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46252329 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ :  การบริหารงานบุคคล / การปฏิบัติงาน 
 

                             แสงเดือน  วินทะไชย : ความสัมพันธระหวางการบริหารงานบุคคลกับการปฏิบัติงานของโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ :  รศ. ดร. ศิริชัย  ชินะตังกูร,  
อ. ดร.ศริยา   สุขพานิช และ อ.ดร.วัชนีย   เชาวดํารงค. 148  หนา. 
 
 

   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ      
สมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน  2) การปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทรและโรงเรียนในฝน  3) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน  4) ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน  และ  5) ความสัมพันธระหวางการบริหารงานบุคคลกับการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน  เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  
research ) กลุมประชากร ไดแก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  เขตการศึกษา ละ 1 โรงเรียน  
จํานวน  12 โรงเรียน  และ โรงเรียนในฝน  ในเขตการศึกษาเดียวกัน จํานวน  12 โรงเรียน  ผูใหขอมูล โรงเรียนละ 
9  คน  ประกอบดวย  ผูอํานวยการ 1 คน  รองผูอํานวยการ 2 คน  ครู 3 คน และกรรมการสถานศึกษา 3 คน  รวม
ทั้งสิ้น 216 คน   เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม   เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามแนวความคิดของ         
แคสเตทเทอร (Castetter)  และการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา    
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่(frequency ) คารอยละ (percentage)  คาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( S.D. ) และการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ( Pearson’s  product – moment  
correlation  coefficient ) 
 

                ผลการวิจัยพบวา 
       1. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน  พบวา  
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   
                2. การปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน  พบวา  โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก   
                3. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน  พบวา  
โดยภาพรวมไมแตกตางกัน   
           4. การปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน  พบวา       
โดยภาพรวมไมแตกตางกัน   
                5. การบริหารงานบุคคล  มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ                
พระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน   

ภาควิชาการบริหารการศึกษา      บัณฑิตวิทยาลัย      มหาวิทยาลัยศิลปากร      ปการศึกษา     2550 
ลายมือช่ือนักศึกษา.............................................. 
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THESIS ADVISORS : ASSOC. PROF. SIRICHAI  CHINATANGKUL,Ph.D, SARIYA  SUKHABANIJ, Ph..D.,   
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  The objectives of this research were 1) to determine the personnel administration and performance in 
Srinagrarindra the Princess Mother  School and  Lab School, 2) to compare the results of personnel   adminis t ra t ion   
and performance between Srinagrarindra the Princess Mother  School  and  Lab School  and  3) to determine the 
relation between Srinagrarindra the Princess Mother  School  and  Lab School by  desingning   as descriptive          
research from representative population which are twelve Srinagrarindra the Princess Mother  School  and  Lab 
School and twelve Lab Schools from each Educational Service Areas. The respondents were  nine  staffs form  
each school. These nine staffs are the director, 2 deputy directors, 3 teachers and 3 school committee members, 
there are total 216 informants. The research tool is the questionnaires followed an idea of W.B., Castetter and 
the performance of teachers followed the teacher profession criteria. The statistical data analyses are frequency 
(f), percentage (%), mean ( X ), standard deviation ( S.D. ) and Pearson’s  product – moment correlation 
coefficient. 

 

 The results are as follows: 
                1. The personnel administration in Srinagrarindra the Princess Mother  School  and  Lab School were at a  
high level  . 

         2.  The personnel performance in Srinagrarindra the Princess Mother  School  and  Lab School  were  at  a  
high. level 

3. An overview in personnel administration in Srinagrarindra the Princess Mother  School  and  Lab  
School  were  not  significantly  different.  

4. An overview in personnel performance in Srinagrarindra the Princess Mother  School  and  Lab School  
were not significantly different.  

5. The relation between the personnel administration and performance in Srinagrarindra the Princess  
Mother  School  and  Lab School were positive. 
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
                    การศึกษาเปนเครื่องมือหรือกระบวนการสําคัญในการพัฒนาความรู  ความคิด  
ความสามารถ  รวมทั้งพฤติกรรมและคุณธรรมอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  คุณสมบัติดังกลาวเปน
ปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและการเมือง  โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง  สั

                                                          

งคมในโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  มีการแขงขันกันมากขึ้น  ทําให
ประเทศหันมาพัฒนาคุณภาพของคนเพื่อเตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  
เนื่องจากคนเปนปจจัยในการพัฒนาประเทศ  ดังที่  รุง  แกวแดง  ไดกลาวถึงความสําคัญของ
การศึกษาตอการพัฒนาประเทศวา  การศึกษาเปนรากฐานและเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ  
สังคม  วัฒนธรรมและการเมืองของประเทศ  การที่จะใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ประชากรและประเทศชาติใหบรรลุเปาหมายได  จําเปนตองพัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพมาตรฐาน  และมีประสิทธิภาพดี  เพื่อพัฒนาประชากรใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วในกระแสโลกาภิวัตน1

                    ปจจัยในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน  จําเปนตองมีการบริหารบุคคล
อยางมีคุณภาพ  เพราะกลุมบุคคลเปนหัวใจสําคัญของการบริหารงาน  ความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวขององคกร  สืบเนื่องมาจากประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรเปนสวนใหญ2  
องคกรจึงจําเปนตองนําเอาหลักการและการจัดการที่ดีมาใช  เพื่อใหกลไกทางการบริหารจัดการ
ดําเนินไปตามระบบและกระบวนการที่นาจะเปน  แตการบริหารจัดการจะดําเนินการไปดวยดีไมได
ถา“การบริหารงานบุคคล” ขาดประสิทธิภาพ   ฉะนั้นผูบริหารองคกรตองรูวิธีการ  มีหลักการและมี
ศิลปะในการบริหารงานบุคคลที่ดี3

 
                    1รุง  แกวแดง, บทบาทและความสําคัญของการศึกษากับการพัฒนาประเทศ  
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักนายกรัฐมนตรี, 2540), 4. 
                    2อมรา  เล็กเริงสินธุ,  หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา  (กรุงเทพมหานคร : คณะคุรุ
ศาสตร  สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 2540), 218. 
     3สมเกียรติ  พวงรอด,  การบริหารงานบุคคล  (ปตตานี : ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2544), 1.  
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                   การบริหารงานบุคคล ถือวาเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการบริหารจัดการ  และ คน เปนผู
ที่ใชปจจัยและทรัพยากรในการบริหาร ไดแก งบประมาณ  วัสดุและบริหารจัดการ  โดยมีการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซ่ึงเปนฉบับประชาชน ไดมีการ
ปรับโครงสรางทางการบริหารราชการไปสูทองถ่ินมากขึ้น   ไดแก  องคการบริหารสวนจังหวัด 
(อบจ.)  องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  องคกรอิสระตาง ๆ  ทางดานการศึกษา มีการประกาศใช
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มีผลทําใหตองปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของกับการศึกษา  เปนการกระจายอํานาจสูสวน
ภูมิภาคและสวนทองถ่ินมากขึ้น  ฉะนั้นในปจจุบันจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดและ
เจตคติในการบริหาร  โดยประยุกตกระบวนการและหลักการบริหารเกี่ยวกับการวางแผน  สรรหา 
และการคัดเลือก  การพัฒนา  การสรางแรงจูงใจ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  สวัสดิการและ
คาตอบแทน  เพื่อพัฒนาองคกรหรือหนวยงานใหเจริญกาวหนาบรรลุเปาหมายใหเปนไปตามที่
คาดหวัง 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
                  การพัฒนาทุก ๆ ดานไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองนั้น  ขึ้นอยูกับผล
ของการจัดการศึกษา  โดยเฉพาะการพัฒนาบุคคลใหเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศ  การศึกษา
จึงมีบทบาทอันสําคัญที่จะชวยเสริมสรางความเปนอยูของประชาชน 
                  การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  เปนการศึกษาระดับกลาง  สําหรับผูที่มีเกณฑอายุ
อยูในวัยรุน  คือระหวาง 12 - 17 ป  เปนการศึกษาระดับที่เชื่อมตอจากระดับประถมศึกษาและเปน
พื้นฐานสําหรับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  โดยแบงออกเปน 2 ตอน  คือ  มัธยมศึกษาตอนตน
และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซ่ึงการศึกษาในระดับนี้  มุงเนนใหนักเรียนไดคนพบความสามารถของ
ตนเอง  โดยยึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ  เรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ4

                  จากแนวทางการศึกษาดังกลาว  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดเห็น
ความสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสามารถและพัฒนาไดเต็มตาม

                                                           
                  4สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม ( ฉบบัที่ 2 ) พ.ศ. 2545   ( กรุงเทพมหานคร : 
สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545), 13. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 3

ศักยภาพ  ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  โดยใหความสําคัญอยาง
ยิ่งตอการปฏิรูปการเรียนรูที่ เนนผู เ รียนเปนสําคัญ   โดยไดวางแนวทางใหสถานศึกษาจัด
กระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับความถนัด  ความสนใจและความแตกตางระหวางบุคคล  มุงฝก
ทักษะและกระบวนการคิด  การจัดการ  เผชิญสถานการณและการประยุกตใชความรูเพื่อปองกัน
และแกไขปญหา  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนจากการปฏิบัติ  ใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  รักการ
อานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  โดยมีการผสมผสานความรูอยางไดสัดสวนสมดุลกัน  ปลูกฝง
คุณธรรม   คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค  ตลอดจนการสงเสริมบรรยากาศ  
สภาพแวดลอม  ส่ือการเรียน  แหลงเรียนรูและจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาและทุกสถานที่5  
                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรเปนโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้น  โดยมี
วัตถุประสงครับนักเรียนเรียนดี  สงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล  จัดกิจกรรมเนนผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ  คิดเปน  ทําเปน  ใฝรู  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  จัดการเรียนการสอนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับสูง  เปนหนึ่งโครงการจัดตั้ง
โรงเรียนมัธยมศึกษาของกรมสามัญศึกษา  เพื่อนอมรําลึกถึงพระเมตตา  พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมี
ตอการศึกษาของชาติและเพื่อนอมถวายเปนราชสักการะแดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
โดยจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ  ประเภทประจําและไป - กลับ  มีแผนชั้นเรียนเต็มรูป 48 
หองเรียน  จํานวน 12 โรง  ใน 12 เขตการศึกษา  มีการจัดโรงเรียนใหเปนโรงเรียนที่มีลักษณะ
สมบูรณ  มีความพรอมทั้งในดานอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ตลอดจนวัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  
และเครื่องมือตาง ๆ  เพื่อใหเปนโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรูทาง
วิชาการเปนอยางดี  มีคุณภาพ  จริยธรรม  มีความประพฤติเปนที่พึงประสงคของสังคมและสามารถ
ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ6  
                  สําหรับโรงเรียนในฝนเปนโรงเรียนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
มุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานทางการศึกษาของชาติ  และสอดคลองกับความตองการ
ของทองถ่ิน  เปนที่ยอมรับของนักเรียน  ผูปกครองและชุมชน  เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตใหกับ
ชุมชนและสังคม  มี

                                                          

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  โดยผูบริหารที่มีวิสัยทัศนและมีความ

 
      5กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 9 ( พ.ศ. 2545 – 2549)   
( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 2549), 13.  
      6โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร,  “โครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี,”  วารสารกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร  1,1(พฤศจิกายน 2548) : 4. 
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เชี่ยวชาญ  เปนโรงเรียนตนแบบในดานการพัฒนาใหกับโรงเรียนอื่นได  โรงเรียนในฝนใชการ
บริหารจัดการแนวใหมที่มุงพัฒนาโรงเรียนทุก ๆ ดาน  ทั้งดานวิชาการ  กระบวนการเรียนรู  
สภาพแวดลอมของโรงเรียน  และการนําเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช      
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูและการบริหารจัดการ  โดยมุงหวังใหเด็กไทยเปนคนดีมีคุณภาพ
และมีอนาคตที่สดใส  สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข7

                  จากการจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียนดังกลาว  จําเปนตองอาศัยปจจัย
ในการบริหารไดแก  คน  เงิน  วัสดุอุปกรณ (รวมถึงอาคารสถานที่) และเทคโนโลยี  เปนปจจัยที่มี
บทบาทสําคัญยิ่ง  โดยเฉพาะคน  เปนปจจัยสําคัญระดับแนวหนา  ที่นําความสําเร็จมาสูองคกร8  
ระบบบริหารงานบุคคลจึงเขามามีความสําคัญ  เปนอีกบทบาทหนึ่งของผูบริหารที่ตองแสดงความรู
ความสามารถในการนําพาองคกรไปสูจุดหมายที่วางไว 
 
ปญหาของการวิจัย 
                  จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา  จะเห็นไดวาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร  มีภาระหนาที่ที่ตองดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค  คือรับนักเรียนเรียนดี  
สงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  และจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับสูง  สําหรับโรงเรียนในฝน  มีภาระหนาที่ในการจัดการศึกษาใหไดคุณภาพมาตรฐาน  
เนนการปฏิรูปการเรียนรูเปนสําคัญ  มีหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  ผูเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  จัดบรรยากาศการเรียนรูเอ้ือตอการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน  
และมีความเปนประชาธิปไตย  เปนตัวอยางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับอําเภอใหกับ
โรงเรียนอื่น ๆ  จากภาระดังกลาว  คนหรือบุคลากร จึงเปนปจจัยที่สําคัญที่โรงเรียนตองการ          
ดังเอกสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ที่กลาวไววา  ในการบริหารโรงเรียนนั้น  คนเปน

                                                           
     7สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 3, “1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝน,” วารสาร
ประชาสัมพันธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 3  1( 2546 ) : 7. 
     8พะยอม  วงศสารศรี, การบริหารทรัพยากรทุนมนุษย ( กรุงเทพมหานคร : คณะ
วิทยาการจัดการ  สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 2545), 1.   
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ปจจัยสําคัญที่ สุด   เพราะคนมีชีวิตจิตใจ   โรงเรียนใดประกอบดวยบุคคลที่มีคุณภาพสูง 
ประสิทธิภาพของงานก็จะสูงดวย9

  จากความสําคัญดังกลาว  จึงทําใหโรงเรียนตองการครูที่มีคุณภาพ  แตในทางปฏิบัติ
โรงเรียนประสบปญหาในดานบุคลากร  ดังนี้  ครูและบุคลากรไมตรงตามกรอบอัตรากําลัง  ครูขาด
แคลนมาก  โดยเฉพาะครูตองทํางานหนักทั้งงานสอนและงานธุรการ  สัดสวนระหวางครูกับ
นักเรียนไมเหมาะสม  การคัดเลือก  การบรรจุครูไมตรงกับความตองการของโรงเรียน10  เปนสาเหตุ
ใหโรงเรียนตองการคนเพิ่ม  ในการไดมาไมวาจะเปนการสรรหา  การคัดเลือก  การนําบุคคลเขาสู
หนวยงาน  โรงเรียนคอนขางมีบทบาทนอย  การประกาศรับสมัคร  การสอบ  การบรรจุแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงเปนงานระดับจังหวัดและระดับกรม  เมื่อมีอัตราวาง  การรับโอนครูเขามาบรรจุ
ตําแหนงวางนั้นโรงเรียนไมมีบทบาทในการสรรหาครูที่โรงเรียนตองการ11  เมื่อมีการรับยายจึงเกิด
ความหลากหลายในตัวบุคคล  ไมวาจะเปนลักษณะเฉพาะบุคคล  วัฒนธรรมการทํางาน  ความคิดที่
แตกตางทําใหการทํางานของบุคลากรไมประสานกัน  นอกจากนี้บางคนมีปญหามาจากโรงเรียน
เดิม  จึงทําใหการบริหารงานบุคคลในองคกรใหมที่มีภาระหนัก  บุคลากรไมเพียงพอ  บุคลากรมี
ความหลากหลาย  ผูบริหารจะตองใชความรูความสามารถในการบริหารงานดานบุคคล  ตั้งแตการ
วางแผนกําลังคน  การสรรหา  การคัดเลือก  การนําบุคคลเขาสูหนวยงาน  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  การจัดหาสิ่งตอบแทน  การพัฒนาบุคลากร  การเจรจาไกลเกลี่ยขอขัดแยง  การสราง
ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  การใหบริการตอเนื่องและการใหบริหารขอมูลขาวสาร  เพื่อให
โรงเรียนผลิตนักเรียนและดําเนินการดานการศึกษาอยางมีคุณภาพตามเปาหมาย 
                 นอกจากปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่เปนปญหาหลัก  ยังพบปญหาอื่น ๆ อีก ซ่ึงพอจะ
สรุปไดดังนี้  ปญหาเครื่องคอมพิวเตอรประกอบการเรียนการสอนไมเพียงพอ  ปญหางบประมาณ
ในการพัฒนาโรง เรี ยนรวมถึงงบประมาณในการซอมแซมอาคาร เรี ยนและปรับปรุ ง                 

                                                           
    9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  สาขาวิชาศึกษาศาสตร,  เอกสารการสอนชุดวิชาการ

จัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา( secondary  school  management) หนวยที่ 1-7, พิมพคร้ังที่ 3 
(กรุงเทพมหานคร : สุโขทัยธรรมาธิราช, 2540), 85. 

    10สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวจิัยประเมินผลการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา ใหเขตพืน้ที่การศึกษา ฉบับสรุป (กรุงเทพมหานคร : สกศ., 2549), 39. 

     11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  สาขาวิชาศึกษาศาสตร,  เอกสารการสอนชุด
วิชาการจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา( secondary  school  management) หนวยที่ 1-7, พิมพครั้งที่ 3 
(กรุงเทพมหานคร : สุโขทัยธรรมาธิราช, 2540), 85.  
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สนาม  ปญหาดานสาธารณูปโภค  ปญหาถนนภายในบริเวณโรงเรียน  ปญหาการกอสรางอาคารหอ
นอน  ปญหาโรงเรียนอยูหางไกลชุมชนเมือง  ปญหาการคมนาคม  รถประจําทาง  รถประจํา
โรงเรียน  ปญหาหองอาหารนักเรียนหอพัก  ปญหาไมมีหองปฏิบัติการตาง ๆและปญหาภูมิทัศน
ของโรงเรียน12  
                  จากปญหาขางตนจะเห็นวา  งานดานบุคลากรเปนงานสําคัญเพราะคนมีจิตใจ  มีความคดิ  
และมีทั้งแรงที่จะสนับสนุนและตอตาน  ฉะนั้นโรงเรียนใดมีบุคลากรที่มีคุณภาพสูงและผูบริหาร
สามารถใชงานเปน  สามารถจัดการเกี่ยวกับบุคลากรใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย  สามารถเลือก
ตัวบุคลากรที่มีความสามารถ  มีการอบรมดีและมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  มีการมอบหมาย
งานอันเหมาะสม  ปญหาอื่น ๆ ก็แทบจะหมดสิ้นไป  โรงเรียนนั้นก็จะประสบผลสําเร็จและมี
ช่ือเสียงเปนที่นิยมของประชาชนทั่วไป13  จากสภาพปญหาดังกลาว  ผูวิจัยเห็นวา  การศึกษาวิจัย 
เร่ืองการบริหารงานบุคคลกับการปฏิบัติงานนั้นจะเปนประโยชนในการนําผลการวิจัยมาวิเคราะห 
และใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ
โรงเรียนและมีคุณภาพทางการศึกษาสูงขึ้นในลําดับตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
                  เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย  ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไว  
ดังนี้ 

     1. เพื่อทราบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร
และโรงเรียนในฝน 

     2. เพื่อทราบการปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและ  
โรงเรียนในฝน 

     3. เพื่อทราบผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน  

                                                           
      12โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรนีครินทร,  “ปญหาอุปสรรคและความตองการ
เรงดวน(จุดพฒันา),” สารสนเทศกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร  ปการศึกษา 
2547,  2547. (อัดสําเนา) 
      13อมรา  เล็กเริงสินธุ,  หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา  (กรุงเทพมหานคร : คณะคุรุ
ศาสตร  สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 2540), 217-218.  
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           4. เพื่อทราบผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน  

     5. เพื่อทราบความสัมพันธระหวางการบริหารงานบุคคลกับการปฏิบัติงานของโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน  

 
ขอคําถามของการวิจัย 
                   เพื่อใหสอดคลองและสนองตอวัตถุประสงคของงานวิจัยที่ไดกําหนดไว  ผูวิจัยจึงได
กําหนดขอคําถามเพื่อหาคําตอบสําหรับงานวิจัยไวดังนี้คือ 
             1. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและ
โรงเรียนในฝน  อยูในระดับใด 

      2. ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียน
ในฝน  อยูในระดับใด 

       3. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและ  
โรงเรียนในฝน  แตกตางกันหรือไม 

      4. การปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียน  
ในฝน  แตกตางกันหรือไม 

      5. การบริหารงานบุคคลกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทรและโรงเรียนในฝน  มีความสัมพันธกันหรือไม 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

      1. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและ  
โรงเรียนในฝน  อยูในระดับปานกลาง 

      2. การปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียน     
ในฝน  อยูในระดับปานกลาง 

       3. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและ  
โรงเรียนในฝน  แตกตางกัน 

       4. การปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียน     
ในฝน  แตกตางกัน 

       5. การบริหารงานบุคคลกับการปฏิบตัิงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทรและโรงเรียนในฝน  มีความสัมพันธกัน 
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ขอบขายเชิงอางอิงของการวิจัย 
       การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดนําเอาทฤษฏีเชิงระบบ (systems  approach) ของแคทซและ

คานส (Katz and Kahn)  ซ่ึงมีองคประกอบ 3 ดาน  คือปจจัยนําเขา  กระบวนการและผลผลิต  ซ่ึงมี
ปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมและขอมูลยอนกลับ14  เนื่องจากการศึกษาเปนระบบเปดเชนเดียวกัน  
ซ่ึงประกอบดวย  1) ปจจัยนําเขา (input)  ไดแก  บุคลากร  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณและการจัดการ  
2) กระบวนการ (process)  ไดแก  การบริหารงาน  การปฏิบัติงาน  การจัดการเรียนการสอนและ  
การนิเทศการศึกษา  3) ผลผลิต (output)  ไดแก  คุณภาพการศึกษาและความพึงพอใจ  โดยมี
สภาพแวดลอม (context)  ไดแก  สภาพทางภูมิศาสตร  สภาพทางสังคม  สภาพทางเศรษฐกิจและ
ขอมูลยอนกลับ (feedback) เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับองคประกอบทั้ง 3 ดาน   
                   ในการวิจัยคร้ังนี้   ปจจัยนําเขา  (input)  ไดแก บุคลากร   ซ่ึงเปนปจจัยที่นําไปสู
กระบวนการ (process)  คือการบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติงาน  ในสวนของการบริหารงาน
บุคคลนั้น  มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวไวดังนี้    อมรา  เล็กเริงสินธุ  ไดอธิบายวา  ขอบขายใน
การบริหารงานบุคคลที่ครูใหญหรือผูอํานวยการในฐานะที่เปนผูบริหารตองรับผิดชอบนั้นมีอยู  4 
ลักษณะ  คือ 1) การแสวงหาบุคคล  2) การบํารุงรักษาบุคลากร  3) การพัฒนาบุคลากร  และ  4) การ
ใหพนจากงาน15   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ไดนําเสนอกระบวนการบริหารบุคลากร
ประเภทครูนั้นมีกระบวนการหรือขั้นตอนดังนี้  1) การสรรหา  2) การพัฒนาครู  3) การใชครูและ 
4) การธํารงรักษาครู16   ชาญชัย  อาจินสมาจาร  กลาววา  กิจกรรมการบริหารที่เกี่ยวของกับบุคคล
ในองคกรนั้น  ประกอบดวย 1) การวางแผนหนาที่ของบุคลากร  2) การจัดคนเขาสูระบบ  3) การ
วางแผนกําลังคน  4) กระบวนการสรรหา  5) กระบวนการเลือกสรร  6) การแนะนําเบื้องตน  7) การ
ปรับปรุงการทํางานของบุคลากร  8) กระบวนการประเมินผล  9) กระบวนการพัฒนา                  
10) กระบวนการของคาตอบแทน  11) การรักษาไวและการปรับปรุงบริการที่ใหกับบุคลากร       

                                                           
       14Danial  Katz  and  Robert L. Kahn, The Social  Psychology of  Organization, 2nd ed.  
( New York : John Wiley &  Sons, 1978), 20.  
       15อมรา  เล็กเริงสินธุ, หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา, พิมพคร้ังที่ 3 
(กรุงเทพมหานคร : คณะคุรุศาสตร  สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 2540), 223.   
       16มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการโรงเรียน
มัธยมศึกษา ( secondary  school  management ) หนวยที่ 1-7,  พิมพคร้ังที่ 3 ( กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540), 85.  
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12) ความมั่นคงของบุคลากร17  พิชัย  เสงี่ยมจิตต  กลาววา  ขอบขายการบริหารงานบุคคลนั้น  
ประกอบดวย  1) การวางแผนกําหนดความตองการของบุคลากร  2) การแสวงหาบุคลากร  3) การ
บํารุงรักษาบุคลากร    4) การพัฒนาบุคลากร  5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และ 6) การให
บุคลากรพนจากงาน18  สมใจ  ลักษณะ  กลาวถึง  ขอบขายการบริหารบุคลากรวาเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานตอไปนี้  1) การวิเคราะหโครงสรางการทํางานและระบบงานในองคการ  2) การจําแนก
ตําแหนงหนาที่บุคลากรตามโครงสรางรวมถึงการกําหนดลักษณะเฉพาะการทํางานของแตละบุคคล  
3) การสรรหา  บรรจุ  แตงตั้ง  4)  การมอบหมายงาน  5) การพัฒนาบุคลากร  6) การติดตามการ
ปฏิบัติงานและการนิเทศหรือการสอน  7) การประเมินผลการทํางาน  และ 8) การสรางเสริมขวัญ
กําลังใจ  การใหผลตอบแทน  การสงเสริมความกาวหนาในหนาที่การงาน19  สมเกียรติ  พวงรอด  
ไดเสนอวา  กระบวนการบริหารงานบุคคลนั้น  ประกอบดวยขั้นตอน  ดังนี้ 1) การวางแผนงาน
บุคคล  2) การกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน  3) การสรรหาและคัดเลือก  4) การบรรจุและการ
แตงตั้ง  5) การปฐมนิเทศ  6) การทดลองการปฏิบัติงาน  7) การโอนและการยาย  8) การจัดทํา
ทะเบียนประวัติ  9) การพัฒนาบุคคล  10) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  11) วินัยและการ
ดําเนินการทางวินัย  12) การจัดสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล  และ  13) การพนจากงานและ
บําเหน็จบํานาญ20  สมาน รังสิโยกฤษฏ และเสรี  สุทธิสมบูรณ กลาววา  กระบวนการในการ
บริหารงานบุคคล  ประกอบดวย  1) การวางนโยบาย  ออกกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับ
ตัวบุคคล    2) การวางแผนกําลังคน  3) การกําหนดตําแหนง  4) การกําหนดเงินเดือน  5) การสรร
หาบุคคล      6) การบรรจุและแตงตั้ง  7) การจัดทําทะเบียนประวัติ  8) การพัฒนาบุคคล  9) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาความดีความชอบ  10) วินัยและการดําเนินการตาม
ระเบียบวินัย   11) สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล  และ 12) การใหออกจากงานและบําเหน็จ

                                                           
      17ชาญชัย  อาจินสมาจาร, การบริหารการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : ศูนยสงเสริม
กรุงเทพฯ ,2541), 119-137. 
        18พิชัย  เสงี่ยมจิตต,  การบริหารงานเฉพาะดานในสถาบันการศึกษา ( อุบลราชธานี : 
คณะคุรุศาสตร  สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542), 115 - 116.  
      19สมใจ  ลักษณะ,  การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน ( กรุงเทพมหานคร : คณะ
วิทยาการจัดการ  สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา, 2543), 36. 
        20สมเกียรติ  พวงรอด, การบริหารงานบุคคล  ( ปตตานี : ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2544), 17. 
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บํานาญ21  ธงชัย  สันติวงษ  กลาววาหนาที่งานดานการบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการปฏิบัติที่
ประกอบดวยสวนสําคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวพันกัน  ดังนี้  1) การออกแบบงานและการวิเคราะหเพื่อ
จัดแบงตําแหนงงาน  2) การวางแผนกําลังคน  3) การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน  4)  การ
ปฐมนิเทศ  บรรจุพนักงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  5) การอบรมและพัฒนา  6) การจาย
คาตอบแทน  7) การทํานุบํารุงรักษาทางดานสุขภาพ  ความปลอดภัยและการแรงงานสัมพันธ  และ 
8) การใชวินัยและการควบคุม  ตลอดจนการประเมินผล22  แคสเตทเทอร (Castetter)  กําหนด
ขอบขายการบริหารงานบุคคลไว 11 ขั้นตอน  ไดแก  1) การวางแผนกําลังคน  2) การสรรหา         
3) การคัดเลือก  4) การนําบุคลากรเขาสูหนวยงาน  5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  6) ส่ิงตอบ
แทน  7) การพัฒนา  8) การเจราจาไกลเกล่ียขอขัดแยง  9) ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  10) การ
ใหบริการตอเนื่อง  และ  11) การใหบริการขอมูลขาวสาร23  

     ในดานการปฏิบัติงานนั้น  อมรา  เล็กเริงสินธุ  ไดสรุปงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่
สําคัญไว 4 สวน คือ  1) งานวิชาการ  2) งานกิจการนักเรียน  3) งานบุคลากร  4) งานธุรการ24      
แรมเซเยอร กับคณะ (Ramseyer, and others) ไดทําการวิจัยและสรุปงานการศึกษาไว  8  ประเภท  
คือ  1) การพัฒนาการสอนและหลักสูตร  2) การบริหารกิจการนักเรียน  3) การเปนผูนําชุมชนที่
โรงเรียนตั้งอยู  4) การบริหารงานบุคคล       5) การบริหารงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่และบริเวณ
โรงเรียน  6) การจัดการเกี่ยวกับรถหรือเรือหรือถนนหนทางที่นักเรียนตองใชในการมาโรงเรียน
และกลับบาน  7) การจัดระบบบริหารการศึกษาและระบบการบริหารโรงเรียน  8) การบริหารงาน
ธุรการ  การเงินและบริการตาง ๆ ของโรงเรียน25   

                                                           
      21สมาน  รังสิโยกฤษฎิ์  และ  สุธี  สุทธิสมบูรณ,   หลักการบริหารเบื้องตน,  พิมพครั้งที่ 
19  ( กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการสํานักงาน ก.พ., 2544), 33-39.   
      22ธงชัย  สันติวงษ,  การบริหารทรัพยากรมนุษย = Human  Resource  Management,     
พิมพคร้ังที่ 11 (กรุงเทพมหานคร : ประชุมชาง, 2545), 50-52. 
      23Castetter, William B.  The  Personnel  Function  in  Educational  Administration.  
(New York : Macmillian  Publishing  Company, 1976), 17.  
       24อมรา  เล็กเริงสินธุ,  หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา,  ( กรุงเทพมหานคร : ฝาย
เอกสารและตํารา  สถาบันราชภัฎสวนดุสิต , 2540), 173. 
       25John A. Ramseyer and others, Factors Affecting Educational  Adminnistretion  
CPEA  series (Columbus  Ohio : College of Education  Ohio State University, 1955), 35. 
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     สําหรับคุรุสภา ไดกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของครู 12 มาตรฐาน  ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชพีครูอยูเสมอ มาตรฐานที่ 2  
ตัดสินใจปฏิบตัิกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน  มาตรฐานที่ 3  มุงมั่นพัฒนา
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  มาตรฐานที่ 4  พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกดิผลจริง  
มาตรฐานที ่ 5  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  มาตรฐานที่ 6  จัดกจิกรรม
การเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน  มาตรฐานที่ 7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียนไดอยางมีระบบ  มาตรฐานที่ 8  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน  มาตรฐานที่ 9  รวมมือ
กับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค  มาตรฐานที่ 10  รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน  
มาตรฐานที่ 11  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพฒันา  และมาตรฐานที่ 12  สรางโอกาสให
ผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ  ดังแผนภูมิที่ 1 
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ขอบเขตของการวิจัย 
     การบริหารงานบุคคล  คือกระบวนการและการดําเนินการเกี่ยวกับการวางนโยบาย

เกี่ยวกับตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคกร  หรือหมายถึง  การดําเนินการเกี่ยวกับตัวบุคคลในองคกร
หรือหนวยงาน  นับตั้งแตการสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน  การบรรจุและแตงตั้ง  การพัฒนา  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไปจนถึงการใหบุคคลพนจากงาน26  ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใช 
แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ของแคสเตทเทอร (Castetter)  ซ่ึงกําหนดขอบขายการ
บริหารงานบุคคลไว 11 ขั้นตอน ไดแก 1) การวางแผนกําลังคน  2) การสรรหา  3) การคัดเลือก      
4) การนําบุคลากรเขาสูหนวยงาน  5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  6) ส่ิงตอบแทน  7) การพัฒนา  
8) การเจราจาไกลเกล่ียขอขัดแยง  9) ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  10) การใหบริการตอเนื่อง และ 
11) การใหบริการขอมูลขาวสาร27  

    สําหรับการปฏิบัติงาน  ผูวิจัยไดใชเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ของ คุรุสภา 12 มาตรฐาน 
คือ  มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ  มาตรฐานที่ 2  
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน  มาตรฐานที่ 3  มุงมั่นพัฒนา
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  มาตรฐานที่ 4  พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  
มาตรฐานที่ 5  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  มาตรฐานที่ 6  จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน  มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียนไดอยางมีระบบ  มาตรฐานที่ 8  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน  มาตรฐานที่ 9  
รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค  มาตรฐานที่ 10  รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคใน
ชุมชน  มาตรฐานที่ 11  แสวงหาและใชขอมูลขาวสาร  ในการพัฒนา  และ มาตรฐานที่ 12  สราง
โอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ28  ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 2 

 

                                                           
      26สมาน  รังสิโยกฤษฎ, ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล, พิมพคร้ังที่ 22 
(กรุงเทพมหานคร :  สวัสดิการสํานักงาน ก.พ. , 2544), 1. 
      27Castetter, William B.  The  Personnel  Function  in  Educational  Administration.  
(New York : Macmillian  Publishing  Company, 1976), 17.  
      28สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, “มาตรฐานวิชาชีพครู,”  มิถุนายน  2548. (อัดสําเนา) 
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1. การวางแผนกําลังคน (X1) 
2. การสรรหา (X2) 
3. การคัดเลือก (X3) 
4. การนําบุคคลเขาสูหนวยงาน (X4) 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (X5) 
6. สิ่งตอบแทน (X6) 
7. การพัฒนา (X7) 
8. การเจรจาไกลเกลี่ยขอขัดแยง (X8) 
9. ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน (X9) 
10. การใหบริการตอเนื่อง (X10) 
11. การใหบริการขอมูลขาวสาร (X11) 
 
 
 
 
 
 

 
 

การบริหารงานบุคคล (Xtot) 

 
 
                       
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2  ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา  :  ปรับปรุงจาก  Danial  Katz  and  Robert L. Kahn, T
(New York : John Wiley &  Sons, 1978), 20. 
          :  Castetter, William B.  The  Personnel  Function
York : Macmillian  Publishing  Company, 1976), 17.  
         :   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, “มาตรฐานวิชาชีพครู,”  มิถ
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ 
     เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 
มาตรฐานที่ 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
     โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน 
มาตรฐานที่ 3  มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม 
     ศักยภาพ 
มาตรฐานที่ 4  พัฒนาแผนการสอนใหสามารถ 
     ปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ใหมี 
     ประสิทธิภาพอยูเสมอ 
มาตรฐานที่ 6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
     โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 
มาตรฐานที่ 7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ 
     ของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
มาตรฐานที่ 8  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแก 
     ผูเรียน 
มาตรฐานที่ 9  รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษา 
     อยางสรางสรรค 
มาตรฐานที่ 10 รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรค 
    ในชุมชน 
มาตรฐานที่ 11  แสวงหาและใชขอมูลขาวสาร 
     ในการพัฒนา 
มาตรฐานที่ 12  สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู 
     ในทุกสถานการณ 
he Social  Ps

  in  Educati

ุนายน  2548.
การปฏิบัติงาน (ytot) 
ychology of  Organization, 2nd ed.     

onal  Administration.  (New 

 (อัดสําเนา) 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจตอความหมายและขอบเขตของคําอยางชัดเจนและตรงกัน  ผูวจิยั
จึงกําหนดนิยามศัพทเฉพาะไว ดังนี้ 

