า
ข้อมูลที่ได้มาทดสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ได้
องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล  มีรายละเอียดในการ
ด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าตัวแปรเกี่ยวกับภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่ม
บริหารงานบุคคลโดยศึกษา วิเคราะห์ และสรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ 
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภารกิจการบริหารงานบุคคล ทั้งในและต่างประเทศ แล้วน าข้อสรุปที่
ได้มาสังเคราะห์ เป็นบทความที่แสดงแนวคิดของผู้วิจัยประกอบด้วยตัวแปรภาระงานของรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายบุคคล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้กับผู้ทรงคุณวุฒิให้ทราบถึงตามภาระ
งานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร 

2. ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) จากนั้น
น าแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) ที่ได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่
ปรึกษา ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารงานบุคคล ผู้บริหารระดับนโยบาย หรือเป็นผู้บริหารของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 6 คน ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาจ านวน 1 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษาจ านวน 3 คน รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษากลุ่มบุคคลจ านวน 1 คน และนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล
จ านวน 1 คน ใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบปฏิสัมพันธ์ (interactive interview) โดยผู้วิจัยใช้วิธีคัดเลือก
ผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง (purposive method) และมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญให้มีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 

 1. เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงบริหารงานบุคคล มีประสบการณ์ในการบริหาร
สถานศึกษาอย่างน้อย 15 ปี หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการบริหารการศึกษา 

 2. เป็นผู้ที่ท าหรือเคยท างานวิจัย เขียนบทความ วิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล 

 จากนั้นวิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่าย
บุคคลจากที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยสังเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้ว
สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล 

3. ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแปรภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่ม
บริหารงานบุคคล โดยพัฒนาเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม (questionnaire) โดยตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือการวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (content 
validity) ด้วยดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งพิจารณา
ประเด็นภาระงานมีค่าดัชนีความสอดคล้อง มากกว่า 0.50 ขึ้นไป  

 น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้ (try out) กับโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับ
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ จ านวน 10 แห่ง ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย โดยมีผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจ านวน 
30 คน น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามด้วยการ
ค านวณค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Coefficient) ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient)128 ใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha โดยใช้เกณฑ์

                                                      
128 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Test, 4th ed. (New York: 

Harper & Row Publishing, 1984), 126. 
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สัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามที่ jump, 1978 ได้เสนอแนะเป็นเกณฑ์การยอมรับไว้
ดังนี้ (Jump, N. 1978)129 โดยที่ 

ค่า  มากกว่าและเท่ากับ 0.7 ส าหรับงานวิจัยเชิงส ารวจ (Exploratory Research)  
ค่า  มากกว่าและเท่ากับ 0.8 ส าหรับงานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)  
ค่า  มากกว่าและเท่ากับ 0.9 ส าหรับการตัดสินใจ (Important Research) 
น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง (sample) จาก

การสุ่มจากกลุ่มประชากร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 96 แห่ง โดยมีผู้ ให้ข้อมูลประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 288 คน รวบรวมข้อมูล แล้ววิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) แบบการ
วิเคราะห์เชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้การวิเคราะห์
ด้ วยวิ ธีสกัดองค์ประกอบหลัก  (Principal Component Analysis: PCA) และหมุนแกนของ
องค์ประกอบแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) ด้วยวิธีการวาริแมกซ์ (varimax rotation) เพ่ือ
ทราบองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล  

4. ยืนยันผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่ม
บริหารงานบุคคลโดยการน าองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน
บุคคล โดยใช้แบบสอบถามส าหรับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คน มีคุณสมบัติดังนี้1) ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ขึ้นไป 2) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก หรือมีวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ โดยแบบสอบถามเพ่ือยืนยันแต่ละองค์ประกอบ
ภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 
ผู้วิจัยรวบรวมผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย อภิปรายผลและ

ข้อเสนอแนะ จากนั้นจัดท าร่างรายงานผลการวิจัยเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามท่ีคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ 
พิมพ์ และส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขออนุมัติ
จบการศึกษา รายละเอียดและข้ันตอนการด าเนินการวิจัยข้างต้น สามารถสรุปตามแผนภูมิที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
129 Jump, N., Psychometric theory, 2nd ed. (New York: McGraw Hill, 1978). 
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     ขั้นตอนการด าเนินการ     กระบวนการ                             ผลที่ได้ 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 
 
 
 

ขั้นที่ 1 
ศึกษาค้นคว้าภาระงานของ
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ศึกษา กฎหมาย พรบ.การศึกษา ระเบียบ 
ประกาศ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล  
 

ตัวแปรภาระงาน
ของรอง

ผู้อ านวยการ
สถานศึกษากลุม่
บริหารงานบุคคล 

ขั้นที่ 3 
ยืนยันองค์ประกอบภาระ
งานของรองผู้อ านวยการ

สถานศึกษากลุม่บริหารงาน
บุคคล 

ยืนยันองค์ประกอบภาระงานของรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล 

แบบสอบถามส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารงานบุคคล จ านวน 7 คน 

ภาระงานของรอง
ผู้อ านวยการ

สถานศึกษากลุม่
บริหารงานบุคคล 

ขั้นที่ 2 
วิเคราะห์องค์ประกอบ 

ภาระงานของรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

องค์ประกอบภาระ
งานของรอง
ผู้อ านวยการ

สถานศึกษากลุม่
บริหารงานบุคคล 

 

สัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาระงาน
ของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่ม

บริหารงานบุคคล 
(In-depth Interview) 

 

สร้างเครื่องมือ 
 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

- Content Validity (IOC) 
- Reliability (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

เก็บข้อมูลจากกลุม่ตัวอยา่ง 
  วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) แบบ

การวิเคราะห์เชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis: EFA) 

วิเคราะห์ด้วยวธิีสกัดองค์ประกอบหลัก (Principal 
Component Analysis: PCA) และหมนุแกนของ
องค์ประกอบแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) 

ด้วยวธิีการวาริแมกซ์ (varimax rotation) เพื่อ
ทราบองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการ

สถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล  
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 

เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนด
รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วยแผนแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยตาม
รายละเอียด ดังนี้ 

 
แผนแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เป็นแผนแบบการวิจัยกลุ่มตัวอย่างเดียว ตรวจสอบ

สภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง ( the one–shot, non-experimental, case study design) ใน
การศึกษาตามขั้นตอนของการวิจัยทั้ง 4 ขั้นตอน ผู้วิจัยได้ก าหนดแผนผังของแผนแบบการวิจัยตาม
ลักษณะของการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ดังนี้ 

ขั้นที ่ 1 ศึกษาค้นคว้าตัวแปรเกี่ยวกับภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่ม
บริหารงานบุคคลโดยศึกษา วิเคราะห์และสรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภารกิจการบริหารงานบุคคล 
ทั้งในและต่างประเทศ แล้วน าข้อสรุปที่ได้มาสังเคราะห์ เป็นบทความที่แสดงแนวคิดของผู้วิจัย
ประกอบด้วย ตัวแปรภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล  เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานให้กับผู้เชี่ยวชาญให้ทราบถึงภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน
บุคคล ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร 

ขั้นที ่ 2 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 6 คน ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับ
การยอมรับในแวดวงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานบุคคล ผู้บริหารระดับนโยบาย หรือ
เป็นผู้บริหารของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
แบบปฏิสัมพันธ์  ( interactive interview) น าข้อมูลจากความคิดเห็นและประสบการณ์ของ
ผู้เชี่ยวชาญ  

ขั้นที ่ 3 การยืนยันองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่ม
บริหารงานบุคคล ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่ม
บริหารงานบุคคล ที่ได้จากการสังเคราะห์จากความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ มา
วิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบ เป็นการน าตัวแปรซึ่งได้มาจากขั้นที่ 2 มาสร้างเป็นแบบสอบถามเพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเป็นการตรวจสอบสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง (the one – 
shot, non-experimental, case study design) ซึ่งจัดอยู่ในประเภทของการวิจัยเชิงพรรณนา 
(descriptive research) สามารถสรุปเป็นแผนผังของแผนแบบการวิจัยได้ ในแผนภูมิที่ 3 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงแผนแบบการวิจัย 

 
เมื่อ  R หมายถึง กลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการสุ่มตัวอย่าง 
 X  หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ตัวแปรที่เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบ

แบบสอบถามและตัวแปรที่เกี่ยวกับองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

 O  หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
 
ประชากร 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 42 เขต จ านวน 2,361 แห่ง 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยก าหนดประชากรในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจ านวน 42 เขต ได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตาราง
ส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1967)130 เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ
ประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดยมีระดับความเชื่อมั่น 90% ได้กลุ่มตัวอย่าง 96 โรงเรียน ใช้วิธี
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งประเภท (Stratified random sampling) โดยแบ่งพ้ืนที่ในประเทศไทยเป็นราย
ภูมิภาค 4 ภาค ดังนี้ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ แล้วจึงใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) แบบเทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างกับประชากรในแต่ละภาค 
โดยแยกกลุ่มได้กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ให้ข้อมูลแต่ละโรงเรียนมีจ านวน 3 คน คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล และหัวหน้างานบุคคล รวมจ านวนผู้ให้ข้อมูล
ทั้งสิ้น 288 คน รายละเอียดตามตารางที่ 2  

 
 
 

                                                      
130 Yamane, Taro. Statistics An Introductory Analysis, 2nd Ed. (New York: 

Harper and Row., 1967). 
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ตารางที่ 2 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ภาค การก าหนดตัวอย่าง 

จ านวนโรงเรียน ตัวอย่างที่ใช้ จ านวนผู้ให้ข้อมูล 
เหนือ 399 16 48 
ใต ้ 335 13 39 

กลางและตะวันออก 694 28 84 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 933 39 117 

รวม 2,361 96 288 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมี

รายละเอียด ดังนี้ 
1. ตัวแปรพ้ืนฐาน คือตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 
2. ตัวแปรที่ศึกษา คือตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการ

สถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ซึ่งได้จากสรุปผลการวิเคราะห์ข้อก าหนดตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนวคิดทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย นักวิชาการที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภารกิจการบริหารงานบุคคล ทั้งในและ
ต่างประเทศ ในประเทศและต่างประเทศ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่
ได้จากการสัมภาษณ ์ 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งหมด 2 ประเภท คือ 
1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) 
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (Openionnaires) 
ซึ่งเครื่องมือแต่ละประเภทได้ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ดังนี้ 
1. แบบสัมภาษณ์กึ่ ง โครงสร้าง  (semi-structured interview) ผู้ วิ จัยพัฒนาจาก

การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย นักวิชาการที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภารกิจการบริหารงานบุคคล ทั้งในและต่างประเทศ ในประเทศ
และต่างประเทศ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้กรอบความคิดตัวแปรองค์ประกอบ แล้วน าไปเขียน
บทความเสนอความเห็นต่อผู้เชี่ยวชาญ ก่อนการสัมภาษณ์ขอความคิดเห็นแล้วน ามาสรุป เพ่ือให้ได้ตัว
แปรองค์ประกอบตามภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ดังนั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยของขั้นตอนนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  (semi-structured 
interview) และมีวิธีสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพันธ์ 

2. แบบสอบถามความคิดเห็น (Openionnair) ในการวิ เคราะห์วิ เคราะห์ยืนยัน
องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม
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ความคิดเห็น สอบถามรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล และหัวหน้างานบุคคล 
จ านวน 288 คน โดยแบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และประสบการณ์ในการท างาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check-list) 

 ตอนที่ 2 ตัวแปรที่เกี่ยวกับองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นแบบจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert)131 โดยผู้วิจัย
ก าหนดค่าคะแนนของช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 

ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด  มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย  มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 
ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง  มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก  มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด  มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open end) เกี่ยวกับองค์ประกอบภาระ

งานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ที่เสนอแนะเพิ่มเติม 
 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือน าไปศึกษาวิจัยในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 
ขั้นที ่ 1 การสร้างเครื่องมือเพ่ือสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ได้ตัวแปร

องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ที่ เป็นกรอบ
แนวความคิดผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

 1.1 การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
  1.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Haman Resource 

Management) 
  1.1.2 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานบุคลากรภาครัฐของกพร 
  1.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ 
  1.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาตาม

ประกาศกระทรวง 
  1.1.5 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานบุคลากรในต่างประเทศ  
  1.1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการบริหารงานบุคลากร 

                                                      
131 Rensis Likert, อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ: 

เจริญผล, 2531), 296. 
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 1.2 วิ เคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทั้ ง ในประเทศ และ
ต่างประเทศที่ ได้จากการศึกษาเกี่ ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ( Haman Resource 
Management) แล้วจัดท าเป็นข้อสรุป 

 1.3 น าข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์ (content analysis) มาเขียนบทความ
เป็นความรู้เกี่ยวกับ องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview)   

 1.4 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) 
แล้วน าเสนอแบบสัมภาษณ์ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสม 

 1.5 น าแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) ที่
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 6 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ  

  ในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิธีการ
สัมภาษณ์ใช้แบบปฏิสัมพันธ์ (interactive interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลมากที่สุดและลึกที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ หลังจากนั้นน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้องค์ประกอบภาระงานของ
รองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล 

 1.6 น าบทสรุปองค์ประกอบของการสัมภาษณ์ และข้อสรุปจากการศึกษา
หลักการ แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศมาวิเคราะห์เนื้อหา (content 
analysis) เพ่ือสรุปเป็นตัวแปร แล้วน ามาสร้างเป็นข้อค าถามของแบบสอบถาม 

ขั้นที ่ 2 การวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามความ
คิดเห็น ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

  2.1 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยให้
ครอบคลุมองค์ประกอบองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล 
โดยผู้วิจัยสร้างข้อค าถามจากตัวแปรที่ได้จากการสรุปผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
ในขั้นที่ 1 

  2.2 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา
พิจารณา 

  2.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็น ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้ เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) แล้วน าไปหาค่าความสอดคล้องและความตรงกับสิ่งที่ต้องการวัดที่เรียกว่า ค่า 
IOC (Index of Item Objective Congruence) เป็นรายข้อ แล้วพิจารณาเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC 
มากกว่า 0.50 ขึ้นไป ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผลการพิจารณาพบว่ามีประเด็นภาระงานที่เข้าพิจารณาทั้งหมดจ านวน 140 ข้อ มี
ประเด็นภาระงานที่มีการปรับปรุงการใช้ภาษาให้สื่อความหมายที่ชัดเจนตามประเด็นของภาระงาน 
และไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกันจ านวน 1 ข้อ และประเด็นภาระงานที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ต่ ากว่า 
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0.50 ซึ่งไม่มีความสอดคล้องจ านวน 10 ข้อจึงตัดประเด็นภาระงานดังกล่าวออก คงเหลือประเด็น
ภาระงานที่มีความเหมาะสม ส าหรับน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยได้จ านวน 130 ข้อ 

  2.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่สมบูรณ์ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม
ประชากรที่ไม่ใช่ตัวอย่าง แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 132 ผลการ
วิเคราะห์พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นดังนี้ แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.980 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 0.80 ดังนั้นแบบสอบถามมีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ 

ขั้นที ่ 3 การสังเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่ม
บริหารงานบุคคล ตามองค์ประกอบ  เพ่ือยืนยันองค์ประกอบองค์ประกอบภาระงานของรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 7 คนโดยเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ขึ้นไป และมีวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญหรือมีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัย ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลโดย 
1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือออก

หนังสือขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ 
2. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เ พ่ือออก

หนังสือขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือทดลองเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
3. ผู้วิจัยท าหนังสือค าร้องถึงบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านทางภาควิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือออกหนังสือขอความร่วมมือจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือด าเนินการเก็บข้อมูลการวิจัย 

4. ในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยส่งแบบสอบถามถึงกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 96 
แห่งโดยการเก็บข้อมูลได้ด าเนินการ ดังนี้ 

 4.1 การสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
 4.2 การส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง 
 4.3 การเก็บข้อมูลด้วยตนเองสถานศึกษา 
 4.4 ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี ดังนี้ 

                                                      
132 Lee J. Cronbach, Essential of Psychological Testing, 3rd ed. (New York: 

Harper & Row Publishers, 1974), 161. 
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1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย การสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน
บุคคล ใช้สถิติ ดังนี้ 

 2.1 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถ่ี (frequency) และ
ค่าร้อยละ (percentage) 

 2.2 การวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามปลายปิดแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ถือ
ว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลตกอยู่ในช่วงพฤติกรรมใดก็แสดง
ว่าลักษณะการปฏิบัติที่ตรงตามสภาพที่เป็นจริงแบบนั้นโดยผู้วิจัยได้น า ค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ตามแนวคิดของ (Best)133 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แสดงว่า เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แสดงว่า เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แสดงว่า เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แสดงว่า เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แสดงว่า เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 

 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อค าถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) 

 2.3 ตรวจสอบองค์ประกอบและสร้างปัจจัยที่เหมาะสม โดยผู้วิจัยน าปัจจัยที่ ได้จาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) แบบการวิเคราะห์เชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis: EFA) ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบหลัก (Principal 
Component Analysis: PCA) และหมุนแกนขององค์ประกอบแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) 
ด้วยวิธีการวาริแมกซ์ (varimax rotation) ซึ่งถือเกณฑ์การเลือกตัวแปรที่เข้าอยู่ในองค์ประกอบตัวใด
ตัวหนึ่ง โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) ที่มากกว่า 1 และถือเอาค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ของตัวแปรแต่ละตัวขององค์ประกอบนั้นมีค่าตั้งแต่ 0.60 ขึ้น
ไป ซึ่ งเป็นค่าน้ าหนักที่มีนั ยส าคัญในทางปฏิบัติ  (Practically Significant)134 มีตัวแปรแต่ละ
องค์ประกอบตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไปตามเกณฑ์ของไคเซอร์ (Kaiser)135 

3. ยืนยันผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่ม
บริหารงานบุคคลโดยการน าองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน

                                                      
133 John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey: 

Prentice-Hall Inc., 1970), 190. 
134 Andrew L. Comrey and Howard B. Lee, A First Course in Factor Analysis,    

2nd ed. (New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1992), 625. 
135 Kaiser, อ้างถึงใน Tabachnik G. Barbara and Linda S. Fidell, Using 

Multivariate Statistics (New York: Harper & Row, 1983), 411. 
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บุคคล โดยใช้แบบสอบถามส าหรับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คน มีคุณสมบัติดังนี้1) ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ขึ้นไป 2) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก หรือมีวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ โดยแบบสอบถามเพ่ือยืนยันแต่ละองค์ประกอบ
ภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล น าผลการสอบถามได้มาวิเคราะห์
เป็นค่าความถ่ี และร้อยละ  

 
สรุป 

 
การวิจัยเรื่อง องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน

บุคคล ครั้งนี้ มีจุดประสงค์ คือ1) เพ่ือทราบองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล 2) เพ่ือทราบผลการยืนยันองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล วิธีด าเนินการวิจัยซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนใน 4 ขั้นตอน 
คือ ขั้นที่ 1 การค้นคว้าตัวแปรเกี่ยวกับภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน
บุคคล ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน
บุคคล และขั้นที่ 3 การยืนยันองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน
บุคคล โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ และเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้เป็น
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาจ านวน 2,361 แห่ง โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 96 โรงเรียน โดยมีผู้ให้
ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และหัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารบุคคล รวมทั้งสิ้นจ านวน 288 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 6 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi - structured 
interview) และ 2) แบบสอบถามความคิดเห็น (openionnair) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย การวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) แบบ
การวิเคราะห์เชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้การ
วิเคราะห์ด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) และหมุนแกนของ
องค์ประกอบแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) ด้วยวิธีการวาริแมกซ์ (varimax rotation) ยืนยัน
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลโดยการ
น าองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล โดยใช้แบบสอบถาม
ส าหรับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คน โดยแบบสอบถามเพ่ือยืนยันแต่ละองค์ประกอบภาระงานของรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล น าผลการสอบถามได้มาวิเคราะห์เป็นค่าความถ่ี และ
ร้อยละ  
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บทที่ 4 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่องภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือทราบองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล  2) เพ่ือทราบผลการยืนยันองค์ประกอบภาระงานของรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ และเก็บ
รวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้เป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาจ านวน 2,361 แห่ง โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 96 โรงเรียน โดยมีผู้ ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา รอง
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล  รวมทั้งสิ้นจ านวน 288 คน 
และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคลเป็นผู้ให้ข้อมูล เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัย
ได้รวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

ส่วนที ่ 1 การวิ เคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบของภาระงานของรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เอกสาร (Content 
analysis) ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ (Interview) 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่ม
บริหารงานบุคคล แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และตอนที่  2 ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis: EFA) ด้วยวิธีสกัดปัจจัยองค์ประกอบ (Principal Component Analysis: PCA) 
 
ส่วนที ่ 1 การวิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบของภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่ม

บริหารงานบุคคล 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เอกสาร (Content analysis) 
การวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศส านักงานคณะกรรมการขั้น

พ้ืนฐาน มาตรฐานต าแหน่ง และข้อบังคับ เพ่ือระบุตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบภาระงานของ
รองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที ่3 การก าหนดหมายเลขแทนแหล่งที่มาของการวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล 

หมายเลข แหล่งที่มา 
1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
2 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด

การศึกษา พ.ศ. 2550 
3 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการกระจายอ านาจการ

บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 
4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
5 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 
6 มาตรฐานต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2548 
7 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 
8 ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบ

วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2556 
 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน 
             บุคคลจากกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

ข้อ ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. การกระจายอ านาจการบริหารและจัดการด้าน

การบริหารงานบุคคล  
        

2. การวางแผนอัตราก าลัง         
3. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
        

4. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง         
5. การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้าย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        

6. การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน         
7. การลาทุกประเภท         
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน         
9. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ         

http://www.ksp.or.th/ksp2013/download-file/index.php?ref=qmyZBJ0lM3S0EJyxrTyjMT0zq3AZMJ1fM2y0EzyyrT5jG21kq0IZoz1iM2y0qTywrTRoSo3Q
http://www.ksp.or.th/ksp2013/download-file/index.php?ref=qmyZBJ0lM3S0EJyxrTyjMT0zq3AZMJ1fM2y0EzyyrT5jG21kq0IZoz1iM2y0qTywrTRoSo3Q
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน 
             บุคคลจากกฎหมายที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 
ข้อ ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 
10. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจาก

ราชการไว้ก่อน 
        

11. การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ 

        

12. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์         
13. การออกจากราชการ         
14. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ         
15. การจัดท า บัญชีรายชื่อและให้ความเห็น

เกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

        

16. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

        

17. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ         
18. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
        

19. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

        

20. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต         
21. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
        

22. บริหารงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา 

        

23. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ใน
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

        

24. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย         
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน 
             บุคคลจากกฎหมายที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 
ข้อ ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 
25. ให้ ก.ค.ศ. จัดท ามาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐาน

