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บทที ่1 
บทนํา 

 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

จากรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศกัราช 2540  มาตรา 81 กําหนดใหมี

กฎหมายเกีย่วกับการศึกษาแหงชาติจึงไดจัดใหมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542    

ซึ่งในมาตรา 39  กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร  และจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ   

งบประมาณ  การบริหารบุคคล  และการบริหารทัว่ไป  ไปยังคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศึกษาและ

สถานศกึษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  และมาตรา 52  กําหนดใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ

กระบวนการผลิต  การพัฒนาครูคณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน

ที่เหมาะสมกบัการเปนวิชาชีพชั้นสงู  โดยกํากับและประสานใหสถาบันทีท่ําหนาทีผ่ลิต  และพฒันา

ครู  คณาจารย  รวมทัง้บุคลากรทางการศึกษาใหมีความพรอม  และความเขมแขง็ในการเตรียม

บุคลากรใหม  และการพัฒนาบุคลากรประจําอยางตอเนือ่ง  นับไดวาการพัฒนาบุคลากรมี

ความสาํคัญอยางยิ่ง  และมาตรา 52  ยังไดกําหนดใหรัฐจัดสรรงบประมาณและการจัดตั้งกองทุน

พัฒนาครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษาอยางเพยีงพอ  เพือ่ใหการพัฒนาบุคลากรเกิด

ผลสําเร็จและนําสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  (กระทรวงศึกษาธกิาร.  สํานกังานโครงการนาํรอง

ปฏิรูป       การศึกษา.  2544 : 1) 

นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ ฉบับที ่9  รวมทัง้แผนพฒันา 

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ ฉบับที ่8  ไดใหความสําคญักับการพฒันาบุคคลเชนเดียวกนัและเนน

การพัฒนา  โดยการพฒันาคนเปนศนูยกลางการพัฒนาในทุกมิติอยางเปนองครวม  และให

ความสาํคัญกบัการพัฒนาทีส่มดุลทั้งดานตัวคน  สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยาง

ยิ่ง การสรางระบบบริหารจดัการภายในทีด่ีใหเกิดขึ้นในทุกระดับอันจะทําใหเกิดการพัฒนาทีย่ั่งยนืที่ม ี 

“คน” เปนศูนยกลางไดอยางแทจริง 

จากนโยบายของรัฐบาล (พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร)  ไดเนนการพัฒนาเศรษฐกิจบน

ฐานความรู (Knowledge Based Economy)  ซึ่งจาํเปนตองพัฒนาคนโดยการจดัการศึกษาและยึด

หลักการศึกษาสรางชาต ิ สรางคน  สรางงาน  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544 : 

22) 
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ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2545  

มาตรา 16  กําหนดใหการศึกษาในระบบมี 2 ระดับ  คือ  การศึกษาขัน้พืน้ฐาน  และการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา  ถาพิจารณาจากแนวคดิของนักการศึกษาสวนใหญจะใหความสําคัญตอการศึกษา

ที่ม ีผลตอการพัฒนาประเทศ  และเนนความสําคัญไปทีก่ารศึกษาขั้นพื้นฐานเปนสาํคัญ  ทั้งนี้

เนื่องมาจากวา  การศึกษาข้ันพืน้ฐานเปนการจัดการศึกษาที่รัฐจัดใหเปลา  ประชาชนของประเทศ

จะตอง        ไดรับการศึกษาระดับนีทุ้กคน  ดังนั้น  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตองจัดอยางมีระบบ

และอยางมีประสิทธิภาพเพือ่ใหไดผลผลิต  คือ  ประชาชนที่มีคุณภาพอันจะเปนกาํลงัสําคัญในการ

พัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  เพื่อความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติตอไป  จึง

เปนหนาที่สาํคัญของหนวยงานที่รับผิดชอบในการใหการศึกษา  คือ  สถานศกึษา  สถานศกึษา

จะตอง       มีการวางแผนในการพัฒนาการศึกษา  และผูที่มีบทบาทตอการพัฒนาสถานศกึษา  คือ  

ผูบริหาร      โรงเรียน  ซึ่งจะตองควบคุม  ติดตาม  กํากบัการปฏิบัติงาน  ดังนัน้  การจัดการศึกษาใน

