การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (แกวปญญาอุปถัมภ)
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

สิทธิ์ กาวิละ
ผูอํานวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ

โรงเรียนเทศบาล 5 (แกวปญญาอุปถัมภ)
สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ก

กิตติกรรมประกาศ
การดําเนินการวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาอันดียิ่งของ นายไตรวุฒิ
ศรีวรรณยศ ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา ที่ไดใหขอเสนอแนะใหคําปรึกษา เพื่อแกไขขอบกพรองตางๆ
มาโดยตลอด ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
ขอกราบขอบพระคุ ณ คณะผู เ ชี่ ย วชาญทุ ก ท า น ดร.เอกชั ย ผาบชั ย รองผู อํ า นวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 นายจําเนียร ไตรมาส ผูอํานวยการโรงเรียนบาน
สามสบ วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม นายยุทธจักร
เขียวอาย ผูอํานวยการโรงเรียนบานสักสันเวียงใหม วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย นายสืบศักดิ์ พรหมแยม ผูอํานวยการโรงเรียนบานสันปาสัก วิทยฐานะ
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ที่ไดใหความรูใหคําแนะนําและความ
ปรารถนาดีตลอดระยะเวลาในการศึกษา
ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (แกวปญญาอุปถัมภ)
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ไดกรุณาใหความรวมมือใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบคุ ณ นายไมตรี สุ ข สอน ครู โ รงเรี ย นเทศบาล 2 (แม ต๋ํ า ดรุ ณ เวทย ) วิ ท ยฐานะ
ชํ า นาญการพิ เ ศษ และนางกอบกุ ล ตระกู ล สั น ติ ไ มตรี รองผู อํ า นวยการโรงเรี ย นเทศบาล 2
(แมต๋ําดรุณเวทย) วิทยฐานะชํานาญการ ที่กรุณาใหความชวยเหลือ และใหคําแนะนําเปนอยางดี
ทายนี้ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวที่มีสวนชวยสงเสริมสนับสนุน และใหกําลังใจดวยดี
เสมอมา

สิทธิ์ กาวิละ

ข

เรื่อง
ชื่อผูวิจัย
ตําแหนง
สังกัด

: การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตนของครู
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (แกวปญญาอุปถัมภ)
: สิทธิ์ กาวิละ
: ผูอํานวยการสถานศึกษา
: โรงเรียนเทศบาล 5 (แกวปญญาอุปถัมภ) กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
บทคัดยอ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน
เพื่อนํามาตรฐานการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใชในการ
ประเมิ นประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน และเพื่อสอบถามความพึ งพอใจของครูและบุ คลากร
ทางการศึกษาที่มีตอการใชแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของโรงเรียน
เทศบาล 5 (แกวปญญาอุปถั ม ภ) โดยทํา การศึก ษากั บครูและบุคลากรทางการศึ ก ษา จํา นวน
16 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาที่ไมใชผูบริหารสถานศึกษาและผูแทนครู จํานวน 7 คน ซึ่ง
ล ว นเป น กลุ ม ประชากรจริ ง เก็ บรวบรวมขอมู ลโดยใช แบบประเมินและแบบสอบถาม ทํา การ
วิเคราะหขอมูลดวยคา รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอขอมูลโดยใชตาราง
ประกอบอธิบาย และพรรณนาวิเคราะห
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน
ผู วิ จั ย ได ทํ า การศึ ก ษาผลการพั ฒ นามาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน และการปฏิ บั ติ ต น
พบวาทางโรงเรียนเทศบาล 5 (แกวปญญาอุปถัมภ) ไดแบบใชประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติตนของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูง มีความเชื่อมั่น (Reliability)
อยางนาเชื่อถือ เทากับ 0.86 แบงออกเปน 6 มาตรฐานดังนี้
1.1 มาตรฐานดานการรวมกิจกรรมสวนรวมทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
มีตัวชี้วัด 5 รายการ
1.2 มาตรฐานดานการประพฤติตามจรรยาบรรณครู มีตัวชีว้ ัด 9 รายการ
1.3 มาตรฐานด า นการปฏิ บั ติ ง านสอดคล อ งกั บ นโยบาย และให ค วามร ว มมื อ
กับหัวหนาฝาย มีตัวชี้วัด 8 รายการ

ค

1.4 มาตรฐานดานการปฏิบัติงานพิเศษอยางลําบากตรากตรําเปนที่ยอมรับทั้งในและ
นอกสถานศึกษา มีตัวชี้วัด 10 รายการ
1.5 มาตรฐานดานการปฏิบัติหนาที่เวรประจําวัน มีตัวชี้วัด 6 รายการ
1.6 มาตรฐานดานคุณธรรมจริยธรรมของความเปนครูมืออาชีพ มีตัวชี้วัด 8 รายการ
2. ผลการนําแบบประเมินมาตรฐานไปใชประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา สรุปผลไดดังนี้
2.1 ดานการรวมกิจกรรมสวนรวมทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา พบวา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีผลการประเมินเฉลี่ยตั้งแต เดือนตุลาคม 2549 ถึง เดือนมีนาคม 2552 คิด
เปนรอยละ 92.02
2.2 ดานการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครู พบวา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีผลการประเมินเฉลี่ยตั้งแต เดือนตุลาคม 2549 ถึง เดือนมีนาคม 2552 คิดเปน รอยละ
95.01
2.3 ดานการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย และใหความรวมมือกับหัวหนาฝา ย
พบวา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการประเมินเฉลี่ยตั้งแต เดือนตุลาคม 2549 ถึง เดือน
มีนาคม 2552 คิดเปนรอยละ 93.54
2.4 ดานการปฏิบัติงานพิเศษอยางลําบากตรากตรํา เปนที่ยอมรับทั้งในและนอกสถาน
ศึกษา พบวา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการประเมินเฉลี่ยตั้งแต เดือนตุลาคม 2549 ถึง
เดือนมีนาคม 2552 คิดเปนรอยละ 91.91
2.5 ดานการปฏิบัติหนาที่เวรประจําวัน พบวา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการ
ประเมินเฉลี่ยตั้งแต เดือนตุลาคม 2549 ถึง เดือนมีนาคม 2552 คิดเปนรอยละ 90.99
2.6 ดานคุณธรรมจริยธรรมของความเปนครูมืออาชีพ พบวา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีผลการประเมินเฉลี่ยตั้งแต เดือนตุลาคม 2549 ถึง เดือนมีนาคม 2552 คิดเปน รอยละ
92.36
2.7 ผลสรุปการนําแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2549 ถึง เดือนมีนาคม 2552 คิดรวม 6 มาตรฐาน พบวาครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ผลการประเมินเฉลี่ยรวม 6 มาตรฐาน เปนรอยละ 92.63
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอแบบประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนสรุปผลไดดังนี้
3.1 ด านการร วมกิจกรรมสวนรวมทั้งภายใน และภายนอกสถานศึ กษา พบวา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ง

3.2 ดานการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครู พบวา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
3.3 ดานการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย และใหความรวมมือกับหัวหนาฝาย
พบวา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
3.4 ด า นการปฏิ บั ติ ง านพิ เ ศษอย า งลํ า บากตรากตรํ า เป น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง ใน
และนอกสถานศึกษา พบวา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
3.5 ดานการปฏิบัติหนาที่เวรประจําวัน พบวา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก
3.6 ดานคุณธรรมจริยธรรมของความเปนครูมืออาชีพ พบวา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
3.7 ผลสรุ ปความพึงพอใจของครู และบุคลากรทางการศึก ษาที่มีตอแบบประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนโดยภาพรวมทั้ง 6 มาตรฐาน พบวามีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก

บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและความเปนมา
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2542 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พุทธศักราช 2545 ไดกลาวถึงความมุงหมาย และการจัดการศึกษาตองเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษย ที่สมบูรณทั้ง รางกาย จิ ตใจ สติปญญา ความรู และคุ ณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํ า รงชี วิ ต สามารถอยู รว มกับ ผูอื่ น ได อย า งมี ค วามสุข เป น คนเก ง คนดี และมี ค วามสุ ข
มี ก ระบวนการเรี ย นรู มุ ง ปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ที่ ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย
ความเสมอภาค รู จั ก รั ก ษาผลประโยชน ข องส ว นรวมและประเทศชาติ ส ง เสริ ม ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล รูจัก
อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเอง และเรียนรู
ตลอดชี วิ ต โดยมี ก ารกระจายอํ า นาจสู เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษา และองค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น มีการกําหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งสงเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง
หนังสือคูมือประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา, 2549:
115 -116) ได ร ะบุ ถึ ง ข อ บั ง คั บ คุ รุ ส ภา ว า ด ว ยมาตรฐานวิ ช าชี พ และจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ
พ.ศ. 2548 โดยไดรวบรวม คําจํากัดความทางการศึกษาไวอยางหลากหลาย ซึ่งลวนเปนประโยชน
ตอการเรียนรูและการศึกษาเปนอยางยิ่ง เชน
“วิ ช าชี พ ” หมายความว า วิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาที่ ทํ า หน า ที่ ห ลั ก ทางด า นการเรี ย น
การสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ รวมทั้งการรับผิดชอบ การบริหาร
สถานศึ ก ษา ในสถานศึ ก ษาปฐมวั ย ขั้ น พื้ น ฐานและอุ ด มศึ ก ษาที่ ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาทั้ ง ภาครั ฐ
และเอกชน การบริหารการศึกษาตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาใหบริการหรือการปฏิบัติงาน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศและการบริหารการศึกษาในหนวยงาน
การศึกษาตาง ๆ
“ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา” หมายความว า ครู ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
และบุคลากรทางการศึกษาอื่นซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2546
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“ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา” หมายความว า บุ ค คลซึ่ ง ประกอบวิ ช าชี พ หลั ก
ทางการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย
ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน
“ผูบริหารศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารศึกษาภายใน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากวา
ปริญญาทั้งภาครัฐและเอกชน
“มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและ
คุณภาพที่พึงประสงคในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตอ งประพฤติ ปฏิ บั ติ ตาม ประกอบด ว ยมาตรฐานความรู และประสบการณ วิ ช าชี พ มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน
“มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ” หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับความรู
และประสบการณในการจัดการเรียนรู หรือ การจัดการศึกษาซึ่งผูตองการประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาตองมีเพียงพอ ที่สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพได
“มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน” หมายความว า ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะหรื อ
การแสดงพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง านและการพั ฒ นางาน ซึ่ ง ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
ตองปฏิบัติตาม เพื่อใหเกิดผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายการเรียนรู หรือการจัดการศึกษา
รวมทั้งตองฝกฝน ใหมีทักษะหรือความชํานาญสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
“มาตรฐานการปฏิ บั ติ ต น” หมายความว า จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ที่ กํ า หนดขึ้ น เป น
แบบแผนในการประพฤติตน ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและ
สงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนที่เชื่อถือศรัทธา
และผูรับบริการและสังคม อันจะนํามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ
ในฐานะผูวิจัย ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (แกวปญญา
อุปถัมภ) ตั้งแตวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2549 ไดตระหนักถึงหลักการบริหารกิจการของสถานศึกษา
ใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ ใชหลักการบริหารดวยแผนกลยุทธโดยเนน
การมีสวนรวมใหสอดคลองความตองการของชุมชน และทองถิ่น โดยกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
เปาหมายของสถานศึกษา จัดทําโครงสรางและระบบบริหารงานดานวิชาการ ดานแผนงานและ
งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป โดยใหบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกมีสวนรวมในการบริหารจัดการ มีคําสั่งมอบหมายงาน มีผูรับผิดชอบอยางชัดเจน ยึดใน
หลักกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย ของสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
เปนแนวทางหลักการบริหาร