วิทยฐานะและมาตรฐานต าแหน่งทางวิชาการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

        

26. พิจารณาเสนอความดีความชอบของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 

        

27. ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

        

28. จัดท ามาตรฐาน ภาระงานส าหรับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

        

29. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

        

30. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และ
รายงานผลการจัดการศึกษา 

        

31. การวางแผนการบริหารงานบุคคล          
32. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน         
33. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน         
34. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนา

วิชาชีพการบริหารการศึกษา 
        

35. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผล
ที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร 
ผู้เรียน และชุมชน 

        

36. มุ่งม่ันพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้
เต็มศักยภาพ 

        

37. พัฒนาแผนงานขององค์การให้สามารถปฏิบัติ
ได้เกิดผลจริง 

        

38. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิด
ผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน 
             บุคคลจากกฎหมายที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

  
 ผลการวิเคราะห์เคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่ม
บริหารงานบุคคลจากกฎหมายที่เก่ียวข้องพบว่ามีทั้งสิ้น 51 ตัวแปร 

 การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารงานบุคคล และรูปแบบการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือระบุตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน
บุคคล ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 
39. ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร         
40. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้

อย่างเป็นระบบ 
        

41. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี         
42. ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอย่าง

สร้างสรรค ์
        

43. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา         
44. เป็นผู้น าและสร้างผู้น า         
45. สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์         
46. สามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้า

มาปฏิบัติงาน 
        

47. สามารถจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

        

48. สามารถพัฒนาครูและบุคลากร ในสถานศึกษา
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        

49. สามารถเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครู
และบุคลากรในสถานศึกษา 

        

50. สามารถให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการ
ท างานให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

        

51. ก าหนดแผนกลยุทธ์ และน าไปสู่การปฏิบัติให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
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ตารางที่ 5 การก าหนดหมายเลขแทนแหล่งที่มาของการวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรอง 
             ผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลจากทฤษฎี แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หมายเลข แหล่งที่มา 
1 HRM model (Gary Dessler, 2012) 
2 SHRM model (Boxall and Purcell, 2003) 
3 The Harvard model (Alan Price, 2007) 
4 HR scorecard model (Becker et al, 2001) 
5 Becker human capital model (Becker, Gary S., 1975) 
6 Guest model (1997) 
7 The People - Performance framework (Purcell et al.,2003) 
8 Wright and Nishii model (2006) 
9 Boxall and Purcell model (2008) 
10 Best practice model (Guest,D.E.,1987) 
11 HRM-Performance link model (Becker et al 1997) 

 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน 
             บุคคลจากทฤษฎี แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ข้อ ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. การคัดเลือก (Selection)            
2. การรับสมัครงาน 

(Recruitment) 
           

3. ระเบียบและกฎหมาย 
(Employment legislation) 

           

4. วินัยและข้อบังคับ (Discipline)            
5. การพัฒนาบุคลากร 

(Development) 
           

6. ระบบรางวัล (Reward 
systems) 

           

7. การฝึกอบรม (Training)            
8. สหภาพวิชาชีพ (Trade 

unions) 
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน 
             บุคคลจากทฤษฎี แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
ข้อ ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
9. ผลผลิต ผลการปฏิบัติงาน 

(Productivity) 
           

10. การสร้างแรงจูงใจ 
(Motivation) 

           

11. การวิเคราะห์งาน 
(Conducting job analyses) 

           

12. แผนอัตราก าลังและการสรรหา 
(Planning labor needs and 
recruiting job candidates) 

           

13. การคัดเลือก (Selecting job 
candidates) 

           

14. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
(Orienting and training new 
employees) 

           

15. การบริหารอัตราค่าจ้าง 
(Managing wages and 
salaries) 

           

16. แรงจูงใจและผลประโยชน์ 
(Providing incentives and 
benefits) 

           

17. การประเมิน (Appraising 
performance) 

           

18. การสื่อสาร (Communicating 
(interviewing, counseling, 
disciplining)) 

           

19. การฝึกอบรมบุคลากร 
(Training employees, and 
developing managers) 
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน 
             บุคคลจากทฤษฎี แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
ข้อ ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
20. การสร้างความผูกพันต่อ

ภาระหน้าที่ (Building 
employee commitment) 

           

21. ความเสมอภาค (Equal 
opportunity and affirmative 
action) 

           

22. สุขภาพและความปลอดภัย 
(Employee health and 
safety) 

           

23 แรงงานสัมพันธ์ (Handling 
grievances and labor 
relations) 

           

24. การก าหนดเป้าหมาย (Goal 
setting) 

           

25. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Performance appraisal) 

           

26. ระบบรางวัล (Reward 
systems) 

           

27. แผนพัฒนาวิชาชีพ (Career 
planning and 
development) 

           

28. การบริหารความหลากหลายของ
บุคลากร(Managing workforce 
diversity) 

           

29. สุขภาพอนามัย (Employee 
wellness) 

           

30. การก าหนดกลยุทธ์ (Corporate 
strategy) 
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน 
             บุคคลจากทฤษฎี แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
ข้อ ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
31. สภาพแวดล้อมภายใน (Internal 

environment) 
           

32. สภาพแวดล้อมภายนอก 
(External environment) 

           

33. กลยุทธ์เชิงธุรกิจ (Business 
strategy) 

           

34. กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 
(Human resource strategy) 

           

35. การจัดวางตัวบุลากร 
(Employee separation) 

           

36. ระเบียบและกฎหมาย (Laws 
regulating employees) 

           

37. สารสนเทศบุคลากร (HR 
information systems (HRIS)) 

           

38. การจัดการประสิทธิภาพ 
(Performance management) 

           

39. ความสนใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(Stakeholder interests) 

           

40. สมรรถนะของบุคลากร 
(competence of 
employees) 

           

41. ระดับความสอดคล้องกัน 
(degree of congruence) 

           

42. ต้นทุนการพัฒนาบุคลากร (cost 
effectiveness of HRM 
practices) 
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน 
             บุคคลจากทฤษฎี แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
ข้อ ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
43. การประเมินความพึงพอใจ 

(Assessing HR customer 
satisfaction) 

           

44. การสนับสนุนด้านบุคลากร (HR 
support for organization's 
sustainability) 

           

45. ความพึงพอใจของบุคลากร และ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
(Employee satisfaction, 
engagement and 
performance) 

           

46. ความสัมพันธ์และความร่วมมือ 
(Partnership/relations 
between HR and Business 
Groups) 

           

47. สมรรถนะหลัก (HR's core 
competencies) 

           

48. การสนับสนุนภารกิจ (Supporting 
organization's mission, vision 
and values/integrity) 

           

49. การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 
(Supporting innovation and 
entrepreneurship) 

           

50. โครงสร้างองค์กร (Organizational 
structure, work organization, 
teams) 
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน 
             บุคคลจากทฤษฎี แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
ข้อ ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
51. การเสริมสร้างความไว้วางใจ 

(Enhancing trust between 
company leadership and 
employees) 

           

52. สัดส่วนความไว้วางใจผู้บริหาร
ระดับสูง (HR's stature with 
and trust from executive 
management) 

           

53. ความไว้วางใจของบุคลากร 
(Employee trust in HR 
management and staff) 

           

54. การหมุนเวียนและการรักษา
บุคลากร (Managing 
employee 
turnover/retention) 

           

55. การประเมินสมรรถนะ 
(Assessing leadership and 
staff competencies/skills) 

           

56. การประเมินและพัฒนาภาวะ
ผู้น า (Leadership assessment 
and development) 

           

57. การวางแผนระยะยาว 
(Succession planning) 

           

58. ความรับผิดชอบของบุคลากร 
(HR staff accountability) 
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน 
             บุคคลจากทฤษฎี แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
ข้อ ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
59. การออกแบบการบริหาร

ประสิทธิภาพของการท างาน 
(Designing and 
administering performance 
management) 

           

60. การบริหารโครงการให้ความ
ช่วยเหลือพนักงาน 
(Administering employee 
assistance program) 

           

61. ความสามารถโดยธรรมชาติ 
(Innate ability) 

           

62. อิทธิพลของตลาดแรงงาน (Pre-
labor market influences) 

           

63. การปฏิบัติการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (HRM practices) 

           

64. ผลลัพธ์การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (HRM outcomes) 

           

65. ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม (Behavior 
outcomes) 

           

66. ผลลัพธ์เชิงประสิทธิภาพ 
(Performance outcomes) 

           

67. ผลลัพธ์ทางการเงิน (Financial 
outcomes) 

           

68. พฤติกรรมการตัดสินใจ 
(Discretionary behavior) 

           

69. ผลการด าเนินงาน 
(Performance outcomes) 
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน 
             บุคคลจากทฤษฎี แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

ข้อ ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
70. เป้าหมายการพัฒนาบุคลากร 

(Intended HR practices) 
           

71. การปฏิบัติการจริง (Actual HR 
practices) 

           

72. การรับรู้การปฏิบัติงานบุคลากร 
(Perceived HR practices) 

           

73. ประสิทธิภาพขององค์กร 
(Organization performance) 

           

74. ความมุ่งหมายของการจัดการ 
(Management intentions)  

           

75. การปฏิบัติการการจัดการ 
(Management actions)  

           

76. ผลลัพธ์และการตอบสนองของ
บุคลากร (Workforce responses 
and outcomes)  

           

77. ผลลัพธ์ขององค์กร 
(Organizational outcomes)  

           

78. ความมั่นคงและตลาดแรงงาน 
(Employment security and 
internal labour markets)  

           

79. การจัดการทีมงาน (Self-
managed teams/team 
working)  

           

  
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน
บุคคลจากทฤษฎี แนวคิดต่างๆ ที่เก่ียวข้องพบว่ามีท้ังสิ้น 79 ตัวแปร 

 การวิเคราะห์งานวิจัย เพ่ือระบุตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบภาระงานของรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 7 การก าหนดหมายเลขแทนแหล่งที่มาของการวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรอง 
             ผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลจากงานวิจัย ที่เก่ียวข้อง 

หมายเลข แหล่งที่มา 
1 วราพร พรมแก้วพันธ์ (2556) 
2 Sheila M. Rioux et al (2000) 
3 Timothy Kiessling and Michael Harvey (2005) 
4 El Mostafa Hdiggui (2006) 
5 Aidan Mulkeen et al (2007) 
6 Donald E. Klingner (2009) 
7 Kreitner, R., & Kinicki, A.(2010) 
8 Lee Alvoid and Watt Lesley Black Jr. (2014) 
9 Ekpenyong E. Ekanem (2015)   
10 Chemutai Emily (2015) 
 

ตารางที่ 8 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน 
             บุคคลจากงานวิจัย ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. การวางแผนอัตราก าลังคน            
2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร            
3. การพัฒนาบุคลากร            
4. การบ ารุงรักษาบุคลากร            
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร  
          

6. การพัฒนาภาวะผู้น า           
9. การธ ารงรักษา           
10. ค่านิยมองค์กร           
11. สร้างความเข้มแข็งในหน่วยงาน           
12. การจัดการทรัพยากรที่ส าคัญ           
13. การก าหนดผลประโยชน์ร่วมกัน           
14. การสร้างความเชื่อมั่น           

 

https://www.goodreads.com/author/show/126778.Donald_E_Klingner
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ตารางที่ 8 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน 
             บุคคลจากงานวิจัย ที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

ข้อ ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15. การจัดการและประสานงานบน

ความหลากหลายของบุคลากร 
          

16. การจัดการระเบียบและ
สมรรถนะ 

          

17. การก าหนดคุณลักษณะของ
บุคลากร 

          

18. การก าหนดความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

          

19. การจัดการสมรรถนะและสิทธิ
ประโยชน์ 

          

20. การแทรกแซง           
21. การวิเคราะห์และเข้าใจบุคลากร           
22. ความนิ่ง ระยะห่าง           
23. ความทะเยอทะยาน           
24. การสร้างทีมงาน           
25. การจัดการประสิทธิภาพ           
26. การวางแผนและจัดโครงสร้าง           
27. การตัดสินใจบนความ

เปลี่ยนแปลง 
          

28. การพ่ึงพาและระบบพ่ีเลี้ยง           
29. การพัฒนาภาวะผู้น า           
30. การพัฒนาระบบครูฝึก           
31. การประสานส านักงานระดับที่สูง

กว่า 
          

32. การวิเคราะห์บริบท           
33. ความร่วมมือกับหน่วยงานที่ไม่

หวังผลก าไรในการพัฒนา
ผู้บริหาร 
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ตารางที่ 8 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน 
             บุคคลจากงานวิจัย ที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

ข้อ ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
34. การจัดระบบการฝึกอบรมและพัฒนา           
35. การสนับสนุนเทคนิคการจัดการ

ข้อมูลสารสนเทศ 
          

36. ความก้าวหน้าในสายงาน           
37. นวัตกรรมการท างาน           
38. การพัฒนาหน่วยงาน           

  
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน
บุคคลจากงานวิจัย ที่เก่ียวข้องพบว่ามีท้ังสิ้น 38 ตัวแปร 
 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ (Interview) 

 การวิเคราะห์แนวคิดจากการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ เพ่ือระบุตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 9 การก าหนดหมายเลขแทนแหล่งที่มาของการวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรอง 
             ผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

หมายเลข แหล่งที่มา 
1 ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช 
2 ดร.บัณฑิต ลิมปนชัยพรกุล 
3 ดร.ประพจน์  แย้มทิม 
4 ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา 
5 ดร.ธนกฤต พราหมณ์นก 
6 ผศ.ดร.ส าเริง อ่อนสัมพันธ์ 
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ตารางที่ 10 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน 
               บุคคลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
ข้อ ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 
1. งานพัฒนาระบบสมรรถนะ       
2. การประเมินความรอบรู้ และทักษะการจัดการเรียนการ

สอน 
      

3. การด าเนินการทางวินัย       
4. การจัดโครงสร้างงาน       
5. การวิเคราะห์ภาระงาน และการจัดคนให้เหมาะสมกับ

งาน 
      

6. การประเมินประสิทธิภาพ       
7. การพัฒนาตนเอง       
8. การพัฒนาทักษะ และภาวะผู้น า       
9. การคัดเลือก สรรหาบุคลากร       
10. การพัฒนาบุคลากร       
11. การจัดท าข้อมูล และสารสนเทศบุคลากร       
12. งานวิเคราะห์สารสนเทศ       
13. งานประชาสัมพันธ์       
14. การพัฒนาทุนมนุษย์       
16. การพิจารณาคุณสมบัติ       
17. การย้าย และเปลี่ยนต าแหน่ง       
18. การก าหนดความต้องการอัตราก าลัง       
19. การพัฒนาตนเองด้านความรู้ และบุคลิกภาพ       
20. การบ ารุงรักษา การสร้างขวัญ และก าลังใจ       
21. การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน        
22. งานเครือข่าย ผู้ประกอบวิชาชีพ       
23. การเสริมสร้างค่านิยมองค์กร       
24. การส ารวจ วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นด้านบุคลากร       
25. การจัดท าแผนงานบุคลากร ในระยะต่างๆ       
26. การด าเนินงานตามแผนงานบุคลากร       
27. การสรุปและประเมินผล       
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ตารางที่ 10 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน 
               บุคคลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
ข้อ ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 
28. แผนพัฒนาตนเอง        
29. งานวางแผนอัตราก าลัง       
30. การจัดประชุมต่างๆ       
31. การพัฒนาระบบให้ค าปรึกษา แนะน า พ่ีเลี้ยง       
32. งานพัฒนาครูประจ าการ       
33. งานก ากับ การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผน นโยบาย

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
      

34. งานประสานงาน และอ านวยความสะดวก       
35. งานสื่อสารภายใน       
36. การเลื่อนข้ันเงินเดือน       
37. การควบคุม ก ากับติดตาม       
38. การจัดครูที่ปรึกษา       

 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน

บุคคลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญพบว่ามี่ท้ังสิ้น 38 ตัวแปร 
รวมผลการวิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่ม

บริหารงานบุคคลทั้งสิ้น  ตัวแปร ผู้วิจัยได้ตรวจสอบตัวแปรที่ซ้ ากัน และมีความหมายใกล้เคียงกัน
คงเหลือตัวแปรที่มีความเหมาะสม จ านวน 140 ข้อ ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) ด้วยดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) จาก
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน คงเหลือตัวแปรที่น าไปใช้เก็บข้อมูลการวิจัยจ านวนทั้งสิ้น 130 ข้อ 
 
ส่วนที ่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบของภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่ม

บริหารงานบุคคล (Factor analysis) 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการ

สถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามการวิจัย และตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตอนที ่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามองค์ประกอบภาระงานของรอง

ผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามการวิจัย 
ข้อมูลสภาพทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. จ านวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด    288 100 
2. เพศ   

หญิง        122 42.36 
ชาย 166 57.64 

รวม 288 100 
3. อายุ   

ต่ ากว่า 30 ปี 17 5.90 
30 – 39 ปี 28 9.72 
40 – 49 ปี 97 33.68 
50 ปีขึ้นไป 146 50.70 

รวม 288 100 
4. คุณวุฒิการศึกษา   

ปริญญาตรี  64 22.22 
ปริญญาโท/ป.บัณฑิต 188 65.28 
ปริญญาเอก 36 12.50 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 288 100 
5. ต าแหน่ง   

หัวหน้างานบริหารบุคคล 96 33.33 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคคล 96 33.33 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 96 33.33 

รวม 288 100 
6. ประสบการณ์ในการท างาน   

ต่ ากว่า 5 ปี 36 12.50 
5 – 15 ปี 59 20.49 
16 – 25 ปี 69 23.96 
25 ปีขึ้นไป 124 43.05 

รวม 288 100 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามองค์ประกอบภาระงานของรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลพบว่าจ านวนผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 189 คน โดยจ าแนก
ตามเพศ เพศชายมากที่สุดจ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 57.64 และเป็นเพศหญิง จ านวน 122 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.36 
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จ าแนกตามกลุ่มอายุ อายุ 50 ปีขึ้นไปมากที่สุด จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 50.70 
อายุ 40–49 ปี จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 33.68 อายุ 30–39 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.72 และอายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.90 

จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท/ป.บัณฑิตมากที่สุด จ านวน 188 คน คิด
เป็นร้อยละ 65.28 ระดับปริญญาตรี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 และระดับปริญญาเอก
จ านวน 36คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 

จ าแนกตามต าแหน่ง เป็นหัวหน้างานบริหารบุคคล จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคคลจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และผู้อ านวยการสถานศึกษา
จ านวน จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 

จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน มีประสบการณ์ 25 ปีขึ้นไปมากที่สุด จ านวน 124
คน คิดเป็นร้อยละ 43.05 มีประสบการณ์ 16–25 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 23.96 มี
ประสบการณ์ 5–15 ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 20.49 และมีประสบการณ์ต่ ากว่า 5 ปีจ านวน
36 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 

 
ตอนที ่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน
บุคคล แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
และตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ด้วยวิธี
สกัดปัจจัยองค์ประกอบ (Principal Component Analysis: PCA) 
 

ผลการวิเคราะห์ระดับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อตัวแปรองค์ประกอบ
ภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อตัวแปรองค์ประกอบ

ภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล 

ตัวแปร ข้อความ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. การก าหนดภาระงานบุคคลสอดคล้องกับ กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา 

4.26 0.67 มาก 
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อตัวแปรองค์ประกอบ
ภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

ตัวแปร ข้อความ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

2. การวางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา 
บรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการ
ทางวินัย และการออกจากราชการ 

4.30 0.65 มาก 

3. การจัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการ
และบุคลากรในสถานศึกษา ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

4.50 0.60 มากที่สุด 

4. การส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4.44 0.60 มาก 

5. การประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ใน
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน 

4.61 0.55 มากที่สุด 

6. การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 4.35 0.72 มาก 
7. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.46 0.66 มาก 
8. การวางแผนอัตราก าลัง  4.63 0.56 มากที่สุด 
9. การจัดสรรอัตราก าลัง 4.24 0.68 มาก 
10. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 4.37 0.74 มาก 
11. การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
4.50 0.58 มากที่สุด 

12. การเลื่อนข้ันเงินเดือน 4.56 0.58 มากที่สุด 
13. การลาทุกประเภท 4.55 0.61 มากที่สุด 
14. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.38 0.58 มาก 
15. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 4.30 0.69 มาก 
16. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้

ก่อน 
4.28 0.65 มาก 

17. การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 4.39 0.68 มาก 
18. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 4.32 0.66 มาก 
19. การออกจากราชการ 4.39 0.68 มาก 
20. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 4.49 0.64 มาก 
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ตัวแปร ข้อความ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

21. การจัดท า บัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

4.51 0.62 มากที่สุด 

22. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

4.50 0.59 มากที่สุด 

23. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 4.58 0.57 มากที่สุด 
24. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
4.45 0.60 มาก 

25. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.48 0.57 มาก 

26. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 4.38 0.67 มาก 
27. ก าหนดภารกิจที่สอดคล้องกับ มาตรฐานต าแหน่ง 

มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐานต าแหน่งทาง
วิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไว้เป็นบรรทัดฐานทุกต าแหน่ง 

4.30 0.64 มาก 

28. การพิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาโดย
มุ่งเน้นผลงาน 

4.42 0.63  
มาก 

29. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
นี้ กฎหมายอื่นหรือตามท่ีเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 

4.59 0.58 
 

มากที่สุด 

30. การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึง
ผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว ที่จะเกิดข้ึนกับการพัฒนา
ของบุคลากรผู้เรียน และชุมชน 

4.37 0.58 มาก 

31. การพัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิด
ผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 

4.37 0.58 มาก 

32. การสื่อสาร และงานประชาสัมพันธ์ของบุคลากร 4.34 0.64 มาก 
33. การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้

อย่างเป็นระบบ 
4.68 0.56 มากที่สุด 

34. การเสริมสร้างการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของ
บุคลากร 

4.45 0.60 มาก 
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ตัวแปร ข้อความ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

35. การร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอย่าง
สร้างสรรค ์

4.37 0.62 มาก 

36. การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
บุคลากร 

4.45 0.60 มาก 

37. การสร้างโอกาสในการพัฒนาบุคลากรได้ทุก
สถานการณ์ 

4.46 0.60 มาก 

38. การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามา
ปฏิบัติงาน 

4.21 0.66 มาก 

39. การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 4.31 0.70 มาก 
40. การพัฒนาครูและบุคลากร ในสถานศึกษาให้

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.44 0.61 มาก 

41. การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

4.35 0.64 มาก 

42. การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

4.36 0.61 มาก 

43. การก าหนดแผนกลยุทธ์ และน าไปสู่การปฏิบัติให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

4.44 0.59 มาก 

44. การเลือกใช้ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการ
บริหารให้สอดคล้องกับบริบท มหภาคและภูมิ
สังคม 

