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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

ในการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของกับสภาพการปฏิบัติงานบุคคลของผูบริหาร

ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผูวิจัยไดศึกษาตํารา  เอกสาร  และงานวิจยัที่

เกี่ยวของ  โดยรายละเอยีดของเนื้อหา  แบงเปน 6 หัวขอ  ไดแก 

2.1  แนวคิดและหลักการบรหิารงานบุคคล 

2.1.1  ความหมายและความสําคัญ 

2.1.2  การวางแผนและการสรรหาบุคลากร 

2.1.3  การธํารงรักษาบุคลากร 

2.1.4  การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร 

2.1.5  การใหพนจากงาน 

2.2  ปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคล 

2.3  นโยบาย  แผน  และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล 

2.3.1  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 

2.3.2  กฎหมายทีเ่กี่ยวของพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาต ิ2542 

2.3.3  แผนพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา 

1)  ระบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2)  ระบบการพัฒนาสงเสริมครูและบุคลากรทางการศกึษา 

3)  ระบบการปฏิรูประบบควบคุมการประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร               

ทางการศึกษา 

4)  ระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.3.4  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

2.4  สภาพการบริหารงานบคุคลของจังหวดัฉะเชิงเทรา 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.6  สรุปกรอบแนวคิดการวจิัย 
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2.1  แนวคิดและหลักการบริหารงานบุคคล 
 

2.1.1  ความหมายและความสําคัญ 

ความหมายของการบริหารงานบุคคล   

คําวา “การบริหารงานบุคคล” เปนศพัททางวชิาการ  ที่คณะรัฐประศาสนศาสตร

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  ไดบัญญัติขึ้นใชโดยถอดความจากคําในภาษาองักฤษวา “Personnel  

Administration” หรือ ”Personnel Management” การบริหารดานบุคลากรที่เรียกกนัโดยทั่วไปวา  

“การบริหารงานบุคคล” นี้ในภาษาอังกฤษก็มีการใชกันหลายคํา  เชน Personnel Administration, 

Personnel Management, Labor Relations, Industrial Relations  และ Manpower Management  

เปนตน  ในภาษาไทยก็มีใชอยูหลายคําเชนเดียวกนั  เชน  การบริหารงานบุคคล  การบริหารบุคลากร  

การจัดการงานบุคคล  และการบริหารงานเจาหนาที ่ เปนตน  เนื่องจากในยุคปจจบุันนีว้งวิชาการ      

และวิชาชพีบริหารใชคํา “การบริหารงานบคุคล” กันอยางกวางขวางจนเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป   

ความหมายและขอบขายของการบริหารงานบุคคลโดยทั่วไปนัน้ไดมผีูใหนิยาม 

ความหมายไวหลายความหมาย  เชน 

แอปปลี (Apply, อางถึงใน ภิญโญ  สาธร.  2517 : 6)  ใหความหมายของ               

การบริหารงานบุคคล  คือ “การดําเนินการในการวางแผน  และการกําหนดกระบวนการเกี่ยวกับตัว         

เจาหนาที่ในการปฏิบัติงานดานศึกษาและวิจัย  ในอันทีจ่ะปรับปรุงนโยบายดานบุคคล  เทคนิคใน

การบริหารงานบุคคล  และการพัฒนาความสามารถของบุคคลในองคการ”  

บีช (Beach, อางถงึใน ภิญโญ  สาธร.  2517 : 6)  ใหความหมายของการ

บริหารงานบุคคลวา  การบริหารงานบุคคล  คือ "การดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับการวางนโยบาย  และ         

โครงการเกีย่วกับตัวบุคคล  การคัดเลือกบคุคล  การฝกอบรม  การกําหนดสิง่ตอบแทนตางๆ  การ

ควบคุมอัตรากําลัง  การเสรมิสรางแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน  การสรางภาวะผูนํา  ตลอดจนการ       

สรางมนุษยสมัพันธที่ดีในการทํางานในองคการหรือหนวยงาน” 

ไนโกร (Nigro, อางถึงใน ภิญโญ  สาธร.  2517 : 6)  ลงความเห็นวา  การ

บริหารงานบุคคล  คือ  ศิลปะของการคัดเลือกคนเขาทํางาน  และการใชคนที่มีอยูแลวใหทํางาน

อยางม ี คุณภาพสงูสุดและไดผลงานมากที่สุด 

วูลฟ  (Wolf, อางถงึใน ภิญโญ  สาธร.  2517 : 6)  ใหความหมายของการ

บริหารงานบุคคล  วาเปนการดําเนินงานเกีย่วกับตัวบุคคล  การทาํใหเกิดการปฏิบัติงาน  และการ

ควบคุมการทาํงานของบุคคลในองคการ 
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ฟลิปโป  (Flipo, 1961 : 4-7)  กลาววา  การบริหารงานบุคคล  หมายถึง            

การวางแผน  การจัดองคการ  การอํานวยการ  การควบคุมเกี่ยวกับการสรรหา  การพัฒนาอัตรา

เงินเดือน  และคาตอบแทน  ความเปนอนัหนึง่อันเดยีวกนัและการทํานบุํารุงรักษาไวซึ่งบุคลากร

ขององคการเพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงคขององคการ 

สุกิจ  จุลละนนัท  (2510 : 102)  ใหความหมายไววา  “การบริหารงานบุคคลเปน

กระบวนการทีเ่กี่ยวกับการวางนโยบาย  การวางแผนโครงการ  ระเบียบและวิธีดําเนนิการเกี่ยวกับ

ตัวบุคคล  หรือเจาหนาทีท่ี่ปฏิบัติงานในองคการใดองคการหนึง่  เพื่อใหไดมาไดใชประโยชนและ

บํารุงรักษาไวซึ่งทรพัยากรดานมนุษยทีม่ีคุณภาพ  และมีปริมาณเพียงพอเพื่อใหการปฏิบัติงาน

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค”  

สมพงศ  เกษมสิน  (2513 : 507)  ใหความหมายของการบริหารบุคคลวา            

หมายถงึ  ศิลปะในการคัดเลือกสรรคนใหมและใชคนเกาในลักษณะทีจ่ะใหไดผลงาน  และบริการ

จากการปฏิบัติงานของบุคคลเหลานั้นมากที่สุดทั้งในดานปริมาณงานและคุณภาพ 

ชูศักดิ์  เที่ยงตรง  (อางถงึใน หวน  พินธุพนัธ.  2528 : 75)  ใหความหมายเชงิ     

นิยามไววา “การบริหารงานบุคคล  คือ  การบริหารทรพัยากรมนุษยโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดคนดี            

มีคุณวุฒ ิและมีความสามารถเหมาะสมกบัตําแหนงหนาที่มาทาํงานดวยความสนใจ  พึงพอใจอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 

บัณฑิตย  อินทรชื่น  (2526 : 1)  ใหความหมายกวางๆ วา “การบริหารงานบุคคล”             

หมายถงึ  การดําเนนิการเกีย่วกับบุคคลในองคการ  นบัต้ังแตเขามาปฏิบัติงานจนกระทั่งออกจาก        

งานไป  โดยเริม่ต้ังแตการวางนโยบายและแผนงานเกีย่วกับการจัดอัตรากําลงั  การกาํหนดคุณสมบัติ

ของผูที่จะเขามาทาํงาน  การกําหนดชั้นและตําแหนงงาน  การกําหนดอัตราเงินเดือน  และคาจาง           

การสรรหาหรือการรับสมัคร  การสอบ  การคัดเลือก  การบรรจุแตงตั้ง  การใหทดลองปฏิบัติงาน          

การจัดทาํและเก็บรักษาทะเบียนประวัติ  การฝกอบรม  การประเมนิผลการปฏิบัติงาน  การพิจารณา

ความดีความชอบ  การเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหนง  การจัดสวัสดิการการรักษาสุขภาพและความปลอดภัย  

การปกครองบงัคับบัญชา  การพิจารณาโทษทางวนิัย  การใหพนจากงานและการใหบําเหน็จบาํนาญ 

บรรจง  อภิรติกุล  (2527 : 8)  ใหความหมายของคําวา  การบริหารงานบุคคล 

(Personnel Administration)  หรือ  การจดัการงานบุคคล (Personnel Management)  หมายถงึ

การบริหารทางดานการวางแผน  การจัดรูปงาน  การอํานวยการ  และการควบคุมหนาที่ตางๆ 

เกี่ยวกับบุคคล  เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคขององคการในอันทีจ่ะใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประเมินผล  และประหยัด 
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ถวัลย  ศิลปกิจ  (อางถงึใน บรรจง  อภิรติกุล.  2527 : 7)  ไดใหความหมาย          

ของการบริหารงานบุคคล  วา  การบริหารงานบุคคลเปนงานที่เกีย่วกบัการควบคุมดูแลพนักงาน              

เจาหนาที่ขององคการเพื่อทีจ่ะใหพลงังานบุคคลที่มีอยูอยางจาํกัดนั้น  อํานวยประโยชนแกองคการ

โดยกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและใหสามารถปฏิบัติงาน  โดยไดรับผลงานมากที่สุดและ

โดยยึดหลักทีว่าประโยชนขององคการฝายหนึ่งกบัประโยชนของพนกังาน  และคนงานอีกฝายหนึง่

เปนประโยชนรวมกันหาไดขัดแยงกันไม 

ธงชัย  สันติวงษ  (2525 : 3)  การบริหารงานบุคคล  หมายถึง  ภารกิจของผูบริหาร  

ทุกคน (และของผูชํานาญการดานบุคลากรโดยเฉพาะ)  ที่มุงปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวกับการ

บุคลากร  เพื่อใหปจจัยดานบุคคลขององคการเปนทรัพยากรมนุษยทีม่ีประสิทธิภาพสูงสุด  ตลอด 

เวลาที่จะสงผลสําเร็จตอเปาหมายขององคการ 

อํานวย  ถาวร  (2530 : 29)  การบริหารงานบุคคล  หมายถึง  การดําเนินงาน

เกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเขาปฏิบัติงานและการใชบคุคลที่มีอยูแลวในองคการ  โดยใหบุคคลที่

เหมาะสมกับงานใหไดผลงานที่สงูที่สุดทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ  ขณะเดียวกันก็ตองทาํให

บุคคลขององคการเกิดความพึงพอใจดวย 

เสนาะ  ติเยาว  (2532 : 10)  ใหความหมายของการบรหิารงานบุคคล  คือ  การจัด         

ระเบียบ  และดูแลบุคคลเพื่อบุคคลใชประโยชน  และความรูความสามารถของแตละบุคคลใหมาก  

ที่สุด  อันเปนผลทําใหองคการอยูในฐานะไดเปรียบทางดานการแขงขัน  และไดรับผลงานมากที่สุด  

รวมถึงความสมัพันธระหวางผูบังคับบัญชา  และผูใตบังคับบัญชาตั้งแตระดับสูงสุด  และต่ําสุด      

รวมตลอดถึงการดําเนนิการตางๆ อันเกี่ยวของกับคนทุกคนในองคการนั้น 

จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา  การบริหารงานบุคคล  หมายถงึ  กระบวนการ       

จัดการเกี่ยวกบับุคคลเพื่อคัดสรรใหไดซึ่งคนดีมีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานขององคการ

เขามาปฏิบัติงานใหไดผลดี  มีประสิทธิภาพมากที่สุด  โดยองคการจะตองสรางกระบวนการให

สามารถดงึดูด  ธํารงรักษา  และพัฒนาบคุลากรใหมีความรูความสามารถ  และมีความพงึพอใจที่

จะปฏิบัติงานอยูในองคการใหนานที่สุด  เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ใหมปีระสิทธิภาพ  และ        

ประสิทธิผลตามความมุงหมายขององคการหรือหนวยงานที่กาํหนดไว 

ความสาํคัญของการบริหารงานบุคคล 

การดําเนินกิจการใดๆ ก็ตามเมื่อจะตองทาํเปนการถาวรตอเนื่องกนัไป  ก็มักจะ

อาศัยหนวยงานอันรับผิดชอบการดําเนินการ  การจัดองคการเพื่อดําเนินกิจการดานตางๆ มีรูปแบบ

แตกตางกนัไปตามวัตถุประสงค  และลักษณะของกิจการ  ตัวอยางเชน  กิจการดานการศึกษา      
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องคการทีจ่ัดตั้งขึ้นมกัจะจัดในรูปสถานศึกษา  ซึ่งไดแก  โรงเรียน  วิทยาลัย  สถาบัน  และ

มหาวิทยาลยั  เปนตน  ตามทฤษฎีองคการแลวถือวาองคประกอบสําคัญขององคการมีสองสวน   

คือ “งาน”  และ “คน”  หมายความวา  องคการทุกประเภทจะตองมีองคประกอบดานงาน  ซึ่งไดแก  

ภารกิจที่จะตองกระทาํตามวัตถุประสงคแลวการจัดระบบงานเพื่อใหสามารถกระทาํภารกิจไดตาม

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  การที่จะประกอบภารกิจไดตามเปาหมายขององคการจําเปนตองมี

องคประกอบที่ที่สองที่ด ี คือ  มีคน  หรือบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถเหมาะสมเพียงพอทีจ่ะ

ปฏิบัติงาน 

หนวยงานดานการศึกษา  เชน  โรงเรียน  มีภารกิจหลกัในการใหการศกึษาแก        

เยาวชน  การที่โรงเรียนจะกระทําภารกิจหลักไดดีมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนจําเปนตองมีบุคลากร      

ทางการศึกษา  ซึ่งไดแก  ครู  อาจารย  และเจาหนาทีท่ี่มคีุณภาพในปรมิาณที่เหมาะสมกับภาระงาน   

บุคลากรจึงเปนปจจัยที่สําคญัอยางยิ่งในการบริหารการศึกษา  

พยอม  วงศสารศรี  (2534 : 5-6)  ไดสรุปความสาํคัญของการบริหารงานบุคคล

ไวดังนี ้

1)  ชวยพัฒนาองคการใหเจริญเติบโต  เพราะการบริหารงานบุคคลเปนสื่อกลาง

ในการประสานงานกับแผนกตางๆ เพื่อแสวงหาวิธีการใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขามา

ทํางานในองคการ  เมื่อองคการไดบุคคลที่มีคุณสมบัตดิังกลาวยอมทําใหองคการเจริญเติบโตและ

พัฒนายิง่ขึ้น 

2)  ชวยใหบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคการมขีวัญและกําลงัใจในการปฏิบัติงานเกิด

ความจงรักภักดีตอองคการทีต่นปฏิบัติงาน 

3)  ชวยเสริมสรางความมัน่คงแกสังคมและประเทศชาต ิ ถาการบริหารทรัพยากร

มนุษยดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพแลว  ยอมไมกอใหเกิดความขัดแยงระหวางองคการ  และ         

ผูปฏิบัติงานทาํใหสภาพสังคมโดยสวนรวมมีความสุข 

กิติมา  ปรีดดีิลก  (2532 : 82-83)  กลาววา  องคการหรอืหนวยงานใดๆ จะ

เจริญกาวหนาและมีประสิทธิภาพตามเปาหมายทีว่างไวมากนอยเพียงใดนั้น  ข้ึนอยูกับ

สมรรถภาพและคุณภาพของผูปฏิบัติงานควบคูไปกับความรูความสามารถของผูบริหารดวย  หาก

ผูบริหารสามารถจัดการเกี่ยวกับเรื่องคนไดแลว  ปญหาอื่นๆ แทบจะหมดไป  ปญหาตางๆ ที่

เกิดขึ้นในองคการ  หรือหนวยงานตางๆ ในปจจุบันลวนเปนปญหาที่เกดิจากการบริหารงานบุคคล

ที่ขาดประสิทธิภาพของผูบริหาร  การบรหิารงานบุคคลที่ดีจะชวยแกและลดปญหาได 
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สมพงศ  เกษมสิน  (2526 ข : 2)  กลาวถงึ  ความสําคญัของการบริหารงานบุคคล

วา  บรรดาปจจัยที่ใชในการพัฒนาประเทศนั้น  กําลังคนนับไดวาเปนปจจัยที่สาํคัญที่สุด  เพราะ

เหตุวา  ถาจาํนวนคนพอสมควร  มีความรู  ความสามารถเหมาะสมแกหนาทีก่ารงาน  และมีการ 

จัดการที่ดีแลว  โอกาสที่จะทาํงานใหไดผลดี  และประหยัดยอมงายขึน้เปนอนัมากจน  อาจกลาว 

ไดวาคนสําคญัยิ่งกวาเงินและสิ่งของมากมายนัก  เพราะถาคนมีความสามารถแลวทุกสิ่งทุกอยาง

จะสําเร็จลุลวงไปดวยดีและรวดเร็ว 

บรรยงค  โตจินดา  (2543 : 20-21)  ความสําคัญของการบริหารงานบคุคลนั้น       

นับวนัทีจ่ะทวข้ึีนเรื่อยตราบใดที่เรายอมรบัความจรงิวาทรัพยากรณมนุษยนัน้สําคญัยิ่งกวาปจจยั