-3-

พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2542 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พุ ท ธศั ก ราช 2545 มาตรา 39 ได ก ระจายอํ า นาจการบริ ห ารจากส ว นกลางไปยั ง สถานศึ ก ษา
ทั้งทางดานวิชาการ แผนงบประมาณ บุคคล และการบริหารทั่วไป ไปสูหนวยงานภาคปฏิบัติ
การบริ ห ารงานบุ ค คลเป น ภาระงานที่ สํ า คั ญ ด า นหนึ่ ง ที่ มี ส ว นทํ า ให ก ารจั ด การศึ ก ษาสํ า เร็ จ
มี คุ ณ ภาพประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลสอดคล อ งสนองเจตนารมณ ข องพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ
การที่ จ ะบริ ห ารให บุ ค ลากรส ว นใหญ ใ นโรงเรี ย นได มี ค วามตั้ ง ใจ ศรั ท ธา อุ ทิ ศ เวลา
ดวยการปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพนั้น เปนการยากตอการบริหาร ดังนั้น ผูวิจัยจึงคิดที่จะพัฒนา
มาตรฐาน ในการควบคุ ม ดูแล อํา นวยความชว ยเหลือใหบุคลากรทํ า งานอยางมี ความสุ ขและ
เต็ ม ศั ก ยภาพ ซึ่ ง เป น ที่ ม าในการพั ฒ นามาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน และมาตรฐานปฏิ บั ติ ต น
ของบุคลากรในโรงเรียนเทศบาล 5 (แกวปญญาอุปถัมภ) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (แกวปญญาอุปถัมภ)
2. เพื่อนํามาตรฐานการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปใชในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของโรงเรียนเทศบาล 5 (แกวปญญาอุปถัมภ)
3. เพื่ อ สอบถามความพึ ง พอใจของครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี ต อ การใช
แบบประเมิ น มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน และมาตรฐานการปฏิ บั ติ ต นของโรงเรี ย นเทศบาล 5
(แกวปญญาอุปถัมภ)
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดแบงขอบเขตการวิจัย ออกเปน 3 ดานคือ
1. ดานประชากร
ประชากรที่ ใชในการดําเนินการวิจัย ได แก ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํา นวน
16 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาที่ไมใชผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (แกวปญญา
อุปถัมภ) จํานวน 7 คน
2. ดานเนื้อหา
ผู วิ จั ย ได กํ า หนดมาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านและมาตรฐาน
การปฏิบัติตน แบงออกเปน 6 มาตรฐาน คือ
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2.1 มาตรฐานดานการรวมกิจกรรมสวนรวมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีการ
ประเมินตัวชี้วัด 5 ดาน ดังนี้
2.1.1 การรวมกิจกรรมภายในสถานศึกษา
2.1.2 การรวมกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา
2.1.3 การอุทศิ ตนในการรวมกิจกรรมในเวลาราชการ
2.1.4 การอุทศิ ตนในการรวมกิจกรรมนอกเวลาราชการ
2.1.5 การไมเอาเปรียบเพื่อนรวมงานทัง้ ภายใน และภายนอกสถานศึกษา
2.2 มาตรฐานดานการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณครู มีการประเมินตัวชีว้ ัด 9
ดานดังนี้
2.2.1 ครูตองรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใสชว ยเหลือ สงเสริมให
กําลังใจ ในการศึกษาเลาเรียนโดยเสมอหนา
2.2.2 ครูตองตั้งใจอบรมสั่งสอนฝกฝนสรางเสริม ความรูทักษะนิสัยทีถ่ ูกตอง
ดีงามใหแกศิษยอยางเต็มความสามารถ
2.2.3 ครูตองประพฤติ ปฏิบัติตน เปนแบบอยางที่ดี ทั้งกาย วาจา ใจ
2.2.4 ครูตองไมทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญงอกงามในทุกดานของศิษย
2.2.5 ครูตอ งไมหาผลประโยชนใดใดจากศิษย
2.2.6 ครูยอมพัฒนาตนเองใหทนั ตอความเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน
2.2.7 ครูยอมรักและศรัทธา วิชาชีพครู เปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
2.2.8 ครูพึงชวยเหลือเกื้อกูลครู และทุกคนอยูจนเปนนิสัย
2.2.9 ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูน ําในการอนุรักษ และพัฒนาภูมปิ ญญาและ
วัฒนธรรมไทยอยูเสมอ
2.3 มาตรฐานดานการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย และใหความรวมมือกับ
หัวหนาฝาย มีการประเมินตัวชี้วัด 8 ดานดังนี้
2.3.1 การใหความรวมมือกับหัวหนาฝายอยางสม่ําเสมอ
2.3.2 ไมแสดงกิริยาอาการตอตานการทํางานของหัวหนาฝาย
2.3.3 ความมีน้ําใจตอเพื่อรวมงาน
2.3.4 การพูดจา พูดดี มีสัมมาคารวะ
2.3.5 ไมสรางความแตกแยก
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2.3.6 ไมชอบการนินทาวาราย ตอวาเพื่อนรวมงาน
2.3.7 มีนวัตกรรมใหมๆ และมีความคิดสรางสรรคเปนประโยชนตอองคกร
2.3.8 สามารถปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงานไดทุกคน
2.4 มาตรฐานดานการปฏิบัติงานพิเศษอยางลําบากตรากตรํา มีผลงานเปนทีย่ อมรับ
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการประเมินตัวชี้วดั 10 ดานดังนี้
2.4.1 มีแผนการจัดการเรียนรู และดําเนินกิจกรรมตามแผน
2.4.2 การฝกซอมเด็กนักเรียนนอกเวลาราชการ หรือเวลาเรียนอยางสม่ําเสมอ
2.4.3 การตกแตงหองเรียน หองพิเศษ ปายนิเทศ
2.4.4 มีความขยันหมั่นเพียร ความเสียสละ
2.4.5 ผลงานเปนทีย่ อมรับจากผูทมี่ ีสวนเกีย่ วของทุกฝาย
2.4.6 การอุทศิ เวลาใหกับสถานศึกษา และราชการ
2.4.7 การหมัน่ เอาใจใส ควบคุมดูแลเด็กทําเวรตอนเชา
2.4.8 การกวดขันนักเรียนดานระเบียบวินยั อยางสม่าํ เสมอ
2.4.9 การควบคุมนักเรียนไปรวมกิจกรรมนอกสถานศึกษา
2.4.10 ผลงานไดรับรางวัลระดับเทศบาล ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ
2.5 มาตรฐานดานการปฏิบัติหนาที่เวรประจําวัน มีการประเมินตัวชี้วดั 6 ดานดังนี้
2.5.1 การควบคุมนักเรียน
2.5.2 ความสม่าํ เสมอในการปฏิบัติหนาที่
2.5.3 การมาปฏิบัติงานประจําวัน
2.5.4 การรับเด็กหนาประตู
2.5.5 การอบรมนักเรียนกอนเขาเรียนภาคเชา
2.5.6 การแตงตัวเหมาะสมกับคําวาครูมืออาชีพ
2.6 มาตรฐานดานคุณธรรมจริยธรรมของครูมืออาชีพ มีการประเมินตัวชีว้ ัด 8 ดาน
ดังนี้
2.6.1 การเปนแบบอยางที่ดใี นการครองตนและการดําเนินชีวิต
2.6.2 พูดจาไพเราะออนหวาน มีปยวาจา
2.6.3 ไมพูดนินทา เสียดสี ใหรายผูอนื่
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2.6.4 ไมพูดใหเพื่อนรวมงานเกิดความแตกความสามัคคี
2.6.5 ทํางานสวนรวมดวยความเขมแข็งและจริงใจ
2.6.6 มีน้ําใจชอบชวยเหลือเพื่อนครูจนเปนนิสยั
2.6.7 ไมเห็นแกตัว และไมเอาเปรียบเพื่อนรวมงาน
2.6.8 เปนคนชอบเสนอตนเองอาสารับผิดชอบงานอยูเสมอ
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินการศึกษา ตัง้ แต วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2549 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2552
นิยามศัพทเฉพาะ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 5
(แกวปญญาอุปถัมภ) เกี่ยวกับดานการรวมกิจกรรมสวนรวมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ดานการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณครู ดานการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย และให
ความรวมมือกับหัวหนาฝาย ดานการปฏิบัติงานพิเศษอยางลําบากตรากตรํา ดานการปฏิบัติหนาที่
เวรประจําวัน และดานคุณธรรมจริยธรรมของครูมืออาชีพ
มาตรฐานการปฏิบัติตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง จรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ ที่ กํ า หนดขึ้ น เป น แบบแผนในการประพฤติ ซึ่ ง ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาโรงเรี ย น
เทศบาล 5 (แกวปญญาอุปถัมภ) ไดปฏิบัติตามเกี่ยวกับดานการรวมกิจกรรมสวนรวมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึ ก ษา ด า นการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณครู ด า นการปฏิ บั ติ ง าน
สอดคลองกับนโยบาย ใหความรวมมือกับหัวหนา ฝา ย ดานการปฏิบัติง านพิเศษอย างลํา บาก
ตรากตรํา ดานการปฏิบัติหนาที่เวรประจําวัน และดานคุณธรรมจริยธรรมของครูมืออาชีพ
ประเมินการปฏิบัติงาน หมายถึง การประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (แกวปญญาอุปถัมภ) ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การประเมินการปฏิบัติตน หมายถึง การประเมินปฏิบัติตน ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (แกวปญญาอุปถัมภ) ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนะสวนบุคคลตอระดับความพึงพอใจของครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 5 (แกวปญญาอุปถัมภ) จํานวน 16 คน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ไมใชผูบริหารสถานศึกษาและผูแทนครู จํานวน 7 คน ที่มีตอแบบ
ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน
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คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาที่ไมใชผูบริหาร
สถานศึกษาและผูแทนครูของโรงเรียนเทศบาล 5 (แกวปญญาอุปถัมภ) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ผลกระทบ หมายถึง ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตน ที่มีตอครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน สถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน และ
ผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ประโยชนที่ไดรับ
1. ไดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
เทศบาล 5 (แกวปญญาอุปถัมภ)
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนไดอยางมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว ิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ โดยเสนอรายละเอียด
ตามหัวตอ ดังนี้
1. การบริหารโดยโรงเรียนเปนฐาน
2. คุณลักษณะของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3. ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานทางการศึกษา
4. แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานทางการศึกษา
5. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
จีระ งอกศิลป (2549 : 44 – 414) ไดกลาวถึงการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School
Based Management: SBM) มีรายละเอียดอยางนาสนใจหลายประเด็น เชน
พระราชบั ญญั ติระเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 นั บว า เป น
กฎหมายที่ปฏิรูปโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งสําคัญของประเทศไทย ที่มุงหวังยกระดับ
การศึกษาของชาติ และจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึงมีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญาและอยูในสังคมอยางมีความสุข ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 โดยเฉพาะอยางยิ่ง
แลวไดกําหนดใหสถานศึกษา เปน นิติบุคคล (มาตรา 35)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (มาตรา 39) ไดกําหนดใหมีการกระจาย
อํานาจไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ดังนี้
1. งานบริหารงานทัว่ ไป
2. งานงบประมาณ
3. งานวิชาการ
4. งานบริหารงานบุคคล
การกระจายอํานาจดังกลาวจะทําใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระในการบริหาร
จัดการตามหลักการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management: SBM)
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ซึ่งจะเปนการสรางรากฐานและความเขมแข็งใหกับสถานศึกษา ไดอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน
และสามารถพัฒนาอยางตอเนื่อง
จากเจตนารมณ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
พ.ศ. 2546 ที่กําหนดใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล โดยใหสถานศึกษามีความเปนอิสระ คลองตัว
สามารถบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาได ส ะดวก รวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามหลั ก การกระจายอํ า นาจ
และการบริหารจัดการศึกษาเบ็ดเสร็จที่สถานศึกษา
ในการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษานั้น มุงกระจายอํานาจการบริหารจากสวนกลาง
ไปยังสถานศึกษาโดยตรง โดยกระจายอํานาจในการตัดสินใจไปใหผูที่อยูใกลชิดผูเรียน นั่นคือ
ไดแก
ผูบริหารโรงเรียน
ครู
ผูปกครอง
และชุมชน ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในการจัดการศึกษาใหมากที่สดุ ซึ่งเปน
แนวคิดในการบริหารในลักษณะที่ใชโรงเรียนเปนฐาน
ดังนัน้ จากแนวคิดดังกลาว จึงกําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. สถานศึกษาขนาดเล็ก (จํานวนนักเรียนไมเกิน 300 คน) ใหมี
จํานวน 9 คน
2. สถานศึกษาขนาดใหญ (จํานวนนักเรียนเกินกวา 300 คน) ใหมี จํานวน 15 คน
องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประกอบดวย
1. ประธานกรรมการ (มาจากผูท รงคุณวุฒิ)
2. กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง
จํานวน 1 คน
3. กรรมการที่เปนผูแทนครู
จํานวน 1 คน
4. กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน
จํานวน 1 คน
5. กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองทองถิน่
จํานวน 1 คน
6. กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา
จํานวน 1 คน
7. กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆ และผูแทนองคศาสนาอืน่ ในเขตพืน้ ที่
สถานศึกษาขนาดเล็ก
จํานวน 1 รูป
สถานศึกษาขนาดใหญ
จํานวน 2 รูป
8. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
สถานศึกษาขนาดเล็ก
จํานวน 1 คน
สถานศึกษาขนาดใหญ
จํานวน 2 คน
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9. ผูอํานวยการสถานศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
บทบาทหน าที่ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ทําหนา ที่กํ ากับ และ
สงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเปนหัวใจ
สําคัญจะชวยทําใหการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) ดําเนินไปดวยดี
การบริ ห ารจั ดการโดยใชโ รงเรีย นเปน ฐานของแตละโรงเรี ย นจึ งไม เ หมื อ นกัน การ
บริ ห ารจั ด การจะอยู ภ ายใต ก ารตั ด สิ น ใจของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แต ล ะ
สถานศึกษา
ดังนั้นรูปแบบการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) พบวา
มีรูปแบบสําคัญ 4 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบที่มผี ูบริหารโรงเรียนเปนหลัก (Administration Control SBM)
2. รูปแบบที่มคี รูเปนหลัก (Professional Control SBM)
3. รูปแบบที่มชี ุมชนเปนหลัก (Community Control SBM)
4. รูปแบบที่มคี รูและชุมชนเปนหลัก (Professional Community Control SBM)
หลักของการบริหารจัดการโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน
1. หลักกระจายอํานาจ (Decentralization)
2. หลักการบริหารตนเอง (Self-Management)
3. หลักการบริหารแบบมีสวนรวมของผูม ีสว นไดสวนเสีย (Participation of
Stakeholders)
4. หลักการพัฒนาทัง้ ระบบ (Whole School Approach)
5. หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability)
ลักษณะสําคัญของโรงเรียนที่บริหารแบบ SBM
1. พันธกิจของโรงเรียนตองชัดเจน สมาชิกมีสวนรวมในการกําหนด
2. รูปแบการบริหารโรงเรียนบริหารและจัดการศึกษาตามสภาพความตองการและความ
จําเปนของโรงเรียน
3. มุมมองเกีย่ วกับมนุษย ใชทฤษฎี Y มองวาผูรว มงานทุกคนเปนคนดี มีความสามารถ
มีความรับผิดชอบสามารถเรียนรูและพัฒนาได
4. การตัดสินใจ ในรูปแบบกระจายอํานาจ โดยคณะกรรมการโรงเรียนมีสว นรวมในการ
ตัดสินใจ