4.09 0.79 มาก 

45. การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์ 4.07 0.67 มาก 
46. การฝึกอบรม การฝึกหัด และพัฒนาบุคลากร 4.44 0.59 มาก 
47. การส่งเสริมสหภาพวิชาชีพ และเครือข่ายวิชาชีพ 4.06 0.68 มาก 
48. การสร้างผลผลิต และผลการปฏิบัติงาน  4.14 0.68 มาก 
49. การวิเคราะห์ภาระงาน และการจัดครูที่ปรึกษา 4.15 0.62 มาก 
50. การบริหารอัตราค่าจ้าง และผลตอบแทน 4.20 0.66 มาก 
51. การส่งเสริมความเสมอภาคของบุคลากร  4.17 0.63 มาก 
52. การจัดสวัสดิการสุขภาพ และความปลอดภัยของ

บุคลากร  
4.34 0.59 มาก 

53. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 4.36 0.58 มาก 



141 

ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อตัวแปรองค์ประกอบ
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ตัวแปร ข้อความ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

54. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก 4.23 0.74 มาก 
55. การบริหารความหลากหลายของบุคลากร 4.19 0.64 มาก 
56. การก าหนด กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 4.26 0.66 มาก 
57. การพัฒนาทุนมนุษย์ 4.08 0.67 มาก 
58. การวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีส่งผลต่อบุคลากร  4.19 0.71 มาก 
59. การบริหารระบบสมรรถนะของบุคลากร 4.20 0.66 มาก 
60. การบริหารระดับความสอดคล้องกันของนโยบาย 

และการปฏิบัติจริง 
4.33 0.56 มาก 

61. การบริหารค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 4.13 0.66 มาก 
62. การประเมินมูลค่า และผลตอบแทนของการพัฒนา

บุคลากร 
4.18 0.66 มาก 

63. การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียของ
หน่วยงาน 

4.10 0.69 มาก 

64. การสนับสนุนด้านบุคลากรด้วยวิธีการที่
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

4.24 0.63 มาก 

65. การบริหารความพึงพอใจของบุคลากร และ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

4.27 0.63 มาก 

66. การเสริมสร้างความผูกพันต่อหน้าที่ และความ
ภักดตี่อหน่วยงาน 

4.26 0.64 มาก 

67. การเสริมสร้างค่านิยมหลักของหน่วยงาน
สถานศึกษา 

4.32 0.60 มาก 

68. การตัดสินใจ และการสร้างทางเลือกของการจ้าง
บุคลากร 

4.30 0.66 มาก 

69. การสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างการปฏิบัติงาน 

4.32 0.66 มาก 

70. การพัฒนาระบบสมรรถนะหลักของบุคลากร 4.44 0.60 มาก 
71. การบ ารุงรักษา การสร้างขวัญก าลังใจ และ

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
4.28 0.63 มาก 

72. การส่งเสริมประสิทธิภาพของหน่วยงาน 4.27 0.65 มาก 
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ตัวแปร ข้อความ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

73. การออกแบบการจัดการรางวัล และการรับรู้ของ
บุคลากร 

4.03 0.64 มาก 

74. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 4.36 0.62 มาก 
75. การเสริมสร้างความไว้วางใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อ

หน่วยงาน 
4.23 0.68 มาก 

76. การวิเคราะห์สัดส่วนความไว้วางใจผู้บริหาร
ระดับสูง 

4.36 0.59 มาก 

77. การหมุนเวียน และการธ ารงรักษาบุคลากร  4.27 0.64 มาก 
78. การจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ 4.01 0.80 มาก 
79. การพัฒนาระบบ และประเมินสมรรถนะบุคลากร 4.16 0.63 มาก 
80. การวางแผนการบริหารจัดการความหลากหลาย

ของบุคลากร 
4.28 0.63 มาก 

81. การวางแผนระยะยาวในด้านบุคลากร  4.26 0.66 มาก 
82. การวิเคราะห์สารสนเทศด้านความสามารถของ

บุคลากร  
4.40 0.63 มาก 

83. การส่งเสริมประสิทธิผลของกระบวนการ
บริหารงานของบุคลากร  

4.36 0.62 มาก 

84. การบริหารนโยบายความเป็นธรรมต่อผู้รับบริการ  4.25 0.68 มาก 
85. การก ากับ ติดตาม และส่งเสริมความรับผิดชอบ

ของบุคลากร  
4.19 0.58 มาก 

86. การก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาความรู้และทักษะ
ของบุคลากร 

4.36 0.75 มาก 

87. การเสริมสร้างความผูกพันต่อภารกิจ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

4.31 0.63 มาก 

88. การออกแบบการบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  4.24 0.56 มาก 
89. การบริหารโครงการให้ความช่วยเหลือพนักงาน 4.17 0.63 มาก 
90. การพัฒนาความสามารถโดยธรรมชาติของบุคลากร  4.39 0.63 มาก 
91. การบริหารค่าใช้จ่ายในการฝึกหัดบุคลากร 4.12 0.69 มาก 
92. การวิเคราะห์การปฏิบัติการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ 
3.98 0.79 มาก 
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คิดเห็น 

93. การวิเคราะห์ผลลัพธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.27 0.63 มาก 
94. การวิเคราะห์ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมของบุคลากร 

และผู้ที่เก่ียวข้อง 
4.25 0.64 มาก 

96. การวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางการเงินด้านบุคลากรของ
หน่วยงาน 

4.11 0.81 มาก 

97. การวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการงานบุคคล  4.08 0.75 มาก 
98. การวิเคราะห์ความสามารถของบุคลากร  4.17 0.72 มาก 
99. การวิเคราะห์แรงจูงใจของบุคลากร   4.17 0.72 มาก 
100. การวิเคราะห์โอกาสด้านบุคลากรของหน่วยงาน   4.18 0.74 มาก 
101. การวิเคราะห์โครงสร้าง และการจัดการบุคลากร 4.22 0.71 มาก 
102. การประเมินผลการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษา  
4.40 0.62 มาก 

95. การวิเคราะห์ผลลัพธ์เชิงประสิทธิภาพของ
หน่วยงาน 

4.26 0.63 มาก 

103. การประเมินผลของพฤติกรรมการตัดสินใจ  4.19 0.65 มาก 
104. การประเมินผลของการด าเนินงานบุคลากร  4.16 0.72 มาก 
105. การก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร  4.47 0.61 มาก 
106. การติดตามผลการปฏิบัติการที่แท้จริงของบุคลากร 4.35 0.58 มาก 
107. การสื่อสารภายใน และการรับรู้การปฏิบัติงานของ

บุคลากร 
4.35 0.65 มาก 

108. การประเมินผลความมุ่งหมายของการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  

4.06 0.75 มาก 

109. การประเมินผลการปฏิบัติการ และการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพของบุคลากร  

4.25 0.59 มาก 

110. การประเมินผลลัพธ์ และการตอบสนองของ
บุคลากร  

4.19 0.64 มาก 

111. การประเมินผลความมั่นคงของการท างาน และ
แนวโน้มตลาดแรงงาน  

4.28 0.67 มาก 

112. การประเมินผลภาพรวมของการฝึกอบรม การ
เรียนรู้และการพัฒนา   

4.23 0.61 มาก 
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อตัวแปรองค์ประกอบ
ภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

ตัวแปร ข้อความ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

113. การประเมินผลการมีส่วนร่วมของบุคลากร   4.25 0.66 มาก 
114. การจัดการทีมงาน  การออกแบบระบบงาน และ

การจัดโครงสร้าง 
4.26 0.62 มาก 

115. การบริหารผลตอบแทนที่สูงกับประสิทธิภาพของ
งานระดับสูง 

4.31 0.66 มาก 

116. การบริหารการลดช่องว่างของบุคลากรในการ
ท างาน  

4.29 0.67 มาก 

117. การริเริ่มยุทธศาสตร์ และนวัตกรรมการปฏิบัติงาน
บุคลากร 

4.31 0.67 มาก 

118. การออกแบบระบบพัฒนาบุคลากร 4.43 0.61 มาก 
119. การพัฒนาทักษะ แรงจูงใจ และการพัฒนาระบบ

รางวัล 
4.20 0.72 มาก 

121. การวิเคราะห์ภาระงาน และการจัดคนให้เหมาะสม
กับงาน 

4.28 0.72 มาก 

122. การพัฒนาทักษะที่จ าเป็น และการสร้างทีมงาน 4.35 0.64 มาก 
123. การพัฒนาตนเองในด้านองค์ความรู้ วินัย แนวทาง

ปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ 
4.25 0.64 มาก 

124. การส ารวจ วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นด้าน
บุคลากร 

4.35 0.68 มาก 

120. การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานบุคลากร 4.12 0.59 มาก 
125. การจัดประชุมต่างๆ 4.20 0.67 มาก 
126. การพัฒนาระบบให้ค าปรึกษา แนะน า และระบบพ่ี

เลี้ยง 
4.46 0.64 มาก 

127. การจัดท าแผนพัฒนาทุนมนุษย์ 4.23 0.83 มาก 
128. การควบคุม และการก ากับติดตามการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 
4.27 0.73 มาก 

129. การพัฒนาตนเองด้านหลักการบริหาร และภาวะ
ผู้น า 

4.40 0.64 มาก 

130. การสร้างความเข้มแข็งด้านบุคลากรในหน่วยงาน 4.39 0.67 มาก 
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ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อตัวแปรองค์ประกอบ
ภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลส่วนมากอยู่ในระดับมาก  
 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
ด้วยวิธีสกัดปัจจัยองค์ประกอบ (Principal Component Analysis: PCA) 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ด้วยวิธี
สกัดปัจจัยองค์ประกอบ (Principal Component Analysis: PCA) เพ่ือให้ได้ตัวแปรที่ส าคัญ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

2.1 ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลที่น าเข้าสู่การวิเคราะห์ 
 2.1.1 ตรวจสอบจ านวนข้อมูลที่มีความเหมาะสมในการน าเข้าวิเคราะห์ปัจจัย                  

คอมเลย์และลี (Comrey and Lee) ได้เสนอแนะขนาดตัวอย่างดังนี้ จ านวน 50 ราย ถือว่า ไม่
เหมาะสม (very poor) จ านวน 100 ราย ถือว่า ไม่ดี (poor) จ านวน 200 ราย ถือว่าพอใช้ได้ (fair) 
จ านวน 300 ราย ถือว่า ดี (as a good) จ านวน 500 ราย ถือว่า ดีมาก (as excellent) ซ่ึงการวิเคราะห์
องค์ประกอบควรมีขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 300 ราย 

  ในการวิจัยครั้งนี้มีประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ และเก็บรวบรวม
ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้เป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาจ านวน 2,361 แห่ง โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 96 โรงเรียน โดยมีผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล รวมทั้งสิ้นจ านวน 288 คน ซึ่งมีจ านวนใกล้เคียง
ระดับดี อยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 

 2.1.2 ถ้าค่า KMO มีค่าน้อย (เข้าสู่ศูนย์) แสดงว่าเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor Analysis) ไม่เหมาะสมกับข้อมูลที่มีอยู่ ถ้าค่า KMO มีค่ามาก (เข้าสู่หนึ่ง) แสดงว่าเทคนิค
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เหมาะสมกับข้อมูลที่มีอยู่ 

  โดยทั่วไปถ้าค่า KMO < .5 จะถือว่า ข้อมูลที่มีอยู่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เทคนิค
วิเคราะห์องค์ประกอบของบาร์เล็ตต์ (Factor Analysis Bartlett’s Test of sphericity) เป็นค่าสถิติ
ที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 

H0 : Correlation matrix เป็น Identity matrix หรือ 
H1 : ตัวแปรต่าง ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
ดังนั้นถ้าปฏิเสธ H0 แสดงว่าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน จึงสามารถใช้การ

วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
น าชุดข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยมาวิเคราะห์ความเหมาะสมโดย 

พิจารณาค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure: KMO) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 13 แสดงค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure: KMO ของข้อมูลที่น าเข้าสู่การวิเคราะห์
องค์ประกอบ KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .869 
Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 58678.201 
df 8385 
Sig. .000 

 
จากตารางพบว่าค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure: KMO) มีค่าเท่ากับ 0.869 มี

ค่ามาก (เข้าสู่หนึ่ง) แสดงว่าข้อมูลชุดนี้มีความเหมาะสม สามารถใช้เทคนิควิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor Analysis) ได้ ดังนั้นข้อมูลนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี การ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติทดสอบ Bartlett’s of Sphericty มีนัยส าคัญทาง
สถิติ (sig 0.00<0.05) แสดงว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน 
ดังนั้นขอ้มูลที่ได้จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป 

ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  (Exploratory Factor Analysis) ด้วย
วิธีการสกัดปัจจัยแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis หรือ PCA) 
และด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) โดยใช้วิธีแวริแมกซ์ (Varimax rotation) 
โดยท าการสกัดปัจจัย  (Factor Extraction) ด้วยวิธีวิ เคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal 
Component Analysis : PCA) ผลการสกัดตัวแปรขององค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล แสดงเฉพาะองค์ประกอบค่าไอเกน (eigen value) 1 ขึ้นไป ดัง
ตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 14 องค์ประกอบ ค่าความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่าร้อยละของ        

ความแปรปรวนสะสมของตัวแปรองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล ก่อนและหลังหมุนแกนแบบออโธกอนอล 
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 Extraction Sums of Squared Loadings 
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1 48.870 37.592 37.592 19.030 14.638 14.638 
2 8.311 6.393 43.985 14.373 11.056 25.694 
3 7.394 5.688 49.673 11.186 8.605 34.299 
4 5.906 4.543 54.217 8.903 6.849 41.147 
5 4.312 3.317 57.533 7.174 5.519 46.666 
6 3.446 2.651 60.184 5.243 4.033 50.699 
7 2.959 2.276 62.460 4.212 3.240 53.939 
8 2.841 2.185 64.646 3.691 2.840 56.778 
9 2.517 1.936 66.581 3.286 2.528 59.306 
10 2.452 1.886 68.468 3.164 2.434 61.740 
11 2.240 1.723 70.191 2.747 2.113 63.853 
12 2.208 1.698 71.889 2.584 1.988 65.841 
13 1.837 1.413 73.302 2.559 1.968 67.809 
14 1.755 1.350 74.652 2.449 1.884 69.693 
15 1.712 1.317 75.969 2.399 1.846 71.538 
16 1.473 1.133 77.102 2.389 1.838 73.376 
17 1.457 1.121 78.223 2.322 1.786 75.163 
18 1.356 1.043 79.266 2.299 1.768 76.931 
19 1.310 1.008 80.274 2.257 1.737 78.667 
20 1.255 .965 81.239 1.846 1.420 80.087 
21 1.205 .927 82.166 1.790 1.377 81.465 
22 1.092 .840 83.006 1.619 1.245 82.710 
23 1.076 .828 83.833 1.461 1.123 83.833 

 
จากตารางที่ 14 พบว่า เมื่อพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการ

สถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ที่มีค่าความแปรปรวนหรือค่าไอเกน (eigen value) 1 ขึ้นไป ได้
จ านวนองค์ประกอบ (component) ทั้งสิ้น 23 องค์ประกอบ ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้น จ านวน 95 
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ตัวแปร ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) ระหว่าง 0.828–37.952  และค่าร้อยละ
ของความแปรปรวนสะสม (cumulative % of variance) เท่ากับร้อยละ 83.833 ลักษณะเช่นนี้
แสดงว่าองค์ประกอบทั้ง 23 องค์ประกอบ ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้น จ านวน 95 ตัวแปร สามารถ
อธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้ร้อยละ 83.833  

เมื่อน าองค์ประกอบที่มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรหรือค่าไอเกน (eigen value) 
เท่ากับ 1 ขึ้นไปตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) จ านวน 23 องค์ประกอบไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
(Orthogonal rotation) ด้ วยวิ ธี แ ว ริ แมกซ์  (Varimax method) เ พ่ื อ ให้ ตั ว แปรสั ม พันธ์ กั บ
องค์ประกอบในลักษณะที่ชัดเจนขึ้น และสรุปเป็นองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ในการพิจารณาว่าเป็น 1 องค์ประกอบ ใช้เกณฑ์การคัดเลือก
ตัวแปรที่มีค่าน าหนักองค์ประกอบ (factor loading) เท่ากับ 0.60 ขึ้นไป จ านวนตัวแปรในแต่ละ
องค์ประกอบต้องมีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบนั้นๆตั้งแต่  3 ตัวแปรขึ้นไปซึ่ ง พบว่าได้ 6 
องค์ประกอบ มีค่าร้อยละของความแปรปรวนอยู่ระหว่าง 4.033–14.638 และค่าร้อยละความ
แปรปรวนสะสม เท่ากับ 50.699 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าองค์ประกอบทั้ง 6 สามารถอธิบายความ
แปรปรวนขององค์ประกอบได้เท่ากับร้อยละ 50.699 รายละเอียดดังตารางที่ 14 

 
ตารางที่ 15 ค่าน้ าหนักปัจจัย (factor loading) หลังจากหมุนแกน (Rotated  Component Matrix)  

ตัวแปร 
องค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 6 
54. .816      
100. .793      
119. .789      
56. .784      
58. .768      
101. .761      
96. .753      
81. .746      
124. .729      
80. .722      
117. .714      
111. .708      
122. .704      
127. .701      
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ตารางที่ 15 ค่าน้ าหนักปัจจัย (factor loading) หลังจากหมุนแกน (Rotated Component Matrix) 
(ต่อ)  

ตัวแปร 
องค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 6 
97. .686      
128. .669      
130. .667      
114. .617      
129. .605      
4.  .914     
46.  .904     
37.  .897     
40.  .896     
43.  .894     
90.  .879     
105.  .864     
118.  .804     
34.  .773     
82.  .763     
70.  .759     
36.  .753     
14.   .853    
30.   .847    
53.   .842    
93.   .841    
95.   .836    
94.   .829    
31.   .827    
67.   .821    
28.   .750    
102.   .731    
1.    .868   
38.    .840   
9.    .829   
2.    .806   
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ตารางที่ 15 ค่าน้ าหนักปัจจัย (factor loading) หลังจากหมุนแกน (Rotated Component Matrix) 
(ต่อ) 

ตัวแปร 
องค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 6 
68.    .796   
55.    .778   
50.    .681   
17.     .928  
16.     .921  
18.     .914  
19.     .909  
123.     .907  
15.     .772  
77.      .815 
71.      .803 
52.      .762 
41.      .637 

 
จากตารางที่ 15 พบว่า องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่ม

บริหารงานบุคคล ที่มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรหรือค่าไอเกน (eigen value) เท่ากับ 1 ขึ้นไป
ตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) จ านวน 23 องค์ประกอบ น าไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal 
rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax method) เพ่ือให้ตัวแปรสัมพันธ์กับองค์ประกอบ ใช้เกณฑ์
การคัดเลือกตัวแปรที่เหมาะสม โดยพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) เท่ากับ 0.60 
ขึ้นไป จ านวนตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบต้องมีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบนั้นๆ ตั้งแต่ 3 ตัวแปร
ขึ้นไป ซึ่งพบว่ามีองค์ประกอบที่เหมาะสมได้ 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้น จ านวน 58 
ตัวแปร  

น าผลการการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจน าไปก าหนดองค์ประกอบ และตัวแปรที่
สังเกตได้ จ านวนทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบ ผู้วิจัยได้ตั้งชื่อองค์ประกอบใหม่ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
องค์ประกอบ รายละเอียดดังตารางที่ 15 ดังนี้ 
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ตารางที่ 16 องค์ประกอบที่ 1 

ที ่
ตัว
แปร 

ข้อความ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
1. 54. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก .816 
2. 100. การวิเคราะห์โอกาสด้านบุคลากรของหน่วยงาน   .793 
3. 119. การออกแบบระบบพัฒนาทักษะ แรงจูงใจ และระบบรางวัล .789 
4. 56. การก าหนดกลยุทธ์พัฒนาทรัพยากรบุคคล .784 
5. 58. การวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีส่งผลต่อบุคลากร .768 
6. 101. การวิเคราะห์โครงสร้าง และการจัดการบุคลากร .761 
7. 96. การวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางการเงินด้านบุคลากรของหน่วยงาน .753 
8. 81. การวางแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาว .746 
9. 124. การส ารวจ วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นด้านบุคลากร .729 
10. 80. การวางแผนการบริหารจัดการความหลากหลายของบุคลากร .722 
11. 117. การริเริ่มยุทธศาสตร์ และนวัตกรรมการปฏิบัติงานบุคลากร .714 

12. 111. 
การประเมินผลความมั่นคงของการท างาน และแนวโน้ม
ตลาดแรงงาน 

.708 

13. 122. การสร้างระบบพัฒนาทักษะที่จ าเป็น และการสร้างทีมงาน .704 
14. 127. การจัดท าแผนพัฒนาทุนมนุษย์ .701 
15. 97. การวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการงานบุคคล .686 

16. 
128. การควบคุม และการก ากับติดตามการปฏิบัติงานของ

บุคลากร .669 
17. 130. การสร้างความเข้มแข็งด้านบุคลากรในหน่วยงาน .667 

18. 114. 
การจัดการทีมงาน  การออกแบบระบบงาน และการจัด
โครงสร้าง 

.617 

19. 129. การท าแผนพัฒนาตนเองด้านหลักการบริหาร และภาวะผู้น า .605 
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 19.030 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 14.638 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 14.638 

 
จากตารางที่ 16 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 19 ตัวแปร 

เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 54, 100, 119, 56, 
58, 101, 96, 81, 124, 80, 117, 111, 122, 127, 97, 128, 130, 114 และ 129 ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัว
แปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.605 – 0.816  ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 
เท่ากับ 19.030 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) เท่ากับ 
14.638 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร ( cumulative percentage of 
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variance) เท่ากับ 14.638 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 19 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกัน
บรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับ
องค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบแล้ว และเมื่อพิจารณาจากการจัดหมวดหมู่ของตัวแปรย่อยทั้งหมด
ในองค์ประกอบที่ 1 โดยภาพรวมตัวแปรจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการวิเคราะห์และพัฒนาแผนกลยุทธ์
ด้านบุคลลากร ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “งานวางแผนกลยุทธ์บุคลากร” 
 
ตารางที่ 17 องค์ประกอบที่ 2 

ที ่
ตัว
แปร 

ข้อความ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

1. 4. 
การส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

.914 

2. 46. การฝึกอบรม การฝึกหัด และพัฒนาบุคลากร .904 
3. 37. การสร้างโอกาสในการพัฒนาบุคลากรได้ทุกสถานการณ์ .897 

4. 40. 
การพัฒนาครูและบุคลากร ในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

.896 

5. 43. 
การสื่อสารแผนกลยุทธ์ และน าไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา 

.894 

6. 90. การพัฒนาความสามารถโดยธรรมชาติของบุคลากร .879 
7. 105. การก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร .864 
8. 118. การออกแบบระบบพัฒนาบุคลากร .804 
9. 34. การเสริมสร้างการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากร .773 
10. 82. การวางแผนการบริหารจัดการความหลากหลายของบุคลากร .763 
11. 70. การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร .759 
12. 36. การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาบุคลากร .753 
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 14.373 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 11.056 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 25.694 