       การบริหารงานบุคคล  หมายถึง  กระบวนการวางนโยบาย  ระเบียบ  และกรรมวิธีใน
การดําเนินการเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคกร  โดยใหไดบุคคลที่เหมาะสมและบํารุงรักษา
ไวซ่ึงทรัพยากรดานมนุษยที่มีประสิทธิภาพใหมีปริมาณเพียงพอ  เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย  ประกอบดวย  การวางแผนกําลังคน  การสรรหา  การคัดเลือก  การนําบุคคล
เขาสูหนวยงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ส่ิงตอบแทน  การพัฒนา  การเจรจาไกลเกลี่ยขอ
ขัดแยง  ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  การใหบริการตอเนื่อง  และการใหบริการขอมูลขาวสาร 

       การปฏิบัติงาน หมายถึง  บทบาทหนาที่ของครูในสถานศึกษา  ตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครู  ของคุรุสภา 12 มาตรฐาน ประกอบดวย  มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ  มาตรฐานที่ 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึง
ผลที่จะเกิดกับผูเรียน  มาตรฐานที่ 3  มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  มาตรฐานที่ 4  พัฒนา
แผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  มาตรฐานที่ 5  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ  มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยเนนผลถาวรที่เกิดแก
ผูเรียน  มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ  มาตรฐานที่ 8  
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน  มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค  
มาตรฐานที่ 10  รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน  มาตรฐานที่ 11  แสวงหาและใชขอมูล
ขาวสาร  ในการพัฒนา  และมาตรฐานที่ 12  สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 

      โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  หมายถึง  สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดย
มีวัตถุประสงคเพื่อเปนอนุสรณใหประชาชนชาวไทยไดรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณ  โดยมีเปาหมายให
เปนโรงเรียนที่มีลักษณะสมบูรณ  มีความพรอมทั้งในดานอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ตลอดจน
วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และเครื่องมือตาง ๆ เพื่อใหเปนโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนให
นักเรียนมีความรูทางวิชาการเปนอยางดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความประพฤติเปนที่พึงประสงค
ของสังคม และสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ  เขตการศึกษาละ 1 โรงเรียน  รวมทั่ว
ประเทศ 12 โรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร  
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ยะลา  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร นครศรีธรรมราช  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร   ภูเก็ต  โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  กาญจนบุรี  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร  ลพบุรี  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  กําแพงเพชร   โรงเรียนเฉลิม
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พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 
หนองบัวลําภู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร รอยเอ็ด  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร  ศรีสะเกษ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  ระยอง 
       โรงเรียนในฝน  หมายถึง  สถานศึกษาที่มุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดตามมาตรฐาน
ทางการศึกษาของชาติ  และสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  เปนที่ยอมรับของนักเรียน  
ผูปกครองและชุมชนเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตใหกับชุมชนและสังคม มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  โดยผูบริหารที่มีวิสัยทัศนและมีความเชี่ยวชาญ  เปนโรงเรียนตนแบบในดานการ
พัฒนาใหกับโรงเรียนอ่ืนได  ไดแก  โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย  โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก โรงเรียนเมืองถลาง  โรงเรียนลาดหญาพิทยาคม  โรงเรียนหนองรีวิทยา  
โรงเรียนขาณุวิทยา  โรงเรียนฟากกวานวิทยาคม  โรงเรียนกุดดูพิทยาคม  โรงเรียนโพนทอง
วิทยายน  โรงเรียนนครศรีลําดวนวิทยา  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 2 

 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
กกกกกกกกการศึกษาวิจัย  เร่ือง  ความสัมพันธระหวางการบริหารงานบุคคลกับการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน ผูวิจัยไดศึกษาคนควา  ตํารา 
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ในบทนี้ขอนําเสนอสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้  คือ  การบริหารงาน
บุคคล  การปฏิบัติงานในสถานศึกษา  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  โรงเรียน
ในฝน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

การบริหารงานบุคคล 
 
ความหมายของการบริหารงานบุคคล 
กกกกกกกกคําวา "การบริหารงานบุคคล" เปนคําที่แปลมาจากคําในภาษาอังกฤษวา "personnel 
administration" หรือ "personnel  management" หรือในบางตําราเรียกวา  การบริหารทรัพยากร
มนุษย (human  resource  management)1นั้น  ไดมีนักวิชาการและผูรูหลายทานใหคํานิยามหรือ
ความหมายไวหลายมุมมอง ดังตอไปนี้  
กกกกกกกกแอปปลี(Apply) ไดใหความหมายไววา การบริหารงานบุคลากร คือ การวางแผนและ
การกําหนดกระบวนการเกี่ยวกับบุคลากรในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย  และเทคนิคในการ
บริหารงานบุคลากร  รวมทั้งการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองคการ2   
กกกกกกกกไนโกร (Nigro)  ไดใหความหมายไววา  การบริหารงานบุคคล  คือ  ศิลปะในการ
เลือกสรรคนใหม  และใชคนเกาในลักษณะที่จะใหไดผลงานจากบุคลากรเหลานั้นสูงสุดทั้งดาน 
ปริมาณและคุณภาพ3 

                                                           
กกกกกกกก1 วรนารถ  แสงมณี,  การบริหารงานบุคคล, พิมพครั้งที่ 2 ( กรุงเทพมหานคร : คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง , 2543), 2. 
กกกกกกกก2Laurence Apply, “Organizing  for  Personal  Administration,” Public Personnel 
Review  ( April  1942 ) : 100. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

16



 17

กกกกกกกกศิริพร  พงศศรีโรจน กลาววา การบริหารบุคคล  เปนศิลปะในการคัดเลือกบุคคลเขา
ทํางานโดยใหไดบุคคลที่เหมาะสม  พัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพและใชบุคคลนั้นๆ ปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิผล อยางมีประสิทธิภาพและบํารุงรักษาทรัพยากรนี้ไวอยางผูมีคุณคาเพื่อใหไดมาซึ่ง
ผลผลิตหรือบริหารทั้งปริมาณและคุณภาพของงานอยางสูงสุด4 

 กกกกกกกกจากความหมายดังกลาวขางตนสรุปไดวา  การบริหารงานบุคคล  คือ กระบวนการและ
การดําเนินการเกี่ยวกับการวางนโยบายเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคการ ตั้งแตการสรรหา  
ผูมีความรูความสามารถเขามาดําเนินงานใหเกิดประโยชนเต็มที่ ตลอดทั้งการบํารุงรักษา สงเสริม
และพัฒนาสมรรถภาพของผูปฏิบัติงาน ใหสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและมีปริมาณ
เพียงพอ  เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามมุงหมายขององคกร 
 
วัตถุประสงคของการบริหารงานบุคคล 
กกกกกกกกการบริหารงานบุคคลในองคกรใดก็ตามจะตองดําเนินการโดยยึดปรัชญา  หลักการ และ
วัตถุประสงคขององคกร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององคกร โดยการใชบุคลากรใหเปนประโยชน
มากที่สุด สรางความสัมพันธระหวางบุคลากรทั้งหมด เพื่อใหเกิดความตองการทํางานรวมกัน
สงเสริมบุคลากรแตละคนใหปรับปรุงตนเองเพื่อจะไดใชความรูความสามารถที่มีอยูปฏิบัติงาน
ใหแกองคกรโดยใหไดประโยชนมากที่สุด ซ่ึงเวอรเธอร (Werther) ไดกําหนดวัตถุประสงคของการ
บริหารงานบุคคล  โดยแบงวัตถุประสงคออกเปน 4 ประการ คือ   
กกกกกกกก1. วัตถุประสงคเพื่อสังคม (society  objective)   
กกกกกกกก2. วัตถุประสงคเพื่อองคกร (organizational  objective)   
กกกกกกกก3. วัตถุประสงคเพื่องานในหนาที่ (functional  objective)   
กกกกกกกก4. วัตถุประสงคเพื่อบุคลากร (personal  objective)5 

                                                                                                                                                                      
 กกกกกกก3Felix  A. Nigro, Public Personnel  Administration (New  York : Henry  Holt & Co.,                              
1958), 86. 
กกกกกกกก4ศิริพร  พงศศรีโรจน,  องคกรและการจัดการ (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด 
เทคนิค 19 , 2540), 140. 
กกกกกกกก5William B. Werther and Keith Davis, Personnel  Management  and  Human 
Resources (New  York : Mcgraw – Hill Book co., 1982), 7-8. 
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กกกกกกกกจากวัตถุประสงคดังกลาว  อาจกลาวไดวา  การบริหารงานบุคคลตองการใหบรรลุ
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององคกรและบุคลากรใหสามารถนําทรัพยากรบุคคลที่มีอยู
มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ ประกอบดวย 3 ประการคือ  
กกกกกกกก1. เพื่อสรางตัวปอนที่มีคุณภาพ ขึ้นอยูกับกระบวนการสรรหา  ซ่ึงควรไดมาจาก 
บุคลากรที่มีความรู  ความสามารถและเหมาะสมกับงาน  มีคุณสมบัติสอดคลองกับความตองการ
ขององคกร   
กกกกกกกก2. เพื่อพัฒนากระบวนการใหมปีระสิทธิภาพ  ความตอเนื่องของการบํารุงรักษา  การให
ขวัญและกําลังใจในขณะทํางาน  การฝกฝน สรางความชํานาญและการประเมินผล  ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน  พรอมทั้งการปรับปรุงแกไขใหดียิ่งข้ึน   
กกกกกกกก3.  เพื่อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ  บุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้น  มีการกระตุนบุคลากรเพื่อ
คุณภาพของงานเพิ่มขึ้น บุคลากรเกิดความพอใจในการทํางาน  ชวยใหองคกรประสบความสําเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค 

 
ประวัติความเปนมาของการบริหารงานบุคคล 
กกกกกกกกเร่ืองราวของการบริหารงานบุคคลตลอดจนปรัชญาและวิธีปฏิบัติตางๆไดมีการ
วิวัฒนาการเกดิขึ้นมาจากเหตุการณสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกนั  ธงชัย  สันติวงษ กลาววา ระยะเริ่มแรก
ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมการบริหารงานบุคคลที่มีมาเปนลําดับจากสมัยดั้งเดิมนั้นไดมีการ
เปลี่ยนแปลง เพราะเปนผลสืบเนื่องมาจากการมีการรวมตัวกันทาํงานกนัเปนกลุม  การเปลี่ยนแปลง
ทางดานการศกึษาและการเกิดของสภาพแรงงานตาง ๆ 
กกกกกกกกนอกจากนี้  ผลอันสืบเนื่องมาจากความสนใจของผูปฏิบัติในวิชาชพี  การขยายตวัของ 
โรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทขนาดใหญ และความกาวหนาทางวิทยาการที่เกี่ยวกับการผลิต
ตลอดจนความเปนอยูตาง ๆ ของสภาพสังคมและเศรษฐกิจ และวิวัฒนาการทางการเมืองที่
เปลี่ยนแปลงตอเนื่องกันนั้น  ลวนแลวแตมีผลโดยตรงตอการบริหารงานบุคคล  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปจจัยตาง ๆ เหลานี้ไดมีอิทธิพลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงในตัวคนงาน  ขณะเดียวกัน นายจางซึ่ง
เปนผูใชแรงงานในทางการผลิตและตองมีการแขงกันในการสรางประสิทธิภาพใหมาก ก็จําตองหัน
มาสนใจทางดานการบริหารงานบุคคลมากขึ้น  สาเหตุตาง ๆ เหลานี้ลวนมีสวนสําคัญที่ทําให
วิชาการทางดานนี้ตองกาวหนาและจะตองพัฒนาวิธีการใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเปนลําดับ  
 กกกกกกกกการบริหารงานบุคคลในระยะเริ่มแรกคอนขางชัดเจนในชวงท่ีมีการปฏิวตัิ
อุตสาหกรรมในระยะปลายศตวรรษที่ 17 และตนศตวรรษที่ 18 ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
นั้น  ส่ิงเปลี่ยนแปลงที่สําคัญก็คือไดมีการนาํเอาเครื่องจักรเขามาใช  ซ่ึงมีผลทําใหโรงงาน 
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อุตสาหกรรมตาง ๆ เกิดขึ้นอยางมากมาย  ความจําเปนที่จะตองจางคนเปนกลุมกอนขนาดใหญ  ได
มีผลโดยตรงที่ทําใหเกิดการใชแรงงานมนุษย เพื่อการผลิตมากขึ้นกวาเดิม ในสมัยนั้นสิ่งหนึ่งที ่
ปรากฏขึ้นควบคูกันก็คือ ไดมีการแบงแยกแรงงานกันทําในทางการผลิต โดยเหตทุี่มีการใช
พนักงานเขามาทํางานตามสภาพงานตางๆที่ไดแบงออกดังกลาว สภาพจึงเปลี่ยนแปลงเปนลักษณะ
ซ่ึงผูปฏิบัติงานจะตองมีความสามารถมากขึ้น  มิใชสักแตเพยีงทํางานงาย ๆ หากแตตองขึ้นอยูกับ
เงื่อนไขของเครื่องจักรที่มีความซับซอนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจะตองกระทําโดยรวดเร็วตามขั้นตอน
ตางๆของระบบ  พนักงานสวนใหญจึงตองมีการฝกฝนใหเกิดความชํานาญดานตางๆมากขึ้น พรอม
กันไปดวย โดยที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมาก และไดมพีนักงานจาํนวนมากเขามาทํางาน
ดวยกัน เงื่อนไขการปฏิบัติงานที่จะตองมกีารกําหนดเวลาที่แนนอนของการเริ่มตนเขาทํางาน  
ตลอดจนการตองปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑที่กําหนดไว และตองมีการประสานงานตามลําดบั  
ความรับผิดชอบ  ความสัมพันธของพนักงานที่ปฏิบัติรวมกัน เปนกลุมกอนจึงเปนความสัมพันธทีม่ี
ความสลับซับซอนยิ่งขึ้น นอกจากนี้สภาพการณทั่วไปภายในโรงงานก็มีลักษณะที่ไมเหมาะสม 
และมีปญหาในเรื่องอุณหภมูิ  ฝุนละออง  ตลอดจนเสียงหรือความไมสะดวกอื่น ๆ ซ่ึงกอใหเกิดเปน
ปญหาสําหรับผูทํางาน  พรอมกันไปดวย ในภาพการณเชนนั้น โดยท่ีแรงงานไดเกิดขึ้นในระยะ
เร่ิมแรกและอตุสาหกรรมไดขยายตวัอยางรวดเรว็ การวาจางตลอดจนการใชแรงงานตางๆ จึง
นับเปนปญหาที่กอใหเกิดสภาพความไมเหมาะสมหลายประการและเปนการบั่นทอนคุณภาพชีวิต
ของคนผูที่เปนผูใชแรงงานจนปรากฏเหน็ไดชัด 
กกกกกกกกดวยเหตุดังกลาว ผูใชแรงงานในสมัยนั้นจึงไดรวมตัวเปนกลุมกอนในลักษณะของ
สหภาพแรงงานทั้งนี้ก็เพื่อปกปองผลประโยชนและพยายามใหชีวิตความเปนอยูตลอดจนสภาพการ
ทํางานดีขึ้นการเรียกรองเพื่อใหมีการปรับปรุงสภาพการทํางานจึงไดรับความสนใจจากผูรับผิดชอบ  
ตลอดจนจากสังคมโดยสวนรวม ในที่สุดไดมีผลทําใหมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานหลาย
ประการ  กฎหมายเหลานี้ก็เพื่อที่จะใหมีการปองกันผูใชแรงงานใหมีสวัสดิภาพดีขึ้น โดยมีการ
กําหนดชั่วโมงทํางานสําหรับแรงงาน  และตลอดจนตองมีการควบคุมดูแลสภาพการทํางานที่มิใหมี
ผลกระทบตอสุขภาพความปลอดภัยรวมตลอดถึงการเร่ิมตนพิจารณาเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
การจายตอบแทน  คาจางตางๆและการจายตอบแทนชดเชยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทํางาน  
กฎหมายเหลานี้ที่เกิดขึ้นจากการตอรองของกลุมแรงงานไดมีสวนชวยอยางสําคัญในการปรับปรุง
สภาพเงื่อนไขของการจางงานตาง ๆ และมีผลทําใหการบริหารงานบุคคลเปนส่ิงจําเปนที่หลีกเลี่ยง
ไมไดของฝายผูผลิตซ่ึงเปนผูวาจางแรงงานมาใช การเคลื่อนไหวของการบริหารที่มีหลักเกณฑ 
เหตุการณสําคัญที่มีผลอยางมากตอวิวัฒนาการของการบริหารงานบุคคลก็คือ  การเคลื่อนไหวของ
การบริหารที่มีหลักเกณฑนั่นเอง   
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กกกกกกกกเทเลอร (Frederick W. Taylor) ซ่ึงเปนบิดาของการศึกษาคนควาและกําหนดหลักเกณฑ
ในการบริหาร  ไดพัฒนาหลักการสําคัญ คือ  
กกกกกกกก1. ไดสรางกฎเกณฑที่สามารถกําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่เปนหลักเหตุผลขึ้น  โดย
ทําการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทํางานตาง ๆ  ทําการวิเคราะหรายละเอียดของกิจกรรมที่ทําเพื่อจะ
คนควาศึกษาใหเขาใจถึงวิธีการทํางานที่ถูกตองที่สุด  โดยมีการวิเคราะหจากปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการทํางานเพื่อใหมีวิธีทํางานที่ดีที่สุดมากกวาที่จะใชวิธีการที่ดําเนินไปโดยไมมีกฎเกณฑ  ซ่ึง
กอใหเกิดความสูญเสียและไมเปนผลดีแกทั้งฝายคนงานและนายจาง   
กกกกกกกก2. ไดมีการพิจารณาสัมพันธไปถึงการกําหนดวิธีการคัดเลือกพนักงานอยางมีหลักเกณฑ
พรอมกันดวย ไดมีการพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกเพื่อใหไดบุคคลที่มีความชํานาญ และมี
ความสามารถตางๆ ที่มีความจําเปนสําหรับการทํางานที่ไดจัดไวแลว  ทั้งนี้ก็เพื่อใหสามารถทําได
โดยมีประสิทธิภาพ  
กกกกกกกก3. ไดใหความเขาใจเกี่ยวกับความจําเปนของการที่จะตองมีวิธีการใหการศึกษา  และ
การพัฒนาพนักงานที่มีคุณภาพที่จะตองทําใหไดผลยิ่งขึ้น  โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความสามารถใหแกพนักงานมากยิ่งขึ้น  เทเลอร (Taylor) ไดเขาไปเกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องราว
ของการฝกอบรม  เพื่อที่จะใหมีวิธีการที่ถูกตองที่จะสอนการทํางานใหแกคนงานเพื่อใหเกิดผลดี
ที่สุด  มากกวาใหคนงานเรียนรูดวยตนเอง   
กกกกกกกก4. ไดย้ําใหเห็นความสําคัญของการรวมมือระหวางฝายผูใชแรงงานและฝายบริหาร 
ทั้งนี้เพื่อความสําเร็จในผลงานรวมกัน Taylor ไดย้ําใหเห็นถึงภารกิจของทั้งสองฝายที่จะตองแยก
ความรับผิดชอบจากกันอยางชัดเจน ระหวางในสวนของฝายจัดการที่จะตองรับผิดชอบในการ
บริหารและคิดวิเคราะหปญหาของการทํางานโดยสวนรวม  เพื่อใหไดวิธีที่ดีที่สุดและมีระบบที่มี
ประสิทธิภาพ  พรอมกันนั้นในฝายคนงานก็จะตองรับผิดชอบในสวนของตน  ที่จะตองทํางานโดย
ถูกตองตามวิธีการตางๆ และการย้ําใหเห็นถึงความรวมมือของทั้งสองฝายไดมีสวนกอใหเกิดการ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด 
กกกกกกกกวิวัฒนาการของจิตวิทยาอุตสาหกรรม  จิตวิทยาอุตสาหกรรมในระยะเริ่มแรก  นอกจาก
จะไดมีการพยายามศึกษาเพื่อปรับปรุงเทคนิควิธีการขยายใหดีขึ้นแลว  นักวิจัยทางจิตวิทยา
อุตสาหกรรมก็ไดมีความสนใจที่จะหาวิธีปรับปรุงพนักงานใหมีความรูความสามารถเหมาะสมกับ
งานตลอดเวลาดวย  การเกิดผูชํานาญการดานบริหารงานบุคคล  ในระยะเริ่มแรก หนาที่ของการ
บริหารบุคคลจะจํากัดอยูเฉพาะในขอบเขตแตเพียงหนาที่ในการจางคน  การไลคนออก  และการ
รักษาเวลาการทํางานของพนักงานเทานั้น  ซ่ึงสวนมากก็มักปฏิบัติโดยหัวหนาผูควบคุมงานที่อยูใน
สายงานตางๆที่จะลงมือทําส่ิงเหลานี้ดวยตนเอง  ตอมาเมื่อวิธีการผลิตตางๆ มีความยุงยากขึ้น  และ
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ผูบริหารงานเหลานี้นั้นมีภาระหนาที่งานประจํามากขึ้นกวาแตกอน  หัวหนางานทั้งหลายจึงถูก
จํากัดดวยเวลาเหลือเฉพาะการทํางานเกี่ยวกับการเก็บประวัติพนักงานและการจายคาจางเทานั้น  
ดวยเหตุผลดังกลาว  ภาระความรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ ขางตนจึงไดถูกมอบหมายใหกับเสมียน
พนักงานในแผนก ซ่ึงถือไดวาเปนผูชํานาญการดานพนักงานกลุมแรกที่ไดเกิดขึ้นในสมัยนั้นหนาที่
ของบุคคลดังกลาวที่ถูกมอบหมายมักจะมีเร่ืองราวเกี่ยวกับความรับผิดชอบในดานการวาจางคนงาน
และงานดานอื่น ๆ ที่ในที่สุดไดกลายเปนงานดานการบริหารงานบุคคลในภายหลัง   
กกกกกกกกตอมาเมื่อปริมาณงานไดมากขึ้น  มีการขยายตัวเติบโต  จํานวนพนักงานสูงขึ้น
ตลอดเวลา  ความสมบูรณของหนาที่งานบริหารบุคคลจึงถูกเสริมขึ้นมากอยางกวาเดิม จนกระทั่งได
มีการมอบหมายใหมี ผู รับผิดชอบเกี่ยวกับการวาจาง   หรือมี เลขานุการมาคอยดูแลรักษา
ผลประโยชนเกี่ยวกับสวัสดิการตาง ๆ ตามมาดวย  การมีพนักงานผูคิดคํานวณคาจางของแผนก  
เพื่อที่จะกําหนดอัตราคาจางใหสอดคลองและมีวิธีการตามความหมายของการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ
เวลาและการเคลื่อนไหวในการทํางานในเวลาเดียวกัน  ดานปลอดภัยในการทํางานก็ไดเกิดมีขึ้น  
รวมตลอดไปถึงการมีผูชํานาญการที่จะคอยประสานงานและจัดวิธีการอบรมใหมีประสิทธิภาพก็
ปรากฏชัด  จนในที่สุดความสมบูรณของตําแหนงหนาที่งานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางดาน
การบริหารงานบุคคล  ไดกลายเปนกลุมกอนของตําแหนงที่มีขึ้น เพื่อรับผิดชอบภารกิจหนาที่การ
บริหารงานบุคคลดังที่เราไดเห็นอยูในปจจุบัน  
กกกกกกกกความเคลื่อนไหวของกลุมมนุษยสัมพันธ ในเรื่องของมนุษยสัมพันธที่มีสวนตอการ
บริหารงานบุคคลนั้นความเจริญกาวหนาที่มีมากขึ้นก็เพราะสืบเนื่องมาจากความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับศาสตรที่สําคัญ  คือ พฤติกรรมศาสตร  (behavioral  sciences) ซ่ึงเปนศาสตรที่เกี่ยวของกับ  
จิตวิทยา  สังคมวิทยา  และมานุษยวิทยา ที่นํามาเชื่อมโยงรวมกันเพื่อศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรม  ซ่ึงมีผลอยางมากตอความเขาใจเกี่ยวกับบุคคล  ตลอดจนเรื่องราวการจูงใจเพื่อท่ีจะเพิ่ม
ผลผลิตใหสูงขึ้น ศิลปะการจัดการซึ่งไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมากจากความรูของพฤติกรรมศาสตร
ดังกลาว  ทําใหผูบริหารไดเขาใจอยางถูกตองในวิธีการจัดการวา  ความสําเร็จของงานทั้งปวง
ยอมขึ้นอยูกับศิลปะในการรูจักชักจูงใจ  ตลอดจนการสามารถสรางความกลมเกลียวของกลุมและ
การประสานงานระหวางกลุมเพื่อผลของพฤติกรรมขององคการและของพนักงาน  โดยสวนรวมที่
จะมีผลอยางมากตอผลผลิตขององคการ  ความกาวหนาของพฤติกรรมศาสตร คุณภาพและ
ความกาวหนาในวิชาชีพของการบริหารงานบุคคลที่ตอจากความสนใจของกลุมมนุษยสัมพันธก็คือ
การเจริญเติบโตของพฤติกรรมศาสตรที่ประสานศึกษาดวยศาสตรจากหลาย ๆ แขนง  เพื่อการ
ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลและองคการใหดีขึ้นกวาเดิม  จุดสนใจที่ไดมีการศึกษาและ
วิจัยคนควา คือ ผลกระทบของการจายคาตอบแทนที่แตกตางกันที่จะมีตอผลงานของแตละบุคคล  
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ผลกระทบของแบบของผูนําที่แตกตางกันที่ถือปรัชญาตางกันที่จะมีตอผลงานขององคการโดย
สวนรวมและเรื่องของการออกแบบงานและความสัมพันธที่จะมีตอความพอใจของบุคคลผูทํางาน  
ผลของระบบประเมินผลที่แตกตางกัน  และวิธีการตางๆ ที่ใชสําหรับการปรับปรุงผลงานของ
องคการ  เหลานี้ลวนแตเปนความกาวหนาของการศึกษาวิจัยคนควาในทางบริหารงานบุคคลใน
ปจจุบัน6 

กกกกกกกกซ่ึงสอดคลองกับ วรนารถ  แสงมณี ที่กลาววา การบริหารงานบุคคลในปจจุบันมี 
ลักษณะดังนี้  
กกกกกกกก1. การบริหารตามหลักวิทยาศาสตร (scientific management)   
กกกกกกกก2. งานทางดานสวัสดิการ (welfare movement)  
กกกกกกกก3. การบริหารการจางงาน (employment  management)   
กกกกกกกก4. จิตวิทยาทางอุตสาหกรรม (industrial  psychology)    
กกกกกกกก5. สุขภาพและความปลอดภัย (health  and  safety)          
กกกกกกกก6. ระบบสหภาพแรงงาน (unionism)   
กกกกกกกก7. การบริหารคาจางและเงินเดือน (wage  and  salary  administration)   
กกกกกกกก8. การพัฒนาและฝกอบรม (development  and  training)    
กกกกกกกก9. แรงงานสัมพันธ (labor  relation)7 

 
ความสําคัญของการบริหารงานบุคคล 
กกกกกกกกสมเกียรติ พวงรอด  กลาววา การบริหารงานบุคคล เปนการบริหารทรัพยากรที่มีชีวิตใน
องคกรที่มีคุณคา มีจิต  วิญญาณ  มีความรู  ความคิดและวิจารณญาณในการพิจารณาดําเนินการ
กิจกรรมตางๆ ในองคกรใหประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น 
"คน" จึงเปนปจจัยหนึ่งและเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการบริหารงาน8  เชนเดียวกับ บรรยงค            

                                                           
กกกกกกกก6ธงชัย  สันติวงศ,   การบริหารทรัพยากรมนุษย ( กรุงเทพมหานคร : ประชุมชาง, 2546), 
15-21. 
กกกกกกกก7วรนารถ  แสงมณี,  การบริหารงานบุคคล,  พิมพครั้งที่ 2 ( กรุงเทพมหานคร : คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2543), 18-21. 
กกกกกกกก8สมเกียรติ  พวงรอด, การบริหารงานบุคคล (ปตตานี : ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร , 2544), 5. 
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โตจินดา กลาววา ความสําคัญของการบริหารงานบุคคลนั้น นับวันจะทวีขึ้นเรื่อย ๆ ตราบใดที่เรา
ยอมรับความจริงวาทรัพยากรมนุษยนั้นสําคัญยิ่งกวาปจจัยการผลิตอ่ืน ๆ แมจะมีเครื่องจักรกลเขามา
มีบทบาทในการดําเนินธุรกิจมากขึ้น  และใชวิทยาการสูงขึ้น  มีวิสัยทัศน  สามารถยอดเยี่ยมเพียงใด
ก็ไมใชนํามาแทนที่คน ไมใชเขามาเปนนายคน เพราะคนตองเปนนายเครื่อง คือ เปนผูสราง  
ผูใชเครื่อง   
กกกกกกกกดวยเหตุนี้ การบริหารงานบุคคลจึงเปนเรื่องที่สําคัญ เพราะธุรกิจอุตสาหกรรมแขงขัน
กันมากขึ้น  จึงเกิดความตองการคนดี  มีความสามารถสูงมาทํางานได  รัฐเล็งเห็นความสําคัญของ
การใชคนภายใตเงื่อนไขของยุคสมัยทางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  ความซับซอนและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี  ทําใหเกิดการประดิษฐ คิดคนวิธีการและเครื่องมือ  เครื่องใชมารับใช
อํานวยความสะดวกสบายใหแกการดํารงชีวิตของมนุษยในลักษณะที่แขงขันกันสนองความตองการ
ของมนุษยมากขึ้น  ทําใหเกิดการแขงขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมไมมีที่ส้ินสุด  แตละกิจการทั้งใน
ระดับประเทศจนระดับโลก  จึงตองทั้งสรรหาคัดเลือกและเสริมสรางคนดีไวใชงาน  พลังของ
สถาบันแรงงานที่เติบโตและแข็งแรงขึ้น  เปนแรงผลักดันใหนายจางตองใหความสําคัญเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลเพิ่มขึ้น  เพื่อไมใหเกิดปญหาแรงงาน  ซ่ึงจะบั่นทอนความเจริญกาวหนาและความ
มั่นคงขององคกร องคกรใหญโตซับซอนมากขึ้นตามสภาพการแขงขันและความเจริญทางเศรษฐกิจ 
การแบงงานกันทําในองคกรขนาดเล็ก จะมีลักษณะคนเดียวทํางานไดหลายอยางแตเมื่อองคกร
ขยายตัวใชเทคโนโลยีสูงขึ้นก็ตองการความชํานาญเฉพาะอยางมากขึ้นซ่ึงบางแหงใชความชํานาญ
เฉพาะอยางมากเกินไปก็จะทําใหกระบวนการบางอยางติดขัดหรือรองาน ถาเกิดความขัดของในจุด
ใดจุดหนึ่งขึ้น  ปญหาตาง ๆ เหลานี้ตองการการบริหารงานบุคคลที่ดีเพื่อ " put  the  right  man in 
the right job "  
 กกกกกกกกบทบาทของการจัดการเปลี่ยนไปจากเดิมเปนอันมาก  เพราะตองการผูบริหารมืออาชีพ
จริงๆเพื่อมาบริหารงานยามวิกฤตได หรือจัดการงานไดตามสถานการณโดยใชสหวิทยาการเพื่อการ
แกปญหา เพราะความเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมทั้งภายในองคการและภายนอกองคกร
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ที่นักบริหารตองตามใหทันและปรับตัวใหทันอีกดวย  และเพราะพฤติกรรม
ศาสตรกาวหนาและเขาไปมีบทบาทในการบริหารงานมากขึ้น เพราะผูบริหารจะตองเขาใจ
ธรรมชาติของคนและธรรมชาติของงานมากขึ้นดวย  จึงจะอยูรวมกับเพื่อนรวมงานในองคกรไดดี  
มีสมานฉันท9 

                                                           
กกกกกกกก9บรรยงค  โตจินดา,  การบริหารงานบุคคล ( กรุงเทพมหานคร : รวมสาสน, 2540),  
20-21. 
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กกกกกกกกซ่ึง ธงชัย  สันติวงษ  ไดสรุปปจจัยที่มีผลกระทบตอการบริหารงานบุคลากรไว  ดังนี้ 
กกกกกกกก1. ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ  การเปลี่ยนแปลงและความผันผวนทางเศรษฐกิจของ
ประเทศที่เกือบจะควบคุมและแกไขไมได  ทําใหมีผลกระทบตอสภาพการผลิตของธุรกิจ  ตลอด
จนถึงปญหาระดับราคาสินคาที่สูงขึ้นจากราคาน้ํามันและตนทุนการผลิตสูงขึ้น  ทําใหสภาพความ
เปนอยูของประชาชนยากลําบากยิ่งขึ้น  และทํานองเดียวกัน  ปญหาทางดานการจายคาตอบแทนที่
พอเพียงสําหรับคนงานเพื่อใหตามทันกับคาครองชีพก็กลายเปนปญหาหนักอกที่ทุกหนวยงาน
จะตองแกไข เพื่อใหผลผลิตตางๆ สูงขึ้นจากวิธีการของการบริหารงานบุคคลที่สามารถทําได
ถูกตอง   
กกกกกกกก2. ปจจัยทางดานเทคนิควิทยาการ  การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากของเทคโนโลยีที่
สงผลใหเทคนิควิธีทํางานตองเปลี่ยนไปนั้นมีผลกระทบโดยตรงตอสภาพการทํางานในองคกรมาก
ขึ้นกวาแตกอน เครื่องจักรสมองกลและเครื่องมืออัตโนมัติหลายชนิดไดถูกยอมรับ  และนําเขามา
ทํางานแทนคนดวยเหตุผลความจําเปนหลายประการ  ซ่ึงในกรณีเชนนั้น  การตองแกไข  ใหการ
อบรมและจัดสรรหนาที่งาน  ตลอดจนปรับปรุงกําลังคนในจุดตาง ๆ ใหม นับวาเปนสิ่งที่ตองทํา  
ซ่ึงปญหาดานการออกแบบงานใหมใหถูกตอง  หรือการตองเรงพัฒนาคนงานใหมีความสามารถใน
ชวงเวลาสั้นนั้น  นับไดวาเปนส่ิงยุงยากที่ตองใชเทคนิคตาง ๆ และการดําเนินงานดวยวิธีการพิเศษ
หลาย ๆ ประการจึงจะไดผล    
กกกกกกกก3. ปจจัยทางดานสังคม  ปจจัยท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมนี้จะมี
ความสําคัญมากเปนพิเศษในสังคมปจจุบันที่คนมีการศึกษามากขึ้น  ความตองการตาง ๆ ยอมมีมาก
ขึ้นและเปลี่ยนชนิดไป  ความพอใจในงานและคุณภาพชีวิตนับวาเปนปญหาสําคัญที่สุดของคนใน
ยุคปจจุบัน  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดมีผลทําใหทัศนคติและคานิยม  ตลอดจนสิ่งจูงใจตาง ๆ 
ของคนในยุคใหมโดยเฉพาะคนหนุมสาวตางไปจากเดิมเปนอยางมาก  การเขาใจไดถูกตองและมี
ศิลปะในการจูงใจที่ไมซํ้าแบบเดิม  นับวาเปนเรื่องสําคัญที่จะตองดําเนินการอยางหลีกเล่ียงไมได  
การที่จะสามารถเผชิญกับปญหาทาทายตาง ๆ เหลานี้  จึงนับเปนเรื่องสําคัญที่องคการธุรกิจ
สวนมากตองพยายามมุงสนใจในสิ่งที่เกี่ยวกับงานทางดานการบริหารงานบุคคล คือตองพยายาม
เขาใจถึงความตองการทางจิตวิทยาหรือทางใจของคนงาน ตองพิจารณาและยกระดับความสามารถ
ของงานวิชาชีพดานการบริหารงานบุคคล  ซ่ึงความพยายามของสมาคมวิชาชีพ  คือสมาคมการ
จัดการงานบุคคลแหงประเทศไทยที่ไดมุงสรางสรรคความรูและเทคนิคของงานดานนี้ใหแพรหลาย
มาชานานแลวนั้น นับไดวามีประโยชนเปนอยางมากตอสังคมธุรกิจและประเทศชาติโดยสวนรวม  
ตองใหความสนใจกับการวิจัยศึกษาปญหาดานการบริหารงานบุคคล เร่ืองนี้นับวาขาดแคลนเปน
อยางมาก  ซ่ึงถาหากไดใหความสนใจคนควาวิจัยปญหาอยางลึกซึ้งทีละดานเร่ือยไปแลว  ในระยะ
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ยาวการไดขอเท็จจริงหรือความรูมากขึ้นจะชวยใหการบริหารงานบุคคลมีคุณภาพและทําไดผลมาก
ยิ่งขึ้น   
กกกกกกกกจะเห็นวาองคกรจะเจริญกาวหนาและมีประสิทธิภาพตามเปาหมายมากนอยเพียงใดก็
ขึน้อยูกับสมรรถภาพและคุณภาพของผูปฏิบัติงานควบคูกับความรูความสามารถของผูบริหาร  หาก
ผูบริหารสามารถจัดการเรื่องเกี่ยวกับคนไดแลวปญหาอื่น ๆ ก็แทบจะหมดไป  ปญหาตาง ๆ ไมวา
จะเปนการขาดคนทํางาน  คนทํางานไมมีประสิทธิภาพ  ลวนเปนปญหาที่เกิดจากการบริหารงาน
บุคคลที่ไมมีประสิทธิภาพของผูบริหารทั้งสิ้น  ฉะนั้นผูบริหารควรมีความรูความเขาใจในหลักการ
บริหารงานบุคคลที่ถูกตอง  ซ่ึงจะกอใหเกิดผลดังนี้คือ ชวยพัฒนาใหองคการเจริญเติบโต  ชวยให
บุคคลที่ปฏิบัติงานในองคกรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และชวยเสริมสรางความมั่นคงแก
สังคมและประเทศชาติ10  ไลเคิรท (Likert)  กลาวถึงความสําคัญของปจจัยดานบุคคลในองคกรวา 
คือ   กิจกรรมทั้งปวงของธุรกิจใดๆ ก็ตาม ตางก็ถูกริเร่ิมและพิจารณาโดยบุคคลตางๆ ที่เปนผูสราง
องคกรนั้นขึ้นมา  สําหรับปจจัยอยางอื่น เชน ตัวโรงงาน  สํานักงาน  เครื่องจักรสมองกล  เครื่องมือ
เครื่องใชที่ทันสมัย  และสิ่งอื่นใดอีกก็ตามที่ธุรกิจสมัยใหมมีอยูนั้น จะไมมีสวนสําคัญในการชวย
เรงผลผลิตไดเทากับความพยายาม  และการกํากับการที่ปรากฏออกมาจากบุคคล  มนุษยจะเปน
ผู