- 11 -

5. รูปแบบภาวะผูนาํ เกื้อหนุน อํานวยความสะดวก ไมใชสั่งการและชี้นาํ
6. รูปแบบการใชอํานาจ ดวยเทคนิคแหงความรูความเชีย่ วชาญ
7. เทคนิคการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร เชิงกลยุทธเนนที่ผลงานแกปญหาได
ตามสถานการณ และรูจักระดมทรัพยากรตางๆ เชน ภูมิปญญาทองถิ่น มาใชอยางชาญฉลาด
8. บทบาทของโรงเรียน สรางรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขึ้นเอง และมุงพัฒนาทั้งองคกร
9. บทบาทของหนวยงานสวนกลาง เปนการกําหนดเปาหมายการศึกษา
10. บทบาทผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นเป น ผู ก ระตุ น และประสานงานให บุ ค ลากรร ว มมื อ กั น
ปฏิบัติงานและเปนผูพัฒนาทรัพยากร
11. บทบาทครู เปนผูรวมงาน เปนผูตัดสินใจ เปนผูเรียน และเปนผูปฏิบัติ
12. บทบาทผูปกครอง มีสวนรวม สนับสนุนโรงเรียน และเสนอแนะแนวทางแกปญหา
13. บรรยากาศองคกร เนินการทํางานเปนทีม ใหความรวมมือ และเคารพฉันทามติ
14. คุ ณ ภาพผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น ต อ งมี ค วามรู มี เ ทคนิ ค การบริ ห ารที่ ทั น สมั ย เรี ย นรู
ตลอดเวลา พัฒนาอยางตอเนื่อง ใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของทุกคน
15. การประเมินประสิทธิผล ตองประเมินทั้งระบบ ทั้ง Input Process Output และ
Outcome เพื่อประกันคุณภาพและพัฒนาโรงเรียน
16. กําหนดเปาหมายของการศึกษา / ผลผลิตทางการศึกษา ซึ่งเปนผลลัพธขั้นสุดทาย
ของระบบการศึ ก ษาเพื่ อ ให เ กิ ด ความพึ ง พอใจของผูรั บ บริ ก าร (Customer’
Satisfaction)
เน น คุ ณ ภาพผู เ รี ย นให มี คุ ณ ภาพมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค โดยศึ ก ษาจาก
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
17. จัดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ
สถานศึกษาตามบทบาทที่กําหนด
18. กําหนดแผนพั ฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนําระบบขอมู ลสารสนเทศมาใชเปน
ข อ มู ล ในการวางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยให ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งร ว มตั ด สิ น ใจในการ
ดําเนินงาน
เงื่อนไขความสําเร็จของการนํา SBM ไปสูการปฏิบัติ
1. ผู บริ ห ารจะต อ งมี คุ ณลั ก ษณะของผูนํ า ทางวิ ช าการอย า งแท จ ริ ง สามารถให ความ
ชวยเหลือทางวิชาการได นิเทศได และเปนแบบอยางที่ดี สามารถจูงใจใหครูทุกคนอยากทํางานและ
มุงไปที่ความสําเร็จของงาน
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2. ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษามีความเขาใจในบทบาทของตนสรา ง
ความรูความเขาใจ เรื่องการบริหารและจัดการศึกษา และประการสําคัญที่สุด คือ ทุกฝายตอง
คํานึงถึงผลประโยชนของการศึกษาและผูเรียนเปนสําคัญ
3. ตองมีการกระจายอํานาจอยางแทจริงใหทุกคนที่เกี่ยวของมีสวนรวมมากที่สุด
4. เนินการพัฒนาวิชาชีพใหแกบุคลกรในโรงเรียน โดยใหความสําคัญกับการสื่อสาร
เผยแพรและประชาสัมพันธ เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และการยอมรับ
5. ใหรางวัลกับผูที่มีผลงานดีเดน โปรงใส เสริมสรางระบบคุณธรรม เพื่อเสริมแรงจูงใจให
สมาชิกองคกรไดทํางานอยางมีความสุข
6. ตองเนนที่ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน เพราะการเรียนรูคือ หัวใจของการบริหารและการจัด
การศึกษาที่สถานศึกษาตองดําเนินการใหสอดคลองกับความตองของผูเรียน มีการประเมินผลตาม
สภาพจริงมีแผนการเรียนและมีการวิจัยในขั้นเรียน
7. ต อ งมี ยุ ท ธศาสตร ก ารสร า งเครื อ ข า ย เช น เครื อ ข า ยผู ป กครอง เครื อ ข า ยชุ ม ชน
เครือขายศิษยเกา เพื่อพัฒนาการศึกษารวมกัน
คุณลักษณะของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
จามจุรี จําเมือง (2548: 79-80) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ไดดังนี้
1. ความชัดเจนดานภารกิจและเปาหมายของสถานศึกษา ภาวะผูนําและจุดเนน
ดาน การเรียนการสอน
1.1 สถานศึ ก ษามี ภ ารกิ จ และเป า หมายการสอนที่ มี ค วามชั ด เจน และเป น ที่ รั บ รู
โดยทั่วไปทั้งในกลุมครูผูสอน ผูเรียน ผูบริหาร ผูปกครอง/ชุมชน
1.2 ผูบริหารสถานศึกษา ผูชวยผูบริหาร และครูผูสอน มีภาวะผูนําสูง ทั้งดานการ
บริหารและดานวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการเรียนการสอน
1.3 การวางแผนการสอนและจัดทําแผนการสอน เปนความรวมมือของทุกฝายทั่วทั้ง
สถานศึกษา มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูในทักษะพื้นฐาน (รวมถึงทักษะดานคอมพิวเตอร) และมี
สมรรถภาพในระดับสูงในดานทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
2. ความคาดหวังตอความสําเร็จของผูเรียน
2.1 สถานศึกษามีคุณคารวมวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนและปรารถนาที่จะเรียน
2.2 สถานศึ ก ษาตั้ ง เป า หมายว า ผู เ รี ย นมี ผ ลการเรี ย นรู สู ง อั น เป น ผลมาจาก
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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2.3 การกําหนดกรอบเวลาในการเรียนรูทางวิชาการมีความเหมาะสม
2.4 การใหการบาน และการตรวจการบานเปนไปอยางสม่ําเสมอและเหมาะสม
2.5 สถานศึกษาใช ยุทธศาสตรที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายในการสงเสริมให
ผูเรียนไดเรียนรูจนจบหลักสูตรและหลีกเลี่ยงการออกกลางคัน
2.6 เกี่ยวของทุกฝายมีถาระและความรับผิดชอบรวมกันตอผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
3. การประเมิน คุณภาพผูเรียน บุคลากร และหลักสูตรอยางตอเนื่อง
3.1 ดําเนินการประเมินผูเรียนและผลงานทางการศึกษาตามสภาพจริง
3.2 มีการตรวจสอบขอมูลผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนระยะๆ เพื่อใชเปนขอมูลยอนกลับ
ในการปรับปรุงผูเรียน และเพื่อการประเมินความสําเร็จของโครงการ
3.3 ครู ผู ส อนและผู บ ริ ห ารมี บ ทบาทหน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบในผลการปฏิ บั ติ
ของผูเรียน การจัดการดานการสอนและการจัดการหองเรียน
3.4 ทั่วทั้งสถานศึกษาตระหนักในผลสําเร็จทางวิชาการ
4. ความปลอดภัย ความเปนระเบียบ และวินยั
4.1 บุคลากรของสถานศึกษารวมจัดทํากฎระเบียบ แนวปฏิบัติดานความประพฤติ
ของผูเรียนอยางชัดเจน และเปนที่รับทราบทั่วกันทั้งครู ผูสอน ผูเรียน ผูบริหาร ผูปกครองชุมชน
4.2 บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติตามระเบียบวินัยอยางเครงครัดยุติธรรม เทาเทียมกัน
4.3 ทั่วทั้งสถานศึกษาเนนการเสริมแรงดานบวกเพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่ดี
4.4 สถานศึกษามีแนวทางในการลดอัตราผูขาดเรียน
4.5 การดําเนินการของสถานศึกษาคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เชื้อชาติ
และวัฒนธรรมของผูเรียน
4.6 สถานศึกษามีบรรยากาศที่เปนมิตร
5. ประสิทธิภาพของบุคลากร
5.1 สถานศึกษามีแนวปฏิบัติการบริหารและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
5.2 ใชวิธีการสอนหลากหลาย โดยเนนการมีสว นรวมของผูเรียนอยางจริงจัง และให
ความเอาใจใสตอวิธีการเรียนรูของแตละบุคคลที่แตกตางกัน
5.3 การพัฒนาวิชาชีพ/การพัฒนาบุคลากร มีอยางตอเนื่องเปนระบบ
5.4 บุคลากรมีจรรยาบรรณสูง และตระหนักในความสําคัญของชุมชน ตอสถานศึกษา
5.5 บุคลากรมีเพียงพอ อัตราการลาและการขาดแคลนมีต่ํา
5.6 บุคลากรมีความเห็นอกเห็นใจ และปฏิสัมพันธที่ดกี ับผูเรียน
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5.7 ครู ผู ส อนมี บ ทบาทในการตั ด สิ น ใจในสิ่ ง ที่ ก ระทบต อ การเรี ย นการสอน และ
การบริหารหลักสูตร
5.8 บุคลากรสามารถดําเนินการสนองความตองการของผูเรียน และขอกําหนดการ
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย
6. การพัฒนาคุณภาพบนฐานของสถานศึกษา และการตัดสินใจแบบมีสวนรวม
6.1 การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการกําหนดยุทธศาสตร การพัฒนามี
พื้นฐานมาจากการวิเคราะหความตองการ การวิจัย และศักยภาพของสถานศึกษาที่สามารถดําเนิน
ใหประสบผลสําเร็จได
6.2 บุคลากรของาถานศึกษามีการตัดสินใจรวมกันในประเด็น เชน งบประมาณที่
สําคัญการพัฒนาบุคลากร และดานหลักสูตร ทั้งนี้ ตองมีความสอดคลองกับภารกิจ/เปาหมายของ
สถานศึกษา และคํานึงถึงประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับ
7. การมีสวนรวมของผูปกครอง/ชุมชน
7.1ผูปกครอง/ชุมชน มีบทบาทแข็งขันในการสงเสริมสนับสนุนความสําเร็จทางการ
เรียนของผูเรียน
7.2 ผูปกครอง/ชุมชน รวมในการวางแผนของสถานศึกษา เชน การกําหนดพันธกิจ
เปาหมาย และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เปนตน
7.3 ผูปกครอง/ชุมชน มีสวนรวมในการตัดสินใจของสถานศึกษา
7.4 ผูเกี่ยวของทั้งหมดรวมรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยี
8.1 สิ่งอํานวยความสะดวก และสนามมีความสะอาดปลอดภัย และนาประทับใจ
8.2 สิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มพูน
ความรูในเทคโนโลยีนั้น ใหแกผูเรียนและบุคลากร
8.3 สิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสงเสริม
และขยายขอบขายการเขาถึงแหลงขอมูล แลงความรู ใหแกผูเรียน ตลอดจนขอบขายการพัฒนา
วิชาใหแกบุคลากร
8.4 ทั่ว ทั้ งสถานศึกษาเนนการพัฒนาความรูด านคอมพิวเตอร สําหรั บผูเ รียนและ
บุคลากร
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ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานทางการศึกษา
ธเนศ ขําเกิด (2549: 82-87) ไดอธิบายคําศัพทเพื่อใหความรูเกี่ยวกับมาตรฐานทาง
การศึกษา ไวดังนี้
มาตรฐานการเรียนรู
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีมาจรฐานเปนตัวกําหนดคุณภาพ
ของผูเรียน เรียกวามาตรฐานการเรียนรู ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ
1. มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระ(Performance Standard) เปนมาตรฐานการเรียนรู
8 กลุม เมื่อผูเรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป จะตองบรรลุมาตรฐานนี้
2. มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น(Benchmark) เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระ
การเรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบในแตละชวงชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 บรรลุมาตรฐานนี้
มาตรฐานการศึกษา
คื อ ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะ คุ ณ ภาพที่ พึ ง ประสงค และมาตรฐานที่ ต อ งการ
ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง เพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสรมและกํากับดูแล
การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห ง ชาติ (ป จ จุ บั น คื อ สภาพการศึ ก ษาแห ง ชาติ )
ไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานไว 27 มาตรฐาน จําแนกเปนเปน 3 ดาน คือ มาตรฐาน
ดานผูเรียน (9 มาตรฐาน)
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
เป น มาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ที่ จ ะใช เ ป น มาตรฐานการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และ
ทุกประเภทการศึกษา เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถจัดการศึกษาของชาติไดอยางมีคุณภาพ
โดยมาตรฐานดังกลาวประกอบดวย 3 มาตรฐานหลัก คือ
1. คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลกที่ คือ คนไทย