 
จากตารางที่ 17 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 12 ตัวแปร 

เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 4, 46, 37, 40, 43, 
90, 105, 118, 34, 82, 70 และ 36 ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.753 – 0.914 
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) เท่ากับ  14.373 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของ                 
ตัวแปร (percentage of variance) เท่ากับ 11.056 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของ                 
ตัวแปร (cumulative percentage of variance) เท่ากับ 25.694 และเมื่อพิจารณาจากการจัด
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หมวดหมู่ของตัวแปรย่อยทั้งหมดในองค์ประกอบที่  2  โดยภาพรวมตัวแปรจะเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการพัฒนาบุคลากร ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “งานพัฒนาระบบสมรรถนะบุคลากร ” 
 
ตารางที่ 18 องค์ประกอบที่ 3 

ที ่
ตัว
แปร 

ข้อความ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
1. 14. การประเมินผลการปฏิบัติงาน .853 

2. 30. 
การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ใน
ระยะยาว ที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากรผู้เรียน และ
ชุมชน 

.847 

3. 53. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร .842 
4. 93. การวิเคราะห์ผลลัพธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ .841 
5. 95. การวิเคราะห์ผลลัพธ์เชิงประสิทธิภาพของหน่วยงาน .836 

6. 94. 
การวิเคราะห์ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมของบุคลากร และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

.829 

7. 31. 
การพัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มี
คุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 

.827 

8. 67. การเสริมสร้างค่านิยมเชิงคุณภาพของสถานศึกษา .821 

9. 28. 
การพิจารณาประสิทธิภาพเพ่ือเสนอความดีความชอบของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาโดย
มุ่งเน้นผลงาน 

.750 

10. 102. การประเมินผลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา .731 
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 11.186 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 8.605 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 34.299 

 
จากตารางที่ 18 พบว่า องค์ประกอบที่ 3 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 10 ตัวแปร 

เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 14, 30, 53, 93, 95, 
94, 31, 67, 28 และ 102 ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.731 – 0.853 ค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร (eigen value) เท่ากับ 11.186 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร 
(percentage of variance) เท่ากับ 8.605 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร 
(cumulative percentage of variance) เท่ากับ 34.299 และเม่ือพิจารณาจากการจัดหมวดหมู่ของ
ตัวแปรย่อยทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 3 โดยภาพรวมตัวแปรจะเกี่ยวข้องกับการก ากับติดตาม
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “งานก ากับติดตามการปฏิบัติงาน
บุคลากร” 
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ตารางที่ 19 องค์ประกอบที่ 4 

ที ่
ตัว
แปร 

ข้อความ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

1. 1. 
การก าหนดภาระงานบุคคลสอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

.868 

2. 38. การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน .840 
3. 9. การจัดสรรอัตราก าลัง .829 

4. 2. 
การวางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัยและการ
รักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ 

.806 

5. 68. การตัดสินใจ และการสร้างทางเลือกของการจ้างบุคลากร .796 
6. 55. การบริหารความหลากหลายของบุคลากร .778 
7. 50. การบริหารอัตราค่าจ้าง และผลตอบแทน .681 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 8.903 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 6.849 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 41.147 

 
จากตารางที่ 19 พบว่า องค์ประกอบที่ 4 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 7 ตัวแปร 

เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 1, 38, 9, 2, 68, 55, 
และ 50 ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.681 – 0.868 ค่าความแปรปรวนของตัว
แปร (eigen value) เท่ากับ 8.903 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) 
เท่ากับ 6.849 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of 
variance) เท่ากับ 41.147 และเมื่อพิจารณาจากการจัดหมวดหมู่ของตัวแปรย่อยทั้งหมดใน
องค์ประกอบที่ 4 โดยภาพรวมตัวแปรจะเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” 
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ตารางที่ 20 องค์ประกอบที่ 5 

ที ่
ตัว
แปร 

ข้อความ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
1. 17. การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ .928 
2. 16. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน .921 
3. 18. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ .914 
4. 19. การออกจากราชการ .909 

5. 123. 
การพัฒนาตนเองในด้านองค์ความรู้ วินัย แนวทางปฏิบัติงาน
และจรรยาบรรณ 

.907 

6. 15. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ .772 
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 7.174 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 5.519 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 46.666 

 
จากตารางที่ 20 พบว่า องค์ประกอบที่ 5 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 6 ตัวแปร 

เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 17, 16, 18, 19, 123
และ 15 ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.772 – 0.928 ค่าความแปรปรวนของตัว
แปร (eigen value) เท่ากับ 7.174 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of 
variance) เท่ากับ 5.519 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative 
percentage of variance) เท่ากับ 46.666 และเมื่อพิจารณาจากการจัดหมวดหมู่ของตัวแปรย่อย
ทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 5  โดยภาพรวมตัวแปรจะเกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษทางวินัย ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “งานวินัยและกฎหมายบุคลากร” 
 
ตารางที่ 21 องค์ประกอบที่ 6 

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
1. 77. การหมุนเวียน และการธ ารงรักษาบุคลากร .815 

2. 
71. การบ ารุงรักษา การสร้างขวัญก าลังใจ และความก้าวหน้าทาง

วิชาชีพ .803 
3. 52. การจัดสวัสดิการสุขภาพ และความปลอดภัยของบุคลากร .762 

4. 
41. การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากรใน

สถานศึกษา .637 
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 5.243 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 4.033 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 50.699 
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จากตารางที่ 21 พบว่า องค์ประกอบที่ 6 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 4 ตัวแปร 
เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 77, 71, 52, และ 41 
ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.637 – 0.815 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(eigen value)  เท่ากับ   5.243 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of 
variance) เท่ากับ 4.033 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative 
percentage of variance) เท่ากับ 50.699 และเมื่อพิจารณาจากการจัดหมวดหมู่ของตัวแปรย่อย
ทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 6 โดยภาพรวมตัวแปรจะเกี่ยวข้องกับการสร้างขวัญและก าลังใจของ
บุคลากร ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “งานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร” 

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่ม
บริหารงานบุคคล พบว่ามีองค์ประกอบ 6  องค์ประกอบประกอบด้วย 1) งานวางแผนกลยุทธ์
บุคลากร 2) งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 3) งานก ากับติดตามการปฏิบัติงานบุคลากร 4) งาน
เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 5) งานวินัยและกฎหมายบุคลากร และ 6) งานเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจบุคลากร มีตัวแปรที่เป็นตัวตัวแปรที่สังเกตได้ จ านวน 58 ตัวแปร แสดงเป็นแผนได้
ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 
ตอนที ่ 3 ผลการยืนยันองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่ม

บริหารงานบุคคล 
ผู้วิจัยน าองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล       

ไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และประสบการณ์เฉพาะทางด้านการ

องค์ประกอบ 
แนวปฏิบัติตามภาระงาน

ของรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษากลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
 

4. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

1. งานวางแผนกลยุทธ์บุคลากร 

2. งานพัฒนาสมรรถนะ 
บุคลากร  

6. งานเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจบุคลากร 

5. งานวินัยและกฎหมาย
บุคลากร 

3. งานก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงานบุคลากร 
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บริหารงานบุคคลจ านวน 7 คน เพ่ือยืนยันองค์ประกอบและตัวแปรองค์ประกอบภาระงานของ                        
รองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ใน 4 ประเด็น คือ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
ความเป็นประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุม โดยการใช้แบบสอบถามไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์เฉพาะด้านการบริหารงานบุคคล จ านวน 7 คน น าผลการสอบถามได้มาวิเคราะห์เป็น
ค่าความถ่ี และร้อยละ ดังรายละเอียดในตารางที่ 21 
 
ตารางที่ 22 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อตัวแปรองค์ประกอบภาระ

งานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล 

องค์ประกอบ 

ความคิดเห็น 
เหมาะสม เป็นไปได ้ เป็น

ประโยชน์ 
ถูกต้อง 

f % f % f % f % 
1. งานวางแผนกลยุทธ์บุคลากร 7 100 7 100 7 100 7 100 
2. งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  7 100 7 100 7 100 7 100 
3. งานก ากับติดตามการปฏิบัติงานบุคลากร 7 100 7 100 7 100 7 100 
4. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 7 100 7 100 7 100 7 100 
5. งานวินัยและกฎหมายบุคลากร  7 100 7 100 7 100 7 100 
6. งานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร  7 100 7 100 7 100 7 100 

เฉลี่ย 7 100 7 100 7 100 7 100 
 

จากตารางที่ 22 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อองค์ประกอบภาระงานของ                  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็น
ประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุม ทั้งในภาพรวม (f=7, %=100) และในรายองค์ประกอบทั้ง 6 
องค์ประกอบ 

ผลการยืนยันองค์ประกอบและตัวแปรองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล โดยผู้วิจัยน าองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และ
ประสบการณ์เฉพาะทางด้านการบริหารงานบุคคลจ านวน 7 คน ใน 4 ประเด็น คือ ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุม โดยการใช้แบบสอบถามไปสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านการบริหารงานบุคคล จ านวน 7 คน น าผลการสอบถาม
ได้มาวิเคราะห์เป็นค่าความถี่ และร้อยละ พบว่าองค์ประกอบและตัวแปรองค์ประกอบภาระงานของ
รองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ
ประกอบด้วย 1) งานวางแผนกลยุทธ์บุคลากร 2) งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 3) งานก ากับติดตาม
การปฏิบัติงานบุคลากร 4) งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 5) งานวินัยและกฎหมาย
บุคลากร และ 6) งานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร เป็นองค์ประกอบที่มีความเหมาะสม                       
มีความเป็นไปได้ เป็นประโยชน์ และมีความถูกต้องครอบคลุม ร้อยละ 100  
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นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นต่อผลการวิจัยองค์ประกอบและตัวแปรองค์ประกอบ
ภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ในแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปนี้ ทั้ง  

1. งานวางแผนกลยุทธ์บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมีความเห็นพ้องว่างานวางแผนกล
ยุทธ์บุคลากรมีความส าคัญมาก ซึ่งในปัจจุบันการบริหารงานบุคคลให้บรรลุเป้าหมายนั้น จะต้องมี
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีความชัดเจน และแม่นย า ย่อมจะ
ส่งผลให้การก าหนดแนวทางการปฏิบัติการด้านงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหน่วยงาน
ทางการศึกษาในแต่ละระดับจะมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานบุคลากรที่แตกต่างกัน  

2. งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานนั้น
ยังต้องมีกระบวนการประเมินสมรรถนะ และการพัฒนาสมรรถนะ ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นว่าความ
แตกต่างกันระหว่างสถานศึกษาของรัฐและเอกชนอยู่ที่การพัฒนาสมรรถนะ โดยภาคเอกชนมี
กระบวนการพัฒนา และด าเนินการที่ชัดเจนมากกว่า ทั้งนี้เนื่องจากมีการก าหนดเป็นเงื่อนไขในการ
พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน เงินรางวัล และการออกจากงาน ในขณะที่สถานศึกษาภาครัฐยังขาดความ
ชัดเจน และแนวปฏิบัติที่จริงจังในเรื่องนี้ โดยเสนอทางออกในการพัฒนาสมรรถนะที่แท้จริง และผล
การประเมินสมรรถนะที่มีต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมทั้งระบบความรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาในแต่ละระดับ 

3. งานก ากับติดตามการปฏิบัติงานบุคลากร การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการสนับสนุน
ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นว่ารูปแบบการก ากับติดตามนั้นมี
หลากหลายวิธี มีทั้งวิธีการเชิงปริมาณ คือการออกแบบส ารวจ แบบรายงานข้อมูลต่างๆ และวิธีการ
เชิงคุณภาพเช่นการจัดชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional learning community: 
PLC) ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีหน้าที่ในการก ากับติดตามนโยบายต่างๆ ควรเรียนรู้และท าความเข้าใจใน
หลักการที่ถูกต้อง จึงจะสามารถถอดบทเรียนวิธีการปฏิบัติงานที่ดี รวมทั้ งกระตุ้นบุคลากรให้มีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

4. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก สรรหา 
และส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางของนโยบาย และระเบียบ แบบ
แผนที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพถือเป็นความท้าทาย และเป็นจุดอ่อนที่ระบบการศึกษาของไทยยัง
ล้าหลัง ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้อย่างน่าสนใจว่า ผู้บริหารส่วนมากไม่เข้าใจใน
หลักการที่แท้จริง การด าเนินการสร้างเสริมประสิทธิภาพจึงมักเป็นกิจกรรมทัศนศึกษา หรือศึกษาดู
งาน แล้วไม่น าผลที่ได้รับจากกิจกรรมดังกล่าวมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจัง จึงท าให้งานสร้างเสริม
ประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง นอกจากนี้กระบวนการสรรหา และคัดเลือก
บุคลากรยังมีข้อจ ากัดส าหรับสถานศึกษาที่ต้องการเน้นผลสัมฤทธิ์ที่สูง แต่ระบบการสรรหานั้นใช้
ระบบการขึ้นบัญชี มีจุดอ่อนที่โรงเรียนดังกล่าวไม่สามารถคัดเลือกครูที่ตรงตามความต้องการได้ ทั้งนี้
ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะรูปแบบการคัดเลือกบุคลากรแบบอ่ืน ๆที่ไม่ได้น ามาใช้บ่อยนักเช่น การจ้าง
พนักงานราชการต าแหน่งที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ การจ้างที่ปรึกษาส าหรับงานที่ต้องการผลสัมฤทธิ์
สูง  
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5. งานวินัยและกฎหมายบุคลากร ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีคดีความผิดวินัยของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลส าคัญๆต่างๆของบุคลากร และ
ผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียท าได้ง่ายขึ้น ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นว่า ทั้งเด็ก ครู ผู้ปกครอง และ
ชุมชนต่างใช้เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย เป็นจุดอ่อนในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะ
เป็นกรณีการล่วงละเมิดสิทธิเด็ก กรณีความผิดทางละเมิด กรณีข้าราชการท าผิดวินัยและกรณีอ่ืนๆ 
ซึ่งแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดของการจัดการในเรื่องนี้คือการสร้างความตระหนักแก่บุคลากร และ
การสร้างมาตรการเฝ้าระวังทางเทคโนโลยี รวมทั้งรูปแบบวิธีการในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภายในและภายนอก เพ่ือลดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ให้ลดลงไปได้ 

6. งานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร การหมุนเวียน การธ ารงรักษาเป็นการพัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง
เป็นการสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการรักษารูปแบบวิธีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งงานจัดสวัสดิการในด้านต่างๆ เช่นด้านสุขภาพอนามัย ด้านการเงิน และด้านความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ เป็นงานที่มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อ
เสนแนะว่าการเป็นผู้บริหารที่ดีนั้น สัดส่วนของทักษะความรู้ และทักษะด้านบุคคลจะผกผันกับ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน กล่าวคือผู้บริหารจะใช้เทคนิควิธีการเชิงมนุษยสัมพันธ์ มากกว่าทักษะเฉพาะ
ทางในการปฏิบัติงาน ดังนั้นงานที่ส าคัญของผู้บริหารคือการจัดระบบการท างาน และการจัดการกับ
กลุ่มคนที่มีความหลากหลาย และสามารถจัดการความขัดแย้งไปสู่ความส าเร็จร่วมกันได้ 

โดยสรุปผู้ เชียวชาญได้มีความเห็นต่อองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ว่ามีความเหมาะสม สะท้อนมุมมองแนวความคิดการบริหารงาน
บุคคลในระดับนโยบาย และการน าสู่การปฏิบัติ และข้อเสนอต่องานวิจัยดังต่อไปนี้ งานบริหารงาน
บุคคลถือเป็นหัวใจของการบริหารงานทุกด้าน ขอบข่ายภารกิจของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่ม
บริหารงานบุคคล เป็นไปตามพรรณนางาน แต่การน าไปสู่การปฏิบัติจะมีมิติ และปัจจัยที่แตกต่างกัน 
ดังนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่จะต้องท าความเข้าใจในระบบการบริหารงานได้ทั้งระบบ ประกอบด้วยภาพรวม
ระดับนโยบาย การก าหนดโครงสร้าง ต าแหน่ง ภาระงาน และอัตราเงินเดือน ภาระงานดังกล่าวนี้อาจ
แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ การก าหนดภารกิจระดับนโยบาย การเตรียมการภารกิจต่างๆ และการ
สนับสนุนต่าง ๆ ดังนั้น  

1. จึงควรมีการทบทวนภารกิจเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติและเกิด
เอกภาพในการบริหารงานทั้ง 3 ระดับการปฏิบัติ และทุกระดับของหน่วยงาน  

2. นอกจากองค์ประกอบที่ส าคัญ และภารกิจต่างๆ ในการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพแล้ว ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานบุคคลคือการใช้หลักธรรมาภิบาล 
และการมีส่วนร่วมในทุกระดับ  

3. บทบาทท่ีส าคัญของผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลนอกเหนือจากข้อค้นพบจากงานวิจัย 
คือการเป็นผู้ประสานงานในระดับผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงาน มีวิธีการสื่อสารและทักษะการ
สื่อสารที่ดี ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                        
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4. คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้บริหาร คือความสนใจรู้ รักการศึกษาค้นคว้า สร้างทางเลือก
ในการแก้ปัญหาทั้งงานบริหารงานบุคคล รวมไปถึงงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างด ี
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บทที่ 5 

การสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่องภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือทราบองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล  2) เพ่ือทราบผลการยืนยันองค์ประกอบภาระงานของรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ และเก็บ
รวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้เป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาจ านวน 2,361 แห่ง โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 96 โรงเรียน โดยมีผู้ ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา รอง
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล  รวมทั้งสิ้นจ านวน 288 คน 
และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคลเป็นผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัย
ได้รวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่ม
บริหารงานบุคคล น าเสนอสรุปผล การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
1. องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลมี

องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบประกอบด้วย 1) งานวางแผนกลยุทธ์บุคลากร 2) งานพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร 3) งานก ากับติดตามการปฏิบัติงานบุคลากร 4) งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
5) งานวินัยและกฎหมายบุคลากร และ 6) งานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร  

องค์ประกอบที่ 1 งานวางแผนกลยุทธ์บุคลากร  มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน                         
19 ตัวแปร ประกอบด้วยตัวแปร 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก 2) การ
วิเคราะห์โอกาสด้านบุคลากรของหน่วยงาน 3) การออกแบบระบบพัฒนาทักษะ แรงจูงใจ และระบบ
รางวัล 4) การก าหนดกลยุทธ์พัฒนาทรัพยากรบุคคล 5) การวิเคราะห์สถานการณ์ที่ส่งผลต่อบุคลากร 
6) การวิเคราะห์โครงสร้าง และการจัดการบุคลากร 7) การวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางการเงินด้านบุคลากร
ของหน่วยงาน 8) การวางแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาว 9) การส ารวจ วิเคราะห์ความต้องการ
จ าเป็นด้านบุคลากร 10) การวางแผนการบริหารจัดการความหลากหลายของบุคลากร 11) การริเริ่ม
ยุทธศาสตร์ และนวัตกรรมการปฏิบัติงานบุคลากร 12) การประเมินผลความมั่นคงของการท างาน 
และแนวโน้มตลาดแรงงาน 13) การสร้างระบบพัฒนาทักษะที่จ าเป็น และการสร้างทีมงาน 14) การ
จัดท าแผนพัฒนาทุนมนุษย์ 15) การวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการงานบุคคล 16) การควบคุม และ
การก ากับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร 17) การสร้างความเข้มแข็งด้านบุคลากรในหน่วยงาน 
18) การจัดการทีมงาน การออกแบบระบบงาน และการจัดโครงสร้าง และ 19) การท าแผนพัฒนา
ตนเองด้านหลักการบริหาร และภาวะผู้น า 
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องค์ประกอบที่ 2 งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากร มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน                       
12 ตัวแปร คือตัวแปร 1) การส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 2) การฝึกอบรม การฝึกหัด และพัฒนาบุคลากร 3) การสร้างโอกาสในการพัฒนา
บุคลากรได้ทุกสถานการณ์ 4) การพัฒนาครูและบุคลากร ในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่                          
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5) การสื่อสารแผนกลยุทธ์บุคลากร และน าไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 6) การพัฒนาความสามารถโดยธรรมชาติของบุคลากร 7) การก าหนดเป้าหมาย
ของการพัฒนาบุคลากร 8) การออกแบบระบบพัฒนาบุคลากร 9) การเสริมสร้างการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของบุคลากร  10) การวางแผนการบริหารจัดการความหลากหลายของบุคลากร                           
11) การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร และ 12) การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
บุคลากร  

องค์ประกอบที่ 3 งานก ากับติดตามการปฏิบัติงานบุคลากร มีตัวแปรส าคัญบรรยาย
จ านวน 10 ตัวแปร คือตัวแปร 1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2) การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง 
ๆ โดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว ที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากรผู้เรียน  และชุมชน                                 
3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 4) การวิเคราะห์ผลลัพธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์               
5) การวิเคราะห์ผลลัพธ์เชิงประสิทธิภาพของหน่วยงาน 6) การวิเคราะห์ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมของ
บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 7) การพัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น
เป็นล าดับ 8) การเสริมสร้างค่านิยมเชิงคุณภาพของสถานศึกษา 9) การพิจารณาประสิทธิภาพเพ่ือ
เสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นผลงาน 
และ 10) การประเมินผลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  มีตัวแปรส าคัญ
บรรยายจ านวน 7 ตัวแปร คือ 1) การก าหนดภาระงานบุคคลสอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 2) การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามา
ปฏิบัติงาน 3) การจัดสรรอัตราก าลัง 4) การวางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย และ
การออกจากราชการ 5) การตัดสินใจ และการสร้างทางเลือกของการจ้างบุคลากร 6) การบริหาร
ความหลากหลายของบุคลากร และ 7) การบริหารอัตราค่าจ้าง และผลตอบแทน 

องค์ประกอบที่ 5 งานวินัยและกฎหมายบุคลากร มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน                    
6 ตัวแปร คือตัวแปร 1) การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 2) การสั่งพักราชการและ
การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 3) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 4) การออกจากราชการ 5) การ
พัฒนาตนเองในด้านองค์ความรู้ วินัย แนวทางปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ และ 6) การด าเนินการ
ทางวินัยและการลงโทษ 

องค์ประกอบที่ 6 งานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร มีตัวแปรส าคัญบรรยาย
จ านวน 4 ตัวแปร คือตัวแปร 1) การหมุนเวียน และการธ ารงรักษาบุคลากร 2) การบ ารุงรักษา การ
สร้างขวัญก าลังใจ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 3) การจัดสวัสดิการสุขภาพ และความปลอดภัยของ
บุคลากร 4) การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
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2. ผลการยืนยันองค์ประกอบและตัวแปรองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล โดยผู้วิจัยน าองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถาน
ศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และ
ประสบการณ์เฉพาะทางด้านการบริหารงานบุคคลจ านวน 7 คน ใน 4 ประเด็น คือ ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุม โดยการใช้แบบสอบถามไปสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านการบริหารงานบุคคล จ านวน 7 คน น าผลการสอบถาม
ได้มาวิเคราะห์เป็นค่าความถี่ และร้อยละ พบว่าองค์ประกอบและตัวแปรองค์ประกอบภาระงานของ
รองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ
ประกอบด้วย 1) งานวางแผนกลยุทธ์บุคลากร 2) งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 3) งานก ากับติดตาม
การปฏิบัติงานบุคลากร 4) งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 5) งานวินัยและกฎหมาย
บุคลากร และ 6) งานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร เป็นองค์ประกอบที่มีความเหมาะสม มี
ความเป็นไปได้ เป็นประโยชน์ และมีความถูกต้องครอบคลุม   