สถานศกึษาจะประสบผลสําเร็จดังที่ตองการหรือไม  ประชากรจะมีคณุภาพมากนอยเพียงใดอันจะ

สงผลกระทบถึงการพัฒนาประเทศจึงเปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารโรงเรียนโดยตรง 

จากประเดน็ทีไ่ดกลาวถงึนัน้  แสดงใหเหน็ถึงความสําคญัของการพัฒนาบุคลากร  ดังที ่ 

วิจิตร ศรีสอาน  (2526 : 6)  ไดกลาวถึงความสําคัญของบุคลากรในฐานะทรพัยากรการบริหารวามี

ความสาํคัญมากยิง่ขึ้นในการบริหารการศกึษา  ทั้งนี้เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนและการ

ใหบริการการศึกษาในรูปแบบตางๆ จําเปนตองใชบุคลากรทางการศึกษา  คือ  ครู  อาจารย  และ      

เจาหนาที่การศึกษาอืน่ๆ เปนปจจัยสาํคัญ  

การจัดการศึกษาของชาติ  คือ  กระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา         

ใหกับเยาวชนและประชาชนของชาติจนบงัเกิดสัมฤทธิผล  การจัดการศึกษาใหบังเกดิประสิทธิผล

และเปนไปตามเปาหมายไดเมื่อใดแลว  นัน่คือ  การสงผลใหประชากรของประเทศเปนประชากร      

ที่มีคุณภาพ  ซึ่งการจัดการศึกษามหีลายระดับ  การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษานับวาเปน      

การศึกษาที่สาํคัญมากซึง่รัฐบาล   ก็เหน็ความสาํคัญของการศึกษาในระดับประถมศึกษาซึง่เปน   

การศึกษาภาคบังคับ  และไดกําหนดวัตถปุระสงคในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาไววาเปน

การศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียนดี  เกง  มีสุข  มีความรู  และทักษะพืน้ฐานทางวิชาการ  และทางดาน

อาชีพที่เหมาะสมกับวยั  และสอดคลองกบัสภาพความตองการของทองถิ่นและสงัคม  ตระหนกัใน

คุณคาของศิลปะวัฒนธรรม  และทรัพยากรของทองถิน่และของชาต ิ และเปนพลเมืองดีตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข   
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การพิจารณาวาเปนปจจัยทีส่ําคัญที่สุดในการบริหาร  ทัง้นี ้ เพราะบุคลากรเปนผูจัดหา

และใชทรัพยากรบริหารอื่นๆ ไมวาจะเปนเงิน  วัสดุอุปกรณ  และการจดัการ  หนวยงานใดก็ตาม  

ถาเริ่มตนดวยการมีบุคลากรที่มีความเกงกลาสามารถแลว  ปจจัยดานอื่นๆ ก็จะดีตามมาเอง  ดังที่

เมกกนิสัน  (Megginson. 1968 : 4-5)  ไดกลาวยืนยันไววา 

“มนุษยเปนปจจัยที่สาํคัญทีสุ่ดในการบริหาร  ถึงแมวาคณุคาของมนษุยจะเปนสิ่งที่จบั

ตองไมได  และไมสามารถใชหลักเกณฑกาํหนดคุณคาเชนเดียวกับวัตถุ  หรือสินคาอื่นได  แตก็ยัง

ถือวามนุษยเปนทรพัยากรทางเศรษฐกิจที่มีทัง้คุณคาและเกียรติภูม“ิ 

บุคลากรเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดของการบริหารโดยเฉพาะอยางยิง่การบริหารการศกึษา  

ในกระบวนการบริหารจึงไดกําหนดใหการบริหารดานบคุลากรเปนกระบวนการหนึง่ของการบริหาร

ทั้งนี้เพื่อใหหนวยงานสามารถดึงดูดและบํารุงรักษาคนด ี มีความรูความสามารถไวในหนวยงานให

มากที่สุดและนานที่สุดเทาที่หนวยงานตองการ  การจะทําเชนนี้ไดหนวยงานจะตองมีการบริหารงาน