เปนคนเกง คนดี และมีความสุข
2. แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรู และการบริหารฐานโรงเรียนที่เนนการพัฒนา
ผูเรียน
3. แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู การสรางวิถีการเรียนรู และแหลงการเรียนรูให
เขมแข็ง
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มาตรฐานวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
คุ รุ ส ภาได กํ า หนดมาตรฐานวิ ช าชี พ ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ไดแก ครู ผูบริหาร
สถานศึกษา และ บุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก) ยึดเปนแนวทางในการพัฒนาความรู
ประสบการณวิชาชีพ การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานที่
กําหนด ประกอบดวยมาตรฐานวิชาชีพ 3 มาตรฐาน ไดแก
1. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
3. มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณวิชาชีพ)
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพครู
มาตรฐานความรู
มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
โดยมีความรูดังตอไปนี้
1. ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู
2. การพัฒนาหลักสูตร
3. การจัดการเรียนรู
4. จิตวิทยาสําหรับครู
5. การจัดและประเมินผลการศึกษา
6. การบริหารจัดการในหองเรียน
7. การวิจัยทางการศึกษา
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
9. ความเปนครู
มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ
ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการนคุรุสภากําหนดดังตอไปนี้
1. การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน
2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาชีพเฉพาะ
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มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
มาตรฐานความรู
1. มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่น
ที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรูดังตอไปนี้
1.1 หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
1.2 นโยบายและการวางแผนการศึกษา
1.3 การบริหารดานวิชาการ
1.4 การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่
1.5 การบริหารงานบุคคล
1.6 การบริหารกิจการนักเรียน
1.7 การประกันคุณภาพการศึกษา
1.8 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.9 การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน
1.10 คุณธรรมและจริยธรรม สําหรับผูบริหารสถานศึกษา
2. ผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารสถานศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง
มาตรฐานประสบการณวชิ าชีพ
1. มีประสบการณดานปฏิบตั ิการสอนมาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือ
2. มีประสบการณดานปฏิบตั ิการสอนแกละตองมีประสบการณในตําแหนงหัวหนาหมวด
หรือหัวหนาสาย หรือหัวงานงาน หรือ ตําแหนงบริหารอืน่ ๆ ในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ป
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพผูบริหารการศึกษา
มาตรฐานความรู
1. มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่น
ที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรูดังตอตอไปนี้
1.1 หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
1.2 นโยบายและการวางแผนการศึกษา
1.3 การบริหารการจัดการศึกษา
1.4 การบริหารทรัพยากร
1.5 การประกันคุณภาพการศึกษา
1.6 การนิเทศการศึกษา
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1.7 การพัฒนาหลักสูตร
1.8 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.9 การวิจยั ทางการศึกษา
1.10 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
2. ผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารสถานศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง
มาตรฐานวิชาชีพ
1. มีประสบการณดานการสอนมาแลวไมนอยกวา 8 ป หรือ
2. มีประสบการณในตําแหนงผูบริหารนอกสถานศึกษามาแลวไมนอยหวา 5 ป หรือ
3. มี ป ระสบการณ ใ นตํ า แหน ง ผู บ ริ ห ารนอกสถานศึ ก ษาที่ ไ ม ต่ํ า กว า ระดั บ กองหรื อ
เทียบเทากองมาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือ
4. มี ป ระสบการณ ใ นตํ า แหน ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ
การจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษามาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือ
5. มี ป ระสบการณ ด า นปฏิ บั ติ ก ารสอนและมี ป ระสบการณ ใ นตํ า แหน ง ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษารวมกันมาแลวไมนอยกวา 10 ป
มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู
1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ
2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน
3. มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
4. พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง
5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน
7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ
8. ปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดแี กผูเรียน
9. รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค
10. รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค
11. แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา
12. สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ
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มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา
1. ปฏิบัติกิจกรนรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา
2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร
ผูเรียน และชุมชน
3. มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ
4. พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง
5. พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานทีม่ คี ุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ
6. ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร
7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ
8. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
9. รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค
10. แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา
11. เปนผูน ําและสรางผูน ํา
12. สรางโอกาสในการพัฒนาไดทกุ สถานการณ
มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)
จรรยาบรรณตอตนเอง
ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาต อ งมี วิ นั ย ในตนเอง พั ฒ นาตนเองด า นวิ ช าชี พ
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และ
เปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
1. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือสงเสริมใหกําลังใจ
แกศิษย และผูรับบริการตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา
2. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทักษะ และนิสัยที่ถูกตอง
ดีงามแกศิษยและผูรับบริการตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
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3. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งทางกาย
วาจา และจิตใจ
4. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย
สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษยและผูรับบริการ
5. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม
เรียกรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ
จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรคโดย
ยึดมั่นในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ
จรรยาบรรณตอสังคม
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาสิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนของสวนรวม
และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล(Human resource management: HRM)
ไดรับความสนใจจากทั้งนักวิชาการและผูที่นําไปปฏิบัติใชจริงมาตั้งแตทศวรรษที่ 1980 นักวิชาการ
ในขณะนั้นคอนขางจะเคลือบแคลงใจเรื่องการประยุกตใชแนวคิดและจริยธรรมของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สวนกลุมผูที่นําไปปฏิบัติจริงกลับยอมรับและนําปรัชญาของการบริหารทัพยากร
บุ ค คลไปใช และประสบความสํ า เร็ จ แตกต า งกั น ไป ด ว ยเหตุ แ ละผลทั้ ง ด า นบวกและด า นลบ
ดังตัวอยางเชน พวกเขามีความเชื่อมั่นวา นี่คือแนวคิดหรือแนวทางที่ถูกตองและเหมาะสมกับการ
บริหารบุคคล สอดคลองกับปรากฏการณที่เกิดขึ้นในการแขงขัน นั้นก็คือ ความตองการที่จะเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน ในการเพิ่มคุณคา และในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
เปนเพียงแนวคิดใหมที่เจาะจงเขียนขึ้นใหสวยหรู โดยนักเขียนหรือผูที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา
ไมวาพวกเขาจะยอมรับแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไมก็ตาม แตผูที่ลงมือปฏิบัติมักจะ
เรียกตนเองวา ผูอํานวยการทรัพยากรบุคคล ผูจัดการ หรือที่ปรึกษา ฯลฯ ชื่อเรียกตางๆ ดังกลาวนี้
ไมว า จะเป น ที่ย อมรั บ หรื อไม ก็ ต าม แตมั น ก็ไดถู ก จัดเข าไปไว ใ นหมวดคํา ศัพ ทด า นการบริ ห าร
แทนคําวา “การบริหารงานบุคคล (personnel manage - mend)”
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แนวคิ ดเกี่ ย วกับ การบริห ารทรั พ ยากรบุ คคลเชิง กลยุ ท ธ(Strategic
human
resource management: SHRM) มีรากฐานมาจากปรัชญาที่สําคัญของการบริหารทรัพยากร
บุคคล ที่เนนธรรมชาติของกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และ ความตองการที่จะบูรณาการ
กลยุท ธที่ใชกับทรัพยากรบุคคล และกลยุทธดานธุรกิจใหเป นหนึ่ งเดียวกัน ในบทนี้ไมเพี ยงแต
จะกลาวถึงวา การบริหารทรัพยากรบุคคลคืออะไร (หรือควรจะเปนอยางไร) เทานั้น แตยังกลาวถึง
ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกันดวย เชน ประเด็นดานจริยธรรม ประเด็นดานความเหมาะสมในการ
นําไปปฏิบัติและใชงานจริง เปนตน
หัวขอที่นาํ เสนอประกอบดวย
1. คําจํากัดความของการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. บริหารทรัพยากรบุคคล : ดานรูปธรรม และนามธรรม หรือเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
3. จุดมุงหมายของแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. พัฒนาการของแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. คุณลักษณะของการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. ขอควรสังเกตเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
7. การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานบุคคล
8. ปฏิกิริยาทีม่ ีตอการบริหารทรัพยากรบุคคล
9. กิจกรรมหลักของการบริหารทรัพยากรบุคคล
10. กุญแจหลักสําคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล
11. บทสรุป
คําจํากัดความของการบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคลเปนทั้งกลยุทธ และกระบวนการที่ผสมผสานใชในการบริหาร