 
การอภิปรายผลการวิจัย  

1. องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล มี
องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบประกอบด้วย 1) งานวางแผนกลยุทธ์บุคลากร 2) งานพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร 3) งานก ากับติดตามการปฏิบัติงานบุคลากร 4) งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
5) งานวินัยและกฎหมายบุคลากร และ 6) งานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร ทั้งนี้เมื่อพิจารณา
ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่าองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบเป็นกระบวนการหลักที่ส าคัญของ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความสอดคล้องกับหลักการ แนวคิด เป้าหมาย และภารกิจหลักของ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความสอดคล้องกันกับแนวคิด และรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของของกลุ่มแนวคิดต่างๆ ประกอบด้วย HRM model (Gary Dessler), SHRM model (Boxall 
and Purcell), The Harvard model (Alan Price), HR scorecard model (Becker et al), Becker 
human capital model (Becker, Gary S.), Guest model, The People-Performance framework 
(Purcell et al.), Wright and Nishii model, Boxall and Purcell model, Best practice model 
(Guest, D.E.,) และ HRM-Performance link model (Becker et al) นอกจากนี้แล้วองค์ประกอบ
ทั้ง 6 องค์ประกอบ ยังมีความสอดคล้องกันกับงานวิจัยของ Asta Savaneviciene, Zivile Stankeviciute 
ที่ท าการศึกษาและค้นพบภาพรวมของรูปแบบแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบต่างๆ และจัด
กลุ่มทฤษฎี แนวคิดที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวคิดของ Becker, Huselid, Pickus, Sprat; Guest; 
Purcel, Kinnie, Hutchinson, Rayton, Swart; Wright, Nishii ที่พยายามอธิบายถึงองค์ประกอบ 
และกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งข้อค้นพบจากงานวิจัยของ วราพร 
พรมแก้วพันธ์ , Sheila M. Rioux et al, Timothy Kiessling and Michael Harvey, El Mostafa 
Hdiggui, Aidan Mulkeen et al, Donald E. Klingner, Kreitner, R., and Kinicki, A., Lee Alvoid 
and Watt Lesley Black Jr., Ekpenyong E. Ekanem, และ Chemutai Emily ที่สะท้อนองค์ประกอบ
และตัวแปรที่ส าคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าข้อค้นพบจากการวิจัย
องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลในครั้งนี้ มีความ

https://www.goodreads.com/author/show/126778.Donald_E_Klingner
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เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักการที่
ส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 งานวางแผนกลยุทธ์บุคลากร ผลการวิจัยแสดงให้เห็นความส าคัญของการจัดท าแผน
กลยุทธ์บุคลากรการบริหารงานบุคคลในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดท า
แผนกลยุทธ์บุคลากรการบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศในด้านต่างๆ                   
ที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานหรือสถานศึกษาให้สูงขึ้น เพ่ือ ใช้
ประกอบการตัดสินใจในการก าหนดทิศทาง จุดเน้นการด าเนินงาน อย่างมีเป้าหมาย และมี
ประสิทธิภาพในองค์รวม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ เดสเลอร์ (Gary Dessler) สรุปความหมายการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ว่าหมายถึง หมายถึงการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับทรัพยากร
ที่มีค่าที่สุดขององค์การ ซึ่งหมายถึงทรัพยากรบุคคลที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน อุทิศเวลาเพ่ือความส าเร็จที่
ยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ขององค์การ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอล มุสตาฟา และคนอ่ืนๆ (El 
Mostafa Hdiggui, Asta Savaneviciene, Zivile Stankeviciute, Chien-Chi Tseng, Gary N. 
McLean, Eliza Antoniu, Timothy Kiessling and Michael Harvey) และปรี ด าพร  อ า รั กษ์
สมบูรณ์ มีข้อสรุปที่สอดคล้องกันว่า การแข่งขันระดับโลกอย่างรวดเร็วกลายเป็นบรรทัดฐานที่เกือบ
ทุกองค์กรธุรกิจต้องแข่งขันในแบบเดียวกันหรือแบบอ่ืน ความซับซ้อนและคุณค่าของยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ทั่วโลก (SGHRM) จะยังคงมีความส าคัญอย่างมากเนื่องจากโลกาภิวัฒน์ส่งผล
ต่อการพัฒนารูปแบบธุรกิจที่ส าคัญมากขึ้น กระบวนการจัดท าแผน การวางแผนกลยุทธ์บุคลากร การ
ก าหนดนโยบาย การวิเคราะห์สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เป็นกระบวนการหลักที่ส าคัญของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหารจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหากลยุทธ์การ
ฝึกอบรม และโอกาสในการพัฒนาเพ่ือช่วยให้องค์กรและพนักงานสามารถบรรลุเป้าหมายหลักที่
ส าคัญได้ แผนกลยุทธ์บุคลากรบุคลากรยังมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกับการมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
ขององค์กรเพ่ือให้องค์กรมีขีดความสามารถที่ส าคัญในการปรับปรุงผลการด าเนินงานขององค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ แผนกลยุทธ์บุคลากรบุคลากรมีบทบาทต่อการวิจัยในอนาคตควรตรวจสอบ
และก าหนดปัจจัยและทิศทางของความสัมพันธ์ของรูปแบบการปฏิบัติ รูปแบบมีผลต่อการปฏิบัติงาน
และการเรียนรู้ขององค์กร 

 งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะเป็นกระบวนการที่ส าคัญส าหรับ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สูงขึ้น และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ 
ตลอดจนแนวนโยบาย จุดเน้น และภารกิจที่ส าคัญต่างๆ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และ
เอกชนต่างให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ากระบวนการคัดเลือกสรรหา
นั้นสามารถคัดกรองบุคลากรได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบที่ต้องการทราบ 
และในการปฏิบัติงานจริงที่มีสภาพความแตกต่างในเชิงพ้ืนที่ บริบทสภาพแวดล้อมต่างกันย่อมต้องมี
กระบวนการวัด ประเมิน และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของเบคเกอร์ (Becker) ที่ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์ (human capital model) 
โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1) ความสามารถโดยธรรมชาติ ( Innate ability) 2) การฝึกหัด 
(Schooling) 3) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ นกา รฝึ กหั ดบุ ค ล า ก ร  ( School quality and non-schooling 
investments) 4) การฝึกอบรม (Training) และ 5) อิทธิพลของตลาดแรงงาน (Pre-labor market 
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influences) นอกจากนี้ ดนัย เทียนพุฒ สรุปไว้อย่างน่าสนใจว่าการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ช่วย
ท าให้ระบบ และวิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้นมีการติดต่อประสานงานดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพราะ
การพัฒนาบุคคลจะช่วยเร่งเร้าความสนใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความส านึกรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ช่วยท าให้เกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุที่ใช้
ในการปฏิบัติงานทั้งนี้เพราะเมื่อบุคคลใดได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดีแล้วย่อมสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง ช่วยลดระยะเวลาของการเรียนรู้งานให้น้อยลง อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดความเสียหาย
ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท างานแบบลองถูกลองผิดอีกด้วย ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในการตอบค าถามหรือให้ค าแนะน าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ของตน ในกรณีที่มีบุคลากรเข้าท างานใหม่ หรือเข้ารับต าแหน่งใหม่ในหน่วยงาน และช่วยกระตุ้น
บุคลากรต่างๆ ให้ปฏิบัติงานเพ่ือความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ การงาน ทั้งนี้ เพราะโดยทั่วไป
แล้ว เมื่อมีการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งใด ๆ ในองค์การก็ตาม มักจะค านึงถึงความรู้ความสามารถที่
บุคคลนั้นจะสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับการเลื่อนขึ้นได้ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมมี
โอกาสมากกว่าผู้ที่มิได้เข้ารับการพัฒนา ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วินซ์ (Vinesh) ที่เสนอ
ผลการวิจัยเรื่องบทบาทของการฝึกอบรมและพัฒนาในการพัฒนาองค์กร พบว่าการฝึกอบรม และ
การพัฒนาเป็นงานหลักที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์กรเพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของบุคคล
และกลุ่มในการจัดองค์กร เป็นบทบาทรวมเรียกว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) หมายถึงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ การฝึกอบรมมุ่งเน้นการท ากิจกรรมในวันนี้
เพ่ือพัฒนาพนักงานส าหรับงานปัจจุบันและการพัฒนาของพวกเขาคือการเตรียมพนักงานให้มีบทบาท
และความรับผิดชอบในอนาคต นอกจากนี้งานวิจัยของ อีวา มัทซึกะ (Ewa Matuska) ค้นพบว่า 
คุณลักษณะส่วนใหญ่เป็นศูนย์กลางของสมรรถนะในระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ซึ่งจะช่วย
ให้สามารถรวบรวมกระบวนการบุคลากรได้ บทบาทหลักของรูปแบบความสามารถ ช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายหลักของนโยบายทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการเลี้ยงดูและการรักษาพนักงานที่
ทุ่มเทมีแรงจูงใจและสร้างสรรค์ขึ้นใหม่มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ข้อค้นพบจากงานวิจัยของ อัดดิน
และคณะ (Md.Ishtiak Uddin, Khadiza Rahman Tanchi, Md.Nahid Alam) ยั งมีข้อค้นพบที่
น่าสนใจว่า การท าแผนที่ความสามารถมีความส าคัญ และเป็นการเตรียมความพร้อมที่จ าเป็นของทุก
หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดีควรมีบทบาทที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน และรายการของสมรรถนะ
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายการดังกล่าวควรใช้ส าหรับการสรร
หาการจัดการประสิทธิภาพ ประชาสัมพันธ์ต าแหน่ง และการระบุความต้องการการฝึกอบรม ในการ
ปฏิบัติหรือการปฏิบัติงานเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องมีการก าหนดทักษะในการท างานที่จ าเป็นก่อน ข้อมูลนี้
ไม่เพียงช่วยในการระบุบุคคลที่มีทักษะการจับคู่ ในการท างาน แต่ยังมีทักษะที่จะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน แต่บ่อยครั้งที่จะท างานได้ดีก็ไม่เพียงพอที่จะมีทักษะเหล่านี้ นอกจากนี้ยัง
เป็นสิ่งส าคัญเพ่ือเสริมทักษะด้วยความรู้และทัศนคติที่จ าเป็น ความตั้งใจของบทความนี้คือการ
ติดตามแนวคิดของการท าแผนที่ความสามารถ และผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล  

 งานก ากับติดตามการปฏิบัติงานบุคลากร เป็นกระบวนให้ความช่วยเหลือ แนะน า ใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน น าไปสู่การวัด และประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือตรวจสอบ
ทบทวนการก าหนดภารกิจ และการมอบหมายภารงานต่างๆ รวมทั้งช่วยให้สามารถก าหนด
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ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ และการวางแผนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายบางประการได้  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานยังเป็นระบบที่องค์กรจัดท าขึ้นมา เพ่ือหาคุณค่าของบุคลากรในแง่ของการปฏิบัติงานอัน
ได้แก่ การก าหนดบุคคลที่ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ ดีไวดิ (Dwivedi R.S.) 
ได้ให้กล่าวเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ว่า เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องพิจารณา
ว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับมอบหมายได้มีประสิทธิภาพเพียงไร มี
จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงเรื่องใดบ้าง  ตลอดจนศักยภาพเพียงพอที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่
สูงขึ้นหรือไม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า ตัวชี้วัดในงาน
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การธุรกิจภาคเอกชนในประเทศไทยมากที่สุด                       
3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดด้านภาพรวมในงานทรัพยากรมนุษย์ ตัวชี้วัดด้านการบริหาร
ความก้าวหน้าในอาชีพ และตัวชี้วัดด้านการพัฒนาองค์การ โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการวัด
ในงานทรัพยากรมนุษย์มากที่สุด คือปัจจัยด้านข้อมูลสารสนเทศ ปัจจัยด้านกลยุทธ์องค์การ และ
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ ตามล าดับ นอกจากนี้การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 
appraisal) ยังช่วยให้ได้ข้อมูลที่ส าคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากร สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Benjamin Master ได้เสนอผลการวิจัยในการส ารวจขอบเขตของการประเมินครูที่เป็นระบบ 
ผู้บริหารโรงเรียนอิสระ ในการคาดการณ์การตัดสินใจของบุคลากรในอนาคตที่หลากหลาย นอกจากนี้ 
ผลการประเมินผลของพวกเขาท านายผลการวัดผลการปฏิบัติงานของครูซึ่งรวมถึงการประเมินผล
นักเรียนและครูของครูแต่ละรายในปีการศึกษาเดียวกันและในอนาคต ซึ่งพบว่าการจัดอันดับกลางปีที่
จัดท าขึ้นโดยผู้ดูแลระบบกับครู นั้นมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดระหว่างครูและเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจเลิกจ้าง และการตัดสินใจในการส่งเสริมด้านต่างๆ ในช่วงปลายปี ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์
ปัจจัยส ารวจเพ่ือระบุองค์ประกอบที่แตกต่างกัน จ านวน 4 ข้อของข้อเสนอแนะของผู้ดูแลระบบต่อครู 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบต่างๆท านายการตัดสินใจในบุคลากรประเภทต่างๆในโรงเรียน 
นอกจากนี้ส่วนประกอบที่แตกต่างกันยังท านายผลการปฏิบัติงานของครูที่แตกต่างกัน ผลการวิจัย
ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการข้อมูลสารสนเทศการท างานของครูหลายด้านในระบบการประเมินผล
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งการตัดสินใจของบุคลากรหลายประเภท นอกจากนี้ข้อค้นพบจากงานวิจัย
ของ ทิวากร เหล่าลือชา ที่พบว่ารูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิผลเป็นตามแนวคิด 
HRMSC Model ใน 4 มุมมองส าคัญ คือ 1) มุมมองการเงินทาง HRMFP 2) มุมมองลูกค้าทาง 
HRMCP 3) มุมมองกระบวนการและพนักงานทาง HRMPP และ 4) มุมมองการเรียนรู้และการพัฒนา
ทาง HRMLGP ยังเป็นข้อมูลสนับสนุนความส าคัญ และรูปแบบวิธีการในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และประเมินผลในภาพรวมได้อีกด้วย 

 งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการก าหนดคุณลักษณะ และ
วิธีการคัดเลือกบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย นอกจากนี้กระบวนการการด าเนินงานของ
องค์กรจัดท าขึ้นเพ่ือมุ่งจูงใจผู้สมัครที่มีคุณภาพเข้ามาท างานในองค์กรของตน อันได้แก่ แหล่งที่ใช้ใน
การสรรหา ระยะเวลาในการสรรหา วิธีการที่ใช้ในการสรรหาบุคลากร และการตัดสินใจคัดเลือก
บุคลากรเข้าท างาน การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเป็นวิธีการที่จะให้ได้บุคลากรมาร่วมงาน  จึง
ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการได้มาซึ่งคนดี มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
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กับงานมาท างานก็จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ ดังนั้นองค์การแต่ละองค์การจึงต้องให้ความ
สนใจในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ จากแหล่งต่างๆ โดยเพ่ือท าการคัดเลือกบุคคลที่
เหมาะสมกับต าแหน่งงานให้เข้ามาร่วมงานกับองค์การได้อย่างเหมาะสมการสรรหา หมายถึง 
กระบวนการในการแสวงหาบุคคล การชักจูงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติตามที่
ต้องการ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การเข้ามาสู่องค์การ โดยให้เกิดความสนใจมาสมัครงานในต าแหน่ง
ที่ต้องการกับองค์การ เพ่ือองค์การจะได้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุด  ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ภานุวัฒน์ กลับศรีอ่อน เสนองานวิจัยเรื่อง ปัจจัยความส าเร็จของการสรรหาบุคลากรผ่านระบบ
ออนไลน์ มีสาระดังนี้ องค์การในปัจจุบันมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจที่มีการแข่งขัน
สูง โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีความส าคัญและบทบาทอย่างเต็มตัว  ท าให้องค์การใช้
ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในรูปแบบที่หลากหลายประโยชน์ประการหนึ่งของอินเทอร์เน็ต  คือ การ
สรรหาบุคลากร โดยองค์การน าระบบการสรรหาบุคลากรผ่านระบบออนไลน์เพ่ือใช้ดึงดูด และสรรหา
บุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสม เพ่ือมาร่วมงานและพัฒนาองค์การไปสู่เป้าหมายที่ต้องการตาม
ที่ตั้งไว้ และงานวิจัยของ สุภาวดี ศรีโยหะ เสนองานวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการเชิง
ระบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของบริษัทในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างการใช้
สมรรถนะเป็นฐานและการใช้ต าแหน่งงานเป็นฐาน ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวบ่งชี้ถึงอิทธิพลและบทบาทที่
ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกน ามาใช้ในกระบวนการการสรรหาและการคัดเลือก 

 งานวินัยและกฎหมายบุคลากร เป็นกลไกที่ส าคัญที่ใช้ในการก ากับ ควบคุม และ
เสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ตามระบบราชการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงผลกระทบ
ที่มีต่อผู้รับบริการได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการสถานศึกษา และผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องใน
การงบประมาณของสถานศึกษา นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดบทบาทหน้าที่  ความ
รับผิดชอบของบุคลากรอีกด้วย ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ที่ศึกษาระบบ
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานราชการของไทย พบว่ามีรูปแบบที่สอดคล้องกับ แบบมิชิแกน 
(Michigan Model of HRM) และหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาโดยการศึกษา
บทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาคือ  พ.ร .บ . 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพบว่า หน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
ประกอบด้วย การสรรหาและการคัดเลือก การบริหารผลการปฏิบัติงาน รางวัลและผลตอบแทน การ
ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปรากฏในบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องสรุปได้ดังนี้ การสรรหา การ
คัดเลือก รางวัลและผลตอบแทน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ แสดงให้เห็นชัดเจนว่าระบบการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาของไทยยังคงใช้กลไกของ
กฎหมาย ระเบียบเป็นส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไบพาท (Keshni Bipath) ที่ค้นพบบทบาท
หน้าที่ของครูใหญ่ที่มีผลต่อการรับรู้ และเข้าใจในความต้องการ ความคาดหวังของนักเรียนผู้ปกครอง
และชุมชน ส่งผลให้การบริหารงานด้านต่างๆ เป็นไปด้วยดี โดยผลการศึกษาพบว่ากลไกการฝังตัว
หลักๆ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความรู้ทักษะทัศนคติและความเชื่อของผู้บริหาร ครูใหญ่ของ
โรงเรียนที่ท างานสามารถฝังกลไกทางวัฒนธรรมหลักๆ ในโรงเรียนของเขาได้อย่างง่ายดาย เขา
ตระหนักดีว่าเขาเป็นผู้มีอ านาจและรับผิดชอบและรับผิดชอบในการสร้างและเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดี
และทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนการสอน ครูใหญ่ในโรงเรียนที่ไม่สมบูรณ์ไม่ได้ตระหนักถึงอ านาจของ
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เขาในฐานะผู้น าและดูเหมือนว่าจะอนุญาตให้ประธานกรรมการสถานศึกษา  สร้างวัฒนธรรมที่ไม่
สมบูรณ์ในโรงเรียน เขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการท าลายวัฒนธรรมการเรียนการสอน ครูใหญ่ของ
โรงเรียนนี้ขาดความเชื่อมั่นและปฏิบัติตนอย่างไม่สอดคล้องกันซึ่งน าไปสู่การท างานของโรงเรียน
นอกจากนี้งานวิจัยของ ซาวน์ดรี และคณะ (Richard Saundry, Valerie Antcliff, Carol Jones) 
บ่งชี้ว่าผู้บริหารส่วนมากได้ให้ความ ส าคัญกับวิธีการที่ข้อพิพาทด้านการจ้างงานสามารถแก้ไขได้ในที่
ท างาน อย่างไรก็ตามด้านหนึ่งที่ได้รับความสนใจค่อนข้างน้อยคือ ผลกระทบจากการเป็นตัวแทน และ
การเป็นตัวแทนในด้านการลงโทษทางวินัยทั้งในด้านทางการและนอกระบบ ดังนั้นการศึ กษาครั้งนี้
พยายามที่จะแก้ไขการละเลยนี้โดยการตรวจสอบว่าการน าเสนอกรณีตัวอย่างทางวินัย และการ
เสริมสร้างด้านวินัยสามารถช่วยในการแก้ไขข้อพิพาท และผลทางวินัยได้ในระดับปานกลาง 

 งานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร เป็นกระบวนการที่ช่วยเปิดช่องทางให้
บุคลากรได้วางแผนความก้าวหน้าในวิชาชีพ การพัฒนาตนเอง เป็นการธ ารงรักษาบุคลากรไว้ให้อยู่
กับเราเป็นเรื่องการจัดการทางก้าวหน้าในอาชีพ การมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม การสร้างความพึง
พอใจและเป็นผู้รักองค์กร ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุดดาโทกิ (Dhruba Kumar Budhathoki) 
ที่เสนอผลการวิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์: การพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ มีสาระดังนี้ 
บทความนี้มุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพซึ่งมีความส าคัญมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพ่ือให้บุคลากรที่มี
ความสามารถมีทักษะและมุ่งเน้นผลลัพธ์ในองค์กรมีความมุ่งมั่น บทความนี้ขอเชิญชวนให้ความสนใจ
เป็นพิเศษในพ้ืนที่ขององค์กรนี้ คนเป็นแหล่งความพยายามในการผลิตทั้งหมดในองค์กร ประสิทธิผล
ขององค์การขึ้นอยู่กับผลงานของผู้ที่ท างานในองค์กร คนที่ดีกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น องค์กรทุกคน
ควรมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือแสวงหาและรักษาพนักงานที่มีทักษะสามารถท างาน
ได้ดีและมีแรงจูงใจเพราะศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นต้องเกิดขึ้นเพ่ือการเติบโตขององค์กร  
รวมทั้งงานวิจัยของ โลกาซาทิ (K. Logasakthi and K. Rajagopal) เสนองานวิจัยเรื่อง การศึกษา
เกี่ยวกับสวัสดิการด้านสุขภาพด้านความปลอดภัยและสวัสดิการของอุตสาหกรรมเคมีในเขตการค้า
เสรี มีสาระส าคัญดังนี้ สุขภาพความปลอดภัยและสวัสดิการแรงงานเป็นมาตรการในการส่งเสริม
ประสิทธิภาพของแรงงาน มาตรการด้านสวัสดิการต่างๆ ที่นายจ้างจัดหาให้จะมีผลกระทบต่อ
สุขภาพจิตและจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพความรู้สึกขวัญก าลังใจ และประสิทธิภาพโดยรวมของ
คนงานนอกจากนี้ งานวิจัยของ เบเฮชติฟาร์ (Malikeh Beheshtifar, Mojtaba Safarian) ได้เสนอ
ผลงานวิจัยเรื่อง การบ ารุงรักษาทรัพยากรบุคคล: ปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมความมุ่งมั่นในการ
ท างาน มีสาระดังนี้ ความมุ่งมั่นของพนักงานคือระดับที่พนักงานระบุไว้กับองค์กรและต้องการมีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขันต่อไป ภาระผูกพันคือผลกระทบที่ส าคัญประการหนึ่งของการบ ารุงรักษาทรัพยากร
บุคคล การบ ารุงรักษาของพนักงานมีความกว้างมากกว่าแผนงานด้านค่าจ้างสวัสดิการและความ
ปลอดภัยในที่ท างาน และงานวิจัยของ ไอแจซ คาน (Quaisar Ijaz Khan) ที่ได้เสนอผลงานวิจัยเรื่อง 
อิทธิพลของการวางแผนอาชีพและการปฏิบัติ HRM ต่อความส าเร็จในวิชาชีพของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยในประเทศปากีสถาน มีสาระดังนี้ความมุ่งมั่นหลักของการศึกษาคือการค้นพบและ
ประเมินตัวท านายความส าเร็จในอาชีพของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยของรัฐในปากีสถาน ข้อมูลที่
รวบรวมได้จากอาจารย์ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันหรือในทุนการศึกษาและลงทะเบียนเป็นผู้สมัคร
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ระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยสี่แห่งในมาเลเซีย ผลการสนับสนุนความสัมพันธ์ที่เป็นบวกอย่างมี
นัยส าคัญของการวางแผนและการปฏิบัติ HRM กับความส าเร็จ 