                                                          

ออกแบบหรือออกคําสั่งใหแกเครื่องจักรเครื่องมือ  กําหนดจุดที่ตองใชเครื่องจักรสมองกล  นําเอา
เทคนิคการผลิตใหม ๆ มาใช  หรือไมก็ทําการจัดหาทุน  และกําหนดวิธีการเงินและระเบียบการ
บัญชีที่จะใชทุกกรณีของกิจกรรมขององคกรลวนแตตองขึ้นอยูกับความสามารถ  แรงจูงใจ  และ
ความมีประสิทธิผลขององคกรในสวนที่เกี่ยวกับมนุษย ( human  organization ) เปนสําคัญ11

กกกกกกกกกลาวโดยสรุป  การบริหารงานบุคคลกอใหเกิดความสําคัญดังนี้คือ ชวยพัฒนาให
องคกรเจริญเติบโต เพราะการบริหารงานบุคคลเปนสื่อกลางในการประสานงานกับแผนกตางๆ 
เพื่อแสวงหาวิธีการใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาทํางานในองคกร เมื่อองคกรไดบุคคล
ที่มีคุณสมบัติที่ดียอมทําใหองคกรเจริญเติบโตและพัฒนายิ่งขึ้น  ชวยใหบุคคลที่ปฏิบัติงานใน
องคกรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  เกิดความจงรักภักดีตอองคกรที่ตนปฏิบัติงาน และชวย
เสริมสรางความมั่นคงแกสังคมและประเทศชาติถาการบริหารงานบุคคลดําเนินการอยางมี

 
กกกกกกกก10ธงชัย  สันติวงษ, การบริหารทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพมหานคร : ประชุมชาง, 2546), 
21-22. 
กกกกกกกก11Rensis  Likert, The Human Organization  (New  York : McGraw – Hill Book 
company,1967), 1. 
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ประสิทธิภาพแลวยอมกอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางองคกรและผูปฏิบัติงานทําใหสภาพสังคม
โดยสวนรวมมีความสุข 
 
ระบบการบริหารงานบุคคล 
กกกกกกกกการบริหารงานบุคคลในปจจุบันมีความจําเปนตองขยายหนาที่ในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของอยูในองคการใหกวางขวางยิ่งขึ้น  เพื่อปองกันและควบคุมการลงทุนทรัพยากรมนุษยให
เกิดประสิทธิภาพและประหยัดตามความมุงหมายขององคกร พิชัย  เสงี่ยมจิตต กลาวถึง ระบบ
บริหารงานบุคคลวาที่ใชอยูยึด 2 ระบบ คือ ระบบอุปถัมภ (patronage  system)  และ ระบบคุณวุฒิ 
(merit  system) ระบบอุปถัมภนั้นมีคําที่เรียกตางกันไป  อาทิ  ระบบชุบเล้ียงหรือระบบสกปรก 
(spoils system) ระบบชอบพอกันเปนพิเศษ (favoritism) หรือระบบเลนพวก (nepotism) ระบบ
อุปถัมภเปนระบบที่เอาตําแหนงทางราชการมาเปนเครื่องมือหรือใชประโยชนทางการเมือง  การให
ตําแหนงทางราชการโดยไมคํานึงถึงความสามารถของบุคคลเปนเกณฑในการคัดเลือกแตใชเหตุผล
อ่ืน  เชน  ความเปนญาติ  เพื่อนฝูง  ลูกพรรค  สมาชิกผูชวยเหลือสนับสนุนวิ่งเตนในการรณรงคหา
เสียงเลือกตั้ง  หรือผูมีพระคุณ เปนตน  ระบบอุปถัมภเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการบริหาร  ใน
ปจจุบันยังมีผูนิยมนํามาใชดวยเหตุผลตางๆ เชน เพื่อใหตําแหนงเปนสินน้ําใจ  เพื่อเสถียรภาพทาง
การเมืองของรัฐบาล  เพื่อประโยชนในการควบคุมนโยบาย ฯลฯ ระบบคุณวุฒิ (Merit  System) มีผู
แปลเปนภาษาไทยไวตางๆ กัน เชน  ระบบคุณธรรม  ระบบคุณความดี ระบบความรูความสามารถ  
ระบบความดีความสามารถ เปนตน  ระบบคุณวุฒิเปนวิธี

                                                          

การเลือกบุคคลเขาทํางาน โดยวิธีการ
สอบแขงขันประเมินความรูความสามารถของบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามตองการ โดยไม
คํานึงถึงเรื่องการเมือง หรือ ความสัมพันธสวนตัว  แนวความคิดที่ยึดถือเปนหลักเกณฑในการ
บริหารงานบุคคลตามระบบคุณวุฒิ ไดแก  หลักความเสมอภาค  หลักความสามารถ  หลักความ
มั่นคง  และหลักความเปนกลางทางการเมือง  อยางไรก็ตามระบบคุณวุฒิก็มีผลเสียคือถาไม
ระมัดระวังเกี่ยวกับการดําเนินการสอบ  อาทิเชน  กรรมการ  วิธีการสอบ  หรือแมแตเครื่องมือท่ีใช  
เปนตน12

 
 
 

 
กกกกกกกก12พิชัย  เสงี่ยมจิตต, การบริหารงานเฉพาะดานในสถาบันการศึกษา (อุบลราชธานี : 
คณะคุรุศาสตร สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี, 2542), 110-112.   
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กระบวนการบริหารงานบุคคล 
 กกกกกกกกแคสเตทเทอร (Castetter) กลาววา งานบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการวางแผน 
(planning )  การจัดองคการ  (organizing)   การวินิจฉัย ส่ังการ  (directing)  และการควบคุม 
(controlling) ซ่ึงประกอบดวยกระบวนการในการปฏิบัติ 11 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนกําลังคน 
(manpower planning) 2) การสรรหา (recruitment) 3) การคัดเลือก (selection)  4) การนําบุคลากร
เขาสูหนวยงาน  ( induction) 5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  (appraisal) 6) ส่ิงตอบแทน 
(compensation)  7) การพัฒนา  (development)  8) การเจรจาไกลเกล่ียขอขัดแยง  (collective 
negotiation) 9) ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน (security) 10) การใหบริหารตอเนื่อง (continuity of  
service)  11. การใหบริการขอมูลขาวสาร (information)13 

 กกกกกกกกชาญชัย  อาจินสมาจาร  กลาววา    กิจกรรมการบริหารที่เกี่ยวของกับบุคคลในองคกร
นั้น  ประกอบดวย  1) การวางแผนหนาที่ของบุคลากร  2) การจัดคนเขาสูระบบ  3) การวางแผน
กําลังคน  4) กระบวนการสรรหา  5) กระบวนการเลือกสรร  6) การแนะนําเบื้องตน  หลังจากผูที่
สมัครไดรับการคัดเลือกและไดรับแตงตั้ง  7) การปรับปรุงการทํางานของบุคลากร 8) กระบวนการ
ประเมินผล  9) กระบวนการพัฒนา  10) กระบวนการของคาตอบแทน  11) การรักษาไวและการ
ปรับปรุงบริการที่ใหกับบุคลากร  12) ความมั่นคงของบุคลากร14  
กกกกกกกกพิชัย  เสงี่ยมจิตต ไดสรุปขอบขายงานการบริหารงานบุคคลไว ดังนี้ 1) การวางแผน
กําหนดความตองการบุคลากร  2) การแสวงหาบุคลากร  3) การบํารุงรักษาบุคลากร  4) การพัฒนา
บุคลากร  5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  6) การใหบุคลากรพนจากงาน15 

กกกกกกกกสมาน  รังสิโยกฤษฎ และ สุธี  สุทธิสมบูรณ ไดสรุปขั้นตอนหรือกระบวนการในการ
บริหารงานบุคคลไวดังตอไปนี้   1) การวางนโยบาย  ออกกฎหมาย  ระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับ
ตัวบุคคล  2) การวางแผนกําลังคน  3) การกําหนดตําแหนง  4) การกําหนดเงินเดือน  5) การสรรหา
บุคคล  6) การบรรจุและแตงตั้ง   7) การจัดทําทะเบียนประวัติ  8) การพัฒนาบุคคล  9) การ

                                                           
กกกกกกกก13 Castetter  อางถึงใน  ไพศาล  ลับบัวงาม, “ความพึงพอใจและความคาดหวังในการ 
บริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขา วิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545),  18-32. 
กกกกกกกก14ชาญชัย  อาจินสมาจาร, การบริหารการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : ศูนยสงเสริม
กรุงเทพฯ : 2541), 119-137. 
กกกกกกกก15พิชัย  เสงี่ยมจิตต, การบริหารงานเฉพาะดานในสถาบันการศึกษา (อุบลราชธานี : 
คณะคุรุศาสตร สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี, 2542), 115-116. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 28

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ การพิจารณาความดีความชอบ 10) วินัยและการดําเนินการตาม
ระเบียบวินัย 11) สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล   12) การใหออกจากงานและบําเหน็จบํานาญ16 

กกกกกกกกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลาววา  กระบวนการบริหารงานบุคคล  แบงไดเปน 
4 กระบวนการหลัก คือ  1) การสรรหา    2 ) การใชบุคลากร  3) การพัฒนาบุคลากร  4) การธํารง
รักษาบุคลากร  ซ่ึงในทางปฏิบัติ  สามารถแบงเปนกระบวนการยอย ๆ ได 12 กระบวนการ ดังนี้     
1) การวางแผนกําลังคน  2) การกําหนดตําแหนงและการใหไดรับเงินเดือน      3) การสรรหาบุคคล
เขารับราชการเปนราชการครู  4)  การบรรจุและการแตงตั้ง  5) การยายและการโอน  6) การ
ฝกอบรมและพัฒนาขาราชการ   7) การพิจารณาความดีความชอบประจําป  8) การเลื่อนตําแหนง  
9) การดําเนินการทางวินัย  การอุทธรณและการรองทุกข  10) การจัดสวัสดิการ     11) การเก็บรักษา
ทะเบียนประวัติขาราชการครู  12) การใหพนจากราชการ17 

กกกกกกกกดนัย  เทียนพุฒ ไดแบงภารกิจหลัก (Mission) ของงานบริหารทรัพยากรบุคคล ออกเปน 
4 ภารกิจหลัก ๆ คือ  1) การสรรหา (Recruitment)  2) การพัฒนา (Development)  3) การรักษา
พนักงาน (Retention)  4) การใชประโยชน (Utilization)18 

กกกกกกกกธงชัย  สันติวงษ  กลาววา  กระบวนการบริหารงานบุคคล (the personnel  management  
process) มีเปาหมายในการบริหารและจัดการปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลใหลุลวงไปดวยดี  โดย
ใหเกิดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรมนุษย  ในทางการผลิตใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งแก
องคการเอง  และแกพนักงานทุกคนดวย  หนาที่งานดานการบริหารงานบุคคล  เปนกระบวนการ
ปฏิบัติที่ประกอบดวยสวนสําคัญตาง ๆท่ีเกี่ยวพันกัน ดังนี้  
กกกกกกกกการออกแบบงานและการวิเคราะหเพื่อจัดแบงตําแหนงงาน (task specialization 
process)คือขั้นตอนที่ตอเนื่องจากการกําหนดเปาหมายขององคกรที่จะมาถึงขั้นแรกของการ
บริหารงานบุคคล คือ  การวางแผนองคกร (organization  planing) และการออกแบบงาน (job 
design) ซ่ึงการตองทําการวิเคราะหงาน ( job  analysis) ถือเปนหัวใจสําคัญที่สุดของกิจกรรมที่ตอง

                                                           
กกกกกกกก16สมาน  รังสิโยกฤษฎ และ สุธี  สุทธิสมบูรณ,  หลักการบริหารเบื้องตน, พิมพครั้งที่ 19  
( กรุงเทพฯ : สวัสดิการสํานักงาน ก.พ , 2544), 33-39. 
กกกกกกกก17มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารบุคลากรใน
โรงเรียน,พิมพคร้ังที่ 16 ( นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2545), 100-101. 
กกกกกกกก18ดนัย  เทยีนพุฒ, การบริหารทรัพยากรมนษุยในทศวรรษหนา, พิมพคร้ังที่ 3 
( กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2543), 43-44.    
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ทําในขั้นนี้  การวางแผนกําลังคน (manpower planning process) คือข้ันตอนของการวิเคราะหเพื่อ
ทราบชนิดและจํานวนของตําแหนงงาน และบุคคลที่ตองการเพื่อจัดเปนแผนกําลังคนขององคกร 
ซ่ึงจะนําไปสูการเริ่มตนขั้นตอนแรกของการหาคนมาบรรจุ  การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 
(recruitment  and selection process ) การมีวิธีการสรรหาบุคคล (recruitment) ก็เพื่อใหไดบุคคลที่
พึงประสงคที่สุด  และการมีวิธีการคัดเลือกคน (selection) เพื่อใหไดคนที่ดีมีคุณสมบัติและจํานวน
ตองตรงตามจํานวนตําแหนงงาน การปฐมนิเทศ  บรรจุพนักงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(induction  and  appraisal - process) คือข้ันตอนที่ตอเนื่องจากขั้นที่ 2 ที่จะตองเริ่มตนสงมอบ
คนทํางานดวยกิจกรรมขั้นแรกสุดที่ตองทํา คือการแนะนําเพื่อบรรจุหรือการปฐมนิเทศ (induction 
or orientation) ซ่ึงพนักงานใหมจะเริ่มเขาทํางานในชวงแรกของการทดลอง และเรื่อยไปจนถึงมีการ
บรรจุ (placement) ซ่ึงมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารบุคคลที่จะมีกลไกในการติดตามกํากับ
ใหแนใจวาทรัพยากรมนุษยที่มีอยูนั้นไดมีประสิทธิภาพดีอยูตลอดเวลา  ส่ิงที่ตองทําเปนระยะตาม
เวลาตอเนื่องกันก็คือ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance evaluation)  
กกกกกกกกนอกจากนี้  หลังจากทุกครั้งที่ไดทราบผลการปฏิบัติงานแลว เพื่อการสงเสริมและแกไข
ปญหาอันอาจเกิดขึ้นจากความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ก็จะดําเนินการโดยมีการ
เล่ือนขั้น โยกยายหรือลดตําแหนง การอบรมและพัฒนา (training and  development process) คือ
ขั้นตอนที่เปนหนาที่สําคัญที่ตองมีอยูตลอดเวลาทุกขณะที่มีทรัพยากรมนุษยทํางานอยูกับเรา หรือที่
เรียกวา การอบรม หรือ การฝกอบรม (training) และการพัฒนา (development) ซ่ึงหมายถึงกิจกรรม
หรือหนาที่งานทางการบริหารบุคคลที่จัดทําขึ้นเพื่อมุงที่จะใหมีการเสริมความรู  ความสามารถ 
ตลอดจนความชํานาญใหมีขึ้นในตัวพนักงาน  เพื่อท่ีจะใหแนใจไดวาคุณภาพของตัวพนักงานจะไม
ตกต่ําลงเพราะผลอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในปจจัยตางๆ โดยเฉพาะทางดานเทคนิค  
วิธีการผลิต  และเงื่อนไขของปจจัยสภาพแวดลอมอื่น  ตลอดจนการชวยใหพนักงานมีความเติบโต
กาวหนาทันโลก  การจายตอบแทน (compensation  process) คือกิจกรรมทางดานการหาวิธีและทํา
การจายผลตอบแทนพนักงานดวยผลประโยชนตางๆ เพื่อใหพนักงานไดรับความพอใจมากพอสม
เหตุผล  และพอเพียงในระดับที่จะสามารถสรางแรงจูงใจขึ้นในตัวพนักงาน  ซ่ึงจะสงผลใหเกิด
กําลังใจที่ดีและทําใหผลผลิตสูงขึ้น งานเหลานี้ก็คืองานที่เกี่ยวกับการบริหาร  คาจางเงินเดือน 
ตลอดจนผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ การทะนุบํารุงรักษาทางดานสุขภาพ  ความปลอดภัย  และ
การแรงงานสัมพันธ (health , safety . maintenance  process  and  labor  relations) เพื่อการรักษา 
สัมพันธภาพที่ดีระหวางพนักงานและบริษัท  การตองคอยดูแลทั้งเรื่อง สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัย  ยอมเปนงานอีกดานหนึ่งที่ตองคํานึงถึง  และมีแผนงานและวิธีปฏิบัติทางดานนี้ครบตาม
สมควร  ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย ซ่ึงกิจกรรมที่จะมีไวนี้ก็เพื่อคอยปองกันแกไข 
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และเสริมสรางความสัมพันธทั้งดานการดูแลเอาใจใสตามปกติ และการเสริมสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางนายจางและพนักงาน  ตลอดเวลาจะตองสรางความมีระบบของการเจรจาระหวางทั้งสอง
ฝายใหตั้งบนฐานที่มีความหวังดีและเจตนาดีตอกัน ทั้งนี้ก็เพื่อความราบรื่นในการอยูรวมกัน  การ
ใชวินัยและการควบคุม  ตลอดจนการประเมินผล (discipline . control and evaluation process) ใน
ขั้นนี้ก็คือ  การตองมีการรักษากติกา  ดวยวิธีการดําเนินการทางวินัยที่ถูกตอง เพื่อปองกันการ
เสียหายและใหความเปนธรรมแกพนักงาน ซ่ึงก็ยอมหมายถึงการตองมีกลไกในการควบคุม ติดตาม
และประเมินผลประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานบุคคลใหครบถวนทุกหนาที่งานและทุก
ขอบเขตของกิจกรรม  ทั้งนี้ก็เพื่อวัตถุประสงคในดานความสําเร็จผลทางดานการบริหารทรัพยากร
มนุษยที่สมบูรณแบบใหดีอยูตลอดเวลานั่นเอง  ในที่นี้การตองคอยวิจัยคนควาและพัฒนาเทคนิค
วิธีการที่ใชใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็ตองกระทําเปนประจําดวย19 

กกกกกกกกจากกระบวนการบริหารงานดังกลาวขางตน  ถือวาเปนกระบวนการหนึ่งของ
กระบวนการบริหารที่มีความสําคัญที่จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากบุคคลเปนปจจัยหลักในการดําเนินงานตามกระบวนการอื่น ๆ 

 
ขอบขายการบริหารงานบุคคล 
กกกกกกกกแคสเตทเทอร (Castetter)  กําหนดขั้นตอนของการบริหารงานบุคคลไว 11 ขั้นตอน แต
ละขั้นตอนมีความสัมพันธเชื่อมโยงตอเนื่องกันทั้งกระบวนการ ขั้นตอนทั้ง 11 ไดแก การวางแผน
กําลังคน  การสรรหา  การคัดเลือก  การนําบุคลากรเขาสูหนวยงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ส่ิงตอบแทน  การพัฒนา  การเจรจาไกลเกลี่ยขอขัดแยง  ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  การ
ใหบริการตอเนื่อง  และการใหบริการขอมูลขาวสาร 
กกกกกกกก1.  การวางแผนกําลังคน (manpower planning) 
กกกกกกกกกกการวางแผนกําลังคน  ขึ้นอยูกับความสมบูรณของสวนประกอบที่สําคัญ 3 ดาน คือ  
กกกกกกกกกก1.1  กําลังคนที่มีอยูในปจจุบัน (manpower  inventory)  ซ่ึงจะตองมีพรอมทั้งในแง
ของขอมูลและรายละเอียดวา กําลังคนในปจจุบันที่มีอยูนั้นในเชิงปริมาณและคุณภาพเปนอยางไร 
กกกกกกกกกก1.2  การคาดการณกําลังบุคคลในอนาคต (manpower  forecast) ซ่ึงตองคาดการณ
และระบุไวพรอมวาในระยะเวลาขางหนาในอนาคตที่กําหนดไวนั้น กําลังบุคคลที่ตองการนั้นมี

                                                           
กกกกกกกก19ธงชัย  สันติวงษ,  การบริหารทรัพยากรมนุษย ( กรุงเทพ : ประชุมชาง, 2546), 50-52. 
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อะไร เทาไร อยางไรบาง ทั้งในแงของจํานวนรวมหรือแยกประเภทตลอดจนเปนการระบุเปน
รายบุคคล  ลงไปจนถึงคุณสมบัติตาง ๆ เชน ความชํานาญพื้นฐานการศึกษาและประสบการณ 
กกกกกกกกกก1.3  แผนกําลังคน (manpower  plan) หรือแผนเฉพาะที่แนนอนสําหรับที่จะนํามาใช
ปฏิบัติ  เพื่อเสริมสวนที่ขาดระหวางขอแตกตางที่เกิดขึ้นจากกําลังคนที่คาดการณและกําลังคนที่มี
อยู  การวางแผนกําลังคนเปนกิจกรรมขั้นแรกของกระบวนการบริหารงานบุคคล  ซ่ึงมีองคประกอบ
ที่สําคัญ 2 ประการ คือ ตําแหนงและบุคคล  องคประกอบทั้งสองมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในตัวแตละบุคคล  และการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม ทั้งภายใน
และภายนอกของโรงเรียนหรือหนวยงาน  ดังนั้นจึงตองมีการวางแผนกําลังคน 2 ระยะ ใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลง คือ         
กกกกกกกกกกกก1.3.1  การวางแผนกําลังคนระยะสั้น  จะเกี่ยวของกับงานสําคัญ 2 ลักษณะ คือ 
กกกกกกกกกกกกกกกก1.3.1.1  การวางแผนเพื่อทําใหในแตละตําแหนงที่มีอยูแลวไดปฏิบัติงานให
ไดผลสูงสุด 
กกกกกกกกกกกกกกกก1.3.1.2  การวางแผนเพื่อบรรจุบุคคลที่มีอยูลงในตําแหนงที่วาง  ผูบริหาร
จะตองบรรจุบุคคลเขาแทนโดยเร็วที่สุด 
กกกกกกกกกกกก1.3.2  การวางแผนกําลังคนระยะยาว  มีลักษณะ ดังนี้ 
กกกกกกกกกกกกกกกก1.3.2.1  การวางแผนที่มุงถึงงานในอนาคต 
กกกกกกกกกกกกกกกก1.3.2.2  การวางแผนกําลังคนเปนกระบวนการที่ตองสัมพันธและขึ้นอยูกับ
การวางแผนระยะยาวเรื่องอื่น เชน โปรแกรมการสอน 
กกกกกกกกกกกกกกกก1.3.2.3  ประเมินบุคคลท่ีมีอยูในปจจุบัน  เพื่อพิจารณาวางแผนตัวบุคคลใน
ตําแหนงตาง ๆ  
กกกกกกกกกกกกกกกก1.3.2.4  คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลที่มีอยูในปจจุบันกับบุคคลที่   
คาดวาจะบรรจุเขาใหม 
กกกกกกกกการวางแผนกําลังคนระยะยาว  จะเนนจํานวนของตําแหนงกับบุคคลของโรงเรียนหรือ
หนวยงานในอนาคต  จะชวยใหการตัดสินใจวางตัวบุคคลที่มีความสามารถ มีเจตคติและมีความ
กระตือรือรน  ใหเขารับตําแหนงตาง ๆ อยางเหมาะสมมากขึ้น 
กกกกกกกกการวางแผนกําลังคน  เปนกระบวนการตอเนื่องกับกระบวนการอื่น ๆ ที่จะกําหนดงาน
มอบหมายงาน  สงเสริม  สนับสนุน  เพิ่มกําลังคน  ควบคุมและเชื่อมโยงแผนงานกําลังคนเขากับ
องคประกอบอื่น ๆ ของระบบบริหารเพื่อใหโรงเรียนบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
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กกกกกกกก2.  การสรรหา (recruitment) 
กกกกกกกกกกการสรรหา  หมายถึง  กิจกรรมการบริหารงานบุคคลในการชักจูงใหคนที่มีคุณภาพ
ตามที่ตองการใหเขามาทํางานในระบบโรงเรียน  โดยแบงการสรรหาออกเปน 3 ลักษณะ คือ 
กกกกกกกกกก1.  การสรรหาบุคคลจากแหลงกําลังคนภายนอก  มีวิธีปฏิบัติอยู 5 ประการ 
กกกกกกกกกกกก1.1  โดยวิธีการโฆษณาทางสื่อมวลชน เชน หนังสือพิมพ  วิทยุ  หรือ หนังสือ
ขาวสารของโรงเรียน 
กกกกกกกกกกกก1.2  โดยการสัมมนารวมกับอาจารยในโรงเรียน 
กกกกกกกกกกกก1.3  โดยบริษัทใหคําปรึกษาดานกําลังคนกับผูบริหารโรงเรียน 
กกกกกกกกกกกก1.4  การบริหารรับสมัคร 
กกกกกกกกกกกก1.5  โดยสมาคมอาชีพตาง ๆ  
กกกกกกกกกก2.  การสรรหาบุคคลจากแหลงกําลังคนภายใน  เปนการสรรหาโดยการพิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลภายในเพื่อการเลื่อนตําแหนงไปยังตําแหนงที่วางลง 
กกกกกกกกกก3.  การสรรหาแบบบูรณาการ  เปนการสรรหาจากแหลงกําลังคนภายนอกและ
ภายในรวมกัน  แคสเตทเทอร (Castetter)  ไดแบงกระบวนการสรรหา  ออกเปน 5 ขั้นตอน คือ        
1)  การจัดทํานโยบายการสรรหาบุคคล  2)  การทําแผนงานกิจกรรมการสรรหาบุคคล  3)  พัฒนา
ความสามารถของบุคคลในหนวยงาน  แลวสรรหาบุคคลที่ไดรับการพัฒนาแลวเขาบรรจุใน
ตําแหนงที่วาง  4)  การประสานงานการแสวงหาบุคคล  5)  การควบคุมกระบวนการสรรหาบุคคล 
กกกกกกกก3. การคัดเลือก (selection)   
กกกกกกกกกกประกอบดวยกิจกรรม 6 ขั้นตอน   ดังนี้ 
กกกกกกกกกก1.  การพัฒนานโยบายและกระบวนการคัดเลือก  ไดแก  การกําหนดนโยบายและ
กระบวนการอยางมีระบบ  มอบหมายกิจกรรมการคัดเลือกแกบุคคลภายในและภายนอก 
กกกกกกกกกก2.  กําหนดบทบาทของตําแหนง  ไดแก  การระบุถึงบทบาท  สําหรับตําแหนงซึ่งเปน
พฤติกรรมที่คาดหวัง 
กกกกกกกกกก3.  กําหนดลักษณะเฉพาะของพฤติกรรมสําหรับตําแหนง  ไดแก  การวิเคราะห
องคประกอบของพฤติกรรมเกี่ยวกับวิชาชีพ  บุคคล  รางกายและจิตใจ  เพื่อที่จะเปรียบเทียบ
พฤติกรรมที่ตองการและที่คาดหวัง   
กกกกกกกกกก4.  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูสมัคร  ไดแก  การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผูสมัครจากใบ
สมัคร  หลักฐาน  ใบรับรอง  การสอบ  การสัมภาษณ  การสังเกต  บุคคลที่อางอิง  และประวัติ 
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กกกกกกกกกก5.  ประเมินผลและกลั่นกรองผูสมัคร  ไดแก  การเปรียบเทียบผูสมัครตาง ๆ และ
ประเมินความแตกตางระหวางพฤติกรรมที่ตองการกับพฤติกรรมจริง ๆ ถาหากผูสมัครคนใดไมเปน
ที่พอใจก็คัดออก 
กกกกกกกกกก6.  ตัดสินใจรับ  ถาหากผูสมัครเปนที่นาพอใจก็รับไว  โดยการเตรียมรายการที่
เหมาะสมใหทั้งผูสมัคร  และระบบการตดัสินใจ 
กกกกกกกก4.  การนําบุคลากรเขาสูหนวยงาน (induction)     
กกกกกกกกกกการนําบุคลากรเขาสูหนวยงาน  หมายถึง  ความพยายามขององคกรหรือหนวยงานที่
ทําอยางมีระบบในการที่จะลดปญหาตาง ๆ ซ่ึงบุคลากรใหมอาจจะตองประสบ  เพื่อใหบุคลากร
ใหมเหลานั้นสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีผลสูงสุด  ใหเปนที่พอใจทั้งของตนเองและของหนวยงาน  
ซ่ึงมีขั้นตอน  ดังนี้ 
กกกกกกกกกก1.  กําหนดจุดประสงคของกระบวนการจูงใจบุคคลเขาสูหนวยงาน  ใหครูใหมทราบ
เร่ืองราวเกี่ยวกับชุมชน  หนาที่  และความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  ความรับผิดชอบใน
หนาที่  คุณลักษณะตาง ๆ ของระบบโรงเรียน 
กกกกกกกกกก2.  การจัดใหบุคคลมีหนาที่และรับผิดชอบ  ไดแก  การแบง  และการจัดกลุม 
 กิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนกําหนดความสัมพันธระหวางบุคลากรตาง ๆ ที่รับผิดชอบหนาที่เกี่ยวกับ
กระบวนการนําบุคคลเขาสูหนวยงาน  ไดแก  การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปรับตัวเขากับบุคคลและ
กลุมบุคคล 
กกกกกกกกกก3.  การจัดระเบียบการประสานงานกับฝายตาง ๆ คือ การเชื่อมโยงขั้นตอนตาง ๆ ให
เขากับกิจกรรมการนําเขาสูหนวยงาน  เชน  การแตงตั้งใหเขาทํางาน  จัดใหมีการพบผูบริหาร  ช้ีแจง
เร่ืองอัตราเงินเดือน  สวัสดิการตาง ๆ  
กกกกกกกกกก4.  การพิจารณาผลการปรับตัวของบุคลากรใหม  มีวัตถุประสงคเพื่อจะไดทราบวา
บุคลากรใหมมีการปรับตัวเขากับตําแหนงของตน  และปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด  
อาจจะโดยการเยี่ยมเยือน  สัมภาษณ 
กกกกกกกกกก5.  การควบคุมและการประเมินคาโปรแกรม  เปนการประเมินคากระบวนการนํา
บุคคลเขาสูหนวยงาน  ซ่ึงจะทําใหไดรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับบุคคลในเรื่องความพอใจระหวาง
บุคคลใหมกับตําแหนงที่ไดรับมอบหมายมากนอยเพียงใด  ตลอดจนเจตคติที่มีตอหนวยงานวาเปน
อยางไร 
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กกกกกกกก5.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน (appraisal) 
กกกกกกกกกกการประเมินผลการปฏิบัติงาน  คือ  ระบบที่จัดขึ้นเพื่อหาคุณคาของบุคคล  ในแงของ
การปฏิบัติงานและสมรรถภาพในการพัฒนาตนเอง  โดยแบงออกเปน 5 ขั้นตอน คือ 
กกกกกกกกกก1.  กําหนดวัตถุประสงคในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กกกกกกกกกก2.  กําหนดแบบและลักษณะของงานที่จะประเมินผล 
กกกกกกกกกก3.  กําหนดตวัผูประเมินผลและฝกอบรมผูทําการประเมินผล 
กกกกกกกกกก4.  กําหนดวธีิการประเมินผลงาน 
กกกกกกกกกก5.  การวิเคราะหผลและการนําผลที่ไดจากการประเมินไปใช 
กกกกกกกก6.  สิ่งตอบแทน (compensation)   
กกกกกกกกกแคสเตทเทอร (Castetter)  ไดจัดกระบวนการตอบแทนบุคลากร  ประกอบดวย
กระบวนการยอย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
กกกกกกกกกก1.  การจัดทํานโยบายตอบแทนบุคลากร 
กกกกกกกกกก2.  การจัดทําโครงสรางของตําแหนง 
กกกกกกกกกก3.  กําหนดคาทางเศรษฐกิจของตําแหนง 
กกกกกกกกกก4.  การวัดคาทางเศรษฐกิจของผูถือครองตําแหนง 
กกกกกกกกกก5.  การจัดกระบวนการบริหารแผนงานตอบแทนบุคลากร 
กกกกกกกกกก6.  การควบคุมกระบวนการ 
กกกกกกกก7.  การพัฒนา (development) 
กกกกกกกกกกแคสเตทเทอร (Castetter)  กลาวงถึง  ความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
กกกกกกกกกก1.  เพื่อเปนการปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคคลที่ดํารงตําแหนงในปจจุบันใหมี
ประสิทธิภาพ 
กกกกกกกกกก2.  ชวยพัฒนาทักษะอันจําเปนสําหรับการทํางานของบุคคล 
กกกกกกกกกก3.  สงเสริมใหบุคคลพัฒนาความสามารถของตนเองมากยิ่งขึ้น 
กกกกกกกกกกนอกจากนี้ แคสเตทเทอร (Castetter) ยังไดกําหนดขั้นตอนของ กระบวนการพัฒนา
บุคลากร 4 ขั้นตอน  ดังนี้ 
กกกกกกกกกก1. กําหนดองคประกอบของโครงสรางใหชัดเจน 
กกกกกกกกกก2.  ออกแบบองคประกอบของโครงการ 
กกกกกกกกกก3.  การนําโครงการไปปฏิบัติ 
กกกกกกกกกก4.  การประเมินผลโครงการ 
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กกกกกกกก8.  การเจรจาไกลเกล่ียขอขัดแยง (collective negotiation) 
กกกกกกกกกกนพพงษ  บุญจิตราดุล  กลาวา  ในองคกรหรือหนวยงานปญหาความขัดแยงเปน
ปรากฎการณที่บุคคลไดประสบอยูเสมอ  ไมวาจะอยูที่ไหนก็ตาม  มนุษยจะตองเผชิญกับปญหา
ความขัดแยงเสมอ 
กกกกกกกกกกกิติ  ตยัคคานนท  ใหความหมายของความขัดแยงวา  คือ  การกระทําหรือกิจกรรม
หนึ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ขัดกัน  ขัดขวาง  กีดกันหรือรบกวนอีกกิจกรรมหนึ่ง  ทําใหกิจกรรมนั้น
ดําเนินไปไดยากหรือผลที่ไดลดลง  โดยมีสาเหตุของความขัดแยงที่สําคัญ 9 ประการ คือ  
กกกกกกกกกก1.  อํานาจหนาที่ไมชัดเจน 
 กกกกกกกกก  2.  ความกินใจที่ขัดกัน 
กกกกกกกกกก3.  ส่ิงกีดขวางการติดตอส่ือสาร 
กกกกกกกกกก4.  การขาดอสิระในการทํางาน 
กกกกกกกกกก5.  ความหลากหลายของระดับตาง ๆ ในองคกร 
กกกกกกกกกก6.  ความสัมพันธภายในกลุมและระหวางกลุม  
กกกกกกกกกก7.  ความตองการความเหน็ที่เปนเอกฉันท 
กกกกกกกกกก8.  กฎ  ระเบยีบ 
กกกกกกกกกก9.  การไมแกไขความขัดแยง 
กกกกกกกกกกจะเห็นไดวา  ความขัดแยงเปนสิ่งปกติที่เกิดขึ้นไดเสมอในองคกร  หรือหนวยงาน  
ซ่ึงอาจเกิดจากสาเหตุเดียวหรือหลายสาเหตุรวมกัน  และเปนหนาที่ของทุกฝายในหนวยงานตอง
ชวยกันขจัดปดเปา  แกไขปญหาความขัดแยงใหคล่ีคลายลดนอยลงหรือหมดไป  โดยอาศัยการ
เจรจาไกลเกลี่ยจากผูที่เกี่ยวของอยางมีเหตุผล 
กกกกกกกก9.  ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน (security)     
กกกกกกกกกแคสเตทเทอร (Castetter)  กลาววาความมั่นคงในงานเปนกระบวนการหนึ่งในการ
บริหารงานบุคคล  สามารถทําใหเกิดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพในระบบโรงเรียน  เพราะจะสงเสริม
ใหการสอนของครูมีความสะดวกและคลองตัว  เปนเรื่องของการสรางหรือจัดใหเกิดความมั่นคงใน
การดํารงชีวิต  ความไมมั่นคงเกิดขึ้นไดหลายชนิดดวยกัน  เชน  การถูกขมขูวาสูญเสียตําแหนง  
สถานภาพ  อํานาจ  และที่เกี่ยวกับอิสรภาพของการปฏิบัติงาน  หรืออิสรภาพทางการพูด  ซ่ึงเกิดขึ้น
ไดทุกรูปแบบขององคกร  การจัดสวัสดิการใหบุคคล  ความมั่นคงสามารถทําไดหลายวิธี 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 36