ทรัพยากรที่มีคาสูงสุดขององคกร นั่น คือ บุคคลที่ทํางานตามลําพังและทํางานรวมกับผูอื่น เพื่อให
องคกรประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค Storey (1989) ไดอธิบายความแตกตางของการ
บริหารทรัพยากรบุคคลดานรูปธรรม หรือเชิงปริมาณ (hard HRM) และการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดานนามธรรมหรือเชิงคุณภาพ (soft HRM) ไวดังตอไปนี้
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เรื่องราวของการบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคลดานรูปธรรม หรือเชิงปริมาณ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลดานรูปธรรม เนนการจัดการทรัพยากรบุคคลในเชิง
ปริมาณที่สามารถคํานวณได และคํานึงดานเศรษฐศาสตรอื่น ๆ ปรัชญาพื้นฐานของการบริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คลด า นนี้ เน น ที่ ก ารบริ ห ารจั ด การที่ จ ะทํ า ให บุ ค ลากรในองค ก รมี มู ล ค า เพิ่ ม ขึ้ น
มีศักยภาพและความสามารถสูงสําหรับการแขงขันกับองคกรอื่น บุคลากรในองคกรคือ “ทุนมนุษย”
ที่จะสามารถทํา “กําไร” ใหกับองคกรได หากองคกรลงทุนในการพัฒนาคนไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม F
Omron และคณะ (1984) ไดอธิบายไววา บุคลากร คือทรัพยากรที่เปนปจจัยหลัก
ซึ่งผูบริหารมีสิทธิจะนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรดังที่ Guest (1999) ไดใหขอวิจารณ
ไววา: “แรงผลักดันที่ทําใหมีการนําแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลนี้ไปใชนั้นมาจากกรณีที่
องคกรธุรกิจเกิดความจําเปน เนื่องจากถูกกดดันจากการแขงขันทางธุรกิจที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ผูบริหาร
จึงเห็นวาการดําเนินงานตามปรัชญานี้จะชวยเพิ่มศักยภาพในการแขงขันได ซึ่งการปฏิบัติจะตอง
เริ่มจากการลงทุนดานทรัพยากรมนุษย และเทคโนโลยีใหมควบคูกันไป”
Guest อธิบายเพิ่มเติมวา การบริหารทรัพยากรบุคคลสะทอนแนวคิดของพวกทุนนิยมซึ่ง
ยึดถือมานานแลววา คนงานเปนเพียงวัตถุหรือปจจัยในการผลิตเทานั้น ดังนั้น การบริหารทรัพยากร
บุคคลดานรูปธรรมจึงใหความสําคัญกับสิ่งตอไปนี้
1. ประโยชนตอ ฝายบริหาร
2. ยอมรับแนวคิดเชิงกลยุทธซึ่งตองบูรณาการเขากับกลยุทธธุรกิจ
3. ทํา ให บุคลากรมี มู ลคาเพิ่มมากขึ้น ด วยกระบวนการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย และ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน ความตองการวัฒนธรรมขององคกรที่เขมแข็งที่สะทอนใหเห็นได
จากขอความ พันธกิจ และคานิยม โดยมีกระบวนการสื่อสารการฝกอบรม และการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลดานนามธรรม หรือเชิงคุณภาพ
การบริ หารทรั พยากรบุคคลดานนามธรรมนั้น มี รากฐานมาจากการยอมรับเรื่ องของ
มนุษยสัมพันธ ซึ่งเนนการสื่อสาร แรงจูงใจ และความเปนผูนํา Storey(1989)ไดเคยกลาวไววา
“แนวคิดนี้มองลูกจางวาเปนสินทรัพยที่มีคายิ่งขององคกร” ทําใหองคกรไดเปรียบทางการแขงขัน
จากการยอมอุทิศตน การปรับตัวเองและคุณภาพ (ดานทักษะการปฏิบัติงาน เปนตน) ดังนั้น ตาม
ความหมายของ Guest (1999) ลูกจางจะถูกมองวาเปนสื่อกลางมิใชเปนเพียงแควัตถุชิ้นหนึ่ง
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การบริหารทรัพยากรบุคคลดานนามธรรม จึงเนนการทําใหลูกจางรูสึกผูกพันและยอมอุทิศตน
ทั้ง “หั วใจและวิ ญญาณ” ซึ่ง จะทําไดสํ าเร็จถามีก ระบวนการที่ทํา ใหลู กจ า งเกิดความไววางใจ
ผู ก พั น และยอมอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ องค ก ร ทั้ ง นี้ กุ ญ แจสํ า คั ญ ก็ คื อ วั ฒ นธรรมองค ก ร การทํ า ให เ กิ ด
“การรวมจิตรวมใจซึ่งกันและกัน” ทั้งนี้ เพราะมีความเชื่อวาผลประโยชนทั้งของฝายบริหารและ
ฝายลูกจางตองเคียงคูกันไป หรือถือเปนเรื่องเดียวกัน Gennard และJudge (1997) กลาววา
องคกรตองมีการประสานและบูรณาการเปนหนึ่งเดียวกัน ลูกจางทุกคนทํางานรวมกันในฐานะ
สมาชิกของทีมที่ชวยนําพาองคกรไปสูเปาหมายและความสําเร็จ
Truss (1999) กลับมองเห็นวา ถึงแมเหตุผลทั้งหลายที่กลาวมาแลวนั้นเปนแนวคิด
ดานนามธรรมก็ตาม แตในโลกของความเปนจริงแลวตองคิดแบบรูปธรรม เพราะไมวาจะอยางไร
ผลประโยชนขององคกรตองมาเปนอันดับแรกและอยูเหนือเรื่องอื่น Groton และคณะ (1999)
ไดวิจัยกับองคกร 8 แหงพบวา ในองคกรเหลานี้มีการใชแนวคิดทั้งดานรูปธรรมและนามธรรม แสดง
ใหเห็นวาเราไมสามารถจะแยก 2 ดานนี้ออกจากกันไดอยางเด็ดขาด
เปาหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคล
จุดมุงหมายโดยรวมของการบริหารทรัพยากรบุคคล ก็เพื่อใหเกิดความแนใจวา บุคลากร
ในองคกรเทานั้นที่จะเปนผูนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ Ulrich และ Lake (1998) ไดใหขอสังเกต
วา “ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในองคกรจะกอใหเกิดแหลงสั่งสมความสามารถความเชี่ยวชาญ
ตาง ๆ ที่องคกรจะไดเรียนรูและใชสิ่งตาง ๆ เหลานั้นใหเกิดประโยชนสูงสุดกับโอกาสใหมๆ ที่จะ
เกิดขึ้น”
เปาหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคล มีดังตอไปนี้
ชวยใหองคกรสามารถคัดสรรและธํารงรักษาบุคลากรที่มีฝมือ มีแรงจูงใจสูง มีความรูสึก
ผูกพันและยอมอุทิศตนเพื่อองคกรไวได เพิ่มพูนและพัฒนาขีดความสามารถซึ่งฝงอยูในตัวของ
บุคลากร ความสามารถที่บุคลากรจะ “ให” แกองคกรศักยภาพและการจางงาน โดยใหโอกาสใน
การเรียนรู และพัฒนาตลอดเวลา พัฒนาระบบงานที่ทําใหเกิดผลการปฏิบัติงานระดับสูงโดยมี
กระบวนการ “สรรหาและคัดเลือกระบบจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนา
การบริหารและกิจกรรมการฝกอบรมที่สอดคลองกับความตองการทางธุรกิจ”(Becker และคณะ,
1997)
พัฒนาการบริหารงานที่ทําใหเกิดความผูกพัน และการมีขอผูกมัดรวมกัน โดยยึดถือวา
ลูกจางคือผูมีสวนไดสวนเสียที่มีคาในองคกร และตองสรางบรรยากาศที่ทําใหทุกคนรูสึกวาตองรวม
แรงใจ และไววางใจซึ่งกันและกัน สรางบรรยากาศที่ชวยสรางความสัมพันธ และความรูสึก
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ที่กลมกลืน ทั้งฝายบริหารและฝายลูกจางที่ตางก็รับรูวาเปนหุนสวนของกันและกัน พัฒนา
สภาพแวดลอมในการทํางานที่ทําใหมีการทํางานเปนทีมและยืดหยุน ชวยใหองคกรสรางสมดุล
และสนองตอบตอความตองการของผูที่ไดผลประโยชนจากองคกร(เจาของ รัฐบาล ฝายบริหาร
ลูกจาง ลูกคา ผูขายวัตถุดิบ และสาธารณชนทั่วไป)ชวยใหเกิดความมั่นใจวา บุคลากรในองคกร
รูสึกวาตนเองมีคุณคาและไดรางวัลตอบแทนในงานที่ตนทํา และสิ่งที่ตนไดทําสําเร็จ สามารถ
บริหารจัดการกับบุคลากรที่มีความหลากหลายโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและกลุม
ตามความตองการในการจางงาน ลักษณะการทํางาน และความปรารถนา ชวยใหเกิดความมั่นใจ
วาทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกัน
บริหารจัดการลูกจางโดยยึดหลักดานจริยธรรมตามกรอบของความเปนมนุษย ความ
ยุติธรรม และความโปรงใส ธํารงรักษาและพัฒนาลูกจางทั้งดานจิตใจแลรางกาย เปาหมาย
ดังกลาวดูเหมือนจะเปนไดเพียงความฝนที่อยูหางไกลความเปนจริง จากผลงานวิจัยของ Groton
และคณะ (1999) พบวามีชองวางระหวางความฝนและความเปนจริงอยูมาก แมฝายบริหารจะ
เริ่ม ต น ด ว ยเจตนารมณ ที่ ดี ที่จ ะปฏิ บัติใ ห ไ ดตามเปา หมายดั ง กล า ว แต ใ นที่ สุด ก็พ บวา การนํ า
“ทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ” นั้น เปนสิ่งที่ทําไดยาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเกิดปญหาจากบริบทและ
วิธีการ : มีเรื่องของธุรกิจอื่นที่เรงดวนกวา การหวังผลระยะสั้น ขาดการสนับสนุนจากผูบริหารตาม
สายงาน ขาดโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมกับกระบวนการ ขาดทรัพยากร เกิดกระแสการตอตาน
การเปลี่ยนแปลง และลูกจางไมไววางใจฝายบริหาร และอื่น ๆ อีกมาก
พัฒนาการของแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภูมิหลัง Truss (1999) กลาววา หากจะศึกษาปรัชญาของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดานนามธรรม ก็สามารถยอนกลับไปศึกษาจากงานเขียนของ McGregor(1960)ซึ่งเขาใชคําวา
“นามธรรม”(soft)” และ “รูปธรรม (hard)” เหมือนที่ Truss (1999) ใชเพื่ออธิบายรูปแบบของการ
ควบคุมการบริหาร Walton (1985) กลาวถึง ทฤษฎี X ของ McGregor วา เปนความพยายามที่จะ
อธิบายรูปแบบของการบริหารในลักษณะของ “การควบคุม (control)”ในขณะที่ทฤษฎี Y เนน
“การบูรณาการ (integrating)” ของความตองการขององคกรกับความตองการของปจเจกบุคคล
หลักการนี้ก็คือความรูสึกผูกพันและการสรางขอผูกมัดรวมกันใหกับองคกรในรูปแบบของการรวมใจ
นั่นเอง
แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลเต็มรูปแบบเกิดขึ้นในชวงทศวรรษ 1980 ทามกลาง
นักเขียนที่มีชื่อจํานวนมากที่เขียนเรื่องการบริหาร เชน Pascal และ Authors (1981) และ Peters
และ Water – man (1982) นักเขียนเหลานี้ไดอธิบายและจําแนกคุณสมบัติตาง ๆ ขององคกร
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ที่ประสบความสําเร็จ งานเขียนของกลุมนักเขียนที่ไดสมญานามวา “เชี่ยวชาญเปนเลิศ” มีอิทธิพล
ตอความคิดดานการบริหารเปนอยางมาก โดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมองคกร ความผูกพัน และ
การสรางขอผูกมัดรวมกัน (ซึ่งเปน 2 ลักษณะที่สําคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล) แต Quest
(1993) กลับมองวานักเขียนกลุมนี้นําเสนอแนวคิดทั้งที่ถูกและผิด
แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลพัฒนาเปน 3 ระยะ คือ:นักเขียนอเมริกันเปนผูเริม่
พัฒนากรอบแนวคิดเมื่อชวงทศวรรษ 1980 นักเขียนอังกฤษเริ่มสนใจความคิดดังกลาว เมื่อปลาย
ทศวรรษ 1980 และตนทศวรรษ 1990 พวกเขาไมแนใจวา จากคํากลาวที่ดูดีจะเปนจริงไดมากนอย
เพียงใดและยังตั้งขอสังเกตเรื่องจริยธรรมดวยการซึมซับเอาการบริหารทรัพยากรบุคคลเขาไปไวใน
การบริหารงานบุคคลที่เคยทํากันอยูก อนในระยะเริ่มแรกแนวคิด การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู
2 ดาน ซึ่ง Box all (1992) ไดเรียกวา “รูปแบบสอดประสาน” และ “โครงสรางแบบฮาวอรด” รูปแบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบสอดประสาน
กลุมนักวิชาการของ Michigan School (Fombrun และคณะ, 1984) ไดกลาวถึงแนวคิด
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลเป น กลุ ม แรก พวกเขาเชื่ อ ว า การบริ ห ารระบบทรั พ ยากรมนุ ษ ย
ดานตาง ๆ และโครงสรางองคกรจะตองมีทิศทางเดียวกันอยางสอดประสานกับกลยุทธระดับองคกร
จึงเปนที่มาของชื่อ “รูปแบบสอดประสาน (the matching model)”) พวกเขาอธิบายอีกวา วงจรของ
ทรัพยากรมนุษย (ภาพที่ 1.1) ในทุกองคกรจะมีลักษณะเชนเดียวกัน โดยวงจรนี้ประกอบดวย
4 กระบวนการหรือ 4 หนาที่คือ
การคัดเลือก – จัดวางทรัพยากรมนุษยที่มอี ยูใหเหมาะสมกับงาน
การประเมินผล – (การบริหารผลการปฏิบตั ิงาน)
การใหรางวัล – “ระบบการใหรางวัลแมจะเปนเครื่องมือในการบริหารที่ชวยขับเคลื่อนการ
ดํ า เนิ น งานขององค ก รให เ ป น ไปได ด ว ยดี แต ใ ช ไ ม เ ต็ ม ศั ก ยภาพ และบางครั้ ง ก็ ใ ช ผิ ด ๆ
“จึงจําเปนตองมีการใหรางวัลตอบแทนในความสําเร็จที่เกิดขึ้นในระยะสั้น เชนเดียวกับความสําเร็จ
ในระยะยาว ทุ ก คนต อ งจํ า ไว เ สมอวา “ธุร กิ จคื อการดํ า เนิ น งานในป จจุ บัน เพื่ อ ความสํ า เร็จ ใน
อนาคต” การพัฒนา – พัฒนาลูกจางใหมีคุณภาพมากขึ้น
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การใหรางวัล