องค์ประกอบที่ 1 งานวางแผนกลยุทธ์บุคลากร เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนัก
องค์ประกอบ (factor loading) ประกอบด้วยตัวแปร 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และ
ภายนอก 2) การวิเคราะห์โอกาสด้านบุคลากรของหน่วยงาน 3) การออกแบบระบบพัฒนาทักษะ 
แรงจูงใจ และระบบรางวัล 4)การก าหนดกลยุทธ์พัฒนาทรัพยากรบุคคล 5) การวิเคราะห์สถานการณ์
ที่ส่งผลต่อบุคลากร 6) การวิเคราะห์โครงสร้าง และการจัดการบุคลากร 7) การวิเคราะห์ผลลัพธ์ทาง
การเงินด้านบุคลากรของหน่วยงาน 8) การวางแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาว  9) การส ารวจ 
วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นด้านบุคลากร 10) การวางแผนการบริหารจัดการความหลากหลายของ
บุคลากร 11) การริเริ่มยุทธศาสตร์ และนวัตกรรมการปฏิบัติงานบุคลากร 12) การประเมินผลความ
มั่นคงของการท างาน และแนวโน้มตลาดแรงงาน 13) การสร้างระบบพัฒนาทักษะที่จ าเป็น และการ
สร้างทีมงาน 14) การจัดท าแผนพัฒนาทุนมนุษย์ 15) การวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการงานบุคคล 
16) การควบคุม และการก ากับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร  17) การสร้างความเข้มแข็งด้าน
บุคลากรในหน่วยงาน 18) การจัดการทีมงาน การออกแบบระบบงาน และการจัดโครงสร้าง และ19) 
การท าแผนพัฒนาตนเองด้านหลักการบริหาร และภาวะผู้น า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกระบวนการการ
จัดท าแผนกลยุทธ์บุคลากรด้านบุคลากรนั้นจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ อย่างรอบด้าน 
เพ่ือให้เห็นภาพอนาคตได้อย่างชัดเจน น าไปสู่การวางแผนงานบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
เมื่อพิจารณาตัวแปรย่อยทั้ง 19 ตัวแปรพบว่าสามารถจัดกลุ่มตัวแปรได้เป็น 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์บริบท การวิเคราะห์อัตราก าลัง การวิเคราะห์ผลการ
ปฏิบัติงาน การวิเคราะห์นโยบาย การวิเคราะห์ภาระงาน เป็นต้น 2) กลุ่มการออกแบบและจัดระบบ 
เช่นการวางแผนระยะสั้น ระยะยาว การจัดระบบสมรรถนะ การออกแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การจัดโครงสร้าง เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ โบซอล (Boxall and Purcell) ได้
สรุปขอบข่ายงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามตามแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
( strategy and human resource management: SHRM) ไ ว้ ดั ง นี้  1) กา รก า หนดกลยุ ท ธ์  
(Corporate strategy) 2) สภาพ แวดล้อมภายใน (Internal environment) 3) สภาพแวดล้อม
ภายนอก (External environment) 4) กลยุทธ์เชิงธุรกิจ (Business strategy) 5) กลยุทธ์ทรัพยากร
บุคคล (Human resource strategy) 6) การจัดวางตัวบุลากร (Employee separation) 7) ระเบียบ
และกฎหมาย (Laws regulating employees) 8) สารสนเทศบุคลากร (HR information systems 
(HRIS)) 9) การบรรจุพนักงาน (Staffing) 10) การฝึกอบรม (Training) 11) การจัดการประสิทธิภาพ 
(Performance management) 12) ค่าตอบแทน (Compensation) และ 13) แรงงานสัมพันธ์  
(Labor relations) กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์บุคลากรเป็นขั้นตอนแรกที่
ส าคัญของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับแนวคิดของ เดสเลอร์ และคนอ่ืนๆ (Gary 
Dessler, Boxall และ Purcell, Wright, P. M., และ Nishii, L. H., Guest, Becker และคณะ และ 
Beer et al.) อย่างไรก็ตามในการน าไปใช้ยังต้องค านึงถึงความสอดคล้องและเชื่อมโยงของแผนกล
ยุทธ์บุคลากรกับองค์ประกอบส าคัญด้านอ่ืนๆ อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เซง (Chien-Chi 
Tseng, Gary N. McLean) เสนอบทความวิจัยเรื่อง การปฏิบัติพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์
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เป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้ขององค์กร งานวิจัยนี้ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ HRD (SHRD) กับการเรียนรู้ขององค์กร นอกจากนี้แล้วแผนกลยุทธ์บุคลากรควรมีความเชื่อมโยง 
และบูรณาการไปถึงการพัฒนาทางวิชาชีพ หรือการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอีกด้วย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ แอนโทนี่ (Eliza Antoniu) เสนองานวิจัยเรื่อง กระบวนการวางแผนงานและบทบาท
ในมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากร มีข้อค้นพบว่ากระบวนการวางแผนอาชีพเกี่ยวข้องกับทั้งความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคลและองค์กรในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจร่วมสมัยที่มีการแข่งขันสูงเราพบว่า
ความรับผิดชอบด้านการจัดการงานเป็นส่วนที่เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละบุคคล องค์กรมีบทบาทส าคัญ 
จ าเป็นต้องมีและรักษาพนักงานที่มีอ านาจซึ่งถือเป็นแหล่งส าคัญในการได้เปรียบด้านการแข่งขัน 
หน่วยงานที่พัฒนาขั้นสูงส่วนมากจะพัฒนาและใช้ระบบการจัดการแบบบูรณาการซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อตนเองและพนักงาน ดังนั้นแผนกลยุทธ์บุคลากร (Human resource strategy) และกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นภารกิจที่มีความส าคัญในระดับต้นของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งควรมีการใช้
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลน าไปสู่สารสนเทศที่สามารถสะท้อนภาพใน
อนาคตที่ชัดเจน และมีความเชื่อมโยงกับองค์ประกอบหลักด้านอ่ืนๆ ที่ส าคัญ 

องค์ประกอบที่ 2 งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรียงล าดับความส าคัญตาม
น้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปร 1) การส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2) การฝึกอบรม การฝึกหัด และพัฒนาบุคลากร 3) การ
สร้างโอกาสในการพัฒนาบุคลากรได้ทุกสถานการณ์ 4) การพัฒนาครูและบุคลากร ในสถานศึกษาให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5) การสื่อสารแผนกลยุทธ์บุคลากร และน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 6) การพัฒนาความสามารถโดยธรรมชาติของบุคลากร 
7) การก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร  8) การออกแบบระบบพัฒนาบุคลากร 9) การ
เสริมสร้างการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากร 10) การวางแผนการบริหารจัดการความ
หลากหลายของบุคลากร 11) การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร และ 12) การแสวงหา และใช้
ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาบุคลากร  เมื่อพิจารณารายตัวแปรพบว่าการพัฒนาสมรรถนะ 
(Competence Development) นั้นเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และเชื่อมโยงมาจากกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์บุคลากร และยังคงมีกระบวนการหลักที่ส าคัญคือการวิเคราะห์ผลการประเมิน
บุคลากร การออกแบบระบบสมรรถนะ การเสริมสร้างสมรรถนะ และการพัฒนาสมรรถนะ โดยมี
ปัจจัยการสื่อสาร ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยส าคัญ สอดคล้องกับแนวคิดของ ดนัย เทียนพุฒ (2545) 
ได้ให้ความหมายของ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงการด าเนินงานที่จะส่งเสริมให้พนักงานมี
ความความสามารถ ทัศนคติ และประสบการณ์ที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะรับผิดชอบในต าแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งนี้การพัฒนา
พนักงานมิได้มีวัตถุประสงค์เพียง เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ความช านาญในงานปัจจุบันเท่านั้น แต่มี
ความมุ่งหมาย เพ่ือให้พนักงานได้ก้าวหน้าและเติบโตต่อไปในอนาคตด้วย ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์จะครอบคลุมใน 3 เรื่องด้วยกันคือการฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา นอกจากนี้การ
พัฒนาสมรรถนะ (Competence Development) เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการเตรียมความ
พร้อมในทุกขณะของการด าเนินงาน นับตั้งแต่การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ การพัฒนาบุคลากรใน
ประจ าการ และการส่งเสริมพัฒนาในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Gary 
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Dessler,  Wright, P. M., และ  Nishii, L. H.,  Becker และคณะ และ Beer et al.,  Eugene K. 
Johnson และ Godard J. ที่ให้ความส าคัญของกระบวนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรองลงมาจาก
การพัฒนาแผนกลยุทธ์บุคลากร โดยมีการประเมินสถานการณ์ การก าหนดเป้าหมายในระยะสั้น และ
ระยะยาว เป็นปัจจัยเชิงนโยบายในการก าหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม
กับภารกิจต่างๆ อย่างไรก็ตามยังมีข้อค้นพบจากงานวิจัยที่น่าสนใจ และน าไปสู่การปรับเปลี่ยน
มุมมอง แนวคิดและวิธีการในการพัฒนาบุคลากรให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน งานวิจัยของ 
Aizzat Mohd. Nasurdin, Noor Hazlina Ahmad, Tan Cheng Ling ได้ เสนองานวิจัยเรื่องการ
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงการระบุข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมและเป้าหมายและ
พฤติกรรมทางการเมืองขององค์กรที่จัดท าโดยฝ่ายเสวนา: การทบทวนวรรณกรรมและรูปแบบ
ข้อเสนอ มีข้อค้นพบดังนี้ การแข่งขันที่เพ่ิมขึ้นในอุตสาหกรรมการบริการได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของคุณภาพการให้บริการเป็นกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างทางธุรกิจที่ส าคัญ การมีส่วนร่วมเชิงรุก
ของพนักงานถือเป็นองค์ประกอบส าคัญของการให้บริการซึ่งจะเพ่ิมความพึงพอใจและความภักดีของ
ลูกค้า ดังนั้นองค์กรที่ให้การต้อนรับโดยเฉพาะโรงแรมจ าเป็นต้องส่งเสริมให้พนักงานของตน
ด าเนินการตามความสมัครใจซึ่งจะ "เกินขอบเขตหน้าที่" พฤติกรรมเหล่านี้เรียกว่าพฤติกรรมการเป็น
พลเมืองขององค์กรที่มุ่งเน้นการให้บริการ การทบทวนวรรณกรรมแสดงให้เห็นว่าการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนายจ้างกับ
ลูกจ้างซึ่งจะมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของพนักงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีเห็นสมควร 
โดยเฉพาะการปฏิบัติ HRM ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถรักษาความสัมพันธ์กับการจ้างงานเชิงสัมพันธ์
ซึ่งน าไปสู่การสร้างคุณค่าและเป้าหมายขององค์กร งานวิจัยของ Vinesh เสนองานวิจัยเรื่องบทบาท
ของการฝึกอบรมและพัฒนาในการพัฒนาองค์กร มีข้อค้นพบดังนี้ การฝึกอบรมและการพัฒนาเป็น
สาขาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์กรเพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของบุคคลและกลุ่มในการจัด
องค์กร เป็นบทบาทรวมเรียกว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) หมายถึงการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ การฝึกอบรมมุ่งเน้นการท ากิจกรรมในวันนี้เพ่ือพัฒนา
พนักงานส าหรับงานปัจจุบันและการพัฒนาของพวกเขาคือการเตรียมพนักงานให้มีบทบาทและความ
รับผิดชอบในอนาคต และงานวิจัยของ Michael Mustafa, John J. Richards and Hazel Melanie 
Ramos เสนองานวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงและวิสาหกิจของ
ผู้ประกอบการ: ผลของการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ต้องขังในการเก็บรวบรวมและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  
มีข้อค้นพบดังนี้การศึกษานี้ พัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยซึ่ งการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพสูงจะส่งผลต่อผู้ประกอบการขององค์กรโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือการรวบรวมความรู้และ
การบริจาคความรู้ ในตัวอย่างจากผู้บริหารระดับกลาง จากมาเลเซียเราพบว่าการปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสัมพันธ์กับการประกอบการขององค์กรและความสัมพันธ์นี้เป็น
สื่อกลางในการแบ่งปันความรู้ และงานวิจัยของ Ewa Matuska เสนองานวิจัยเรื่อง ระบบการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ตามความสามารถ - กรณีศึกษาของ Scania มีข้อค้นพบว่าการเปรียบเทียบ
ความหมายของสมรรถนะและรูปแบบความสามารถ และมีการถกเถียงในการจัดการองค์ความรู้แบบ
องค์รวมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีต าแหน่งศูนย์กลางของรูปแบบความสามารถ เป็น
ตัวอย่างส าหรับกรณีศึกษานี้ประกอบด้วยขั้นตอนหลักห้าขั้นตอนที่น าเสนอระบบการจัดการ
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ทรัพยากรมนุษย์ของ Scania สรุปได้ว่าบทบาทของโมเดลความสามารถในการผสมผสานในระบบ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ Scania เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพด้าน HR สูงขึ้นและ
มีผลดีต่อการสร้างคุณภาพวัฒนธรรมองค์กรสแกนดิเนเวียใหม่ในภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศโปแลนด์ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการพัฒนาสมรรถนะ (Competence Development) 
เป็นกระบวนการวิเคราะห์ผลการประเมินบุคลากร การออกแบบระบบสมรรถนะ การเสริมสร้าง
สมรรถนะ และการพัฒนาสมรรถนะ โดยมีปัจจัยการสื่อสาร ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยส าคัญ การ
เตรียมความพร้อมในทุกขณะของการด าเนินงาน นับตั้งแต่การปฐมนิ เทศบุคลากรใหม่ การพัฒนา
บุคลากรในประจ าการ และการส่งเสริมพัฒนาในระหว่างการปฏิบัติงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยน
มุมมอง แนวคิดและวิธีการในการพัฒนาบุคลากรให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันในอนาคต 

องค์ประกอบที่ 3 งานก ากับติดตามการปฏิบัติงานบุคลากร เรียงล าดับความส าคัญ
ตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปร 1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2) การ
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว ที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของ
บุคลากรผู้เรียน และชุมชน 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 4) การวิเคราะห์ผลลัพธ์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5) การวิเคราะห์ผลลัพธ์เชิงประสิทธิภาพของหน่วยงาน 6) การวิเคราะห์
ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมของบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 7) การพัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจน
เกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 8) การเสริมสร้างค่านิยมเชิงคุณภาพของสถานศึกษา 9) การ
พิจารณาประสิทธิภาพเพ่ือเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาโดยมุ่งเน้นผลงาน และ 10) การประเมินผลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เมื่อ
พิจารณารายตัวแปรพบว่าการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance appraisal) ประกอบด้วย 
กระบวนการวัด และประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือตรวจสอบทบทวนการก าหนดภารกิจ 
และการมอบหมายภารงานต่างๆ รวมทั้งช่วยให้สามารถก าหนดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ และการวางแผน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายบางประการได้ การประเมินผลการปฏิบัติงานยังเป็นระบบที่องค์กรจัดท าขึ้นมา 
เพ่ือหาคุณค่าของบุคลากรในแง่ของการปฏิบัติงานอันได้แก่ การก าหนดบุคคลที่ท าหน้าที่ประเมินผล
การปฏิบัติงาน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Gary Dessler, Boxall and Purcell, Guest, Wright, P. M., และ 
Nishii, L. H., Becker และคณะ และ Beer et al.,  Eugene K. Johnson และ Godard J. ที่ ให้
ความส าคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเป็นภารกิจหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่
ช่วยให้สามารถทราบบริบทและประเมินสถานการณ์ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ  Dwivedi R.S.  ได้ให้กล่าวเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ว่า เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาที่จะต้องพิจารณาว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับมอบหมายได้
มีประสิทธิภาพเพียงไร มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงเรื่องใดบ้าง ตลอดจนศักยภาพเพียงพอที่จะได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นหรือไม่ ทั้งนี้ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้ 1) ใช้พิจารณาความเหมาะสมในการให้ผลตอบแทนแก่
บุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง หรือ ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ว่ามีความสอดคล้องกับงานที่
บุคลากรปฏิบัติเพียงใด 2) ใช้พิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในต าแหน่งงานของบุคลากร 
ว่ามีความเหมาะสมเพียงใด ต้องมีการปรับปรุง พัฒนา ฝึกอบรม หรือปรับย้ายอย่างไร เพ่ือให้เกิด
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ความเหมาะสมและสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ใช้ประกอบการพิจารณาการเปลี่ยน
ต าแหน่งของบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานจะแสดงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ซึ่งถือเป็นปัจจัยในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร 4) ใช้ประกอบการพิจารณา
เพ่ือการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูล
ที่บ่งชี้ว่าบุคลากรสมควรที่จะได้รับการฝึกอบรมและการพัฒนาในรูปแบบใด 5) ใช้ประกอบการจด
บันทึกข้อมูลส่วนตัวของบุคลากร ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะถูกบันทึกลงใน
ทะเบียนประวัติของบุคคล เพ่ือให้ฝ่ายบริหารสามารถน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความ
ต้องการ 6) ใช้ประกอบในการบริหารงานในด้านต่างๆ เช่น การสร้างความยุติธรรม และการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งภายในองค์การ เป็นต้น เพ่ือก่อให้เกิดบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่ดีและเสริมสร้าง
ศักยภาพโดยรวมขององค์การ นอกจากนี้ข้อค้นพบจากงานวิจัยของสกลธ์ ขุนสนิท (2556), Bill 
Mulford, Joy O. Ekwoaba, Ugochukwu .U. Ikeije, Ndubuisi Ufoma, Michael Grossman ยัง
ช่วยสรุปให้เห็นภาพชัดเจนถึงประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีต่อรูปแบบทุนมนุษย์  
กระบวนการบริหารงานบุคคลที่มีการปรับบทบาท ผลกระทบต่อประสิทธิภาพของครู และโรงเรียน 
การให้ประเมินผลการปฏิบัติงานและความดีความชอบ ระดับเงินเดือนโดยปกติจะตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของอาชีพระดับความรับผิดชอบ และขั้นตอนตามปีงบประมาณ ผลการประเมินยังสามารถน าไปใช้ใน
การก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก และคัดเลือกผลการด าเนินงานขององค์การ  ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า 
งานก ากับติดตามการปฏิบัติงานบุคลากร เป็นกระบวนการเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน วัด และประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือตรวจสอบทบทวนการก าหนดภารกิจ และการมอบหมายภารงาน
ต่าง ๆ รวมทั้งช่วยให้สามารถก าหนดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ และการวางแผนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายบาง
ประการได้ การประเมินผลการปฏิบัติงานยังเป็นระบบที่องค์กรจัดท าขึ้นมา เพ่ือหาคุณค่าของ
บุคลากรในแง่ของการปฏิบัติงานอันได้แก่ การก าหนดบุคคลที่ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดสรรค่าตอบแทน และแผนการพัฒนาบุคลากร  

