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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 

 

                 ในการวิจยัครั้งนีผู้วิจัยไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัที่เกี่ยวของ

ตามลําดับข้ันตอน  ดังตอไปนี้ 

2.1  ประวัติความเปนมาของการจัดการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย  และโรงเรียน 

       คาทอลิก  สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 

2.1.1 ประวัติความเปนมาของการจัดการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย  และ

โรงเรียนคาทอลิก  สงักัดสังฆมณฑลจนัทบุรี 

2.1.2 องคประกอบที่สําคัญของการศึกษาคาทอลิก 

2.1.3 วิสัยทศันและพันธกิจของการศึกษาคาทอลิก 

2.1.4    โรงเรียนคาทอลิก  สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

2.2.1 ความสําคัญของการบริหารงานบุคคล 

2.2.2 หลักการบริหารงานบุคคล 

2.3  การบริหารงานบุคคลในกลุมโรงเรียนคาทอลิก  สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี  5  ดาน 

2.3.1 การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง 

2.3.2 การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 

2.3.3 การพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร 

2.3.4 วินัยและการรักษาวินัย 

2.3.5 การเลิกจาง 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 

2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 

มีรายละเอียด  ดังนี้ 
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2.1  ประวัติความเปนมาของการจัดการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย      และ 
       โรงเรียนคาทอลิก  สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 
                 
 2.1.1  ประวัตคิวามเปนมาของการจัดการศึกษาคาทอลกิในประเทศไทย  

  โรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยปรากฏหลักฐานวา มมีาแตสมัยกรงุศรีอยุธยา

ในแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช  พ.ศ.  2203  มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส  สังกัดคณะมิสซัง  

ตางประเทศแหงกรุงปารีส  ไดรับพระบรมราชานุญาตใหเขาเผยแพรศาสนา  และรับพระราชทาน 

ที่ดินที่บานปลาเห็ดสาํหรับเปนทีพ่ักอาศัย  สามารถสรางโบสถ  บานพัก  และโรงเรียนได  ดังนัน้

ในปพ.ศ.  2208  โรงเรียนคาทอลิกแหงประเทศไทยไดถือกําเนิดขึ้นมีชื่อวา  เจอเนอะเริล คอลลิจ 

(General  College)  กอต้ังโดย ฯพณฯ  ลมัแบร  เดล ลา โมทต (Bishop Lambert de la Mottle)  

เปนโรงเรยีนสามัญสําหรับเด็กชาย  มีการสอนวิชาการและจริยธรรม  หลังจากนั้นมชิชันนารีไดเปด

โรงเรียนในจังหวัดตาง ๆ ขึ้นอีกหลายแหง เปนตนวา  จังหวัดภูเก็ต  เมือ่ พ.ศ.  2214  จังหวัดชลบรีุ  

พ.ศ.  2216  บางกอก  พ.ศ.  2218  และจันทบุรี  พ.ศ.  2250 

  ในยุครัตนโกสนิทร  มิชชนันารีฝร่ังเศส   เปนผูมาบกุเบกิงานทางดานการศึกษา

อีกครั้งโรงเรียนคาทอลิกสมยัใหมแหงแรกในยุคปจจุบนัคือโรงเรียนอัสสัมชัญกอต้ังโดย  บาทหลวง

กอลอมเบท  (Golombat)  ใน พ.ศ.  2428  นับต้ังแตนัน้เปนตนมา  คณะนักบวชคาทอลิกตาง ๆ ที่

อุทิศตนในการใหการศึกษาไดเขามาเปดโรงเรียนในประเทศไทยเพิ่มข้ึนเปนลาํดับ  ในระยะแรก ๆ 

แตละโรงเรียนตางมหีลักสูตรเปนของตนเอง  โรงเรียนของมิชชันนารจีะสอนเปนภาษาอังกฤษบาง   

ฝร่ังเศสบาง  จนกระทั่งเมื่อกระทรวงศึกษาธิการประกาศใชหลักสูตร  จึงไดมาดําเนินการโรงเรยีน         

โดยอาศัยหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการทีพ่ัฒนาทั้งรางกาย  สติปญญา   จิตใจ   และจิตวิญญาณ    

ตามแนวทางการศึกษาคาทอลิก   ที่มุงเปาหมายสัจธรรม  และการพัฒนามนุษย ตามศักยภาพที่มี

สูสัจธรรมนั้น ในปจจุบนัโรงเรียนคาทอลกิมีจํานวนทั้งสิ้น 299 โรงเรียน (สมาคมสภาการศึกษา

คาทอลิก,  ประเทศไทย.  2543 : 13) 

 2.1.2  องคประกอบที่สําคัญของการศึกษาคาทอลิก   

  คําแถลงการณของสภาสังคายนาวาติกนัที ่ 2 สามารถที่จะสรุปเปนคําสอนของ

พระสันตะปาปา  เกี่ยวกับเอกลักษณของการศึกษาคาทอลิกไว  5  ประการ  (สมจติร  พึง่หรรษพร.  

2545 : 33)  ดงันี ้

  1)  เปาหมายของการศึกษาคาทอลิก   คือ   การที่จะตองพัฒนาที่ครบครันของ

นักเรยีน ทั้งในดานสติปญญา  จิตใจ  อารมณ  สงัคม  และรางกาย 

  2)  การสอนศาสนา เปนภารกิจหลักของการศึกษาคาทอลิก 
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  3)  นักเรียนพงึไดรับการอบรมใหเปนสมาชิกที่มีความรบัผิดชอบตอสังคม และ

สามารถเอาชนะการมองแตประโยชนสวนตนในทุกรูปแบบ 

  4) โรงเรียนคาทอลิก เปนกลุมสังคม ทีด่ําเนนิชีวิตตามคานยิมแหงพระวรสาร  

ซึ่งไดแก  การรวมแรงรวมใจกัน  มีความยตุิธรรม  และเปนหนึ่งเดียวกบัผูนําพระศาสนจักร 

  5)  ครูของโรงเรียน  เปนทรัพยากรที่มีความสําคัญที่สุด ในกระบวนการของการ

พัฒนาหลอหลอมนักเรียน 

 2.1.3  วิสัยทัศนและพนัธกิจของการศึกษาคาทอลิก   

  ในการประชมุสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก(ประเทศไทย) ประจาํปการศึกษา 

2543 คร้ังที่ 30 ไดกําหนดวสิัยทัศนและพนัธกิจ (สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกใน (ประเทศไทย).  

2543 : 45 – 47)  ไวดังนี ้

  1)  วิสัยทัศน 

  บุคคลแหงการเรียนรู ชุมชนที่รักและเอื้ออาทร มุงสูความเปนเลิศแหงความ

เปนมนุษยตามหลักคริสตธรรม (Learning persons, Loving Caring Community, Reaching for 

Human Excellence, according to Christian principles) 

  (1)  บุคคลแหงการเรียนรู   

    บุคคลแหงการเรียนรู  คือ บคุคลที่นําขอมลู ประสบการณมาพิจารณา

ไตรตรองอยางสม่ําเสมอเกดิความเขาใจและสามารถประยุกตความรูไปสูการปฏิบัติ  จนกลายเปน

วิถีชีวิตของตน ผูบริหาร ครู นักเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรูก็ตอเมือ่แตละคนเปนผูใฝรู  แสวงหา

ความคิดใหม ๆ ตัดสินใจเลอืกวิธีปฏิบัติทีด่ีที่สุด  และพฒันาปรับปรุงความรูและการปฏิบัติของตน

อยูตลอดเวลา  ผูบริหาร  ครู  และนักเรียนติดตอส่ือสารตอกันในบรรยากาศของความไววางใจและ

โลกทัศนที่เปดกวาง  มีการแบงปนความรู  และการแกปญหารวมกัน  ส่ิงสําคัญ   คอื   การเรียนรูที่

ลึกซึ้งที่สุด  เปนการคนพบสจัธรรมของชีวติบุคคลแหงการเรียนรูแสวงหาความจรงิของชีวิต  อาศัย

การไตรตรองอยางสม่ําเสมอ 

  (2)  ชุมชนที่รักและเอื้ออาทร 

    โรงเรียน  คือ   กลุมบุคคลทีผู่กพนักนัดวย  ความคิด  อุดมคติ   ชุมชน  

โรงเรียนคาทอลิก ซึ่งประกอบไปดวยผูบริหาร ครู บุคลากร ผูปกครอง ศิษยเกาและนกัเรียนสะทอน   

ความเปนประชากรของพระเจา โดยการปฏิบัติบัญญัติแหงความรัก ใหความเคารพ ความเอาใจใส

เอ้ืออาทรตอความตองการของกันและกัน  มีการปฏิสัมพันธตอกันอยางสม่าํเสมอ 

  (3)  มุงสูความเปนเลิศแหงความเปนมนษุย 

    การพัฒนาสูความเปนเลิศแหงความเปนมนุษย เปนเรือ่งของคุณธรรม   
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ความรูและการหลอหลอมบคุคลอยางเปนองครวม ในมติิบุคคลความเปนเลิศแหงความเปนมนุษย  

หมายถงึ  มนษุยที่สมบูรณ  ทัง้ดานจิตวญิญาณ   สติปญญา  อารมณ  และรางกาย   ในมิติสังคม  

ความเปนเลิศ  แหงความเปนมนษุย  หมายถึง  มนุษยทีรั่บผิดชอบ ทํางานรวมกบัผูอ่ืนได  เสียสละ   

และอุทิศตนเพื่อสวนรวม  กลาวคือ  เปนคนเพื่อคนอ่ืน 

  2)  พนัธกิจ   

  สถาบนัการศกึษาคาทอลิกมุงมัน่ที่จะ 

  (1)  บุคคลแหงการเรียนรู 

   ก.  จัดการศึกษาอบรมทีเ่สริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ความรูโดยเนน

ใหผูเรียนมีความสุข 

   ข.  จัดการศึกษาดวยกระบวนการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ 

   ค.  เปดโอกาสใหผูที่ยากไร และผูที่ดอยโอกาส  ไดเขามารับการศึกษา

ตามความเหมาะสม 

  (2)  ชุมชนที่รักและเอื้ออาทร 

   ก.  สรางชุมชนแหงการเรียนรูในบรรยากาศแหงความรกั เอ้ืออาทร 

   ข.  ใหการอภิบาลเพื่อเสริมสรางคุณคาของชีวิตครอบครัว 

   ค.  สงเสริมการมีสวนรวมระหวางบาน วดั  สถานศึกษา  และชุมชนใน

การพัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพ 

   ง.  สงเสริมบรรยากาศการเสวนาระหวางศาสนา  ประเพณี วฒันธรรม    

   จ.  เชื่อมโยงความรูใหเขากับวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิน่ใหเกดิ

ความหมายทีแ่ทจริงสูการปฏิบัติในชีวิต 

  (3)  มุงสูความเปนเลิศแหงความเปนมนษุย 

   ก.  เปนประจกัษพยานถงึความมีศกัดิ์ศรี  ความเปนมนษุย  ดวยชวีิต

ที่เปนรูปธรรม 

   ข.  จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน   เพื่อการสรางสังคมแหงความจรงิ 

ยุติธรรม และสันติ 

 2.1.4  โรงเรียนคาทอลิก  สงักัดสังฆมณฑลจันทบุรี 

  1)  ความเปนมา 

  โรงเรียนคาทอลิก  สังกัดสังฆมณฑลจนัทบุรี  มีชื่อยอวา  รสจ.  เรียกเปน

ภาษาอังกฤษวา Educational  Section of Chanthaburi Diocese  หรือมีชื่อยอวา E.S.C.D. เปน

กลุมโรงเรียนภายใตเจาของเดียวกันคือ สังฆมณฑลจนัทบุรี มีมุขนายกลอเรนซเทียนชัย สมานจิต 
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เปนประมุขสูงสุด และในปจจุบันมีการบริหารงานโดยผานทางบาทหลวงนักบวชหญิงและฆราวาส

ในตําแหนงผูรับใบอนุญาต  ผูจัดการ  และครูใหญตามลําดับ 

  ชวงแรก ระยะแรกตั้งกลุมคริสตชนป ค.ศ. 1900 – 1940 ในระยะเริ่มแรกนี้  

โรงเรียนที่เกิดขึ้นจะอยูในลกัษณะโรงเรียนวัด เพราะเมื่อพระสงฆไดตั้งกลุมคริสตชน และสรางวัด

ขึ้นมาแลว  สิง่ที่ขาดเสยีไมไดก็คือ การจดัหาสถานที่เพื่อใชในการสอนคําสอนบางทีมกีารดัดแปลง

เรือนไม  2 ชั้น  ชั้นบนใชเปนวัด  สวนชัน้ลางใชสอนคําสอน ในขณะเดียวกนักม็ีการสอนวิชาการ

อ่ืน ๆ ดวย  แตมักสอนเปนภาษาวัด  จุดมุงหมายหลักก็คือ  เพื่อใหเด็ก ๆ มีโอกาสเรียนคําสอนอยู

ใกลชิดกับวัด  ตอมามีการขยับขยายสรางเปนโรงเรยีนขึน้เพื่อเปดโอกาสใหเด็กที่ไมไดเรียนคําสอน

ไดเลาเรียนบาง  แตก็มุงหนกัไปทางศาสนาและบทสวด 

  ชวงที่สอง  วิกฤติการณสงครามอินโดจนี ถึงยุคฟนฟูป ค.ศ. 1941 – 1980 

ป ค.ศ.1941  เกิดสงครามอินโดจีน สรางความวุนวายไปทั่วอาณาบริเวณนี้  วกิฤติการณอินโดจีน

และภัยที่เกิดขึน้ในระหวางทีม่ีสงครามมีผลกระทบตอวดั โรงเรียน และกลุมคริสตชนเปนอยางมาก  

ทําใหวัดบางแหงถูกเผา โรงเรียนถูกปด กลุมคริสตชนบางแหงถูกกลาวหาวาไมรักชาติ  โรงเรียนถูก

มองวาเปนโรงเรียนของฝรั่งเศส   ทางราชการจึงไดเพงเล็งและจับตาดูความเคลื่อนไหวการดําเนนิ

กิจการของโรงเรียน ทาํใหโรงเรียนที่เร่ิมดําเนนิการอยูนัน้ตองปดตัวลงเกือบทุกโรงเรียน  ยกเวน

โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชาเทานัน้ที่ยงัเปดสอนอยูอยางตอเนื่อง ภายหลงัสงครามอินโดจีนสงบลง

โรงเรียนของวดัไดฟนฟูและกําเนิดขึ้นมาแตมีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป

พอสมควร เชน การปรับใหเขากับระเบยีบกฎเกณฑของราชการ มีการขออนุญาตเปดโรงเรียน

อยางเปนทางการ รัฐบาลคอยควบคุมทิศทางเปาหมายของโรงเรียนมใิชเนนแตเพียงสอนคําสอน 

  ชวงที่สาม วกิฤติการณแหงความอยูรอดของโรงเรียนเอกชน สูความเปน

หนึง่เดียวของกลุมโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลจันทบุรี  (ป  ค.ศ. 1981 -  ปจจุบัน)ในชวงนี้

ถือวาเปนชวงที่โรงเรียนของสังฆมณฑลมรูีปแบบการดําเนินงานที่ชัดเจนเปนปกแผนมั่นคงมากขึน้  

ปจจุบันมีโรงเรียนทัง้หมด 15 โรงเรียน ในจํานวนนี้รวมถึง  โรงเรียนบริหารธุรกิจ  1  แหง  มีจํานวน

นักเรียนทัง้หมด  19,239  คน มีผูบริหารทัง้หมด  93  คน  และมีครูทั้งหมด  1,008  คน 

  2)  อุดมการณ 

  การศึกษา  คอื  การพฒันาคนทัง้ครบ (Personal wholistic development)  

ทั้งรางกาย  จติใจ  สติปญญา  อารมณ  และสังคม  เพือ่จะไดเปนคนโดยสมบูรณ 

  ชีวิต  คือ  การรูจักความเปนจริงและรักความดี  เพื่อใหบรรลุถึงสันติสุขและ 

ความเจริญ  อันถาวร  สมัพันธภาพระหวางชีวิตกับความเชื่อทางศาสนา  วฒันธรรมกับพระวรสาร  

ความรูกับคุณธรรมเปนจิตสาํนึกของมนุษยทุกคน 
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  3)  คติพจน 