การคัดเลือก

การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงาน

การพัฒนา

ภาพที่ 1.1 วงจรทรัพยากรมนุษย
( ดัดแปลงจาก Fombrun และคณะ, 1984)
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Fombrun และคณะเสนอแนะวา บทบาทและหนาที่ของฝายทรัพยากรบุคคล (HR)
จะตองโยงใยอยางสอดประสานกับสายงานบริหารขององคกร กลาวคือ ฝาย HR จะตองเตรียม
ฐานขอมู ลด าน HR
ใหแกองคกร เพื่อใหเกิดความมั่นใจว าผูบริหารระดับสูง ขององคก ร
ใหความสําคัญในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับ HR ไมยิ่งหยอนไปกวาเรื่องอื่น ๆ และจะตองมีการประเมิน
คุณคาและประโยชนที่องคกรไดจากฝาย HR ทั้งในระดับกลยุทธ ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ
โครงสรางแบบฮาวอรด
นักวิชาการอีกกลุมหนึ่ง ซึ่งนําโดย Beer และคณะ (1984) จาก Harvard School
ไดพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่ง Box all (1992) ไดใหชื่อวา “โครงสราง
แบบฮาวอรด” โครงสรางนี้เกิดจากความเชื่อที่วา ปญหาตาง ๆ ในอดีตที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลจะแกไขไดก็ตอเมื่อ:
“ผูบริ ห ารสามารถพัฒนามุมมองของตนใหไดชัด เจนกอ นวา ตองการจะเห็นลู ก จ า งมี
บทบาทในองคกรอยางไรบาง องคกรจะมีบทบาทในการพัฒนาลูกจางอยางไร นโยบายและการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล จะชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายไดอยางไร เพราะ
หากผูบริหารไมสามารถกําหนดปรัชญา หรือวิสัยทัศนดานกลยุทธที่ชัดเจนไดแลว - การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในองคกรจะเปนเพียงกิจกรรมอิสระกิจกรรมหนึ่งที่ดําเนินงานของตนไปตามวิถีทาง
ที่เคยทําสืบตอกันมาเชนในอดีต”
Beer และคณะผูรวมงานทีความเชื่อวา “ในปจจุบันมีแรงกดดันตาง ๆ เพิ่มขึ้นมาจากงาน
HR ตองครอบคลุมมากขึ้น ตองสามารถเขาใจไดชัดเจนยิ่งขึ้น และมีกลยุทธในการบริหารจัดการที่
แยบคาย” แรงกดดันไดกอใหเกิดความตองการที่จะเห็น “มุงมองระยะยาวที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการกับคนในองคกร และการที่องคกรเห็นวาคนเปนสินทรัพยที่มีศักยภาพ มิใชเปนเพียงตนทุน
แปรผันอยางหนึ่งเทานั้น” Beer และคณะเปนกลุมแรกที่ยืนยันวา การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตองอยูในความรับผิดชอบของผูบริหารตามสายงาน (line manager)
พวกเขากล า วว า “การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลเป น เรื่ อ งที่ ผู บ ริ ห ารต อ งตั ด สิ น ใจและ
ดําเนินงาน ซึ่งจะสงผลตอความสัมพันธระหวางองคกรและลูกจาง ซึ่งก็คือทรัพยากรมนุษยนั่นเอง”
กลุ ม นั ก คิ ด ของของฮาวอร ด กล า วว า การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลมี ลั ก ษณะสํ า คั ญ
2 ประการคือ ผูบริหารตามสายงานตองรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ตองกําหนดนโยบายดานบุคคล
ใหสอดคลองกับกลยุทธในการแขงขัน ฝายบุคคลมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายตางๆ ซึ่งตอง
ครอบคลุมทั้งการพัฒนาและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่จะทําใหเกิดการเสริมแรงแกบุคลากร
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แบบจําลอง “โครงสรางแบบฮาวอรด” ตามแนวคิดของ Beer และคณะ แสดงในภาพที่ 1.2
ซึ่ง Box all (1992) กลาววา แบบจําลองนี้ชวยใหเห็นประโยชน ดังนี้

ความสนใจ
ของผูที่ไดผล
ประโยชน
- ผูถือหุน
- ผูบริหาร
- ลูกจาง

ปจจัย
สถานการณ
- ลักษณะ
แรงงาน
- กลยุทธและ
เงื่อนไขธุรกิจ
- ปรัชญาการ
บริหาร
- ตลาดแรงงาน
- สหภาพแรงงาน

ทางเลือกของนโยบาย
การบริหารทรัพยากร
บุคคล

-อิทธิพลของลูกจาง
-การไหลเวียน
พนักงาน
-ระบบการใหรางวัล
-ระบบการทํางาน

ผลผลิต HR
-การอุทิศตน
-ความลงรอยกัน
-ตนทุน ประสิทธิผล

ผลระยะยาว
-คุณภาพชีวิตแตละ
บุคคลประสิทธิผล
ขององคกร
-คุณภาพของสังคม

ภาพที่ 1.2 โครงสรางแบบฮาวอรดสําหรับการบริหารทรัพยากร
( ที่มา : Beer และคณะ, 1984)
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แบบจําลองฮาวอรดนี้นับวามีอิทธิพลตอทฤษฎี และวิธีปฏิบัติดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลอยางมาก โดยเฉพาะการเนนใหเห็นวาการบริหารทรัพยากรบุคคลใหความสําคัญกับการ
บริหารโดยทั่วไป มากกวาหนาที่ดานบุคคลโดยเฉพาะ
Walton (1985) เปนคนหนึ่งในกลุมฮาวอรดไดขยายแนวคิดโดยเนนความสําคัญของการ
ผูกมัดและความรวมใจกันไวดังนี้:
“แบบจํ า ลองใหม ข องการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ประกอบด ว ยนโยบายที่ ส ง เสริ ม
ความรวมใจกัน – เปาหมายรวมกัน – เปาหมายรวมกัน อิทธิพลรวมกันการยอมรับนับถือกัน การได
รางวัลดวยกัน ความรับผิดชอบรวมกันทฤษฏีกลาววานโยบายความรวมใจกันจะทําใหเกิดขอผูกมัด
ซึ่งสุดทายจะกอใหเกิดผลงานดานเศรษฐกิจที่ดีกวา และเกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยิ่งใหญ
กวา”
แบบจําลองขอผูกมัดของการบริหารทรัพยากรบุคคลนี้ เชื่อมโยงไดกับแนวคิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลดานนามธรรม ตามที่ไดกลาวไวขางตน
กิจกรรมหลักของการบริหารทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมหลักของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งดําเนินโดยผูบริหารตามสายงาน และ
นัก HR นั้นมีดังนี้
องคกร
การออกแบบองคกร – พัฒนาองคกรที่จัดกิจกรรมทุกประเภทตามความตองการจัดกลุม
กิ จ กรรมเพื่ อ ทํ า ให เ กิ ด การบู ร ณาการ และความร ว มมื อ ดํ า เนิ น งานแบบยื ด หยุ น ตามการ
เปลี่ยนแปลง และสนับสนุนการสื่อสารและการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล
การออกแบบงาน – ตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ เนื้ อ งาน หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ และ
ความสัมพันธระหวางเจาของงานกับคนอื่นๆ ในองคกร
การพั ฒ นาองค ก ร – กระตุ น วางแผน และจั ด โปรแกรมที่ อ อกแบบสํ า หรั บ ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิผลขององคกรตามหนาที่ และใหทันการเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธของการจางงาน
การเพิ่มคุณภาพของความสัมพันธของการจางงาน โดยการสรางบรรยากาศของความ
ไววางใจ ทําสัญญาจางงานโดยใชจิตวิทยามากขึ้น
การวางแผนทรัพยากรบุคคล – ประเมินความตองการคนงานสําหรับอนาคตทั้งปริมาณ
และระดับทักษะและศักยภาพ กําหนดและดําเนินงานตามแผนเพื่อใหเปนไปตามความตองการ
การสรรหาและคัดเลือก – การไดคนตามจํานวนและประเภทที่ตองการ
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การบริหารผลการปฏิบัติงาน
เพื่อใหองคกรไดผลงานที่ดีกวาเดิม ทั้งทีมและแตละบุคคลตองถูกวัดและบริหารผลการ
ปฏิ บั ติ ง านภายใต ก รอบงานตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ต กลงกั น และตามศั ก ยภาพที่ จํ า เป น ต อ งมี
การประเมินและปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน มีการระบุและทําใหเกิดความพึงพอใจในสิ่งที่ตองเรียนรู
และพัฒนา
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเรียนรูในองคกรและการเรียนรูรายบุคคล – พัฒนาธุรกิจอยางเปนระบบใหเปนองคกร
แหงการเรียนรู สนับสนุนลูกจางใหมีโอกาสเรียนรูพัฒนาความสามารถ สนับสนุนความกาวหนา
ในงานอาชีพและสนับสนุนการจางงาน
การพั ฒ นาการบริ ห ารงาน – จั ด โอกาสการเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของ
ผูบริหารในการทําใหองคกรบรรลุเปาหมาย
การบริหารงานอาชีพ – วางแผนและพัฒนางานอาชีพสําหรับผูที่มีศักยภาพ
ระบบจายคาตอบแทน – พัฒนาโครงสรางและระบบการจายคาตอบแทนที่เที่ยงธรรม
ยุติธรรม และโปรงใส
การจ า ยค า ตอบแทนตามความพยายาม – เชื่ อ มโรงรางวั ล กั บ ความมานะพยายาม
ผลงาน ศักยภาพ และทักษะ
การใหรางวัลที่ไมใชเงิน – ใหรางวัลลูกจางที่ไมใชตัวเงิน เชน การยกยองยอมรับ การเพิ่ม
ความรับผิดชอบและโอกาสเจริญเติบโต
แรงงานสั ม พั น ธ – จัด การและดํ า รงรั ก ษาความสั ม พั น ธ ทั้ง ที่ เ ป น ทางการและไม เ ป น
ทางการ ระหวางสหภาพแรงงานและเหลาสมาชิก
การมี ส ว นร ว มของลู ก จ า ง – แลกเปลี่ ย นข อ มู ล ข า วสารกั บ ลู ก จ า งและให คํ า ปรึ ก ษา
เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจตรงกัน
การสื่อสาร – สรางและสงขอมูลขาวสารเรื่องที่สนใจใหลูกจางไดรับรู
สิ่งจําเปนสําหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล
กิ จ กรรมต า งๆ ข า งต น เมื่ อ ดํ า เนิ น งานแล ว ต อ งตอบสนองสิ่ ง ที่ จํ า เป น ในการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล ดังนี้
- สนับสนุนการบรรลุเปาหมายและกลยุทธองคกร
- มั่นใจไดวา กิจกรรม HR ทุกกิจกรรมทําใหเกิดการเพิม่ คุณคา
- เปนพื้นฐานสนับสนุนโปรแกรมการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
- พัฒนาและทําใหมีการใชความสามารถเต็มตามศักยภาพ
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- พัฒนากระบวนการทําใหคนใชความพยายามสูงสุด
- ชวยผูท ี่มคี วามสามารถพัฒนาตามความตองการขององคกรตั้งแตระยะเริ่มแรก
ของการทํางาน
- ทําใหการเรียนรูและพัฒนาเกิดขึ้นในทุกคน จนเปนสวนหนึ่งของชีวิตการทํางาน
- ออกแบบ นําไปใช และบริหารระบบใหแนใจวาทุกคนไดรับประสบการณที่จําเปน
- จัดการฝกอบรมทักษะเฉพาะดาน
- สรรหา พัฒนา และฝกอบรมบุคลากรอยางผสมผสาน ระหวางความเชี่ยวชาญ
การรูวิธีทํางานและทักษะกวางๆ รวมทั้งทัศนคติที่จําเปนตามความตองการของธุรกิจจัดการ กับ
การเพิ่มของแรงงานที่หลากหลายดวยรูปแบบงานอาชีพที่แตกตางกัน ความปรารถนา และความ
จงรักภักดี
- จัดการกับลูกจางสัมพันธทั้งกลุมและรายบุคคล และทําตามขอผูกมัด
- ออกแบบ นําไปใชและจัดการการใหรางวัล และระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
ที่สอดคลองและจูงใจคน ทั้งรายบุคคลและทีม ตามลําดับความสําคัญของธุรกิจและผลลัพธ
คําอธิบายกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
“กลยุ ทธ การบริหารทรัพยากรบุคคล” มีผู อธิบายไววา คือ“- กิ จกรรมทั้ง ปวงที่มีผลตอ
พฤติกรรมของบุคคลตางๆ ที่พยายามกําหนดและดําเนินการตามกลยุทธ เพื่อใหสนองตอความ
จําเปนของธุรกิจ (Schuler, 1992)- รูปแบบของแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลและกิจกรรมตาง ๆ
ที่ทําใหบริษัทบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว (Wright และ McMahan. 1992)”
กลยุทธการบริหารทัพยากรบุคคลเปนวิธีการที่จะทําใหองคกรสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับ
สิ่งที่ตนเองตั้งใจหรือมุงมั่น รวมทั้งแผนงานตางๆ ที่มีความสําคัญ โดยครอบคลุมเรื่องของลูกจาง
สัมพันธ การสรรหา การฝกอบรมและพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน การใหรางวัล รวมทั้ง
นโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องแรงงานสัมพันธ ซึ่งที่กลาวมานี้เปนองคประกอบที่สําคัญที่ตองมี
อยูในกลยุทธธุรกิจ หรือกลยุทธองคกร
กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหความสําคัญกับความเกี่ยวของสัมพันธกันระหวาง
การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารกลยุทธขององคกร กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
จึงครอบคลุมแนวทางทั้งหมดที่องคกรตองการบรรลุโดยใชคนเปนตัวขับเคลื่อน เนื่องจากคนถูก
จัดเปน “ทุนมนุษย” ที่จะทําใหองคกรไดเปรียบในการแขงขัน คนเปนผูดําเนินกิจการตามแผน
กลยุทธ ผูบริหารระดับสูงจึงตองตระหนักตลอดเวลาวา การพัฒนากลยุทธองคกรตองอาศัยคนเปน
สําคัญ ดวยเหตุนี้ กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเปนสวนหนึ่งของกลยุทธองคกร