องค์ประกอบที่ 4 งานเสริมสร้ างประสิทธิภาพการปฏิบัติ งาน  เรียงล าดับ
ความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปร 1) การก าหนดภาระงานบุคคล
สอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  2) การสรรหา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน 3) การจัดสรรอัตราก าลัง 4) การวางแผนการบริหารงาน
บุคคล การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษา
วินัย การด าเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ 5) การตัดสินใจ และการสร้างทางเลือกของ
การจ้างบุคลากร 6) การบริหารความหลากหลายของบุคลากร และ 7) การบริหารอัตราค่าจ้าง และ
ผลตอบแทน  เมื่ อ พิจารณารายตั วแปรพบว่า การสรรหาและการคัด เลือก  (Selection & 
Recruitment) ประกอบด้วยตัวแปรที่ส าคัญในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตั้งแต่การ
การก าหนดภาระงาน การสรรหาบุคลากร การวางแผนและจัดสรรอัตราก าลัง การด าเนินการทาง
วินัย เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิวาพร  มัณฑุกานนท์  ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ที่เป็นที่นิยมใช้
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เพ่ือใช้ในการสรรหาผู้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานมีอยู่ 4 ประการ คือ1) หลักความสามารถ (Competence) 2) หลักความ
เสมอภาค (Equality of Opportunity) 3) หลักความมั่นคง (Security on Tenure) 4) หลักความเป็น
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กลางทางการเมือง (Political Neutrality) และแนวคิดของ Gary Dessler, Boxall and Purcell, 
Becker และคณะ, และ Eugene K. Johnson ที่ให้ความส าคัญของการสรรหา และการคัดเลือก
บุคลากร ให้เหมาะสมสอดคล้องกับทิศทาง และเป้าหมาย ด้วยรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมโดยเฉพาะ
ในยุคแห่งการแข่งขันสูง และยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนส่งผลให้มีรูปแบบวิธีการสรรหา และ
คัดเลือกในหลากหลายวิธีการเช่น การคัดเลือกออนไลน์ การคัดเลือกพนักงานที่มีสมรรถนะสูงเป็นต้น 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภานุวัฒน์ กลับศรีอ่อน เสนองานวิจัยเรื่อง ปัจจัยความส าเร็จของการ
สรรหาบุคลากรผ่านระบบออนไลน์ มีสาระดังนี้ องค์การในปัจจุบันมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องในการ
ด าเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีความส าคัญและบทบาท
อย่างเต็มตัว ท าให้องค์การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในรูปแบบที่หลากหลายประโยชน์ประการ
หนึ่งของอินเทอร์เน็ต คือ การสรรหาบุคลากร โดยองค์การน าระบบการสรรหาบุคลากรผ่านระบบ
ออนไลน์เพ่ือใช้ดึงดูด และสรรหาบุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสม เพ่ือมาร่วมงานและพัฒนา
องค์การไปสู่เป้าหมายที่ต้องการตามที่ตั้งไว้ และงานวิจัยของ สุภาวดี ศรีโยหะ เสนองานวิจัยเรื่อง 
การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการเชิงระบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของบริษัทในธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างการใช้สมรรถนะเป็นฐานและการใช้ต าแหน่งงานเป็นฐาน ซึ่งข้อค้นพบ
ดังกล่าวบ่งชี้ถึงอิทธิพลและบทบาทที่ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกน ามาใช้ในกระบวนการการ
สรรหาและการคัดเลือก (Selection and Recruitment) ส าหรับในมุมมองงานวิจัยต่างประเทศส่วน
ใหญ่ให้น้ าหนักในเรื่องการใช้ข้อมูลสารสนเทศ และการเชื่อมโยงข้อมูลในด้านอ่ืนๆ ซึ่งงานวิจัยของ เอ
โกวา และคณะ (Joy O. Ekwoaba, Ugochukwu U. Ikeije, Ndubuisi Ufoma) ผลการวิจัยพบว่า
ในการออกแบบ และก าหนดเกณฑ์คุณภาพในการรับสมัคร และคัดเลือกไม่ควรถูกท าลาย นี้เป็นมาก
ขึ้นเพ่ือเป็นประเภทที่เหมาะสมของแรงงานยากที่จะมาด้วย นอกจากนี้เนื่องจากสภาพแวดล้อมของ
องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของธนาคารมีแนวทางในการเลือกใช้วิธีการคัดเลือกของธนาคาร
อย่างต่อเนื่องโดยค านึงถึงความถูกต้องความเป็นกลางขอบเขตการใช้งานและค่าใช้จ่าย ส่วนงานวิจัย
ของ โอวาซิส และคณะ (Mohammed Owais Qureshi et al.) พบว่าการสรรหาและการฝึกอบรม
และการพัฒนาของผู้เชี่ยวชาญด้านซาอุดีอาระเบียถือเป็นเรื่องส าคัญเพ่ือให้เยาวชนซาอุดิอาระเบียที่
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซาอุดีอาระเบียหางานที่เหมาะสม  และงานวิจัยของ มาสเตอร์ 
(Benjamin Master) เสนองานวิจัยเรื่อง การรับพนักงานเพ่ือความส าเร็จ: การเชื่อมโยงการ
ประเมินผลครูและการบริหารบุคลากรโรงเรียนในการปฏิบัติงาน 2014 มีสาระดังนี้การประเมินผล
ของนโยบายครูเป็นศูนย์กลางของการปฏิรูปด้านการศึกษาในปัจจุบัน ระบบการประเมินผลส่วนใหญ่
อาศัยการประเมินครู อย่างน้อยส่วนหนึ่งและการตัดสินใจจะมีน้ าหนักมาก อย่างไรก็ตามเรารู้
ค่อนข้างน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาให้ความส าคัญเมื่อพิจารณาการประเมิน และการตัดสินใจของ
บุคลากรที่มีส่วนร่วมสูงผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการข้อมูลสารสนเทศการท างานของครู
หลายด้านในระบบการประเมินผลซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งการตัดสินใจของบุคลากรหลายประเภท 
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
ก าหนดคุณลักษณะ และสร้างเครื่องมือ วิธีการในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตั้งแต่การการก าหนดภาระงาน การสรรหา
บุคลากร การวางแผน และจัดสรรอัตราก าลัง การด าเนินการทางวินัย ทั้งนี้หลักการที่ส าคัญคือการ
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ยึดมั่นในจุดเน้น หรือทิศทางของหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมกับการ
สรรหาคัดเลือกคนได้ตามความต้องการ 

องค์ประกอบที่ 5 งานวินัยและกฎหมายบุคลากร เรียงล าดับความส าคัญตาม
น้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปร 1) การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ 2) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 3) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
4) การออกจากราชการ 5) การพัฒนาตนเองในด้านองค์ความรู้ วินัย แนวทางปฏิบัติงานและ
จรรยาบรรณ และ 6) การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ เมื่อพิจารณารายตัวแปรพบว่า วินัยและ
กฎหมาย (Legislation and Discipline) ประกอบด้วยตัวแปรหลักที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทาง
วินัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาภาครัฐยังเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ดังนั้นในการด าเนินการจึงมีระเบียบก ากับไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ที่ศึกษาระบบการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานราชการของไทย 
พบว่ามีรูปแบบที่สอดคล้องกับ แบบมิชิแกน (Michigan Model of HRM) และหน้าที่ในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาโดยการศึกษาบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาคือ พ.ร.บ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพบว่า หน้าที่ใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาประกอบด้วย การสรรหาและการคัดเลือก การบริหารผล
การปฏิบัติงาน รางวัลและผลตอบแทน การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ปรากฏใน
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องสรุปได้ดังนี้ การสรรหา การคัดเลือก รางวัลและผลตอบแทน การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แสดงให้เห็นชัดเจนว่าระบบการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษาของไทยยังคงใช้กลไกของกฎหมาย ระเบียบเป็นส าคัญ และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ เดสเลอร์ และคนอ่ืนๆ (Gary Dessler, Boxall and Purcell, Becker และคณะ) ที่ให้
ความส าคัญของงานวินัย ระเบียบ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ไบพาส (Keshni Bipath) ที่ค้นพบบทบาทหน้าที่ของครูใหญ่ที่มีผลต่อการรับรู้ และเข้าใจในความ
ต้องการ ความคาดหวังของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน ส่งผลให้การบริหารงานด้านต่างๆ เป็นไป
ด้วยดี โดยผลการศึกษาพบว่ากลไกการฝังตัวหลักๆ มีความ สัมพันธ์โดยตรงกับความรู้ทักษะทัศนคติ
และความเชื่อของผู้บริหาร ครูใหญ่ของโรงเรียนที่ท างานสามารถฝังกลไกทางวัฒนธรรมหลักๆ ใน
โรงเรียนของเขาได้อย่างง่ายดาย เขาตระหนักดีว่าเขาเป็นผู้มีอ านาจและรับผิดชอบและรับผิดชอบใน
การสร้างและเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีและทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนการสอน ครูใหญ่ในโรงเรียนที่ไม่
สมบูรณ์ไม่ได้ตระหนักถึงอ านาจของเขาในฐานะผู้น าและดูเหมือนว่าจะอนุญาตให้ประธานกรรมการ
สถานศึกษา สร้างวัฒนธรรมที่ไม่สมบูรณ์ในโรงเรียน เขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการท าลายวัฒนธรรม
การเรียนการสอน ครูใหญ่ของโรงเรียนนี้ขาดความเชื่อมั่นและปฏิบัติตนอย่างไม่สอดคล้องกันซึ่ง
น าไปสู่การท างานของโรงเรียนนอกจากนี้งานวิจัยของซอนดรีและคณะ (Richard Saundry, Valerie 
Antcliff, Carol Jones) บ่งชี้ว่าผู้บริหารส่วนมากได้ให้ความส าคัญกับวิธีการที่ข้อพิพาทด้านการจ้าง
งานสามารถแก้ไขได้ในที่ท างาน อย่างไรก็ตามด้านหนึ่งที่ได้รับความสนใจค่อนข้างน้อยคือ ผลกระทบ
จากการเป็นตัวแทน และการเป็นตัวแทนในด้านการลงโทษทางวินัยทั้งในด้านทางการและนอกระบบ 
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้พยายามที่จะแก้ไขการละเลยนี้โดยการตรวจสอบว่าการน าเสนอกรณีตัวอย่าง
ทางวินัย และการเสริมสร้างด้านวินัยสามารถช่วยในการแก้ไขข้อพิพาท และผลทางวินัยได้ในระดับ



176 

ปานกลาง ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า วินัยและกฎหมาย (Legislation and Discipline) นอกจากจะเป็น
กลไก ก ากับ ควบคุม การปฏิบัติงานของบุคลากรแล้ว ยังใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ โครงสร้าง 
บทบาทหน้าที่ แนวปฏิบัติต่างๆ รวมไปถึงเป็นกลไกที่ใช้ในการจัดระบบความรับผิดชอบต่อ
ผู้รับบริการ ผู้ที่มีส่วนได้เสีย เช่นนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้น
สังกัด เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ และสอดคล้องกับนโยบายต้น
สังกัด 

องค์ประกอบที่ 6 งานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร เรียงล าดับความส าคัญ
ตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือตัวแปร 1) การหมุนเวียน และการธ ารงรักษาบุคลากร 
2) การบ ารุงรักษา การสร้างขวัญก าลังใจ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 3) การจัดสวัสดิการสุขภาพ 
และความปลอดภัยของบุคลากร 4) การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา เมื่อพิจารณารายตัวแปรพบว่า ขวัญและก าลังใจ (Staff Motivation) ประกอบด้วยตัว
แปรที่ส าคัญต่อกระบวนการที่ช่วยเปิดช่องทางให้บุคลากรได้วางแผนความก้าวหน้าในวิชาชีพ การ
พัฒนาตนเอง เป็นการธ ารงรักษาบุคลากรไว้ให้อยู่กับเราเป็นเรื่องการจัดการทางก้าวหน้าในอาชีพ 
การมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม การสร้างความพึงพอใจและเป็นผู้รักองค์กร สอดคล้องกับแนวคิดของ 
เดสเลอร์  และคนอ่ืนๆ (Gary Dessler,  Boxall and Purcell, Beer et al., Becker และคณะ, 
Guest, Eugene K. Johnson) สอดคล้องกับแนวคิด ของณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ ที่กล่าวว่าสวัสดิการ
เป็นสิ่งที่องค์การหรือนายจ้างเป็นผู้จัดหาให้แก่บุคลากร เช่น ที่อยู่อาศัย ค่าเล่าเรียนบุตร ค่า
รักษาพยาบาล อาหารกลางวัน และวันหยุดพิเศษ เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดหาในสิ่งที่นอกเหนือจาก
ค่าจ้างที่จ่ายให้โดยตรง โดยถือเสมือนเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้าง ซึ่งถือเป็นสิ่งที่
องค์การสมควรปฏิบัติ เพื่อธ ารงรักษาและจูงใจบุคคลที่มีความสามารถให้ร่วมงานกับองค์การ ปัจจุบัน
การจัดสวัสดิการในองค์การมีความส าคัญต่อขวัญ ก าลังใจ การธ ารงรักษาบุคลากร และความทุ่มเทที่
บุคลากรมีให้กับองค์การ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุดดาโทกิ (Dhruba Kumar Budhathoki) 
ที่เสนอผลการวิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์: การพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ มีสาระดังนี้ 
บทความนี้มุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพซึ่งมีความส าคัญมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพ่ือให้บุคลากรที่มี
ความสามารถมีทักษะและมุ่งเน้นผลลัพธ์ในองค์กรมีความมุ่งมั่น บทความนี้ขอเชิญชวนให้ความสนใจ
เป็นพิเศษในพ้ืนที่ขององค์กรนี้ คนเป็นแหล่งความพยายามในการผลิตทั้งหมดในองค์กร ประสิทธิผล
ขององค์การขึ้นอยู่กับผลงานของผู้ที่ท างานในองค์กร คนที่ดีกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดี ขึ้น องค์กรทุกคน
ควรมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือแสวงหาและรักษาพนักงานที่มีทักษะสามารถท างาน
ได้ดีและมีแรงจูงใจเพราะศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นต้องเกิดขึ้นเพ่ือการเติบโตขององค์กร  
รวมทั้งงานวิจัยของโลกัสติ (K. Logasakthi and K. Rajagopal) เสนองานวิจัยเรื่อง การศึกษา
เกี่ยวกับสวัสดิการด้านสุขภาพด้านความปลอดภัยและสวัสดิการของอุตสาหกรรมเคมีในเขตการค้า
เสรี มีสาระส าคัญดังนี้ สุขภาพความปลอดภัยและสวัสดิการแรงงานเป็นมาตรการในการส่งเสริม
ประสิทธิภาพของแรงงาน มาตรการด้านสวัสดิการต่างๆ ที่นายจ้างจัดหาให้จะมีผลกระทบต่อ
สุขภาพจิตและจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพความรู้สึกขวัญก าลังใจ และประสิทธิภาพโดยรวมของ
คนงานนอกจากนี้ งานวิจัยของเบเฮชติฟาร์ (Malikeh Beheshtifar, Mojtaba Safarian) ได้เสนอ
ผลงานวิจัยเรื่อง การบ ารุงรักษาทรัพยากรบุคคล: ปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมความมุ่งมั่นในการ



177 

ท างาน มีสาระดังนี้ ความมุ่งมั่นของพนักงานคือระดับที่พนักงานระบุไว้กับองค์กรและต้องการมีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขันต่อไป ภาระผูกพันคือผลกระทบที่ส าคัญประการหนึ่งของการบ ารุงรักษาทรัพยากร
บุคคล การบ ารุงรักษาของพนักงานมีความกว้างมากกว่าแผนงานด้านค่าจ้างสวัสดิการและความ
ปลอดภัยในที่ท างาน และงานวิจัยของไอจาซ คาน (Quaisar Ijaz Khan) ที่ได้เสนอผลงานวิจัยเรื่อง 
อิทธิพลของการวางแผนอาชีพและการปฏิบัติ HRM ต่อความส าเร็จในวิชาชีพของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยในประเทศปากีสถาน มีสาระดังนี้ความมุ่งมั่นหลักของการศึกษาคือการค้นพบและ
ประเมินตัวท านายความส าเร็จในอาชีพของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยของรัฐในปากีสถาน ข้อมูลที่
รวบรวมได้จากอาจารย์ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันหรือในทุนการศึกษาและลงทะเบียนเป็นผู้สมัคร
ระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยสี่แห่งในมาเลเซีย ผลการสนับสนุนความสัมพันธ์ที่เป็นบวกอย่างมี
นัยส าคัญของการวางแผนและการปฏิบัติ HRM กับความส าเร็จ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ขวัญและ
ก าลังใจ (Staff Motivation) เป็นกระบวนการที่ช่วยเปิดช่องทางให้บุคลากรได้วางแผนความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ การพัฒนาตนเอง สวัสดิการต่างๆ เช่นสวัสดิการด้านการเงิน สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการธ ารงรักษาบุคลากรไว้ให้อยู่กับหน่วยงานเป็นเรื่องการจัดการทาง
ก้าวหน้าในอาชีพ การมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม การสร้างความพึงพอใจและเป็นผู้รักองค์กร มีความ
ผูกพันต่อภาระหน้าที่  

2. การยืนยันองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน
บุคคล โดยผู้วิจัยน าองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ไป
สอบถามผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และประสบการณ์เฉพาะทางด้านการ
บริหารงานบุคคลจ านวน 7 คน ใน 4 ประเด็น คือ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็น
ประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุม โดยการใช้แบบสอบถามไปสอบถามผู้ เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์เฉพาะด้านการบริหารงานบุคคล จ านวน 7 คน น าผลการสอบถามได้มาวิเคราะห์เป็น
ค่าความถี่ และร้อยละ พบว่าองค์ประกอบและตัวแปรองค์ประกอบภาระงานของรองผู้ อ านวยการ
สถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบประกอบด้วย 1) งาน
วางแผนกลยุทธ์บุคลากร 2) งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 3) งานก ากับติดตามการปฏิบัติงาน
บุคลากร 4) งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 5) งานวินัยและกฎหมายบุคลากร และ 6) 
งานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร องค์ประกอบที่มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ เป็น
ประโยชน์ และมีความถูกต้องครอบคลุม  
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
ผู้วิจัยได้ประมวลผลจากข้อค้นพบจากการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะจาก

ผู้เชี่ยวชาญน าไปสู่การน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ มีดังต่อไปนี้ 
1. ควรมีการทบทวนบทบาทภารกิจ หรือระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการ

ก าหนดภารงานของรองผู้อ านวยการ หรืองานบริหารงานบุคคลมีองค์ประกอบและตัวแปรสอดคล้อง
กันกับผลการวิจัยองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล       
ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบประกอบด้วย1) งานวางแผนกลยุทธ์บุคลากร 2) งาน
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พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 3) งานก ากับติดตามการปฏิบัติงานบุคลากร 4) งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 5) งานวินัยและกฎหมายบุคลากร และ 6) งานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร 

2. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล                   
การกระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการทบทวนบทบาทภารกิจ เช่น
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในภารกิจการบริหารงานบุคคล การส่งเสริมการวิจัยรูปแบบ
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยองค์ประกอบภารงานการบริหารบุคคลในสถานศึกษาสังกัดอ่ืนๆ 
เช่นสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ผู้วิจัยได้ประมวลผลจากข้อค้นพบจากการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะจาก

ผู้เชี่ยวชาญน าไปสู่การวิจัยครั้งต่อไป มีประเด็นข้อเสนอการวิจัยดังต่อไปนี้ 
1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประเด็นกระบวนทัศน์ในการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษาของรัฐ 
2. ควรมีการวิจัยเชิงพ้ืนที่ ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านบริบท ภูมิประเทศ สังคม ชุมชน 

วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่นรูปแบบการบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่พิเศษต่างๆ รูปแบบการบริหาร
งานบุคคลของโรงเรียนที่มี เครือข่ายจ านวนมาก และมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ                   
เป็นต้น 
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5. ดร. นิติกรณ ์ฉันท์วงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอู่ทอง สพม.9 
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ภาคผนวก ค 
รายนามผู้เชี่ยวชาญในการยืนยันผลการวิจัย 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการยืนยันผลการวิจัย 
 

1. ดร. อ านาจ วิชยานุวัต ิ ผู้ช่วยเลขาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ดร. พีระ รัตนวิจิตร ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาภาคบังคับ ผู้เชี่ยวชาญ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. ดร. ชวลิต โพธิ์นคร ผู้เชี่ยวชาญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
4. ดร. มาลัย จันทร์เทศ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้เชี่ยวชาญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

5. ดร. ศกลวรรณ เปลี่ยนข า รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 

6. ดร. เบญจลักษณ์ น้ าฟ้า ผู้เชี่ยวชาญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

7. นายสันติสุข ภูมิสุทธินันท์ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติ
การ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ภาคผนวก ง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

แนวปฏิบัติตามภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล 
Guideline of responsibility for the school vice administrator in personal 

 
ค าชี้แจง 
 

แบบสัมภาษณ์นี้ใช้เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญส าหรับการรวบรวมข้อมูลในการ
ก าหนดตัวแปรต่างๆ ของวิทยานิพนธ์เรื่อง แนวปฏิบัติตามภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษา
กลุ่ มบริหารงานบุคคล  (Guideline of responsibility for the school vice administrator in 
personal) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นี้มีคุณค่า และประโยชน์ต่อการวิจัยเพ่ือการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาต่อไปในอนาคต 

แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2 ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ส าหรับการพิจารณาก าหนดตัวแปร 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่ งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดียิ่ ง                        

จึงขอขอบพระคุณท่านมาใน ณ โอกาสนี้ 
 

 
 
 
 

 
 นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ 
 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ภาควิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................................  

วุฒิการศึกษา ......................................................................................................................................  

ต าแหน่ง .............................................................................................................................................  

สถานที่ท างาน ....................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

ประสบการณ์ท างานและผลงาน .........................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

ตอนที่ 2 ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ส าหรับการพิจารณาก าหนดตัวแปร 

แนวทางการสัมภาษณ์ เรื่องแนวปฏิบัติตามภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่ม

บริหารงานบุคคล 

1. ตามความเห็นของท่านภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน

ควรเป็นอย่างไร 

2. องค์ประกอบส าคัญของภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลควร

ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

3. แนวปฏิบัติตามภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ควรมีอะไรบ้าง 

4. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

ลงชื่อ ..............................................................ผู้ให้สัมภาษณ์ 

                                         (..............................................................................................)  
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 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 
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 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................................  
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แบบสอบถามการวิจัย 
เรื่องแนวปฏิบัติตามภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
ค าชี้แจง แบบสอบถามการวิจัยนี้เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย  

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check-list) 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงาน
บุคคล เมื่อท่านพิจารณารายการภาระงานในแต่ละข้อแล้ว มีความคิดเห็นต่อภาระงานของรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือพิจารณาความเหมาะสม ความส าคัญ ของภาระงานที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยท าเครื่องหมาย ลงในช่อง “ระดับความคิดเห็น” 
ในแต่ละข้อความคิดเห็นของท่าน ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด  มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย  มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 
ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง  มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก  มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด  มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open end) เกี่ยวกับองค์ประกอบภาระงานของรอง

ผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ที่เสนอแนะเพ่ิมเติม 
ทั้งนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านที่ได้ให้ความเห็น อันเป็นข้อมูลที่มีคุณค่า และประโยชน์ต่อ

งานวิจัยนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ท่านได้พิจารณามาในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาของชาติสืบไป 
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ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุด 

1. เพศ 

 หญิง  ชาย 

2. อายุ  

 ต่ ากว่า 30 ปี  30 – 39 ปี 

 40 – 49 ปี  50 ปีขึ้นไป 

3. คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาตรี  ปริญญาโท/ป.บัณฑิต 

 ปริญญาเอก  อ่ืนๆ โปรดระบุ................................. 

4. ต าแหน่ง 

 หัวหน้างานบริหารบุคคล  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคคล 

 ผู้อ านวยการสถานศึกษา  อ่ืนๆ โปรดระบุ................................. 