  ความรูคูคุณธรรม  นาํวนิัย 

  ความรูคูคุณธรรมเนนใหเหน็เปาหมายสาํคัญ 2 ประการในการจัดการเรียน

การสอน  ซึง่ตองใหความสําคัญควบคูกันไปเพื่อพฒันานกัเรียนใหทัง้เกง  ด ี ฉลาด  และซื่อสัตย 

  นําวินยัเนนใหเห็นความสาํคญัของระเบียบวินยั ความรบัผิดชอบตอตนเอง

และสังคม  เปนสิ่งที่ตองฝกฝนจนเปนนิสัย  และเปนเอกลักษณที่เดนชัดประจําตน 

 

2.2  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
  

 การบริหารงานบุคคลมีความสําคัญเปนอยางมาก  ดงันัน้  ในการจะไดมาซึ่งบุคลากรที่

จะมาปฏิบัติงานจงึมีความจาํเปนที่จะตองรูความหมายของการบริหารงานที่ชัดเจนซึง่มีนกัวิชาการ

หลายทานไดใหความหมายของการบริหารงานบุคคลไว  ดังนี ้

 วิจิตร  ศรีสอาน  (2523 :  5)   ไดใหความหมายของ   การบริหารงานบุคลากรหมายถึง 

กิจกรรมที่ชวยใหการประสานงานของคนในหนวยงานใหบรรลุเปาหมาย 

 สุเมธ  เดยีวอศิเรศ (2529 : 5)  กลาวถึง  ความหมายของการบริหารงานบุคลากรวา  

หมายถงึ  การบริหารทรัพยากรมนษุยเพือ่ใหการดําเนนิการบรรลุวัตถุประสงคขององคการ  โดยมี

ขอบขายของการบริหารตั้งแตการวางแผน การสรรหา การบรรจุ  การแตงตั้ง การพฒันาบาํรุงขวญั

และการใหพนจากงาน  เปาหมายที่สาํคัญของการบริหารบุคคล  คือ  การไดมาซึ่งบคุคลที่มีความรู

ความสามารถเหมาะสมกับความตองการของหนวยงาน ทําใหเขามคีวามพอใจในการปฏิบัติงาน

และงานที่ไดรับมอบหมายสาํเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

 เสนาะ  ติเยาว  (2532  : 10)   ไดกลาวถงึ  ความหมายของการบริหารงานบุคลากรวา 

หมายถงึ  การจัดระเบียบ ดแูลบุคคลใหทํางานเพื่อใหบคุคลไดใชความรูความสามารถใหมากที่สดุ  

ใหมีประสิทธภิาพในการทาํงานสูงสุด  มผีลทําใหองคการ  อยูในฐานะไดเปรียบในดานการแขงขัน

และไดรับผลมากที่สุด 

 สมาน รังสิโยกฤษฎ (2535 : 1)  ไดกลาวถงึ  การบริหารงานบุคลากรวา  หมายถึง  

กระบวนการเกี่ยวกับการวางนโยบาย  การวางแผน  และการวางระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวกบั

ตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคการหรือหนวยงานทัง้นีเ้พื่อใหไดมาไดใชประโยชนและการบํารุงรักษา 

ไวซึ่งทรพัยากรดานมนุษย (Human Resources)   ใหมปีระสิทธิภาพและปริมาณเพียงพอ  เพื่อให 

การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ (2538  : 181)  ไดอธิบายถึงกรอบแนวคดิวา   การบริหาร 
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ทรัพยากรมนษุย หมายถงึ การวางแผน  การจัดองคการ  การอํานวยการ  และการควบคุมเกี่ยวกบั

การสรรหาการพัฒนา การจายคาตอบแทน การประสานประโยชน การธํารงรักษา การพนจากงาน

ของทรัพยากรมนุษย  โดยมีจุดหมายใหบรรลุวัตถุประสงคของทัง้สวนบุคคล องคการและสังคม

โดยสวนรวมหลักการที่สําคญัของการบริหารทรพัยากรมนุษย  คือ  การจัดบุคลากรเขาทาํงานให

เหมาะสมกับงาน  โดยมุงตอบสนองวัตถปุระสงคหลัก  ก็คือ  การใชทรัพยากรมนษุยทีม่ีอยูใหเกิด

ประโยชนสงูสดุ 

 พยอม  วงศสารศรี  (2538 : 5)  ไดกลาววา  การบรหิารทรัพยากรมนุษย  หมายถึง  

กระบวนการทีผู่บริหารใชศิลปะและกลยทุธดําเนนิการสรรหา  การคัดเลือก และการบรรจุบุคลากร

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหปฏิบัติงานในองคการ พรอมทั้งสงเสริม เพื่อพัฒนาและธํารงรักษาให

ผูปฏิบัติงานไดเพิ่มพนูความรู  ความสามารถ  มีสุขภาพดทีัง้กายและจิต  พรอมที่จะทํางาน  และ

ยังรวมไปถงึการแสวงหาวิธกีารที่ชวยใหสมาชิกผูพนจากงานดวยเหตทุุพพลภาพ เกษียณอาย ุหรือ

เหตุอ่ืนใดทีเ่กีย่วกับงานใหสามารถดาํรงชวีิตอยูในสงัคมอยางมีความสขุ 

 บุญเลิศ  ไพรนิทร  (2538 : 11)  ไดสรุปความหมายของการบริหารทรัพยากรมนษุยวา  

เปนกระบวนการในการกําหนดนโยบายและแผน  รวมถึงกฎ  ระเบียบ  และขอบังคับที่เกี่ยวกับการ

วางแผนกาํลังคน การกําหนดตําแหนง และอัตราเงนิเดือน เพื่อใหองคการไดมาซึ่งบคุคลที่มีความรู

ความสามารถ  ทักษะ  และทัศนคติเขามาปฏิบัติงานในองคการใหนานที่สุดเทาที่จะทําได  รวมทัง้

มีการใชบุคคลเหลานั้นใหเกดิประโยชนสูงสุด และตรงกับงานชวยใหการปฏิบัติงานไดบรรลุตรง

วัตถุประสงคของทัง้สวนบุคคลและองคการ และยังรวมไปถึงกระบวนการทางวินยั   การรักษาวนิยั 

และการใหผลประโยชนเกื้อกูล  จนกระทัง่บุคคลพนจากงานไปในที่สุด 

 มอนด้ี  อาร  เวน  และ โรเบิรต เอ็ม โน  (Mondy  R.  Wayne  and  Robert  M.  Noe,  

1996 : 4 – 6) ไดใหนิยามวา การบริหารทรัพยากรมนษุยเปนการใชทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณคา

ขององคการใหปฏิบัติงานไดสําเร็จตามวตัถุประสงคขององคการ โดยมีภารกิจหลกั  6  ดาน  ไดแก 

การวางแผน การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนษุย การพัฒนา การจายคาตอบแทนและ

ผลประโยชน สุขภาพและความปลอดภัย พนกังานสัมพันธและแรงงานสัมพนัธ และการวิจยัดาน

ทรัพยากรมนษุย 

 แกรี่  เดสเลอร  (Gary Dessler, 1997 : 2)  ไดใหความหมายวา  การบริหารทรัพยากร

มนุษย หมายถึง  การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ตองดําเนินการเกี่ยวกับพนักงานในองคการ  

ซึ่งครอบคลุมภารกิจตาง ๆ ไดแก การสรรหา การกลัน่กรอง การฝกอบรม การใหรางวัล  และ

ผลประโยชนเกื้อกูล  การประเมินผลและแรงงานสัมพันธ 

 ฟลิปโป  (Flippo, 1981 : 5  อางถึงใน สมโภชน  นิลประภา. 2543 : 13)  ไดกลาวไววา 
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การบริหารงานบุคคลจะเกีย่วของกับการวางแผน (planning)  การจัดการ (organizing)  และ  

การอํานวยการ (directing) การควบคมุเกี่ยวกับการสรรหา (procurement) และการพัฒนา 

(development) การจัดคาตอบแทน (compensation)  และการใหออกจากงานของบุคลากร  เพือ่

ความสาํเร็จของตัวบุคคล  องคการและความมุงหวงัของสังคม 

 ไนโกร  (Nigro,  1973 : 37  อางถึงใน  สมโภชน  นิลประภา.  2543 : 13)  ไดกลาวถึง

ความหมายของการบริหารงานบุคคลวา  หมายถงึ  ศลิปะในการเลอืกสรรคนใหม และใชคนเกา  

ในลักษณะที่ใหไดผลงานและบริการจากบคุคลเหลานัน้สูงสุดทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 

 ฟกอร  และมาเยอร  (Pigors and Myers,1990 : 130 อางถงึใน  สมโภชน  นิลประภา. 

2543 : 14)  ไดใหความหมายของการบริหารงานบุคลากรวา คือ ศิลปะในการแสวงหาและพฒันา

รักษาตัวบุคคลนั้นไวใหดี และสามารถทีจ่ะใชคนเหลานั้นทํางานใหประสบผลสําเร็จ และมีใหมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด  ประหยัด  และบรรลุเปาหมายขององคการ 

 จากแนวคิดของนักการศึกษา  สรุปแนวคิดของการบริหารงานบุคลากรไดวา  หมายถึง  

กระบวนการจดัการเกี่ยวกับบุคคล  เพื่อคัดสรรใหไดซึ่งคนดีมีความรู  ความสามารถเหมาะสมกบั

งานขององคการเขามาปฏิบตัิงานใหไดผลดี  มีประสิทธิภาพมากที่สดุ  โดยองคการจะตองสราง

กระบวนการใหสามารถดึงดดู  ธาํรงรักษา  และพัฒนาบุคลากรใหมคีวามรู  ความสามารถ  และมี

ความพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานอยูในองคการใหนานที่สุด  เพื่อใหปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธผิลตามความมุงหมายขององคการหรือหนวยงานที่กาํหนดไว 

2.2.1 ความสาํคัญของการบริหารบุคลากร 
การบริหารโรงเรียน จะตองบริหารโรงเรียนโดยทรัพยากรบุคคล  และการไดมา 

ของทรัพยากรบุคคล  จงึจะตองมีกระบวนการ  และข้ันตอนในการซึง่จะไดมาของบุคลากร  ดังนั้น  

การบริหารงานบุคลากรจงึมีความสาํคัญตอองคการมาก   ถาองคการสามารถคัดสรรบุคลากรทีด่ี

และมีคุณภาพ องคการกจ็ะสามารถดําเนินงานใหเปนไปไดอยางมปีระสิทธิภาพ และจุดหมาย

ตามที่องคการกําหนดไว  ซึง่ไดมีนักการศกึษาหลายทานไดใหแนวคิดเกี่ยวกับ  ความสําคัญของ

การบริหารงานบุคลากรไว  ดังนี ้

  เพ็ญศรี วายวานนท (2533 : 1) ไดกลาววาการจัดการทรัพยากรคนเปนมิติหนึ่ง

ของการจัดการ เพราะทุกองคการประกอบขึ้นดวย “คน” เปนสาํคัญ  หากปราศจากคนเสียแลวก็

จะเหลือแตวัสดุ เปนกายภาพไมมีชีวิต ไมมีการเปลี่ยนแปลง ไมมีความกาวหนา  องคการจะอยูได

และเจริญกาวหนาไดดวยการทํางานของคน ดวยทักษะที่พัฒนา ดวยผลงานที่ดี ดวยแรงจูงใจที่

เอ้ืออํานวย และดวยความผูกพนักับองคการนัน้ คือ “คน” และการจัดการเกี่ยวกบัคนเปนปจจัย

สําคัญในการบรรลุความสําเร็จขององคการทุกประเภท 
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  ปรีชา  คัมภีรปกรณ  (2532 : 377)  ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหาร

บุคลากรวา การทาํงานแมวา ผูบริหาร หรือผูที่มีอํานาจจะไดกําหนดแผนงานหรือโครงการไวดี

เพียงใดก็ตาม  ถาหากขาดคนที่รับผิดชอบงานทีก่ําหนดไว  หรือคนที่รับผิดชอบงานนั้นไมมีความรู 

ความสามารถเหมาะสมกับงานที่มีอยู  ความสําเร็จของแผนงานหรือโครงการที่ดาํเนินอยูก็จะไมได

ผลดีเทาที่ควรจะเปน 

  อุทัย  หิรัญโต  (2531 : 1)  ไดกลาวถงึ  ความสาํคัญของคนไววา  “คน”  หรือ  

“มนุษย”  เปนทรัพยากรทีม่คีุณคาสูงสุด  และมีประโยชนมากที่สุด   ทั้งนี้เพราะ  ทรัพยากรอื่น ๆ 

แมจะมีชีวิตกห็ามีสติปญญาเทาคนไม สวนทรัพยากรที่ปราศจากชีวตินั้น หากคนไมนํามาใชกห็า

ประโยชนมิได   ดงันัน้  ในการบริหารองคการเรื่องเกีย่วกับตัวคนจงึเปนเรื่องสําคัญและยุงยากที่สดุ  

ทั้งนี้เพราะวาตามหลกัทัว่ไปในการบรหิารงานนัน้แมจะมีงบประมาณใหอยางเพียงพอมีการจัดการ 

และการบริหารที่ดี  มีอุปกรณและวัสดุตาง ๆ พรอมมูลเพียงใดถาผูปฏิบัติงานไมดี ไรสมรรถภาพ 

ขาดความซื่อสัตยสุจริต ไมประพฤติอยูในวนิัยที่ดีแลวละก็จะเปนการยากอยางยิ่งที่การบรหิารงาน

จะบรรลุผลดีสมดังความมุงหมาย แตถาไดคนดีมีความรู ความสามารถเหมาะสมกบังานที่ปฏิบัติ

ปญหาอืน่ ๆ กจ็ะลดนอยลง 

  เสนาะ  ติเยาว  สุปราณี  ศรีฉัตรภิมุข  และนิยะดา  ชณุหวงศ  (2527 : 2)  ได

ใหความสําคญัของ  “คน”  ไววา  ความสําเร็จในการประกอบการหรือการทาํงานใด ๆ นอกจากจะ

อาศัยเครื่องมอืและระบบการทํางานที่ดีแลว ปญหาที่เกิดจากการทาํงานของคนหรือปจจัยเกีย่วกับ

ตัวคนก็มีความสําคัญเทา ๆ กับเครื่องมอืนั้น ๆ คุณสมบัติของผูปฏิบัติงานยอมอยูเหนือคุณภาพ

ของเครื่องมือดี ๆ ในการทาํงาน  แมจะมวีัสดุอุปกรณทีท่ันสมยั  มีระบบการทาํงานที่กาวหนา  แต

ลมเหลว หรือไมอาจดําเนินงานใหเสร็จลงตามความมุงหมายทีก่ําหนดไวได ไมวามนุษยจะมีความ

เจริญกาวหนาในทางวิชาการตาง ๆ จนสามารถคิดคนประดิษฐเครือ่งมือทีม่ีประสิทธิภาพในการ

ทํางานสักเพียงใด กย็ิ่งตองอาศัยคนที่มีคณุภาพในการควบคุมเครื่องมือเหลานัน้มากยิง่ขึ้นอีกดวย 

และแมกกินสนั (Magginson  อางถึงใน วจิิตร  ศรีสอาน.  2532 : 6)   กลาวถึง  ความสําคัญของ

มนุษยไววามนุษยเปนปจจยัที่สําคัญที่สดุในการบริหารถึงแมวาคุณคาของมนษุยจะเปนสิง่จับตอง

ไมได  และไมสามารถใชหลกัเกณฑกําหนดคุณคา เชนเดียวกับวัตถุ หรือสินคาอื่นได  แตก็ยังถือวา

มนุษยเปนทรพัยากรทางเศรษฐกิจทีม่ีทัง้คุณคาและเกยีรติภูมิ 

  สมพงศ  เกษมสิน  (2526 : 2)  ไดกลาวถึง  ความสาํคัญของการบริหารงาน

บุคคลวา บรรดาปจจัยที่ใชในการพัฒนาประเทศนัน้ กําลังคนนับไดวา เปนปจจัยที่สาํคัญที่สดุ

เพราะเหตุวา ถาจํานวนคนพอสมควร  มีความรู  ความสามารถเหมาะแกหนาทีก่ารงาน  และมี

การจัดการที่ด ี โอกาสทีจ่ะทาํงานใหไดผลดีและประหยดัยอมงายขึ้นเปนอันมากจนอาจกลาวไดวา  
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คนสําคัญยิง่กวาเงิน และส่ิงของมากมายนัก  เพราะถาคนมีความสามารถแลวทุกสิ่งทกุอยางก็จะ

สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีและรวดเร็ว 

  จากแนวคิดของนักการศึกษาเกีย่วกับความสําคัญของ การบรหิารงานบุคคล  

สรุปไดวา  เปนกระบวนการในการบริหารที่มีความสําคญัเปนอยางยิง่ หากหนวยงาน หรือองคการ

ใดมีการบริหารงานบุคคลบกพรอง  หนวยงาน  หรือองคการนัน้ยอมจะเจริญกาวหนาไดยาก  ทัง้นี้

เพราะงานตาง ๆ จะดําเนนิไปไดหรือไมขึ้นอยูกับคนเปนสําคัญ 

 2.2.2  หลักการบริหารงานบคุคล 

  หลักการบริหารงานบุคคล  ภิญโญ  สาธร (2523 : 47)  กลาวถึง  หลักการใน

การบริหารงานบุคลากรวา  หมายถงึ 

1) หลักการใหไดคนดีมีฝมือมาทํางานหรือหลกัในการคัดเลือก   บรรจุ  แตงตั้ง 

และมอบหมายงาน 

  2)   หลักการในการรักษาคนที่มีอยูแลว   หรือบรรจุไวแลว   ใหอยูกับหนวยงาน

ตลอดไปดวยความเต็มใจและมีความสุขที่จะอยู 

  3)   หลักการใหคนไมดี คนที่หยอนสมรรถภาพพนจากงานหรือหลักการยายคน

ที่หนวยงานไมพึงปรารถนา  โดยไมผิดระเบียบและกอใหเกิดความเสยีหายตอหนวยงาน 

  4)   หลักในการพัฒนาคน   หรือบุคคลใหมีประสิทธิภาพ  หรือเปนประโยชนแก

หนวยงาน 

 สุกิจ   จุลละนนัท  (2532 : 18 – 19)  ไดกลาวถึง  หลกัการบริหารงานบุคคลวา 

การบริหารงานในสภาพที่ไดมีการววิัฒนาการมาถงึปจจุบัน ไดประยุกตเอาความกาวหนาทางดาน

การบริหารมาประกอบหลักการบริหารบุคคลดวย  การบริหารบุคคลแผนใหมจงึยดึหลักการสําคัญ  

12  ประการ  คือ 

 1)  หลักความเสมอภาค  คือ  การยึดถือการเปดโอกาสทีเ่ทาเทียมกัน  สําหรับผู 

ที่มีคุณสมบัตติามที่ตองการในการสมัครเขาทํางานโดยไมมีขอจํากัดดานฐานะ  เพศ   ผิว   ศาสนา  

เปนการเปดรับสมัครทั่วไป 

  2)  หลักความสามารถ  คือ  การยึดถือความรูความสามารถถือหลักคุณวุฒิเปน 

เกณฑในการเลือกสรรบุคคลเขาทํางาน  รวมทัง้การพิจารณาความดี  ความชอบ  และการเลื่อนขั้น 

เลื่อนตําแหนง 

  3)  หลักแหงความมัน่คง   คอื   การถือวาการปฏิบัติงาน  เปนอาชีพมั่นคงถาวร  

การจะใหออกจากงานตองมเีหตุผล  เมื่อพนจากงานแลวโดยไมมีความผิด  และมีผลตอบแทนทีจ่ะ

ดํารงชีวิตไดตามสมควรแกอัตภาพ 
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  4)  หลักความเปนกลางทางการเมือง   กลาวคือ   ขาราชการประจํา   จะตองไม

ฝกใฝทางการเมือง  มุงปฏิบตัิงานใหเกิดผลตอประชาชนใหมากที่สุดตามนโยบายของรัฐบาล และ

ในการปฏิบัติงานนั้น  ขาราชการประจําจะตองมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ โดยปราศจาก

การแทรกแซงทางการเมือง หรืออยูภายใตอิทธิพลของนกัการเมืองหรอืพรรคการเมอืงใด ๆ 

  5)  หลักการพฒันา   ไดแก  การจัดใหมกีารเพิ่มพนูความรู   ความสามารถของ

บุคลากร  โดยการใหศึกษาอบรม  จัดระบบการนิเทศ  และตรวจตราการปฏิบัติงานที่ดี  เพื่อใหเกดิ

ความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน  ตลอดจนการจัดระบบ  การพจิารณาความดี ความชอบและ

การเลื่อนตาํแหนงอยางเปนธรรม 

  6)  หลักแหงความเหมาะสม   เปนหลักการใชคนใหเหมาะสมกับงาน   โดยการ

แตงตั้งมอบหมายงานทีเ่หมาะสมกับคุณวฒุิความรู  ความสามารถ  และความถนัดของคน 

  7)  หลักความยุติธรรม   เปนหลักปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลโดยละเวนจาก  

การเลือกที่รัก มักที่ชงั  มีการกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมกับปริมาณ  และคุณภาพของงานที่ได

รับผิดชอบ  โดยยึดหลกังานเทากนัเงินเทากัน 

  8)  หลักสวัสดิการ  ไดแกการจัดใหมีสวัสดิการตาง ๆ ที่จะเอ้ือในการปฏิบัติงาน

สามารถอทุิศตนใหกับงานไดอยางเต็มที่  เชน  การจัดทีท่ํางานใหถูกสขุลักษณะ การรักษาสุขภาพ  

ความปลอดภยั  และการสงเคราะหในดานตาง ๆ 

  9)  หลักเสริมสราง ไดแกการเสริมสรางจริยธรรมและคุณธรรมทั้งในทางปองกัน 

การกระทําผิดและประพฤตมิิชอบของบุคลากรและการกวดขันลงโทษผูกระทําผิด 

  10) หลักมนุษยสัมพนัธ  ไดแก  การยอมรบันับถือคุณคาและศักดิ์ศรีของบุคคล

แตละคน โดยยึดหลักประชาธิปไตยในการทํางาน  โดยการเสริมสรางบรรยากาศและความสมัพนัธ

อันดีใหเกิดขึน้ในระหวางบุคลากรหนวยงาน 

  11) หลักประสิทธิภาพ  ถือวา  การทํางานใดจะตองทําใหเกิดผลดีที่สดุ  โดยใช

คน  เวลา  และคาใชจายนอยที่สุด  การจะกระทาํเชนนีไ้ดจะตองมีการวางแผน   การประสานงาน    

การจัดแบงหนาที่รวมทั้งวิธทีํางานที่ด ี

  12) หลักการศึกษาวิจัย   การบริหารบุคคลจําเปนที่จะตองไดรับการปรับปรุงให

เหมาะสมทันสมัยอยูเสมอ   ระบบบริหารบุคคลที่จําเปนตองมกีารศกึษาวิจัยปญหาอุปสรรคตาง ๆ 

เพื่อจะไดนาํวทิยาการกาวหนาตาง ๆ  มาใชในการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลใหมปีระสิทธิภาพ

ยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 พนัส  หันนาคนิทร  (2532 : 52)    ไดกลาวถึง    ภารกิจหลักในการบรหิารงาน

บุคคลในสถานศึกษาวามีอยู  8  ประการ  ไดแก 
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  1)   การวางแผนกําลงัคนหรือการจัดอัตรากําลงั  (Manpower  Planning) 

  2)   การสรรหาหรือการรับสมัครบุคคลเขาทํางาน  (Recruitment) 

  3)   การคัดเลือกบุคคลเขาทาํงาน  (Selection) 

  4)   การนาํเขาสูงาน  (Induction) 

  5)   การประเมินบุคลากร  (Evaluation) 

  6)   การพัฒนาบุคลากร  (Development) 

  7)   การตอบแทนบุคลากร  (Compensation) 

  8)   การสรางความมัน่คงในการทํางานของบุคลากร  (Security) 

 กอ  สวัสดิพาณิชย  (2534 : 43 – 45)  ไดกลาววา  การบริหารงานบุคคลนั้น

ตองมีการนําเทคนิคและหลักการมาใช  คือ  

  1)   หลักความยุติธรรม 

  2)   หลักบรรจขุาราชการใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของเขา 

  3)   หลักการใหความกาวหนาตามความสามารถของแตละบุคคล 

  4)   หลักการสรางความมัน่คงและความสุขใหแกขาราชการ 

  5)   หลักการใหผูรวมงานมสีวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติ  การประเมินและ     

ถือหลักประชาธิปไตยในการบริหารงาน 

  ภิญโญ  สาธร  (2523 : 47)   ไดกลาวถงึ   หลักการบริหารบุคคลไววา  จะตอง 

ประกอบดวย 

  1)  หลักในการใหไดคนดีมีฝมือมาทํางานหรือหลักในการคัดเลือก  บรรจุแตงตั้ง  

และมอบหมายงาน 

  2)  หลักในการบํารุงรักษาบคุคลที่มีอยูแลว หรือบรรจุไวแลวใหอยูกับหนวยงาน

ตลอดไปดวยความเต็มใจและมีความสุขที่จะอยู 

  3)  หลักในการใหคนไมดีหยอนสมรรถภาพพนจากงานหรือหลักในการโยกยาย

คนทีห่นวยงานไมพงึปรารถนา โดยไมผิดระเบียบและกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงาน 

  4)  หลักในการพัฒนาคน  หรือหลักในการพัฒนาบุคคลใหมีประสิทธิภาพ  และ

ประโยชนกับหนวยงาน 

 อุทัย  หิรัญโต  (2531 : 3) ไดกลาววา หลกัการสําคัญทางการบริหารงานบุคคล 

นั้นก็คือ  การจัดใหบุคคลที่เลือกสรรมาอยางดีแลวไดทาํงานในตําแหนงที่เหมาะสม  ใหเขามีจิตใจ

ที่ทุมเทและรับผิดชอบงาน โดยการใหความเปนธรรมในการกําหนดเงนิเดือน  หรือคาจาง  รวมทั้ง

การเลือกตําแหนงฐานะ และเงนิเดือน   ฝกอบรมใหเขามีความรู  ความสามารถเพิม่ข้ึน   ตลอดจน
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สวัสดิการหรือประโยชนเกื้อกูลใหเขามกีําลังขวัญดีซึ่งการจะดําเนินการใหบรรลุผลดังกลาวแลวนัน้ 

การบริหารบุคลากรจึงมกีระบวนการที่สาํคัญตามลําดับดังตอไปนี้ 

  1)   การกําหนดนโยบายและวางระเบียบเกีย่วกับบุคคล 

  2)   การวางแผนในการจัดอตัรากําลังใหสอดคลองกับวตัถุประสงค 

  3)   การวางโครงการปฏิบัติ 

  4)   กาํหนดหนาที่และคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานในตําแหนงตาง ๆ  

  5)   การจําแนกตําแหนง 

  6)   การกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาจาง 

  7)   การสรรหาคนมาทาํงาน 

  8)   การเลือกสรรและทดสอบ 

  9)   การใหทดลองปฏิบัติงาน 

  10) การบรรจุแตงตั้ง 

  11) การยายและโอน 

  12) การพัฒนาตัวบุคคล 

  13) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  14) การพิจารณาความดีความชอบ 

  15) การเลื่อนตําแหนงฐานะ 

  16) การรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 

  17) การจัดสวสัดิการหรือประโยชนเกื้อกูล 

  18) การปกครองบังคับบัญชา 

  19) การรักษาวินัย 

  20) การใหพนจากงาน 

  21) การจัดระบบบําเหน็จบํานาญ 

  22) การศึกษาวิจัยเกีย่วกับบุคคล 

 แวน  (Van, 1963 : 19 - 20  อางถงึใน เมธี   ปลันธนานนท 2523 : 16 – 18)   

ไดกําหนดหลกัในการบริหารบุคคลในโรงเรียนไว  12  ประการ  คือ 

  1)   หลักแหงความรวมมือของคนในองคการ 

  2)   หลักแหงการประสานผลประโยชน 

  3)   หลักแหงการประสานงาน 

  4)   หลักแหงความรูความสามารถ 
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  5)   หลักแหงการบํารุงรักษาบุคลากรในองคการ 

  6)   หลักแหงความมีความเปนอิสระในการทํางาน 

  7)   หลักแหงความกาวหนา 

  8)   หลักแหงการใหขวัญและกําลงัใจในการทาํงาน 

  9)   หลักแหงการเคารพในผูรวมงาน 

  10) หลักแหงการยืดหยุนในการบริหารงาน 

  11) หลักแหงความยุตธิรรม 

  12) หลักแหงการมีมนุษยสมัพันธของผูรวมงาน 

 แคสเต็ดเตอร (Castetter,1976 : 20 อางถงึใน สมโภชน นิลประภา.2543 : 20)  

ไดกลาวถงึกระบวนการบริหารงานบุคลากรไว  ดังนี ้

  1)   การวางแผนกําลงัคน  (Manpower  Planning)  ซึ่งเกี่ยวของกับงานหลักใน 

การคาดคะเนกําลังคน   การทําโครงสรางขององคการ การเตรียมกําลงัคนที่มีอยู การเปลี่ยนแปลง

กําลังคนในปจจุบัน  การทําโปรแกรมสนับสนุนและเพิ่มกําลังคน และการวางแผนควบคุมกําลงัคน 

  2)   การสรรหาบุคลากร (Recruitment of Personnel)  ไดแก  การสรรหาแหลง

กําลังคน  การวางแผนนโยบายสรรหา  และการจัดกระบวนการสรรหา 

  3)   การคัดเลือกบุคลากร  (Selection  of  Personnel)   ไดแก   การรวบรวม  

รายละเอียดของผูสมัคร  การประเมินผลผูสมัคร  และการจัดกระบวนการคัดเลือกตาง ๆ  

  4)   การจูงใจบุคลากรใหเขาสูหนวยงาน  (Induction   of   Personnel)   ไดแก  

การปรับตัวใหเขากับชุมชนของบุคลากรใหม การปรับตัวใหเขากับระบบงาน  การปรบัตัวใหเขากับ

ตําแหนงและการปรับตัวเขากับบุคลากรอื่น ๆ ในหนวยงาน 

  5)   การประเมินคาในการปฏิบัติงานของบุคลากร (Appraisal  of  Personnel)  

ไดแก  แผนการประเมินคาการปฏิบัติงานตาง ๆ   การจดัการประสานงาน   การพิจารณาผลตาง ๆ 

จากการประเมินคา 

  6)   การพัฒนาบุคลากร   (Development  of  Personnel)    ไดแก    การที่มี

การใชแผนพฒันาตาง ๆ  การพัฒนา  การประสานงาน  และการประเมินผลของการพัฒนา 

  7)   ผลตอบแทนใหกับบุคลากร  (Compensation  of  Personnel)  ไดแก  การ

ใหเงนิเดือน  คาแรง  และรายไดอ่ืนที่ไมใชเงินเดือน  เงนิปนผล 

  8)   สวัสดิการ  (Security)   ไดแก   การใหสวัสดิการ   ดานของความปลอดภัย  

ดานสุขภาพอนามยั  และบริการดานตาง ๆ   การจาง  การปองกนั  การขูเข็ญ  และการเปนอิสระ

ทางวิชาการ 
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  9)   การใหบริการตอเนื่องแกบุคลากร  (Continuity  of  Personnel  Service)  

ไดแก  การใหการศึกษาเพิม่เติม  การใหบริการชดเชย  การใหความรูและบริการดานสุขภาพ  และ

ความปลอดภยั 

 จากหลักการบริหารงานบุคลากรดังกลาว  สรุปไดวา  การบริหารงานบุคลากร

ประกอบดวยประเด็นสําคญัที่ตอเนื่องกนัใน 5 ประเด็น คือ การกําหนดความตองการของบุคลากร   

การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน  การควบคมุ  กาํกับ  ติดตาม   และนิเทศบุคลากร   การพัฒนาและ

ธํารงรักษาบุคลากร  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 

2.3  การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนคาทอลิก  สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 
 

 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจสําคญัที่ไดมุงสงเสริมใหสถานศกึษา

สามารถปฏิบตัิงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาเพื่อดําเนนิการดานการบรหิารงานบุคคล

ใหเกิดความคลองตัว   อิสระภายใตกฎหมาย  ระเบียบ  เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาไดรับพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญกําลงัใจ ไดรับการยกยอง

เชิดชูเกียรติ มคีวามมัน่คงและกาวหนาในวิชาชพี ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ผูเรียนเปนสําคัญ 