กกกกกกกก10.  การใหบริการตอเนื่อง (continuity of service)  
กกกกกกกกกกกการใหบริการแกบุคคลเปนโครงการที่คิดและจัดทําขึ้นในระบบโรงเรียน  เพื่อให
ครู-อาจารยมีความเปนอยูที่ดี  มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง  กับทั้งเปนการเตรียมการใหกับผูที่จะออก
จากระบบงาน  และเตรียมการจัดหาบุคลากรใหมเขามาทดแทนดวย  เพื่อการปฏิบัติงานตอเนื่อง  
การใหบริการที่ตอเนื่องจะตองมีการกําหนดเปาหมายของแผนงาน  ดังตอไปนี้ 
กกกกกกกกกกก1.  ปรับปรุงความสามารถในการปฏิบัติงานตามหนาที่ของระบบงาน 
กกกกกกกกกกก2.  ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายนอกและจิตวิทยาในระบบงาน 
กกกกกกกกกกก3.  ปองกันและควบคุมการอาชีพ 
กกกกกกกกกกก4.  ควบคุมคุณคาของบุคลากร 
กกกกกกกกกกก5.  ใหมีความมั่นคงในตําแหนงของบุคลากร 
กกกกกกกกกกก6.  ควบคุมคุณคาของบุคลากร 
กกกกกกกกกกก7.  ลดการเปลี่ยนใจและหันหลังใหกับระบบโรงเรียน 
กกกกกกกกกกก8.  อํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงภายในระบบ 
กกกกกกกกกกก9.  ปรับปรุงโรงเรียนเปนรายบุคคลใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กกกกกกกกกกก10.  การปองกันอุบัติเหตุ 
กกกกกกกกกกก11.  รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของระบบและตําแหนง 
กกกกกกกกกกก12.  จัดโอกาสใหบุคลากรไดปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 
กกกกกกกกกกก13.  ชวยกันปรับตัวของบุคลากรกอนเกษียณ 
กกกกกกกกกกกการใหบริการที่ตอเนื่องในการปฏิบัติงานของบุคลากร  จะตองมีการกําหนด
เปาประสงคของแผนงานตาง ๆ แกบุคลากร  การกําหนดผูรับผิดชอบ  การควบคุมบุคลากร  ซ่ึงมีทั้ง
ภายในระบบและภายนอกระบบ  ดังนี้  การบริการภายในระบบ  คือ  การขาดแคลนและการลา
ปฏิบัติงาน  บริการการจัดบุคลากรเขาแทน  สุขภาพ  ความปลอดภัย  การเลื่อนขั้น  การลดขั้น  หรือ
ตําแหนง  การเกษียณอายุ  การมรณภาพ 
กกกกกกกก11.  การใหบริหารขอมูลขาวสาร (information) 
กกกกกกกกกกกแคสเตทเทอร (Castetter)    กลาวถึงรูปแบบการใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับบุคคล
ไวดังนี้ 1) แหลงที่มาของขอมูลขาวสาร  ประกอบดวย  วาจา  ลายลักษณอักษร  รูปภาพ  2) ขอบเขต
ของขอมูลขาวสาร  ประกอบดวย  การวางแผนกําลังคน  การสรรหา  การคัดเลือก    การนําเขาสู
หนวยงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การใหคาตอบแทนหรือส่ิงจูงใจ  การพัฒนา    การไกล
เกล่ียปญหาดานบุคคล  ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน  ความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน   และ
เกณฑการยอมรับขอมูลขาวสาร  ซ่ึงประกอบดวย  วัตถุประสงค  คานิยม  ความเกี่ยวของ  ความ
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สมบูรณ  ความมีคุณคา  ความเที่ยงตรง  ความนาเชื่อถือ  ประหยัดเวลา  ความถูกตอง  3)  ระบบการ
เก็บขอมูลขาวสาร  ประกอบดวย  การใชบุคลากร  คอมพิวเตอร  และไมโครฟลม20

 
การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา 
กกกกกกกกตามหลักการจัดองคกรหรือหนวยงานโดยถือวัตถุประสงคขององคกรเปนหลัก 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จําแนกองคกรไดเปน 4 ประเภท คือ   
กกกกกกกก1. องคกรประโยชนรวม  เปนองคกรที่ถือผลประโยชนของสมาชิกเปนหลัก  ไดแก  
สมาคม  พรรคการเมือง  และสหภาพ แรงงาน เปนตน   
กกกกกกกก2. องคกรธุรกิจ เปนองคกรที่ถือผลประโยชนของเจาของธุรกิจเปนหลัก  ไดแก  บริษัท 
หางราน และโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน  
กกกกกกกก3. องคกรบริหาร เปนองคกรที่ถือผลประโยชนของสาธารณะชนเปนหลัก  ไดแก  
โรงเรียน  โรงพยาบาล  และองคกรสังคมสงเคราะห  เปนตน      
กกกกกกกก4. องคกร สวัสดิการสาธารณะ เปนองคกรที่ถือสวัสดิภาพและสวัสดิการสาธารณะเปน
หลัก ไดแก กองทัพตํารวจ และหนวยบรรเทาสาธารณภัยตางๆ เปนตน  ในฐานะที่สถานศึกษา  เปน
องคกรประเภทบริการ  สถานศึกษาตาง ๆ จึงเนนกลุมเปาหมายที่ผูรับบริการการศึกษาคือ  นักเรียน
เปนหลัก  และโดยที่การจัดการศึกษาในประเทศไทยเปนหนาที่ของรัฐ  ถึงแมรัฐจะเปดโอกาสให
เอกชนรวมรับภาระในการจัดการศึกษาไดทุกระดับแตรัฐก็ยังตองรับผิดชอบจัดการศึกษาสวนใหญ
ของประเทศ  การศึกษาสวนใหญจึงเปนบริการของรัฐ  สถานศึกษาสวนมากจึงมีฐานะเปน
หนวยงานของรัฐ  บุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดแก  ครู  อาจารย  เจาหนาที่  และผูบริหารการศึกษา
ระดับตาง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ จึงมีฐานะเปนขาราชการฝายพลเรือน  การบริหารงานบุคคลจึง
อยูภายในกรอบของการบริหารงานบุคคลภาครัฐกิจ  เชนเดียวกับขาราชการฝายพลเรือนอ่ืน21 

 
 
 

                                                           
กกกกกกกก20Castetter  อางถึงใน  ไพศาล  ลับบัวงาม, “ความพึงพอใจและความคาดหวังในการ
บริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545),  18-32.  
กกกกกกกก21มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารบุคลากรใน
โรงเรียน, พิมพคร้ังที่ 16 (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2545), 10. 
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การปฏิบตัิงานสถานศึกษา 
 

ขอบขายงานในโรงเรียน 
กกกกกกกกอมรา  เล็กเริงสินธุ  ไดสรุป งานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สําคัญไว 4 สวน คือ   
กกกกกกกก1) งานวิชาการ  เปนงานหลักของโรงเรียนมัธยมศึกษา  งานดานนี้จะควบคุมดานการ
เรียนการสอน  การจัดหาและการใชส่ือการเรียนการสอน  การจัดหาบุคลากรในการสอน  การจัด
แผนการเรียน  การจัดตารางเรียน  การนิเทศการศึกษา  การสอนซอมเสริม  การวัดผลประเมินผล  
กกกกกกกก2) งานกิจการนักเรียน  ไดแก  การดําเนินการดานตางๆ ที่เปนการบริการนักเรียน  เชน  
บริการแนะแนว  งานสวัสดิภาพนักเรียน  งานสงเคราะหนักเรียน   
กกกกกกกก3) งานบุคลากร  การจัดการดานนี้จะครอบคลุมเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติ  การ
จัดหา  การอบรมและการสรางขวัญและกําลังใจของบุคลากร  
กกกกกกกก4) งานธุรการ  เปนงานที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนงานวิชาการการเรียนการสอน  การจัดการ
ดานนี้ประกอบดวยงานสารบรรณ  งานทะเบียน  การเงินและงบประมาณ  การดูแลอาคารสถานที่  
การประชาสัมพันธ22 

กกกกกกกกสมเดช  สีแสง  ไดประมวลบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของขาราชการครูไว  
ประกอบดวย  
กกกกกกกก1) งานปฏิบัติการสอน   
กกกกกกกก2) งานสงเสริมการสอน  คืองานที่เกี่ยวกับงานตาง ๆ ดังนี้  งานตรวจงานนักเรียน  งาน
เตรียมการสอนและอุปกรณการสอน  งานสอนซอมเสริม งานสํารวจการมาเรียนของนักเรียน  งาน
ดูแลความพรอมของหองเรียน  งานควบคุมแถวและกิจกรรมหนาเสาธง งานที่เกี่ยวของกับการ
วัดผลและประเมินผล งานประชุมปรึกษางาน งานจัดทําสมุดรหัสงาน(ป.01) งานจัดทําบัตรสุขภาพ  
งานติดตอผูปกครองและงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย23

 
 
 

                                                           
กกกกกกกก22อมรา  เล็กเริงสินธุ, หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา,  ( กรุงเทพมหานคร : ฝาย
เอกสารและตํารา  สถาบันราชภัฎสวนดุสิต , 2540), 173. 
กกกกกกก 23สมเดช  สีแสง, คูมือบริหารโรงเรียนประถมศกึษา ( ฉบับปรับปรุงใหม 2541 )  
( ชัยนาท : ชมรมพัฒนาความรูดานระเบยีบกฎหมาย, 2541), 45. 
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กกกกกกกกและ แรมเซเยอร กับคณะ (Ramseyer, and others) ไดทําการวิจัยและสรุปงานการศึกษา
ไว 8 ประเภท คือ     
กกกกกกกก1) การพัฒนาการสอนและหลักสูตร   
กกกกกกกก2) การบริหารกิจการนักเรียน   
กกกกกกกก3) การเปนผูนําชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู   
กกกกกกกก4) การบริหารงานบุคคล   
กกกกกกกก5) การบริหารงานเกี่ยวกับอาคาร  สถานที่  และบริเวณโรงเรียน   
กกกกกกกก6) การจัดการเกี่ยวกับรถหรือเรือหรือถนนหนทาง  ที่นักเรียนตองใชในการมาโรงเรียน
และกลับบาน   
กกกกกกกก7) การจัดระบบบริหารการศึกษาและระบบการบริหารโรงเรียน   
กกกกกกกก8) การบริหารงานธุรการ  การเงิน  และบริการตาง ๆของโรงเรียน24 

 
คุณลักษณะของครูท่ีดี 
กกกกกกกกศักรินทร  สุวรรณโรจน  ไดสรุปคุณลักษณะของครูตามแนวพระราชดําริ  ไวดังนี้ ครู
ตองเนนที่คุณธรรม  ครูจะตองประพฤติตัวใหเปนที่รักเคารพของนักเรียน ครูตองอดทน  เสียสละ  
และมีความเมตตา  ครูไมควรมุงยศศักดิ์  ความร่ํารวยและผลตอบแทนทางวัตถุ  และครูตองยึดมั่น
ในความดี25 

กกกกกกกกสุดา  ทัพสุวรรณ  กลาววา  บทบาทของขาราชการครูที่เด็กนักเรียนสมัยใหมตองการ  
ควรมีลักษณะ ดังนี้ ดานบุคลิกภาพของครู  ซ่ึงมีอิทธิพลตอความคิด  ความรูสึกของนักเรียน  ซ่ึง
นักเรียนมักจะบอกลักษณะที่เด็กชอบวาควรจะมีลั

                                                          

กษณะ ดังนี้ คือ แตงกายดี เหมาะสม ทันสมัย  
น้ําเสียงไพเราะ ชัดเจน  มีอารมณขัน  ไมมองความผิดของนักเรียนเปนเรื่องใหญโตจนกระทั่งให
อภัยไมได  สุภาพออนโยน  มีความเปนมิตร  มีความยุติธรรม  รักและศรัทธาในอาชีพครู  การ
ปฏิบัติการสอน  มีสวนเกี่ยวของในการสรางความสัมพันธ และทําลายความสัมพันธระหวางครูกับ
นักเรียนไดเชนเดียวกัน ไดแก การเตรียมการสอนที่ดีจะชวยใหนักเรียนมีความศรัทธาในตัวครู  ไม
หวงวิชาความรู พรอมจะถายทอดใหศิษยอยางเต็มความสามารถ ควบคุมชั้นเรียนไดเรียบรอย  ตรวจ

 
กกกกกกกก24John A. Ramseyer and others, Factors Affecting Educational  Adminnistretion 
CPEA  series (Columbus  Ohio : College of Education,  Ohio State University, 1955), 35. 
กกกกกกกก25ศักรินทร  สุวรรณโรจน, “ครูตามแนวพระราชดําริ,” ใน 107 ป กระทรวงศึกษาธิการ,   
( กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 ), 67-74. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 40

งานนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  มีการประเมินผลเปนระยะๆ เพื่อจะไดทราบวา นักเรียนมีปญหา
ตรงจุดใดครูจะไดแกไขไดทัน  ใหอิสระและเสรีภาพแกนักเรียนพอสมควรในการแสดงความคิดทั้ง
ในและนอกชั้นเรียน  รูหลักในการอบรมใหนักเรียนเปนคนดี  ไมจุกจิกจูจี้  รักษาความลับของ
นักเรียนไวเปนสวนตัว26 

กกกกกกกกสวน อรนุช โพชนุกูล  กลาวถึงลักษณะครูไว ดังนี้ เปนผูมีนวัตกรรมสูง  รูจักคิด  รูจัก
ทํา  รูจักวิจัย  และสรรหาความรูความชํานาญใหม ๆ  เปนผูที่ทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาและเรียนรู
ไดอยางเต็มศักยภาพ  เปนผูมีความเปนสหวิทยาการ รอบรูวิทยาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอน  
เปนผูมีความรูดานวิชาการที่หลากหลายและไดมาตรฐาน เปนผูที่มีความสามารถใชคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเต็มที่  เปนผูที่สามารถสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา  โดยเฉพาะ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เปนผูที่มีใจรักที่จะเปนครู  มีจรรยาบรรณและเปนแบบอยางของคนรุน
ใหม  เปนผูที่เขากับสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายได27 

กกกกกกกกนอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ  ไดกําหนดลักษณะครูดีวา เพื่อเปนเกียรติภูมิและเกียรติคุณของครู ครูพึง
บําเพ็ญตนใหสมกับความเปนครู ดังนี้  
กกกกกกกก1)  มีอุดมการณและจิตวิญญาณของความเปนครู  คือ รัก ศรัทธา รักษาไวซ่ึงเกียรติคุณ 
เกียรติศักดิ์และหนาที่ของความเปนครู มุงมั่นประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณครู   ศึกษาหาความรู  
ความเขาใจใหถองแทในกฎหมาย  กฎ  ระเบียบที่เกี่ยวกับขาราชการครูและทิศทางการพัฒนา
การศึกษาของรัฐบาล  ศึกษา  เรียนรู  เขาใจในศิษย  มีเมตตากรุณา  รับฟงความคิดเห็น  อุทิศเวลา
ใหกับศิษย  ไมละทิ้งการสอน  ติดตามแกไขปญหา  พัฒนาการเรียนรูและความประพฤติของศิษย
ทุกคน ประพฤติและปฏิบัติตอผูรวมวิชาชีพดวยการยกยอง  ใหเกียรติเคารพศักดิ์ศรี  สิทธิ  หนาที่  
ชวยเหลือเกื้อกูล  สรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในหมูคณะ ตระหนักในบทบาทและคุณคาของความ
เปนครูของแผนดิน ติดตามใครครวญปญหาและแนวทางพัฒนาเยาวชนประชาชน  ชุมชน  และชาติ
บานเมือง  เสนอแนะ ช้ีทางที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดการแกปญหาและการพัฒนา   

                                                           
กกกกกกกก26สุดา  ทัพสุวรรณ,  “บานกับโรงเรียน,” วารสารบริหารการศึกษา  มศว. 1(2545) : 24-
25. 
กกกกกกกก27อรนุช  โพนุชกูล,  “ครูกับหนาที่และบทบาทใหมที่เปลี่ยนไป,” วารสารวิชาการ, 
5(2545) : 43. 
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กกกกกกกก2) ตั้งใจปฏิบัติงานหนาที่ครูโดยสมบูรณดวยหลักธรรมและหลักวิชาชีพครู  ไดแก สอน 
ฝก อบรมบมนิสัยและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ศีลธรรมของนักเรียนตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตรการศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางใหนักเรียนมีศักยภาพ  พัฒนาความรู  ความสามารถ
สังคม  คุณธรรม  จริยธรรม  ศีลธรรมและจิตใจอยางสมบูรณ  เขารวมในการจัดกิจกรรมการศึกษา
และกิจกรรมนักเรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนาเยาวชน ประชาชนทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม
ในชุมชน  ยึดมั่น  ประพฤติปฏิบัติตามพันธกิจ  นโยบาย  กฎ  ระเบียบของสถานศึกษา  เสียสละ  
รวมปฏิบัติงานในกิจการของสถานศึกษา  สรางสรรคเกียรติคุณ  ช่ือเสียง  ความเจริญกาวหนาให
สถานศึกษา  ศึกษา คนควา วิจัย  เผยแพร เพื่อพัฒนางานของตนและของสวนรวมใหเจริญกาวหนา
อยางตอเนื่อง เต็มกําลังความสามารถ  
กกกกกกกก3) เพียรพัฒนาตนเองตลอดชีวิตทั้งทางคุณธรรม จริยธรรม  ศีลธรรม  ทางวิชาการและ
ทางวิชาชีพ ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติหนาที่และการดําเนินชีวิตใหสมกับ
การเปนปูชนียบุคคลของสังคม  ไดแก มีอุดมการณของชีวิต  มุงหวังความเจริญกาวหนาในชีวิต 
พัฒนาความรู ความสามารถในทางวิชาการ  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ศีลธรรม  ประพฤติปฏิบัติ
ตามศีลธรรม  ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาอยางเครงครัด  ดําเนินชีวิตตามครรลองของ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย  มีจิตสํานึกสาธารณะ  มีความซื่อสัตยสุจริต  มีความรับผิดชอบตอ
สังคม หมั่นบําเพ็ญประโยชน ชวยเหลือเกื้อกูลสังคม มีมนุษยสัมพันธที่ดี  ปฏิบัติตนใหเปนที่นา
เคารพ  นานับถือดวยเปนผูทรงคุณความรู  ความสามารถและคุณธรรม  ศรัทธา  ยึดมั่นในการ
ปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ปฏิบัติงานและอยู
รวมกับบุคคลอื่นดวยวิถีทางประชาธิปไตย  ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบของ
บานเมือง  กติกาสังคม  ใฝใจในการรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิตของตนและครอบครัว  ประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเกิดความสงบสุข 
กกกกกกกก4) เปนพลังสําคัญของชุมชนในการแกปญหาและพัฒนาการศึกษา  เศรษฐกิจ สังคม  
ของชุมชน  ชาติบานเมือง  ไดแก  ศึกษา  วิเคราะหปญหาและความตองการเพื่อพัฒนาการศึกษา 
เศรษฐกิจ  สังคมของชุมชน  ดําเนินการและเสนอแนะใหมีการดําเนินการทางการศึกษา  เศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อความเจริญกาวหนาของชุมชน   ชาติ บานเมือง รวมมือกันพัฒนาการศึกษา  
โดยเฉพาะพัฒนาหลักสูตร  และกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  
สังคมปจจุบันอยางแทจริง  และรวมมือกันดําเนินการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ในรูปแบบ
และวิธีการตาง ๆ ใหกับเยาวชน  ประชาชนตามสภาพปญหาและความตองการของสังคม  เปนผูนํา  
ผูรวมงานในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม  โดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจพอเพียง  จิตสํานึก
สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติ  แหลงน้ํา การคมนาคม  ส่ิงแวดลอม การอาชีพ การตลาด  
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เทคโนโลยีที่เหมาะสม  รวมกิจกรรมในงานของชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย  การปกครองและ
วัฒนธรรม  ประเพณี  เพื่อใหงานเหลานั้นบรรลุผลสัมฤทธิ์  สนใจเปนกรณีพิเศษเพื่อรับทราบ
เหตุการณความเคลื่อนไหวอันอาจเปนอันตรายตอชุมชน ชาติบานเมือง  ดําเนินการตามความ
เหมาะสมเพื่อขจัดภยันตรายเหลานั้นเพื่อความมั่นคงของชาติ28

 

แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 
กกกกกกกกจรรยาบรรณขอที่ 1  ครูตองรักและเมตตาศิษย  โดยใหความเอาใจใส  ชวยเหลือ 
  สงเสริมใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา 
กกกกกกกกจรรยาบรรณขอที่ 2  ครูตองอบรม  ส่ังสอน  ฝกฝน  สรางเสริมความรู  ทักษะและนิสัย 
ที่ถูกตองดีงาม ใหแกศิษยอยางเต็มความสามารถ  ดวยความบริสุทธิ์ใจ 
กกกกกกกกจรรยาบรรณขอที่ 3  ครูตองประพฤติปฏิบัติตนแบบอยางที่ดีแกศิษยทั้งกาย วาจาและใจ 
กกกกกกกกจรรยาบรรณขอที่ 4  ครูตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอการเจริญทางกาย สติปญญา  
จิตใจ  อารมณและสังคมของศิษย 
กกกกกกกกจรรยาบรรณขอที่ 5  ครูตองไมแสวงหาผลประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษย ใน
การปฏิบัติหนาที่ตามปกติ และไมใหศิษยกระทําการใด ๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิ
ชอบ 
กกกกกกกกจรรยาบรรณขอที่ 6  ครูยอมพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ  ดานบุคลิกภาพ แล 
ะวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองอยูเสมอ 
กกกกกกกกจรรยาบรรณขอที่ 7  ครูยอมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเปนสมาชิกขององคกร
วิชาชีพครู 
กกกกกกกกจรรยาบรรณขอที่ 8  ครูพึงชวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค 
กกกกกกกกจรรยาบรรณขอที่ 9  ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาภูมิ
ปญญาและวัฒนธรรมไทย29

 
 

                                                           
กกกกกกกก28 กระทรวงศึกษาธิการ. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา,  คูมือครู ครูดี  ผูพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, 2547), 1-8. 
กกกกกกกก29สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, “มาตรฐานวิชาชีพครู, ”  มิถุนายน 2548. (อัดสําเนา) 
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วิชาชีพทางการศึกษา 
กกกกกกกกวิชาชีพทางการศึกษา  ซ่ึงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546 
กําหนดใหเปน วิชาชีพควบคุมนั้น  หมายถึง  วิชาชีพที่ทําหนาที่หลักดานการเรียนการสอนและการ
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาปฐมวัย  ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน  และการ
บริหารการศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา  
ใหบริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน  การนิเทศ  และการบริหาร
การศึกษาในหนวยงานการศึกษาตาง ๆ ประกอบดวย  1) วิชาชีพครู  2) วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา      
3) วิชาชีพผูบริหารการศึกษา  4) วิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง       
( ประกาศกฎกระทรวง  การประกอบวิชาชีพควบคุม  พ.ศ. 2549  กําหนดใหวิชาชีพนิเทศเปน
วิชาชีพควบคุม  มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ  2549 ) 
กกกกกกกกผูจะประกอบวิชาชีพดังกลาว  ตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภากอน  
จึงจะสามารถประกอบวิชาชีพได  ยกเวนเฉพาะผูที่กฎหมายอนุญาตไวไมใหตองมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ  และเมื่อเขาสูวิชาชีพแลวจะตองประกอบวิชาชีพภายใตบังคับแหงขอจํากัดและ
เงื่อนไข  รวมทั้งตองปฏิบัติงานและประพฤติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
ทั้งนี้  เพื่อใหการประกอบวิชาชีพควบคุมเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดปญหา30 

 
มาตรฐานวิทยฐานะครู 
กกกกกกกก1. ครูปฏิบัติการ  ตองจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ  ดวยวิธีการที่ 
หลากหลาย แตยังตองอาศัยคําแนะนําเพื่อใหเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ 
กกกกกกกก2. ครูชํานาญการ  ตองมีการศึกษาวิจัยพัฒนาหลักสูตร  โดยวิทยาการใหม ๆ วิเคราะห 
ผูเรียนอยางเปนระบบ  พัฒนาตนเอง  องคกรและทํางานเปนทีม 
กกกกกกกก3. ครูเชี่ยวชาญ  ตองคิดนวัตกรรมใหม ๆ มาพัฒนา  พรอมทั้งสามารถเผยแพรความรู  
ใหคําปรึกษาแกเพื่อนครูได  พัฒนานักเรียนใหเกิดผลโดยตรงตอครอบครัว  ทํางานเปนทีมอยาง
ตอเนื่อง 
กกกกกกกก4. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ เปนผูนําและสรางผูนําในการคิดนวัตกรรมมาพัฒนาหลักสูตร 

                                                           
กกกกกกกก30คุรุสภา,  “มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา,” ใน คูมือการประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว , 2549), 15.  
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กระบวนการเรียนการสอน  สรางองคความรูใหมที่นําไปใชอางอิงได  เปนผูนําในการแกปญหาและ
วางระบบปองกันปญหา31 

 
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  พ.ศ. 2537  ของคุรุสภา 
กกกกกกกกมาตรฐานที่ 1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 
กกกกกกกกการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง  การศึกษาคนควา
เพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และ การเขารวมกิจกรรมทางวิชาการที่องคการ
หรือหนวยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น  เชน  การประชุม  การอบรม  การสัมมนา และการประชุม
ปฏิบัติการ  เปนตน  ทั้งนี้ตองมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 1 แสวงหาความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครูอยูเสมอ ไดแก การศึกษาเอกสาร 
ตํารา และส่ือตาง ๆ  และ การเขารวมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาชีพครู 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 2 มีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพครู  ไดแก การเปนสมาชิกและการเขา
รวม  กิจกรรมขององคกร สมาคม ชมรมที่สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู   นอกเหนือจากที่ทาง
ราชการจัดตั้ง การเปนผูดําเนินการหรือมีสวนรวมในการดําเนินการกิจกรรมขององคกรวิชาชีพครู 
และการเผยแพรความรูทางวิชาการ 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 3  เปนผูนําในการพัฒนาวิชาชีพครู  ไดแก  เปนกรรมการ อนุกรรมการ 
หรือคณะทํางานขององคกร สมาคม ชมรม ที่สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู  นอกเหนือจากที่ทาง
ราชการจัดตั้ง  เปนวิทยากรการประชุม อบรม สัมมนาหรือกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครู  เปนผูจัดทําและเสนอรายงานทางวิชาการในการประชุม อบรม สัมมนา  และมีผลงาน
ทางวิชาการเผยแพรอยูเสมอ 
กกกกกกกกมาตรฐานที่ 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน 
กกกกกกกกการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน  หมายถึง  การ
เลือกอยางชาญฉลาดดวยความรักและหวังดีตอผูเรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมอื่น ๆ ครูตองคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 1  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นแกผูเรียนเฉพาะใน
ดานการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ไดแก เปนกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถของผูเรียนไดจริง เปน

                                                           
กกกกกกกก31สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, “มาตรฐานวิชาชีพครู, ”  มิถุนายน  2548. (อัดสําเนา) 
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กิจกรรมสรางนิสัยในการลงมือปฏิบัติแกผูเรียน และ เปนกิจกรรมสรางคุณธรรมที่มีผลใหผูเรียน
ปฏิบัติตาม 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียนทั้งในดาน
การเรียนการสอนในชั้นเรียน รวมไปถึงกิจกรรมเสริมความรู และกิจกรรมเสริมหลักสูตร (โดย
พิจารณาจากการเลือกปฏิบัติกิจกรรมเสริมตามลําดับความสําคัญกอนหลัง โดยใหความสําคัญกับ
กิจกรรมที่มีผลตอเด็กโดยตรง มากกวากิจกรรมที่มีผลตอเด็กโดยออม ) 
กกกกกกกกคณุภาพระดับ 3  ตัดสินใจปฏิบัติงานทุกดานในหนาที่ครูใหสอดคลองสัมพันธกัน และ
สงผลโดยตรงตอการพัฒนาผูเรียนทุกดาน  ไดแก  กิจกรรมทุกอยางมีความสัมพันธกับพัฒนาการ
ของผูเรียน กิจกรรมและงานตางๆในหนาที่ครูสงผลตอการพัฒนาความสามารถของผูเรียนทุกดาน  
กิจกรรมและการปฏิบัติงานตางๆแสดงถึงความสัมพันธในการพัฒนาความสามารถของผูเรียนอยาง
เปนระบบใหสงผลถึงตัวผูเรียนอยางชัดเจน 
กกกกกกกกมาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
กกกกกกกกการมุงมั่นพัฒนาผูเรียน  หมายถึง  การใชความพยายามอยางเต็มความสามารถของครูที่
จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความตองการ โดยวิเคราะห 
วินิจฉัยปญหาความตองการที่แทจริงของผูเรียนปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะใหไดผลดีกวาเดิม 
รวมทั้งการสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละคนอยางเปนระบบ 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 1  มีการแกไขขอบกพรองของผูเรียน  ไดแก การตรวจสอบขอบกพรอง
ของผูเรียนโดยใชเนื้อหาวิชาเปนหลัก  และ การสอนซอมเสริมตามขอบกพรองของผูเรียน 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 2  มีการแกไขขอบกพรองของผูเรียน และพัฒนาความสามารถของ
ผูเรียนใหสูงขึ้นกวาเดิม  ไดแก  การตรวจสอบขอบกพรองของผูเรียน โดยใชพัฒนาการของผูเรียน
ดานตาง ๆ เปนหลัก  และการจัดกิจกรรมเสริมความสามารถของผูเรียนโดยการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
ตามดานที่บกพรองอยางเหมาะสม 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 3  พัฒนาความสามารถของผูเรียนใหสูงขึ้นเต็มขีดความสามารถของแต
ละคนอยางเปนระบบ  ไดแก  การวิเคราะหจุดเดน จุดดอยของผูเรียนเปนรายคน   เปนราย
สมรรถภาพ  การจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถของผูเรียนเหมาะสม และเต็มศักยภาพ ตามลาํดบั
ขั้นการพัฒนา  การตอบสนองความถนัด ความสนใจของผูเรียนรายบุคคล โดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูหลายรูปแบบ อยางเปนระบบ 
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กกกกกกกกมาตรฐานที่ 4  พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
กกกกกกกกการพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช ปรับปรุง 
หรือสรางแผนการสอน บันทึกการสอน หรือ เตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถนําไปใช
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 1  เลือกใชแผนการสอนที่มีอยูไดอยางเหมาะสม  ไดแก  แผนการสอนที่
ใชมีองคประกอบตางๆครบถวนสัมพันธกัน  แผนการสอนที่ใชเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และ 
แผนการสอนที่ใชเนนกิจกรรมการปฏิบัติตามกระบวนการแสวงหาความรูและการสรางความรู 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 2  ปรับปรุงแผนการสอนที่มีอยูใหสอดคลองกับขอจํากัดของผูเรียน ครู
และสถานศึกษา  ไดแก  แผนการสอนที่ปรับปรุงมีองคประกอบตาง ๆ ครบถวนสัมพันธกัน 
แผนการสอนที่ปรับปรุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  โดยใหผูเรียนปฏิบัติจริงมากขึ้น และ แผนการ
สอนที่ปรับปรุงสอดคลองกับความสามารถของผูเรียน และขอจํากัดของสถานศึกษา 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 3  สรางและพัฒนาแผนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดคนหาคําตอบดวย
ตนเอง ไดแก แผนการสอนที่สรางและพัฒนาขึ้นมีองคประกอบตาง ๆ ครบถวน สัมพันธกัน  
แผนการสอนที่สรางและพัฒนาขึ้นเนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
ใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติและคนหาคําตอบดวยตนเอง   แผนการสอนที่สรางและพัฒนาขึ้นสอดคลอง
กับความสามารถของผูเรียน และขอจํากัดของสถานศึกษา 
กกกกกกกกมาตรฐานที่ 5  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
กกกกกกกกการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  หมายถึง  การประดิษฐคิดคน ผลิต 
เลือกใช ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ เอกสารสิ่งพิมพ เทคนิควิธีการตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนบรรลุ
จุดประสงคของการเรียนรู 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 1  เลือกใชส่ือการเรียนการสอนที่มีคุณภาพไดอยางเหมาะสม (โดย
พิจารณาจาก ความสัมพันธของสื่อการเรียนกับองคประกอบของการสอน คือผูเรียน กิจกรรมการ
เรียนรู และ จุดประสงคการเรียนรู) 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 2  ใชส่ือการเรียนการสอนประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนได
เหมาะสม และใหผูเรียนมีสวนรวม  ไดแก ความเหมาะสมของสื่อกับผูเรียน กิจกรรม และ
จุดประสงคการเรียนรู  ผู เรียนมีสวนรวมในการใชและบํารุงรักษา  ส่ือมีความหลากหลาย 
ตอบสนองความแตกตางของผูเรียน  เนนการลงมือปฏิบัติของผูเรียน  และผูเรียนไดใชส่ือการเรียน
การสอนตามความรูสึกนึกคิด และ การตัดสินใจของตนเอง 
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กกกกกกกกคุณภาพระดับ 3  คิดคน ผลิต และปรับปรุงส่ือการเรียนการสอนที่มีผลตอการเรียนรู 
และใหผูเรียนมีสวนรวม  ไดแก ผูเรียนมีสวนรวมในการคิดคน ผลิต   และใชส่ือการเรียนการสอน  
ส่ือการเรียนการสอนไดมาจากวัสดุในทองถ่ิน ประเมินผลการใชส่ือและปรับปรุงใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น  และเผยแพรการใชส่ือการเรียนการสอนที่ใชไดผลแลว 
กกกกกกกกมาตรฐานที่ 6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 
กกกกกกกกการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวร  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนที่มุงเนน
ใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรูตามสภาพความแตกตางของบุคคล ดวยการปฏิบัติ
จริง และสรุปความรูทั้งหลายไดดวยตนเอง กอใหเกิดคานิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเปน
บุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 1  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดเนื้อหาเปนหลัก  ไดแก ผูสอน
เปนผูบอกความรู  ผูเรียนปฏิบัติงานตามแบบ หรือทําตามตัวอยางผูเรียนทําตามขอกําหนดหรือ
คําส่ัง 
กกกกกกกกคณุภาพระดับ 2   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดความคิดรวบยอด (Concept) เปน
หลัก  ไดแก  ผูสอนเปนผูชวยเหลือแนะนําใหผูเรียนลงมือทํางานตามกระบวนการสรางความคิด
รวบยอด  และ ผูเรียนคนหาความรูและสรุปความคิดรวบยอดไดเองตามคําแนะนํา 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 3  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดกระบวนการและการสรางนิสัย
เปนหลัก  ไดแก  ผูสอนเปนผูกระตุนใหผูเรียนคนหาความรูและพัฒนาความรูใหสมบูรณยิ่ง ๆ ขึ้น 
โดยการใชสถานการณตาง ๆ อยางหลากหลาย  ผูเรียนเลือกและปฏิบัติงานตามศักยภาพ ผูเรียน
ประเมินตนเองและปรับปรุงตนเอง และการเรียนการสอนมุงเนนการสรางนิสัยการปฏิบัติจนเปน
บุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป 
กกกกกกกกมาตรฐานที่ 7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
กกกกกกกกการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางเปนระบบ  หมายถึง การรายงาน
ผลการพัฒนาผูเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนใหครอบคลุมสาเหตุ ปจจัย และ การ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของ  โดยครูนําเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด  ดังนี้ 
กกกกกกกก1.  ปญหาความตองการของผูเรียนที่ตองการไดรับการพัฒนาและเปาหมายของการ 
พัฒนาผูเรียน 
กกกกกกกก2.  เทคนิค วิธีการ หรือ นวัตกรรมการเรียนการสอนที่นํามาใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
ของผูเรียน และขั้นตอนวิธีการใชเทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ    
กกกกกกกก3.  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กําหนดที่เกิดกับผูเรียน 
กกกกกกกก4.  ขอเสนอแนะแนวทางใหม ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหไดผลดียิ่งขึ้น 
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กกกกกกกกคุณภาพระดับ 1 เปนรายงานการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในภาพรวมของกลุมผูเรียน 
หรือหองเรียนที่รับผิดชอบ  ไดแก ขอมูลสภาพปญหา ความตองการ และเปาหมายในการพัฒนาที่
เปนภาพรวมกลุมใหญ หรือผูเรียนทั้งหอง เทคนิค วิธีการ นวัตกรรมที่นําเสนอเปนเทคนิคที่ใชกับ
ผูเรียนเปนแบบเดียวกันทั้งหอง  รายงานผลการใชเทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรม เปนภาพรวมของ
การพัฒนาผู เรียนทั้งหอง  และขอเสนอแนะใหม ๆ เปนการเสนอในการปฏิบัติตอนักเรียน
เหมือนกันทั้งหอง 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 2  เปนรายงานการพัฒนาคุณภาพที่แสดงถึงการพัฒนาผูเรียนจําแนกเปน
กลุมตาง ๆ ของหองเรียนที่รับผิดชอบ  ไดแก  ขอมูลสภาพปญหา ความตองการ และเปาหมายของ
การพัฒนาผูเรียนที่จําแนกเปนกลุมเกง กลุมปานกลาง กลุมออน หรือ กลุมเฉพาะอยางอื่น ๆ 
เทคนิค วิธีการ นวัตกรรมที่นําเสนอในการพัฒนาผูเรียนสนองตอบตอสภาพของผูเรียนรายกลุม   
รายงานผลการใชเทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรม แสดงผลการพัฒนาผูเรียนรายกลุม และ ขอเสนอ
ในการพัฒนาผูเรียนสอดคลองตอการพัฒนาในแตละระดับผูเรียน 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 3 เปนรายงานการพัฒนาคุณภาพที่แสดงถึงการพัฒนาผูเรียนจําแนกเปน
รายบุคคล  ไดแก  ขอมูลสภาพปญหา ความตองการ และเปาหมายการพัฒนาผูเรียนที่จําแนกเปน
รายบุคคล  เทคนิค วิธีการ นวัตกรรมที่นําเสนอในการพัฒนาผูเรียนสนองตอบตอสภาพความ
แตกตาง ความสนใจและความตองการของผูเรียนรายบุคคลรายงานผลการใชเทคนิค วิธีการ หรือ
นวัตกรรม แสดงถึงพัฒนาการของผูเรียนรายบุคคล  ขอเสนอแนะในการพัฒนาผูเรียนรายบุคคล 
กกกกกกกกมาตรฐานที่ 8  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 
กกกกกกกกการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติใน
ดานบุคลิกภาพทั่วไป การแตงกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเปนครูอยาง
สม่ําเสมอ ที่ทําใหผูเรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเปนแบบอยาง 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 1  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในดานตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ  ไดแก การ
แตงกายสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ  การใชวาจาสุภาพ  มีความประพฤติเรียบรอย มี
ความเมตตากรุณาตอผูเรียน  และรับผิดชอบปฏิบัติงานอยางขยันขันแข็ง 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 2  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีอยางสม่ําเสมอ  ใหคําแนะนําและแกไข
ขอบกพรองในลักษณะสรางสรรค ตลอดจนสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน  ไดแก  การ
ใหคําแนะนํา  การเชิญชวนใหปฏิบัติ  การแกไขขอบกพรอง  และการสอดแทรกในกระบวนการ
เรียนการสอน 
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กกกกกกกกคุณภาพระดับ 3 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี จนผูเรียนเกิดศรัทธาและปฏิบัติตนตาม
แบบอยางที่เลือกสรรแลวเปนปกตินิสัย  ไดแก  เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของครูในสถานศึกษาเปดโอกาสใหผูเรียนตัดสินในเลือกพฤติกรรมของตนเอง เสริมแรง
ทางบวกแกผูเรียน  และเผยแพรวิธีการที่ถูกตองในการสรางคุณธรรม 
กกกกกกกกมาตรฐานที่ 9  รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
กกกกกกกกการรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศกึษาอยางสรางสรรค  หมายถึง  การตระหนักถึง 
 ความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถ ใหความรวมมือในการปฏิบัติ    
กิจกรรมตาง ๆ ของเพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจ  เพื่อใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา และ รวม
รับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาํนั้น 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 1  ปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดครบถวน  ไดแก ความเขาใจ
งานความสําเร็จของงาน  ความเต็มใจรับผลกระทบของงาน 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 2  อาสาเขารวมปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามความรูความสามารถ และ
ความถนัด ใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา  ไดแก  การเขารวมวางแผนและแบงงานกันทํา การ
ปฏิบัติงานอยางสรางสรรคโดยยึดประโยชนของสวนรวม  ความพึงพอใจในบทบาทของตนที่ชวย
ใหผลงานบรรลุเปาหมาย  และผลงานของสถานศึกษาบรรลุเปาหมาย 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 3  มุงมั่นพัฒนางานและสถานศึกษาอยางเปนระบบ จนเปนนิสัยไดแก 
การเปนผูนําในการวางแผนพัฒนาตามเปาหมายอยางครอบคลุม และสัมพันธกับงานอื่นที่เกี่ยวของ 
การเปนผูนําในการพัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ การชวยเหลือและพัฒนา
ผูรวมงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและกลุม แลวนํามาปรับปรุงพัฒนางาน 
กกกกกกกกมาตรฐานที่ 10  รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน 
กกกกกกกกการรวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน  หมายถึง  การตระหนักในความสําคัญ 
รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และรวมมือปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา ใหชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซ่ึงกันและกัน และปฏิบัติงาน
รวมกันดวยความเต็มใจ 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 1 ปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนตามที่ไดรับมอบหมายได
ครบถวนบรรลุวัตถุประสงคของงาน  ไดแก ความรูความเขาใจงานที่ไดรับมอบหมาย  ความสําเร็จ
ของงานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ความเต็มใจรับผลกระทบของงาน 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 2  อาสาเขารวมปฏิบัติงานทางการศึกษาที่เกี่ยวกับชุมชนตามความรู
ความสามารถหรือความถนัด  ไดแก  การเขารวมวางแผนและแบงงานกันทํา  การปฏิบัติงานอยาง
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สรางสรรค   โดยยึดถือประโยชนของสวนรวม  ความพึงพอใจในระหวางการปฏิบัติงาน  ความพึง
พอใจในบทบาทของตนที่ชวยใหผลงานบรรลุเปาหมาย 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 3  มุงมั่นพัฒนางานการศึกษาเพื่อชุมชน และรวมมือกันพัฒนาการศึกษา 
เพื่อพัฒนาชุมชนอยางเปนระบบ เปนนิสัย  ไดแก  การเปนผูนําในการวางแผนพัฒนาชุมชนท่ี
ครอบคลุมและสัมพันธกับงานอื่นที่ เกี่ยวของ  การเปนผูนําในการพัฒนางาน  ทําใหงานมี
ประสิทธิภาพเปนระบบ  ชวยเหลือและพัฒนาผูรวมงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
และกลุม แลวนํามาปรับปรุงพัฒนางาน 
กกกกกกกกมาตรฐานที่ 11  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
กกกกกกกกการแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา หมายถึง การคนหา สังเกต จดจํา และ
รวบรวมขอมูลขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดานโดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
สามารถวิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผล และใชขอมูลประกอบการแกปญหาพัฒนาตนเอง พัฒนา
งาน และพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 1  สามารถแสวงหาขอมูล ขาวสารที่จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน 
และนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได ไดแก การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับสภาพทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมในระดับทองถ่ิน ในระดับประเทศ และระดับโลก (โดยการพิจารณาจาก
การมีขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบัน) 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 2  สามารถรวบรวมขอมูลขาวสารที่จําเปนและนํามาใชในการปรับปรุง
การเรียนการสอนได  ไดแก  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยี เทคนิค วิธีการ นวัตกรรมตางๆที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและวิชาชีพครู(โดยการพิจารณาจากการวิเคราะหขอมูลและนํามาใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน) 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 3  สามารถจัดระบบขอมูลขาวสาร นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนไดเปนปกตินิสัย  ไดแก  การจัดระบบขอมูลขาวสารได  การใหบริการขอมูลขาวสารได  
การนําขอมูลขาวสารมาใชในการพัฒนาอยางเปนระบบ 
กกกกกกกกมาตรฐานที่ 12  สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 
กกกกกกกกการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู  หมายถึง  การสรางกิจกรรมการเรียนรู  โดยการนํา
ปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียน และการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ใน
โรงเรียน มากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรู เพื่อนําไปสูการพัฒนาของผูเรียนที่ถาวร   เปนแนวทาง
ในการแกปญหาของครูอีกแบบหนึ่ง  ที่จะนําเอาวิกฤติตาง ๆ มาเปนโอกาสในการพัฒนา ครู
จําเปนตองมองมุมตาง ๆ ของปญหา แลวผันมุมของปญหาไปในทางการพัฒนา    กําหนดเปน
กิจกรรมในการพัฒนาของผูเรียน ครูจึงตองเปนผูมองมุมบวกในสถานการณตาง ๆ ได   กลาที่จะ
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เผชิญปญหาตาง ๆ  มีสติในการแกปญหา มิไดตอบสนองปญหาตาง ๆ ดวยอารมณหรือแงมุมแบบ
ตรงตัว   ครูสามารถมองหักมุมในทุก ๆ โอกาส   มองเห็นแนวทางที่นําสูผลกาวหนาของผูเรียน 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 1  การพัฒนาหรือการแกปญหาและวิกฤติตาง ๆ ในลักษณะเดียว โดย
พิจารณาจาก  ไดแก  การพัฒนาหรือการแกปญหาแบบตรงตัว ใชตัวแปรตัวเดียว ลักษณะเดียว มี
สูตรตายตัว  กําหนดกิจกรรมในการพัฒนาผูเรียน หรือการแกปญหา มีทางเลือกทางเดียว ไม
คํานึงถึงองคประกอบอื่น ๆ 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 2  การพัฒนาหรือการแกปญหาใชองคประกอบรอบดาน  โดยพิจารณา
จากมีการนําองคประกอบรอบดานมาชวยในการพัฒนาหรือแกปญหา  นําเอาขอมูลมารวบรวมสราง
ทางเลือกหลาย ๆ ทาง แลวจึงเลือกทางเลือกที่ดีกวา  สรางกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียนเพื่อขจัด
ปญหาเดิมที่จะเกิดขึ้นไดในภายหนา  ใชแนวทางในการปองกันปญหาที่จะ เกิดขึ้นมากกวาการ
แกปญหา 
กกกกกกกกคุณภาพระดับ 3 สรางกิจกรรมการเรียนรูจากปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาได
อยางตอเนื่อง  ไดแก มีการนําเสนอองคประกอบตัวแปรที่เกี่ยวของทั้งระบบ  ใหผูเรียนรูจัก
ผลกระทบของการกระทําของตน ประเมินการแสดงของตนวามีผลดี มีจริยธรรม     ความงามมาก
นอยเพียงใดใหผูเรียนสรางแนวทางในการพัฒนาตนเพื่อปองกันปญหาและวิกฤติที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตไดอยางถาวร32

 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 

 
กกกกกกกกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรเปนโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการ  
จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนการนอมรําลึกถึงพระเมตตา  พระมหากรุณาธิคุณ  และเพื่อนอมเกลาถวายเปนราช
สักการะแดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีตอการศึกษาของชาติ  พระองคทรง
สงเสริมและสนับสนุนเยาวชนของชาติในทุกพื้นที่ที่พระองคเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยม  ใหไดรับ
การศึกษา  ซ่ึงสะทอนใหเห็นพระราชหฤทัยที่ทรงมุงมั่นสงเสริมและทรงเล็งเห็นความสําคัญของ
การศึกษาในการพัฒนาบุคคลและสหประเทศชาติ  กระทรวงศึกษาธิการจึงถือเปนโอกาสที่จะได
สนองพระราชปณิธาน  ดวยการจัดสรางสถานศึกษาเพื่อเปนอนุสรณสถานใหอนุชนรุนหลังได
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานสืบไป   

                                                           
กกกกกกกก32สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, “มาตรฐานวิชาชีพครู, ”  มิถุนายน  2548. (อัดสําเนา) 
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กกกกกกกกโดยจัดใหเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีลักษณะสมบูรณ   มีความพรอมในดานตางๆ   
เพื่อใหเปนโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรูทางวิชาการเปนอยางดี  มี
คุณธรรม  จริยธรรม  มีความประพฤติเปนที่พึงประสงคและสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมี
คุณภาพ    
กกกกกกกกจัดตั้งในป 2539  จํานวน 4 โรง 4  เขตการศึกษา  และป 2540 จํานวน 8 โรง 8 เขต
การศึกษา  รวม 12 โรง  12 เขตการศึกษา  รับนักเรียนจากทุกจังหวัดในเขตการศึกษาที่เรียนดีมา
เรียน  ประเภทประจํา  ไมต่ํากวารอยละ 25 ของนักเรียนทั้งหมดที่รับได  และอีกรอยละ 75 ใหรับ
นักเรียนประเภทไป - กลับ  โดยไดรับพระราชทานมงคลนาม  จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  และตามดวยช่ือจังหวัดที่เปนสถานที่ตั้ง   
กกกกกกกกการนี้สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  ไดประทานคํา
ขวัญแกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรเหมือนกันทั่วประเทศวา “นิมิตตัง  สาธุรู
ปานัง”  ความกตัญูเปนเครื่องหมายแหงคนดี 
กกกกกกกกและมีคติพจนวา “รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นําวิชาการ  สืบสานงานพระราชดําริ”           
สีประจําโรงเรียน  คือ  สีแดง – น้ําเงิน  สีแดง  หมายถึง  สีประจําวันพระราชสมภพของสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี  คือ วันอาทิตย  สีน้ําเงิน  หมายถึง  สีแทนพระมหากษัตริย   ตนไม
ประจําโรงเรียน  คือ ตนประดูแดงได33 
กกกกกกกกสํานักนายกรัฐมนตรีไดประกาศใหใชภาพเครื่องหมายราชการ  ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายราชการ  ประกอบดวย  อักษรพระนามาภิไธย ยอ ส.ว.  ลายกระหนกใตพระนามาภิไธย
ยอ  แถบโบวงกลมรอบเสมาธรรมจักร  และแถบโบชื่อโรงเรียน  มีช่ือจังหวัดอยูใตช่ือโรงเรียน 
กกกกกกกกโรงเรียนที่ไดรับประกาศจัดตั้งตามโครงการพิเศษมี  จํานวน  12  แหง  ดังนี้  
กกกกกกกกเขตการศึกษา 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร  
กกกกกกกกเขตการศึกษา 2  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ยะลา   
กกกกกกกกเขตการศึกษา 3  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  นครศรีธรรมราช   
กกกกกกกกเขตการศึกษา 4  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต   
กกกกกกกกเขตการศึกษา 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาญจนบุรี  
กกกกกกกกเขตการศึกษา 6  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ลพบุรี  

                                                           
กกกกกกกก33โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร,  “โครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี,”  วารสารกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร  1,1(พฤศจิกายน 2548) : 4. 
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กกกกกกกกเขตการศึกษา 7  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร   
กกกกกกกกเขตการศึกษา 8  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา   
กกกกกกกกเขตการศึกษา 9  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร หนองบัวลําภู   
กกกกกกกกเขตการศึกษา 10  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร รอยเอ็ด  
กกกกกกกกเขตการศึกษา 11  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  ศรีสะเกษ   
กกกกกกกกเขตการศึกษา 12  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ระยอง   
กกกกกกกกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  มีโครงการเดนๆ ที่ทํารวมกัน 
ดังตอไปนี้ 
กกกกกกกก1. โครงการจัดสรางพระราชานุสาวรีย  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ประดิษฐานที่สถานศึกษาทั้ง 12 แหง  เพื่อเปนที่เคารพสักการะของบุคลากร  และประชาชนทั่วไป   
กกกกกกกก2.  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล  โดยการรวมกลุมเครือขาย
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในทางการบริหาร  มีช่ือวา “กลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร”  ไดจัดใหมีการสัมมนาบุคลากรทั้งหมด  ปการศึกษาละ 1 คร้ัง  เพื่อแสดงนิทรรศการ  
ผลงานของโรงเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  อันจะเปนแนวทางในการบริหาร
โรงเรียนใหมีคุณภาพ  ทั้งนี้  โดยยึดพระราชดํารัสของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่วา 
“คนดีของฉันรึ  จะตองเปนคนไมพูดปด  ไมสอพลอ  ไมอิจฉาริษยา  ไมคดโกง  และไมมีความ
ทะเยอทะยานอยางบา ๆ  แตพยายามทําหนาที่ของตนใหดีในขอบเขตของศีลธรรม”  กิจกรรมตาม
โครงการดังกลาวนี้  ถือเปนการรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนสูสาธารณะในภาพรวมอีก
ทางหนึ่งอ่ืนได34

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
กกกกกกกก34โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร,  “ปญหาอุปสรรคและความตองการ
เรงดวน(จุดพัฒนา),” สารสนเทศกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  ปการศึกษา 
2547,  2547. (อัดสําเนา) 
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โรงเรียนในฝน 
 
กกกกกกกกโรงเรียนในฝน  เปนโรงเรียนที่มุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานทางการศึกษา
ของชาติ  และสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  เปนที่ยอมรับของนักเรียน  ผูปกครองและ
ชุมชน  เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตใหกับชุมชนและสังคม  มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
โดยผูบริหารที่มีวิสัยทัศนและมีความเชี่ยวชาญ  เปนโรงเรียนตนแบบในดานการพัฒนาใหกับ
โรงเรียนอื่นได35 
 
ความเปนมา 
กกกกกกกกนายกรัฐมนตรีหวงใย  ปญหาการศึกษาของไทยที่เด็กไดรับการศึกษาแลวคิดและ
วิเคราะหไมเปน ไมรักการอาน  อานหนังสือหรืออานขาว แลวคิดวิเคราะหไมเปน จึงจําเปนตองฝก
การอานตั้งแตปฐมวัย  เพื่อปูพื้นฐานใหเด็กสามารถเรียนรูดวยตนเองตลอดเวลา คิดใหเทาทันโลก
อนาคตที่จะเกิดขึ้น  การเรียนการสอนตองทําใหเด็กเติบโตดวยความเชื่อมั่น มีระบบที่ทําให
สามารถพัฒนาตัวเองตลอดเวลา  และพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพสูงสุด  เพิ่มมูลคาความเปนมนุษย
ใหสูงขึ้น  โดยมีการบูรณาการเกิดขึ้นทุกป  ที่จะทําใหเด็กรู สึกสนุกกับการเรียนรู  โดยใช
เทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรู  ที่ตองปลูกฝงให “เปน”  เพื่อไวใชคนหาความรูตลอดชีวิต  
ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง  สามารถแสดงออกและนําเสนอในเชิงสรางสรรค  เจตนารมณ
ดังกลาวจะบรรลุผลได  เด็กตองไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ  เขารับการศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน  แตโรงเรียนดังกลาวมีไมครอบคลุมทุกพื้นที่  โดยเฉพาะอําเภอในชนบทหางไกล  ซ่ึง
คนยากจนตองเรียนในเขตพื้นที่และเปนโรงเรียนขนาดเล็ก  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบ
โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2546  และกระทรวงศึกษาธิการได
พัฒนาแนวคิดและดําเนินโครงการตอไป  โดยมีหลักการและความเชื่อวา การศึกษาสามารถ
เปล่ียนแปลงสถานภาพคนจากคนจนไปเปนคนรวยได  หากไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีพื้นฐาน
การเรียนรูที่ดีที่สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต  จะสามารถพัฒนาตนเองใหเปน
แรงงานที่มีคุณภาพเปนแรงงานที่มีฝมือ  มีรายไดและคุณภาพชีวิตสูงขึ้น  สามารถหลุดพนจากวงจร
ความยากจนได  อันเปนความมุงมั่นของรัฐบาล โดยพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนที่ประชาชน

                                                           
กกกกกกกก35สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กาญจนบุรี เขต 3,  “1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝน,” 
วารสารประชาสัมพันธ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 3 1( ธันวาคม  2546 ) : 7.  
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ใฝฝนอยากใหบุตรหลานไดเขาเรียน  ในโรงเรียนที่ดีที่มีคุณภาพ   โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่ง
โรงเรียนในฝน จะชวยสายฝนใหเปนจริงได36

 
นโยบายหนึ่งอําเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝน 
กกกกกกกกเปนโครงการพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ อําเภอทั่วประเทศ  จํานวน 795 โรงเรียน ใน
จํานวน 795 อําเภอ  โดยใหแตละอําเภอ  มี 1 โรงเรียน  ซ่ึงนโยบายหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนนี้  
จะเนนการปูพื้นฐานการเรียนรูใหกับเด็ก  ตั้งแตวัยปฐมวัยใหรูจักการวิเคราะหเปนและรูจักใช
ความคิด  พิจารณาในเรื่องที่เราสนใจ รวมทั้งเปนการชวยผูปกครองอีกทางดานหนึ่งดวย กลาวคือ
ในบางเรื่องที่ผูปกครองไมมีความรูความสามารถ ก็อาจจะไมสามารถที่จะสอนบุตรหลานได ก็จะ
ไดมีกิจกรรมเสริมสมรรถภาพ  ประกอบกับในปจจุบันโรงเรียนดีมีมาตรฐาน  มักจะรวมกันอยูใน
เขตกรุงเทพมหานครและในเมืองใหญ ๆ สวนในเขตอําเภอตาง ๆ ในตางจังหวัดยังขาดแคลน  
โรงเรียนที่มีคุณภาพ อีกทั้งเด็กในชนบทมีความยากจน ผูปกครองไมมีความสามารถที่จะสงใหเด็ก
ไดเลาเรียนในโรงเรียนที่มีช่ือเสียง  ดังนั้นจึงเกิดโครงการหนึ่งอําเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝนขึ้น  เพื่อ
ขจัดปญหาความเลื่อมลํ้าทางดานวิชาการของโรงเรียนตางๆ ตลอดจนเพื่อใหเยาวชนไทยที่อยู
หางไกลได  เติบโตดวยความพรอมในทุก ๆ ดาน  มีโอกาสเขาถึงแหลงขอมูลความรูและพรอมที่
นําพาประเทศกาวไปสูความเจริญยิ่ง ๆ ตอไป37

 
ลักษณะของโรงเรียนในฝน 
กกกกกกกก1. จัดการศึกษาไดคุณภาพมาตรฐาน ปฏิรูปการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  แขงขันไดในระดับสากล  ผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานชาติ  
สามารถพัฒนาสูมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเปนไทย  จัดบรรยากาศการเรียนรู  เอื้อตอการ
พัฒนาศักยภาพผูเรียน  และมีความเปนประชาธิปไตย 

                                                           
กกกกกกกก36กระทรวงศึกษาธิการ, หนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน (กรุงเทพมหานคร : 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), 7. 
กกกกกกกก37สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.   สํานักงานนโยบายและแผน,  นโยบายหนึ่งอําเภอ  หนึ่ง
โรงเรียนในฝน [online ].  accessed 26   กรกฏาคม  2546.  Available  from  http://emisc.moe.go.th 
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กกกกกกกก2.  เปนตัวอยางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับอําเภอที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
เทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นนํา เปนที่ยอมรับศรัทธาของนักเรียน ผูปกครอง ครูและชุมชน ที่เนนการมี
สวนรวม 
กกกกกกกก3.  มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  บริหารคุณภาพทั้งระบบ  มีความคลองตัว  
รวดเร็ว  ทันสมัย  มีผูบริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพและมีจํานวนเพียงพอ 
กกกกกกกก4.  มีความแข็งแรงทางวิชาการ  สามารถเปนตนแบบ  เปนแหลงเรียนรู  ตลอดจน
ชวยเหลือพัฒนาชุมชน  และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  ผูปกครอง  กรรมการสถานศึกษาและชุมชน
เขมแข็ง 
กกกกกกกก5.  มีเครือขายการสนับสนุน  มีกระบวนการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง  เปนแหลง 
ทดลองสาธิต และฝกอบรมครูของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  และการมีสวนรวมของ
ภาคเอกชน 
กกกกกกกก6.  ส่ือและเทคโนโลยีทันสมัยเพียงพอ  เปนระบบเครือขายและเอื้อตอการเรียนรู 
กกกกกกกก7.  เปนตนแบบใหกับโรงเรียนอื่น ๆ นํานวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัยไปพัฒนา 
โรงเรียนใหมีคุณภาพมาตรฐาน  ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนไดมาตรฐานและเหมาะสมตอ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
องคประกอบของโรงเรียนในฝน 
กกกกกกกกองคประกอบของโรงเรียนในฝน ดานผลผลิต  ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ และ
สามารถพัฒนาสูมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเปนไทย  โรงเรียนเปนที่ยอมรับ  ศรัทธา เปน
ตนแบบและเปนแหลงเรียนรูสําหรับโรงเรียนอื่นและชุมชน ชุมชนมีเครือขายการเรียนรูที่เขมแข็ง
และเกื้อหนุนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  ดานกระบวนการ  กระบวนการเรียนรู  มี
การปฏิรูปการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดบรรยากาศการเรียนรูเอื้อตอการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียน และมีความเปนประชาธิปไตย  จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในการพัฒนาและแกปญหา 
เพื่อใหผูเรียนมีความสุขและปลอดภัย  การบริหารจัดการ  มีการบริหารจัดการดี  โดยใชโรงเรียน
เปนฐาน บริหารคุณภาพทั้งระบบโรงเรียน บริหารแบบมุงสัมฤทธิ์ เนนการมีสวนรวมของ
ผูปกครอง  กรรมการสถานศึกษา  ชุมชนและองคกรเอกชน  การประกันคุณภาพ  มีระบบประกัน
คุณภาพภายในและพรอมที่จะรับการประกันจากภายนอก  ดานปจจัย  ผูบริหาร  ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามืออาชีพ  มีจํานวนเพียงพอ ทรัพยากร เทคโนโลยีและงบประมาณเหมาะสม เพียงพอ  
ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนไดมาตรฐานและเหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต  หลักสูตร
เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน  และมีความเปนสากล  ส่ือและเทคโนโลยีทันสมัย  เพียงพอ  และ
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เอื้อตอการเรียนรู  แหลงเรียนรูในและนอกโรงเรียนหลากหลาย  ผูปกครอง  กรรมการสถานศึกษา
และชุมชนเขมแข็ง38

 

การพัฒนาของโรงเรียนในฝน 
กกกกกกกกการดําเนินงานของโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน   ผดุง  พรมมูล  ไดรวบรวม
ผลดานการพัฒนาไวหลายดาน  ดังนี้39 
กกกกกกกกการพัฒนาบุคลากร 
กกกกกกกก1.  ผูรับการพัฒนา  ไดแก   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูบริหารโรงเรียน  
ครูผูสอน  โดยมีกระบวนการพัฒนา  ดังนี้ 
กกกกกกกกคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดําเนินการพัฒนาใหมีความรู  ความเขาใจในเรื่อง
การกําหนดนโยบาย  การวางแผนกลยุทธ  การบริหารองคกรทั้งระบบ  และการบริหารในรูปแบบ
องคคณะบุคคลที่เนนการบริหารแบบมีสวนรวม 
กกกกกกกกผูบริหารสถานศึกษา  ดําเนินการพัฒนาใหเปนบุคลากรมืออาชีพ  มีวิสัยทัศนในการ
บริหาร  มีรูปแบบการบริหารทางวิชาการเปนหลัก  มีความรูและความเขาใจกระบวนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีความรูทางดาน ICT สามารถบริหารจัดการไดตามสถานการณและ
พัฒนาองคกรใหเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา 
กกกกกกกกครูผูสอน  ดําเนินการพัฒนาใหเปนบุคลากรมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพ  มีความรู
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่ เนนผู เ รียนเปนสําคัญ   ที่ เปนไปตามแนวทาง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 และมีความรู
ในเรื่อง ICT เปนอยางดี 
กกกกกกกกการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ประกอบดวย 
กกกกกกกก-  มีมาตรฐานและสาระการเรียนรูที่หลากหลายมุงสูความเปนเลิศตามศักยภาพของ
ผูเรียน 

                                                           
กกกกกกกก38สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.   สํานักงานนโยบายและแผน., องคประกอบของโรงเรียนใน
ฝน [online ] ,  accessed  26  กรกฏาคม  2546.  Available  from  http://emisc.moe.go.th 
กกกกกกกก39ผดุง  พรมมูล,  บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive  Summary) [Online], accessed 26 
มิถุนายน 2546.  Available  from  http://emisc.moe.go.th 
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กกกกกกกก-  การนําระบบ ICT มาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
กกกกกกกก-  การใช  e-Learning  ส่ือ  เทคโนโลยีและแหลงเรียนรูในการสืบคนขอมูล  และการวัด
ประเมินผล 
กกกกกกกก-  มีกระบวนการจัดทําหลักสูตรและบริหารหลักสูตร  โดยอาศัยความรวมมือและ
สนับสนุนจากผูปกครอง  ชุมชนและทองถ่ิน 
กกกกกกกกการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ICT)  ประกอบดวย   
กกกกกกกก-  การจัดทําระบบการทดสอบ  ระบบ E-Collaboration , ระบบ e- learning ,  ระบบ e-
Book  ระบบบริการเนื้อหา  ระบบ digital / e-Library และระบบ Management  Report 
กกกกกกกก-  ระบบเครือขายเชื่อมตอ Internet  แบบ  laesed  line   
กกกกกกกกโครงสรางและการบริหารโรงเรียน 
กกกกกกกก-  ปรับโครงสรางการบริหารจัดการแบบ School – based  Management  และการพัฒนา
โรงเรียนทั้งระบบอยางตอเนื่อง  โดยใชระบบบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
กกกกกกกก-  จัดระบบ  e-Procurement / e-Bidding  ใหผูบริหารโรงเรียนนําไปใชในการบริหาร
จัดการ 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
กกกกกกกกสําหรบังานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล และ การปฏิบัติงานนั้น  ผูวิจัยได 
ศึกษา  คนควา ทั้งงานวิจัยภายในประเทศและตางประเทศ ดังตอไปนี้ 
 
งานวิจัยภายในประเทศ 
กกกกกกกกสมชาย  นิลจินดา  ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงานบุคคล  ของวิทยาลัย
สารพัดชาง  ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามความคิดเห็นของครู-อาจารย ผลการวิจัย พบวา 
สภาพการบริหารงานบุคคล  ในภาพรวมทั้ง 6 ดาน  มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.00 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจูงใจบุคลากรเขาสูหนวยงาน  มีการปฏิบัติที่
คาเฉลี่ยมากที่สุด เมื่อเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ปรากฏผลดังนี้ 1) ดานการจูงใจบุคลากร
เขาสูหนวยงาน ในภาพรวม พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53   2) ดาน
สวัสดิการ  ในภาพรวมพบวา  มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.08  3) ดานการ
ประเมินคาการปฏิบัติงานของบุคลากร  ในภาพรวมพบวา  มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.99  4) ดานผลตอบแทนใหกับบุคลากร  ในภาพรวมพบวา  มีการปฏิบัติอยูใน
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ระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.90    5) ดานการพัฒนาบุคลากร  ในภาพรวมพบวา  มีการปฏิบัติ
อยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.81  6) ดานการใหบริการตอเนื่องแกบุคคล  ในภาพรวม
พบวา  มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.7240  
กกกกกกกกยงยุทธ  สืบเนียม  ไดทําการวิจัย  เรื่อง  การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน  พบวา  ผูบริหารและ
ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และดานที่มีการ
ปฏิบัติมากที่สุด คือ  การรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค  ผูบริหารและครูผูสอนมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของครู  โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ 
.05  สวนสภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษาตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  โดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน  ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงคของ
ครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีมากที่สุด  คือ  การตั้งใจสอนและปฏิบัติหนาที่  สวนพฤติกรรมที่ไม
พึงประสงคมากที่สุด  คือ  การมีภาระหนี้สินมาก41

กกกกกกกกสมเกียรติ  ศรีสุขใส  ไดทําการวิจัย  เร่ือง  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ  กับการปฏิบัติงานดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาใน
จังหวัดเพชรบุรี  ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของ
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี

                                                          

  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานดานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูกับการปฏิบัติงานดานวิชาการโดยภาพรวมมี 
 
 

 
กกกกกกกก40สมชาย  นิลจินดา,  “การศึกษาการบริหารงานบุคคล  ของวิทยาลัยสารพัดชาง  ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามความคิดเห็นของครู-อาจารย”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2541), 
I-II. 
กกกกกกกก41ยงยุทธ  สืบเนียม, “สภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2541), บทคัดยอ.
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ความสัมพันธกันระดับปานกลาง42

กกกกกกกกอัมพร  ดีมา  ไดทําการวิจัย  เรื่องการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดหนองคาย  ผลการวิจัย  พบวา  การปฏิบัติงาน
ของครูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
10 ดาน  อยูในระดับปานกลาง 1 ดาน  คือ  ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครู  ไดแก  ดานที่มีการแตงกาย  การใชวาจา  ความประพฤติ  ความมีเมตตาตอผูอ่ืน  ความ
รับผิดชอบ  ปฏิบัติงานขยันขันแข็ง  และเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของตนเอง  พรอมที่จะนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น  และไดเปรียบเทียบครู
เพศชายและเพศหญิงมีการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูไมแตกตางกัน43

กกกกกกกกบรรเจิด  อาจแกว   ไดทําการวิจัย เร่ือง การศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครูของครูมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดเลย  ผลการวิจัยพบวา  การปฏิบัติงาน
ของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 อยูในระดับมาก44

 กกกกกกกกพรสมบัติ  ศาสตรนอก   ไดทําการวิจัย  เร่ือง  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัด
ขอนแกน  พบวา  กิจกรรมที่ครูสวนใหญปฏิบัติ คือ   1)  แสวงหาความรูอยูเสมอ  2) ตัดสินใจโดย
คํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียนในชั้นเรียน  เพื่อเสริมความรูและเสริมหลักสูตร  3) แกไขขอบกพรอง
และพัฒนาผูเรียนไดสูงขึ้น 4) ปรับปรุงแผนการสอนไดสอดคลองกับขอจํากัดของนักเรียน  ครู 
สถานศึกษา 5) ใชส่ือไดเหมาะสมและผูเรียนไดมีสวนรวม  6) จัดกิจกรรมโดยยึดกระบวนการและ
สรางนิสัยเปนหลัก  7) รายงานผลการพัฒนาเปนกลุมของหองเรียนที่รับผิดชอบ  8) ปฏิบัติตนเปน

                                                           
กกกกกกกก42สมเกียรติ  ศรีสุขใส, “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครูกับการปฏิบัติงานดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี” 
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2542), บทคัดยอ  
กกกกกกกก43 อัมพร  ดีมา, “การศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดหนองคาย” (รายงานการศึกษาคนควาอิสระ  ปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542.), 90.  
กกกกกกกก44 บรรเจิด  อาจแกว, “การศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครู
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดเลย” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), บทคัดยอ. 
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ตัวอยางที่ดีสม่ําเสมอ และใหการแนะนําโดยสอดแทรกในการสอน  9) มุงมั่นรวมมือพัฒนางานจน
บรรลุเปาหมาย  10) อาสาเขารวมปฏิบัติงานกับชุมชน  และ  11) รวบรวมขอมูลท่ีจําเปนในการ
สอน45