การผลิตอื่นๆ แมจะมีเครื่องจักรกลเขามามีบทบาทในการดําเนนิธุรกจิมากขึน้และใชวิทยาการสูงขึ้น  

มีวิสัยสามารถยอดเยี่ยมเพียงใดก็ไมใชนาํเครื่องเขามาแทนที่คน  ไมใชเขามาเปนนายคน  เพราะคน

ตองเปนนายเครื่องวันยงัค่ํา  คือ  เปนผูสราง  ผูใชเครื่อง  เชน  ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร (Hardware)  

ผลิตโปรแกรม (Software)  ส่ังใหเครื่องทําตามคําสั่งทําใหไดงานที่ละเอียดรวดเร็วและมีขอผิดพลาด

นอยลงหรือไมมีเลย 

ดังนั้น  ความสําคัญของการบริหารงานบุคคล  จึงมีดังตอไปนี้ 

1)  เพราะธุรกจิอุตสาหกรรมแขงขันกันมากขึ้น  จึงเกิดความตองการคนดีมี

ความสามารถสูงมาทํางานให 

2)  รัฐเล็งเห็นความสาํคัญของการใชคนภายใตเงื่อนไขของยุคสมัยทางเศรษฐกิจ

สังคมและการเมือง  เชน  ตามหลกัมนุษยธรรมสากล  สิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาต ิ 

และระเบียบทีเ่กี่ยวของใหทกุหนวยธุรกิจถือปฏิบัติ  เปนตน 

3)  ความซับซอนและความกาวหนาทางเทคโนโลย ี ทําใหเกิดการประดิษฐคิดคน

วิธีการ  และเครื่องมือ  เครื่องใชมารับใชอํานวยความสะดวกสบายใหแกการดํารงคชีวิตของมนษุย  

ในลักษณะที่แขงขันกนัสนองความตองการของมนุษยมากขึ้น  ทําใหเกิดการแขงขันทางธุรกิจ        

อุตสาหกรรมไมมีที่ส้ินสุด  แตละกิจการทั้งในระดับประเทศจนระดับโลก  จึงตองทั้งสรรหาคัดเลือก

และเสริมสรางคนดีไวใชงาน 

4)  พลงัของสถาบันแรงงานที่เติบโตและแข็งแรงขึ้น  เปนแรงผลักดันใหนายจาง

ตองมีความสาํคัญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเพิ่มข้ึน  เพื่อไมใหเกิดปญหาแรงงานซึ่งจะบั่นทอน

ความเจริญกาวหนาและความมั่นคงขององคการ  ลองคิดดูวาระหวางการนัดหยุดงานกับการเฉื่อย

งาน  เร่ืองไหนใหผลเบื้องปลายรายแรงมากกวากนั 
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5)  องคการใหญโตวัยซอนมากขึ้น  ตามสภาพการแขงขันและความเจริญทาง

เศรษฐกิจ  การแบงงานกนัทาํในองคการขนาดเล็กจะมีลกัษณะคนเดยีวทาํงานไดหลายอยาง  แต  

เมื่อองคการขยายตัวใชเทคโนโลยีสูงขึ้นกต็องการความชํานาญเฉพาะอยางมากขึ้น  ซึ่งบางแหงใช

ความชาํนาญเฉพาะอยางมากเกนิไป (Overspecialization)  ก็จะกระทําใหกระบวนงานบางอยาง 

ติดขัดหรือรองาน  ถาเกิดความขัดของในจดุใดจุดหนึ่งขึน้ปญหาตางๆ เหลานี้ตองการการบริหารงาน

บุคคลที่ดีเพื่อ “Put the Right Man on the Right Job” 

6)  บทบาทของการจัดการเปลี่ยนไปจากเดิมเปนอันมาก  เพราะตองการผูบริหาร

มืออาชีพจริงเพื่อมาบริหารงานยามวิกฤตไดหรือจัดการงานไดตามสถานการณโดยใชสหวทิยาการ

เพื่อการแกปญหา  เพราะความเปลีย่นแปลงของปจจัยแวดลอมทัง้ภายในองคการ  และภายนอก

องคการเปลี่ยนแปลงรวดเรว็ทีน่ักบริหารตองตามใหทนัและปรับตัวใหทนัอีกดวย 

7)  พฤตกิรรมศาสตรกาวหนาและเขาไปมีบทบาทในการบริหารงานมากขึ้น

เพราะผูบริหารจะตองเขาใจธรรมชาติของคนและธรรมชาติของงานมากขึ้นดวย  จึงจะอยูกับเพื่อน

รวมงานในองคการไดดี  มีสมานฉนัท 

บรรยงค  โตจินดา  (2543 : 21)  กลาววา  กระบวนการบริหารงาน  ประกอบดวย  

POSDC, Planning, Organizing, Staffing, Directing และ Controlling  ตัว “S” สําคัญที่สุด

เพราะเปนผูปฏิบัติขั้นตอนอื่นๆ ทั้งหมดของกระบวนการบริหาร  ดังนั้นเมื่อจัดตั้งองคการแลวตองมี

คนทํางานโดยหาคนมาทํางานนั่นคือ  การจัดคนลงไปในงาน (Staffing) 

จึงสรุปไดวา  การบริหารงานบุคคลเปนทัง้ศาสตรและศิลปในการเลือกคนในการ

ใชคนใหเกิดประโยชนสูงสุด  ส้ินเปลืองทรพัยากรนอยทีสุ่ดและบุคคลนั้นมีความสุขความพอใจทีจ่ะ

ปฏิบัติงาน 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ (2528 : 4)  ในบรรดา

ทรัพยากรการบริหารทัง้หลาย  คนเปนทรพัยากรที่สาํคัญที่สุดแมวาผูบริหารจะกาํหนดแผนงานและ

โครงการ  หรือระบบงานไวดเีพียงใดก็ตามแตถาหากขาดคนที่จะรับผิดชอบงานทีก่าํหนดไว  หรือ 

คนที่รับผิดชอบนั้นไมมีความรู  ความเหมาะสมกับงานที่มีอยู  ความสําเร็จของงาน  และโครงการ       

ที่ดําเนินอยูจะไมดีเทาที่ควร  จึงจาํเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองดูแลเอาใจใสและชวยเหลือ

บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัตงิานอยางเต็มความสามารถ  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีขวัญ

กําลังใจดีจะทาํใหการดําเนนิงานของโรงเรียนบรรลุเปาหมาย 
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กลาวโดยสรุป  บุคลากรเปนปจจัยที่สาํคัญที่สําคัญที่สุดของการบริหาร              

โดยเฉพาะอยางยิง่การบริหารการศึกษาในหนาที่ของการบริหาร  จึงไดกําหนดใหการบริหารดาน

บุคลากรเปนปจจัยหนึ่งที่สาํคัญของการบริหารทัง้นีเ้พือ่ใหหนวยงานสามารถดงึดูดและบํารุงรักษา

คนดี  มีความรู  ความสามารถไวในหนวยงานใหมากที่สดุ  และนานทีสุ่ดเทาที่หนวยงานตองการ  

การจะทําเชนนี้ไดจะตองมีการบริหารงานบุคคลที่ดีเปนสวนสาํคัญของการบรหิาร 

บทบาทหนาทีข่องผูบริหารโรงเรียนในการบริหารบุคคล 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ (2528 : 5)  ไดสรุปวา              

ผูบริหารโรงเรยีนประถมศึกษา  ควรมีบทบาท  หนาที่ในการบรหิารงานบุคลากร  ดังนี ้

1)  จัดโครงการบริหารงานใหเปนระบบ 

2)  ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบการปฏิบัติงานโรงเรยีน 

3)  กําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรแตละคนใหชัดเจน 

4)  มอบหมายงานตามความรูความสามารถของบุคลากร 

5)  ควบคุม  กํากับ  ติดตาม  และนิเทศบุคลากรใหปฏิบตัิงานเต็มความสามารถ

และเปนไปตามจุดประสงคของโรงเรียน 

6)  สงเสริมขวญัและกําลังใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากร 

7)  สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรศึกษาหาความรูเพิม่เติม  และพฒันาทุก       

รูปแบบ 

8)  ดูแลและดําเนนิการเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร 

9)  ดําเนินการประเมินผลเปนระยะๆ ตามลักษณะของงาน 

10) ดําเนินการเกี่ยวกับการเขารับราชการและออกจากราชการของบุคคลใน         

โรงเรียน 

แนวความคิดหลักของการบริหารงานบุคคล 

บรรยงค  โตจินดา (2543 : 19)  แบงการบริหารงานบุคคล เปน 4 กลุม  ดังนี ้

1)  แบบรวมศนูยอํานาจ  เชน  การบริหารดวยวิธกีารทางวทิยาศาสตร  ซึ่งศึกษา

เร่ืองเวลาและการเคลื่อนไหวของเทเลอร  เนนเรื่องการใหคาจางตามชิน้งาน  การหาวิธีการทํางาน      

ที่ดีที่สุด  โดยเนนการบริหารงาน  การบริหารแบบดั้งเดิมของ  เฮนรี ่ ฟาโยล  ในเรื่องหลักบริหาร 14 

ประการ  และทฤษฎ ีX, Y  ของแมคเกรเกอร  เปนตน 

2)  แนวความคิดทฤษฎ ีY  ของแมคเกรเกอร  เชื่อวา  ถาเราหยั่งทราบความตองการ

ของมนุษย  คือ  พนักงานของเราตามระดบัความตองการของคนตามที่อับราฮัมมาลโลว  กลาวไวแลว  
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ตอบสนองความตองการของพวกเขาใหไดและเขากับทฤษฎีสองปจจัยจูงใจ  (Hygien  Factors and 

Motivator – Factors)  ของเฮิสทซเบอรก  คือ  มองคนในแงด ี วาเขายอมพอใจจะทํางานที่เขาพอใจ

จะทํา  คือ  มีตัวงานและความสําเร็จของงานเปนตัวจงูใจที่สําคัญ 

3)  หลักการบริหารงานบุคคลที่ใชสหวิทยาการเขามาแกปญหาแตละเร่ือง 

(Interdisciplinary Approach)  โดยเฉพาะใชวิชาพฤติกรรมศาสตร (Behavioral Science)  เขามา

ชวยจะแกปญหาไดมากกวาวิธีอ่ืน 

4)  แมคเกรเกอร  และลิเกิต  เชื่อวา  บางครั้งตองตัดปญหาแบบนิ้วไหนราย

จําเปนตองตัดทิ้งเพื่อรักษาสวนรวม  สวนคนไหนดีจะยิง่ตองเรงถนอมรกัษาไว  แลวสรรหาคลื่น ลูก

ใหมๆ เขามาเรียนรูและสรางสรรคงานแบบฝกกําลงัสํารองไวใหเพียงพอ  โดยยึดหลักความแตกตาง

ของ      เอกัตตบุคคล (Individual  Difference)  เปนสําคัญ    

การเพิม่ประสทิธิภาพในการบริหารงานบุคคล 

บรรยงค  โตจินดา  (2543 : 70)  กลาววา  การการเพิม่ประสิทธิภาพการ

บริหารงานบุคคล  ประกอบดวยสิ่งตางๆ เหลานี ้ คือ 

1)  การสรางบรรยากาศ  หรือเงื่อนไขที่จะใหคนในองคการมีความรูสึกอยากทํางาน  

ตัวการที่สาํคญัที่จะวัดวาบรรยากาศ  หรือเงื่อนไขในองคการเอื้ออํานวยตอการทํางานมากนอย    

เพียงใดก็คือ  ระดับขวัญของคน 

2)  การใชขอมูลที่ไดจากการสํารวจ  หรือรวบรวมมากําหนดกจิกรรมที่สําคัญของ

องคการเพื่อกระตุนใหมกีารปรับปรุงใหดีขึ้น  การวัดวาควรปรับปรุงกิจกรรมอะไรนั้นโดยทั่วไป

จะตองเปรียบเทียบผลไดกับคาใชจายของการปรับปรุงนัน้  ส่ิงที่ควรปรบัปรุง  คือ 

(1)  การปรับปรุงระบบการสื่อสาร 

(2)  การกระตุนสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหาร

บางระดับ 

(3)  การกาํหนดผลตอบแทนใหกับพนักงานทกุระดับ 

(4)  การกาํหนดโครงการ  การจายคาตอบแทนที่ยืดหยุนได 

3)  การกาํหนดระบบการประเมิน  และการใหคาตอบแทนของผูบริหารสัมพันธ

โดยตรงกับประสิทธิภาพในการบริหารงาน  โดยสอดคลองกับแนววดัผลกําไร 

4)  การกาํจัดอุปสรรคใดๆ ที่จะไปขัดขวางการบรหิารงาน  การติดตอส่ือสาร  

ความมีสวนรวมของคนในองคการ 
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5)  ฝายบรหิารควรแจงใหฝายปฏิบัติทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัในหลักการ

มาตรฐาน 

6)  การวัดหรอืการประเมนิใดๆ ที่เกี่ยวกบับุคคลในองคการจะตองใชเกณฑ     

มาตรฐาน 

7)  การวัดความสัมพันธระหวางขอมูลทางดานบุคคลกับขอมูลอ่ืนขององคการ         

ที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพขององคการ  กําไร  การเจริญเติบโต  คาใชจาย  และอื่นๆ ควรกระทาํเพื่อ

เสริมสรางประสิทธิภาพของพนักงาน 

แนวคิดเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลแผนใหมในปจจุบนั 

สมพงศ  เกษมสิน  (2526 ข : 16-22)  สรุป  แนวคิดการบริหารงานบุคคลแผนใหม

ไดดังนี้ 

1)  การมุงในเรื่องประสิทธิภาพของพนกังาน  ในเรื่องประสิทธิภาพนีน้อกจากจะ

ไดมีการตระหนักดีวา  ประสิทธิภาพของราชการขึ้นอยูกบัความสามารถของตัวขาราชการในอนัที่

จะปฏิบัติงานในหนาที่ของตนไดสําเร็จลุลวงไปดวยดีเปนสําคัญแลว  แนวคิดในเรือ่งนี้ยงักาวไปถึง

วาประสทิธิภาพของราชการขึ้นอยูกับการที่ขาราชการจะตองมีความสํานึกวาตนจะตองรับผิดชอบ

ปฏิบัติหนาที ่(Responsiveness)  เพื่อผลประโยชนของสังคมหรือของประชาชนอยางแทจริง 

แนวคิดเหลานีมุ้งหมายที่จะไดเห็นการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานในวงราชการ

ที่ดีมีประสิทธภิาพยิง่ขึ้น  และเปนไปในทางสนับสนนุเกือ้กูลการพฒันาประเทศโดยมุงหวังที่จะใช

วิธีการของการบริหารงานบคุคลแผนใหมเขาชวย  อันไดแก  การปรับปรุงแกไขวิธีการสอบแขงขัน

คัดเลือกที่เปนมาตรฐาน  และมีผลใหไดตัวบุคคลที่มีความสามารถอยางแทจริงเขาปฏิบัติงาน  

การพัฒนาขาราชการตลอดจนการใชระบบ  การจําแนกตําแหนงในการมอบหมายหนาที่ความ      

รับผิดชอบเหลานี้เปนประการสําคัญ 

2)  การพิจารณาบุคคลในลกัษณะทีเ่สริมสราง  ศาสตราจารย  Joseph B. 