 ขอบขายและภารกิจ 

 2.3.1  การวางแผนอัตรากาํลังและการกําหนดตําแหนง 

 2.3.2  การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 

 2.3.3  การพฒันาและธํารงรักษาบุคลากร 

 2.3.4  วินยัและการรักษาวนิยั 

 2.3.5  การเลกิจาง 

 

 2.3.1  การวางแผนอัตรากาํลังและการกําหนดตําแหนง 

  การบริหารงานบุคคลของแตละหนวยงานนัน้ คือ การกําหนดความตองการของ   

บุคลากรหรือการวางแผนกาํลังคน หรือการวางแผนบุคลากร  เปนขัน้ตอนที่มีความสําคัญอยางยิ่ง    

ดังที่  ธงชยั  สนัติวงษ (2533 : 354)   ไดกลาววา  การวางแผนกาํลังคน  หมายถงึ  ผูบริหารจะตอง

ทําการวางแผนและคาดการณวา ในอนาคตขางหนาองคกรจะมีความตองการตัวบุคคลที่จะเขามา

รับหนาที่ในตําแหนงตาง ๆ เปนจํานวนมากนอยเพียงใด  และตัวบุคคลเหลานั้นจะตองมีคุณสมบัติ

อยางไร การที่จะทราบจาํนวนและคุณสมบัติของบุคคลนั้นผูบริหารตองวิเคราะหงานโดยละเอยีด 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

สําหรับ  มนญู  ตนะวัฒนา  (2537 : 205 – 206)  กลาววา การวางแผนกาํลังคน  คือ  แผนงาน

เปนรากฐานทีแ่สดงใหเหน็ถงึการทํางานขององคการ แผนงานจะตองประกอบดวย การจัดเตรียม

กําลังคน  ฝายบริหารจะตองหาคําตอบคอื ตองการคนชนิดใด และจาํนวนมากนอยเพียงใด  สวน

สมยศ นาวกีาร  (2536 : 450)  ไดใหความหมายของการวางแผนกาํลังคนวา การวางแผนกาํลังคน

ถูกกาํหนดขึ้นมา เพื่อเปนหลักประกันวา ความตองการกําลงัคนขององคการจะเปนไปโดยไมมี

อุปสรรค  การวางแผนตองอาศัยการวิเคราะหความตองการ  และทีค่าดหมายไว  ตําแหนงหนาที่

ที่วางและที่ขยายและการลดขนาดของแผนงาน ผลทีเ่กดิขึ้นจากการวเิคราะหเหลานี้ คือ  แผนงาน

จะถูกพัฒนาขึน้มาเพื่อการดําเนนิการของขั้นตอนอื่น ๆ ของกระบวนการบริหารงานบุคคล  โดย

ปกติการวางแผนกําลงัคนจะครอบคลุมระยะเวลาตั้งแตหกเดือนถึงหาปในอนาคต  เสนาะ ติเยาว 

(2532 : 68 – 69)  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนบุคลากร  หมายถึง  กระบวนการตัดสินใจโดย

ใชขอมูล เพื่อใหแนใจวา องคการสามารถหาคนที่มีความรู ความสามารถเหมาะสมเขาทาํงานได

ตามระยะเวลาที่องคการตองการคน   สาํหรับ  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  

(2530 : 42 – 43)  กลาววา  การวางแผนอัตรากําลงั  คือ  การกาํหนดลวงหนาวา  หนวยงานนัน้

ตองการกาํลังคน หรือตําแหนงประเภทไหน จํานวนเทาใด  ตามปกติหนวยงานตาง ๆ  จะตอง    

วางแผนอัตรากําลังไวเสมอ  อาจจะเปนแผนอัตรากําลงัประจําป  แผนอัตรากําลงัสามป  หรือหาป  

การวางแผนอตัรากําลังจะทาํใหทราบวา   หนวยงานนั้นมีความตองการอัตรากําลงั  หรือกาํลังคน

จํานวนเทาไรในแตละป หรือในอนาคต  ซึง่จะทําใหสามารถนาํไปใชเปนฐานในการวางแผน  และ

ดําเนนิการบริหารงานบุคคลการวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแหงชาตทิีสํ่าคัญ คือ การวางแผนอัตรากําลงัขาราชการครูโรงเรยีนประถมศึกษา  

สวน สมาน รังสิโยกฤษฎ  (2535 : 12 – 14) ไดแบงประเภท  ของการวางแผนอัตรากําลังคน

ออกเปนสามระดับ คือ การวางแผนความตองการ  เปนการคาดคะเนถงึความตองการกาํลังคน

ของหนวยงานตาง ๆ เปนการลวงหนา  วาตองการกาํลังคนประเภทใด  ระดับใด  จํานวนเทาใด   

และตองการเมื่อไร  การวางแผนเพื่อใหไดมาซึ่งกําลงัคนที่ตองการเปนการกําหนดวิธีการที่จะไดมา

ซึ่งกาํลังคนทีต่องการเปนการลางหนาวา จะไดมาจากไหน มาอยางไร วางแผนความตองการ  และ

วางแผนเพื่อใหไดมาซึ่งกําลงัคน  จะตองจาํแนกออกเปนสาขาวิชา  และระดับการศึกษาดวย  และ

การวางแผนการใชกําลงัคน เปนการวางแผน เพื่อใหมีการใชกําลงัคนที่มีอยูในหนวยงานใหได

ประโยชนสูงสดุ  โดยจัดสํารวจ และประเมนิความรู ความสามารถของกําลังคนทีม่ีอยูพัฒนา  หรือ

ฝกอบรมกําลงัคนที่มีอยูใหมีสมรรถภาพสูงสุด  และใชกําลังคนทีม่ีอยูใหเหมาะสมกับความรู  และ

ความสามารถของแตละคน  สวนอุทยั  ธรรมเตโช  (2531 : 186 – 187)  ไดกลาวถงึ  การวางแผน

ความตองการกําลังคนของโรงเรียนไววา  การวางแผนความตองการบคุลากร คนงาน  และภารโรง



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

ไวเปนการลวงหนา  โดยคาดวา ตองการบุคคลประเภทใด เชน สายบริหาร สายปฏิบัติ  การสอน  

สายสนบัสนนุ คนงานภารโรงหรือคนขับรถวาตองการระดับใด ครูสอนวิชาอะไรหรือครูสนับสนุน

การสอนสายใด  จํานวนเทาใด  และบุคลากรที่ตองการนั้นจะใหมีในโรงเรียนเมื่อใด จึงจะทําให

การเรียนการสอนมีประสิทธภิาพ    และหวน  พนิธพุันธ  (2528 : 78)  ไดกลาววา   การกาํหนด

ความตองการบุคลากรเปนกจิกรรมหลักขัน้ตนของการบริหารงานบุคคล  นอกจากนี้ ยังมกีิจกรรม

ยอย ๆ อีกสีก่จิกรรม  คือ  การกําหนดความตองการดานอัตรากําลงัเปนการกําหนดจํานวนอัตรา

ตามตําแหนงในสายงานตาง ๆ  ใหเหมาะสมกับหนาทีค่วามรับผิดชอบ   การวิเคราะหงานเปน

การศึกษาพิจารณางานในตาํแหนงตาง ๆ ของหนวยงาน   สวนการกาํหนดลักษณะงาน  เปนการ

ออกแบบงาน การพรรณนางาน และการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของงานใหถูกตองสอดคลองกับ

วัตถุประสงคขององคการ ซึ่งการกาํหนดมาตรฐานความตองการดานกาํลังเปนการสรางมาตรฐาน

เพื่อการวัดหรอืคํานวณระยะเวลาการปฏบิัติงานของแตละงานในสายงานตาง ๆ ใหเหมาะสมกบั   

หนาที่ความรบัผิดชอบ  

  โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสงัฆมณฑลจนัทบุรี (2540 : 21)  ไดเสนอวา  “การ

วางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงของบุคลากร ควรจะตองมีการวิเคราะหและวางแผน

อัตรากําลังคน โดยดําเนนิการวิเคราะหภารกิจ และประเมินสภาพความพรอม ความตองการ

กําลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา  จัดทําแผนอัตรากาํลังของสถานศกึษา โดยความเหน็ชอบของ         

คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนตามเกณฑที่ผูรับใบอนุญาตหรือผูทาํการแทนกาํหนด  นําเสนอ

แผนอัตรากําลงัเพื่อขอความเห็นชอบตอผูรับใบอนุญาตหรือผูทําการแทน   และนาํแผนอัตรากําลงั

ของสถานศึกษาสูการปฏิบัติ   

  จากแนวคิดของนักการศึกษา สรุปไดวาการวางแผนอตัรากําลังและการกําหนด

ตําแหนงเปนการวางแผนและคาดการณไวลวงหนาเกีย่วกับอัตรากําลงับุคลากร เพือ่ใหสอดคลอง

กับการดําเนนิงานของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี  และสามารถปฏิบัติงานใน

โรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยคาํนงึถึงความตองการครูวาจะตองเพิม่จํานวนเทาใด โดยการ

วิเคราะหงานเพื่อนาํไปเทียบกับเกณฑมาตรฐานในการจดัทํากรอบอัตรากําลงัครู แลวจึงคํานวณ 

อัตรากําลังครู   และระบุวชิาเอกที่ตองการ     การวางแผนนี ้ จะตองมกีารวางแผนอยางนอยตัง้แต 

หกเดือน  ถึง  หาป  เพื่อนาํเสนอหนวยงานในระดับเหนอืข้ึนไปพิจารณาตอไป 

 2.3.2  การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง  

  การสรรหา และบรรจุแตงตั้งเปนขัน้ตอนหนึง่ของกระบวนการบริหารงานบุคคล

ใหมีประสิทธภิาพ  ดังที่  ธงชัย สันติวงษ  (2535 : 81)  ไดกลาวไววา การบริหารกระบวนการ

คัดเลือกบุคคลเขาทํางานในองคการนัน้ และวิธีทีจ่ะทําใหการคัดเลือกเปนไปอยางมีประสิทธผิล  
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ทําไดตามความตองการ  ควรจะตองเกิดสิง่ทีถู่กตองในสองทาง  คือ  ตองใหผูสมัครเขาทํางานไดมี

โอกาสรูถงึขอบเขต และลักษณะงานที่แทจริงเสียกอนเสมอ และในฝายของผูตองการรับคนจะตอง

พยายามใหกระบวนการคัดเลือกเปนไปโดยถูกตอง  และเชื่อถือใหไดมากที่สุดดวย   และสาํหรบั  

คณะนักศึกษาปริญญาโท  วิชาเอกการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สงขลา  

(2529 : 95 – 98)   ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งวา ผูบริหารโรงเรยีนควรจะประยุกต

หลักการทัง้สี่ของระบบคุณธรรม  คือ  หลกัความเสมอภาค  หมายถึง  ทกุคนจะมีโอกาสไดรับการ

พิจารณาที่เทาเทยีมกนั หลกัความสามารถ  หมายถงึ  ผูบริหารจะตองมอบหมายงานใหเหมาะสม  

สอดคลองกับความสามารถของบุคลากรอนัจะทําใหบุคลากรนัน้  ไดมีโอกาสแสดงความสามารถ

ของตนไดอยางเต็มที่     หลกัความมั่นคง   หมายถงึ   งานหรือตําแหนงที่บุคลากรไดรับมอบหมาย  

ผูบริหารตองแสดงใหเห็นวาเปนงาน หรือตําแหนงทีม่ีความมัน่คงพอสมควร หลกัความเปนกลาง 

หมายถงึ ผูบริหารโรงเรยีนตองมีความเปนกลางในการจดังานใหบุคลากรปฏิบัติโดยไมลําเอียงหรือ

มีอคติตอบุคลากร  ซึง่สอดคลองกับ ปรีชา คัมภีรปกรณ 2526 : 389)  ไดเสนอแนวคิด  การจัด

บุคลากรเขาปฏิบัติงานในโรงเรียนคลายกนัวา การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานนั้นควรจะดําเนินการ

ตามหลกัระบบคุณธรรมมากกวาระบบอปุถัมภ   และหวน  พนิธุพนัธ  (2528 : 81)  ไดกลาวไววา  

การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน  หมายถงึ การจัดบุคลากรใหทาํงาน  ตามความรูความสามารถของ

แตละบุคคล  เชน  คนที่เรียนจบคณิตศาสตรก็ตองจัดใหสอดคลองกบัวิชาคณิตศาสตร และจะหา

คนมาทําหนาที่ทางการเงินก็ตองหาคนทีม่ีความรับผิดชอบดีมีความละเอียด ซื่อสัตยสุจริต และมี

ความรูเกีย่วกบัระเบียบการใชจายเงิน  เปนตน   ดงันัน้  การจัดบุคลากรใหทํางานจึงจะตองจัดให

เหมาะสมกับงานเปนสําคัญและใชระบบคุณธรรม  ซึ่งสอดคลองกับอุทัย  ธรรมเตโช  (2531 : 187)  

กลาววา  การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน หมายถงึ  การวางแผนใชกําลงัคนที่มีอยูในโรงเรียนใหเกิด

ประโยชนสูงสดุ  คือ  เมื่อไดครู หรือบุคลากรมาอยูในโรงเรียน  ผูบริหารจะตองหาทางใหบุคลากร

เหลานั้นไดทํางานเต็มความรูความสามารถ โดยการมอบหมายหนาทีใ่หเหมาะสม และเมื่อเหน็วา

ประสิทธิภาพของบุคลากรนอยลงไปก็จะตองหาทางพัฒนาใหบุคลากรนั้นมีความรู ความสามารถ 

และมีสมรรถภาพสูงขึน้  โดยการสํารวจ และประเมินความรู ความสามารถ  แลวมอบหมายหนาที่

การงานใหเหมาะกับความรูความสามารถ  แลวกระตุนใหทาํงานใหเตม็ที่    สวนสมพงศ  เกษมสนิ  

(2526 : 82)  กลาววา  การเลือกสรรบุคคล  เปนขัน้ตอนที่สาํคัญประการหนึ่งในการสรรหาบุคคล  

เพราะเปนหัวใจของการที่จะไดบุคคลที่มีความสามารถดีเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัต ิ   โดยทัว่ไป

ความมุงหมายในการเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานนัน้  มุงหวังที่จะใหไดบุคคลที่มีความสมบูรณทัง้ใน

ดานความรู รางกาย  จิตใจ หรือกลาวอกีนัยหนึง่  ก็คือ  ในดานสมองก็ยังตองการทีจ่ะไดบุคคลที่มี

ความเฉลยีวฉลาดมีความรู ความสามารถดี ในดานรางกายก็ยงัตองการที่จะไดบุคคลที่มีรางกาย  
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แข็งแรง มีสุขภาพอนามัยด ีและมีบุคลิกลักษณะดี   สวนในดานของจิตใจนัน้  ตองการบุคคลที่มี

ความพรอมในทางสติปญญา มีความประพฤติดี และสามารถที่จะรวมปฏิบัติงานกับบุคคลอื่นได   

สวน  อุทัย  หรัิญโต  (2531 : 64)  มีความเหน็วาการเลือกสรรบุคคลเปนกระบวนการที่สําคัญหรือ

เปนหวัใจของการบริหารงานบุคคล  ทัง้นีเ้พราะวาการที่จะใหไดผลด ี  มีความรูความสามารถ และ

คนที่เหมาะสมมาทํางานหรอืไมอยูที่การเลือกสรร หรือวิธีการเลือกสรร ระบบการเลือกสรรที่ใชอยู

สองระบบ กค็ือ ระบบอุปถัมภ (Patronage System) การสรรหาบุคลากรตามระบบนี้เปนการ

เลือกสรรบุคคลเขาดํารงตําแหนงตาง ๆ โดยจะอาศัยความสัมพันธสวนตัวเปนสิง่ที่สําคัญ  มิได

คํานึงถึงหลักคุณวุฒิ และความรู ความสามารถเปนเกณฑในการเลือ่นขั้นเลื่อนตําแหนงหรือแมแต

การใหพนจากตําแหนงหนาที่ก็จะกระทาํตามแตผูมีอํานาจจะเห็นควร  โดยมิไดมีระเบียบแบบแผน

แตประการใด  ระบบนี้ยงัหมายรวมถึงระบบการชวยเหลือเกื้อกูลกนั  ระบบเครือญาติ   และระบบ