5. ประสบการณ์ในการท างาน 

 ต่ ากว่า 5 ปี  5 – 15 ปี 

 16 – 25 ปี  25 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อภาระงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
ข้อ รายการ ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
1. การก าหนดภาระงานบุคคลสอดคล้องกับ กฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา 

     

2. การวางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย และ
การออกจากราชการ 

     

3. การจัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการและ
บุคลากรในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
มาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     

4. การส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

     

5. การประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชน 

     

6. การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา      
7. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      
8. การวางแผนอัตราก าลัง       
9. การจัดสรรอัตราก าลัง      
10. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง      
11. การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
     

12. การเลื่อนข้ันเงินเดือน      
13. การลาทุกประเภท      
14. การประเมินผลการปฏิบัติงาน      
15. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ      
16. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้

ก่อน 
     

17. การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ      
18. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์      
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ข้อ รายการ ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

19. การออกจากราชการ      
20. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ      
21. การจัดท า บัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการ

เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
     

22. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

     

23. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ      
24. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ      
25. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     

26. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต      
27. ก าหนดภารกิจที่สอดคล้องกับ มาตรฐานต าแหน่ง 

มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐานต าแหน่งทางวิชาการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้เป็น
บรรทัดฐานทุกต าแหน่ง 

     

28. การพิจารณาประสิทธิภาพเพ่ือเสนอความดีความชอบ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาโดยมุ่งเน้นผลงาน 

     

29. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
กฎหมายอื่นหรือตามที่เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 

     

30. การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึง
ผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว ที่จะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของ
บุคลากรผู้เรียน และชุมชน 

     

31. การพัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่
มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 

     

32. การสื่อสาร และงานประชาสัมพันธ์ของบุคลากร      
33. การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่าง

เป็นระบบ 
     

34. การเสริมสร้างการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของ
บุคลากร 
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ข้อ รายการ ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

35. การร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์      
36. การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา

บุคลากร 
     

37. การสร้างโอกาสในการพัฒนาบุคลากรได้ทุก
สถานการณ์ 

     

38. การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน      
39. การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ      
40. การพัฒนาครูและบุคลากร ในสถานศึกษาให้สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     

41. การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา 

     

42. การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครู
และบุคลากรในสถานศึกษา 

     

43. การสื่อสารแผนกลยุทธ์ และน าไปสู่การปฏิบัติให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

     

44. การน าหลักการ ทฤษฎี และสร้างความเข้าใจ
กระบวนการบริหารให้สอดคล้องกับบริบท มหภาคและ
ภูมิสังคม 

     

45. การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสร้างสรรค ์      
46. การฝึกอบรม การฝึกหัด และพัฒนาบุคลากร      
47. การส่งเสริมสหภาพวิชาชีพ และเครือข่ายวิชาชีพ      
48. การสร้างผลผลิต และผลการปฏิบัติงาน       
49. การวิเคราะห์ภาระงาน และการจัดครูที่ปรึกษา      
50. การบริหารอัตราค่าจ้าง และผลตอบแทน      
51. การส่งเสริมความเสมอภาคของบุคลากร       
52. การจัดสวัสดิการสุขภาพ และความปลอดภัยของ

บุคลากร  
     

53. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร      
54. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก      
55. การบริหารความหลากหลายของบุคลากร      
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ข้อ รายการ ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

56. การก าหนดกลยุทธ์พัฒนาทรัพยากรบุคคล      
57. การพัฒนาทุนมนุษย์      
58. การวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีส่งผลต่อบุคลากร       
59. การบริหารระบบสมรรถนะของบุคลากร      
60. การบริหารระดับความสอดคล้องกันของนโยบาย และ

การปฏิบัติจริง 
     

61. การบริหารค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร      
62. การประเมินมูลค่า และผลตอบแทนของการพัฒนา

บุคลากร 
     

63. การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียของ
หน่วยงาน 

     

64. การสนับสนุนด้านบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และมีประสิทธิภาพ 

     

65. การบริหารความพึงพอใจของบุคลากร และ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

     

66. การเสริมสร้างความผูกพันต่อหน้าที่ และความภักดีต่อ
หน่วยงาน 

     

67. การเสริมสร้างค่านิยมเชิงคุณภาพของสถานศึกษา      
68. การตัดสินใจ และการสร้างทางเลือกของการจ้าง

บุคลากร 
     

69. การสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างการปฏิบัติงาน 

     

70. การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร      
71. การบ ารุงรักษา การสร้างขวัญก าลังใจ และ

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
     

72. การส่งเสริมประสิทธิภาพของหน่วยงาน      
73. การออกแบบการจัดการรางวัล และการรับรู้ของ

บุคลากร 
     

74. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่      
75. การเสริมสร้างความไว้วางใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อ

หน่วยงาน 
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ข้อ รายการ ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

76. การวิเคราะห์สัดส่วนความไว้วางใจต่อบุคลากร และ
ผู้บริหารระดับสูง 

     

77. การหมุนเวียน และการธ ารงรักษาบุคลากร      
78. การจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์      
79. การพัฒนาระบบ และประเมินสมรรถนะบุคลากร      
80. การวางแผนการบริหารจัดการความหลากหลายของ

บุคลากร 
     

81. การวางแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาว      
82. การวิเคราะห์สารสนเทศด้านความสามารถของ

บุคลากร  
     

83. การส่งเสริมประสิทธิผลของกระบวนการบริหารงาน
ของบุคลากร  

     

84. การบริหารนโยบายความเป็นธรรมต่อผู้รับบริการ       
85. การก ากับ ติดตาม และส่งเสริมความรับผิดชอบของ

บุคลากร  
     

86. การก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาความรู้และทักษะของ
บุคลากร 

     

87. การเสริมสร้างความผูกพันต่อภารกิจ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

     

88. การออกแบบการบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ       
89. การบริหารโครงการให้ความช่วยเหลือพนักงาน      
90. การพัฒนาความสามารถโดยธรรมชาติของบุคลากร       
91. การบริหารค่าใช้จ่ายในการฝึกหัดบุคลากร      
92. การวิเคราะห์การปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์      
93. การวิเคราะหผ์ลลัพธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์      
94. การวิเคราะหผ์ลลัพธ์เชิงพฤติกรรมของบุคลากร และผู้

ที่เก่ียวข้อง 
     

95. การวิเคราะหผ์ลลัพธ์เชิงประสิทธิภาพของหน่วยงาน      
96. การวิเคราะหผ์ลลัพธ์ทางการเงินด้านบุคลากรของ

หน่วยงาน 
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ข้อ รายการ ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

97. การวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการงานบุคคล       
98. การวิเคราะห์ความสามารถของบุคลากร       
99. การวิเคราะห์แรงจูงใจของบุคลากร        
100. การวิเคราะหโ์อกาสด้านบุคลากรของหน่วยงาน        
101. การวิเคราะหโ์ครงสร้าง และการจัดการบุคลากร      
102. การประเมินผลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา       
103. การประเมินผลของพฤติกรรมการตัดสินใจ       
104. การประเมินผลของการด าเนินงานบุคลากร       
105. การก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร       
106. การติดตามผลการปฏิบัติการที่แท้จริงของบุคลากร      
107. การสื่อสารภายใน และการรับรู้การปฏิบัติงานของ

บุคลากร 
     

108. การประเมินผลความมุ่งหมายของการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  

     

109. การประเมินผลการปฏิบัติการ และการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพของบุคลากร  

     

110. การประเมินผลลัพธ์ และการตอบสนองของบุคลากร       
111. การประเมินผลความมั่นคงของการท างาน และ

แนวโน้มตลาดแรงงาน  
     

112. การประเมินผลภาพรวมของการฝึกอบรม การเรียนรู้
และการพัฒนา   

     

113. การประเมินผลการมีส่วนร่วมของบุคลากร        
114. การจัดการทีมงาน  การออกแบบระบบงาน และการ

จัดโครงสร้าง 
     

115. การบริหารผลตอบแทนที่สูงกับประสิทธิภาพของงาน
ระดับสูง 

     

116. การบริหารการลดช่องว่างของบุคลากรในการท างาน       
117. การริเริ่มยุทธศาสตร์ และนวัตกรรมการปฏิบัติงาน

บุคลากร 
     

118. การออกแบบระบบพัฒนาบุคลากร      
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ข้อ รายการ ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

119. การออกแบบระบบพัฒนาทักษะ แรงจูงใจ และระบบ
รางวัล 

     

120. การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานบุคลากร      
121. การวิเคราะห์ภาระงาน และการจัดคนให้เหมาะสมกับ

งาน 
     

122. การสร้างระบบพัฒนาทักษะที่จ าเป็น และการสร้าง
ทีมงาน 

     

123. การพัฒนาตนเองในด้านองค์ความรู้ วินัย แนวทาง
ปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ 

     

124. การส ารวจ วิ เคราะห์ความต้องการจ าเป็นด้าน
บุคลากร 

     

125. การจัดประชุมต่างๆ       
126. การพัฒนาระบบให้ค าปรึกษา แนะน า และระบบพ่ี

เลี้ยง 
     

127. การจัดท าแผนพัฒนาทุนมนุษย์      
128. การควบคุม และการก ากับติดตามการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 
     

129. การท าแผนพัฒนาตนเองด้านหลักการบริหาร และ
ภาวะผู้น า 

     

130. การสร้างความเข้มแข็งด้านบุคลากรในหน่วยงาน      
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................................  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) แบบสอบถามการวิจัย 
ข้อ รายการ ค่า IOC หมายเหตุ 
1. การก าหนดภาระงานบุคคลสอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
1.00  

2. การวางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทาง
วินัย และการออกจากราชการ 

1.00  

3. การจัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษา 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.00  

4. การส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.00  

5. การประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

0.60  

6. การจัดระบบควบคมุภายในสถานศึกษา 1.00  
7. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 0.80  
8. การวางแผนอัตราก าลัง  1.00  
9. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 1.00  
10. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 1.00  
11. การเปลีย่นต าแหน่งใหสู้งขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
1.00  

12. การเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.00  
13. การลาทุกประเภท 1.00  
14. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 1.00  
15. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 1.00  
16. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 0.60  
17. การรายงานการด าเนินการทางวินยัและการลงโทษ 0.60  
18. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 0.60  
19. การออกจากราชการ 0.60  
20. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัต ิ 1.00  
21. การจัดท า บัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์
1.00  

22. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.00  
23. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 0.80  
24. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1.00  
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ข้อ รายการ ค่า IOC หมายเหตุ 
25. การส่งเสริมวินยั คุณธรรมและจรยิธรรมส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษา 
1.00  

26. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 1.00  
27. ก าหนดภารกิจที่สอดคล้องกับ มาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะและ

มาตรฐานต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไว้เป็นบรรทัดฐานทุกต าแหน่ง 

1.00  

28. การควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย 
กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ หลักเกณฑแ์ละวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษา ก าหนด 

0.20  

29. การพิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา 

1.00  

30. การจัดท ามาตรฐาน ภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา 

0.40  

31. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นหรอืตามที่ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 

0.60  

32. การตัดสินใจปฏิบตัิกิจกรรมตา่ง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนา
ของบุคลากรผูเ้รียน และชุมชน 

0.60  

33. การพัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็น
ล าดับ 

0.60  

34. การสื่อสาร และงานประชาสัมพันธ์ของบุคลากร 1.00  
35. การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 0.80  
36. การเสริมสร้างการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของบุคลากร 1.00  
37. การร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 0.60  
38. การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาบุคลากร 1.00  
39. การสร้างโอกาสในการพัฒนาบุคลากรได้ทุกสถานการณ์ 1.00  
40. การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน 1.00  
41. การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 1.00  
42. การพัฒนาครูและบุคลากร ในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
1.00  

43. การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา 1.00  
44. การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครูและบุคลากรใน

สถานศึกษา 
1.00  

45. การก าหนดแผนกลยุทธ์ และน าไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 

0.60  
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ข้อ รายการ ค่า IOC หมายเหตุ 
46. การเลือกใช้ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหารให้สอดคล้องกับบริบท 

มหภาคและภูมิสังคม 
0.60  

47. การบริหารวิชาการ บริหารแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

0.00  

48. การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสร้างสรรค ์ 0.80  
49. การฝึกอบรม การฝึกหัด และพัฒนาบุคลากร 1.00  
50. การส่งเสริมสหภาพวิชาชีพ และเครือข่ายวิชาชีพ 1.00  
51. การสร้างผลผลิต และผลการปฏิบตัิงาน  0.80  
52. การวิเคราะห์ภาระงาน และการจดัครูที่ปรึกษา 0.60  
53. การบริหารอัตราค่าจ้าง และผลตอบแทน 1.00  
54. การส่งเสริมความเสมอภาคของบุคลากร  1.00  
55. การจัดสวัสดิการสุขภาพ และความปลอดภัยของบุคลากร  1.00  
56. การประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร 1.00  
57. การก าหนดกลยุทธ์เชิงทางการเงิน และผลก าไร 0.20  
58. การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก 0.80  
59. การบริหารความหลากหลายของบุคลากร 1.00  
60. การก าหนด กลยุทธ์ทรัพยากรบคุคล  1.00  
61. การพัฒนาทุนมนุษย ์ 1.00  
62. การวิเคราะหส์ถานการณ์ที่ส่งผลตอ่บุคลากร  1.00  
63. การบริหารระบบสมรรถนะของบุคลากร 1.00  
64. การบริหารระดับความสอดคล้องกันของนโยบาย และการปฏิบตัิจรงิ 0.80  
65. การบริหารค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 1.00  
66. การประเมินมลูค่า และผลตอบแทนของการพัฒนาบุคลากร 1.00  
67. การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดเ้สียของหน่วยงาน 1.00  
68. การสนับสนุนด้านบุคลากรด้วยวิธกีารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 1.00  
69. การบริหารความพึงพอใจของบุคลากร และประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 1.00  
70. การเสริมสร้างความผูกพันต่อหน้าที่ และความภักดีต่อหน่วยงาน 1.00  
71. การเสริมสร้างค่านิยมหลักของหน่วยงานสถานศึกษา 1.00  
72. การตัดสินใจ และการสร้างทางเลอืกของการจ้างบุคลากร 1.00  
73. การสร้างความสมัพันธ์ และส่งเสรมิความร่วมมือระหว่างการปฏิบตัิงาน 1.00  
74. การพัฒนาระบบสมรรถนะหลักของบุคลากร 1.00  
75. การบ ารุงรักษา การสร้างขวัญก าลงัใจ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 1.00  
76. การส่งเสริมประสิทธิภาพของหน่วยงาน 1.00  
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ข้อ รายการ ค่า IOC หมายเหตุ 
77. การออกแบบการจัดการรางวัล และการรับรู้ของบุคลากร 1.00  
78. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่ 1.00  
79. การเสริมสร้างความไว้วางใจของผูท้ี่เกี่ยวข้องที่มีต่อหน่วยงาน 1.00  
80. การวิเคราะหส์ัดส่วนความไว้วางใจผู้บริหารระดับสูง 1.00  
81. การหมุนเวยีน และการธ ารงรักษาบุคลากร  1.00  
82. การจัดการด้านแรงงานสัมพันธ ์ 1.00  
83. การพัฒนาระบบ และประเมินสมรรถนะบุคลากร 0.80  
84. การประเมินผล และการพัฒนาภาวะผู้น าของบุคลากร  1.00  
85. การวางแผนการบริหารจัดการความหลากหลายของบุคลากร 1.00  
86. การวางแผนระยะยาวในด้านบุคลากร  1.00  
87. การวิเคราะหส์ารสนเทศด้านความสามารถของบุคลากร  1.00  
88. การส่งเสริมประสิทธิผลของกระบวนการบริหารงานของบุคลากร  1.00  
89. การบริหารนโยบาย และความเปน็ธรรมต่อผู้รับบริการ  0.80  
90. การก ากับ ติดตาม และส่งเสรมิความรับผิดชอบของบุคลากร  1.00  
91. การก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร 1.00  
92. การเสริมสร้างความผูกพันต่อภารกิจ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 1.00  
93. การออกแบบการบรหิารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  1.00  
94. การบริหารโครงการให้ความช่วยเหลือพนักงาน 1.00  
95. การพัฒนาความสามารถโดยธรรมชาติของบุคลากร  1.00  
96. การบริหารค่าใช้จ่ายในการฝึกหัดบุคลากร 1.00  
97. การวิเคราะห์อิทธิพลของตลาดแรงงาน  0.60  
98. การวิเคราะห์การปฏิบัติการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์ 1.00  
99. การวิเคราะหผ์ลลัพธ์การบรหิารทรัพยากรมนุษย ์ 1.00  
100. การวิเคราะหผ์ลลัพธ์เชิงพฤติกรรมของบุคลากร และผู้ที่เกีย่วข้อง 1.00  
101. การวิเคราะหผ์ลลัพธ์เชิงประสิทธิภาพของหน่วยงาน 1.00  
102. การวิเคราะหผ์ลลัพธ์ทางการเงินดา้นบุคลากรของหน่วยงาน 1.00  
103. การวิเคราะห์ระดับการปฏิบตัิการงานบุคคล  1.00  
104. การวิเคราะห์ความสามารถของบุคลากร  1.00  
105. การวิเคราะห์แรงจูงใจของบุคลากร   1.00  
106. การวิเคราะห์โอกาสด้านบคุลของากรหน่วยงาน   1.00  
107. การวิเคราะห์โครงสร้าง และการจดัการบุคลากร 1.00  
108. การประเมินผลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  1.00  
109. การประเมินผลของพฤติกรรมการตัดสินใจ  1.00  
110. การประเมินผลของการด าเนินงานบุคลากร  1.00  



216 

ข้อ รายการ ค่า IOC หมายเหตุ 
111. การก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร  1.00  
112. การติดตามผลการปฏิบตัิการที่แทจ้ริงของบุคลากร 1.00  
113. การสื่อสารภายใน และการรับรู้การปฏิบัติงานของบุคลากร 1.00  
114. การประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของหน่วยงาน 1.00  
115. การประเมินผลความมุ่งหมายของการจัดการที่มีประสิทธิภาพ  1.00  
116. การประเมินผลการปฏิบตัิการ และการจัดการที่มีประสิทธิภาพของบุคลากร  1.00  
117. การประเมินผลลัพธ์ และการตอบสนองของบุคลากร  1.00  
118. การประเมินผลความมั่นคงของการท างาน และแนวโนม้ตลาดแรงงาน  1.00  
119. การประเมินผลภาพรวมของการฝกึอบรม การเรียนรู้และการพัฒนา   1.00  
120. การประเมินผลการมสี่วนร่วมของบุคลากร   1.00  
121. การจัดการทีมงาน  การออกแบบระบบงาน และการจดัโครงสร้าง 1.00  
122. การบริหารผลตอบแทนท่ีสูงกับประสิทธิภาพของงานระดบัสูง 0.60  
123. การบริหารการลดช่องว่างของบุคลากรในการท างาน  0.80  
124. การริเริ่มยุทธศาสตร์ และนวตักรรมการปฏิบตัิงานบุคลากร 1.00  
125. การออกแบบระบบพัฒนาบุคลากร  1.00  
126. การพัฒนาทักษะ แรงจูงใจ และการพัฒนาระบบรางวัล 1.00  
127. การปรับปรุงผลการปฏิบตัิงานบุคลากร 1.00  
128. การคาดการณผ์ลก าไร การวิเคราะห์มูลค่าการตลาด และการเติบโต -0.40  
129. การประเมินความรอบรู้ และทักษะการจัดการเรียนการสอน 0.20  
130 การวิเคราะห์ภาระงาน และการจดัคนให้เหมาะสมกับงาน 1.00  
131. การพัฒนาทักษะที่จ าเป็น และการสรา้งทีมงาน 1.00  
132. การพัฒนาตนเองในด้านองค์ความรู้  วินัย แนวทางปฏิบัติงานและ

จรรยาบรรณ 
1.00  

133. การส ารวจ วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นด้านบุคลากร 1.00  
134. การจัดประชุมต่างๆ 1.00  
135. การพัฒนาระบบให้ค าปรึกษา แนะน า และระบบพี่เลี้ยง 1.00  
136. การพัฒนาแผนระยะยาว และแผนพัฒนาทุนมนุษย์ 1.00  
137. การควบคุม และการก ากับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร 1.00  
138. การพัฒนาตนเองด้านหลักการบริหาร และภาวะผู้น า 1.00  
139. การสร้างความเข้มแข็งด้านบุคลากรในหน่วยงาน 1.00  
140. การจัดการทรัพยากรบุคคลทีส่ าคญัของหน่วยงาน  1.00  
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ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
 
Reliability 

 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.980 .978 130 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.983 128 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ฉ  
รายช่ือสถานศึกษาที่ใช้ในการทดลองใช้เครื่องมือ 

และการเก็บข้อมูลในการวิจัย 
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รายช่ือโรงเรียนทดลองใช้เครื่องมือในงานวิจัย 
 

ที ่ โรงเรียน จังหวัด 
1. วิสุทธรังษ ี กาญจนบุร ี
2. ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุร ี
3. กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
4. สงวนหญิง สุพรรณบุร ี
5. ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
6. ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 
7. เบญจมราชูทิศราชบุร ี ราชบุร ี
8. รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุร ี
9. คงราราม เพชรบุร ี
10. พรหมานุสรณ์ เพชรบุร ี เพชรบุร ี
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รายช่ือโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างงานวิจัย 
 

ที ่ โรงเรียน จังหวัด 
1. สตรีศรีน่าน น่าน 
2. สรรพวิทยาคม ตาก 
3. พิจิตรพิทยาคม พิจิตร 
4. สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 
5. แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เชียงราย 
6. พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 
7. ล าปางกัลยาณี ล าปาง 
8. พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ 
9. ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ล าพูน 
10. นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ 
11. เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 
12. อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์ 
13. จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน 
14. ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 
15. สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 
16. พะเยาพิทยาคม พะเยา 
17. บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง 
18. ทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร 
19. ปะทิววิทยา ชุมพร 
20. มาบอ ามฤตวิทยา ชุมพร 
21. กะเปอร์วิทยา ระนอง 
22. เมืองหลังสวน ชุมพร 
23. ท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร 
24. ละแมวิทยา ชุมพร 
25. กระบุรีวิทยา ระนอง 
26. สวีวิทยา ชุมพร 
27. สตรีระนอง ระนอง 
28. พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
29. สวนศรีวิทยา ชุมพร 
30. สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 
31. ศรียาภัย ชุมพร 
32. รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 
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ที ่ โรงเรียน จังหวัด 
33. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
34. สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 
35. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ 
36. ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพฯ 
37. ปทุมวิไล บทุมธานี 
38. ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี 
39. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 
40. โยธินบูรณะ กรุงเทพฯ 
41. วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 
42. สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ 
43. สิงห์สมุทร ชลบุร ี
44. กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ 
45. กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ 
46. บุญวัฒนา นครราชสีมา 
47. แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 
48. นารีนุกูล อุบลราชธานี 
49. เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 
50. ผดุงนารี มหาสารคาม 
51. เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพฯ 
52. ราชวินิตบางแก้ว กรุงเทพฯ 
53. เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 
54. ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
55. นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
56. ระยองวิทยาคม ระยอง 
57. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี 
58. พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
59. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร 
60. ชลกันยานุกูล ชลบุร ี
61. หอวัง กรุงเทพฯ 
62. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ 
63. เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 
64. สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 
65. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ 
66. สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพฯ 
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ที ่ โรงเรียน จังหวัด 
67. อยุธยาวิทยาลัย นครศรีอยุธยา 
68. ชุมแพศึกษา ขอนแก่น 
69. พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัย 
70. วาปีปทุม หนองแสง 
71. บึงกาฬ บึงกาฬ 
72. ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ 
73. สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ 
74. ปากช่อง นครราชสีมา 
75. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี 
76. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา 
77. ยโสธรพิทยาคม ยโสธร 
78. หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวล าภู 
79. โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา 
80. ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น 
81. สิรินธร สุรินทร์ 
82. พิมายวิทยา นครราชสีมา 
83. ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 
84. สตรีราชินูทิศ อุดรธานี 
85. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
86. อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ 
87. เดชอุดม อุบลราชธานี 
88. กัลยาณวัตร ขอนแก่น 
89. ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 
90. ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 
91. บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 
92. สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 
93. สุรวิทยาคาร สุรินทร์ 
94. สกลราชวิทยานุกูล เมืองสกลนคร 
95. สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด 
96. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
97. ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ 
98. สุรนารีวิทยา นครราชสีมา 
99. ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
100 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 
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