Kingsbury (1957 : 3)  ไดใหคําจาํกัดความของการบริหารงานบุคคลแผนใหมวา  คือ “การแสวงหา

การพัฒนา  และการใชคนใหเกิดประโยชนมากที่สุดแกองคการ”  แนวทัศนะทีม่องการบริหารงาน

บุคคลในแงที่เปนคุณ (Positive Approach)  เชนนี ้ สืบเนื่องมาจากการพิจารณาบุคคลในแงที่ดีวา

คนทุกคนมีโอกาสทีจ่ะแกไขตนเองใหดีข้ึนอยูเสมอ  ถาอยูในสิ่งแวดลอมที่สนบัสนนุสงเสริมกาํลังใจ

หรือขวัญในการทํางานโดยเทาเทียมกัน  แนวนิยมตามหลักการบริหารงานบุคคลแผนใหมจึงเปนไป

ในทางที่จะสรางสรรคสภาพแวดลอมดังกลาว  เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดปฏิบัติงานเปนประโยชนแก  

องคการมากทีสุ่ดแทนการกอใหเกิดความเกรงกลวั  หรือการลงโทษ  วิธีปฏิบัติตามหลักการ
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บริหารงานบุคคลแผนใหมไดเนนในเรื่องการพัฒนาบุคคล  การเสริมสรางมนุษยสมัพันธ  ทําใหเกดิ

ความอุนใจ  ความรูสึกมั่นคงรวมทัง้การปฏบิัติตอผูปฏิบัติงาน  โดยยุติธรรมทัดเทียมกนัและการวิจัย         

เกี่ยวกับเรื่องบุคคลเพื่อหาทางแกไขปรับปรุงใหคนปฏบิัติงานไดดีขึ้น  เหลานีถ้ือวาเปนหนาที่สําคัญ

ซึ่งหนวยงานบคุคลจะพึงยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติงาน 

3)  องคการกลางในฐานะศนูยการบริหารงานบุคคล  แนวทัศนะที่มุงในเรื่อง       

ประสิทธิภาพของขาราชการพลเรือนไดเพงมองตอไปถงึประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล      

ในวงราชการพลเรือน  จากลักษณะทีเ่ปนปจจัยสําคัญในอันที่จะกอใหเกิดประสทิธภิาพดังกลาว

และยิ่งไปกวานั้นก็คือ  ประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลขึ้นอยูกับสภาพขององคการกลาง  

ความสนใจไดพุงตรงไปที่คณะกรรมการขาราชการพลเรอืน  และมีความเหน็วาหนวยงานนี้ควรจะ

ควรจะอยูในฐานะเปนผูนําอยางแทจริงเปนผูนาํทางและควบคุมการบริหารงานบุคคลของราชการ

พลเรือนใหเปนไปดวยความดีมีประสิทธภิาพ  ซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวพนัไปถงึปญหาตางๆ หลายประการ

ในอันที่จะสรางสรรคภาวะการเปนผูนําใหแกองคการ 

4)  มุงในลักษณะวิชาชพีของการบรหิารงานบุคคล  ซึ่งแตเดิมปะปนอยูกับการ

บริหารราชการทั่วๆ ไปนั้น  เร่ิมไดรับการยอมรับวาเปนสวนหนึง่ของการบริหารที่มีความสําคัญ     

และสมควรจะตองปฏิบัติใหดีเปนพิเศษ  โดยอาศัยนกับริหารงานบุคคลที่มีความชาํนาญในเรื่อง 

งานบุคคลเปนผูคอยชวยเหลือแนะนาํวิธกีารปฏิบัติและกลวิธีตางๆ เพื่อใหการบริหารงานบุคคลได

ดําเนนิไปอยางมีประสิทธิภาพเปนประโยชนอนุกูลเกื้อตอการบริหารงานสวนรวม  ทั้งนี้เปนที่ยอมรับ

กันวาการบริหารงานบุคคลเปนเรื่องที่ไมสามารถจะแยกออกจากงานประจําทัว่ไปได   

กระบวนการบริหารงานบุคคล 

กระบวนการบริหารงานบุคคลจะบรรลุวัตถปุระสงคอยางมีประสิทธิภาพ  และ      

ประสิทธิผลเพยีงใดนัน้ขึ้นอยูกับการจัดการดําเนนิการบริหารงานบุคคลที่มีระบบขัน้ตอน  

กระบวนการบริหารงานบุคคลจึงมีขอบเขตกวางขวางตั้งแตการสรรหา  การคัดเลือก  การ

สอบแขงขัน  การบรรจุแตงตั้ง  การโอนยาย  การฝกอบรม  การประเมินผลพจิารณาความดี

ความชอบ  การเลื่อนขั้นตลอดจนการสงเสริมพัฒนาสมรรถภาพเพื่อใหการปฏิบัติงานในหนวยงาน

มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวตัถุประสงคมากที่สุด  จึงตองมีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่

เหมาะสม  ดังมีผูกลาวถึงการบริหารงานบคุคลไวหลายทาน  ดังนี้คือ 

Beach  (อางถึงใน ภิญโญ  สาธร.  2517 : 9-10)  ไดกําหนดกระบวนการ

บริหารงานบุคคลไวดังนี ้

1)  การคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน 
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2)  การจัดปฐมนิเทศแกบุคคลที่เขามาทาํงานใหม 

3)  การจัดฝกอบรม 

4)  การสรางภาวะผูนําขึน้ในตัวบุคคล 

5)  การประเมนิผลการปฏิบตัิงาน 

6)  การฝกงานและแกไขปรับปรุงขอบกพรอง 

7)  การใหคําแนะนาํแกผูปฏิบัติงาน 

8)  การใหขอเสนอแนะแกผูมีอํานาจในการเพิ่มเงนิเดือน  เลื่อนขั้น  เลื่อน

ตําแหนง  การโอน   การยาย  และการใหออกจากงาน 

9)  การนํากฎระเบียบตางๆ ออกใชและดแูลใหเปนไปตามกฎและระเบยีบนัน้ 

10)  การแจงและชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานใหแกบุคคลผูปฏิบัติงานทราบ 

11)  การเสนอขอคิดเห็นของผูปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาชั้นสงูทราบ 

12)  การสรางแรงจูงใจใหแกบุคคลผูปฏิบัติงาน 

13)  การจัดสวัสดิการ  และหลักประกนัในการทํางาน 

สวน  แคสเต็ดเตอร  (Castetter, 1976 : 35)  เหน็วา  บทบาทของการบริหารงาน

บุคคลของครูตองเกี่ยวกับการวางแผน  การจัดองคการ  การวนิิจฉัยสัง่การ  และการควบคุม  ซึ่ง

ประกอบดวยภารกิจตางๆ ในการปฏิบัต ิ ดังนี ้  

1)  การวางแผนกําลงัคน (Manpower Planning) 

2)  การสรรหา (Recruitment) 

3)  การคัดเลือก (Selection) 

4)  การนําบุคคลเขาสูหนวยงาน (Induction) 

5)  การประเมนิผลการปฏิบตัิงาน (Appraisal) 

6)  สิ่งตอบแทน (Compensation) 

7)  การพัฒนา (Development) 

8)  การเจรจาไกลเกลี่ยขอขัดแยง (Collective Negotiations) 

9)  ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน (Security) 

10)  การใหบริการตอเนื่อง (Continuity of Service) 

11)  การใหบริการขอมูลขาวสาร (Information) 

 

 
เมธ ี ปลันธนานนท  (2529 : 7-8)  เสนอหนาที่การบริหารบุคคล  ดังนี ้
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1)  การวางแผนกําลงัคน 

2)  การเสาะหาบุคลากร 

3)  การคัดเลือกบุคลากร 

4)  การจงูใจบคุลากรเขาสูหนวยงาน 

5)  การประเมนิคาการปฏิบัติงานบุคลากร 

6)  การพัฒนาบุคลากร 

7)  การตอบแทนบุคลากร 

8)  สวัสดิการ 

9)  การใหบริการที่ตอเนื่องแกบุคลากร 

นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2534 : 20)  กลาววา  ขอบขายการบริหารงานบุคคล          

มี 4 ประการ  คือ 

1)  การคัดเลือกและการสรรหาบุคลากร 

2)  การบาํรุงรักษาบุคลากร 

3)  การพัฒนาบุคลากร 

4)  การใหบุคลากรพนจากงาน 

จากการบริหารงานบุคคลของนักวิชาการตางๆ ที่เสนอขางตน  จะเหน็วา           

การบริหารงานบุคคลที่คลายคลึงกนัในแตละภารกิจหลักๆ และเปนภารกิจที่ผูบริหารจะตองศึกษา

ทําความเขาใจในรายละเอยีดเพื่อใหเกิดความคลองตวั  และประสิทธผิลในการจัดการที่ด ี จาก      

แนวคิดในเรื่องการบรหิารงานบุคคลที่ครอบคลุมภารกิจตางๆ ที่เสนอมา  สรุปไดวาการบริหารงาน

บุคคลในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  ประกอบไปดวยประเด็นสําคัญ 4 ประเด็น  คือ  การวางแผนและ

การสรรหาบุคลากร  การธาํรงรักษาบุคลากร  การฝกอบรมและการพฒันาบุคลากร  และการใหพน

จากงาน 

 

2.1.2  การวางแผนและการสรรหาบุคลากร 

1)  การวางแผนอัตรากําลงั   

กมล  คูสุวรรณ  (2527 : 40)  กลาววา  การวางแผนกาํลังคน  คือ  กระบวนการ

ที่มุงในการจัดใหมีกาํลังคนในจํานวน  และคุณภาพที่เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่การงานทีม่ีอยูใน

องคการตลอดเวลาที่ตองการ  และเปนเครื่องมือชวยทาํใหแนใจวามกีารใชกําลังคนในองคการ 
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อยางมีประสิทธิภาพ   โดยแตละคนจะไดรับการพัฒนา  และมีโอกาสใชสติปญญาอุทิศตนในการ

ทํางานจนเต็มขีดความสามารถของตน 

พนัส  หันนาคนิทร  (2542 : 27)  ไดกลาววา  การวางแผนกําลงัคน  หมายถงึ  

การที่คาดคะเนวาจะตองใชคนในการทาํงานตามประเภทและลักษณะของงานเพื่อใหบรรลุจุดหมาย

ขององคการนัน้ๆ สักเพียงไร  โดยคํานงึถงึจุดมุงหมายและขอบขายขององคการ  การวิเคราะหงาน  

การเปลี่ยนแปลงในจุดหมาย  หรือนโยบายขององคการ  และระยะเวลา  

หลักสําคัญของการวางแผนงานบุคคล 

สมพงศ  เกษมสิน  (2526 ข : 28-29)  กลาววา  การวางแผนเปนกระบวนการ          

ที่สําคัญขั้นหนึ่งในการบรหิารงาน  เปนภาระหนาที่และเปนศิลปะการใชภาวะผูนําทีสํ่าคัญที่สุด

ประการหนึ่ง  ดังนัน้  ในการศึกษาวชิาบรหิารงานบุคคลจึงควรจะไดทราบถงึหลกัสําคัญของการ

วางแผนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานใหไดผลดียิ่งขึน้  หลักการสาํคัญที่ควรคํานงึในการวางแผน

งานบุคคลที่ควรพิจารณา  มีดังนี้คือ 

1)  การวางแผนงานบุคคลควรกระทาํเมื่อใด  โดยปกติการวางแผนนั้นควรจะได

เร่ิมปฏิบัติจัดทําขณะที่ไดเร่ิมดําเนนิงานเปนอันดับแรก  ตอจากนั้นผูบงัคับบัญชา  หรือหัวหนา

องคการอาจจดัวางแผนอีกเมื่อเร่ิมงานใหม  มีการปรับปรุงงานใหมในกรณีฉุกเฉนิ  หรือเมื่อเกิด

ปญหาในการปฏิบัติจึงปรับปรุงแผนงานเสียใหมก็ได 

2)  วัตถุประสงค  นโยบาย  จะตองและทาํความเขาใจใหถองแทชัดเจนเพราะ

วัตถุประสงคและนโยบายเปนจุดเริ่มตนทีส่ําคัญที่สุดของการวางแผน  หากไมทาํความเขาใจใหดี

แตตนหรือทําความเขาใจในสาระสําคัญของวัตถุประสงคที่ผิดพลาดแลว  แผนงานที่กําหนดขึ้นจะ

ลมเหลวและไรความหมายโดยสิ้นเชงิ 

3)  คํานงึถงึเปาหมายในอนาคตเกี่ยวกับกําลังคน  และประเภทของกาํลงัคนทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว 

4)  ปจจัยตางๆ ที่จําเปนตองใชในการวางแผนงานบุคคลที่สําคัญ  ไดแก  ขอมูล      

ขาวสารตางๆ คน  เงนิ  วัสดุสิ่งของ  สถานที ่ และเวลา  เปนตน  จะตองคํานงึถงึและจัดเตรียมให

พรักพรอม 

5)  วิธีดาํเนนิงานตามแผน  กลาวคือ  เมื่อไดวางแผนขึน้แลวจะตองพจิารณาหา  

ลูทาง  หรือวิธกีารที่จะดําเนนิการตามแผนทีก่ําหนดขึ้นไวลวงหนาใหได  เชน  การสรรหาบุคคล

เพิ่มข้ึนในการขยายงานออกไปควรระบุแหลงของกาํลังคน   
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6)  คํานงึถงึสภาพภูมิศาสตร  สภาวะแวดลอม  ดินฟาอากาศ  คุณคาทางสังคม  

พฤติกรรมของคน  ตลอดจนธรรมเนียมประเพณีอันเปนที่ยึดถือของคนในกลุมนัน้ 

กระบวนการวางแผนกําลงัคน  

ธงชัย  สันติวงษ (2531 : 67)  ไดกลาวถงึขั้นตอนของการวางแผนกาํลังคนที่

สําคัญ ยอมข้ึนอยูกับความสมบูรณของสวนประกอบทีส่ําคัญ 3 ดาน  คือ 

1)  กําลงัคนทีอ่ยูในปจจุบนั (Manpower Inventory)  ซึ่งจะตองมีความพรอม      

ทั้งในแงของขอมูลและรายละเอียดวา  กําลังคนในปจจบุันทีม่ีอยูนัน้ทัง้ในเชงิปริมาณและคุณภาพ

เปนอยางไรบาง 

2)  การคาดการณกําลังคนในอนาคต (Manpower Forecast)  ซึ่งตองคาดการณ

และระบุไวพรอมวาในระยะเวลาขางหนาในอนาคตที่กาํหนดไวนั้น  กาํลังบุคคลที่ตองการนั้นมีเทาไร  

อยางไรบาง  ทั้งในแงของจาํนวนรวม  หรือแยกประเภท  ตลอดจนเปนการระบุเปนรายบุคคลลงไป  

จนถงึคุณสมบัติตางๆ เชน  ความชาํนาญ  พื้นฐานการศึกษา  และประสบการณ 

3)  แผนกาํลังคน (Manpower Plan)  หรือแผนเฉพาะที่แนนอนสําหรับที่จะ

นํามาใชปฏิบตัิ  เพื่อเสริมสวนที่ขาดระหวางขอแตกตางที่เกิดขึ้นจากกาํลังคนที่คาดการณ  และ

กําลังคนทีม่ีอยู 

แคสเต็ดเตอร  (Castetter, 1976 : 92-96)  กลาววา  การวางแผนกาํลังคน  เปน

กิจกรรมขั้นแรกของกระบวนการการบรหิารงานบุคคล  ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการ  คือ  

ตําแหนงและบุคคล   องคประกอบทัง้สองมีการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในตัวแตละบุคคล  และการ

เปลี่ยนแปลงสิง่แวดลอมทัง้ภายในและภายนอกของโรงเรียนหรือหนวยงาน  ดังนั้น  จึงตองมกีาร

วางแผนกาํลังคน 2 ระยะ  ใหทนักับการเปลี่ยนแปลง  คือ 

1)  การวางแผนกําลงัคนระยะสั้น  จะเกี่ยวของกับงานสาํคัญ 2 ลักษณะดวยกนั  

คือ 

(1)  การวางแผนเพื่อทําใหในแตละตําแหนงที่มีอยูแลวไดปฏิบัติงานใหไดผล

สูงสุด 

(2)  การวางแผนเพื่อบรรจุบคุคลที่มีอยูลงในตําแหนงที่วาง  ผูบริหารจะตอง

บรรจุบุคคลเขาแทนโดยเร็วที่สุด 

2)  การวางแผนกําลงัคนระยะยาว 

(1)  การวางแผนที่มุงถงึงานในอนาคต 
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(2)  การวางแผนกําลงัคน  เปนกระบวนการที่ตองสัมพนัธและขึ้นอยูกับการ

วางแผนระยะยาวเรื่องอื่น  เชน  โปรแกรมการสอน 

(3)  ประเมินบคุคลที่มีอยูในปจจุบัน  เพื่อพิจารณาวางแผนตัวบุคคลในตําแหนง

ตางๆ 

(4)  คํานงึถงึความแตกตางระหวางบุคคลที่มีอยูในปจจบุันกับบุคคลทีค่าดวา

จะบรรจุเขาใหม 

การวางแผนกาํลังคนระยะยาวจะเนนจํานวนของตาํแหนงกบับุคคลของโรงเรียน       

ในอนาคตจะชวยใหการตัดสินใจวางตัวบุคคลที่มีความสามารถ  มีเจตคติ  และมีความกระตือรือรน

ใหเขารับตําแหนงตางๆ อยางเหมาะสมมากขึ้น 

การวางแผนกาํลังคนเปนกระบวนการตอเนื่องกับกระบวนการอืน่ๆ ที่จะกําหนดงาน  

มอบหมายงาน  สงเสริมสนบัสนุน  เพิ่มกาํลังคนควบคมุ  และเชื่อมโยงแผนงานกาํลังคนเขากับ          

องคประกอบอื่นๆ ของระบบบริหาร  เพื่อใหโรงเรียนบรรลุเปาหมายทีก่ําหนดไว 

สมพงศ  เกษมสิน  (2526 ข : 31)  กลาววา  การวางแผนการบรหิารงานบุคคล

นั้นกค็ลายกันกับการวางแผนทัว่ๆ ไปที่จะตองนําความรอบรู  ความชํานาญ  และประสบการณ

ประกอบกันเขาเปนพิเศษ  ขอสําคัญก็คือ  แผนเปนเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคต  ซึ่งอาจผนัแปรเปลี่ยน