พรรคพวกดวย   สวนอีกระบบหนึ่งก็คือ  ระบบคุณธรรม  (Merit  System)  การสรรหาบุคลากร

ตามระบบนี้จะดําเนนิการบรรจุบุคคลเขาดํารงตําแหนงตาง ๆ โดยใชการสอบแขงขันในระหวาง

บุคคลที่มีความรู ความสามารถครบถวนตามที่องคการตองการ  โดยจะไมคํานึงถงึเรื่องการเมือง

หรือความสมัพันธสวนตัวเปนสําคัญ   สวนสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย  (2532 : 95)  

ไดนิยามวา การสรรหา หมายถงึ กระบวนการจัดหาผูสมัครจากแหลงตาง ๆ และคัดเลือกโดย

วิธีการสัมภาษณและทดสอบ หรือวิธกีารอยางอืน่  เพือ่ใหไดผูที่มีคณุสมบัติตามที่กําหนดไว   สวน

สมาน  รังสโิยกฤษฎ  (2530 : 8 – 9)  กลาวถงึ  หลกัของระบบคุณธรรมวา  มหีลักการที่สาํคัญอยู  

4  ประการ  ดงันี ้  

  1)  หลกัความสามารถ  (Competence)  หมายถงึ  การจะบรรจุบุคคลเขาดํารง

ตําแหนงใด จะตองยึดหลกัความรู ความสามารถของบคุคลเปนสําคญั   โดยตองพยายามหาทาง

คัดเลือก  เพื่อใหไดคนดี มีความรู ความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง จะตองกาํหนดใหชัดเจนวา  

ตําแหนงใดตองการบุคคลทีม่ีความรู  ความสามารถอยางไร  มีการประกาศชักชวนให    ผูมีความรู 

ความสามารถมาสมัครสอบใหมากที่สุดทีจ่ะมากได  ตองหาวิธทีี่เหมาะสมมาทาํการคัดเลือกผูทีม่ี

ความรู ความสามารถเขาปฏิบัติงาน   นอกจากนี้  การยาย  การเลือ่นตําแหนงกต็องคํานงึถงึหลัก

ความสามารถของบุคคลเปนสําคัญดวย 

  2)  หลักความเสมอภาค  (Equality)  หมายถึง  การเปดโอกาสใหผูมีคณุสมบัติ       

และพื้นฐานความรูตามที่กาํหนดไวมีสทิธจิะสมัครเขาสอบแขงขันเพื่อบรรจุเขารับราชการไดทุกคน 

(Open to all) ไมคํานึงถึงความแตกตางในเรื่องชาติตระกูล  ศาสนา  ใหโอกาสแกผูมีสิทธิอยาง 

เทาเทียมกนั  (Equality of Opportunity)  งานทีม่ีหนาที่ความรับผิดชอบอยางเดียวกัน  หรือระดับ

เดียวกนัจะไดคาตอบแทนเทากนั  (Equal Pay for Equal Work)  นอกจากนี้  ทกุคนจะไดรับการ
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ปฏิบัติอยางเสมอหนากนัดวยระเบียบและมาตรฐานในการบริหารงานบุคคลอยางเดยีวกนัไมวาจะ

เปนเรื่องการบรรจุแตงตั้ง  การปูนบําเหน็จความชอบ  การเลื่อนขั้นเงนิเดือน วนิัย และเรื่องอื่น ๆ     

  3)  หลักความมั่นคง  (Security)  หมายถึง  การใหหลักประกันแกผูทีจ่ะมาเปน

ขาราชการวาจะมีความมัน่คงในชีวิตสามารถที่จะยึดราชการใหเปนอาชีพไดตราบเทาที่ยงัมีความรู

ความสามารถ มีความประพฤติที่ดี และมคีวามซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่ทางราชการ  โดยมีเงนิเดือน

เพียงพอกบัการครองชีพ มีสวัสดิการและประโยชนเกื้อกลู เชน คารักษาพยาบาล  คาเลาเรียนบุตร  

และอื่น ๆ   นอกจากนี ้  เมือ่ออกจากราชการไปแลวก็จะมีบําเหนจ็บํานาญใหเพื่อเลีย้งชพีตามควร

แกอัตภาพในบั้นปลายของชีวิต  หลักความมัน่คงนี้ยังเปนหลกัประกนัมิใหขาราชการถูกกลัน่แกลง 

หรือถูกออกจากราชการโดยไมมีความผดิอีกดวย  

  4)  หลกัความเปนกลางทางการเมือง  (Political Neutrality)  หมายถงึ  การให

ขาราชการเปนกลางในทางการเมือง กลาวคือ ขาราชการประจาํจะตองปฏิบัติตามนโยบายของ

รัฐบาลอยางเต็มความสามารถและเต็มภาคภูมิโดยไมคํานงึวาจะเปนนโยบายของรฐับาลทีม่าจาก

พรรคการเมืองที่ตนเหน็ชอบดวยหรือไม เพราะตามหลักการปกครองในระบบประชาธิปไตยถอืวา 

นโยบายของรฐับาลเปนการแสดงออกโดยปริยายถงึความตองการ หรือเจตนารมณของประชาชน  

ดังนัน้  ไมวาจะรัฐบาลชุดใดหรือพรรคการเมืองใดเขามาบริหารประเทศ ขาราชการประจําก็จะตอง

ปฏิบัติตามนโยบายนัน้ ๆ อยางเต็มที่เต็มความสามารถ  และในทางกลับกันขาราชการประจําตอง

ไมกระทําตนใหตกอยูภายใตอาณัติหรืออิทธิพลของพรรคการเมืองหรือเปนกรรมการหรือเจาหนาที่

ในพรรคการเมืองใด ๆ ดวย    สวนพยอม  วงศสารศรี  (2538 : 112)  ซึ่งไดใหคําจํากัดความไววา 

การสรรหา  หมายถงึ  กระบวนการในการแสวงหาและจูงใจผูสมัครงานที่มีความสามารถใหเขามา

ทํางานในองคการ  โดยเริม่ตนจากการแสวงหาคนเขาทํางาน  และส้ินสุดเมื่อบุคคลไดมาสมัคร

งานในองคการ  การสรรหาจึงเปนศนูยรวมของผูสมัคร  เพื่อดําเนนิการคัดเลือกพนักงานใหมตอไป   

  โรงเรียนคาทอลิก  สังกัดสงัฆมณฑลจนัทบุรี  (2540 : 21) ไดกําหนดหลักการ

ดําเนนิการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขาทํางานเปนครูในโรงเรียนไว  ดงันี ้

  1)  มีการประกาศรับสมัครบุคลากรทัง้จากภายใน  และภายนอก   โดยคํานงึถงึ

ความรู ความสามารถที่ตรงตามความตองการของโรงเรยีนเปนสําคัญ 

  2)  มีการสอบหรือการทดสอบการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้น ๆ โดยผูบริหารและ 

หัวหนาสายงานนัน้ ๆ จะเปนผูดําเนินการสอบหรือทดสอบ 

  3)  มีการสัมภาษณจากผูบริหารโดยตรง 

  4)  มีการทดลองปฏิบัติงาน  อยางนอย  3  เดือน 

  5)  แจงผลการประเมินการปฏิบัติงานใหทราบ และเมือ่ผานการประเมินผลการ 
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ปฏิบัติงานแลว   โรงเรยีนจะทําสัญญาจางตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวาดวย   การคุมครอง

การทาํงานของครูใหญ และครูโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2542 

  จากแนวคิดของนักการศึกษา   สรุปไดวา   การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง  คือ 

ขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานบคุคล เพื่อคัดเลือกคนใหเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติและ

ผลงานมีประสิทธิภาพ   ทัง้นี ้  ตองยึดระบบคุณธรรมมากกวาระบบอุปถัมภ  ระบบคุณธรรมนั้น

จะตองประกอบไปดวย หลกัความเสมอภาค หลักความสามารถ หลักความมัน่คง และหลักความ

เปนกลาง  ซึง่จะกอใหเกิดประโยชนและประสิทธิผลสูงสดุตอองคการ 

2.3.3  การพฒันาและธํารงรักษาบุคลากร    

  การพัฒนาและธํารงรักษาบคุลากร  เปนกระบวนการของการบริหารงานบุคคล

อีกขั้นตอนหนึง่ที่มีความสาํคัญเปนอยางมาก ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  

(2540 : 153)  ไดใหความหมายของการพฒันาบุคลากรวา  หมายถึง   การดําเนินการใหบุคคลได

เพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติงานใหสามารถปฏบิัติงานใหไดผลตามทีห่นวยงานตองการหรือ 

ใหไดผลงานดียิ่งขึ้นกวาเดิม สวนกิต ิตยัคคานนท (2533 : 143) ไดกลาวถงึ  หลกัการของโครงการ

พัฒนาบุคลากรใหไดผลดีที่สุด  การพฒันาบุคลากรจะตองมีวัตถุประสงค 4 ประการ  คือ  (1) เพื่อ

เพิ่มทักษะในการทาํงานใหแกผูปฏิบัติ พรอมทัง้เพิม่พูนและปรับปรุงวิชาการกับเทคโนโลยีใหม ๆ  

(2) เพื่อเพิ่มความคลองตวัและการปรับตัวของผูปฏิบัติงาน  (3)  เพื่อการเพิม่ผลผลิต  (4) เพื่อให

ผูปฏิบัติงานทราบถึงความสาํคัญของการพัฒนาบุคลากรวา เปนวธิีหนึ่งที่จะทําใหเขามีโอกาสจะ

ไดรับการพิจารณาจากหนวยงาน เชน การเลื่อนตาํแหนง หรือการปรับเปลี่ยนตาํแหนงงานทีม่ี

ความสาํคัญมากขึ้น  ซึ่งจะเปนประโยชนแกตัวเขาผลดจีากการพัฒนาบุคลากรมี 4 ประการ ซึง่

ตรงกับวัตถุประสงคดังกลาว ผลที่จะตามมาตอจากนัน้  ก็คือ  ทําใหหนวยงานไดผูปฏิบัติงานทีม่ี

ประสิทธิภาพ และคุณภาพมากขึ้น ถาจะพูดในแงของหนวยงานเอกชนการพัฒนาคนในหนวยงาน

ใหมีความรู ความสามารถขึ้นก็จะสามารถลดจํานวนผูปฏิบัติงานลงได หรือไมจาํเปนตองหาคนมา

ทํางานเพิม่ข้ึน ฉะนั้น การที่พัฒนาบุคลากรจึงมีความสัมพันธกับความตองการในของเรื่องการใช

และจํานวนบคุลากร   

  สุเมธ  เดยีวอศิเรศ  (2531 : 147)   ไดใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรวา  

หมายถงึ กระบวนการเพิ่มพูนความรูความสามารถ และความชาํนาญตลอดจนเสริมสรางอุปนิสัย  

ทัศนคติ และวธิีการทํางานทีด่ีของบุคคลในหนวยงาน  เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งใน

เวลาปจจุบนัและในอนาคตดวยกนั 

  กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532 : 118)  ไดกลาววา  การพัฒนาบุคลากรมจีุดมุงหมาย

ที่จะเพิ่มพูน และปรับปรุงคุณภาพของผูปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอยางเต็มที ่ เพิ่มผลงานของ
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สถาบนั  และเพื่อสนองความตองการที่จะกาวหนาไปเทาที่ความสามารถจะอํานวย   โดยการจัดทํา

กระบวนการพฒันาบุคลากรตามขั้นตอนคอืการกําหนดขอบเขตและทิศทางของการพัฒนาบุคลากร  

การวางแผนพฒันาบุคลากรตามขอบเขตหรือนโยบายของหนวยงานนัน้ ๆ จัดกิจกรรมเพื่อพฒันา

บุคลากรในทางปฏิบัติและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร     ในกระบวนการพัฒนาบุคลากรนัน้มี

กิจกรรมสําคญั  คือ   

  การฝกอบรม  หมายถงึ  การพัฒนาบุคลากรดวยการเพิ่มพนูความรูและทักษะ

ในการทํางาน  เพื่อใหการปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพยิง่ขึ้น   ในการฝกอบรมนัน้มีวธิีการ หรือเทคนคิ

การฝกอบรมหลายอยางดวยกันที่ใชในปจจุบัน ไดแก การบรรยาย  การประชุมอภิปราย  การศึกษา

กรณีตัวอยาง  การแสดงบทบาทสมมุติ  การสาธิต  วิธีระดมความคิด  ทัศนศกึษา เปนตน 

  การลาศึกษาตอ   เปนการพัฒนาบุคลากรวิธหีนึง่  เพราะการที่บุคคลทํางานอยู

ที่ใดนาน ๆ  ความรู  ความสามารถอาจจะลาสมัย  ไมทนัโลก  หนวยงานจึงตองหาทางสงบุคลากร

ไปศึกษาตอ การเปดโอกาสใหครู อาจารยในโรงเรียนไดศึกษาตอ เพื่อใหรับวุฒิสูงขึ้น เปนการบาํรุง

ขวัญครู อาจารยในโรงเรียนดวย   แตทั้งนี้  ตองคํานงึถึงผลประโยชน  หรือผลเสียหายทีจ่ะเกิดแก

การเรียนการสอนของนกัเรียนดวย 

  การประชุมสัมมนา เปนการพบปะเพื่อปรึกษาหารือกนัเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ  ของ

ผูที่มีความสนใจ  หรือเกี่ยวของในเรื่องเดยีวกนั  ปรึกษากัน   เพื่อแกปญหาในทางปฏิบัติระหวางผูม ี

ประสบการณ  นอกจากนี้  ยังมกีารประชุมเชิงปฏิบัตกิาร  ซึง่เปนการประชุมที่มกีารลงมือกระทํา

เพื่อแกปญหา หรือมีการปฏิบัติจริงดวย 

  สรุปไดวา การพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการบรหิารงานที่ตองการใหบุคลากร

ดังกลาวมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิง่ขึ้น โดยการเพิม่พนูความรู ความสามารถ ทั้งนี ้   

การพัฒนาบุคลากรดังกลาวมีวิธีการหลายวิธีทีจ่ะเพิ่มพนูความรูใหกับบุคลากร  เชน  การฝกอบรม  

การศึกษาตอ  การศึกษาดูงาน  และการประชุมสัมมนา  เปนตน 

  นอกจากการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู และความสามารถแลว  องคการก็ยงัมี

ความจาํเปนทีจ่ะตองธํารงรักษาบุคลากรใหอยูกับองคการเปนเวลานานๆ เพื่อใหเวลาในการพัฒนา

องคการใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น    ดังที่   ภิญโญ  สาธร  (2523 : 359)  ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกบั

การธํารงรักษาบุคลากรวา การที่จะใหบุคลากรในโรงเรียนทํางานอยูไดนานที่สุด และทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลนั้น  ผูบริหารตองใชวิธีการบํารุงรักษาบุคลากรดวยการใหส่ิงจูงใจ  

ซึ่งไดแก  ส่ิงทีเ่ปนวัตถ ุ  เชน   เงนิหรือส่ิงของ   ส่ิงจงูใจที่เปนโอกาส   เชน   โอกาสมีชื่อเสียงดีเดน  

มีตําแหนง  มอํีานาจ   สิ่งจงูใจที่เปนสภาพการทํางานทีอ่าศัยวัตถุเปนหลัก  เชน  มหีองทํางานที่ดี  

มีที่นัง่ที่สะดวกสบาย มีชั่วโมงสอนที่เหมาะสม  และมีสวัสดิการที่ด ี   ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  
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สมพงศ  เกษมสิน (2526 : 256) ไดกลาวไววา การบํารุงรักษาบุคลากร ควรจะตองจัดสวัสดิการให

ตามกฎหมายดวย เชน การจายเงินทดแทน เงนิคาลวงเวลา เงินคาเชาบาน เงนิคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  

เงินคาพาหนะ และคารักษาพยาบาล เปนตน    สวน  พนัส   หันนาคนิทร  (2526 : 196 – 203)  ได

เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบาํรุงรักษาบุคลากรในโรงเรียนวา  ครูใหญควรจะทรงไวซึง่ความยุติธรรม

ตั้งอยูในพรหมวิหาร 4  ไมทําตวัเปนเจาขุนมูลนาย  ยินดทีี่จะรับฟงความคิดเหน็ของครูนอยดวย

ความจริงใจ รูจักใหกาํลังใจแกครูนอย พยายามสงเสริมความกาวหนาของครู  และหลีกเลี่ยงการใช