บุคคลที่ดีเปนสวนสาํคัญของการบรหิาร  ดังที ่ คิงสเบอรี  (Kingsbury.  1957 : 7)  ไดกลาวไววา 

“การบริหารงานบุคคล  เมื่อพิจารณาในทกุแงทกุมุมแลวก็จะพบวา  เปนสวนสําคัญที่สุด

ของการบริหาร“ 

ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมบีทบาทสําคญัในการบริหารในสถานศึกษาจะเปนผูกาํหนด

นโยบาย  กําหนดจุดหมายวางแผน  กําหนดเปาหมาย  ตลอดจนวิธีดาํเนนิงานของโรงเรียนเพื่อให

การบริหารโรงเรียนบรรลุ  สอดคลองกับวตัถุประสงค  และนโยบายรัฐที่กําหนดไวและจะตอง          

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานดานตางๆ ของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพบังเกิดประสทิธิผลทาง           

การศึกษาใหสูงขึ้น 

การพัฒนาคณุภาพทางการศึกษา  ไมวาจะเปนการแกปญหาในการจัดการเรียนการสอน

และการพัฒนาการเรียนการสอน  บุคลากรที่มีความสําคัญในการพฒันาคุณภาพทางการศึกษา          

ที่จะใหความรู  ทักษะ  ทัศนคติที่ดีงามใหกับเยาวชนของชาติไดโดยตรงที่สุด  ไดแก  บุคลากรใน

สถานศกึษาทีป่ระกอบดวย  ผูบริหารสถานศึกษา  และขาราชการครผููสอน  ซึ่งผูบริหารจะตองเปน       

ผูนําสาํคัญในโรงเรียนที่จะตองตัดสินใจสั่งการ  อํานวยการ  ควบคุม  ชี้แนะ  ดูแล  บํารุงขวัญ  และ            

กําลังใจใหบุคลากรผูรวมงานมีความกระตือรือรน  สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องซึง่จะทําให 

คุณภาพการเรยีนการสอนมปีระสิทธิภาพสูง 

ดวยเหตุผลและความสาํคัญของการบริหารงานบุคคลดังกลาว  รวมทัง้การกําหนดใหมี

การกระจายอาํนาจการบริหารงานบุคคลไปยังสถานศกึษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  

ผูวิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงสนใจทีจ่ะศึกษา       
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การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  โดยศึกษากรณีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด 

สํานักงานการประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเขตที ่2  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ที่เปนพืน้ทีท่ี่ผูวจิัย

ปฏิบัติงานในปจจุบัน  เพื่อจะไดนําขอมูลที่ไดจากการวจิัยไปใชพัฒนาและเปนแนวทางการ

บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป 

 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.2.1  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

จังหวัดฉะเชงิเทรา   

1.2.2  เพื่อศึกษาปญหาในการบริหารงานบุคคลของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

จังหวัดฉะเชงิเทรา   

1.2.3  เพื่อเสนอแนวทางการบริหารงานบคุคลของผูบริหารในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

จังหวัดฉะเชงิเทรา 

 
1.3  ความสําคัญของการวจิัย 
 

1.3.1  ทําใหทราบสภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

จังหวัดฉะเชงิเทรา 

1.3.2  ทําใหทราบลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงผูบริหารในสถานศึกษา       

ขั้นพื้นฐาน  จังหวัดฉะเชงิเทรา   

1.3.3  เปนแนวทางในการบริหารงานดานบุคคล  สําหรับผูดํารงตําแหนงผูบริหาร      

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  จังหวัดฉะเชงิเทรา 

 
1.4  ขอบเขตของการวิจยั 
 

 1.4.1  การวจิยัครั้งนี ้ เปนการศึกษาสภาพ  ปญหา  และแนวทางการบริหารงานบุคคล

ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสงักัดสํานักงานการประถมศึกษาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขตที ่2  จังหวัด

ฉะเชิงเทราเทานัน้ 
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1.4.2  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยหัวขอบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานการประถมศกึษาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขตที ่2  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ใชวิธีการสังเคราะห

จากทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบคุคล  และขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหาร

สถานศกึษา  ซึ่งรวบรวมได 4 ดาน  คือ 

1) การวางแผนและการสรรหาบุคลากร 
2) การธํารงรักษาบุคลากร 
3) การฝกอบรมและการพฒันาบุคลากร 
4) การใหพนจากงาน 

 
1.5 กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจยัการบริหารงานบุคคลในสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน 4 ดาน  คือ 

1.5.1  การวางแผนและการสรรหาบุคลากร 
1.5.2  การธาํรงรักษาบุคลากร 
1.5.3  การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร 
1.5.4  การใหพนจากงาน 

 
1.6  นิยามศพัทเฉพาะ 
 

เพื่อใหความหมายของคาํ  หรือขอความที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนที่เขาใจตรงกนั          

จึงกําหนดความหมายของคาํที่ใชดังนี ้

1.6.1  การบริหารงานบุคคล  หมายถึง  การบริหารหรือการจัดการเกี่ยวกับบุคคล                

ที่ทาํหนาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  เขตพื้นที่

การศึกษาเขตที ่2  จังหวัดฉะเชิงเทรา  

1.6.2  สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  หมายถงึ  สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสังกัดสาํนกังาน           

การประถมศึกษา  เขตพื้นทีก่ารศึกษาเขตที ่2  ในจังหวดัฉะเชิงเทรา  ซึ่งประกอบไปดวย  อําเภอ

พนมสารคาม  อําเภอสนามชัยเขต  อําเภอทาตะเกียบ  อําเภอราชสาสน  อําเภอบางคลา  อําเภอ

แปลงยาว  และกิ่งอาํเภอคลองเขื่อน 
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1.6.3 ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ผูดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

และผูชวยผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  เขตพื้นทีก่ารศึกษา

เขตที่ 2  จังหวดัฉะเชิงเทรา 

1.6.4 ครู - อาจารย  หมายถงึ  ผูดํารงตําแหนงครูปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา           

ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  เขตพื้นทีก่ารศึกษาเขตที ่2  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.6.5 สภาพการบริหารงานบุคคล  หมายถงึ  ลักษณะการดําเนนิงานหรือปฏิบัติงาน

ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สังกัดสํานักงานการประถมศกึษา  เขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ 2  จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

1.6.6 ปญหาการบริหารบุคลากร  หมายถงึ  อุปสรรคที่มีผลตอการบริหารบคุคลใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สังกัดสํานกังานการประถมศึกษาในจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

1.6.7 การวางแผนและการสรรหาบุคลากร  หมายถงึ  การดําเนินการจัดคนใหเหมาะสม
กับงานอยางมแีบบแผนไวลวงหนา  พรอมทั้งสรรหาบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถ  มีคุณสมบัติ

และมีปริมาณเพียงพอที่จะทาํใหองคกรบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ   

1.6.8 การธํารงรักษาบุคลากร  หมายถงึ  การดําเนนิการใหบคุคลอยูในหนวยงาน      

นานที่สุด  โดยทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  เต็มความรู  ความสามารถ  โดยไดรับการดูแลเกื้อกูล

ในดานตางๆ เชน  การปฐมนิเทศ  การนิเทศงาน  การเลื่อนตําแหนงใหสูงขึน้  การพจิารณาความดี

ความชอบ  การจัดสวัสดิการ  การอํานวยความสะดวกในการทํางาน  เปนตน 

1.6.9 การฝกอบรมและการพฒันา  หมายถงึ  การดําเนินการสงเสริมบุคคลใหมี

ความรู     ความสามารถ  มีทักษะการทํางานที่ดีขึ้นทาํใหสามารถปฏบิัติงานมีประสิทธิภาพดี

ยิ่งขึ้น  โดยการ      ฝกอบรมและพัฒนาการจัดกิจกรรม   

1.6.10  การใหพนจากงาน  หมายถึง  การดําเนินงานกบับุคลากรผูพนจากสภาพการ

ทํางานในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  เนื่องจากการโอน  ยาย  ลาออก  ตาย  ทุพพลภาพ  และ

เกษียณอายุไดรับความเปนธรรมในเรื่องสวัสดิการและผลประโยชนเกือ้กูล 

 

 
 
 
 
 
 
 