ไดเสมอ  เหตุนี้แผนที่ดีจึงตองมีการปรับปรุงอยูเสมอเชนกนั  สําหรับข้ันตอนของการวางแผนงาน

บุคคลอาจจําแนกออกไดเปน  เชนนี ้

1)  ขั้นวางแผนดําเนินงาน (Formulation of Plans) 

2)  ขั้นปฏิบัติตามแผน (Execution of Plans) 

3)  ขั้นตรวจแผนงาน (Review of Plans) 

สรุปไดวา  การวางแผนกาํลงัคน  เปนการเตรียมการการคาดคะเนความตองการ

กําลังคนในองคการลวงหนา  ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมกวางขวางนับต้ังแตการคัดเลือก  บรรจุ  การ       

ฝกฝน  พัฒนา  การโอนยาย  เลื่อนชัน้เลือ่นตําแหนง  การสงเสริมบํารุงน้าํใจ  จนถึงการสิ้นสุดการ

จางงานดวยเหตุผลตางๆ กนั  เพื่อนําไปสูการกําหนดกลวิธีที่จะทาํใหไดกําลังคนทีม่ีความรู

ความสามารถอยางเพียงพอ  การวางแผนกําลังคนจึงเปนสิ่งที่ตองทําโดยการรับรูอยางจริงจังของ

ผูบริหาร  และตองคํานงึถงึปจจัยอื่นที่มีอิทธิพลแวดลอมอยู  เชน  แนวโนมพฤติกรรมและความ

คาดหวงัของสงัคม  เปนตน  เพื่อที่จะสามารถใชกําลังคนที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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2)  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

ธงชัย  สันติวงษ  (2531 : 84)  ใหความหมายวา  การสรรหาหมายถึง            

การดําเนินงานในกจิกรรมหลายๆ อยางทีห่นวยงานจัดทําขึ้น  เพื่อมุงที่จะจงูใจผูสมคัรที่มีความรู

ความสามารถ  และมีทัศนคติที่ดีตรงตามความตองการใหเขามารวมทํางานในอนัทีจ่ะชวยให       

องคการประสบความสาํเร็จตาววัตถุประสงคได 

พนัส  หันนาคนิทร  (2542 : 24)  กลาววา  การสรรหาบคุลากรเปนกระบวนการ

ในการที่จะกอใหเกิดความสนใจแกผูทีม่ีคุณสมบัติตามที่เราตองการ  เสนอตัวใหเราเลือกคนที่ดีและ

เหมาะสมที่สดุตอการทํางานในองคการ  ดังนัน้  กระบวนการสรรหาจงึเริ่มตนจากการพิจารณาวา

เราตองการตําแหนงงานใด  เปนจํานวนเทาไรอันเปนกิจกรรมสวนใหญในเรื่องการวางแผนกาํลังคน 

โอ. เกลน  สตาล  (O. Glenn Stahl, อางถงึใน ทวีศักดิ ์ วิศิษฎางกูร.  2538 : 

23)  ไดใหความหมายการสรรหาบุคคลวา  หมายถงึ  การคนหาและใชประโยชนจากตลาดแรงงาน  

ที่ดีที่สุดสําหรบัตําแหนงตางๆ ที่ตองการโดยใชเอกสารแจงความที่ชวนใหสนใจ  การประชาสัมพันธ

ที่เพยีงพอกับการเลือกใชการทดสอบทีท่นัสมัย  การคนหาผูที่จะมาแขงขันกันทั้งภายนอก  และ      

ภายในองคการอยางกวางขวาง  และการบรรจุบุคคลเขามาทํางานใหเหมาะสมกับงาน  ตลอดจน        

ติดตามดูผลการทดลองปฏบิัติงานดวย 

ฟลิปโป  (Flippo, 1961 : 133)  ใหคํานิยามของการสรรหาบุคคลวา  การสรรหา  

คือ  กระบวนการคนหาบุคคลที่จะเขามาทํางาน  และเรงเราเขาใหสมัครทํางานในองคการ  

แคสเต็ดเตอร  (Castetter, 1976 : 145-165)  กลาววา  การสรรหา  หมายถงึ

กิจกรรมการบริหารงานบุคคลในการชกัจูงใหคนมีคุณภาพตามที่ตองการใหเขามาทาํงานในระบบ

โรงเรียน  โดยแบงการสรรหาออกเปน 3 ลักษณะ  คือ 

1)  การสรรหาบุคคลจากแหลงกําลงัคนภายนอก  มีวิธีปฏิบัติอยู 5 ประการ 

(1)  โดยวิธกีารโฆษณาทางสื่อมวลชน  เชน  หนังสือพิมพ   วิทย ุ หรือ

หนงัสือขาวสารของ   โรงเรียน 

(2)  โดยการสัมมนารวมกบัอาจารยในโรงเรียน 

(3)  โดยบริษทัใหคําปรกึษาดานกําลงัคนกับผูบริหารโรงเรียน 

(4)  การบริการรับสมัคร 

(5)  โดยสมาคมอาชีพตางๆ 

2)  การสรรหาบุคคลจากแหลงกําลงัคนภายในเปนการสรรหาโดยการพิจารณา

คุณสมบัติของบุคคลภายในเพื่อการเลื่อนตาํแหนงไปยงัตําแหนงที่วางลง 



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

 24 

3)  กรรสรรหาแบบบูรณาการ  เปนการสรรหาจากแหลงกาํลังคนภายนอกและ

ภายในรวมกัน 

แคสเต็ดเตอร  (Castetter, 1976 : 145-165)  ไดแบง  กระบวนการสรรหา

ออกเปน 5 ขั้นตอน  คือ 

1)  การจัดนโยบายการสรรหาบุคคล 

2)  การทําแผนงานกิจกรรมการสรรหาบุคคล 

3)  พัฒนาความสามารถของบุคคลในหนวยงาน  แลวสรรหาบุคคลที่ไดรับการ

พัฒนาแลว เขาบรรจุในตําแหนงทีว่าง 

4)  การประสานงานการแสวงหาบุคคล 

5)  การควบคมุกระบวนการสรรหาบุคคล 

ในการจัดสรรหาบุคคลเขามาทาํงานนั้น  ชูศักดิ์  เที่ยงตรง  (อางถึงใน         

จรรยาภรณ  พานิชเจริญนาม.  2534 : 29)  ไดแบง  กระบวนการสรรหาออกเปน 5 ขั้นตอน  คือ 

1)  การแสวงหาแหลงกาํลังคนตองคํานึงถึงนโยบายในการสรรหาบุคคลดวย

วาจะใชแหลงใด  จากภายในหรือภายนอกหนวยงาน 

2)  การจัดทําใบสมัครจะตองพิจารณาวา  จะตองบรรจุขอความอะไรบางจงึ

ครบถวนพอทีจ่ะพิจารณาไดวาใครมีสิทธิค์วรเขารับการคัดเลือก  และตองคํานงึถงึขอกฎหมายดวย 

3)  การประกาศรับสมัครควรใหทราบถงึตาํแหนง  ระยะเวลา  สถานที ่ งานที่

รับสมัคร  ระยะเวลาในการประกาศรับสมัครควรใหนานพอทราบโดยทั่วกัน 

4)  การรับสมคัรและการพิจารณาใบสมัคร  ควรกระทําใหรอบคอบครบถวน

ตามตําแหนงที่ตองการ 

5)  การประกาศผูมีสิทธิ์สอบ  ควรประกาศใหทราบลวงหนาพอควรเพือ่ผูสมัคร

จะไดเตรียมตัว  หากมีขอสงสัยจะไดสอบถามเจาหนาทีไ่ดทันการสอบ 

สวน  ไพบูลย  สุวรรณโพธิ ์ (อางถงึใน ทวศีักดิ์  วิศิษฎางกูร.  2538 : 24-25)  

ไดกําหนดวิธีการสรรหาบคุคลไวดังนี ้

1)  การประกาศชักชวนหรือโฆษณา  การประกาศชักชวนนี ้ ควรกําหนด

ระยะเวลาใหนานพอสมควรหรือมีชวงเวลาเพียงพอแกการที่จะไดรูกันทัว่ไปและพจิารณาตัดสินใจ

วิธีการประกาศชักชวนเปนวธิีการทีน่ิยมกนัแพรหลายทีสุ่ด  และนิยมประกาศชักชวนแบบทัว่ไปและ

ชักชวนเปนรายตัว 
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2)  การประกาศโฆษณา  เพื่อใหคนมาสมัครงานตองกอใหเกิดความสนใจ     

ในการนี้จึงควรหลีกเลี่ยงการประกาศโฆษณาที่ปะปนกบัเรื่องอื่นๆ หรือประกาศโฆษณาปะปนกบั

ขอความโฆษณาสารพัดเรื่องเพราะอาจผานสายตาผูทีส่นใจ 

3)  ควรใชสื่อโฆษณาใหมากที่สุด  คือ  ประกาศโฆษณาทั้งในทางหนงัสือพิมพ  

วิทยกุระจายเสียง  โทรทัศน  ตลอดจนลงโฆษณาในวารสารของสถานศึกษาและวงการอาชพีตางๆ 

โดยคํานงึถงึหลักการที่วาสื่อความรูนัน้จะตองเปนเครื่องมือขาวไปถงึบคุคลที่ตองการใหรูโดยตรง

เปนสําคัญ  เชน การรับสมัครบุคคลที่จบการศึกษาจากวทิยาลยัพณิชยการก็ควรประกาศโฆษณา

ในวารสารพณชิยการ  เปนตน 

4)  จัดทาํบัญชีรายชื่อและสถานที่ตั้งของโรงงาน  วิทยาลัย  มหาวทิยาลัย  

สํานักจัดหางาน  สหภาพแรงงาน  และหนวยแนะแนวอาชีพ  และแจงเรื่องตําแหนงงานใหทราบ

เปนระยะๆ 

5)  เปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปหรือสถาบนัการศึกษาตางๆ มาชมกิจการของ   

หนวยงาน  ทั้งนี ้ เพื่อดึงดูดความสนใจแกผูที่มาชมและสรางความคุนเคยกับนกัเรียน  นิสิต  นักศึกษา 

6)  ประกาศโฆษณากิจการความกาวหนาหรือผลงานดเีดนของหนวยงานใน

สื่อมวลชนตางๆ ใหแพรหลาย  ทั้งนี ้ เปนวิถีทางหนึ่งในการสรางความนิยม (Goodwill)  ใหแก      

องคการซึง่อาจเปนแรงจงูใจใหบุคคลมาสมัครเขาทํางานไดไมมากกน็อย 

7)  ใหคนงานที่ทาํอยูแลวแนะนาํให  คนงานที่ทาํอยูแลวยอมรูถงึสภาพความ

เปนไปขององคการ  และลักษณะของงานที่ทาํดีอยูแลว  จึงอาจแนะนาํบุคคลที่ตนเห็นวามีความ

เหมาะสมกับงานที่ทาํ  แตการใชวิธนีี้พงึระมัดระวัง  เพราะโดยทัว่ไปคนงานมกัจะแนะนาํพวก

ญาติมิตรหรือพวกพองของตนเทานัน้ 

สรุปไดวา  การสรรหาเปนความพยายาม  และกลวธิีในการแสวงหาบคุคลที่มี

ความรู  ความสามารถ  และมีคุณสมบัติครบถวนตามทีอ่งคการตองการจากแหลงตางๆ ใหเขามา

ทําการคัดเลือกเพื่อใหองคการไดมีโอกาสเลือกบุคลากรที่จะเขามาปฏบิัติงานไดเหมาะสมกับ

ตําแหนงหนาที ่ และความสามารถเปนสาํคัญ  โดยมีกระบวนการสรรหาทีม่ีประสิทธิภาพดวย 

2.1.3  การธํารงรักษาบุคลากร 

พนัส  หันนาคนิทร  (2526 : 196-203)  ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกบัการบาํรุงรักษา

บุคลากรในโรงเรียนวา  ครูใหญควรจะทรงไวซึ่งความยตุิธรรมตั้งอยูในพรหมวหิาร 4  ไมทําตัวเปน

เจาขุนมูลนาย  ยินดีรับฟงความคิดเห็นของครูนอยดวยความจรงิใจ  รูจักใหกาํลังใจแกครูนอย  

พยายามสงเสริมความกาวหนาของคร ู หลีกเลี่ยงการใชอารมณในการทํางาน  รูจักวางตัวพยายาม
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รักษาประโยชนของครู  วางมาตรฐานในการทํางานใหชดัเจน  และครูใหญควรจะใหเวลาและโอกาส

แกครูที่จะปรับปรุงตัวเอง 

 ภิญโญ  สาธร  (2523 : 359-361)  ไดใหความเห็นไววา  การที่จะใหบุคลากรใน 

โรงเรียนทํางานอยูไดนานทาํงานอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธผิลนั้น  ผูบริหารตองใชวิธกีาร

บํารุงรักษาบุคลากรดวยการใชสิ่งจูงใจ  ซึ่งไดแก  สิ่งที่เปนวัตถ ุ เชน  เงินหรือสิ่งของ  สิ่งจูงใจที่เปน

โอกาส  เชน  ใหโอกาสมีชื่อเสียงดีเดน  มีตําแหนง  มีอํานาจ  ส่ิงจูงใจที่เปนสภาพการทํางานที่อาศัย

วัตถุเปนหลัก  เชน  มีหองทาํงาน  มีทีน่ั่งสะดวกสบาย  มีชั่วโมงสอนทีเ่หมาะสม  มีสวัสดิการที่ด ี  

ส่ิงจูงใจที่เปนสภาพที่ไมเกี่ยวกับวัตถ ุ เชน  สภาพสังคมของครูในโรงเรียนทีม่ีความสามัคคีกัน            

มีฐานะเทาเทยีมกนั  มีการทํางานตามสบาย  และสิ่งจงูใจที่เปนการบํารุงขวัญ  หรือกระตุนใจใน 

การสรางชื่อเสยีงใหโรงเรียน  และรูสึกวาตัวเองมีสวนสาํคัญในโรงเรียน 

 ปรีชา  คัมภีรปกรณ  (2528 : 287)  กลาววา  การธํารงรักษาสภาพบุคลากรนาจะ

ครอบคลุมการพิจารณาความดีความชอบ  การเลื่อนตาํแหนง  การดําเนนิการทางวินัย  การอุทธรณ

และรองทุกข  และรวมถึงการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานของครู 

 พยอม  วงศสารศรี  (2538 : 210)  กลาววา  การธาํรงรักษา  คือ  การทีอ่งคการ       

จัดกิจกรรมตางๆ ที่มุงปองกนั  พัฒนา  และแกไขความไมปลอดภัยทางดานกายและจิตที่อาจเกิดขึ้น

ในการทํางานของพนกังาน  ทั้งนี ้ เพื่อธํารงรักษาใหเขาสามารถปฏิบตัิงานใหแกองคการดวยความ

ปลอดภัยกายและจิตใจ 

 สมพงศ  เกษมสิน  (2526 ข : 205-206)  กลาววา  การจัดสภาพแวดลอมตางๆ

เพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหแกบุคลากร  ซึ่งรวมถงึการออกแบบการจัดสถานที่

ทํางาน  การติดตั้งเครื่องมือเครื่องใชอํานวยความสะดวกอยางเพยีงพอจะเปนเครื่องจูงใจใหบุคคล

ปฏิบัติงานใหแกองคการเตม็กําลงัความสามารถ  และเปนการบํารุงรักษาบุคลากรในหนวยงานได 

 เอกชัย  กี่สุขพันธ  (2527 : 123-126)  กลาววา  การบํารุงรักษาบุคคล  หมายถงึ  

กระบวนการทีจ่ะทําใหบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกเขามาทํางานอยูกับหนวยงานใหนานที่สุด  โดย

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  สิ่งที่เปนองคประกอบในการบํารุงรักษาบุคคล  คือ 

1)  การจงูใจ (Motivation)  หมายถงึ  การชักนาํใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม  หรือ

แสดงออกในทางที่ตองการการจูงใจนี้อาจตองอาศัยสิ่งจงูใจตางๆ เชน  ส่ิงจงูใจที่เปนเงิน  ไดแก

การใหคาตอบแทนในการทํางาน  หรือการพิจารณาความดีความชอบพิเศษสองขัน้  เปนตน 

2)  ขวัญในการทํางาน (Morale)  หมายถงึ  การที่บุคคลมีความตัง้’ใจในการทํางาน

ในหนาที่ของตนอยางดีตามความตองการของหนวยงานหรือองคการ  ความสําคญัของขวัญในการ



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

 27 

บริหารงานบุคคลก็คือ  ทําใหเกิดความรวมมือที่ด ี การประสานงานทีด่ีในการทาํงาน  เกิดความ

สามัคคีในหมูคณะในการทาํงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ  ส่ิงที่ตองการพิจารณาในการ

บํารุงขวัญกาํลังใจในการทาํงาน  คือ 

(1)  รายได  ถารายไดไมพอก็ยากที่จะทาํใหมีกาํลังใจในการทาํงาน 

(2)  สวัสดิการ  ถารายไดไมดีแตสวัสดิการดีก็พอไปได  สวัสดิการนี้รวมทั้ง

สถานทีท่ํางาน  หองพกัครู  ความสะดวกในการทํางานหรือพักผอน  ตลอดจนการชวยเหลือใหมี

สิทธิพเิศษเล็กๆ นอยๆ ไมวาในการดํารงชวีิตหรือการสงเสริมความกาวหนา  เชน  การเรียนตอการ

เขารวมสัมมนาเพื่อเพิ่มเติมความรู  เปนตน 

(3)  ความภูมใิจในโรงเรียน  คือ  ถาโดยสวนรวมแลวโรงเรียนไดประสบ

ความสาํเร็จและมีชื่อเสียง  ครูก็มีน้ําใจที่จะทํางานตอไป  การทาํงานทุกอยางไมใชจะตึงเกนิไป

หรือหยอนจนเกินไป  และโรงเรียนที่มีสวนรวมในสงัคม  ทําใหสังคมรูจกัโรงเรียนอยางกวางขวาง

นั้นครูกพ็ลอยมีคนรูจักไปดวย  เหลานี้ชวยใหคนที่ทาํงานอยูมนี้ําใจในการทาํงานทั้งสิ้น 

3)  สวัสดิการและบริการตางๆ หมายถึง  การทีห่นวยงาน  หรือองคการจัด 

ผลประโยชนและบริการตางๆ ใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน  สวัสดิการและบริการตางๆ ที่อาจ

จัดไดมีดังนี ้

(1)  สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  ไดแก  การจัดใหมีการตรวจสุขภาพ

บุคลากรในหนวยงานเปนประจําอยางสม่าํเสมอ 

(2)  สวัสดิการเกี่ยวกับสถานที่ทาํงาน  และสิ่งอํานวยความสะดวกในการ

ทํางานตางๆ 

(3)  สวัสดิการเงินกู  เปนการแบงเบาภาระและใหความชวยเหลือดานการเงิน

แกบุคลากรในหนวยงาน  หรือในโรงเรียนอยางฉกุเฉิน  หรือมีความจาํเปนโดยคิดอัตราดอกเบี้ยใน

อัตราที่ต่ําที่สุดเทาที่จะทําได 

(4)  สวัสดิการเกี่ยวกับการพกัผอน  เปนการจัดใหบุคลากรภายในหนวยงาน 

มีโอกาสไดพกัผอนหยอนใจตามโอกาสอันควร  เชน  การจัดสวัสดิการทัศนศึกษาพาครูไปทองเที่ยว

ในระหวางปดภาคเรียน  หรือจัดงานสังสรรคเนื่องในโอกาสตางๆ 

สรุปไดวา  การธํารงรักษา  เปนการเสริมสราง  สรางแรงจูงใจ  การใชส่ิงจูงใจซึง่

อาจเปนวัตถหุรือโอกาส  หรือการจัดสภาพการทํางานและสวัสดิการทีด่ี  เขาใจในความตองการ

และสนองความตองการของบุคลากร  ใหสวัสดิการและจดัสภาพแวดลอมตางๆ ใหองคการและ

บุคลากรไดรับประโยชนรวมกัน  บํารุงขวญัและกําลังใจอยูเสมอ  จัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
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เพื่อสรางสุขภาพกายและสขุภาพจิตที่ด ี สงเสริมความปลอดภัยใหกบับุคลากรมีความรูสึกพอใจ

ในงานที่ทาํ  รูสึกเปนสวนสาํคัญขององคการ  และมีความตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพและ

อยูในองคการนั้นๆ ใหนานทีสุ่ด  โดยอาศัยหลักแหงความเปนธรรม   

2.1.4  การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร 

 กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532 : 118)  สรุปวา  การพัฒนาบุคลากร  หมายถงึ         

กระบวนการหรือกรรมวิธีตางๆ ที่จะมุงเพิม่พูนความรู  ความชาํนาญ  ประสบการณใหกับบุคลากร

ในองคการ  ตลอดจนพัฒนาทัศนคติของผูปฏิบัติงานใหเปนไปในทางที่ด ี มีความรบัผิดชอบตองาน

อันจะทําใหงานมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

 สนอง  เครือมาก  (อางถึงใน จรรยาภรณ  พานิชเจริญนาม.  2534 : 40-41)  ได       

ใหความหมายวา  การพฒันาบุคลากร  หมายถงึ  การดําเนนิการใหบุคคลไดเพิ่มพูนความสามารถ  

ในการปฏิบัติงานไดผลตามที่หนวยงานตองการหรือใหไดผลงานดียิง่ขึ้นกวาเดิม  โดยมีจุดประสงค       

2 ประการ  คือ 

1)  เพื่อใหบุคคลไดมีความสามารถเหมาะสมกับงานทีป่ฏิบัติอันไดแกการพฒันา

บุคคลที่เขาทาํงานใหม  หรือกอนทาํงาน  หรือพัฒนาบคุคลกอนที่จะเลื่อนตําแหนง  หรือแตงตั้ง  

เปนตน  

2)  เพื่อเพิ่มพนูความสามารถในการปฏิบัติงานใหสูงยิ่งขึ้นเพื่อจะไดปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

สมาน  รังสิโยกฤษฎ  (2520 : 73)  ใหความหมาย  การพัฒนาบุคคล  หมายถึง

การดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมใหบุคคลมีความรู  ความสามารถ  มีทักษะในการทํางานดีขึ้น

อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพยิง่ขึ้น 

พนัส  หันนาคนิทร  (2542 : 81)  กลาววา  ในกระบวนการพัฒนาใชคาํอยู 2 คํา  

คือ  การฝกฝน (Training)  กับการใหการศึกษา (Educationing)  ความหมายแรกจะมีความหมาย

ไปในเชิงเพิ่มความถนัด  ทักษะ  และความสามารถเฉพาะอยางในการทํางาน  สวนคําวาการให

การศึกษานัน้มักเพงเลง็ถึงความพยายามที่จะเพิ่มความรู  ความเขาใจ  มโนทัศน  รวมทัง้ทัศนคติ

ของผูปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถปรับตัวเขากับงานที่เปลีย่นแปลงไป 

แคสเต็ดเตอร  (Castetter, 1976 : 271)  ใหความหมายของการพฒันาบุคลากร

ในวงการศึกษาวา  เปนการจัดและเตรียมการตางๆ ที่ระบบโรงเรียนไดจัดทําขึ้น  เพื่อปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรตั้งแตเร่ิมตนการจางบุคลากรไวไปจนกระทัง่บคุลากรปลดเกษียณ 
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กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532 : 118)  ไดกลาววา  การพัฒนาบุคลากรมีจุดมุงหมาย      

ที่จะเพิ่มพูน  และปรับปรุงคุณภาพของผูปฏิบัติงานใหมปีระสิทธิภาพอยางเตม็ที ่ เพิ่มผลงานของ

สถาบันและเพือ่สนองความตองการทีจ่ะกาวหนาของผูปฏิบัติงาน  จึงเปนหนาที่ของผูบริหารที่

จะตองหาทางใหผูปฏิบัติงานไดเจริญกาวหนาไปเทาที่ความสามารถจะอํานวย  โดยการจัดกระทาํ

กระบวนการพฒันาบุคลากรตามขั้นตอน  คือ  การกําหนดขอบเขตและทิศทางของการพัฒนา

บุคลากร  การวางแผนพฒันาบุคลากรตามขอบเขต  หรือนโยบายของหนวยงานนัน้จัดกิจกรรมเพือ่

พัฒนาบุคลากรในทางปฏิบตัิ  และประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการพฒันาบุคลากร

นั้นมกีิจกรรมที่สําคัญ  คือ 

1)  การฝกอบรม  หมายถงึ  การพัฒนาบุคลากรดวยการเพิ่มพนูความรู และทักษะ

ในการทํางานเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ในการฝกอบรมนั้นมีวิธกีาร  หรือเทคนิค   

การฝกอบรมหลายอยางดวยกันที่ใชในปจจุบัน  ไดแก  การบรรยาย  การประชุมอภิปราย  การศึกษา

กรณีตัวอยาง  การแสดง  บทบาทสมมุต ิ การสาธิต  วิธรีะดมความคดิ  ทัศนศึกษา  เปนตน 

2)  การลาศึกษาตอ  เปนการพัฒนาบุคคลวิธีหนึง่  เพราะการที่บุคคลทํางานอยู    

ที่ใดนานๆ ความรู  ความสามารถอาจจะลาสมัย  ไมทันโลก  หนวยงานจึงตองหาทางสงบุคลากร  

ไปศึกษาตอ  การเปดโอกาสใหครูอาจารยในโรงเรยีนไดศึกษาตอเพือ่ใหไดรับวุฒิสูงขึ้นเปนการบํารุง

ขวัญครูอาจารยในโรงเรยีนดวย  แตทั้งนี้ตองคํานงึถงึผลประโยชน  หรือผลเสียหายทีจ่ะเกิดแกการ

เรียนการสอนของนักเรียนดวย 

3)  การประชมุสัมมนา  เปนการพบปะเพื่อศึกษาหารือกันเกีย่วกับเร่ืองตางๆ ของ

ผูที่มีความสนใจหรือเกี่ยวของในเรื่องเดยีวกัน  ปรึกษากันเพื่อแกปญหาในทางปฏบิัติระหวาง ผูมี

ประสบการณ  นอกจากนี้ยงัมีการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งเปนการประชุมทีม่ีการลงมือกระทาํเพื่อ

แกปญหาหรือมีการปฏิบัติจริงดวย 

สรุปไดวา  การพัฒนาบุคลากร  เปนกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ตองการให

บุคลากรดังกลาวมีประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น  โดยการเพิ่มพนูความรูความสามารถ  

ทั้งนี้การพัฒนาบุคลากรดังกลาวมวีิธีการหลายวธิี่จะเพิ่มพูนความรูใหแกบุคลากร  เชน  การฝกอบรม  

การศึกษาตอ  การศึกษาดูงาน  และการประชุมสัมมนา  เปนตน 

กระบวนการพฒันา 

สมพงศ  เกษมสิน  (2526 ก : 183-184)  สรุปข้ันตอนการพัฒนาบุคลากร  ไวดังนี ้
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1)  วิเคราะหความตองการในการพัฒนาบคุคล (Analyed Training Needs)  

โดยทั่วไปในการปฏิบัติงานนั้นจาํเปนตองมีการปรับปรุง  เพราะหนวยงานบางหนวยอาจมีผลผลิต

ตกต่ํา  งานลาชา  ขวัญของคนไมดพีอ ฯลฯ  ส่ิงเหลานี้เปนเครื่องบงชี้ถงึความจาํเปนที่ตองปรับปรุงงาน 

2)  ตรวจสอบความตองการแตละลักษณะของงาน (Examine Each Needs)  โดย

การพิจารณาเปรียบเทียบถึงความตองการและความจาํเปนอันเรงดวน  ในบรรดางานที่ตองการจัด

ใหมีการพัฒนาบุคคลแลวยงัตองคํานึงถึงความที่จะเปนไปไดของงานที่จะปรับปรุง  โดยการพฒันา

บุคคลดวย 

3)  วางโครงการในการพัฒนาบุคคล (Design Training Program)  คือ  การจัด

วางโครงการหรือแผนงานสําหรับการพัฒนาบุคคล  ซึ่งตองคํานงึถงึลักษณะ  และประเภทของการ

พัฒนาบุคลากรดวย 

4)  เสนอโครงการเพื่อรับความเหน็ชอบ (Propose Program to Top Management)  

เมื่อไดสํารวจความจาํเปน  และวางโครงการในการพัฒนาบุคคลแลวตองเสนอความเหน็ชอบจาก      

ผูบังคับบัญชา  ทั้งนี้เพื่อใหมกีารประสานงาน  และงานพฒันาบุคคลสามารถดําเนินไปดวยความ

เรียบรอยโดยไมหยุดยัง้ 

5)  จัดวางระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการ (Issue Regulation on Training)  คือ  

จัดวางระเบียบตางๆ ที่เกีย่วของในการดาํเนนิการปรับปรุงแกไข 

6)  การประเมนิผล (Evaluation)  คือ  การวัดเพื่อตรวจสอบวาการพัฒนาบุคลากร

ที่จัดขึ้นนั้นตรงตามจุดประสงคที่วางไวหรือไมเพื่อดําเนนิการปรับปรุงแกไข 

7)  การติดตามผล (Follow Up)  การติดตามผลเปนลําดบัข้ันที่มีความสําคัญมาก

เพราะจะตองติดตามดูวาขาราชการ  พนกังาน  เจาหนาทีท่ี่เขารับการพัฒนาแลวปฏิบัติงานไดผลดี

ข้ึนหรือไม  มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม 

เมธ ี ปลันธนานนท  (2529 : 108)  กลาววา  กระบวนการพัฒนาบุคลากร               

มี 6 ข้ันตอน  คือ 

1)  กําหนดจุดหมายและบทบาทของหนวยงาน 

2)  จัดคณะบุคคลเพื่อดําเนนิการและรับผิดชอบ 

3)  กําหนดความตองการตางๆในการพัฒนา 

4)  เตรียมแผนการพัฒนาบคุลากรทัง้หมด 

5)  ดําเนินโปรแกรมพัฒนาบคุลากร 

6)  ประเมนิผลกระบวนการพัฒนา 
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กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532 : 118-119)  กลาวถึง  กระบวนการพัฒนาบุคคลวา          

มีขั้นตอนดังนี ้

1)  กําหนดขอบเขตและทิศทางของการพฒันาบุคลากร  เพื่อจะไดพฒันาตรงตาม

จุดหมาย 

2)  วางแผนพฒันาบุคลากรตามกําหนดขอบเขต  หรือนโยบายของหนวยงานนัน้ๆ 

3)  จัดกิจกรรมเพื่อพฒันาบคุคลในทางปฏิบัติ 

4)  ประเมนิผลการพัฒนาบคุลากร 

แคสเต็ดเตอร (Castetter, 1976 : 280-281)  ไดกําหนดขั้นตอนกระบวนการพัฒนา

บุคลากร 4 ขั้นตอน  ดังนี ้

1)  การกาํหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร 

2)  การวางแผนพัฒนาบุคลากร 

3)  การปฏิบัตกิิจกรรมการพฒันาบุคลากร 

4)  การประเมนิผลการพัฒนาบุคลากร 

สรุปวา  การพฒันาบุคลากรจึงเปนกระบวนการตางๆ ทีจ่ะทําใหบุคลากรได         

เพิ่มพนูความรู  ความสามารถ  และประสบการณในการทํางานที่ด ี สงผลใหการปฏิบัติงานม ี      

ประสิทธิภาพสูงขึ้น  ซึ่งการพัฒนาบุคลากรองคการจาํเปนจะตองมีการวิเคราะหความตองการใน

การพัฒนากอน  โดยพิจารณาลักษณะของงานเปนหลกั  จึงจะจัดการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ

ตางๆ ข้ึนมาและตองมีการประเมิน  ติดตามผลการพฒันาบุคลากรในรปูแบบตางๆ ขึ้นมาและตอง

มีการประเมนิ  ติดตามผลการพัฒนาอยางสม่ําเสมอดวยเพื่อรับทราบขอบกพรองในการพัฒนาเพื่อ

นํามาปรับปรุงในการจัดการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมในครั้งตอไป  

2.1.5  การใหพนจากงาน 

 การพนจากงาน  แนวความคิดดานพฤตกิรรมศาสตรที่แผขยายไปยงัจดุตางๆ      

นั้นไดทาํใหมกีารตระหนักถงึความสําคัญของคนมากขึ้น  เมื่อบุคคลไดอุทิศเวลาทั้งชีวิตทาํงานใหแก

องคการแลว  ยามที่เขาเลีย้งดูตัวเองไมไดเนื่องจากทุพพลภาพอันเนื่องจากการปฏิบัติงาน  หรือ

เนื่องจากเกษยีณอาย ุ เขาควรไดรับการตอบแทนจากองคการ  เพื่อทําใหชีวิตบัน้ปลายมีความสุข  

เขาจะเกิดความรูสึกวาโลกนีน้าอยูเพราะ  คนที่ไมไดทาํงานแลวจะรูสึกวาตนหมดคณุคา 

 พยอม  วงศสารศรี  (2538 : 252-254)  กลาววาการพนจากงาน  หมายถึง         

การพนจากสภาพการทํางานเนื่องจากการลาออก  ทุพพลภาพ  และเกษียณอาย ุ บุคคลไดรับ         

สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลจากทางราชการเมื่อพนจากงาน  คือ  เงินบาํเหน็จบาํนาญ             
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เงินบาํเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  บําเหน็จความชอบ  คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่