อารมณในการทํางาน  รูจักวางตัว  พยายามรักษาประโยชนของครู  วางมาตรฐานในการทํางานให

ชัดเจน   และครูใหญควรจะใหเวลา และโอกาสแกครูทีจ่ะปรับปรุงตัวเอง  และ  เอกชัย  กี่สุขพนัธ  

(2527 : 123 – 126)  กลาววา   การบํารุงรักษาบุคลากร  หมายถงึ  กระบวนการทีจ่ะทาํใหบุคคลที่

ไดรับการคัดเลือกเขาทาํงานอยูกับหนวยงานใหนานที่สดุ  โดยปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  สิง่ที่

เปนองคประกอบในการบาํรุงรักษาบุคลากร  คือการจูงใจ  หมายถงึ  การชักนําใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม

หรือแสดงออกในทางที่ตองการ การจูงใจนีอ้าจจะตองอาศัยสิ่งจูงใจตาง ๆ เชน  ส่ิงจูงใจที่เปนเงิน 

ไดแก  การใหคาตอบแทนในการทํางานหรือการพิจารณาความดีความชอบพเิศษสองชั้น  เปนตน 

  โรงเรียนคาทอลิก  สังกัดสังฆมณฑลจนัทบุรี (2540  : 33 – 37)  ไดกลาวถงึการ 

พัฒนาและธาํรงรักษาบุคลากรของบุคลากรไว  ดังนี ้

  1)  การพัฒนากอนมอบหมายการปฏิบัติหนาที ่

  (1)  ผูอํานวยการสถานศึกษาดําเนินการปฐมนิเทศใหแกผูไดรับการสรรหา 

และบรรจุแตงตั้งเปนครูในสถานศกึษา 

  (2)  แจงภาระงาน  มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ

วิชาชพี  เกณฑการประเมินผลงานแกครูในสถานศึกษา  กอนมีการมอบหมายหนาทีใ่หปฏิบัติงาน  

  (3)  ดําเนนิการติดตามประเมินผลและจัดการพัฒนาตามความเหมาะสม

และตอเนื่อง 

  2)  การพัฒนาระหวางปฏิบัติหนาที ่

  (1)  ศึกษา  วิเคราะหความตองการจาํเปนในการพัฒนาตนเองของครแูละ

สถานศกึษา 

  (2)  กําหนดหลักสูตรการพฒันาใหสอดคลองกับความตองการทีจ่ําเปนใน

การพัฒนาตนเองของครูและสถานศึกษา 

  (3)  ดําเนนิการพัฒนาตามหลักสูตร 

  (4)  ติดตาม  ประเมินการพฒันา 

  3)  การพัฒนากอนเลื่อนตําแหนง 
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  (1)  ศึกษา  วิเคราะหคุณลักษณะเฉพาะสาํหรับตําแหนง  ลักษณะงานตาม

ตําแหนงที่ไดรับการปรับปรุง  กาํหนดตําแหนงของครูในสถานศกึษา 

  (2)  ดําเนนิการอบรมเพิ่มพนูความรู  ทักษะ เจตคติที่ด ีคุณธรรม จริยธรรม  

และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม 

(3)  ติดตาม  ประเมินการพัฒนา 

  4)  เงนิเดือนและการพจิารณาความดีความชอบ 

  (1)  ครูจะไดรับเงินเดือนประจําวฒุิตามอตัราที่โรงเรียนบรรจุ  และจะไดรับ

เงินเดือนแตละเดือนอยางชาภายในวนัที ่3  ของเดือนถดัไป 

  (2)  การปรับวฒุิเงนิเดือน 

   ก.  ไดรับการอนุมัติเหน็ชอบจากผูบริหารเปนลายลักษณอักษร 

   ข.  เปนไปตามตําแหนง  หรืออัตราที่ทางโรงเรียนตองการ 

   ค.  เปนครทูี่มคีุณภาพ  และรวมมือกับผูบริหารเปนอยางดี 

    ง.  การปรับวฒุิที่สูงกวาระดับปริญญาตรี    จะตองไดรับการพิจารณา

จากผูบริหารตามความตองการของโรงเรยีน 

    จ.  ทางโรงเรยีนจะปรับเงนิเดือนตามวุฒใิหมให   ตามระเบียบวาดวย 

บัญชีเงินเดือนโรงเรียนคาทอลิก  สังกัดสังฆมณฑลจนัทบุรี 

    ฉ.  การปรับเงินเดือนตามวฒุิใหม    ทางโรงเรียนจะพิจารณาอนุมัติใน

เดือนเมษายน 

  (3)  การขึ้นขัน้เงินเดือนประจําป   ใหเปนไปตามระเบียบวาดวย   เงินเดือน

โรงเรียนคาทอลิก  สงักัดสังฆมณฑลจนัทบุรี 

  สรุปไดวา  การพัฒนาและธาํรงรักษาบุคลากร  หมายถงึ  วธิีการหรือกลยุทธที่

ทําใหบุคลากรปฏิบัติงานใหองคการใหนานที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งที่เปนกลยุทธที่สําคัญ

คือ  การจงูใจ  และสิ่งจงูใจทีส่ําคัญที่สุด   ก็คือ   การจงูใจที่เปนรูปธรรม   เชน  การใหคาตอบแทน 

 ในการทาํงานหรือพิจารณาความดีความชอบ  เปนตน 

2.3.4  วินยัและการรักษาวนิยั   

  วินัยและการรกัษาวินยัเปนขั้นตอนหนึ่งทีม่ีความสาํคัญเนื่องจากการอยูรวมกนั 

และการปฏิบัติงานรวมกนัซึง่มีบุคลากรเปนจํานวนมากจึงจําเปนจะตองมีกฎระเบียบหรือขอตกลง

ที่จะทําใหบุคลากรมีวนิัยและรักษาวินยัในการอยูรวมกนั 

  โรงเรียนคาทอลิก  สังกัดสงัฆมณฑลจนัทบุรี  (2540 : 23 – 28)  ไดกําหนด

ระเบียบวนิัยและการรักษาวนิัยของบุคลากรในโรงเรียนไว  ดังนี ้
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  1)  ความประพฤติ และจรรยามารยาทครู 

  (1)  ครูเปนผูทีใ่หการศึกษาอบรม จึงตองเปนผูที่ประพฤตตินเปนแบบอยาง

ที่ดีใหแกนักเรยีนในทุกสถานที ่และทกุโอกาส 

  (2)  ครูพึงศรัทธาและปฏิบัติตนตามศาสนาที่ตนนับถืออยางสม่ําเสมอ และ

พรอมทัง้เคารพ  และใหเกยีรติศาสนาอื่น 

  (3)  ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตนตามระเบยีบคุรุสภาวาดวยวาจรรยามารยาท

และวินยัตามระเบียบประเพณีของครู พ.ศ. 2539  และเปนไปตามระเบยีบเกณฑมาตรฐานวชิาชพี

ครู พ.ศ. 2534 

  (4)  ครูพึงแตงกายใหเรียบรอย  และถูกตองตามระเบยีบของโรงเรียน 

  (5)  ครูพึงปฏิบัติตอบุคคลอื่นอยางสุภาพชน และไมรวมมือกับผูอ่ืน  โดยใช

อํานาจหนาที่เพื่อประโยชนอันมิชอบดวยกฎหมาย 

  (6)  ครูพึงละเวนจากการใชอํานาจ หนาทีใ่นทางมิชอบไมวาจะเปนทางตรง

หรือทางออม 

  (7)  ครูพึงสงเสริม  สนบัสนนุใหเกิดบรรยากาศแหงความรัก  ความสามัคคี  

และความมีระเบียบวนิัยในโรงเรียนและชมุชน 

  (8)  ความประพฤติทีท่างโรงเรียนถือวาเปนความผิดรายแรง 

    ก.  การกระดางกระเดื่องตอผูบังคับบัญชา 

   ข.  ประพฤติตนเปนคนเสเพล   เสพของมึนเมา  จนเปนเหตุใหแสดง 

กิริยาอาการทีไ่มสามารถครองสติได 

   ค.  เปนผูหมกหมุนในการพนนั  มหีนี้สนิรุงรังหรือกระทําผิดทางอาญา 

   ง.  ประพฤตทิางชูสาวหรือประกอบอาชพีที่ไมเหมาะสม 

  2)  หนาที่ครู 

  (1)   ครูพึงมีความรักความเมตตาตอนักเรยีนเสมือนบิดามารดาที่มีตอบุตร 

  (2)   ครูทุกคนมีหนาที่อบรม  สั่งสอนนักเรียน  ใหมีความประพฤติเรียบรอย 

มีมารยาทดงีาม มีความตั้งใจศึกษาเลาเรยีนทั้งประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

  (3)   ครูทุกคนมีหนาที่รวมกนัในการควบคมุนักเรียนใหอยูในระเบียบแถว 

  (4)   ครูเขาสอนในคาบตอไปหลังจากเวลาพัก และจะตองคอยควบคมุดูแล

ความเปนระเบียบเรียบรอยของนักเรียน  สวนครูอ่ืน ๆ ใหประจําอยูในที่ที่ไดรับมอบหมาย 

  (5)   ครูผูสอนจะอนุญาตใหนักเรียนที่ขาดเรียน หรือมาสายเขาหองเรยีนได

ตอเมื่อมีใบอนญุาตเขาหองเรียนจากครูฝายปกครอง 
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  (6)   ครูพึงควบคุมดูแลนักเรยีนในหองเรียนใหอยูในระเบียบวนิัยเสมอ 

  (7)   ครูพึงดูแลเอาใจใสและรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  เพื่อชวยแกไขหรือ

ปรับปรุงใหดี 

  (8)   ครูพึงสาํรวจเวลาเรียนของนักเรียนทกุครั้งที่เขาสอน  และเมื่อนกัเรียน

มาสาย  ปวย   ลา   ขาดเปนประจํา  ใหครูติดตาม และรายงานผลใหกับผูบังคับบัญชาไดรับทราบ   

เพื่อดําเนินการชวยเหลือและแกไขตอไป 

  (9)   ครูพึงตรวจตรามิใหนักเรียนนาํ หรือพกพาอาวุธ  สื่อลามก  สิ่งเสพติด  

และสิ่งที่ไมเหมาะสมอืน่ ๆ 

  (10) ครูพึงเอาใจใสปลูกฝงนกัเรียนใหรักษาความสะอาดเรียบรอยของสมุด

ทํางาน หองเรยีน สิง่แวดลอมในโรงเรียนและอนามัยทั่วไปของนักเรยีนเปนประจาํทกุวันโดยเฉพาะ 

อยางยิ่งการแตงกาย  และทรงผมใหเปนไปตามระเบียบของโรงเรียน 

  (11) ครูตองไมละทิง้หองเรยีน และหรือใหนกัเรียนอยูตามลําพังโดยพลการ

เมื่อครูมีกิจธุระจําเปนตองออกจากหองเรียน  ตองแจงใหผูจัดการ ครูใหญหรือหวัหนาฝายวชิาการ

ทราบเพื่อสงครูไปแทน 

  (12) ครูไมมีสิทธทิี่จะไลนกัเรียนออกจากหองเรียน ในกรณีที่นักเรียนทําผิด  

รายแรง  หรือกอความไมสงบในหองเรียนตองแจงใหผูจดัการ  ครูใหญ  หรือฝายปกครองทราบ 

  (13) ครูทุกคนพึงบนัทกึความประพฤติของนกัเรียนในชัน้เรียนของตนลงใน

สมุดบันทกึความประพฤต ิ

  (14) ครูพึงรวมมือและประสานงานกับหนวยงานอืน่   เพื่อการปกครองและ

อบรมนักเรียนใหเกิดประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 

  (15) ครูพึงทําหนาที่ครูเวรดวยความเสียสละตามทีท่างโรงเรียนมอบหมาย 

และจดบันทกึรายวนัเหตกุารณที่เกิดขึ้น 

  (16) ครูประจําชั้นมหีนาที่ตองทาํบัญชีเรียกชื่อ   สมุดวัดผล   สมุดรายงาน

ประจําตัวนักเรียนและเอกสารตาง ๆ ใหเรียบรอยและเปนปจจุบนั 

  (17) ครูพึงควบคุม  ตรวจการทดสอบดวยตนเอง  กรอก และรวมคะแนนให

เปนไปอยางละเอียดถี่ถวน  ถูกตอง   ยุติธรรม  และเรียบรอย   และใหถือวาการวัดผลการเรียนของ

นักเรียนตามวตัถุประสงคเปนหนาที่อันสาํคัญยิ่ง 

  (18) ครูพึงสํานึกวาการสอนวิชาการเปนหนาที่ที่สําคัญของครู  ฉะนั้นใหครู

เตรียมการสอนทกุวนั  โดยทําบนัทกึการสอนลวงหนา   เขาสอนใหตรงตามเวลา   และทําการสอน 
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อยางเตม็ที ่ ใหการบานพอสมควร   โดยจะตองคํานึงถงึวิชาอื่น ๆ และวันหยุดดวย   สวนการตรวจ

และการแกการบานของนักเรียนตองไดรับการเอาใจใสอยางด ี และสม่าํเสมอ 

  (19) ครูพึงปฏิบัติขณะทําการสอน  ดังนี ้

   ก.  ใหยนืขณะทําการสอน 

   ข.  เมื่อส่ังงานนกัเรียนแลว  ควรเดินตรวจเพื่อแกไข  แนะนําหรือช้ีแจง

ใหนักเรียนที่ยงัไมเขาใจ 

   ค.  ดูแลนักเรยีนใหอยูในบรรยากาศการเรยีนการสอน  ไมพูดเลน หรือ

เยาหยอก หรือสงเสียงอึกทกึในชัน้เรียน 

  ง.   จัดใหนกัเรียนมีงานทาํอยูเสมอ  เพื่อฝกทักษะการเรียนรูและรักษา      

ระเบียบวนิัยในชั้นเรียน 

   จ.  ตรวจตราโตะมานั่งของนักเรียนอยูเสมอ  เพื่อปองกนัไมใหนักเรียน

ขีด  เขียน  แกะหรือเจาะเลน  ซึง่เปนการทาํลายทรพัยสมบัติของโรงเรยีน 

   ฉ.  ใหความสนใจนกัเรียนทีเ่รียนออน และสงเสริมสนับสนุนนักเรียนที่

เรียนดี  มีความสามารถพิเศษใหดีมากยิง่ขึ้น 

   ช.  เอาใจใสและกวดขันเรื่องลายมือ  ปลูกฝงนิสัยการมวีินัย  และการ

มีระเบียบเรียบรอยในการทาํงานของนักเรียน 

  (20) ครูพึงเอาใจใสในการสอนอยางเต็มที ่โดยไมทาํงานสวนตัว ไมสูบบุหร่ี  

ไมทานอาหาร  ดื่มเครื่องดื่ม  หรืออานหนงัสือพิมพ 

  (21) ครูพึงอยูที่หองพกัครูเพือ่เตรียมการสอนตรวจแกสมุดงานของนกัเรียน

หรือทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย 

  (22) หองพกัครูเปนหองทาํงานโดยสวนรวมของคณะครู  ฉะนัน้ครูพงึรักษา 

ความเปนระเบียบเรียบรอยความสงบไมควรสนทนาเลนเสียงดัง  หรือนําของมารับประทาน 

  (23) ครูพึงใหความชวยเหลอืเพื่อนครูดวยกัน  และมหีนาที่เขาสอนแทนครู

ที่ขาดตามที่ครูใหญหรือหัวหนาฝายวิชาการเหน็สมควร 

  (24) ครูพึงตั้งใจคนควาและหาความรู    รวมทัง้เทคนิคในการสอนเพิม่เติม

อยูเสมอ  เพื่อใหการสอนของตนมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลยิง่ขึน้   ทั้งยงัเปนการพัฒนา

วิชาชพีของตน 

  สรุปไดวา  วนิัยและการรักษาวนิัย  เปนสิ่งจําเปนตอสังคมขององคการซึ่งเปน

โครงสรางการบริหารบุคลากรที่ตองดําเนนิดวยความยตุิธรรม เปนธรรม และดวยความเสมอภาค  

รวมถึงโอกาสของความทัดเทียมและเสมอภาคในการรองทกุขดวย 
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2.3.5  การเลกิจาง     