- 32 -

กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลบอกใหเรารูวา องคกรนั้นใหความสําคัญกับเรื่องอะไร
ซึ่ง จะนํา ไปสูการเปลี่ยนแปลงโครงสรา ง และวั ฒนธรรมองคก ร ประสิทธิ ภาพขององคก ร และ
การดําเนินงานขององคกร การใชทรัพยากรใหเหมาะสมกับความจําเปนในอนาคต รวมทั้งการ
พัฒนาสมรรถนะพิเศษตางๆ และการจัดการการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้แลวกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลยังใหความสําคัญกับความจําเปนของทุนมนุษย และการพัฒนาความสามารถเชิง
กระบวนการตาง ๆ เชน ความสามารถในการทํางานใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ โดยรวมสรุป
ไดวา กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลใหความสําคัญกับประเด็นหลักๆ ที่เกี่ยวกับบุคลากรทั้งที่
สงผลหรือไดรับผลกระทบจากแผนกลยุทธขององคกร Box all (1996) กลาวไววา“สิ่งสําคัญของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เชน ภาวะผูนํา และการสรางรูปแบบของแรงงานสัมพันธเปนกลยุทธของ
องคกร”
ความหมายของกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
Hendry และ Pettigrew (1986) ไดใหความหมายของกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
ไว 4 ความหมาย คือ:การใชแผนวิธีการออกแบบและบริหารระบบบุคลากรตามนโยบายการจาง
งานและกลยุทธแรงงาน และมักมีปรัชญาเปนแนวทางการทําใหกิจกรรมและนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสอดประสานกับกลยุทธกิจการใหความสําคัญกับคนในองคกรวาเปน “ทรัพยากร
ของกลยุทธ” ที่ทําใหไดเปรียบในการแขงขัน Dyer และ Holder (1988) กลาวไววา กลยุทธการ
บริหารทรัพยากรบุคคลมีลักษณะที่สําคัญ คือ: ระดับองคกร – กลยุทธครอบคลุมการตัดสินใน
เกี่ยวกับเปาหมาย นโยบายสําคัญ และการใชทรัพยากร ซึ่งตองตัดสินใจโดยผูบริหารระดับสูง
ขององคกร
จุดเนน – กลยุทธขับเคลื่อนไดโดยธุรกิจและเนนที่ประสิทธิภาพของ องคกร – คนจึงถูก
จัดเปนทรัพยากรหลักที่ตองถูกบริหารใหดี เพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมายธุรกิจ
โครงสราง - โดยธรรมชาติของกลยุทธจะใหกรอบหรือโครงสรางที่รวมตัวกันเรียบรอย ซึ่งเกิดมาจาก
สิ่งที่กวาง ๆ เกิดตามสถานการณและบูรณาการแลว กลยุทธจะรวมทุกเรื่องที่ชวยใหบรรลุเปาหมาย
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมกิจกรรมที่ออกแบบอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอมสําหรับ
สร า งแรงจู ง ใจร ว มกั น หรื อ สร า งการทํ า งานรว มกั น บทบาท – การวางแผนกลยุ ท ธ เ ป น ความ
รับผิดชอบของผูบริหารสายความรับผิดชอบ โดยมีฝายบุคคลใหการสนับสนุนที่มาของแนวคิด
แนวคิดของกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกโดย Fombrum และ
คณะ (1984) ที่ไดกลาวไววา องคกรจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตองมีองคประกอบที่จําเปน
3 อยางคือ พันธกิจและกลยุทธโครงสรางองคกร
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การบริหารทรัพยากรบุคคล
Fombun และคณะ นิยามคําวากลยุทธไววาหมายถึง กระบวนการกําหนดพันธกิจ และ
วั ต ถุ ป ระสงค ข ององค ก ร และเป น กระบวนการที่ อ งค ก รใช ท รั พ ยากรต า งๆ เพื่ อ จะได บ รรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยเขาไดแบงกลยุทธเปน 3 ระดับ ตามการบริหารจัดการคือ
ระดับกลยุทธ (Strategic level) การกําหนดนโยบายและตั้งเปาหมาย
ระดับบริหารจัดการ (Managerial level) เนนการจัดหาและใชทรัพยากรตาง ๆ ตาม
แผนกลยุทธ
ระดับปฏิบัติการ (Operational level) เปนการบริหารจัดการรายวัน
สิ่งสําคัญที่สุดก็คือ ระบบบุคคลและโครงสรางองคกรตองสอดคลองกับกลยุทธองคกร
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ทุกสิ่งทุกอยางตองสอดประสานและเหมาะสมอยางมีกลยุทธ (Strategic
fit) เปาหมายของกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปาหมายเบื้องตนของกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลก็คือ เพื่อสรางความสามารถ
เชิงกลยุทธ โดยทําใหองคกรมั่นใจไดวาตนเองมีบุคลากรที่มีทักษะ มีความมุงมั่น และมีแรงจูงใจที่ดี
ที่จําเปนเพียงพอทําใหสามารถรักษาความไดเปรียบในการแขงขัน วัตถุประสงคของกลยุทธการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ก็เพื่อจะทําใหองคกรมองเห็นทิศทางที่ตองกาวไป แมจะมีความผันผวนของ
สภาพแวดลอมที่อยูรอบตัวองคกรและบุคลากรแตละคนยังคงตองดําเนินธุรกิจไดตามนโยบายและ
โครงการของงานฝายบุคคล Dyer และ Holder (1988) ชี้ใหเห็นวา กลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคลตองชวยใหองคกรมี “กรอบความคิดที่ทําใหเกิดการรวมงานเปนหนึ่งเดียว ซึ่งแตละงาน
จะสงผลซึ่งกันและกันจนทําใหเกิดความสมบูรณ
กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล จะชวยขับเคลื่อนองคกรไดก็ตอเมื่อองคกรนั้นมองเห็น
ประโยชน หรือขอไดเปรียบของการมีกลยุทธ และทุกคนเขาใจการพัฒนาวิธีการที่จะใชจัดการกับ
คนในระยะยาว Longneck –Hall (1990) เสนอแนะวาธุรกิจทั้งหลายจะไดเปรียบในการแขงขัน
ก็ดวยการบริหารทรัพยากรบุคคล
“การไดเปรียบในการแขงขันเปนหัวใจสุดยอดของกลยุทธการแขงขันมันตองประกอบ
ไปด ว ยสมรรถนะ ทรั พ ยากร ความสั ม พั น ธ แ ละการตั ด สิ น ใจที่ จ ะช ว ยทํ า ให อ งค ก รมี โ อกาส
ในตลาดการคา และชวยทําใหไปถึงจุดหรือตําแหนงที่ตองการ”
นอกจากนี้ แ ล ว เขายั ง เสริ ม อี ก ด ว ยว า การจั ด การกั บ คนเป น กุ ญ แจสํ า คั ญ ที่ นํ า ไปสู
การแขงขันที่หาที่เปรียบมิได
องคกรต า ง ๆ อาจประยุก ต ใชก ลยุ ท ธก ารบริห ารทรั พ ยากรบุ คคลแตกต า งกัน แตถ า
องคกรใดใชเวลาสวนใหญไปกับการบริหารจัดการเพื่อใหองคกรอยูรอดซึ่งมักทําแบบไมชาญฉลาด
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ก็มักจะไมมีกลยุทธธุรกิจหรือไมไดเปนองคกรชั้นนํา สภาพดังกลาวนี้เกิดขึ้นกับองคกรในประเทศ
อังกฤษจํานวนมากที่ดําเนินธุรกิจไดในชวงเวลาสั้น ๆ ในองคกรแบบนี้จะไมมีการใชกลยุทธการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเลย กลยุทธสําหรับทรัพยากรบุคคลจะเกิดขึ้นในองคกรที่มีสภาพแวดลอม
ของกลยุทธธุรกิจเทานั้น ในหลาย ๆ องคกร งานบุคคลมีไวเพื่อทําใหงานบริหารและงานบริการ
ดําเนินไปได โดยไมคํานึงถึงเรื่องของกลยุทธเลยแมแตนอย
รูปแบบกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
รูปแบบกลยุทธที่เนนธุรกิจเปนหลัก
Wright และ Snell (1996) เสนอแนะไววา ในวงการธุรกิจกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคล เปน “กิจกรรมของบุคลากรที่ใชสนับสนุนกลยุทธการแขงขันของบริษัท” Miller (1989)
ใหความหมายของรูปแบบนี้วา:
“กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลครอบคลุมการตัดสินใจ และการกระทําทั้งหลาย
ที่เกี่ยวของกับการจัดการลูกจางในทุกระดับ โดยมีเปาหมายหลักเพื่อสรางและดํารงการไดเปรียบ
ในการแขงขัน
รูปแบบกลยุทธแบบสอดประสาน
Walker (1992) นิยามกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลวา คือ “ชองทางของการทําให
การจัดการทรัพยากรบุคคลกับกลยุทธธุรกิจเปนเรื่องเดียวกัน (หรืออยูในเสนทางเดียวกัน)” กลยุทธ
นี้ ยึ ด การสอดประสานเป น หลั ก (ดู บ ทที่ 2) ในงานการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล คํ า นี้ ห มายถึ ง
การพัฒนากลยุทธดานบุคคลที่สอดประสานเขากับกลยุทธธุรกิจและสงเสริมใหเกิดผลสัมฤทธิ์
(บูรณาการแนวตั้งหรือสอดประสาน) และยังมีการใชกระบวนการบูรณาการเพื่อพัฒนาวิธีปฏิบัติกับ
บุคลากร เชน การจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาลูกจาง การใหรางวัล และลูกจางสัมพันธ ทําใหงาน
แตละเรื่องสนับสนุนซึ่งกันและกัน (บูรณาการแนวนอน หรือสอดประสาน) กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ
เปนการ “รวมเขาดวยกันเปนหนึ่งเดียว” ซึ่งจะไดกลาวถึงตอไปในทายบทนี้ Dyer และ Reeves
(1995) กลาววา กลยุทธดานบุคคลคือการรวมกันภายในของการปฏิบัติทุกเรื่องที่เกี่ยวกับบุคลากร
การบริหารงานบุคคล
“คน” เปนหนึ่งในปจจัยทางการบริหารที่สําคัญและยอมรับกันทั่วไป เรียกยอ ๆ วา
“4 M’ s” อันประกอบดวย บุคลากร หรือทรัพยากรมนุษย (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ
(Materials) และการจัดการ (Management) จะพบวาคนเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการบริหาร
เพราะหากขาดกําลังคนก็จะไมมีตัวขับเคลื่อนปจจัยอื่นๆนั่นเอง เพราะฉะนั้น ในแตละองคกรจึงหัน
มาใหความสําคัญในการบริหารคนในองคกรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปจจุบันคือ การบริหารงานบุคคล
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ความหมายของการบริหารงานบุคคล
คําวา “การบริหารงานบุคคล” มาจากภาษาอังกฤษที่วา “Personnel Administration”
หรือ “Personnel Management” ซึ่งมีผูใหคําจํากัดความไวอยางหลากหลาย ดังนี้
เฟอริคซ เอ ไนโกร (FelixA. Nigro) ไดใหนิยมวา “Personnel Administration is the art
of selection new employees and making use of old ones in such manner that the
maximum quality and quantity of output and service are obtained from the working force”