และประชาชนผูปฏิบัติหนาทีร่าชการ  หรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกนัอธิปไตยและรักษา

ความสงบเรียบรอยของประเทศ  สวนขององคการตางๆ ไดแก  เงนิสะสมของรัฐวิสาหกิจ  เงินสะสม

ในภาคเอกชน 

 การที่องคการจายเงินใหแกผูที่พนจากสภาพการทาํงานนั้น  องคการไดรับ

ประโยชนดงันี ้

1)  ภาพพจนขององคการในสายตาของบุคคลทั่วไปในทางบวก  ซึ่งแนวความคิด

ในสมัยใหมเร่ืองภาพพจนเปนเรื่องสาํคัญมาก  เพราะเปนสายโซที่ผูกตอแนวความคิดอื่นๆ ตามมา

อีกมากมาย  เชน  ความศรัทธาองคการ  การสนใจอุดหนุนผลผลิตขององคการ  เปนตน 

2)  พนักงานทีป่ฏิบัติงานอยูมีขวัญและกําลังใจ  เพราะไดรับรูวาองคการที่ตนอยู

เปนองคการทีไ่มทอดทิ้ง  พทิักษคุมครองถึงแมจะไมไดทํางานใหแกองคการแลวซึง่เหลานี้ได

กอใหเกิดผลในดานความตั้งใจปฏิบัติงานของพนกังานนั้น 

3)  จูงใจใหผูที่มีความสามารถเขามาปฏิบัติงานในองคการ  เพราะมองเหน็วา

องคการนีม้ีความมัน่คงในดานการจัดสวัสดิการตางๆ 

สรุปไดวา  การพนจากงาน  หมายถงึ  การที่บุคคลตองพนจากสภาพการทํางาน

ไปดวยมีเหตุผลตางๆ จะดวยความสมัครใจของตนเอง  หรือจากองคการใหออก  หรือลดจํานวนคน

ที่ลนงาน  เชน  การโอน  การยาย  การลาออก  ทุพพลภาพ  เกษียณอาย ุ หรือตาย  องคการจะตอง

จัดสวัสดิการ  และประโยชนเกื้อกูลไวใหเพือ่เปนเครื่องตอบแทนที่บุคคลทํางานมาดวยความวิริยะ

อุตสาหะและจงรักภักด ี ทางราชการมักตอบแทนดวยบาํเหน็จบาํนาญ  สวนองคการเอกชนจะมี

เงินชวยเหลือ  การใหสิ่งตอบแทนแกบุคคลที่พนจากงานจะบงัเกิดผลดีแกหนวยงานอยายิ่ง  เปน

แรงจูงใจใหคนทาํงานอยูไดนาน  สรางขวญักําลังใจ  และศรัทธาใหแกบุคลากรในหนวยงาน         

นอกจากนีย้ังตองคํานงึถงึการที่จะตองทาํใหบุคลากรทีพ่นจากงานไดรับส่ิงตอบแทนโดยเร็วดวย 

ภิญโญ สาธร  (2517 : 453)  ไดใหความหมายของการพนจากงานไววา  หมายถงึ 

การทีพ่นกังานเจาหนาที่พนจากหนาที่การงาน  และหมดสิทธิท์ี่จะไดรับเงินเดือนของหนวยงาน

ตลอดไป  และการทีพ่นักงานเจาหนาที่จะพนจากงานอาจเกิดไดจากการโอน  การยาย  การออก

จากงานอาจเนื่องจากการสมัครใจลาออกเอง  การครบเกษียณอาย ุ การกระทาํผิดวินัย 

สมพงศ  เกษมสิน  (2526 ข : 236)  ชี้ใหเห็นวา  การพนจากงาน  อาจเกิดไดจาก  

การลาออก  การลดจํานวนพนักงานเจาหนาที่ที่ลนงาน  การพนจากงานเพราะมีเหตุเสียหาย  

เกษียณอาย ุ ทุพพลภาพ  การตาย  เปนตน 
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2.2.  ปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคล 
 

การบริหารงานบุคคลนัน้เปนการบรหิารทีเ่กี่ยวของกับคน  ดังนั้นจงึทาํใหเกิดปญหาและ

อุปสรรคไดงายมาก  ซึ่งมนีกัการศึกษาหลายทานไดสรุปถึงปญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน             

ดังตอไปนี้ 

พนัส  หันนาคนิทร  (2542 : 76)  กลาววา  ปญหาสําคัญบางประการของการบริหาร

บุคลากรที่มกัจะเกิดขึ้นเสมอ  คือ  ความขัดแยงระหวางจุดหมายในชวีิตของผูปฏิบัติงานกับจุดหมาย

ขององคการหรือโรงเรียน  องคการมีความตองการทีจ่ะใหผูปฏิบัติงานไดทํางานทุกอยางไดเต็มที ่      

และเปนไปตามจุดประสงคขององคการ  แตการจะทาํเชนนัน้ผูปฏิบัตงิานก็ตองใชกาํลังงานทัง้กาย

และใจ  เสียสละตนเองเพื่อองคการอยางแทจริง  ตองสละความรักตนเองและความเปนตัวของตัวเอง

เพื่อองคการซึง่เปนของยากที่มนษุยธรรมดาจะทาํได 

ประชุม  รอดประเสริฐ  (2528 : 246)  ไดเสนอปญหาเกีย่วกับบุคลากรไวหลายประเด็น  

คือ 

1)  ปญหาบุคลากรขาดประสิทธิภาพ  อาจเนื่องจากทัศนคติไมดีตองาน  ไมมี       

ใจรักงานทาํใหขาดความกระตือรือรน  ขาดความรับผิดชอบตอหนาที ่

2)  ปญหาการมีภาระหนาทีน่อกเหนือจากงานประจําเปนเหตุใหตองทาํงานหนกั

และตองรับผิดชอบสูง  ทําใหเกิดการเบื่อหนาย  ทอแทใจ  แมจะมีใจรักงานแตก็ไมมีเวลาที่จะ

ปฏิบัติงานใหลุลวงโดยมีประสิทธิภาพได 

3)  ผูบริหารงานทกุระดับ  สวนมากยังขาดความรูความเขาใจในบทบาทของตน

ตลอดจนไมปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบของตนอยางเต็มความสามารถ  จึงทําใหการนิเทศงาน       

มีปญหา 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  (2527 : 58)  ไดรวบรวมปญหาการบริหารงานบุคคล

ของโรงเรียนสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ  ไวดังนี ้

1)  ปญหาการวางแผน 

(1)  ขาดเกณฑมาตรฐานในการกาํหนดจํานวน  และคุณสมบัติของบุคลากร

ภายในโรงเรียน 

(2)  การแบงสวนราชการของโรงเรียนยงัไมมีรูปแบบมาตรฐาน 

(3)  ผูบริหารโรงเรียนไมเห็นความสาํคัญของการวางแผนบุคลากร 

(4)  ขาดงบประมาณสําหรับอัตรากําลังในการบรรจุบุคลากรในโรงเรียน 
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2)  ปญหาเกี่ยวกับการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน 

(1)  ไมสามารถจัดบุคคลเขาปฏิบัติงานตามที่ถนัดได  เนือ่งจากผูบริหาร       

โรงเรียนไมมีโอกาสเลือกบุคลากรตามที่ตองการ  และปญหาจะมากขึน้ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

(2)  ครูตองรับผิดชอบงานมากบางคนตองรับผิดชอบสองชั้นเรยีนมีปญหามาก

ในโรงเรียนขนาดเล็กและเลก็มาก 

(3)  การกระจายของบุคลากรมีอยูในเมืองหรือชุมชนที่เจริญแลวแตโรงเรียน

ในชนบทไมสามารถจะทาํไดตามตองการ 

3)  ปญหาการพัฒนาบุคลากร 

(1)  งบประมาณไมเพียงพอเพราะโรงเรียนประถมศึกษามีจํานวนมากและครู

ผูปฏิบัติงานกม็ีจํานวนมากดวย 

(2)  ภารกิจที่รับผิดชอบมีมากเกินไป  การที่จะใหคนใดคนหนึ่งไปศึกษาอบรม

หรือศึกษาตอจะทําใหครูคนอื่นมีภาระเพิ่มจึงทาํใหครูศึกษาตอคอนขางยาก 

(3)  ครูประถมศึกษาไมเห็นความสาํคัญที่จะพัฒนาตนเอง  และบางคนพอใจ

ในการปฏิบัติงานของตนเองแลว 

(4)  ขาดแคลนวทิยากรในการอบรม  หรือพัฒนาในระดบัโรงเรียนและกลุม

โรงเรียน 

(5)  โรงเรียนตั้งอยูหางไกล  ทําใหบุคลากรที่จะไดรับการพัฒนาคอนขางนอย 

การทาํงานยอมมีปญหาอยางใดอยางหนึง่หรือหลายประการ  เชน  ปญหาขัดของ  

ปญหาปองกนั  และปญหาพฒันาการบริหารงานบุคคล  ก็เชนเดยีวกนัยอมมีปญหาไมมีที่ใดไมมี

ปญหา  และปญหาจะชวยใหเราคิดไดมากขึ้น  ประสบความสาํเร็จไดมากขึ้น  โดยเฉพาะการ        

แกปญหาเรื่องคน  ถาเราทาํสําเร็จถือเปนชัยชนะที่ยิง่ใหญ  ตัวอยางเชน 

 
ตาราง 1  ปญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารงานบุคคลและวิธีการแกไข 

 
  

ปญหา วิธีการแกไขปรับปรุง 

1. บรรยากาศและเงื่อนไขในการทํางาน         

ไมเอ้ืออํานวยตอการทํางาน  ทําใหขวัญ

และกําลังใจของพนักงานเสยี 

1. สรางบรรยากาศใหคนรูสึกอยากทํางาน       

ยกระดับขวัญและกําลังใจคนทกุระดับให

สูงขึ้น 



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

 35 

ตาราง 1 (ตอ)  ปญหาทีเ่กดิขึ้นในการบรหิารงานบุคคลและวิธีการแกไข 

 
  

ปญหา วิธีการแกไขปรับปรุง 

2.   กิจกรรมสําคัญขององคการไมไดรับ        

การปรับปรุงมาเปนระยะเวลานาน          

ทําใหเกิดความเบื่อหนายในการทาํงาน 

3.   การสื่อสารภายในองคการเปนระบบ        

สายบังคับบัญชายาวเกนิไปและสวนใหญ

เปนการสื่อสารทางเดยีว  สวนการสื่อสาร

ภายนอกองคการกับสังคมที่องคการสังกดั

อยูมีความสัมพันธกันนอยมาก 

4.  พนักงานไมมสีวนรวมในนโยบายหรือ  

แผนงาน  โดยเฉพาะการตัดสินใจใน         

กิจกรรมของหนวยงาน 

5. ผลตอบแทนของพนักงานทกุระดับ           

ไมแนนอนและไมเปนระบบ 

6. โครงการการจายคาตอบแทนไมยืดหยุน 

 

7. มีอุปสรรคขัดขวางการบริหารงาน  เชน  

การติดตอส่ือสาร  สภาพงาน 

 

2.   สํารวจรวบรวมขอมูลกจิกรรมสําคัญ          

เพื่อคนหาปญหาและที่มาใหชัดเจนและ  

แกไขปรับปรุงใหดีขึ้น 

3.   ปรับปรุงระบบการสื่อสารเสียใหม            

โดยเฉพาะการทําความเขาใจเรื่องเปาหมาย  

วัตถุประสงค  และนโยบายขององคการ      

และการสื่อสารที่สรางความสัมพันธที่ด ี        

กับสังคมภายนอกองคการ 

4. กระตุนใหพนกังานมีสวนรวมในกิจกรรม
ของการบริหารตามความเหมาะสมของ

ระดับตําแหนง 

5. ใหมีระบบการประเมินผลที่เปนธรรม          

ชัดเจน  และเปนทีย่อมรับ 

6. เปดโอกาสใหพนักงานมีสิทธิเลือกการจาย
คาตอบแทนทีแ่ตละคนพอใจ 

7. จัดระบบบริหารและการตัดสินใจในแนว       

ระดับ  ร้ือระบบสื่อสารเถาองุน  และจัด        

สภาพงานใหดี 

8. ฝายนโยบายเปลี่ยนแปลงกจิกรรม            

การบริหารโดยไมแจงใหฝายปฏิบัติการ

ทราบลวงหนา 

9. การวัดผลและประเมินผลงานไมม ี        

มาตรฐานงานและเครื่องมือวัดที่แนนอน 

 
 

8. การเปลี่ยนแปลงสําคัญในหลักการ
นโยบายตองแจงลวงหนาหรอืใหพนักงาน 

มีสวนรวม 

9.   ใชมาตรฐานเดียวกนัแลวแจงใหพนักงาน

ทราบถงึเครื่องมือวัด  และวิธีประเมิน         

โดยเฉพาะผลการประเมนิบอกดวยวา       

นําไปใชทาํอะไร 
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ตาราง 1 (ตอ)  ปญหาทีเ่กดิขึ้นในการบรหิารงานบุคคลและวิธีการแกไข 

 
  

ปญหา วิธีการแกไขปรับปรุง 

10. ขอมูลฝายบุคคลไมอาจวัดคาไดแนนอน 

ทําใหความสําคัญของฝายนีม้ีไมเทากับ 

ฝายอื่นทําใหวดัความสัมพันธไดยาก 

10.  การเปรียบเทียบขอมูลฝายบุคคลกับ       

ฝายอื่นๆ ตองกระทําดวยความระมัดระวงั

ไมใหกระทบความรูสึกของคนแตตอง       

เพิ่มความสําคญัใหแกคน 
  

 

 

จากตาราง 1  สรุปไดวา  ปญหาในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น  

ไมวาเวลาจะผานมามากเพียงใดก็ตาม  ลักษณะปญหาจะคลายคลึงกนัคือ  มีปญหาดานการ      

วางแผนบุคลากร  การจัดบุคลากรเขาปฏิบตัิงาน  การควบคุม  กํากับ  ติดตาม  และนิเทศบุคลากร  

การพัฒนาและการธาํรงรักษาบุคลากร  การประเมนิการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 

2.3  นโยบาย  แผน  และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล 
 

2.3.1  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

 รัฐธรรมนูญฉบับนี ้ เปนรัฐธรรมนูญที่รางโดยความตองการของประชาชนทั่วทั้ง

ประเทศเปนการเปลี่ยนแปลงวิถีชวีิต  สังคม  การเมือง  การปกครองเปนอันมาก  ทัง้นี้เพื่อใหทันกบั

การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน  สําหรับในดานการศึกษานัน้  รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได 

กลาวถึงการมสีวนรวม  มีสาระสําคัญดังนี ้

มาตรา 43  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาข้ันพืน้ฐานไมนอยกวา

สิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

การจัดการศึกษาของรัฐตองคํานึงถึงการมสีวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

และเอกชน  ทัง้นี้ตามทีก่ฎหมายบัญญัต ิ

มาตรา 81  รัฐตองจัดการศึกษาอบรม  และสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษา        

อบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม  จัดใหมีกฎหมายเกีย่วกับการศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุงการศึกษาให       

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  สรางเสริมความรู  และปลูกฝงจิตสํานึกที ่

ถูกตองเกีย่วกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยเปนประมุข  
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สนับสนนุการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตางๆ เรงรัดพัฒนาวทิยาศาสตร  และเทคโนโลยีเพื่อการ

พัฒนาประเทศ  พัฒนาวิชาชีพครูและสงเสริมภูมิปญญาทองถิน่  ศิลปะ  และวัฒนธรรมชองชาต ิ

 มาตรา 289  องคกรปกครองสวนทองถิน่ยอมมีหนาที่บาํรุงรักษาศิลปะ  จารีต

ประเพณ ี ภูมิปญญาทองถิน่  หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

องคกรปกครองสวนทองถิน่  ยอมมีสิทธิจะจัดการศึกษาอบรมและฝกอาชีพตาม

ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิน่  และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรม

ของรัฐแตตองไมขัดตอมาตรา 43 และ 81  ทัง้นี ้ ตามทีก่ฏหมายบัญญตัิ 

การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิน่ตามวรรคสอง  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ตองคํานงึถงึ  การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณ ี ภูมิปญญาทองถิน่  และวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถิน่ดวย 

2.3.2  กฎหมายทีเ่กี่ยวของพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ 2542 

จากพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542  ที่เกีย่วของกับขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในหมวดที ่7  ดังนี ้

มาตรา 52  ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ  กระบวนการผลิต  การพัฒนาครู  

คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกบัการเปนวิชาชีพ

ชั้นสูง  โดยการกํากับและประสานใหสถาบันทีท่ําหนาทีผ่ลิต  และพัฒนาคร ู คณาจารย  รวมทั้ง

บุคลากรทางการศึกษาใหมคีวามพรอม  และมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม  และการ

พัฒนาบุคลากรประจําการอยางตอเนื่อง 

รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทนุพัฒนาครู  คณาจารย   และบุคลากร

ทางการศึกษาอยางเพียงพอ 

มาตรา 53  ใหมีองคกรวิชาชพีครู  ผูบริหารสถานศกึษา  มีฐานะเปนองคกรอิสระ

ภายใตการบรหิารของสภาวชิาชีพในกาํกบัของกระทรวง  มีอํานาจหนาที่กาํหนดมาตรฐานวิชาชพี  

ออกและเพิกถอนใบประกอบวิชาชพี  กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐาน  และจรรยาบรรณของ

วิชาชพี  รวมทัง้การพัฒนาวชิาชีพคร ู ผูบริหารสถานศึกษา  และผูบริหารการศึกษา 

ใหครู  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอื่น  

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการในการออก  และเพกิถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพใหเปนไป

ตามทีก่ฎหมายกําหนด 

ความในวรรคสองไมใชบังคบัแกบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการศึกษาตาม

อัธยาศัย  สถานศึกษาตามมาตรา 18 (3)  ผูบริหารการศกึษาระดับเหนอืเขตพื้นทีก่ารศึกษาและ 
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วิทยากรพิเศษทางการศึกษา 

ความในมาตรานี้ไมใชบงัคับแกคณาจารย  ผูบริหารสถานศึกษา  และผูบริหาร

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา 

มาตรา 54  ใหมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู  โดยใหครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทั้งของหนวยงานทางการศึกษาในระดับสถานศกึษาของรัฐ  และระดับ      

เขตพื้นทีท่างการศึกษาเปนขาราชการในสงักัดองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการคร ู โดย

ยึดหลักการกกระจายอาํนาจการบริหารงานบุคคลสูเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษา  ทั้งนีใ้ห

เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

มาตรา 55  ใหมีกฎหมายวาดวยเงนิเดือน  คาตอบแทน  สวัสดิการ  และสิทธิ

ประโยชนเกื้อกูลอ่ืน  สําหรบัขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีรายไดที่เพียงพอและ

เหมาะสมกับฐานะทางสงัคมและวิชาชพี 

ใหมีกองทนุสงเสริมครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อจัดสรรเปน

เงินอุดหนนุ  งานริเร่ิมสรางสรรค  ผลงานดเีดน  และเปนรางวัลเชิดชูเกยีรติครู  คณาจารย  และ

บุคลากรทางการศึกษา  ทั้งนีใ้หเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 56  การผลิตและพฒันาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนา  

มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  และการบริหารงานบุคคลของขาราชการหรือพนักงานของ

รัฐในสถานศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบคุคลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษา

แตละแหงและกฎหมายที่เกีย่วของ 

มาตรา 57  ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบคุคลในชุมชนใหมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษา  โดยนาํประสบการณ  ความรอบรู  ความชํานาญ  และภูมิปญญาทองถิ่นของ

บุคคลดงักลาวมาใชเพื่อใหเกิดประโยชนทางการศึกษา  และยกยองเชดิชูผูที่สงเสริมและสนับสนนุ

การจัดการศึกษา 

2.3.3  แผนพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการมีภารกจิหลักที่จะตอง  ดําเนินการปฏิรูปครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  ตามภารกิจ 4 ดาน  คือ 

1)  ระบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2)  ระบบการพัฒนาสงเสริมครูและบุคลากรทางการศกึษา 

3)  ระบบการปฏิรูประบบควบคุมการประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4)  ระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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รวมถึงการสรางความรูความเขาใจและเตรียมบุคลากรใหสามารถปฏบิัติงานตาม

แนวทางปฏิรูปการศึกษาไดมีผลการดําเนนิงาน  ดังนี ้

1)  ระบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา   

มีจุดมุงหมายเพื่อปฏิรูประบบและกระบวนการผลิตครูและปฏิรูปสถาบันผลิต

ครูใหมีความเขมแข็ง  ดังนี ้

ปฏิรูประบบและกระบวนการผลิต  โดยกาํหนดเปาหมายการผลิตครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในจํานวนที่เหมาะสมในแตละสาขาวิชาตามหลกัสูตรที่หลากหลายทัง้ระดับ

ปริญญาตรี – โท  และระดับประกาศนยีบตัรบัณฑิตใหมคีุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพชั้นสงู  โดย

มีเปาหมายการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ป 2545 - 2549  คือ 

(1)  เปาหมายการผลิตครู ป 2545 - 2549 

ก.  ผลิตครูหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี                

หลักสูตร 5 ป  กําหนดเริ่มผลิตใน ป 2546  ปละ 2,500 คน  ยกเวนป 2549  จํานวน  3,500 คน  

รวม 10,000 คน 

ข.  ผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี 2 ป  จากผูจบปริญญาตรี  

กําหนดผลิตปละ 10,000 คน  ยกเวนป 2549  จํานวน  6,000 คน  รวม 46,000 คน 

ค.  ปริญญาโททางการสอน  กําหนดผลิตปละ 1,500 คน  ยกเวน ป 2549  

จํานวน 2,500 คน  รวม 8,500 คน 

 (2)  เปาหมายการผลิตผูบริหาร ป 2545 - 2549 

ก.  ประกาศนยีบัตรบัณฑิตทางการบรหิาร  กําหนดผลติปละ 5,000 คน  

รวม 25,000 คน 

ข.  ปริญญาโททางการบริหาร  กําหนดผลิตปละ 3,000 คน  รวม 15,000 

คน 

(3)  เปาหมายผลิตบุคลากรทางการศึกษา  ป 2545 - 2549 

ก.  ปริญญาตรี  กําหนดผลติปละ 5,000 คน  รวม 25,000 คน 

ข.  ปริญญาโท  กําหนดผลิตปละ 1,500 คน  รวม 7,500 คน 

(4)  เปาหมายผลิตครูและบุคลากรประจําการที่ไมมวีุฒใิหไดวุฒิปริญญาตรี 

ป 2545 - 2549 

ปริญญาตรี  กําหนดผลิตปละ 28,750 คน  รวม 115,000 คน 
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ปฏิรูปสถาบันการผลิตครู  กําหนดเปาหมายการพฒันาคณาจารยในสถาบัน          

ผลิตครูใหมีศักยภาพในการผลิตครูใหม  และพัฒนาคณาจารยในระบบใหมีความรูความสามารถ  

ทักษะและจริยธรรมใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา  โดยเรงดําเนินการตามแผนปฏิรูปสถาบัน

ผลิตครู 3 เร่ือง  คือ 

 (1)  พัฒนาคณาจารยในสถาบันผลิตครู  โดยใชกระบวนการวิจัยเชงิ

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพือ่สรางองคความรูในการพฒันาทองถิ่น  การพัฒนาโดยใหทนุการศึกษา  

ฝกอบรมระยะสั้น – ระยะยาว ทั้งในประเทศและตางประเทศ  รวมทั้งการจัดหาอัตรากําลังทดแทน  

โดย              คัดเลือกบุคคลที่มีความรู  ความสามารถและมีผลงานมาทดแทน 

 (2)  เรงรัดการวิจัยสรางองคความรูใหมทางครุศาสตร  และศึกษาศาสตร  

และพัฒนาผลติภัณฑใหมใชในการจัดการศึกษา 

 (3)  ปฏิรูปโครงสรางการบริหารและการประกันคุณภาพในการผลิตครู 

2)  ระบบการพัฒนาสงเสริมครูและบุคลากรทางการศกึษา   

 มีเปาหมายสาํคัญทั้งการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาใหมีความรู

ความเขาใจตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542  และมีความรูความเขาใจใน        

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานกอนเขาสูกระบวนการปฏิรูปการศึกษาและการพฒันาตอเนื่องเพื่อ

สรางความเขมแข็งในวิชาชพีทัง้ดานความรู  ทักษะ  และเจตคติ  การพัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพ  

ตามแนวปฏิรูปการศึกษาดานการจัดการเรียนการสอน  และการบริหารที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ  

โดยการพฒันาจะใชวธิีการที่หลากหลาย  ไดแก  การพฒันาตนเอง   การพัฒนาโดยกลุมเพื่อนและ

การพัฒนาทัง้โรงเรียน  เปนตน  โดยมีกระบวนการพฒันา / หนวยงานที่รับผิดชอบ  หลักสูตร          

เปาหมายการพัฒนา  ดังนี ้

กระบวนการพฒันา มี 4 ขั้นตอน  ดังนี ้

(1)  ขั้นตอนที ่1  สรางหลักสตูรพัฒนา 

(2)  ขั้นตอนที ่2  สรางเครือขายบุคคลแกนนํา 

(3)  ขั้นตอนที ่3  สรางเครือขายสถานศึกษาแกนนํา 

(4)  ขั้นตอนที ่4  การขยายผลไปยังสถานศกึษาในกลุมโรงเรียนทุกโรง         

ทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ไดมอบหมายใหศูนยปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาระดับจังหวัด/เขตพื้นที ่ 

นํารองปฏิรูปการศึกษารับผิดชอบในการสาํรวจปญหาและความตองการในการพัฒนาประสานการ
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ดําเนนิการพฒันา  โดยมหีนวยงานระดับกรม  และหนวยงานตนสังกดัในระดับจังหวัดเปนพี่เลี้ยง

รวมรับผิดชอบในการดําเนนิการ 

หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดเปน 2 หลักสูตร  คือ 

(1)  หลักสูตรเตรียมความพรอมเขาสูการปฏิรูปการศึกษาสําหรับครูและ        

ผูบริหารสถานศึกษาซึง่ใชชุดอบรมที่สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) เปนผูกําหนด  โดยศูนย

ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาระดบัจังหวัดเขตพื้นที่การศึกษา  ดําเนินการสํารวจความตองการใน

การพัฒนาตามหลักสูตรดังกลาวของบุคลากรจากทุกหนวยงาน  และในระดับเขตพื้นที่การศึกษา   

เพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากรของทกุหนวยงานในจงัหวัดตามความตองการของบคุลากรอยาง

ประสานสอดคลองกัน 

(2)  หลักสูตรสรางความเขมแข็งในวิชาการและวิชาชพี  ไดแก  การจดัทํา

หลักสูตรสถานศึกษา  กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั  การวิจัยชัน้เรียน  การวดั

และประเมินผลผูเรียน  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

วินัย  คุณธรรมและจริยธรรม  เปนตน  โดยหลักสูตรสรางความเขมแข็งประกอบดวย 2 หลักสูตรยอย  

คือ  หลักสูตรพัฒนาสถานศึกษา  และหลักสูตรเฉพาะทาง 

3)  ระบบการปฏิรูประบบควบคุมการประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร          

ทางการศึกษา 

 มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อพฒันาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาให

เปนวิชาชพีชั้นสูง  ผูประกอบวิชาชพีมีความสามารถ  มีจิตวิญญาณของความเปนครู  เปน

แบบอยางของความเปนไทย  มีวิถีชวีิตตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง  เปนผูนาํในการสรางสังคมแหง       

การเรียนรูที่ทนัตอการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันของสังคมโลก 

 คุรุสภาซึ่งเปนสภาครูในกระทรวงศึกษาธกิาร  ไดดําเนนิการควบคุม         

การประกอบวชิาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยไดกําหนดจรรยาบรรณครู  กําหนดมาตรฐาน

ในการประกอบวิชาชพี  เชน  เกณฑมาตรฐานวิชาชพีคร ู เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา  และ

เกณฑมาตรฐานศึกษานิเทศก  และดําเนนิการสงเสริม  และพัฒนาครูใหมีทักษะความสามารถใน

การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชพีที่กาํหนด  และเมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542  ประกาศใชจึงไดเตรียมดําเนนิการตอเนื่องจากงานเดิมทีไ่ดดําเนินการไว  คือ  การ

กําหนดหลกัเกณฑและวธิีการออกใบอนญุาตประกอบวิชาชพีครูซึ่งสามารถดาํเนนิการไดทันทีที่

กฎหมายกาํหนดและการแกไขปรับปรุง  พระราชบัญญัติครู พุทธศกัราช 2488  เพื่อปรับปรุงคุรุสภา



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

 42 

ใหสามารถทาํหนาที่สภาวิชาชีพไดอยางมปีระสิทธิภาพ  โดยไดกําหนดดําเนินการตามแผนปฏิรูป

ระบบควบคุมการประกอบวชิาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาไว  ดังนี ้

(1)  พัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(2)  ควบคุมการประกอบวิชาชีพครูและบคุลากรทางการศึกษา 

(3)  การรับรองความรูและประสบการณวชิาชีพทางการศึกษา 

(4)  รับรองความชาํนาญในการประกอบวิชาชพีครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(5)  พัฒนาองคกรวิชาชพีครู 

4)  ระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีเปาหมายสําคัญในการวางระบบการบรหิารงานบุคคลเพื่อใหการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีคุณภาพ  และไดมาตรฐานตามรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.….  โดยศึกษา  กําหนด  จัดทําหลักเกณฑที่เกี่ยวของกบัระบบ

บริหารงานบุคคลแลว  เชน  หลักเกณฑการประเมินเลื่อนตําแหนง  กาํหนดหลักเกณฑมาตรฐาน

อัตรากําลังขาราชการครูในสถานศกึษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา  เปนตน  นอกจากนี้ไดแกไข  

ปรับปรุงรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.….เสนอตอ

คณะรัฐมนตรี 

2.3.4  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

 ดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ปงบประมาณ 2545 

 กระทรวงศึกษาธิการจะเรงรัดดําเนินการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณของ      

รัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542  และนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา  เมื่อวนัที ่26 กุมภาพนัธ 2544  เพือ่พัฒนา

สังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรูใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันที่จะเรยีนรู  และ

ฝกอบรมไดตลอดชีวิตและมีปญญาเปนทุนไวสรางงาน  สรางรายได  และนําประเทศใหรอดพน

จากวกิฤติเศรษฐกิจและสงัคม  โดยยึดหลักการศึกษาสรางชาต ิ สรางคน  และสรางงาน  ดังนี ้

1)  เรงใหการดําเนนิงานปฏรูิประบบและโครงสรางการบริหารการศึกษา  

ศาสนาและวฒันธรรมเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

2)  เรงปฏิรูประบบบริหารจดัการศึกษาทกุระดับทุกประเภท  ตั้งแตระดับปฐมวัย

ถึงระดับอุดมศึกษาโดยเนนใหเกิดคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และความเที่ยงธรรม 

3)  พัฒนาระบบเทคโนโลยทีางการศึกษาและเครือขายสารสนเทศเพือ่เพิ่มและ

กระจายโอกาสทางการศึกษาใหคนไทยทั้งในเมืองและชนบท 
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4)  จัดใหมวีิทยาลัยชมุชน  โดยเฉพาะในจงัหวัดที่ยงัขาดแคลนสถาบนัอุดมศึกษา 

5)  สงเสริมและสนับสนุนใหทุกฝายรวมรับผิดชอบการจดัการศึกษาและฝกอบรม

โดยรัฐเปนผูวางระบบ  นโยบาย  กํากับคุณภาพมาตรฐาน  สนับสนนุและระดมทรัพยากร  เตรียม

ความพรอมใหองคการปกครองสวนทองถิ่น  เอกชน  เครือขายครอบครัว  และอื่นๆ รวมทั้งการจดั

การศึกษาเพื่อคนพิการทพุพลภาพและผูดอยโอกาส 

6)  สนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยการศกึษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

7)  สงเสริมใหเกิดบูรณาการทางการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   และกีฬา   

ในการใหการศึกษา  อบรมแกเด็กและเยาวชน 

8)  ปฏิรูปการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  หลักการเรียนรูดวยตนเอง        

และหลักการเรียนรูตลอดชีวติเนนพลังความคิดสรางสรรค  การสรางนสัิยรักการอาน  การจัดใหมี

หองสมุด  ศูนยการเรียนรู  ชมุชน  และสื่อการเรียนรูตางๆ อยางทัว่ถึง 

9)  สงเสริมวิชาชีพครูใหมีศกัดิ์ศรีเปนที่ยอมรับนับถือ  และไววางใจจากสาธารณชน  

รวมทัง้พัฒนาและผลิตครูที่มีคุณภาพและคุณธรรม 

10)  ปรับปรุงหลักสูตรการศกึษาเพื่อใหเดก็และเยาวชนมีวินยั  รักงานและทํางาน

เปน 

11)  ใหโอกาสแกผูสําเร็จการศึกษาภาคบงัคับหรือมัธยมปลาย  ผูวางงาน  และ       

ผูสูงอายุไดฝกงานอาชพีอยางนอย 1 อาชพี  พรอมทั้งสงเสริมใหเปนผูประกอบอาชีพอิสระได 

12)  ปฏิรูปการอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพยิง่ขึ้น  และพัฒนาถงึระดับปริญญาตรี 