กกกกกกกกเบ็ญจวรรณ  ศิริพรชัยกุล   ไดทําการวิจัย เรื่อง การศึกษาการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครู    ผลการวิจัยพบวา  ครูไดปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูครบทุกดาน  โดยเฉพาะ
ดานสื่อการเรียนการสอน  สวนใหญครูเลือกใชส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสม  สอดคลองกับ
กิจกรรมการเรียนรู  โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการใช  บํารุงรักษาและผลิตส่ือการเรียนการสอน
จากวัสดุที่หาไดในทองถ่ิน46

กกกกกกกกสุเทพ  ปาลสาร  ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2537 ของครู
โรงเรียนประถมศึกษา  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน  พบวา  ครูประถมศึกษาปฏิบัติ
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูอยูในระดับมาก  เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปฏิบัติอยูในอันดับสูง 
ไดแก  การรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน  การรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยาง
สรางสรรค  การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน  การแสวงหาและใชขอมูลขาวสาร  สวน
การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู ครูประถมมีการปฏิบัติอยูในระดับ 
ปานกลาง  สําหรับปญหาการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  ครูประถมศึกษามีปญหาในการ
ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ปญหาที่อยูในอันดับตน ๆ ไดแก  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการ
มุงมั่นพัฒนาผูเรียน  การพัฒนาแผนการสอนและการจัดกิจกรรมเนนผลถาวรแกผูเรียน47

                                                           
กกกกกกกก45พรสมบัติ  ศาสตรนอก, “การประเมินผลการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดขอนแกน” (วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2543), 122. 
กกกกกกกก46เบ็ญจวรรณ  ศิริพรชัยกุล, “การศึกษาการปฏบิัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศกึษากรุงเทพมหานคร  ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู” (วิทยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร  บัณฑติวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), 103.  
กกกกกกกก47สุเทพ  ปาลสาร, “การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2537  ของครู
โรงเรียนประถมศึกษา  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน ” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2544), 56. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 62

กกกกกกกกรังสิมา  พานประเสริฐ  ไดทําการวิจัย  เรื่อง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของ
ผูบริหารโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา  กับพฤติกรรมของครูตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  พบวาผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมตามเกณฑ
มาตรฐาน  ผูบริหารการศึกษาทั้งโดยภาพรวม  และทุกรายมาตรฐานอยูในระดับปานกลาง  ครูมี
พฤติกรรมตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และมีเพียงมาตรฐาน
เดียวที่อยูในระดับมาก  คือ มาตรฐานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน  และพฤติกรรมของ
ผูบริหารโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของครูตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู48

กกกกกกกกสมศักดิ์  เอี่ยมคงสี  ไดทําการวิจัย เร่ือง รูปแบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา  ผลการวิจัย พบวา  รูปแบบการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัยบูรพา  สําหรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
บูรพา มีความเห็นวา  มีความเปนไปไดในระดับมากเกือบทุกขอ  ยกเวน 1 ขอ คือ ขอท่ี 3.4 เกี่ยวกับ
การรับสมัครโดยไมกําหนดเวลาในดานการสรรหาและการคัดเลือกที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
บูรพา มีความเห็นวามีความเปนไปไดในระดับปานกลาง49

กกกกกกกกสุเมธ  การสีทอง  ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาระดับการพัฒนาครูตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา  พ.ศ. 2537 ในเขตการศึกษา 12  ผลการวิจัยพบวา  การปฏิบัติงานของครูตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา  พ.ศ. 2537  อยูในระดับมาก50

กกกกกกกกไพศาล  ลับบัวงาม  ไดทําการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจและความคาดหวังใน  การ
บริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ  ผลการวิจัย  พบวา 1) ความพึงพอใจใน

                                                           
กกกกกกกก48รังสิมา  พานประเสริฐ, “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนตาม
เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษากับพฤติกรรมของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ” 
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2544), 83.  
กกกกกกกก49สมศักดิ์  เอี่ยมคงสี, “รูปแบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา  ” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาการ
อุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545), บทคัดยอ. 
กกกกกกกก50สุเมธ  การสีทอง, “การศึกษาระดับการพัฒนาครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของ 
คุรุสภา  พ.ศ. 2537  ในเขตการศึกษา 12 ” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545),  บทคัดยอ. 
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การบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ  ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
ปานกลาง  สวนความคาดหวังอยูในระดับมาก  ดานการกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการอยูใน
ระดับมากที่สุด ดานอื่นอีก 7 ดานอยูในระดับมาก 2) ความพึงพอใจในการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ดานการบรรจุแตงตั้ง  ดาน
กําหนดคาตอบและสวัสดิการมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ดานการพัฒนาบุคลากรและการกําหนดการ
ประเมินผล  มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนความคาดหวังในการ
บริหารงานบุคคลของทั้ง 3 มหาวิทยาลัย  ทั้ง 8 ดาน  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  3)ความคาดหวังของบุคลากรที่ตองการใหสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐจัดสรรให
คือการบริหารงานที่ผสมผสานกันระหวางมหาวิทยาลัยในระบบราชการ มหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐและรัฐวิสาหกิจ51

กกกกกกกกวาที่ ร.ต. มนตเมืองใต  รอดอยู   ไดทําการวิจัยเรื่อง สุขภาพองคกรที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 1  ผลการวิจัยพบวา  
สุขภาพองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 1 โดยภาพรวมมี
สุขภาพองคกรสมบูรณ  อยูในเกณฑสูง  การปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา  เขตการศึกษา 1  โดยภาพรวมและเมื่อแยกพิจารณาเปนงานแตละดาน  พบวาอยูในระดับมาก  
มิติสุขภาพองคกรที่สงผลตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขต
การศึกษา 1  โดยภาพรวม คือ มิติดานกิจสัมพันธ  ดานการสนับสนุนทรัพยากรและดานการมุงเนน
วิชาการ52

กกกกกกกกวันชาวีรา  เบญละเดะ  ไดทําการวิจัย  เร่ือง  ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับ
การปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคลของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด
นราธิวาส  ผลการวิจัย  พบวา  1) ระดับทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ใน
จังหวัดนราธิวาส  โดยรวมปรากฏวาอยูในระดับมาก    2) การปฏิบัติงานตามกระบวนการ

                                                           
กกกกกกกก51ไพศาล  ลับบัวงาม, “ความพึงพอใจและความคาดหวังในการบริหารงานบุคคลของ
สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ”(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), ง. 
กกกกกกกก52วาที่  ร.ต. มนตเมืองใต  รอดอยู, “สุขภาพองคกรที่สงผลตอการปฏิบัติงานในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545),  บทคัดยอ.  
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บริหารงานบุคคล  โดยรวมปรากฏวาอยูในระดับมาก   3)  ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ในจังหวัดนราธิวาส  โดยรวมไมแตกตางกัน  จําแนกตามตัวแปร
ประสบการณในการดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียนต่ํากวา 5 ป  และตั้งแต 5 ปขึ้นไป  ซ่ึงไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  4) ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหาร  ของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา  ในจังหวัดนราธิวาส  โดยรวมไมแตกตางกัน  จําแนกตามตัวแปรขนาดโรงเรียน คือ 
ขนาดใหญ  ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  5) ผลการ
เปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคล ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ในจังหวัดนราธิวาส  โดยรวมไมแตกตางกัน  จําแนกตามตัวแปรประสบการณในการดํารงตําแหนง
ผูบริหารโรงเรียนต่ํากวา 5 ป  และตั้งแต 5 ปขึ้นไป  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว   6)  ผล
การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามกระบวนการการบริหารงานบุคคล ของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส  โดยรวมไมแตกตางกัน  จําแนกตามตัวแปรขนาดโรงเรียน  คือ  
ขนาดใหญ  ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  7)  ความสัมพันธ
ระหวางทักษะการบริหารทั้ง 3 ดาน  คือ  ทักษะดานความคิดรวบยอด  ทักษะดานมนุษยสัมพันธ  
และทักษะดานเทคนิค  กับการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคล    โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธทางบวก  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว53

กกกกกกกกชารรีฟท  สือนิ  ไดทําการวิจัย เรื่อง สภาพปจจุบัน  ปญหา  และการพัฒนาการ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ผลการวิจัย
พบวา  1)สภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานบุคคล  ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  2) สภาพปจจุบันและปญหาการ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  จําแนกตาม
ขนาดของโรงเรียนในภาพรวม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3)  สภาพปจจุบัน
และปญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
จําแนกตามจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยูในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน54

กกกกกกกกดอน  ไชยดวง  ไดทําการวิจัย เรื่อง อนาคตภาพการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดเชียงราย  ผลการวิจัย  พบวา  1) สภาพปจจุบันของการบริหารงานบุคลากรโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดเชียงราย  โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  ดังจะเห็นไดจาก

                                                           
กกกกกกกก53 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  การประชุมทางวิชาการ เร่ือง การวิจัยทางการ
บริหารการศึกษา  (กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546), 115 - 117. 
กกกกกกกก54เร่ืองเดียวกัน,  138-139.  
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การดําเนินงานดานตาง ๆ ที่ผูวิจัยไดศึกษาใน 5 ดาน ดังนี้    1.1) การวางแผนกําลังคน โรงเรียน
เอกชนในจังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง   1.2 ) การสรรหา
บุคลากรโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงราย  มีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง  1.3) การ
คัดเลือกบุคลากรโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงราย  มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง       
1.4 ) การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงราย  โดยภาพรวมแลวมีระดับการปฏิบัติอยู
ที่ระดับปานกลาง  1.5)  การประเมินบุคลากรโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงราย  โดยภาพรวมมี
ระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง55

กกกกกกกกพระมหาประยุทธ   ศรีแกวกุล  ไดทําการวิจัยเรื่อง  การบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม  ผลการวิจัย 
พบวา 1) การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส นครปฐม  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  2) แนวทางการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  ควร
ใชแนวทางตามระบบวัฏจักรส่ีขั้นตอนของเดมมิ่ง คือ การจัดทําแผนอัตรากําลังระยะปานกลาง 
จัดระบบสวัสดิการอยางตอเนื่อง  จัดทําโครงการสงบุคลากรไปศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  และ
ในกรณีที่บุคลากรมีเหตุตองพนจากงาน  ตองแตงตั้งคณะกรรมการสืบหาขอเท็จจริงทุกครั้ง56

กกกกกกกกณัฐตะวัน  ล้ิมประสงค  ไดทําการวิจัย   เรื่อง  คุณภาพชีวิตในการสอนของครูที่สงผล
ตอการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา  
ผลการวิจัย  พบวา 1)คุณภาพชีวิตในการสอนของครูโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา  เขต
กรุงเทพมหานคร  กลุมกรุงธนใต  อยูในระดับปานกลาง  สวนการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครู อยูในระดับสูง 2) คุณภาพชีวิตในการสอนของครูโรงเรียนเอกชนดานโอกาส
ความกาวหนาของบุคลากรสงผลตอการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  โดยภาพรวม
และทุกรายดาน ไดแก ดานวิชาการ  ดานเทคนิควิธี  และดานคุณลักษณะ  คุณภาพชีวิตในการสอน
ดานความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและลักษณะของงานที่เปนงานประจํา   สงผลตอการปฏิบัติงาน

                                                           
กกกกกกกก55เร่ืองเดียวกัน, 145 – 148. 
กกกกกกกก56พระมหาประยุทธ  ศรีแกวกุล,  “การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง 
กรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม”(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), ง. 
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ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  โดยภาพรวม  และอีกสองรายดาน  ไดแก  ดานเทคนิควิธี  และดาน
คุณลักษณะ57

กกกกกกกกกริช  นุมวัด  ไดทําการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญ
โรงเรียนเอกชน  ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา      
พ.ศ. 2537  ผลการวิจัย  พบวา  1) ระดับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียน
เอกชนทั้งโดยภาพรวมและรายดาน  อยูในระดับมาก  และการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรสภา  พ.ศ. 2537 ทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก                
2) พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนกับการปฏิบัติงานของครูตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 โดยภาพรวม  มีความสัมพันธกันในระดับมาก  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญ
โรงเรียนเอกชนสงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 
ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน58

กกกกกกกกสัญญา  ทองจินดา  ไดทําการวิจัย  เร่ือง  องคประกอบที่มีความสัมพันธตอการ
ปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน  ในภูมิภาคตะวันตก  ผลการวิจัย  พบวา  การ
ปฏิบัติงาน  ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน  มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง59

กกกกกกกกสุภาวดี  มิสุนา  ไดทําการวิจัย  เรื่อง  ทักษะการนิเทศของผูบริหารท่ีสงผลตอการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2  
ผลการวิจัย  พบวา  1) ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะการนิเทศโดยภาพรวม  และรายดาน
อยูในระดับมาก  2)  การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม  และรายดานอยู

                                                           
กกกกกกกก57ณัฐตะวัน  ล้ิมประสงค, “คุณภาพชีวิตในการสอนของครูที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), ง. 

กกกกกกกก58กริช  นุมวัด, “พฤติกรรมความเปนผูนําทางวชิาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนที่
สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537  ” 
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2546), บทคัดยอ  
กกกกกกกก59สัญญา  ทองจินดา, “องคประกอบที่มีความสัมพันธตอการปฏิบัติงาน ของครูประจํา
ศูนยการเรียนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), ง.
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ในระดับมาก  3)  ทักษะการนิเทศของผูบริหารดานเทคนิควิธีสงผลตอการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0160

กกกกกกกกพีระ  บุญศิริธรรมชัย  ไดศึกษาคนควา  เร่ือง  การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครูของขาราชการครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร  พบวา  ขาราชการครู  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  
โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายมาตรฐาน  พบวา  มาตรฐานที่มีการปฏิบัติมากที่สุด
คือ มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค  รองลงมา คือ  มาตรฐานที่ 8  
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน  และมาตรฐานที่ 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดย
คํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียนตามลําดับ  สวนมาตรฐานที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ มาตรฐานที่ 1 
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ  มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
61

กกกกกกกก ไพฑูรย  เลียบวัน  ไดทําการวิจัยเร่ือง  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  ผลการวิจัย  พบวา  1) พฤติกรรมการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อ
การประเมินคุณภาพภายนอก  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 3) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่
สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  โดยภาพรวม คือ  การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการฝกอบรมการตัดสินใจและการปฏิสัมพันธ 
 

                                                           
กกกกกกกก60สุภาวดี  มิสุนา, “ทักษะการนิเทศของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสพุรรณบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), ง. 
กกกกกกกก61พีระ  บุญศิริธรรมชัย, “การปฏิบติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของขาราชการครู  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสุรินทร เขต 1 อําเภอเมือง  จังหวดัสุรินทร  ” (รายงานการศึกษา
คนควาอิสระ  ปริญญาการศึกษามหาบณัฑติ  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2547), 144.  
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และการมีอิทธพิลตอกัน62

กกกกกกกกอิทธิฤทธิ์  เกกินะ  ไดทําการวิจัยเร่ืองความพรอมในการจัดโรงเรียนในฝน ในเขตพื้นที่ 
การศึกษากระบี่ พบวา โรงเรียนในฝนมีความพรอมมากในดานการบริหารจัดการงบประมาณ63

กกกกกกกกเรณู  สังขเผือก  ไดทําการวิจัย  เรื่อง  ความสัมพันธระหวางการพัฒนาบุคลากรกับผล
การปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล  ผลการวิจัย  พบวา  1) การพัฒนาบุคลากรของพนักงานครู
เทศบาลโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับปานกลางคือ 
การฝกอบรม  การนิเทศภายใน  การสัมมนาทางวิชาการ  การเชิญวิทยากรมาใหความรูและ
การศึกษาตอ โดยอยูในระดับมากคือ การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสอนงาน 2) ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน  พบวาอยูในระดับมากคือ งานวิชาการ  งานธุรการ  งานกิจการนักเรียน และงานความสัมพันธ
กับชุมชน โดยอยูในระดับปานกลางคือ งานอาคารสถานที่  และงานบุคลากร 3) การพัฒนาบุคลากร
มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานทั้งภาพรวมและรายดาน64

กกกกกกกกสุนีรัตน  เงินพจน  ไดศึกษาวิจัย  เร่ือง  การประเมินการบริหารโรงเรียนในฝน จังหวัด
นครปฐม  ผลการวิจัย  พบวา  สภาพการบริหารโรงเรียนในฝน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งดานนักเรียน ดานกระบวนการจัดการภายในโรงเรียน ดานการ
เรียนรู และการพัฒนาดานงบประมาณและดานทรัพยากร65

                                                           
กกกกกกกก62ไพฑูรย  เลียบวัน, “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการศึกษา  เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), ง. 

กกกกกกกก63อิทธิฤทธิ์ เกกินะ, “ความพรอมในการจัดโรงเรียนในฝนในเขตพื้นที่การศึกษากระบี่”  
(วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
2547), บทคัดยอ.   
กกกกกกกก64เรณู  สังขเผือก, “ความสัมพันธระหวางการพัฒนาบุคลากรกับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานครูเทศบาล  เขตการศึกษา 1” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), บทคัดยอ. 
กกกกกกกก65สุนีรัตน  เงินพจน, “การประเมินการบริหารโรงเรียนในฝน จังหวัดนครปฐม  โดย
รูปแบบการกําหนดผลสําเร็จอยางสมดุลรอบดาน” (สารนิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  
สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2548), บทคัดยอ.  
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กกกกกกกกชัชวาล  ปญญาไชย  ไดศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นดานบริหารจัดการ
โรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน ในจังหวัดเชียงราย  ผลการวิจัย  พบวา  การ
บริหารจัดการโรงเรียนในฝนในโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน  ในจังหวัดเชียงราย โดย
ภาพรวมมีคุณภาพมากในทุก ๆ ดาน66 

กกกกกกกกดิลก  อภิรักษขิต  ไดทําการศึกษาวิจัย  เรื่อง  การบริหารโรงเรียนในฝน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  ผลการวิจัย พบวา 1) การบริหารโรงเรียนในฝน มีระดับการ
ปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน  2) แนวทางการบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ควรปรับปรุง67 

กกกกกกกกพิสมัย  สงจันทร  ไดทําการวิจัย  เรื่อง ความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2  ผลการวิจัย  พบวา 1) ความ
พึงพอใจของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  2)  การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อแยกพิจารณาเปน
รายดาน  พบวา  ดานการพัฒนาหลักสูตร  ดานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู  ดานการวัด
และประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน  และดานการพัฒนาแหลงเรียนรูอยูในระดับมาก      
3) ความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชุมพร เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.168

กกกกกกกกเอกกฤษ  กันทุรัตน  ไดทําการวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการปฏิบัติงาน 
และความพึงพอใจของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ผลการวิจัย พบวา         

                                                           
กกกกกกกก66ชัชวาล  ปญญาไชย, “การบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่ง
โรงเรียนในฝน ในจังหวัดเชียงราย” (ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการ
บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548), บทคัดยอ.   
กกกกกกกก67ดิลก  อภิรักษขิต, “การบริหารโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม” (สารนิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2548), บทคัดยอ.   
กกกกกกกก68พิสมัย  สงจันทร, “ความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2  ” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), บทคัดยอ. 
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1) วัฒนธรรมองคการของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยูในระดับมาก 2) การปฏิบัติงาน
และความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยูในระดับมาก  3) วัฒนธรรม
องคการ  ดานการทํางานอยางทาทาย  ดานความมั่นคง  ดานการมุงเนนและดานนวัตกรรมและการ
เสี่ยงสงผลตอการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0569

กกกกกกกกกานนท  อินทปญญา  ไดทําการวิจัย เร่ือง การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 
ของครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต  1  
ผลการวิจัย  พบวา  1) การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูโรงเรียนกรรณสูตร
ศึกษาลัย  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง70

 
งานวิจัยตางประเทศ 
กกกกกกกกจาคอป  และจิลสัน ( Jacob  and  jillson ) ไดศึกษาสาเหตุของผลการปฏิบัติงานที่ไมมี 
ประสิทธิผล  ผลการศึกษา พบวา  นักบริหารอยางนอยรอยละ 30 ระบุวาสาเหตุเกิดจาก  1) ขาด
เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกรหรือหนวยงานที่ชัดเจน  2) วิธีการและระเบียบปฏิบัติไมมี
ประสิทธิภาพ  3)  การฝกอบรมหรือโครงการพัฒนาทักษะมีไมเพียงพอหรือไมมีประสิทธิผล        
4) ภาวะผูนําในการบริหารไมเพียงพอ  5)  ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาภายในองคกรและ
ระหวางองคกรไมดี  และ 6)  ขวัญของบุคลากรไมดี  นอกจากนี้ผูบริหารรอยละ 90 เชื่อวา  ผลการ
ปฏิบัติงานอาจปรับปรุงใหดีขึ้นไดดวยการใชทักษะและความรูที่เหมาะสม71 
กกกกกกกกการา ( Gara ,1997) ไดทําการวิจัย  เร่ือง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย
ในภาควิชาธุรกิจของวิทยาลัย  ผลการวิจัย  พบวา  ปจจัยจูงใจดานลักษณะของงานมีระดับความ   
พึงพอใจสูงที่สุด  และดานโอกาสความกาวหนามีระดับความพึงพอใจต่ําที่สุด  ปจจัยค้ําจุนดาน

                                                           
กกกกกกกก69เอกกฤษ  กันทุรัตน, “วัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจ
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), บทคัดยอ. 
กกกกกกกก70กานนท  อินทปญญา, “การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูโรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  ” (วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), บทคัดยอ. 
กกกกกกกก  71Herman S. Jacob and Katherine Jillson, Executive Productivity (New York : 
 AMACOM, 1974), 12. 
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ความสัมพันธระหวางบุคคลมีความพึงพอใจมากที่สุดและดานเงินเดือนมีความพึงพอใจนอยที่สุด  
อาจารยชายมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวาอาจารยหญิงในดานการปกครองบังคับ
บัญชา  สภาพของการทํางาน  และความสัมพันธระหวางบุคคล  อาจารยที่มีอายุมากกวา 36 ป  มี
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวาอาจารยที่มีอายุ 35 ป  หรือนอยกวา  อาจารยที่มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาเอกมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวาอาจารยที่มีระดับ 
การศึกษาระดับปริญญาโท72

กกกกกกกกมินกัสซี (Mingucci) ไดประเมินผลของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีตอการพัฒนา
วิชาชีพครูสอนภาษาอังกฤษที่เปนภาษาที่สองในระดับมัธยมศึกษา  ผลการวิจัย พบวา ครูที่รวมวิจัย
ไดรับประโยชนหลายดานจากการศึกษาปฏิบัติ ไดแก  ความเชื่อมั่นสวนตัวและทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น  
มีความสามารถในการสะทอนผลเพิ่มขึ้นและมีความมั่นใจในฐานะนักวิจัยเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้
นักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนและครูมีความรูสึกวาประสบความสําเร็จ  และ
ผลงานเปนที่รูจักของนักวิชาชีพอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้น  อันเปนผลของโครงการวิจัยในช้ันเรียน  โดยสรุป
การวิจัยเชิงปฏิบัติการสามารถสรางชุมชนการเรียนรูในการศึกษาได  ผลการอภิปรายทําใหผูรวม
วิจัยสามารถแบงปนปญญาเรียนรูจากเพื่อนรวมงานและมีปฏิบัติสัมพันธกับเพื่อนรวมงานในทาง
สรางสรรคได73 

กกกกกกกกเกียเกอร ( Geiger, 2002 ) ไดทําการวิจัย  เรื่อง การสํารวจความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานเต็มเวลาของอาจารยในวิทยาลัยชุมชนขนาดเล็ก  กลาง และใหญของรัฐฟลอริดา  โดยใช
ทฤษฏีการจูงใจ-ปจจัยค้ําจุนของ เฮอรซเบอรก ผลการวิจัย  พบวา  อาจารยมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในระดับปานกลาง  มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในดานลักษณะของงาน  และมีความ 
พึงพอใจนอยท่ีสุดในดานเงินเดือน74  

                                                           
กกกกกกกก72Kim Lowman Gara, Job  Satisfaction  of  Business  College  Faculty, Dissertation  
Abtracts  International 58 :4164 [online ].  Available  from  http://Proquest.com
กกกกกกกก73Marcolin  Monica  Mingucci, Action  Research  as  ESL  Teacher  Professional  
Development (Kansas : The University  of  Missouri,  2001),  86. 
กกกกกกกก74Theresa  A. Geiger, (2002).  An  investigation  of  Job  Satisfaction  among  Florida  
fall-time faculty  as  small, Medium  and  large  community  colleges  using  Herzberg’s  
Motivation-Hygiene Theory ( Frederick  Herzberg). Abstract Retrieved  June, 2, 2003, from 
Http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3071301. 
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กกกกกกกกเฟอรราโร (Ferraro) ไดศึกษาการปฏิบัติเชิงสะทอนและการพัฒนาวิชาชีพ  เนื่องจาก
การปฏิบัติเชิงสะทอนสามารถเปนประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพครูกอนประจําการและครู
ประจําการได  การยอยงานวิจัยในครั้งนี้ไดทบทวนแนวความคิด  ระดับ  เทคนิค  และประโยชน
ของการปฏิบัติเชิงสะทอน  โดเนลต สกอน (Donelt  Sagon) ไดแนะนําใหรูจักแนวความคิดนี้ในป 
1987  และตั้งแตนั้นมาโรงเรียนวิทยาลัยและภาควิชาการศึกษาเปนจํานวนมากไดเริ่มออกแบบ     
ครุศาสตรและโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูขึ้นโดยอาศัยแนวดังกลาวนี้  การปฏิบัติเชิงสะทอนได
รับคํานิยามในดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  การสอนและการเขาเกี่ยวของของเพื่อนรวมงาน  ไดแก  
การปฏิบัติเชิงสะทอนใน 2  ดาน  ซ่ึงเห็นไดบอยมากที่สุดในระดับการฝกอบรมกอนประจําการ  ใน
ระดับประจําการนั้นการสะทอนเชิงวิพากษวิจารณเร่ืองประสบการณและการทําหนาที่เปนผูฝกหรือ
พี่เล้ียงใหเพื่อน  เปนเทคนิคที่มีประสิทธิผลสําหรับการพัฒนาวิชาชีพ  มีเทคนิคหลายประการที่
ประสบความสําเร็จสําหรับการศึกษาปฏิบัติการสอนที่มีการสะทอนเทคนิคเหลานี้ไดแก  การ
พัฒนาการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาการประเมินดวยแฟมสะสมงาน  ประโยชนเบื้องตนของ
การปฏิบัติการสะทอนสําหรับครู  คือ ความเขาใจลึกซึ้งขึ้นอยูกับรูปแบบการสอนของตน  และใน
ที่สุดมีประสิทธิภาพมากขึ้นในฐานะครูประโยชนจําเพาะอื่น ๆ  ไดแก  ความถูกตองเที่ยงตรงของ
อุดมคติครู  การทาทายที่เปนประโยชนตอประเพณีดั้งเดิม  และการยอมรับในความหลากหลายของ
การประยุกตใชทฤษฎีในการปฏิบัติในชั้นเรียน75

 
สรุป 

 
กกกกกกกกในการบริหารงานของหนวยงานนั้น บุคลากร เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด  เพราะ 
"คน"  เปนผูวางแผนดําเนินงานและพัฒนางาน  ถาหนวยงานขาดบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ
และมีประสิทธิภาพเสียแลว  งบประมาณและวัสดุครุภัณฑ  ทั้งหลายที่มีอยูนั้น  แมจะมีมากเพียงใด
ก็ตามยอมขาดคุณคา  ดวยเหตุนี้ งานบริหารบุคคลจึงเขามามีบทบาทและเปนสิ่งสําคัญในการ
บริหารงานในองคกร   
กกกกกกกกขอบขายการบริหารงานบุคคล  ตามแนวความคิดของ แคสเตทเทอร (Castetter) 
ประกอบดวย 11 ขั้นตอน    ไดแก การวางแผนกําลังคน  การสรรหา  การคัดเลือก  การนําบุคลากร
เขาสูหนวยงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ส่ิงตอบแทน  การพัฒนา  การเจรจาไกลเกลี่ยขอ

                                                           
กกกกกกกก75Joan M. Ferraro, Reflective  Practice  and  Professional  Development (New  York : 
McGraw-Hill, 2003), 3. 
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ขัดแยง ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  การใหบริการตอเนื่อง  และการใหบริการขอมูลขาวสาร  
สวน การปฏิบัติงานนั้น  ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  พ.ศ. 2537  ของคุรุสภา ประกอบดวย 12 
มาตรฐาน ไดแก  มาตรฐานที่ 1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ  
มาตรฐานที่ 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน มาตรฐานที่ 3 
มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติได
เกิดผลจริง มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ มาตรฐานที่ 6 จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ มาตรฐานที่ 8  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน มาตรฐานที่ 
9  รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค มาตรฐานที่10 รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคใน
ชุมชน มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา  มาตรฐานที่ 12  สรางโอกาสให
ผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ  
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 3 

 
การดําเนินการวิจัย 

 
กกกกกกกกการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  1. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน  2. การปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน   3. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน  4. ผลการเปรียบเทียบการ
ปฏิบัติ งานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรง เรี ยนในฝน                        
5. ความสัมพันธระหวางการบริหารงานบุคคลกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน  เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  ( descriptive  research ) โดย
ใชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  จํานวน  12  โรงเรียนและโรงเรียนในฝน  
จํานวน  12  โรงเรียน  เปนหนวยวิเคราะห ( unit of analysis ) เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ที่สรางจากแนวความคิดของ แคสเตทเทอร (Castetter)  และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  สรางขึ้นตามแนวความคิดของ คุรุสภา  การดําเนินการวิจัย  
ประกอบดวยกระบวนการ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย และ ระเบียบวิธีวิจัย             
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย 
 

กกกกกกกกเพื่อเปนแนวทางการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  ผูวิจัยจึงไดกําหนด  
รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
กกกกกกกกขั้นตอนที่ 1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย  เปนการจัดเตรียมโครงการเพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ โดยการศึกษาเอกสาร ตํารา บทความตางๆ  รายงานการวิจัย  และ
วิทยานิพนธที่เกี่ยวของและจัดทําโครงรางงานวิจัยเสนอตอภาควิชาเพื่อนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ 
กกกกกกกกขั้นตอนที่ 2  การดําเนินการวิจัย  เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยสรางเครื่องมือ  ทดสอบและ
ปรับปรุงเครื่องมือ  นําเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมาเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนด  แลวนํา
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ขอมูลที่เก็บรวบรวมมาตรวจสอบความถูกตอง ทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปลผลการ
วิเคราะหขอมูล 
กกกกกกกกขั้นตอนที่ 3  การรายงานผลการวิจัย  เปนขั้นตอนของการจัดทํารางรายงานการวิจัย
เสนอตอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบความถูกตอง  ปรับปรุงแกไขตามที่
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ  จัดทาํรายงานการวิจัยเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

กกกกกกกกเพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย  จึงไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบดวย แผนแบบการวิจัย  ประชากร  ผูให
ขอมูล  ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  การสรางและพัฒนาเครื่องมือ  การเก็บรวบรวม
ขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  และสถิติที่ใชในการวิจัย  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
แผนแบบการวิจัย 
กกกกกกกกการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ( descriptive  research ) ที่มีแผนแบบการวิจัย
ในลักษณะเปนแบบสองกลุมตัวอยาง  ศึกษาสภาวะการณ  ไมมีการทดลอง  ในลักษณะของ (the 
two group non-experimental design)  ซ่ึงเขียนเปนแผนผัง ( Diagram ) ไดดังนี้ 

 
เมื่อ   
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

    O1 

 
   S1                          X 
   S2                        X 
 
    O2 
 S1  หมายถึง   ประชากรกลุมที่ 1 
S2  หมายถึง   ประชากรกลุมที่ 2 
X  หมายถึง   ตัวแปรที่ศึกษา 
O1  หมายถึง   ขอมูลที่ไดจากการศึกษา ของประชากรกลุมที่ 1 
O2  หมายถึง   ขอมูลที่ไดจากการศึกษา ของประชากรกลุมที่ 2 
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ประชากร 
กกกกกกกกประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร  จํานวน  12 แหง  และ  โรงเรียนในฝน  จํานวน  12 แหง  โดยการจับคู (matching  case) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กับ โรงเรียนในฝน เขตการศึกษาละ 1 คู ในพื้นที่
จังหวัดเดียวกัน  รวมทั้งส้ิน 12 คู 

 
 ผูใหขอมูล 
กกกกกกกกผูใหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก บุคลากรของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร และ โรงเรียนในฝน กลุมละ 12 แหง  ประกอบดวย  ผูอํานวยการ หรือ รองผูอํานวยการ 
72 คน ครู จํานวน 72 คน  และ กรรมการสถานศึกษา  จํานวน 72  คน  รวมทั้งส้ิน 216 คน   
ดังปรากฏในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  แสดงจํานวนประชากรผูใหขอมูล   

ผูใหขอมูล ผูใหขอมูล  
 

ร.ร. เฉลิมพระเกยีรติฯ 

ผอ
 ./ร

อง
ผอ

. 

ครู
 

กร
รม

กา
รส

ถา
นศ

ึกษ
า รวม 

 
 

ร.ร ในฝน 
ผอ

 ./ ร
อง

 ผอ
. 