  การเลิกจาง  เปนกระบวนการบริหารงานบุคคลขั้นสุดทาย   เปนการปลดปลอย

บุคคลที่ไมสามารถทาํงานในหนาที่ตอไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหพนจากงานและแสวงหาบุคลากร

ใหมทีม่ีความสามารถเขามาทาํงานแทนการพนจากการปฏิบัติงาน    

 เอกชัย  กี่สุขพันธ (2527 : 134) ใหความหมาย  การใหบุคลากรพนจากงานวา

เปนการดําเนนิงานใหบุคลากรในหนวยงานพนจากหนาที่  ตําแหนงการงานในหนวยงานนัน้ ๆ  ซึ่ง

ในเรื่องนี ้  พนัส  หันนาคนิทร (2524 : 107)  กลาววา  ตามธรรมดา เมื่อคนสมัครใจเขาทาํงานใน

องคการหนึง่แลว  หากสภาพการณจะไดบรรลุถึงระดับสูงสุด  ตามขดีความสามารถของเขา และ

เมื่อมองดานองคกร  หากการปฏิบัติงานของบุคคลเหลานั้นเปนไปตามความคาดหมายขององคกร 

องคกรนัน้ๆ ก็จะพยายามรกัษาบุคคลผูทีไ่ดทําประโยชนใหแกองคการนั้นดวยวิธกีารตาง ๆ เชน  

การสรางแรงจงูใจ  ใชเครื่องลอใจในรูปตาง ๆ เพื่อตองการใหเขาทําประโยชนแกองคการนั้นนาน

ที่สุดเทาที่จะทาํได  อยางไรก็ตาม อาจจะมีกรณีที่ฝายใดฝายหนึง่ ไมเปนที่พงึพอใจของอีกฝาย

หนึง่ก็อาจเกิดกรณีที่จะตองพนจากงานเกดิขึ้นได   

 โรงเรียนคาทอลิก  สังกัดสงัฆมณฑลจนัทบุรี  (2540 : 37 – 40)  ไดกําหนด

ระเบียบของการเลิกจางไว  ดังนี ้

1)  การบอกเลิกสัญญาจาง 

 ผูรับใบอนุญาต หรือผูทาํการแทนอาจบอกเลิกสัญญาจางการเปนครู  โดย

บอกลวงหนาเปนหนังสือใหอีกฝายหนึง่เมือ่ถึงหรือกอนจะถึงกําหนดจายเงนิเดือนคราวใด เพื่อให

เปนผลเลิกสญัญาเมื่อถงึกาํหนด  ดงัตอไปนี ้

 (1)  ทุจริตตอหนาที ่หรือกระทําผิดอาญาโดยเจตนาแกผูรับใบอนุญาตหรือ

ผูทําการแทน 

  (2)  จงใจทําใหผูรับใบอนุญาต  หรือผูทาํการแทนไดรับความเสยีหาย 

  (3)  ประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหผูรับใบอนุญาต  หรือผูทําการแทนไดรับ

ความเสยีหายอยางรายแรง 

  (4)  ฝาฝนกฎระเบียบวาดวยจรรยามารยาท  และวินัยตามประเพณขีองครู

ที่คุรุสภากําหนด 

  (5)  ฝาฝนระเบียบกระทรวงศึกษาธกิารวาดวย   จรรยามารยาท วินยั  และ

หนาที่ของผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ครูใหญ และครูโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2526 

  (6)  ฝาฝนระเบียบของโรงเรยีน ซึ่งไดรับอนุมัติจากผูรับใบอนุญาตแลวหรือ 

คําสั่งโดยชอบดวยกฎหมายเปนธรรมของผูรับใบอนุญาต  และโรงเรียนไดตักเตือนเปนลายลกัษณ 
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อักษรแลว ในกรณีรายแรงไมตองมีการตักเตือน 

  (7)  มีความประพฤติไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที ่

  (8)  ละทิง้หนาที่เปนเวลา  7  วันติดตอกัน  โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

  (9)  ไดรับโทษจําคุกตามคาํพิพากษาถงึทีสุ่ดใหจําคุก  เวนเสยีแตที่เปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

2)  การรับคาชดเชย 

  ในกรณีที่ครูถกูบอกเลิกจางโดยไมมีความผิดในกรณี  ตอไปนี้ 

  (1)  โรงเรียนเลิกลมกิจการ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

  (2)  โรงเรียนยบุชั้นเรียน  หรือลดหองเรียน 

  (3)  โรงเรียนหยุดกิจการชั่วคราว 

  (4)  ผูรับใบอนุญาตบอกเลกิสัญญา  โดยที่ครูไมไดกระทําความผิด 

   ก.  กรณีครูทีท่ํางานติดตอกันครบ  120  วัน  แตไมครบ 1 ป  จะไดรับ

ไมนอยกวา  1  เดือนของเงนิเดือน 

    ข.  กรณคีรูทีท่ํางานติดตอกันครบ   1  ป   แตไมครบ  3  ป    จะไดรับ

ไมนอยกวา  3  เดือนของเงนิเดือน 

    ค.  กรณีครูทีท่ํางานติดตอกันครบ  3  ป  แตไมครบ  6  ป  จะไดรับไม 

นอยกวา  6  เดือนของเงนิเดือน 

   ง.  กรณีครูที่ทํางานติดตอกันครบ  6  ป   แตไมครบ 10 ป    ไดรับไม

นอยกวา  8  เดือนของเงนิเดอืน 

   จ.  กรณีครูทาํงานติดตอกนัครบ 10 ปข้ึนไปไดรับไมนอยกวา10 เดือน

ของเงนิเดือน 

  3)  กรณีตอไปนี้เมื่อครูถูกบอกเลิกสัญญาจางจะไมไดรับเงินคาชดเชย 

  (1)  ถูกบอกเลกิสัญญาจางเนื่องมาจากความผิดในขอ 1 

  (2)  ลาออกโดยสมัครใจ 

  (3)  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหเปนคร ู

  (4)  ภายในระยะเวลาที่ปฏิบตัิงาน  ซึง่ไมครบ 120 วัน  นบัแตวันที่ไดรับ

อนุญาตบรรจุเขาเปนครู ปรากฏวามีความประพฤติไมดี หรือไมมีความรู หรือไมมีความสามารถที่

จะปฏิบัติหนาที ่

  4)  ในกรณทีี่โรงเรียนไดพิจารณา   สอบสวนครูที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิด       

ถาผูรับใบอนญุาตพิจารณาแลวเหน็วา ถาใหครูปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนตอไปจะเกิดความเสยีหาย
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แกการเรียนการสอน สามารถสั่งพกังานครูโดยมีกําหนดไมเกิน 7 วนัโดยทําเปนคําสั่งระบุความผดิ

และกําหนดระยะเวลาพกังานแจงใหครูทราบกอนการพกังาน 

  5)  การสิน้สุดสัญญาจาง 

  สัญญาจางของครูสิ้นสุดเมื่อ 

  (1)  ครูถึงแกกรรม 

  (2)  ไดรับอนุญาตใหลาออกโดยแจงตอผูบริหารลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน 

  (3)  ถูกสัง่ใหออกตามความผิดในขอ 1 

  (4)  เจ็บปวย หรือเปนโรคตดิตอรายแรงทาํใหไมอาจปฏบิัติหนาที่ของตนได

โดยสม่ําเสมอ 

  (5)  เกษียณอายุ 60 ป  แตผูบริหารของโรงเรียนจะเปนผูพิจารณา วาใหทาํ

การสอนตอไปไดหากพิจารณาเหน็วามีความเหมาะสม 

  สรุปไดวา     การเลิกจาง   เปนกระบวนการที่ดําเนนิงานใหผูปฏิบัติงานพนจาก

ตําแหนงหนาที่  ความรับผิดชอบที่ตนปฏบิัติอยูโดยไมไดรับเงินเดือนหรือคาจางจากหนวยงานหรือ

องคการนัน้อีกตอไป    การเลิกจางมีหลายกรณีตามที่ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก  สังกัดสังฆมณฑล

จันทบุรี  วาดวยการบริหารงานโรงเรียน  ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2542  ไดกําหนดไว 

 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 2.4.1  งานวิจยัในประเทศ 

  งานวิจยัในประเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล ที่เกี่ยวของกบัตัวแปรที่

ผูวิจัยไดกําหนดไว  ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากงานวิจยัตาง ๆ พบวามีนกัวิชาการหลายทาน

ไดศึกษาวิจัยไว  ดงันี ้

  ประพัฒน สวนกูล (2527 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง กระบวนการบริหารงานของ

ครูใหญ ตามทัศนะของผูบริหารและครูในโรงเรียนสํานกังานการประถมศึกษาจังหวัดแพร พบวา 

ครูใหญในสํานักงานการประถมศึกษา จงัหวัดแพร  มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการอยูในเกณฑ

ดีมาก 

    สมมาตร  แกวลาย  (2528  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจยัการบริหารงานบุคลากร

ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจงัหวดัตรัง  พบวา การบริหารงานบุคลากรของผูบริหารโรงเรยีน

ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาการวางแผน

บุคลากรอยูในระดับมากเปนลําดับแรก 
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  วิทยา คูวิรัตน (2529 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเกีย่วกับ

กระบวนการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สงักดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร พบวาการบริหารโรงเรียน

คาทอลิก สงักัดสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครดานการพนจากงาน ตามทัศนะของผูบริหารและครู

ในกระบวนการบริหารโรงเรยีน 5 ดาน การวางแผนงานบุคลากร การสรรหาและการเลือกสรร

บุคลากร การบํารุงรักษาบุคลากร การพฒันาบุคลากรและการใหพนจากงาน  ผลการศึกษาพบวา 

กระบวนการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก 

  หทยั  พฤกษวานิช  (2531  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวจิัย  การศึกษาการบริหาร

บุคลากรของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สงักัดสํานกังานการประถมศึกษา จงัหวัดนราธวิาส 

ผลการวิจยัพบวา ผูบริหารโรงเรียนที่ประสบการณในการทํางานตางกนั มีทัศนะตอการบริหาร

บุคลากรแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญ 

  ละคร  การะพนัธ  (2535 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวจิัยเรื่อง  การบรหิารงานบุคคล

ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร   ผลการศึกษา 

วิจัยพบวา  การบริหารงานบุคคลของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ทั้งโดยรวม และรายดานอยูใน

ระดับมาก  ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสบการณตางกนั  มีบริหารงานบคุคลแตกตางกัน

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  โดยที่ผูที่มีประสบการณในการทาํงานนอย  มีระดับการ

ปฏิบัติงานดานการบรหิารงานบุคคลมากกวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีขนาดของโรงเรียน

ตางกนั มกีารบริหารงานบุคคลแตกตางกนัอยางมนีับสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05    โดยที่โรงเรยีน

ขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลางมีระดบัการปฏิบัติ ดานการบริหารงานบุคคลทุกดานมากกวา

โรงเรียนขนาดเล็ก  สวนโรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดกลางบรหิารงานบุคคลไมแตกตางกนั  

ปญหาสาํคัญ ๆ ที่พบ  คอื  จํานวนครูไมครบตามเกณฑทีก่ําหนด บคุลากรที่ไดมาไมตรงกับความ

ตองการของโรงเรียนขาดแคลนบุคลากรทีม่ีความชาํนาญในสาขาวิชาเฉพาะ                          

  เดือนเพ็ญ  กจิประสบโชค (2539 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยในเรื่องของ  

การบริหารงานบุคลากรของผูบริหารโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแหงชาติในเขตการศึกษา  4  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณในการทาํงาน

ตางกนั  มีการบริหารบุคลากรโดยภาพรวมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

  นิเวศน  เกิดปราชญ  (2539 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวจิัยเรื่อง  การบริหารงาน

บุคลากรของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธาน ี 

ผลการวิจยัพบวา การบริหารงานบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ดานการวางแผน

บุคลากรปฏิบัติมากที่สุดคือใหครูมีสวนรวมในการวางแผนบุคลากรดานจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน 
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มากที่สุด  คือ ประชุมช้ีแจงนโยบาย แผนงาน โครงการงานบุคลากรใหครูไดทราบ  เพื่อถือเปนแนว

ปฏิบัติ สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการพฒันางานของโรงเรียน สงเสรมิใหบุคลากร

ไดมีโอกาสเลือ่นตําแหนงทีสู่งขึ้น พิจารณาความด ี ความชอบตามเกณฑ และระเบียบดวยความ

ยุติธรรม  ดานการพัฒนาบคุลากรปฏิบัติมากที่สุด  คอื  สงเสริมใหครูสรางผลงานใหม ๆ ทีเ่ปน

ประโยชนแกโรงเรียนและเพือ่นรวมงาน ปญหาอุปสรรคสําคัญที่พบมากที่สุด คือ บุคลากรไม

เพียงพอตามเกณฑที่กําหนดโรงเรียนไมสามารถคัดเลือกสรรบุคลากรตามตองการไดและบุคลากร

ขาดความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองและพัฒนาความรู 

  วลัยพร  ศุขสุศิลป  (2540 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  สภาพและปญหา

การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนคาทอลิก พบวา สภาพและปญหาการบริหารงานของผูบริหาร

โรงเรียนคาทอลิกดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง ดานการพฒันาและธํารงรักษาบุคลากรและ

ดานการพนจากงาน  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูอยูในระดับสูง  

2.4.2  งานวิจยัตางประเทศ 

  สําหรับงานวิจยัตางประเทศ   ไดมีผูศึกษาวิจัยการบริหารงานบุคลากร  ไวดงนี ้

  แฮริส (Harris, 1979)   ไดทาํการวิจัยเรื่อง  หนาที่ของผูบริหารบุคคลในระบบ

โรงเรียนประถมศึกษารัฐมิสซูร่ีผลการวิจัยสรุปวา หนาทีค่วามรับผิดชอบของโรงเรียนประถมศึกษา  

ทางดานบริหารบุคคลประกอบดวยกระบวนการที่สําคญั  11  ประการ   คือ   การวางแผนกาํลังคน

การสรรหา  การคัดเลือก  การนําเขาสูหนวยงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การพัฒนา   การ

ไกลเกลี่ยปญหาดานบุคคล  คาตอบแทนหรือส่ิงจูงใจ   ความมัน่คงในงาน  การปฏิบัติงานตอเนื่อง

และการใหขอมูลขาวสารเกีย่วกับบุคคล 

  วอเตอร  (Waters, 1977 : 5523 – A – 5524 – A)  ไดศึกษาถงึบทบาท   ใน

การบริหารบุคลากรครูในโรงเรียนรัฐบาล สวนทองถิ่นของแคลิฟอรเนียกบัการเปลี่ยนแปลงทางการ

บริหารบุคลากรที่เกิดขึ้นในรอบ  10  ปทีผ่านมา    ผลของการศึกษาพบวา  ในชวง  10  ปที่ผานมา  

ความตองการผูนําที่ทาํหนาที่บริหารบุคลากรเพิม่ข้ึนมากที่สุด ในรูปของความสมัพันธระหวาง

นายจางกับลูกจางรอยละ16 ของผูตอบแบบสอบถาม  ใชที่ปรึกษาจากภายนอกเปนตัวแทนในการ

ประชุมและใหคําปรึกษารอยละ 93  ของผูทําหนาทีบ่ริหารบุคลากรเกีย่วของอยูในเรือ่งการประชมุ

และการใหคําปรึกษา รอยละ 54 ของผูทาํหนาที่บริหารบุคลากรตองทําหนาที ่ อยางอืน่ดวย  

นอกเหนือไปจากการบริหารงานบุคลากร   หนาทีท่ี่ตองการใหผูบริหารทํา   คือ  เปนตัวแทนของคร ู  

ประเมินผลงานครู   และเปนผูออกใบรับรองใหครู  รอยละ  63  ของผูตอบแบบสอบถามเหน็วา 

การดําเนินงานบริหารบุคลากรเปนไปตามมติของสวนรวม ความสมัพันธระหวางนายจาง และ

ลูกจางเปนสิง่สําคัญยิ่งที่จะตองพัฒนาในอนาคต    มีความตองการอยางมากที่จะใหการฝกผูทีท่าํ
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หนาที่บริหารบุคลากร  โดยเฉพาะในดานความสัมพนัธระหวางลูกจางกับนายจาง เทคนิคการ