เพื่อตอบสนองตอภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  และภาคบริการรวมทัง้สนับสนนุใหผูเรียนไดฝกทกัษะ

ในสถานประกอบการ 

 

2.4  สภาพการบริหารงานบุคคลของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

พันธกิจของสาํนักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชงิเทรา  (สํานกังานการประถมศึกษา

จังหวัดฉะเชงิเทรา.  2546 : เอกสารลําดับที ่2/2546) 

1)  จัดการศึกษาใหประชากรในวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคน  มีคุณภาพ  และ

คุณลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

2)  พัฒนาคร ู บุคลากรทางการศึกษาทุกคนใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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3)  จัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ปลูกฝงใหเปนคนดีมีคณุธรรม  

ดํารงความเปนไทย 

4)  พัฒนาระบบบริหารจัดการเนนการมสีวนรวม  และเพิ่มประสทิธิภาพใน        

การปฏิบัติงาน 

จากพนัธกิจของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  ดังกลาว  จึงไดกําหนด     

ยุทธศาสตรและเปาหมายการใหบริการในปงบประมาณ 2546  ดังนี ้

ยุทธศาสตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถปฏิบัตงิานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

เปาหมายการใหบริการ 

1)  พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  ใหมีความรู  ความสามารถ  และ

มีความกาวหนาในวิชาชีพ 

(1)  จัดอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการปฏิบัตงิานเพื่อการเรยีนการสอนตางๆ 

(2)  สงเสริมครูและบุคลากรเขารับการอบรม  ตามความสนใจของตนเองและ

หนวยงาน 

(3)  สงเสริมสนับสนนุการดูงานโรงเรียนตนแบบ  แหลงเรียนรู 

(4)  สงเสริมการวิจัย  พัฒนางานในหนาที ่

2)  สงเสริมกิจกรรม  รณรงค  เสริมสราง  จริยธรรมขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

(1)  การรวมกจิกรรมทางศาสนา 

(2)  สรางแกนนําดานคุณธรรม  จริยธรรม 

(3)  ฟนฟูกจิกรรมคายพักแรมเพื่อพฒันาผูบังคับบัญชาลกูเสือ  เนตรนารี   

และยุวกาชาด 

(4)  มาตรการ 3 ป. (ปอง  ปราม  ปราบ)  เพื่อสงเสริมและพัฒนาวินยั 

3)  จัดกิจกรรมเสริมสรางความมัน่คงในครอบครัวใหครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทุกคน 

(1)  สงเสริมการทํางานใกลบาน 

(2)  จัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตและบุคลากรทาง     

การศึกษา 
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(3)  สรางความสัมพนัธและความอบอุนระหวางครอบครัวของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา   

 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ถวัลย  ทองม ี (2523 : 9)  ไดทําการวิจัยเรื่อง “การบริหารบุคลากรในโรงเรียน

ประถมศึกษา  สังกัดสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวัดนครปฐม”  ผลการวิจยัสรุปไดวา  การ

บริหารงานบุคคลมีปญหาในเรื่อง  การคัดเลือกบุคลากรไมตรงกับความตองการของโรงเรียน  การ

จัดสวัสดิการตางๆ ลาชาและไมดีเทาที่ควร  ขาดการสนบัสนุนจากบุคลากรภายนอก  การใหบริการ

ดานตางๆ      แกบุคลากรพนจากตําแหนงลาชา 

สังเวียน  ตังคณาพร  (2538)  ไดศึกษาการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานบคุคล

ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ  เขตการศึกษา 

12  พบวา  การบริหารงานบคุคลที่โรงเรียนจัดเหมาะสมแลว  ไดแก  การแสวงหาบุคคล  การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน  การพัฒนาบุคคล  และการใหพนจากงาน  สวนสิ่งที่ควรจัดทําหรือ

ปรับปรุงแกไข  ไดแก  การกาํหนดอัตรากําลังครู  การจัดสรรงบประมาณ  การเบิกจายคาเชาบาน  

และพฤติกรรม การสอน 

สมปอง  นิลลวน  (2531 : 75)  ไดวิจัยเรื่อง  ปญหาการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร         

โรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา  ไดกําหนดตวัแปรวัยวฒุ ิ 

ประสบการณในตําแหนง  และขนาดของโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน  จํานวน 226 คน  ผลการวิจัย

ของปญหาในดานการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้เนื่องมาจากขาดงบประมาณใน 

การฝกอบรมอยางตอเนื่อง  บุคลากรขาดความกระตือรือรน  การนเิทศการศึกษาไมประสบผลสําเร็จ  

ขาดการวางแผนและไมพัฒนาอยางตอเนือ่ง 

สงวน  อินตะจวง  (2529 : 43)  ไดวิจัยเรื่อง  ความตองการและปญหาในการพัฒนาครู

ประถมศึกษา  สังกัดสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวัดแพร  ผลการวจิัยพบวา  ครูปฏิบัติงานใน

โรงเรียนที่มีขนาดตางกนั  อายุราชการตางกนั  มีปญหาในการพัฒนาครูประถมศึกษาแตกตางกนั

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 

อุบล  รักการงาน  (2531)  ไดทําการวิจัยเรื่อง “การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน        

ประถมศึกษาขนาดเล็ก  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสงักัดสํานักงานการการประถมศึกษา

จังหวัดเขตการศึกษา 1”  พบวา  ดานการสรรหาบุคลากรมุงปฏิบัติในเรื่องการจัดบุคลากรเขา
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ปฏิบัติงาน  โดยใหเกิดความพึงพอใจมากที่สุดเนนการใหความเอาใจใสดูแลทุกขสุขของบุคลากร  

และการอํานวยความสะดวกในการขอรับสวัสดิการทีท่างราชการจัดให  ดานการพฒันาบุคลากรใช

กิจกรรมการอบรมโดยจัดสงบุคลากรไปเขารับการอบรมตามโครงการตางๆ  ดานการใหบุคลากร

พนจากงานถอืปฏิบัติตามขั้นตอนทางราชการ 

ไวลา  พิสมยรมณ  (2543 : ง)  ไดศึกษาความตองการในการพัฒนางานบุคลากรของ 

ขาราชการในสํานักงานสามัญศึกษาจงัหวัด  เขตการศึกษา 12  พบวา 

1)  ความตองการในการพฒันาบุคลากรของขาราชการในสํานกังานสามัญศกึษา

จังหวัด  เขตการศึกษา 12  ใน 4 ดาน  คือ  การสรรหา  การพัฒนา  การธํารงรักษา  และการพน

จากงาน  โดยรวมมีความตองการอยูในระดับมาก  เมื่อวิเคราะหเปนรายดาน  ปรากฏวา  มีความ

ตองการระดับมากทุกดาน 

2)  ผลการเปรยีบเทียบความตองการในการพัฒนาบุคลากรของขาราชการใน

สํานักงานสามัญศึกษาจงัหวัด  เขตการศึกษา 12  ใน 4 ดาน  จําแนกตามประสบการณในการ

ทํางาน  พบวา  ขาราชการทีม่ีประสบการณในการทํางานตางกัน  มีความตองการในการพัฒนา

บุคลากรโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิต ิ ยกเวนดานการธํารงรักษา  

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิต ิ (p < .05) 

สโลน  (Sloane, 1983 : 38-A)  ไดติดตามผลการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนแหง         

รัฐไมอามี ่ ซึ่งผานการอบรมระยะสั้น  โดยการพิจารณาจากความรูที่ไดรับทัศนคติทีป่รากฏและ         

การปฏิบัติงานเฉพาะอยางเปรียบเทียบกบัตัวอยางอีกกลุมหนึ่งซึ่งไมไดผานการอบรม  แตไดรับการ

สนับสนนุใหศกึษาสาระของการฝกอบรมจากเอกสารตางๆ ผลการศึกษาวิจยัพบวา  กลุมผูบริหาร  

โรงเรียนที่ผานการฝกอบรมไดรับความรูในเร่ืองการปฏิบตัิงานมากขึ้น  และมีทัศนคติเปลี่ยนไปใน 

ทางบวกซึ่งสงผลสําเร็จในการทํางานรวมทั้งมทีัศนะในการปฏิบัติงานเฉพาะและสามารถนําไปใช

อยางไดผล  สวนกลุมผูบริหารโรงเรียนที่ไดรับการสงเสรมิใหศึกษาสาระของการฝกอบรมดวยตนเอง  

มีแนวโนมที่จะไดรับความรูเปลี่ยนแปลงทศันคติ  และมีทักษะการปฏบิัติงานเฉพาะอยางนอยกวา         

ผูบริหารที่ผานการฝกอบรมโดยเฉพาะ 

วารเรน  (Warren, 1974)  ไดทําการวิจัยเรื่องแนวปฏิบตัิในการสงเสริมครูประจําการ

โดยการสอบถามครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียน  ระดับ 5-9  จากทกุรัฐของสหรัฐอเมรกิาพบวา 

1)  ควรปรับปรุงโครงการใหเหมาะสมกับความตองการของครูแตละคน 

2)  ควรมีกระบวนการประเมินความตองการและความสนใจของครูเปนรายบุคคล

เพื่อนาํไปพิจารณาสําหรับการจัดการศึกษาในโอกาสตอไป 
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3)  ควรใหครูมีโอกาสรวมในการจัดทําแผนเสนอวิธีการจัดสงเสริมครูประจําการดวย 

4)  ควรกําหนดจุดมุงหมายเฉพาะอยางในการจัดแตละครั้ง 

5)  ควรจัดสงเสริมครูประจําการพิเศษนอกเหนือจากวันเปดภาคเรียน 

6)  ควรใชเทปบันทกึภาพในการฝกฝนแบบจุลภาคดวย 

7)  ควรมีการจัดและประเมินผลใหสอดคลองกับจุดมุงหมายทีว่างไว 

8)  ควรจัดวางโครงสรางใหเหมาะสมกับความตองการทีจ่ะนําไปใชจริงๆ 

ฮารริส  (Harris, 1979)  ไดทําการวิจยัเรื่อง  หนาที่ของผูบริหารบุคคลในระบบโรงเรียน

ประถมศึกษา  รัฐมิสซูร่ี  ผลการวิจยัสรุปวา  หนาที่ความรับผิดชอบของโรงเรียนประถมศึกษา      

ทางดานบริหารบุคคลประกอบดวยกระบวนการที่สาํคญั 11 ประการ  คือ  การวางแผนกาํลังคน, 

การสรรหา, การคัดเลือก, การนําเขาสูหนวยงาน, การประเมินผลการปฏิบัติงาน, การพัฒนา,        

คาตอบแทนหรือส่ิงจูงใจ, การไกลเกลี่ยปญหาดานบุคคล, ความมัน่คงในงาน, การปฏิบัติงาน        

ตอเนื่องและการใหขอมูลขาวสารเกีย่วกับบุคคล 

 

2.6  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ตาราง 2  การสังเคราะหกรอบเนื้อหาการวิจัยจากทฤษฎีตางๆ ดังนี ้

 
  

กระบวนการบริหารงานบุคคล 

Beach Castetter เมธ ี

ปลันธนานนท 

นพพงษ    

บุญจิตราดุลย 

ขอบขาย       

การบริหารงาน

บุคคลที่ใชวิจยั   

ในครั้งนี ้

1. การคัดเลือก

บุคคลเขา

ทํางาน 

2. การจัด            

ปฐมนิเทศแก

บุคคลที่เขามา

ทํางานใหม 

1. การวางแผน

กําลังคน  

 

2. การสรรหา  

 

 

1. การวางแผน

กําลังคน 

 

2. การเสาะหา

บุคลากร 

 

1. การคัดเลือก

และการสรร

หาบุคลากร 

2.  การ

บํารุงรักษา

บุคลากร 

 

1. การวางแผน

และการสรร

หาบุคลากร 

2. การธํารง

รักษา

บุคลากร 
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ตาราง 2 (ตอ)  การสังเคราะหกรอบเนื้อหาการวิจยัจากทฤษฎีตางๆ ดังนี ้
  

กระบวนการบริหารงานบุคคล 

Beach Castetter เมธ ี

ปลันธนานนท 

นพพงษ    

บุญจิตราดุลย 

ขอบขาย        

การบริหารงาน

บุคคลที่ใชวิจยั    

ในครั้งนี ้

3. การจัดฝกอบรม 

 

 

4. การสรางภาวะ      

ผูนําขึ้นในตัว

บุคคล 

5. การประเมนิผล

การปฏิบัติงาน 

 

6. การฝกงานและ 

แกไขปรับปรุง 

ขอบกพรอง 

3. การคัดเลือก  

 

 

4. การนําบุคคล

เขาสู         

หนวยงาน  

5. การ

ประเมินผล

การ

ปฏิบัติงาน  

6. ส่ิงตอบแทน  

 

 

3. การคัดเลือก

บุคลากร 

 

4. การจูงใจ

บุคลากรเขา

สูหนวยงาน 

5. การประเมนิ

คาการ

ปฏิบัติงาน

บุคลากร 

6. การพัฒนา

บุคลากร 

 

3. การพัฒนา

บุคลากร 

 

4. การให

บุคลากรพน

จากงาน 

3. การฝกอบรม

และการพัฒนา

บุคลากร 

4. การใหพน

จากงาน 

 

7.  การใหคําแนะนาํ 

แกผูปฏิบัติงาน 

8.  การให              

ขอเสนอแนะแก    

ผูมีอํานาจในการ  

เพิ่มเงินเดือน  

เลื่อนขั้น  เลื่อน

ตําแหนง  การ

โอน  การยาย  

และการใหออก 

7. การพัฒนา 

 

8. การเจรจา        

ไกลเกลี่ย         

ขอขัดแยง 

7. การตอบแทน

บุคลากร 

8. สวัสดิการ 
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ตาราง 2 (ตอ)  การสังเคราะหกรอบเนื้อหาการวิจยัจากทฤษฎีตางๆ ดังนี ้

 
  

กระบวนการบริหารงานบุคคล 

Beach Castetter เมธ ี

ปลันธนานนท 

นพพงษ    

บุญจิตราดุลย 

ขอบขาย       

การบริหารงาน

บุคคลที่ใชวิจยั   

ในครั้งนี ้

9. การนํากฎ  ระเบียบ

ตางๆ ออกใชและ    

ดูแลใหเปนไปตาม

กฎและระเบียบนั้น 

10. การแจงและชี้แจง

นโยบายการ

ปฏิบัติงานใหแก

บุคคลผูปฏิบัติงาน

ทราบ 

 9. ความมัน่คง

ในการ     

ปฏิบัติงาน  

 

 10. การ

ใหบริการ

ตอเนื่อง  

 

9. การ

ใหบริการที ่   

ตอเนื่องแก

บุคลากร 

  

11. การเสนอ           

ขอคิดเห็นของ         

ผูปฏิบัติงานให        

ผูบังคับบัญชา       

ชั้นสูงทราบ 

12. การสรางแรงจูงใจ    

ใหแกบุคคล           

ผูปฏิบัติงาน 

13. การจัดสวสัดิการ

และหลักประกัน      

ในการทํางาน 

11. การ

ใหบริการ       

ขอมูล        

ขาวสาร 
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สรุปกรอบแนวคิดการบริหารงานบุคคลของนักวิชาการตางๆ หลายทานมีภาระกิจ           

งานหลกัที่คลายคลึงกันและผูบริหารจะตองศึกษาทาํความเขาใจใหละเอียดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจัดการที่ดีซึง่งานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเสนอกรอบแนวคิดการบริหารงานบุคคลในสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน 4 ดาน  โดยศึกษาสภาพ  ปญหา  และแนวทางการบริหารงานบุคคล  ดังนี้คือ 

1)  สภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาใน 4 ดาน  คือ 

(1)  การวางแผนและการสรรหาบุคลากร 

(2)  การธาํรงรักษาบุคลากร 

(3)  การฝกอบรมและการพฒันาบุคลากร 

(4)  การใหพนจากงาน 

2)  ปญหาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาใน 4 ดาน  คือ 

(1)  การวางแผนและการสรรหาบุคลากร 

(2)  การธาํรงรักษาบุคลากร 

(3)  การฝกอบรมและการพฒันาบุคลากร 

(4)  การใหพนจากงาน 

3)  แนวทางการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาใน 4 ดาน  คือ 

(1)  การวางแผนและการสรรหาบุคลากร 

(2)  การธาํรงรักษาบุคลากร 

(3)  การฝกอบรมและการพฒันาบุคลากร 

(4)  การใหพนจากงาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