ครู
 

กร
รม

กา
รส

ถา
นศ

ึกษ
า รวม 

สมุทรสาคร 3 3 3 9 ร.ร.วัดธรรมจริยาภิรมย 3 3 3 9 

ยะลา 3 3 3 9 ร.ร. ยะหาศิรยานุกูล 3 3 3 9 
นครศรีธรรมราช 3 3 3 9 ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก 3 3 3 9 
ภูเก็ต 3 3 3 9 ร.ร.เมืองถลาง 3 3 3 9 
กาญจนบุรี 3 3 3 9 ร.ร.ลาดหญาพิทยาคม 3 3 3 9 
ลพบุรี 3 3 3 9 ร.ร. หนองรีวิทยา 3 3 3 9 
กําแพงเพชร 3 3 3 9 ร.ร. ขาณุวิทยา 3 3 3 9 
พะเยา 3 3 3 9 ร.ร.ฟากกวานวิทยาคม 3 3 3 9 
หนองบัวลําภู 3 3 3 9 ร.ร. กุดดูพิทยาคม 3 3 3 9 
รอยเอ็ด 3 3 3 9 ร.ร. โพนทองวิทยายน 3 3 3 9 
ศรีสะเกษ 3 3 3 9 ร.ร. นครศรีลําดวนวิทยา 3 3 3 9 
ระยอง 3 3 3 9 ร.ร. มาบตาพุดพันพิทยาคาร 3 3 3 9 

รวม 36 36 36 108 รวม 36 36 36 108 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
กกกกกกกกตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรที่ศึกษา 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
กกกกกกกกตัวแปรพื้นฐาน  เปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก  เพศ  อายุ  
วุฒิการศึกษา  ตําแหนงหนาที่ในโรงเรียน 
กกกกกกกกตัวแปรที่ศึกษา  คือ  ตัวแปรตนและตัวแปรตาม  ดังรายละเอียด  ดังนี้  
กกกกกกกกกกตัวแปรตน  เปนตัวแปรเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (Xtot)  ซ่ึงนําเอาแนวความคิด
ของ แคสเตทเทอร (Castetter)   มาใชประกอบดวย 11 ขั้นตอน  ดังนี้   
กกกกกกกกกก1.  การวางแผนกําลังคน (X1) หมายถึง  กระบวนการบริหารงานบุคคลที่สําคัญที่มุง
พยายามใหมีกําลังพอเพียง  เพื่อที่จะสามารถปฎิบัติภารกิจขององคกรใหสําเร็จไดตามวัตถุประสงค
ในอนาคต  เกี่ยวของกับงานหลักในเรื่องการคาดคะเนกําลังคน  การทําโครงสรางขององคกร  การ
ตระเตรียมกําลังคนที่มีอยู  การคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงกำลังคนในปจจุบัน  การจัดโปรแกรม
สนับสนุนการเพิ่มกําลังคนและการวางแผนควบคุมกําลังคน   
กกกกกกกกกก2.  การสรรหา (X2)   หมายถึง  กิจกรรมการบริหารงานบุคคลในการชักจูงใหคนที่มี
คุณภาพตามที่ตองการใหเขามาทํางาน  โดยแบงการสรรหาออกเปน 3 ลักษณะ คือ  การสรรหา
บุคคลจากแหลงกําลังคนภายนอก  การสรรหาบุคคลจากแหลงกําลังคนภายใน  และการสรรหาแบบ
บูรณาการ  เปนการสรรหาจากแหลงกําลังคนภายนอกและภายในรวมกัน    โดยแบงกระบวนการ
สรรหาออกเปน 5 ขั้นตอน คือ  1)  การจัดทํานโยบายการสรรหาบุคคล  2)  การทําแผนงานกิจกรรม
การสรรหาบุคคล  3)  พัฒนาความสามารถของบุคคลในหนวยงาน  แลวสรรหาบุคคลที่ไดรับการ
พัฒนาแลวเขาบรรจุในตําแหนงที่วาง   4)  การประสานงานการแสวงหาบุคคล  5)  การควบคุม
กระบวนการสรรหาบุคคล 
กกกกกกกกกก3. การคัดเลือก (X3)  หมายถึง  การพิจารณากําหนดบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
ใหเหมาะสมกับตําแหนงงาน โดยคํานึงถึงภูมิหลังและผลงานที่เคยปฏิบัติ  โดยใชระบบคุณธรรม  
ซ่ึงมีหลักความเมตตา  หลักความมั่นคง  หลักความเปนกลาง  มีการมอบหมายงานและการ
ปฐมนิเทศ  ประกอบดวยกิจกรรม 6 ขั้นตอน  ดังนี้ 1)  การพัฒนานโยบายและกระบวนการคัดเลือก  
2) กําหนดบทบาทของตําแหนง  3)  กําหนดลักษณะเฉพาะของพฤติกรรมสําหรับตําแหนง             
4)  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูสมัคร  5)  ประเมินผลและกลั่นกรองผูสมัคร  6)  ตัดสินใจรับ   
กกกกกกกกกก4.  การนําบุคลากรเขาสูหนวยงาน (X4)    หมายถึง  ความพยายามขององคกรหรือ
หนวยงานที่ทําอยางมีระบบในการที่ลดปญหาตาง ๆ ที่บุคลากรใหมอาจจะประสบ  เพื่อใหบุคลากร
ใหมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีผลสูงสุด  เปนที่พอใจทั้งของตนเองและของหนวยงาน  มีขั้นตอน  
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ดังนี้  1)  กําหนดจุดประสงคของกระบวนการจูงใจบุคคลเขาสูหนวยงาน  2)  การจัดใหบุคคลมี
หนาที่และรับผิดชอบ  3)  การจัดระเบียบการประสานงานกับฝายตาง ๆ  4)  การพิจารณาผลการ
ปรับตัวของบุคลากรใหม  5)  การควบคุมและการประเมินคาโปรแกรม   
กกกกกกกกกก5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (X5)   หมายถึง  ระบบที่จัดขึ้นเพื่อหาคุณคาของ
บุคคล  ในแงของการปฏิบัติงานและสมรรถภาพในการพัฒนาตนเอง  โดยแบงออกเปน 5 ขั้นตอน 
คือ 1)  กําหนดวัตถุประสงคในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  2)  กําหนดแบบและลักษณะของงาน
ที่จะประเมินผล  3)  กําหนดตัวผูประเมินผลและฝกอบรมผูทําการประเมินผล  4)  กําหนดวิธีการ
ประเมินผลงาน  5)  การวิเคราะหผลและการนําผลที่ไดจากการประเมินไปใช 
กกกกกกกกกก6.  ส่ิงตอบแทน (X6) หมายถึง  การกําหนดการใหผลตอบแทนแกบุคลากร  
ประกอบดวย  กระบวนการยอย 6 ขั้นตอน ดังนี้  1)  การจัดทํานโยบายตอบแทนบุคลากร  2)  การ
จัดทําโครงสรางของตําแหนง  3)  กําหนดคาทางเศรษฐกิจของตําแหนง  4)  การวัดคาทางเศรษฐกิจ
ของผูถือครองตําแหนง  5)  การจัดกระบวนการบริหารแผนงานตอบแทนบุคลากร  6)  การควบคุม
กระบวนการ 
กกกกกกกกกก7. การพัฒนา (X7) หมายถึง  กระบวนการในการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถ
และมีความกาวหนายิ่งขึ้นเพื่อเปนการปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดํารงตําแหนงใน
ปจจุบันใหมีประสิทธิภาพ  ชวยพัฒนาทักษะอันจําเปนสําหรับการทํางานของบุคคล  สงเสริมให
บุคลากรพัฒนาความสามารถของตนเองมากยิ่งขึ้น  โดยกําหนดขั้นตอนของ กระบวนการพัฒนา
บุคลากร 4 ขั้นตอน  ดังนี้  1) กําหนดองคประกอบของโครงสรางใหชัดเจน  2)  ออกแบบ
องคประกอบของโครงการ  3)  การนําโครงการไปปฏิบัติ   4)  การประเมินผลโครงการ 
กกกกกกกกกก8.   การเจรจาไกลเกล่ียขอขัดแยง (X8)  หมายถึง  การดําเนินการเพื่อลดความขัดแยง
ของบุคลากรในองคกร  เพื่อใหบุคลากรเกิดความรวมมือ  ความนับถือ  ความมั่นคงและความเปน
หนึ่งเดียวกัน  โดยการใหมีการชวยเหลือกันในหนาที่การงาน  การไมมีอภิสิทธิ์เฉพาะบุคคลในที่
ทํางาน  การจัดใหใชทรัพยากรรวมกันอยางเหมาะสม  กําหนดหลักเกณฑในการใหความดี
ความชอบอยางยุติธรรม  กําหนดอํานาจหนาที่อยางชัดเจนและเปนที่ยอมรับของบุคลากร  การใช
ความสามารถและคุณลักษณะพิเศษสวนตัวของบุคคลอยางสรางสรรค 
กกกกกกกกกก9.  ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน (X9)  หมายถึง  การสรางความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน   ทําใหเกิดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ  สงเสริมใหการปฏิบัติงานมีความสะดวกและ
คลองตัว  การสรางหรือจัดใหเกิดความมั่นคงในสุขภาพอนามัย  ในชีวิต  ในทรัยพสินและ
ครอบครัว  ในสถานภาพการทํางาน  มีความมั่นคงเมื่อพนจากงานและมั่นคงทางดานจิตใจ 
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กกกกกกกกกก10.  การใหบริการตอเนื่อง  (X10)  หมายถึง  การใหสวัสดิการแกบุคลากรเพื่อเสริม
คุณภาพชีวิต  โดยการใหสวัสดิการตอเนื่องในระหวางการปฏิบัติงานของบุคลากร  เปนการ
ใหบริการทางดานสุขภาพอนามัย  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน    เปนการเตรียมการใหกับผูที่
จะออกจากระบบงาน  และเตรียมการจัดหาบุคคลใหมเขามาทดแทนดวย  เพื่อการปฏิบัติงาน
ตอเนื่อง  การใหบริการที่ตอเนื่องจะตองมีการกําหนดเปาหมายของแผนงาน  ดังนี้  1)  ปรับปรุง
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามของระบบงาน  2)  ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายนอกและ
จิตวิทยาในระบบงาน  3)  ปองกันและควบคุมการอาชีพ  4)  ควบคุมคุณคาของบุคลากร  5)  ใหมี
ความมั่นคงในตําแหนงของบุคลากร  6)  ควบคุมคุณคาของบุคลากร   7)  ลดการเปลี่ยนใจและหัน
หลังใหกับระบบโรงเรียน  8)  อํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงภายในระบบ  9)  ปรับปรุง
โรงเรียนเปนรายบุคคลใหมีประสิทธิภาพ  10)  การปองกันอุบัติเหตุ  11)  รักษามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของระบบและตําแหนง  12)  จัดโอกาสใหบุคลากรไดปรับปรุงและพัฒนาตนเอง         
13)  ชวยกันปรับตัวของบุคลากรกอนเกษียณ  โดยจัดใหมีการบริการเกี่ยวกับการลา  และการจัด
บุคลากรเขาทํางานแทน  บริการเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย  บริการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้น  
และ บริการสําหรับผูที่กําลังจะออกจากระบบ  ไมวาจะเปนลาออก  เกษียณ หรือปฏิบัติงานไมได 
กกกกกกกกกก11.  การใหบริการขอมูลขาวสาร (X11) หมายถึง  การดําเนินการจัดทําขอมูลตาง ๆ 
เพื่อใหบุคคลในองคกรไดใชประโยชนในการปฎิบัติงาน  รวมถึงการใหความรูเพิ่มเติมขณะ
ประจําการ  ไดแก  การสนับสนุนใหไดรับการศึกษาเพิ่มเติม  การบริการดานความรูพิเศษใหทันตอ
ความตองการของบุคคลและความเปนอิสระทางวิชาการ  โดยจัดใหมีการใหขอมูล ขาวสารตาง ๆ 
หลากหลายรูปแบบ  กวางขวาง  ครอบคลุมทั้งระบบ  ขอมูลขาวสารที่มีคุณคา  เที่ยงตรง  นาเชื่อถือ  
ประหยัดเวลาและถูกตอง  มีการจัดเก็บ  รวบรวมขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ 
กกกกกกกกกกตัวแปรตาม  เปนตัวแปรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน( Ytot) ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  
พ.ศ. 2537  ของคุรุสภา ประกอบดวย 12  มาตรฐาน ไดแก 
กกกกกกกกกก1.  มาตรฐานที่ 1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 
(Y1)  หมายถึง  การศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และ การเขารวม
กิจกรรมทางวิชาการที่องคกรหรือหนวยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น  เชน  การประชุม  การ 
อบรม  การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ  ทั้งนี้ตองมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน 
กกกกกกกกกก2.  มาตรฐานที่ 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน 
(Y2)  หมายถึง การเลือกอยางชาญฉลาดดวยความรักและหวังดีตอผูเรียน ดังนั้น ในการเลือก
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ครูตองคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก 
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กกกกกกกกกก3.  มาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ (Y3) หมายถึง  การใชความ
พยายามอยางเต็มความสามารถของครูที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด ตามความถนัด 
ความสนใจ  ความตองการ  โดยวิเคราะห วินิจฉัยปญหาความตองการที่แทจริงของผู เ รียน 
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะใหไดผลดีกวาเดิม รวมทั้งการสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ ตาม
ศักยภาพของผูเรียนแตละคนอยางเปนระบบ 
กกกกกกกกกก4.  มาตรฐานที่ 4  พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (Y4)  หมายถึง 
การเลือกใช ปรับปรุง หรือสรางแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ 
ที่สามารถนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู 
กกกกกกกกกก5.  มาตรฐานที่ 5  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ (Y5) 
หมายถึง การประดิษฐคิดคน ผลิต เลือกใช ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ เอกสารสิ่งพิมพ เทคนิค
วิธีการตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนบรรลุ  จุดประสงคของการเรียนรู 
กกกกกกกกกก6.  มาตรฐานที่ 6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน (Y6) 
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรูตาม
สภาพความแตกตางของบุคคล ดวยการปฏิบัติจริง และสรุปความรูทั้งหลายไดดวยตนเอง กอใหเกิด
คานิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเปนบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป 
กกกกกกกกกก7.  มาตรฐานที่ 7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ (Y7) 
หมายถึง การรายงานผลการพัฒนาผูเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนใหครอบคลุมสาเหตุ 
ปจจัย และ การดําเนินงานที่เกี่ยวของ   
กกกกกกกกกก8.  มาตรฐานที่ 8  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน (Y8) หมายถึง การแสดงออก
การประพฤติและปฏิบัติในดานบุคลิกภาพทั่วไป การแตงกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสม
กับความเปนครูอยางสม่ําเสมอ ที่ทําใหผูเรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเปนแบบอยาง 
กกกกกกกกกก9.  มาตรฐานที่ 9  รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค (Y9)  หมายถึง การ
ตระหนักถึงความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถ ใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ของเพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจ  เพื่อใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา 
และรวมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้น 
กกกกกกกกก10.  มาตรฐานที่ 10  รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน (Y10) หมายถึง  การ
ตระหนกัในความสําคัญ รับฟงความคิดเหน็ ยอมรับในความรูความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน 
และรวมมือปฏิบัติงานเพื่อพฒันางานของสถานศึกษา ใหชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกัน
และกัน และปฏิบัติงานรวมกันดวยความเต็มใจ 
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กกกกกกกกกก11.  มาตรฐานที่ 11  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา (Y11) หมายถึง การ
คนหา สังเกต จดจํา และรวบรวมขอมูลขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดาน โดยเฉพาะ 
สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผล และใชขอมูลประกอบการ
แกปญหาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม 
กกกกกกกกกก12.  มาตรฐานที่ 12  สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ (Y12)  
หมายถึง  การสรางกิจกรรมการเรียนรู  โดยการนําปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียน    มากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรู เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาของผูเรียนที่ถาวร   เปนแนวทางในการแกปญหาของครูอีกแบบหนึ่ง  ที่จะนําเอา
วิกฤติตาง ๆ มาเปนโอกาสในการพัฒนา    ครูจําเปนตองมองมุมตาง ๆ ของปญหา แลวผันมุมของ
ปญหาไปในทางการพัฒนา    กําหนดเปนกิจกรรมในการพัฒนาของผูเรียน ครูจึงตองเปนผูมองมุม
บวกในสถานการณตาง ๆ ได  กลาที่จะเผชิญปญหาตาง ๆ  มีสติในการแกปญหา มิไดตอบสนอง
ปญหาตาง ๆ ดวยอารมณหรือแงมุมแบบตรงตัว   ครูสามารถมองหักมุมในทุก ๆ โอกาส   มองเห็น
แนวทางที่นําสูผลกาวหนาของผูเรียน1

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
กกกกกกกกกกเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนแบบสอบถาม  จํานวน 1 ฉบับ  แบงออกเปน 3 
ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
กกกกกกกกกกตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  มี
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ ( check  list )  เพื่อสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบ
แบบสอบถาม  ไดแก  1) เพศ  2) อายุ  3) วุฒิการศึกษา 4) ตําแหนงงานปจจุบัน 
กกกกกกกกกกตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ที่สรางขึ้นจากการศึกษา
แนวความคิดของ แคสเตทเทอร (Castetter)  จํานวน  52  ขอ 
กกกกกกกกกกตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ที่สรางขึ้นตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครู  พ.ศ. 2537  ของคุรุสภา  จํานวน  40  ขอ  

                                                           
   1สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, “มาตรฐานวชิาชีพครู, ”  มิถุนายน  2548. (อัดสําเนา) 
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กกกกกกกกกกการกําหนดระดับการบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ซ่ึงเปน
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 และ 3 เปนแบบสอบถามชนิดจัดลําดับคุณภาพ ( Rating Scale ) 5 ระดับ
ตามแนวคิดของไลเคิรท ( Likert’s Rating  Scale )2  ดังนี้ 
กกกกกกกกกกระดับ 1  หมายถึง  การบริหารงานบุคคลหรือการปฏิบัติงาน  อยูในระดับนอยที่สุด 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกใหมีคาน้ําหนัก  เทากับ 1 คะแนน 
กกกกกกกกกกระดับ 2  หมายถึง  การบริหารงานบุคคลหรือการปฏิบัติงาน  อยูในระดับนอย 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกใหมีคาน้ําหนัก  คะแนน 2 คะแนน 
กกกกกกกกกกระดับ 3  หมายถึง  การบริหารงานบุคคลหรือการปฏิบัติงาน  อยูในระดับปานกลาง 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกใหมีคาน้ําหนัก  เทากับ 3 คะแนน 
กกกกกกกกกกระดับ 4  หมายถึง  การบริหารงานบุคคลหรือการปฏิบัติงาน  อยูในระดับมาก   
 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกใหมีคาน้ําหนัก  เทากับ 4 คะแนน 
กกกกกกกกกกระดับ 5  หมายถึง  การบริหารงานบุคคลหรือการปฏิบัติงาน อยูในระดับมากที่สุด 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกใหมีคาน้ําหนัก  เทากับ 5 คะแนน 

 
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
กกกกกกกกกกผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามขึ้นตามกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงคการวิจัยที่กําหนด  โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
กกกกกกกกกกขั้นที่ 1  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  วรรณกรรมที่เกี่ยวของ  และแบบสอบถาม 
แลวนําผลการศึกษามาสรางเครื่องมือ  โดยขอคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
กกกกกกกกกกขั้นที่ 2  ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ( content  validity) ของแบบสอบถาม โดย
นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสราง  ใหผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 5 คน พิจารณาความสอดคลองของเนื้อหา
กับวัตถุประสงคของการวิจัย โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item - Objective  
Congruence) แลวนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง 
กกกกกกกกกกขั้นที่ 3  นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลว  ไปทดลองใช (try Out) กับผูให
ขอมูลในโรงเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  4  โรงเรียน  โรงละ  9  คน  รวม  36  คน 

                                                           
กกกกกกกกกก2Rensis  Likert  อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและ
สังคมศาสตร  ( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเจริญผล, 2531), 114-115. 
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กกกกกกกกกกขั้นที่ 4  หาความเชื่อมั่น (reliability)ของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา โดยใชวิธี
ของครอนบาท ( Cronbach )3 โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha – coefficient)  ไดคาความเชื่อมั่น  
เทากับ  0.9821 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
กกกกกกกกกกในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
กกกกกกกกกก1. ทําบันทึกถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อทําหนังสือขอ
ความอนุเคราะหไปยังผูบริหารโรงเรียน เพื่อขอความรวมมือผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ  ครูและ
กรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางใหชวยอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 
กกกกกกกกกก2. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  ผูวิจัยดําเนินการจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณีย
แบบลงทะเบียนไปยังผูบริหาร 
กกกกกกกกกก3. ประสานงาน  ทวงถามการตอบแบบสอบถามทางโทรศัพท 
กกกกกกกกกก4. รับแบบสอบถามคืนทางไปรษณีย 

 
การวิเคราะหขอมูล 
กกกกกกกกกกเมื่อไดรับแบบสอบถามทั้งหมดคืนมาแลว  ผูวิจยัไดพิจารณาตรวจสอบ 
แบบสอบถามทั้งหมดเพื่อคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณครบถวน  แลวรวบรวม
แบบสอบถามที่สมบูรณมาจัดระเบียบขอมูลลงรหัส  จากนั้นนําไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS 

 
สถิติท่ีใชในการวิจัย 
กกกกกกกกกกสถิติที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย 
กกกกกกกกกก1. การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ใชคาความถี่ (frequencies ) และ
คารอยละ ( percentage ) 
กกกกกกกกกก2.  การวิเคราะหการบรหิารงานบุคคลและการปฏิบัติงาน  ผูวิจัยใชการวิเคราะห 
คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวจึงนําไปเปรียบเทยีบกับเกณฑตามแนวคดิ 
 

                                                           
กกกกกกกกกก3Lee J. Cronbach, Essentials of  Phychological  Testing, 3rd ed. (New York : 
Harper & Row Publisher, 1974), 161. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 84

ของเบสท ( Best )4  ดังนี้ 
กกกกกกกกกกคาเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49  แสดงวา  การบริหารงานบุคคล หรือ การปฏิบัติงานอยูใน 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกระดับนอยที่สุด 
กกกกกกกกกกคาเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา  การบริหารงานบุคคล หรือ การปฏิบัติงานอยูใน 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกระดับนอย 
กกกกกกกกกกคาเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49  แสดงวา  การบริหารงานบุคคล หรือ การปฏิบัติงานอยูใน 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกระดับปานกลาง 
กกกกกกกกกกคาเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49  แสดงวา  การบริหารงานบุคคล หรือ การปฏิบัติงานอยูใน 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกระดับมาก 
กกกกกกกกกกคาเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00  แสดงวา  การบริหารงานบุคคล หรือ การปฏิบัติงานอยูใน 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกระดับมากที่สุด 
กกกกกกกกกกในการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน  โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) 
กกกกกกกกกก3.  การวิเคราะหความสัมพันธของการบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน ใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
โดยใชสถิติสหสัมพันธ (rxy) ของเพียรสัน ( Pearson’s product moment correlation oefficient )   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 4John W. Best, Research  in  Education (Englewood  Cliffs, New  Jersey : Prentice  Hall  

Inc., 1970), 190.  
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สรุป 
 
กกกกกกกกกกการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ( descriptive research )  มีวัตถุประสงคเพื่อ
ทราบ    1. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียน
ในฝน  2. การปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน   
3. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร
และโรงเรียนในฝน  4. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน  5. ความสัมพันธระหวางการบริหารงานบุคคลกับการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน  โดยใชโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน เปนหนวยวิเคราะห  ( unit of analysis ) กลุมละ 
12 โรงเรียน  รวม 24 โรงเรียน  ผูใหขอมูล  โรงเรียนละ 9 คน  ประกอบดวย  ผูอํานวยการ  รอง
ผูอํานวยการ  ครู  และกรรมการสถานศึกษา  รวมทั้งส้ิน 216 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ที่สรางจากแนวความคิดของ แคสเตทเทอร (Castetter)  
และแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  สรางขึ้นตามแนวคิดของ   คุรุสภา  สถิติที่ใชในการวิจัย  
ไดแก  คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage), คาเฉลี่ย ( X ), สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
และการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (pearson’s product moment correlation 
oefficient) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 4 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 
กกกกกกกกกกเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  และการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยเร่ือง “ ความสัมพันธระหวางการบริหารงานบุคคลกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน ” ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสง
แบบสอบถามยังกลุมตัวอยาง จํานวน 24 โรงเรียน โรงเรียนละ 9 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 216 ฉบับ  ไดรับ
แบบสอบถามกลับคืน 216 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  นํามาวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะห 
โดยใชตารางประกอบคําบรรยาย  จําแนกออกเปน 6  ตอน มีรายละเอียด ดังนี้ 
กกกกกกกกกกตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
กกกกกกกกกกตอนที่ 2  การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 
กกกกกกกกกกกกกกกก และโรงเรียนในฝน 
กกกกกกกกกกตอนที่ 3  การปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและ 
กกกกกกกกกกกกกกกกโรงเรียนในฝน 
กกกกกกกกกกตอนที่ 4  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคล ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
กกกกกกกกกกกกกกกก สมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน 
กกกกกกกกกกตอนที่ 5  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ 
กกกกกกกกกกกกกกกก ศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน 
กกกกกกกกกกตอนที่ 6  ความสัมพันธระหวางการบริหารงานบุคคลกับการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
กกกกกกกกกกกกกกกก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน 

 
ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
กกกกกกกกสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงไดจากการตอบแบบสอบถามของผูอํานวยการ  
จํานวน 1 ฉบับ  รองผูอํานวยการ  จํานวน  2 ฉบับ  ครู  จํานวน  3 ฉบับ  กรรมการสถานศึกษา  
จํานวน 3 ฉบับ  รวมโรงเรียนละ 9 ฉบับ  จากจํานวนกลุมประชากร 24 โรงเรียน  รวม 216 ฉบับ  
เมื่อแยกพิจารณาตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนงงานในปจจุบัน  สถานที่ทํางาน  โดยใช
คาสถิติ  คาความถี่ (frequency)  และ  คารอยละ (percentage)  ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
1. เพศ 
     1.1 ชาย 
     1.2 หญิง 

 
93 

123 

 
43.10 
56.90 

รวม 216 100.00 
2. อายุ 
     2.1  ต่ํากวา 31 ป 
     2.2  31 – 40 ป 
     2.3  41 – 50 ป 
     2.4  สูงกวา 50 ปขึ้นไป 

 
28 
57 
74 
57 

 
12.96 
26.39 
34.26 
26.39 

รวม 216 100.00 
3. ระดับการศึกษา 
     3.1  ต่ํากวาปริญญาตรี 
     3.2  ปริญญาตรี 
     3.3  ปริญญาโท 
     3.4  สูงกวาปริญญาโท 

 
11 

135 
69 
1 

 
5.10 

62.50 
31.90 
0.50 

รวม 216 100.00 
4. ตําแหนงงานปจจุบัน 
    4.1  ผูอํานวยการ 
     4.2  รองผูอํานวยการ 
     4.3  ครู 
     4.4  กรรมการสถานศึกษา 

 
24 
48 
72 
72 

 
11.12 
22.22 
33.33 
33.33 

รวม 216 100.00 
5. สถานที่ทํางาน 
     5.1  โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 
     5.2  โรงเรียนในฝน 

 
108 
108 

 
50.00 
50.00 

รวม 216 100.00 
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กกกกกกกกจากตารางที่ 2  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  พบวา  สวนใหญเปนเพศหญิง  
จํานวน 123 คน  คิดเปนรอยละ 56.90  เพศชาย จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 43.10   อายุระหวาง 
41 – 50 ป มากที่สุด จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 34.26  รองลงมา  อายุ 34-40 ปเทากัน  อายุสูง
กวา 50 ปขึ้นไป จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 26.39  การศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 135  
คน  คิดเปนรอยละ 62.50  รองลงมา ปริญญาโท  จํานวน  69  คิดเปนรอยละ 31.90 และสูงกวา
ปริญญาโทนอยที่สุด  จํานวน  1 คน  คิดเปนรอยละ 0.50   เปนครูและกรรมการสถานศึกษา จํานวน 
72  คนเทากัน  คิดเปนรอยละ 33.33   รองลงมา  รองผูอํานวยการ  จํานวน  48 คน  คิดเปนรอยละ 
22.22  และผูอํานวยการ  นอยที่สุด  จํานวน  24  คน  คิดเปนรอยละ 11.12  สถานที่ทํางาน  โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน  จํานวนเทากัน 108 คน  คิดเปนรอยละ 
100 
 
ตอนที่ 2   การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียน 
กกกกกกกในฝน 
กกกกกกกกในการวิเคราะหระดับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทรและโรงเรียนในฝน  ผูวิจยัวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  
แลวนําคาเฉลีย่ ( X ) ไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท ดังรายละเอียดในตารางที่ 
3-4 ดังนี ้
 
ตารางที่ 3  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดบัการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉลิม 
กกกกกกกพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร  โดยภาพรวม 

                                                                                                                                ( N = 12 ) 
การบริหารงานบุคคล X   S.D. ระดับ 

1. การวางแผนกําลังคน ( X1) 
2. การสรรหา ( X2) 
3. การคัดเลือก ( X3) 
4. การนําบุคคลเขาสูหนวยงาน ( X4) 
5. การประเมนิผลการปฏิบัติงาน ( X5) 
6. ส่ิงตอบแทน ( X6) 

3.89 
3.78 
3.77 
3.64 
3.82 
3.44 

.31 

.28 

.30 

.33 

.27 

.35 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 

การบริหารงานบุคคล  X  S.D. ระดับ 
7. การพัฒนา (X7) 
8. การเจราจาไกลเกลี่ยขอขัดแยง ( X8) 
9. ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ( X9) 
10. การใหบริการตอเนื่อง ( X10) 
11. การใหบริการขอมูลขาวสาร ( X11) 

3.87 
3.87 
3.61 
3.61 
3.69 

.21 

.38 

.33 

.29 

.31 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

       
กกกกกกกกจากตารางที่ 3  การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร  พบวา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก( X = 3.73 , S.D. = .26 ) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  
พบวา  อยูในระดับมาก  10 ดานและอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน  โดยการวางแผนกําลังคน มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.89 , S.D. = .31)   รองลงมาไดแก  การพัฒนา  ( X = 3.87 , S.D. = .21)  
สวนสิ่งตอบแทน  มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.44 , S.D. = .35) 
 
ตารางที่ 4  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดบัการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในฝน 
กกกกกกกโดยภาพรวม 

                                                                                                                  ( n = 12 ) 
การบริหารงานบุคคล  X  S.D. ระดับ 

1. การวางแผนกําลังคน ( X1) 
2. การสรรหา ( X2) 
3. การคัดเลือก ( X3) 
4. การนําบุคคลเขาสูหนวยงาน ( X4) 
5. การประเมนิผลการปฏิบัติงาน ( X5) 
6. ส่ิงตอบแทน ( X6) 
7. การพัฒนา ( X7) 
8. การเจราจาไกลเกลี่ยขอขัดแยง ( X8) 

3.59 
3.63 
3.50 
3.77 
3.76 
3.31 
3.78 
3.85 

.42 

.34 

.46 

.42 

.47 

.43 

.52 

.50 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
 

การบริหารงานบุคคล X  S.D. ระดับ 
9. ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ( X9) 
10. การใหบริการตอเนื่อง ( X10) 
11. การใหบริการขอมูลขาวสาร ( X11) 

3.70 
3.71 
3.80 

.34 

.37 

.46 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.67 .31 มาก 
 

กกกกกกกกจากตารางที่ 4   การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในฝน  พบวา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 3.67 , S.D. = .31) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  อยูในระดับมาก  10 ดาน  อยู
ในระดับปานกลาง 1 ดาน  โดยการเจรจาไกลเกลี่ยขอขัดแยง มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.85 , S.D. = 
.50)   รองลงมาไดแก  การใหบริการขอมูลขาวสาร    ( X = 3.80 , S.D. = .46)  สวนสิ่งตอบแทน มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 3.31 , S.D. = .43) 

 
ตอนที่ 3  การปฏิบตัิงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน 
กกกกกกกกในการวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร
และโรงเรียนในฝน  ผูวิจัยวเิคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนํา
คาเฉลี่ย ( X ) ไปเปรียบเทียบกบัเกณฑตามแนวคิดของเบสท  ดังรายละเอยีดในตารางที่ 5-6 ดังนี ้
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ตารางที่ 5  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดบัการปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระ 
กกกกกกกกเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร   
                                                                             ( N = 12 ) 

การปฏิบัติงาน X  S.D. ระดับ 
1. มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา 
    วิชาชีพครูอยูเสมอ ( Y1) 
2. มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  โดยคํานึงถึงผลที่ 
    จะเกิดกับผูเรียน ( Y2) 
3. มาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ( Y3) 
4. มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผล 
    จริง ( Y4) 
5. มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
     อยูเสมอ ( Y5) 
6. มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวร 
    ที่เกิดแกผูเรียน ( Y6) 
7. มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยาง 
    มีระบบ ( Y7) 
8. มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ( Y8) 
9. มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค  
    ( Y9) 
10. มาตรฐานที่ 10 รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน  
      ( Y10) 
11. มาตรฐานที่ 11 แสวงหา และใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา  
      ( Y11) 
12. มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุก 
       สถานการณ ( Y12) 

3.21 
 

3.99 
 

3.91 
3.92 

 
3.59 

 
3.75 

 
3.83 

 
3.52 
3.75 

 
3.88 

 
3.88 

 
3.97 

.43 
 

.27 
 

..20 
.18 

 
.28 

 
.19 

 
.25 

 
.33 
.24 

 
.30 

 
.41 

 
.29 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.77 .23 มาก 
 
กกกกกกกกจากตารางที่  5  พบวา  การปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรี
นครินทร  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.77 , S.D. = .23) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวาอยู
ในระดบัมากทุกมาตรฐาน  โดยมาตรฐานที่ 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะ
เกิดกับผูเรียน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.99 , S.D. = .27)   รองลงมาไดแก  มาตรฐานที่ 12 สราง
โอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ  ( X = 3.97 , S.D. = .29)  สวนมาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติ
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กิจกรรมทางวชิาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อยูในระดับปานกลาง 
( X = 3.21 , S.D. = .43) 
 
ตารางที่ 6  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดบัการปฏิบัติงานของโรงเรียนในฝน 

( n = 12 ) 
การปฏิบัติงาน X  S.D. ระดับ 

1. มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู 
     เสมอ ( Y1) 
2. มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับ 
    ผูเรียน ( Y2) 
3. มาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ( Y3) 
4. มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง ( Y4) 
5. มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ ( Y5) 
6. มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 
     ( Y6) 
7. มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ ( Y7) 
8. มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ( Y8) 
9. มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ( Y9) 
10. มาตรฐานที่ 10 รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน ( Y10) 
11. มาตรฐานที่ 11 แสวงหา และใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา ( Y11)  
12. มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ ( Y12) 

3.28 
 

3.99 
 

3.83 
3.78 
3.48 
3.67 

 
3.79 
3.39 
3.69 
3.82 
3.84 
3.91 

.63 
 

.37 
 

.44 

.49 

.54 

.47 
 

.49 

.37 

.47 

.50 

.52 

.38 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.71 .41 มาก 
 

กกกกกกกกจากตารางที่ 6 การปฏิบัติงานของโรงเรียนในฝน  พบวา โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก 
( X = 3.71 , S.D. = .41) เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมาก 9 มาตรฐาน  อยูในระดับ
ปานกลาง 3 มาตรฐาน  โดยมาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบตัิกิจกรรมตาง ๆ  โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิด
กับผูเรียน  มคีาเฉลี่ยมากทีสุ่ด ( X = 3.99 , S.D. = .37)   รองลงมาไดแก  มาตรฐานที่ 12 สราง
โอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ  ( X = 3.91 , S.D. = .38)    สวน มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติ
กิจกรรมทางวชิาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อยูในระดับปานกลาง
( X = 3.28 , S.D. = .63) 
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ตอนที่ 4  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี  
กกกกกกนครนิทรและโรงเรียนในฝน 
 
กกกกกกกกในการวิเคราะหความแตกตางของการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน ผูวิจัยวิเคราะหโดยการใชคาเฉลี่ย( X )ของทั้งสอง
โรงเรียนมาเปรียบเทียบกัน  ดังรายละเอียดในตารางที่ 7 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 7  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี 
กกกกกกกนครินทรและโรงเรียนในฝน 

 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร 

( N = 12 ) 

โรงเรียนในฝน 
( n = 12 ) 

 
การบริหารงานบุคคล 

X  S.D. X  S.D. 
1. การวางแผนกําลังคน ( X1) 
2. การสรรหา ( X2) 
3. การคัดเลือก ( X3) 
4. การนําบุคคลเขาสูหนวยงาน ( X4) 
5. การประเมนิผลการปฏิบัติงาน ( X5) 
6. ส่ิงตอบแทน ( X6) 
7. การพัฒนา ( X7) 
8. การเจราจาไกลเกลี่ยขอขัดแยง ( X8) 
9. ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ( X9) 
10. การใหบริการตอเนื่อง ( X10) 
11. การใหบริการขอมูลขาวสาร ( X11) 

3.89 
3.78 
3.77 
3.64 
3.82 
3.44 
3.87 
3.87 
3.61 
3.61 
3.69 

.42 

.34 

.46 

.42 

.47 

.43 

.52 

.50 

.34 

.37 

.46 

3.59 
3.63 
3.50 
3.77 
3.76 
3.31 
3.78 
3.85 
3.70 
3.71 
3.80 

.42 

.34 

.46 

.42 

.47 

.43 

.52 

.50 

.34 

.37 

.46 
รวม 3.73 .31 3.67 .31 

 
กกกกกกกกจากตารางที่ 7  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน  พบวา  การบริหารบุคคล  โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  การวางแผนกําลังคน  การสรรหา  การคัดเลือก  การประเมินผล
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การปฏิบัติงาน  ส่ิงตอบแทน  การพัฒนา  การเจรจาไกลเกล่ียขอขัดแยง  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร  มีคาเฉลี่ยสูงกวาโรงเรียนในฝน  สวนการนําบุคคลเขาสูหนวยงาน  ความ
มั่นคงในการปฏิบัติงาน  การใหบริการตอเนื่อง  การใหบริการขอมูลขาวสารโรงเรียนในฝน  มี
คาเฉลี่ยสูงกวาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร   

 
ตอนที่ 5  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบตัิงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 
กกกกกก และโรงเรียนในฝน 
กกกกกกกกในการวิเคราะหความแตกตางของการปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็
พระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน ผูวจิัยวิเคราะหโดยการใชคาเฉลี่ย ( X ) ของทั้งสองโรงเรียนมา 
เปรียบเทียบกนั  ดังรายละเอียดในตารางที่ 8 ดังนี ้

 

ตารางที่ 8  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 
กกกกกกกโรงเรียนในฝน 
 

โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ

สมเด็จพระศรี
นครินทร 
( N = 12 ) 

โรงเรียนในฝน 
( n = 12 ) 

 

 
 
 