บริหารบุคลากรแบบใหม ๆ ความรูเกี่ยวกบักฎหมายแรงงานและความสัมพนัธระหวางบุคคล 

  เฮนรี่ (Henry, 1979 : 1776 – A)   ไดทําการวิจัยเรื่อง  หนาที่ของผูบริหารงาน 

บุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษารัฐมิสซรีู ผลการวิจยัสรุปไดวา หนาที่และความรับผิดชอบของ

โรงเรียนประถมศึกษาทางดานการบริหารงานบุคลากร ควรประกอบดวยกระบวนการ 11  ประการ  

ดังนี ้คือ  การวางแผนกาํลังคน  การสรรหา  การคัดเลือก  การบรรจุ  การประเมนิผล  การพัฒนา

บุคลากร การใหคาตอบแทน การเจรจาตอรอง การใหความมัน่คงปลอดภัย การปฏิบัติตอเนื่อง  

และการใหขาวสาร 

  สโลน  (Sloane, 1983 : 38 – A)    ไดติดตามผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร

โรงเรียนแหงรัฐไมอามี่  ซึ่งผานการอบรมระยะสั้น  โดยการพิจารณาจากความรูทีไ่ดรับ ทัศนคติที่

ปรากฏและการปฏิบัติงานเฉพาะอยางเปรยีบเทยีบกับตัวอยางอีกกลุมหนึง่ ซึง่ไมไดผานการอบรม  

แตไดรับการสนับสนนุใหศกึษาสาระของการฝกอบรมจากเอกสารตาง ๆ  ผลการศกึษาวิจัยพบวา      

กลุมผูบริหารโรงเรียนที่ผานการฝกอบรมไดรับความรูในเร่ืองการปฏิบตัิงานมากขึ้น และมีทัศนคติ

เปลี่ยนไปในทางบวก ซึง่สงผลสําเร็จในการทํางาน  รวมทั้งมีทัศนะในการปฏิบัติงานเฉพาะ  และ

สามารถนําไปใชอยางไดผล     สวนกลุมผูบริหารโรงเรียนที่ไดรับการสงเสริมใหศึกษาสาระของการ

ฝกอบรมดวยตนเองมีแนวโนมทีจ่ะไดรับความรูเปลี่ยนแปลงทัศนคต ิ และมีทกัษะการปฏิบัติงาน

เฉพาะอยางนอยกวาผูบริหารที่ผานการฝกอบรมโดยเฉพาะ 

  บัทเลอร  (Butler, 1991 : 1739 – A)  ไดศึกษาเรื่องบทบาทหนาที่การบริหาร

บุคคล  ดานการรับสมัครและคัดเลือกครูในรัฐเซาท  คาโรไลนา  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาท

หนาทีก่ารบรหิารงานบุคคล  ดานการรับสมัครและการคัดเลือกครูในรัฐเซาท คาโรไลนา โดยศึกษา

การปฏิบัติหนาที่ดานการรับสมัคร  และการคัดเลือกครูของผูบริหารโรงเรียนรวม 4 ดาน  คือ  (1) 

ความถี่ของการปฏิบัติ  (2) ความรูความชาํนาญในหนาที่  (3) การยอมรับความสาํคัญของหนาที่  

และ (4) ความตองการฝกอบรมผลการวิจยัพบวาการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนไมแตกตาง

กันอยางมีนยัสําคัญระหวางผูบริหารที่มีเพศ  เชื้อชาติ  การศึกษาและประสบการณ  การบริหาร   

แตกตางกนั  การยอมรับ  ความชาํนาญในหนาที่แตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญระหวางผูบริหารทีม่ี

เพศ  เชื้อชาติ  การศึกษา และประสบการณในการบริหารแตกตางกนั     การยอมรบัความสาํคัญ

ของหนาที่แตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญระหวางผูบริหารที่มีประสบการณการบริหาร เพศ เชื้อชาติ 

และการศึกษาแตกตางกนั  ความตองการฝกอบรมระหวางปฏิบัติการแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญ

ระหวางผูบริหารที่มีเพศ เชื้อชาติ การศึกษาและประสบการณบริหารแตกตางกนั 

  จากผลการวิจยัที่เกี่ยวของในการบรหิารงานบุคคลในประเทศ และตางประเทศ 
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ดังกลาวมาแลวจะเห็นไดวา  การดําเนินงานในหนวยงานตาง ๆ จะมีสวนคลายคลึงกนั  ซึ่งอาจ

แตกตางกนับาง    หลักการที่สําคัญผูบริหารจะตองดําเนินงานเกีย่วกบัการวางแผนอัตรากําลังและ

การกําหนดตําแหนง  การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง  การพัฒนาและธํารงรักษาบคุลากร   วนิยั

และการรักษาวินัย และการเลิกจาง แตจะพบวาผูบริหารสถานศกึษาปฏิบัติงานดงักลาว  คอนขาง

นอย  ซึ่งเปนสิง่ทีน่าจะมีการพิจารณาปรับปรุงกันอยางจริงจังตอไป 

 

2.5  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
  

 การวิจยัครั้งนี ้ เปนการศึกษาการบริหารงานบุคคลในกลุมโรงเรียนคาทอลิก  สังกัด  

สังฆมณฑลจนัทบุรี  โดยไดยึดกรอบแนวคิดตามขอบเขต / ภารกิจการบริหารงานบุคคลในกลุม   

โรงเรียนคาทอลิก  สังกัดสงัฆมณฑลจนัทบุรี  (2540 : 23 – 40)  ไดแก  การวางแผนอัตรากําลงั

และการกําหนดตําแหนง   การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง  การพฒันาและธํารงรักษาบุคลากร  

วินัยและการรกัษาวินยั  และการเลิกจาง  โดยการสรุปเปน  5  ดาน  ดังนี ้

 1. การวางแผนอัตรากําลงัและการกาํหนดตําแหนง   เปนการวางแผนในระยะสัน้  หรือ

ระยะยาวที่มีความเหมาะสม และเปนการคาดการณไวลวงหนา เกีย่วกับการกาํหนดอัตรากําลงั

บุคลากร เพือ่ใหสอดคลองกับการดําเนนิงานของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยคํานงึถงึความตองการบุคลากรวาเพยีงพอกับปริมาณงานและจํานวน

นักเรียนหรือไม โดยมีการวิเคราะหงาน แลวนําไปเทียบกับเกณฑมาตรฐานในการจัดทํากรอบ

อัตรากําลัง  จากนัน้จงึคํานวณอัตรากําลงัครูและระบุวชิาเอกตามที่ตองการ 

  นอกจากนี ้  ผูบริหารจะตองมีขอมูล  และรายละเอยีดตาง ๆ ที่ใชในการวางแผน   

การจัดทาํกรอบอัตรากําลัง  และการกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรในปริมาณที่เพียงพอ  และ

นําขอมูลมาใชในการวางแผน  การจัดทํากรอบอัตรากําลัง และนาํขอมูลมาใชวางแผนกําหนด

บทบาทหนาทีข่องบุคลากรไวลวงหนาตามภาระงาน พรอมกันนี้ ผูบริหารจําเปนจะตองมีความรู

ความสามารถในการคํานวณอัตรากําลัง และตองศึกษาสภาพปจจบุันและปญหาของสถานศึกษา  

เพื่อใชเปนแนวทางในการกาํหนดกรอบอตัรากําลังอกีดวย 

 2. การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง คือ ขัน้ตอนหนึง่ของกระบวนการบริหารงานบุคคล     

เพื่อคัดเลือกคนใหเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติ และผลงานมีประสิทธิภาพ ทัง้นี้ ตองยึดระบบ    

คุณธรรมมากกวาระบบอุปถัมภ  ระบบคุณธรรมนั้นจะตองประกอบไปดวย  หลักความเสมอภาค  

หลักความสามารถ หลักความมัน่คง และหลักความเปนกลาง ซึง่กอจะใหเกิดประโยชนและเกิด    

ประสิทธิผลสูงสุดตอองคการ 
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  การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง จะตองมกีารกําหนดวิธกีาร และบทบาทหนาที่ของ

บุคลากร ในการปฏิบัติงาน   โดยการประชาสัมพันธการรับสมัครบุคลากรควรทาํอยางกวางขวาง   

และการพิจารณาสรรหา  คดัเลือกบุคลากรควรปฏิบัติในรูปของคณะกรรมการ  นอกจากนี้   การ

ปฐมนิเทศบุคลากรใหมที่เขามาดาํรงตําแหนงในโรงเรียนเปนสิง่สําคญั  เพราะจะเปนการชี้แจง

นโยบาย  และจุดประสงคของการปฏิบตัิงานที่สถานศึกษาตองการใหบุคลากรทราบ  พรอมทั้ง

จดัทําคูมือแจกใหบุคลากรทราบ และสถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ

พิเศษไดเปนผูนําในการทํางานในสาขานัน้  เพื่อประโยชนของสถานศกึษาตอไปในอนาคต 

 3.  การพฒันาและธํารงรักษาบุคลากร  เปนกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ตองการให   

บุคลากรดังกลาวมีประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ   

ทั้งนี้    การพฒันาบุคลากรดังกลาว  มีวธิกีารทีห่ลากหลายทีจ่ะพฒันาความรูใหกับบุคลากร   เชน   

การฝกอบรม  การศึกษาตอ  การศึกษาดูงานและการประชุมสัมมนา  เปนตน   สวนการธํารงรักษา

บุคลากร  หมายถงึ   วิธีการหรือกลยทุธทีจ่ะทาํใหบุคลากรปฏิบัติงานใหองคการใหนานที่สุด  และ

มีประสิทธิภาพสูงสุด  ส่ิงที่เปนกลยทุธที่สาํคัญ  คือ  การจูงใจและสิ่งจูงใจที่สําคัญ  ก็คือ การจูงใจ

ที่เหน็เปนรูปธรรม  เชน  การใหคาตอบแทนในการทาํงานหรือพจิารณาความดีความชอบ  เปนตน 

  ดังนัน้  ควรมีการกาํหนดเกณฑในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงไวอยางชัดเจนและมี

การพิจารณาความด ีความชอบประจําป  และการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงอยางเปนธรรมในรูปของ

คณะกรรมการ   โดยใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารงาน  นอกจากนี้  ควรมกีารจัดทําโครงการ

ฝกอบรมบุคลากร และสงเสริมสนับสนนุใหบุคลากรไดเขารับการอบรม สัมมนา และศึกษาตอ  

พรอมกับจัดบรรยากาศในทีท่ํางานใหเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานของบุคลากร  เพือ่เปนการสราง

ขวัญและกําลงัใจใหกับทุกคนในสถานศึกษา 

 4.  วินยัและการรักษาวินยัเปนสิ่งจาํเปนตอสังคมขององคการซึ่งเปนบทบาทโครงสราง       

การบริหารบุคลากรที่ตองดาํเนินดวยความยุติธรรม เปนธรรม  โดยความเสมอภาค   รวมถึงโอกาส

ของความทัดเทียมและเสมอภาพในการรองทกุขดวย 

  ดังนัน้   การใหความรูเร่ืองของกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่เปน 

ส่ิงสําคัญสําหรับบุคลากร   และจําเปนอยางยิง่ที่สถานศกึษาจะตองกาํหนดแนวปฏิบตัิรวมกันของ 

บุคลากรในการปฏิบัติงานตาง ๆ และกาํหนดหลักเกณฑในการลงโทษไวอยางชัดเจน    เพื่อใชเปน 

ขอมูลในการประกอบการพิจารณาลงโทษไดอยางถกูตองเหมาะสม   และสถานศึกษาควรจัดทาํ

คูมือครูของสถานศกึษาเพือ่แจกและชี้แจงใหครูทราบ  นอกจากนี ้ เมื่อเกิดกรณีขอพิพาทขึน้กับ

บุคลากรควรมกีารพิจารณาลงโทษในรูปของคณะกรรมการ      ซึง่ผูบริหารควรใหความเปนธรรม

ในการพิจารณาลงโทษทางวนิัยแกบุคลากรและเปดโอกาสใหบุคลากรไดชี้แจงเหตุผลเมื่อเกิดกรณี 
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ขอพิพาทดวย 

 5.  การเลิกจาง เปนกระบวนการดําเนินงานใหผูปฏิบัติงานพนจากตําแหนงหนาที่  

ความรับผิดชอบที่ตนปฏิบัติอยู  โดยไมไดรับเงินเดือนหรือคาจางจากหนวยงาน  หรือองคการนั้น

อีกตอไป    การเลิกจางมีหลายกรณี  ผูบริหารตองปฏิบัติตามระเบียบการเลิกจางของกลุมโรงเรยีน

คาทอลิก   สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี   วาดวยการบริหารงานโรงเรียน   ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2542 ที่ 

ไดกําหนดไว 

  เมื่อเกิดกรณีบุคลากรแจงการลาออก  ผูบริหารควรเชิญบุคลากรมาพูดคุยเพื่อ

ทบทวนการลาออก  และเมื่อบุคลากรพนจากงาน  ผูบริหารควรใหความเปนธรรม  และดําเนินการ

ตามขั้นตอนการลาออก  พรอมทั้งอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากร และใหการชวยเหลือแก

บุคลากรที่จะลาออก  เพื่อเปนการสรางความผูกพันกับบุคลากรที่จะพนจากงาน   นอกจากนี้   

ผูบริหารควรศึกษาขอมูลและสาเหตุของการลาออกของบุคลากร   

  สรุปวา    การบริหารงานบุคคลเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน  โดยนาํเทคนคิ 

วิธีการตาง ๆ มาใชพัฒนาบุคลากร     เพื่อใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนและมี   

ประสิทธิภาพสูงสุด    ทั้งนี้    เพราะคนหรือบุคลากรที่ปฏิบัตินับวาเปนปจจัยการบริหารที่สําคัญ 

ยิ่งกวาทรัพยากรอื่น ๆ ไมวาจะเปนเงินงบประมาณ  วัสดุ  ครุภัณฑ  ทั้งนี้เพราะถาคนสามารถ  

หรือหนวยงานสามารถรวมพลังความสามารถของคนใหทุมเทปฏิบัติภารกิจขององคการ        

อยางเต็มที่แลว  องคการก็จะสามารถปฏิบัติภารกิจ  บรรลุเปาหมายตามเจตนารมณที่พึงประสงค  

ดังนั้น  ทุกสวนงานจําเปนตองตระหนัก และใหความสําคัญกับคนหรือบุคลากรในหนวยงาน  

สถาบันทางการศึกษาก็เปนองคการหนึ่งที่มีบุคลากรอยูหลายประเภทไมวาจะเปนบุคลากรผูสอน  

บุคลากรที่ไมไดสอน  ไดแก  ผูบริหาร  ครูอาจารย  เจาหนาที่บริการ  นักการภารโรง  ซึ่งบุคลากร

จะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับขนาดของสถาบัน       ดังนั้น   สถาบันจําเปนจะตองตระหนักและให

ความสําคัญในการบริหารงานบุคคล   การบริหารงานบุคคลในสถาบันมีขอบขายงานท่ีเกี่ยวของ

กับการวางแผนกําลังคน  จะตองเตรียมการวางแผนการใชบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด  เมื่อมีการเตรียมการวางแผนบุคลากรแลวจะตองดําเนินการสรรหาบุคคล  การ

ไดมาอาจใชระบบอุปถัมภ หรือระบบคุณวุฒิ    เมื่อไดบุคลากรมาแลวจะตองพยายามรกัษาเพือ่ให

บุคลากรสามารถอยูกับหนวยงานใหนานที่สุดเทาที่จะนานได ดังนั้น ผูบริหารจําเปนตองใชกลยุทธ

ที่สําคัญ  คือ  การจูงใจ  และสิ่งจูงใจที่สําคัญ  ก็คือ  การจูงใจที่เห็นเปนรูปธรรม  เชน  การให

คาตอบแทนในการทํางานหรือพิจารณาความดีความชอบ   เนื่องจากการอยูรวมกันเปนหมูคณะ  

สถาบันจึงควรจะกําหนดระเบียบวินัย   เพื่อเปนบทบาทและโครงสรางในการบริหารบุคลากร     

และผูบริหารจะตองดําเนินดวยความยุติธรรม เปนธรรม โดยความเสมอภาค   สวนขั้นตอนสุดทาย
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เปนการปลดปลอยบุคคลที่ไมสามารถทํางานในหนาที่ตอไปอยางมีประสิทธิภาพใหพนจากงาน  

และถือเปนขั้นตอนที่สําคัญไมแพข้ันตอนอื่น ๆ ดวยเชนกัน 

              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