การปฏิบัติงาน 

 X  S.D. X  S.D. 
1. มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ 
    ครูอยูเสมอ ( Y1) 
2. มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  โดยคํานึงถึงผลที่จะ 
    เกิดกับผูเรียน ( Y2) 
3. มาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ( Y3) 
4. มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  
    ( Y4) 
5. มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
     ( Y5) 

3.21 
 

3.99 
 

3.91 
3.92 

 
3.59 

 

.43 
 

.27 
 

.20 

.18 
 

.28 
 

3.28 
 

3.99 
 

3.83 
3.78 

 
3.48 

 

.63 
 

.37 
 

.44 

.49 
 

.54 
 

*แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ

สมเด็จพระศรี
นครินทร 

( N = 12 ) 

โรงเรียนในฝน 
( n = 12 ) 

 

 
 
 

การปฏิบัติงาน 

X  S.D. X  S.D. 
6. มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่เกิด 
    แกผูเรียน ( Y6) 
7. มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมี 
    ระบบ ( Y7) 
8. มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ( Y8) 
9. มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ( Y9) 
10. มาตรฐานที่ 10 รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน ( Y10) 
11. มาตรฐานที่ 11 แสวงหา และใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา  ( Y11) 
12. มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ  
      ( Y12) 

3.75 
 

3.83 
 

3.52 
3.75 
3.88 
3.88 
3.97 

.19 
 

.25 
 

.33 

.24 
30 
.41 
.29 

3.67 
 

3.79 
 

3.39 
3.69 
3.82 
3.84 
3.91 

.47 
 

.49 
 

.37 

.47 

.50 

.52 

.38 

รวม 3.77 .23 3.71 .41 
 

กกกกกกกกจากตารางที่ 8  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน  พบวา  การปฏิบัติงาน  โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน  พบวา    มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ
ครูอยูเสมอ โรงเรียนในฝน  มีคาเฉลี่ยสูงกวาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  
มาตรฐานที่ 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน  ทั้งสองโรงเรียนมี
คาเฉลี่ยเทากัน  สวน  มาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ มาตรฐานที่ 4 พัฒนา
แผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ  มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ  มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีแกผูเรียน มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค  มาตรฐานที่ 
10  รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน  มาตรฐานที่ 11 แสวงหา และใชขอมูลขาวสารในการ
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พัฒนา  และมาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ  โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรมีคาเฉลี่ยสูงกวาโรงเรียนในฝน   
 
ตอนที่ 6  ความสัมพันธระหวางการบริหารงานบคุคลกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระ 
กกกกกกเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน 
กกกกกกกกการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารงานบุคคลกับการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  ดังรายละเอียดในตารางที่ 9 -10 ดังนี ้
 
ตารางที่ 9  ความสัมพันธระหวางการบริหารงานบุคคลกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระ     
กกกกกกกเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร   

N = 12 
  Y 

  X 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Ytot

X1 .666* .709** .380 .352 .601* .314 .645* .783** .721** .644* .665* .728** .769**

X2 .616* .594* .551 .549 .525 .167 .660* .854** .776** .793** .737** .640* .790**

X3 .563 .518 .558 .718** .521 .443 .799** .835** .785** .878** .914** .502 .837**

X4 .299 .402 .372 .553 .463 .456 .717** .686* .685* .752** .761** .302 .663*

X5 .393 .705* .454 .647* .679* .550 .994** .827** .820** .739** .767** .586* .832**

X6 .647* .730** .501 .415 .605* .360 .693* .978** .866** .662* .782** .650* .836**

X7 .420 .714** .396 .280 .531 .330 .762** .750** .907** .780** .620* .656* .745**

X8 .605* .554 .588* .582* .397 .350 .750** .776** .747** .957** .986** .540 .829**

X9 .332 .490 .285 .567 .581* .207 .762** .858** .667* .702* .743** .415 .693*

X10 .358 .334 .263 .572 .483 .103 .634* .776** .585* .780** .757** .331 .636*

X11 .368 .300 .194 .488 .483 .103 .557 .663* .537 .801** .685* .341 .591*

Xtot .561 .634* .483 .610* .616* .358 .839** .930** .850** .899** .900** .596* .870**

**แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 
 *แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
 
กกกกกกกกจากตารางที่ 9  พบวา  การบริหารบุคคลกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร   ในภาพรวม มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( r = 
.870 ) โดยสัมพันธกันในทางบวกและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  มีความสัมพันธกัน ดังนี้ 
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กกกกกกกกมาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ มี
ความสัมพันธกับการบริหารงานบุคคล  เปนรายดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก  
ดานการวางแผนกําลังคน  ดานการสรรหา  ดานสิ่งตอบแทน  ดานการเจรจาไกลเกลี่ยขอขัดแยง   
กกกกกกกกมาตรฐานที่ 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน   มี
ความสัมพันธกับการบริหารงานบุคคล  ในภาพรวม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( r = 
0.63 )  และรายดาน ไดแก  ดานการวางแผนกําลังคน  ดานสิ่งตอบแทน  ดานการพัฒนา    อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวน ดานการสรรหา  ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
กกกกกกกกมาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพัฒนาผู เรียนใหเต็มตามศักยภาพ  มีความสัมพันธกับการ
บริหารงานบุคคล  ดานการเจรจาไกลเกลี่ยขอขัดแยง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
กกกกกกกกมาตรฐานที่ 4  พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง มีความสัมพันธกับ
การบริหารงานบุคคล ในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ( r =  .610 ) และรายดาน 
ไดแก  การคัดเลือก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 และ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การ
เจรจาไกลเกลี่ยขอขัดแยง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
กกกกกกกกมาตรฐานที่ 5  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  มีความสัมพันธ
กับการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ( r =  .616 ) และราย
ดาน ไดแก  การคัดเลือก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 และ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การเจรจาไกลเกลี่ยขอขัดแยง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
กกกกกกกกมาตรฐานที่  7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู เรียนไดอยางมีระบบ   มี
ความสัมพันธกับการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01                
( r =  .839 ) และรายดาน ไดแก  การคัดเลือก  การนําบุคคลเขาสูหนวยงาน  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 และ การวางแผนกําลังคน  การสรรหา  ส่ิงตอบ
แทน  การใหบริการตอเนื่อง   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
กกกกกกกกมาตรฐานที่ 8  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน  มีความสัมพันธกับการบริหารงาน
บุคคล ในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ( r =  .930 ) และรายดาน ไดแก  การ
วางแผนกําลังคน  การสรรหา  การคัดเลือก  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ส่ิงตอบแทน  การ
พัฒนา  การเจรจาไกลเกลี่ยขอขัดแยง  ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.01 และ การนําบุคคลเขาสูหนวยงาน  การใหบริการตอเนื่อง   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
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กกกกกกกกมาตรฐานที่ 9  รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค  มีความสัมพันธกับการ
บริหารงานบุคคล ในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ( r =  .850 ) และรายดาน 
ไดแก  การวางแผนกําลังคน  การสรรหา  การคัดเลือก  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ส่ิงตอบแทน  
การพัฒนา  การเจรจาไกลเกลี่ยขอขัดแยง    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 และ การนํา
บุคคลเขาสูหนวยงาน  ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  การใหบริการตอเนื่อง   อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
กกกกกกกกมาตรฐานที่ 10  รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน  มีความสัมพันธกับการ
บริหารงานบุคคล ในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ( r =  .899 ) และรายดาน 
ไดแก  การสรรหา  การคัดเลือก  การนําบุคคลเขาสูหนวยงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน    การ
พัฒนา  การเจรจาไกลเกล่ียขอขัดแยง    การใหบริการตอเนื่อง  การใหบริการขอมูลขาวสาร อยางมี
นับสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 และ การวางแผนกําลังคน  ส่ิงตอบแทน   ความมั่นคงในการ
ปฏิบัติงาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
กกกกกกกกมาตรฐานที่ 11  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา   มีความสัมพันธกับการ
บริหารงานบุคคล ในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ( r =  .900 ) และรายดาน 
ไดแก  การสรรหา  การคัดเลือก  การนําบุคคลเขาสูหนวยงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน   ส่ิง
ตอบแทน  การเจรจาไกลเกล่ียขอขัดแยง   ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  การใหบริการตอเนื่อง  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 และ การวางแผนกําลังคน  การพัฒนา  การใหบริหารขอมูล
ขาวสาร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
กกกกกกกกมาตรฐานที่ 12  สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ   มีความสัมพันธกับ
การบริหารงานบุคคล ในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ( r =  .596 ) และรายดาน 
ไดแก การวางแผนกําลังคน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 และ การสรรหา   การ
ประเมินผลการปฏิบัติการ  ส่ิงตอบแทน   การพัฒนา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 10  ความสัมพันธระหวางการบรหิารงานบุคคลกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนในฝน 
 

  Y 
X 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Ytot

  X1 -.397 -.355 -.374 -.356 -.480 -.453 -.160 .604* .025 -.081 -.010 -.562 -.262 
X2 -.258 -.192 -.188 -.216 -.347 -.301 .005 .674* .221 .074 .184 -.352 -.080 
X3 -.085 -.160 -.125 -.170 -.249 -.218 .074 .784** .358 .112 .172 -.241 .012 
X4 .921** .846** .889** .937** .855** .894** .888** .445 .898** .861** .854** .817** .966**

X5 .891** .763** .747** .805** .769** .818** .997** .428 .833** .789** .843** .727** .911**

X6 .113 -.034 .047 -.120 -.015 -.038 .189 .974** .648* .471 .394 -.136 .230 
X7 .858** .714** .754** .669* .750** .769** .876** .629* .983** .919** .883** .691* .916**

X8 .737** .800** .784** .633* .650* .716** .808** .503 .867** .978** .987** .688* .879**

X9 .854** .804** .807** .733** .682* .767** .896** .524 .895** .862** .889** .780** .914**

X10 .643* .554 .571 .389 .403 .495 .681* .674* .850** .888** .800** .508 .714**

X11 .831** .903** .937** .806** .801** .857** .840** .199 .732** .802** .875** .900** .914**

Xtot .666* .605* .632* .526 .508 .567 .786** .804** .934** .857** .881 .504 .791**

**แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 
 *แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 

 
กกกกกกกกจากตารางที่ 10 พบวา การบริหารบุคคลกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนในฝน   ใน
ภาพรวมมีความสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( r = .791 ) โดยมีความสัมพันธกัน
ในทางบวก  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  มีความสัมพันธกัน ดังนี้ 
กกกกกกกกมาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ มี
ความสัมพันธกับการบริหารงานบุคคล ในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ ระดับ 0.01             
( r = .666 ) และรายดาน ไดแก  ดานการนําบุคคลเขาสูหนวยงาน  ดานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  ดานการพัฒนา  ดานการเจรจาไกลเกล่ียขอขัดแยง  ดานความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  
ดานการใหบริการขอมูลขาวสาร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  และ การใหบริการ
ตอเนื่อง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
กกกกกกกกมาตรฐานที่ 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน   มี
ความสัมพันธกับการบริหารงานบุคคล  ในภาพรวม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ ระดับ 0.01           
( r = .605 )  และรายดาน ไดแก  ดานการนําบุคคลเขาสูหนวยงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การใหบริการขอมูลขาวสาร   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
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กกกกกกกกมาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพัฒนาผู เรียนใหเต็มตามศักยภาพ  มีความสัมพันธกับการ
บริหารงานบุคคล ในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ( r =  .632 ) และรายดาน 
ไดแก  การนําบุคคลเขาสูหนวยงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การพัฒนา  การเจรจาไกลเกล่ีย
ขอขัดแยง  ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  การใหบริการขอมูลขาวสาร   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.01  
กกกกกกกกมาตรฐานที่ 4  พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง มีความสัมพันธกับ
การบริหารงานบุคคล   รายดาน ไดแก  การนําบุคคลเขาสูหนวยงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  การใหบริการขอมูลขาวสาร   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 
และ การพัฒนา  การเจรจาไกลเกลี่ยขอขัดแยง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
กกกกกกกกมาตรฐานที่ 5  พัฒนาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  มี
ความสัมพันธกับการบริหารงานบุคคล   รายดาน ไดแก  การนําบุคคลเขาสูหนวยงาน  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  การพัฒนา  การใหบริการขอมูลขาวสาร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.01 และ การเจรจาไกลเกล่ียขอขัดแยง   ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
กกกกกกกกมาตรฐานที่ 6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน  มี
ความสัมพันธกับการบริหารงานบุคคล   รายดาน ไดแก  การนําบุคคลเขาสูหนวยงาน  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  การพัฒนา  การเจรจาไกลเกล่ียขอขัดแยง  ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  
การใหบริการขอมูลขาวสาร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01  
กกกกกกกกมาตรฐานที่  7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู เรียนไดอยางมีระบบ   มี
ความสัมพันธกับการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ( r =  
.786 ) และรายดาน ไดแก  การนําบุคคลเขาสูหนวยงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การพัฒนา  
การเจรจาไกลเกล่ียขอขัดแยง  ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  การใหบริการขอมูลขาวสาร  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 และ การใหบริการตอเนื่อง   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
กกกกกกกกมาตรฐานที่ 8  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน  มีความสัมพันธกับการบริหารงาน
บุคคล ในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ( r =  .804 ) และรายดาน ไดแก  การ
คัดเลือก  ส่ิงตอบแทน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 และ การวางแผนกําลังคน  การ    
สรรหา  การพัฒนา  การใหบริการตอเนื่อง   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
กกกกกกกกมาตรฐานที่ 9  รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค  มีความสัมพันธกับการ
บริหารงานบุคคล ในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ( r =  .934 ) และรายดาน 
ไดแก  การนําบุคคลเขาสูหนวยงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน    การพัฒนา  การเจรจาไกล
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เกลี่ยขอขัดแยง   ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  การใหบริการตอเนื่อง  การใหบริการขอมูลขาวสาร 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ส่ิงตอบแทน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
กกกกกกกกมาตรฐานที่ 10  รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน  มีความสัมพันธกับการ
บริหารงานบุคคล ในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ( r =  .857 ) และรายดาน 
ไดแก  การนําบุคคลเขาสูหนวยงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน    การพัฒนา  การเจรจาไกล
เกลี่ยขอขัดแยง   ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน   การใหบริการตอเนื่อง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.01  
กกกกกกกกมาตรฐานที่ 11  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา   มีความสัมพันธกับการ
บริหารงานบุคคล   รายดาน ไดแก  การนําบุคคลเขาสูหนวยงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
พัฒนา  การเจรจาไกลเกลี่ยขอขัดแยง   ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  การใหบริการตอเนื่อง  การ
ใหบริการขอมูลขาวสาร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01  
กกกกกกกกมาตรฐานที่ 12  สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ   มีความสัมพันธกับ
การบริหารงานบุคคล   รายดาน ไดแก  การนําบุคคลเขาสูหนวยงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  การใหบริการขอมูลขาวสาร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 
และ การพัฒนา  การเจรจาไกลเกลี่ยขอขัดแยง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 5 

 
สรุปผล  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
กกกกกกกกการวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการบริหารงานบุคคลกับการปฏิบัติงาน 
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน  โดยนําแนวความคิดของ 
แคสเตทเทอร (Castetter)  และแนวความคิดของคุรุสภา  ที่กลาวถึงขอบขายการปฏิบัติงาน  ตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร จํานวน  12 โรงเรียน  และ  โรงเรียนในฝน  จํานวน 12 โรงเรียน  ผูใหขอมูล 
โรงเรียนละ 9 คน  ประกอบดวย  ผูอํานวยการ 1  คน รองผูอํานวยการ  2 คน  ครู 3  คน  และ
กรรมการสถานศึกษา  3  คน รวมทั้งส้ิน  216  คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล  ที่สรางจากแนวความคิดของ แคสเตทเทอร (Castetter)  และการปฏิบัติงาน  ตาม
แนวคิดของคุรุสภา  จํานวน 1 ฉบับ  ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามฉบับสมบูรณกลับคืน  สามารถใช
วิเคราะหขอมูลได  216  ฉบับ  จากกลุมตัวอยาง 24 แหง คิดเปนรอยละ 100  สถิติที่ใชในการวิจัย  
ประกอบดวย  คาความถี่ ( frequencies ) คารอยละ (percentage), การวิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ), สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  ของเพียรสัน (pearson’s 
product moment correlation oefficient) 
 

สรุปผลการวิจัย 
  
กกกกกกกกจากการวิเคราะหขอมูล  ผลของการวิจัย สรุปเปนประเด็นสําคัญ  ไดดังนี้ 
กกกกกกกก1. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและ 
โรงเรียนในฝน พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  การวางแผน
กําลังคน  การสรรหา  การคัดเลือก  การนําบุคคลเขาสูหนวยงาน   การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การพัฒนา  การเจราจาไกลเกลี่ยขอขัดแยง  ความมั่นคงในการปฎิบัติงาน  การใหบริการตอเนื่อง  
และการใหบริการขอมูลขาวสาร  ทั้งสองโรงเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  สวน ส่ิงตอบแทน อยู
ในระดับปานกลาง     
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กกกกกกกก2.  การปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวาอยูในระดับมากทุกมาตรฐาน  โดยมาตรฐานที่ 2 
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาไดแก  
มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ  สวนมาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อยูในระดับปานกลาง  
 สําหรับโรงเรียนในฝน  พบวา โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูใน
ระดับมาก 9 มาตรฐาน  อยูในระดับปานกลาง 3 มาตรฐาน  โดยมาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏบิัติ
กิจกรรมตาง ๆ  โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาไดแก  มาตรฐานที่ 
12  สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทกุสถานการณ  สวน มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเกีย่วกบัการพัฒนาวชิาชีพครูอยูเสมอ  มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อยูในระดับปานกลาง 
กกกกกกกก3. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและ  
โรงเรียนในฝน  โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  การวางแผนกําลังคน  
การสรรหา  การคัดเลือก  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ส่ิงตอบแทน  การพัฒนา  การเจรจาไกล
เกลี่ยขอขัดแยง ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  มีคาเฉลี่ยสูงกวาโรงเรียนใน
ฝน  สวนการนําบุคคลเขาสูหนวยงาน  ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  การใหบริการตอเนื่อง  การ
ใหบริการขอมูลขาวสาร  ของโรงเรียนในฝน  มีคาเฉลี่ยสูงกวาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร   
กกกกกกกก4. การปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนใน
ฝน    โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา   มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรม
ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ โรงเรียนในฝน  มีคาเฉลี่ยสูงกวาโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  มาตรฐานที่ 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  โดยคํานึงถึงผลที่
จะเกิดกับผูเรียน  ทั้งสองโรงเรียนมีคาเฉลี่ยเทากัน  สวน  มาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
ตามศักยภาพ มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง มาตรฐานที่ 5 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมี
ระบบ  มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอ่ืนใน
สถานศึกษาอยางสรางสรรค  มาตรฐานที่ 10  รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน  มาตรฐานที่ 
11 แสวงหา และใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา  และมาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู
ในทุกสถานการณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรสูงกวาโรงเรียนในฝน   
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กกกกกกกก5. การบริหารงานบุคคลสัมพันธกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

การอภิปรายผล 
 

กกกกกกกกจากสรุปผลการวิจัย  สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้ 
กกกกกกกก1.  การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร   ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารมีประสบการณในดานการบริหารและ
ควบคุมงานเปนอยางดี  เพราะผูบริหารของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรสวน
ใหญโอนยายมาจากโรงเรียนอื่น  ซ่ึงมีประสบการณในดานบริหาร  สอดคลองกับผลการวิจัยของ  
จาสิบเอก ผดุงศักดิ์  ภักติชาติ  ศึกษาเรื่อง  ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
กองทัพบกอุปถัมภ  พบวา  ในภาพรวมอยูในระดับมาก   
กกกกกกกกเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  ไดแก  การวางแผนกําลังคน  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะโรงเรียนไดมีสวนรวมในการวางแผนกําลังคน  จากหนวยเหนือ หรือ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่สังกัดอยู  ในการแสดงขอมูล จํานวนบุคลากรในปจจุบัน  จํานวนบุคลากรขาดหรือ
เกินเมื่อคํานวณตามเกณฑ  มีการจัดทําแผนกําลังคน  เพื่อการวางแผนเพื่อพัฒนากําลังคนใน
ระยะเวลาตาง ๆ   สอดคลองกับผลการวิจัยของ  จาสิบเอก ผดุงศักดิ์  ภักติชาติ  ที่ศึกษาเรื่อง 
ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ พบวา  ดานการวางแผน
อัตรากําลังบุคลากรอยูในลําดับสูงสุด 
กกกกกกกกสวนสิ่งตอบแทน  มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจ  
การเปลี่ยนแปลงและความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศ  ทําใหมีผลกระทบตอสภาพการผลิต
ของธุรกิจ  ราคาสินคาที่สูงขึ้น ทําใหสภาพความเปนอยูของครูลําบากยิ่งขึ้น  เมื่อเทียบกับสิ่งตอบ
แทนที่ไดรับ    สอดคลองกับแนวคิดของ ธงชัย  สันติวงษ  ที่ไดสรุปปจจัยที่มีผลกระทบตอการ
บริหารงานบุคคลไว คือ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ  การเปลี่ยนแปลงและความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ  ทําใหมีผลกระทบตอสภาพการผลิตของธุรกิจ  ตลอดจนถึงปญหาระดับราคาสินคาที่
สูงขึ้นจากราคาน้ํามันและตนทุนการผลิตสูงขึ้น  ทําใหสภาพความเปนอยูของประชาชนยากลําบาก
ยิ่งขึ้น  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ  สมชาย  นิลจินดา  ที่ศึกษาการบริหารงานบุคคลของ
วิทยาลัยสารพัดชาง  ในเขตภาคตะวันออกเฉลียงเหนือตามความคิดเห็นของครู-อาจารย   พบวา  
ดานผลตอบแทนใหกับบุคลากร  ในภาพรวม  มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 105

กกกกกกกกสวนการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในฝน  ในภาพรวมอยูในระดับมากนั้นเปน
เพราะผูบริหารโรงเรียนในฝนไดรับการพัฒนา  จากหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝน  
ใหเปนบุคลากรมืออาชีพ  มีวิสัยทัศนในการบริหาร  มีรูปแบบการบริหารทางวิชาการเปนหลัก  มี
ความรูและความเขาใจกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีความรูทางดาน ICT 
สามารถบริหารจัดการไดตามสถานการณและพัฒนาองคกรใหเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพเปนที่
ยอมรับของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา  มีการปรับโครงสรางการบริหารจัดการแบบ
โรงเรียนเปนฐาน ( School-base Management )  และการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบอยางตอเนื่อง  
โดยใชระบบบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์  มีระบบ e-Procurement / e-Bidding ให
ผูบริหารนําไปใชในการบริหารจัดการ  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ  ชัชวาล  ปญญาไชย  ศึกษา
เร่ืองการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน ในจังหวัดเชียงราย  
พบวา  โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน  และสอดคลองกับผลการวิจัย  ของ  อิทธิฤทธิ์ เกกินะ  
ศึกษาเรื่องความพรอมในการจัดโรงเรียนในฝนในเขตพื้นที่การศึกษา กระบี่  พบวา  โรงเรียนในฝน
มีความพรอมมากในดานการบริหารจัดการงบประมาณ   สุนีรัตน  เงินพจน  พบวา  สภาพการ
บริหารโรงเรียนในฝน  จ.นครปฐม  โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน  ทั้งดาน
นักเรียน ดานกระบวนการจัดการในโรงเรียน  ดานการเรียนรูและการพัฒนา  ดานงบประมาณและ
ดานทรัพยากร  และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ดิลก อภิรักษขิต  ศึกษาเรื่องการบริหาร
โรงเรียนในฝน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  นครปฐม  พบวา  การบริหารจัดการโรงเรียน
ในฝน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก   
กกกกกกกกเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  การเจรจาไกลเกลี่ยขอขัดแยง  มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะผูบริหารของโรงเรียนในฝน  มีความสามารถในการบริหารจัดการเปนอยางดี  ดังที่ได
กําหนดไวในลักษณะของโรงเรียนในฝน  สอดคลองกับผลการวิจัยของ กัมปนาท  มีสวยนิล  ศึกษา
เร่ือง  ความพึงพอใจของครูตอวิธีการแกปญหาความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม  พบวา  โดยภาพรวมครูมีความพึงพอใจตอวิธีการแกปญหา
ความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนในระดับมาก  สวนสิ่งตอบแทน  มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะปจจัยทางดานเศรษฐกิจ  การเปลี่ยนแปลงและความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศ  
ทําใหมีผลกระทบตอสภาพการผลิตของธุรกิจ  ราคาสินคาที่สูงขึ้น ทําใหสภาพความเปนอยูของครู
ลําบากยิ่งขึ้น  เมื่อเทียบกับส่ิงตอบแทนที่ไดรับ    สอดคลองกับ  ธงชัย  สันติวงษ  ที่ไดสรุปปจจัยที่
มีผลกระทบตอการบริหารงานบุคคลไว คือ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ  การเปลี่ยนแปลงและความผัน
ผวนทางเศรษฐกิจของประเทศ  ทําใหมีผลกระทบตอสภาพการผลิตของธุรกิจ  ตลอดจนถึงปญหา
ระดับราคาสินคาที่สูงขึ้นจากราคาน้ํามันและตนทุนการผลิตสูงขึ้น  ทําใหสภาพความเปนอยูของ
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ประชาชนยากลําบากยิ่งขึ้น  และทํานองเดียวกัน ปญหาทางดานการจายคาตอบแทนที่พอเพียง
สําหรับคนงานเพื่อใหตามทันกับคาครองชีพก็กลายเปนปญหาหนักอกที่ทุกหนวยงานจะตองแกไข  
และงานวิจัยของ  สมชาย  นิลจินดา  ที่ศึกษาการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยสารพัดชาง  ในเขต
ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือตามความคิดเห็นของครู-อาจารย   พบวา  ดานผลตอบแทนใหกับ
บุคลากร  ในภาพรวม  มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.90 
กกกกกกกก2.  การปฏิบตัิงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก   ทั้งนี้อาจเปนเพราะมีการนําเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูมาเปนเกณฑในการประเมิน
ครู  เพื่อการเลื่อนระดับของขาราชการครู  ซ่ึงถือวาเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูนั้น  เปนตัวผลักดัน
ศักยภาพภายในตัวครู  จากเกณฑดังกลาว  สงผลใหครูตองพัฒนา  ประเมิน  ปรับปรุงตนเองอยาง
สม่ําเสมอ  ดวยการแสวงหาขอมูล ขาวสาร  ความรู  ใชปญญาไตรตรอง  วิเคราะห  และเลือกสรร  
นําไปใชพัฒนางานและวิชาชีพครู  โดยการนําสิ่งที่เลือกสรรไปปฏิบัติอยางมุงมั่น  ประเมินและ
ปรับปรุงการปฏิบัติดานปฏิบัติงาน  รวมทั้งผลของการปฏิบัติใหดีขึ้น  และมีคุณภาพสูงขึ้นอยูเสมอ  
ตองปฏิบัติตนเปนแบบอยาง  เปนที่ยอมรับของนักเรียน  เพื่อนรวมงาน  และบุคคลอื่น  ในระดับที่
เปนแบบอยางไดดวยการปฏิบัติตนตามจรรยาวิชาชีพครูอยางเครงครัด  ใหผูเรียนมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมครู  และตัดสินใจเลือกพฤติกรรมของตนเอง   ใชเสริมแรงทางบวก
แกนักเรียน  และนําบุคคลอื่นในการปฏิบัติอยางถูกตอง  มุงประโยชนของสังคมสวนรวม  มีความ
รับผิดชอบอยางสูงตอผลการปฏิบัติที่มีตอสังคม  และชุมชน  ดวยการวางแผนพัฒนาปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ  ใหเกิดประโยชนตอสวนรวมอยางแทจริง  สอดคลองกับผลการวิจัยของ  ร.ต. 
มนตเมืองใต  รอดอยู   ที่ทําการวิจัยเร่ือง สุขภาพองคกรที่สงผลตอการปฏิบัติงานในโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 1  พบวา   การปฏิบัติงานในโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 1  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก   
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ   บรรเจิด  อาจแกว   ศึกษาเรื่อง การศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครูของครูมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดเลย  พบวา  การปฏิบัติงาน
ของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 อยูในระดับมาก  และสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ  สุเมธ  การสีทอง  ทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาระดับการพัฒนาครูตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา  พ.ศ. 2537 ในเขตการศึกษา 12  ผลการวิจัยพบวา  การปฏิบัติงาน
ของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา  พ.ศ. 2537  อยูในระดับมาก 
กกกกกกกกเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผล
ที่จะเกิดกับผูเรียน  มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารมีการวางแผนรวมกันกับครูใน
การพัฒนาการเรียนการสอน  มีการชี้แนะแนวทางในการตัดสินใจ แกปญหา โนมนาวใหครูเห็น
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ความสําคัญและใหความรวมมือในการพัฒนา  มีการกํากับ  ติดตาม นิเทศการปฏิบัติงานอยาง
สม่ําเสมอ  ครูเห็นแนวทางและมั่นใจในการปฏิบัติสงผลใหมีการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ได
ถูกตองสอดคลองกับผลการวิจัย  ของราธแมน ( Rathmann) ที่ศึกษา เร่ือง ปจจัยที่สงผลตอความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนลูเธอะเริน  พบวา  ครูมีความพึงพอใจกับตําแหนงหนาที่
และบทบาทของตนเอง  ซ่ึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูมาจากยุทธศาสตรในดานวิชาชีพ  
ส่ิงแวดลอมในการทํางานและการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา 
กกกกกกกกสวนมาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ  มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากงบประมาณมีจํากัด  ตองใชบริหารสิ่งที่จําเปนกวา  หรือ
จําเปนที่สุด  ทําใหการสงครูไปพัฒนาตนเอง ทั้งการอบรม  การประชุมปฏิบัติการ  การรวม
กิจกรรมนอย  ดังที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ไดรายงานไวเกี่ยวกับเรื่อง
งบประมาณ คือ ความเปนจริงของการใหงบประมาณโรงเรียนมัธยมศึกษา  ยังไมเพียงพอกับ
คาใชจาย  จึงเปนปญหาแกผูบริหารโรงเรียน  สอดคลองกับ รายงานสภาวะการศึกษาไทย ป 2547 / 
2548 ที่วา ดานการจัดสรรและการใชงบประมาณ  มีงบเพื่อฝกอบรมและพัฒนาครูนอย  
กกกกกกกกสําหรับการปฏิบัติงานของโรงเรียนในฝน   ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะครูของโรงเรียนในฝน  ไดรับการพัฒนาจากหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝน  
ใหเปนบุคลากรมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพ  มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  ที่เปนไปตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไข
เพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545  และมีความรูในเรื่อง ICT เปนอยางดี  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน  มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  
ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนในฝนเนนความเปนเลิศตามศักยภาพของผูเรียน  ผูบริหารมีความรูความ
เขาใจในกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนอยางดี  จึงสามารถกระตุน  สงเสริมใหครูมี
ความตื่นตัวในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ  สวน   มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ  มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อาจเปนเพราะงบประมาณมีจํากัด  
ตองใชบริหารสิ่งที่จําเปนกวา  หรือจําเปนที่สุด  ทําใหการสงครูไปพัฒนาตนเอง ทั้งการอบรม  การ
ประชุมปฏิบัติการ  การรวมกิจกรรมนอย  สอดคลองกับ  รายงานสภาวะการศึกษาไทยป 2547 / 
2548 ที่วา การพัฒนาครู อาจารย  โครงการสวนใหญเนนระดับอุดมศึกษา  แตระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและอาชีวศึกษา  ยังมีปญหาในดานงบประมาณสนับสนุน 
กกกกกกกก3.  การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและ
โรงเรียนในฝน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะพื้นฐานความรู  ทักษะและ
ประสบการณในการทํางานของผูบริหารโรงเรียนและวัฒนธรรมองคกรใกลเคียงกัน  สอดคลองกับ
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ผลการวิจัย ของ  วันชาวีรา  เบญละเดะ  ไดทําการวิจัย  เร่ือง  “ความสัมพันธระหวางทักษะการ
บริหารกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคลของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาใน
จังหวัดนราธิวาส”  พบวา  ระดับทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ในจังหวัด
นราธิวาส  โดยรวมอยูในระดับมาก  และการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคล  
โดยรวมปรากฏวาอยูในระดับมาก   
กกกกกกกก4.  การปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนใน
ฝน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะทั้งสองโรงเรียนมีจุดมุงหมายที่เหมือนกัน  คือ 
ความมุงมั่นในการพัฒนางาน  ใหมีผลสัมฤทธิ์ในระดับประเทศ  จึงไมเกิดความแตกตางใน
ผลการวิจัย  ความมีศักดิ์ศรีในลักษณะโรงเรียนของตน เชน  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร  เปนกลุมโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงคพิเศษ  รับนักเรียนเรียนดีเขามาเรียน  ทําให
ครูตองพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา  สําหรับ โรงเรียนในฝนนั้น  เปนโรงเรียนที่อยูในโครงการหนึ่ง
อําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน มีหลักในการบริหารงานมุงสูความมีประสิทธิภาพระดับสากล  ทําใหครู
ตองมุงมั่นพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ  สอดคลองกับผลการวิจัยของ  ยงยุทธ  สืบเนียม  ไดทําการ
วิจัย  เร่ือง  การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแกนพบวา  ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ครูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และดานที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ  การรวมมือกับผูอ่ืนใน
สถานศึกษาอยางสรางสรรค  สวนสภาพการปฏิบตัิงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษาตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครู  โดยภาพรวมไมแตกตางกัน   
กกกกกกกก5.  การบริหารงานบุคคลมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน    โดยภาพรวม  มีความสัมพันธกันในระดับมาก  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .01  ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาโรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่ดี   สงผลให
ครูพึงพอใจและปฏิบัติงานออกมาดี  สอดคลองกับผลการวิจัยของอัลริคเชน ( Ulrikson ) ที่ศึกษา
เร่ือง การรับรูของผูบริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สัมพันธกับปจจัยความพึงพอใจและความ
ไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  พบวา  ครูไดรับความพึงพอใจมากที่สุดจากปจจัยการตระหนักถึง
ความสําคัญภายในความสําเร็จและงานในหนาที่การงานของตน 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะของการวิจัย  
 
กกกกกกกกจากสรุปผลการวิจัยตามที่ไดกลาวมาแลว  ผูวิจัยขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
ดังนี้ 
กกกกกกกก1.  การบริหารงานบุคคล  ดานสิ่งตอบแทน  ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน  ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงตอการทํางาน  ทําใหผลงานที่กระทํานั้นมี
คุณภาพหรือดอยลงไปก็เปนได  โรงเรียนจึงควรมีเกณฑการประเมินในการใหส่ิงตอบแทนที่มี
ความยุติธรรม  เสมอภาค  จะกอใหเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน  สําหรับครูนั้น  ควรยึดพระ
ราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ความวา “’งานของครูนั้นเปนงาน
พิเศษ  ที่จะหวังผลตอบแทนเหมือนงานอื่น ๆ ไดโดยยาก  ผลตอบแทนที่สําคัญยอมเปนผลทางใจ  
ไดแก  ความปติชุมชื่นใจที่ไดฝกสอนคนใหไดดีมีความเจริญประการหนึ่งกับไดผูกพันจิตใจคนเปน
พันเปนหมื่นไวไดอยางแนนแฟมอีกประการหนึ่ง  ผลตอบแทนเชนนี้  เมื่อมองดูใหลึกซ้ึงแลว 
ยอมจะเห็นวาเปนประโยชนอยางยิ่งและประเสริฐกวายศศักดิ์  อํานาจและประโยชนทางวัตถุอ่ืน ๆ 
มากมายนัก”    
กกกกกกกก2. การปฏิบัติงานใน  มาตรฐานที่ 1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยูเสมอ  โรงเรียนควรสนับสนุนใหครูปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับวิชาชีพใหมาก
ขึ้น  อาจดวยวิธีการเผยแพรความรูเกี่ยวกับวิชาชีพภายในองคกร  จัดอบรม  สัมมนาภายในองคกร  
และจัดสรรงบประมาณดานนี้ใหมากขึ้น 
 
ขอเสนอแนะของการวิจัยคร้ังตอไป  
กกกกกกกกเพือ่ใหงานวิจยันีม้ีประโยชนยิ่งขึ้น  ผูวิจัยขอเสนอใหมีการศึกษาวจิัยครั้งตอไป  ดังนี ้
กกกกกกกก1. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนเฉลิมพระ 
เกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทรและโรงเรียนในฝน 
กกกกกกกก2.  ควรศึกษาผลกระทบของคาตอบแทนกับแรงจูงใจในการทํางาน 
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