แปลวา“ศิลปะในการเลือกคนใหมและใชคนเกาในลักษณะที่จะใหไดผลงานและบริการ จากการ
ปฏิบัติงานของบุคคลเหลานั้น ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ”
หลักและระบบบริหารงานบุคคล
ระบบการบริหารงานบุคคลโดยทั่วไปที่นิยมใชมี 2 ระบบดวยกัน คือ
1. ระบบอุปถัมภ (Patronage System หรือ Spoil System) เปนระบบดั้งเดิม โดยมี
แหลงกําเนิดมาจากจีนโบราณ ที่มักใชการสืบทอดทางสายเลือด รวมไปถึง การนําสิ่งของ มาแลก
ตําแหนง ลักษณะที่สําคัญ คือไมคํานึงถึงความรู ความสามารถ ไมเปดโอกาส
ในการเลือกสรร มักมีอิทธิพลทางการเมืองเขามาแทรกแซงกิจการภายในของหนวยงาน
ขอดี
- รวดเร็ว แกไขสะดวก
- มีความขัดแยงในการตัดสินใจนอย
- เหมาะสมกับบางตําแหนง
- สอดคลองกับการปกครองที่มีระบบพรรคการเมือง
ขอเสีย
- ไมมีหลักประกันวาจะไดคนที่มีความรู ความสามารถ
- มุงรับใชคนมากกวาหนวยงาน
- ขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงานไมดี
- หนวยงานพัฒนาไดยาก
2. ระบบคุณธรรม (Merit System) เกิดจากความพยายามที่จะแกไขขอบกพรอง
ของระบบอุปถัมภ โดยเปนระบบการบริหารบุคคลที่อาศัยความรู ความสามารถของบุคคลเปนหลัก
ไมคํานึงถึง ความสัมพันธสวนตัว มีลักษณะสําคัญดังนี้
1).หลักความสามารถ (Competence) เปนการถือความสามารถของบุคคลเปนสําคัญ
เพื่อใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่และตองสามารถใชความรูมาปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนตอ
สวนรวมไดอยางเต็มที่
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2). หลักความเสมอภาค (EqualityOpportunity) เปนการใหโอกาสที่เทาเทียมกันแก
บุคคล ทั้งในการเขาสูการเปนราชการและอยูในระหวางการเปนขาราชการซึ่งเปนแนวคิดตามหลัก
ประชาธิปไตยที่ใหสทิ ธิเสมอภาคแกบุคคลภายในขอบเขตของกฏหมายโดยถือวาทุกคนจะตองได
รับการปฏิบัติอยางเสมอภาคดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑที่อยูในมาตรฐานเดียวกัน
3) หลักความมั่นคงในตําแหนงหนาที่ (Security of Tenure) ซึ่งตองไดรับการยอมรับ
และคุ ม ครองตามกฎหมาย คื อ จะไม ถู ก ปลดออกหรื อ ไล อ อกจากงานโดยไม มี เ หตุ ที่ พิ สู จ น ไ ด
หลักการนี้มุงใหขาราชการเกิดความมั่นคงถาวรในอาชีพและเกิดความรูสึกมั่นคงที่จะแสวงหา
ความเจริญกาวหนา ในหนาที่ของตน โดยไมตองคํานึงถึงเหตุผลสวนตัวหรือทางการเมือง
4) หลักความเปนกลางทางการเมือง (Political Neutrality) คือการที่ขาราชการประจํา
ตองเปนกลางทางการเมือง และสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามนโยบายของรัฐบาลอยางเต็ม
ความสามารถโดยไม ขึ้ น อยู กั บอิท ธิพ ลของพรรคการเมื อ งหนึ่ ง พรรคการเมื อ งใดแต ยัง คงสิ ท ธิ
ทางการเมือง เชนเดียวกับประชาชนทั่วไป
ขอดี
- สอดคลองกับระบบประชาธิปไตยที่เนนความเสมอภาค
- ไดคนดีมีความรู ความสามารถเขามาทํางาน
- สรางขวัญกําลังใจในการทํางาน
- ชวยหนวยงานมีประสิทธิภาพ
ขอเสีย
- ลาชา
- คาใชจายในการสอบแขงขันสูง
- สรางความสัมพันธแบบเปนทางการมากเกินไป
- ทําไดยากเพราะตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย
อยางจริงจัง
วิวัฒนาการการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
การบริหารงานบุคคลแบงออกเปน 2 ยุคกวาง ๆ ดังนี้
1. ยุคโบราณหรือยุคดั้งเดิมแนวความคิดรูปแบบนี้ไดรับอิทธิพลจากนักวิชาการ
หลายคน โดยมีจุดเริ่มตนจากงานเขียนเรื่อง “The study of Administration” ของ วูดโร วิลสัน
(Woodrow Wilson) ในป ค.ศ1887 ซึ่งพยายามแยกการบริหารบุคคลออกจากกิจกรรม
ทางการเมืองอยางเด็ดขาด และหลังจากนั้นก็มีงานเขียนของนักวิชาการอีกหลายคน โดยแนวคิด
ในยุคนี้จะเปนการมองการบริหารงานบุคคลในวงแคบ คือ กระบวนการบริหารงานตั้งแต การสรรหา
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การคัดเลือก การสอบ การเลื่อนขั้น การจําแนกตําแหนงการฝกอบรมการออกจาก ราชการ และ
ประโยชนเกื้อกูลตางๆเปนตนโดยไมสนใจกับสิ่งแวดลอมภายนอกมองการบริหารงาน
บุคคลเปนกลไกของฝายบริหารที่มีสําหรับการควบคุมบุคคล (Management Control Activity)
มากกวาจะมองครอบคลุม ถึงความสัมพันธของสมาชิกในองคการ (People - connected Activity)
แนวความคิดในยุคนี้เปนการรวมแนวความคิดในเรื่องการแยกการเมืองออกจากการ
บริหารอยางเด็ดขาด เนนความเปนกลางทางการเมือง มีระบบคุณธรรมเปนหัวใจในการบริหาร
เปนการบริหารที่มีลักษณะปราศจากคานิยมเนนแตเทคนิคและประสิทธิภาพในการบริหารงานและ
เปนปญหาทางการบริหารเทานั้น ซึ่งแนวความคิดแบบโบราณนี้ ไดรับการทาทาย และโจมตีจาก
นักวิชาการหลายทาน นับแตสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมาซึ่งเปนวิวัฒนาการไปสูแนวทางที่ 2
2. ยุคใหม หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นักวิชาการเริ่มเขียนบทความ โดยตั้งขอสงสัย
เกี่ยวกับ การแยกการบริหารออกจากการเมืองอยางเด็ดขาดวาทําไดจริงหรือไม นักวิชาการรุนใหม
พยายามอธิบายวาจริงๆ แลว การบริหารนั้นจะมีคานิยมทางการเมืองเขาไปเกี่ยวของอยูตลอดเวลา
ปญหาการบริหารงานนาจะพิจารณาในแงการเมืองมากกวาเทคนิค นอกจากนี้อีกประเด็นหนึ่ง
ที่โดนโจมตีเปนอยางมากคือเรื่องของหลักประสิทธิภาพ โดยในงานเขียนของเฟอริคซ เอ ไนโกร และ
ลอยด จี ไนโกร ที่มีชื่อวา “The New Public Personnel Administration” กลาววาหลัก
ประสิทธิภาพมีจุดออนในตัวมันเอง 2 ประการคือ จะเปนตัวทําลาย มากกวาเปนตัวชวยเหลือ
เจาหนาที่ฝายปฏิบัติงานและหลักประสิทธิภาพมุงเนนแตเฉพาะกรรมวิธีและเทคนิคในการทํางาน
โดยมองขามความเปนมนุษยในองคการใดโดยสิ้นเชิง
แนวความคิดที่ 2 นี้ จะมีมิติใหมของการบริหารงานบุคคล 3 ประการ คือ
1. เนนหนักในการบริหารงานบุคคลในฐานะที่เปนการเมืองมากขึ้น
2. ใหความสําคัญกับคานิยม
3. การจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษยในองคการ
อาจกลาวไดวาแนวความคิดในยุคนี้มองการบริหารงานบุคคลเปนระบบยอย ของ
ระบบการเมืองจึงอยูภายใตสภาพแวดลอมทางการเมืองซึ่งพฤติกรรมของบุคลากร ในระบบจะถูก
กําหนดโดยพลังในทางการเมืองทัง้ จากภายนอกและภายในระบบการคัดเลือกคน เขาสูระบบ
ราชการก็จะมุง เนนเรื่องความเสมอภาคและความยุติธรรมดังนัน้ จึงเนนใหเกิดระบบ ราชการที่มี
ลักษณะสะทอนความเปนตัวแทนของทุกกลุมของสังคมจึงอาจสรุปไดวาในยุคใหมนี้ จะเปนการ
มองการบริหารงานบุคคลในแงมุมทีก่ วางขึน้ โดยมองที่ความสัมพันธของบุคคลกับองคกร และ
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การปฎิสัมพันธตอกันในทุกมิติ มากกวาทีจ่ ะมองแคเปน การควบคุมพฤติกรรม ของบุคคลในองคกร
เชนในยุคโบราณวิวฒ
ั นาการ การบริหารงานบุคคลภาครัฐในไทย
ระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐในประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาตอเนื่องเปนเวลายาวนาน
ควบคูกับระบบราชการ การเปลี่ยนแปลงแตละครั้งมักสืบเนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการ หรือ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเปนสําคัญ ซึ่งสามารถแบงออกเปน 5 ยุคสําคัญ ดังนี้
1. ยุคระบบศักดินา – บรรดาศักดิ์
ยุคนี้ครอบคลุมชวงเวลาตั้งแตสมัยสุโขทัยเปนตนมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
ลักษณะการบริหารงานบุคคลทุกอยางจะเปนไปตามพระราชอัธยาศัยของพระมหากษัตริย ตลอด
ชวงเวลานี้มีการปฏิรูปที่สําคัญอยู 2 ครั้ง กลาวคือ ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ มีลักษณะ เปนการ
ปรับปรุงโครงสรางของระบบราชการ ทําใหมีการแยกหนาที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนขึ้น การใช
กําลังคนเริ่มเปนไป ตามหนาที่ความรับผิดชอบ และอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 ถือเปนการปฏิรูป
ครั้งสําคัญยิ่งในขณะนั้นไทย มีการติดตอกับตางประเทศจึงไดรับอิทธิพลจากตะวันตก เปนอยาง
มาก จึงมีการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลตามแบบตะวันตกพรอมๆ กับการปฏิรูป การปกครองและ
การบริหารโดยพระองคโปรดใหจัดตั้งกระทรวงขึ้น 12 กระทรวง แทนเวียง วัง คลัง และนา ในแตละ
กระทรวงมี เ สนาบดี เ ป น ผู ป กครองผู บั ง คั บ บั ญ ชา และมี ฐ านะเท า เที ย มกั น ผลของการปฏิ รู ป
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 5 ประการคือ แยกราชการทหารออกจาก ขาราชการฝาย
พลเรือนอยางเด็ดขาด มีการจัดการศึกษาฝกอบรมและ สอบแขงขันคนเขารับ ราชการตามระบบ
คุณธรรมในกระทรวงมหาดไทย แทนการฝากฝงและชุบเลี้ยงในระบบอุปถัมภ แบบที่มีมากอน
เลิก“ระบบกินเมือง” จัดระบบจายเงินเดือนใหแกขาราชการ รวมทั้ง มีการจัด ประโยชนตอบแทน
รูปตางๆ เปลี่ยนลักษณะ ขาราชการหัวเมืองจากลักษณะ “ขาราชการปกครอง” หรือ
“นายประชาชน” ซึ่งทําหนาที่ปกครองประชาชนมาเปน “ขาราชการพลเรือน” หรือ “เจาหนาที่
ของรัฐ” ทําหนาที่บําบัดทุกขบํารุงสุขของประชาชนและบริหารราชการแผนดิน
2. ยุคระบบมีชั้นยศ (พ.ศ.2472–2475) ยุคนี้เปนยุคแรกที่นําระบบคุณธรรมมาใช
ในการบริหารงานบุคคลในราชการไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 7
การเขารับราชการถือเปนสิทธิของประชาชนทุกคนตามหลักความเสมอภาคในโอกาส จึงมีการ
เปดโอกาสใหคนที่มีความรูความสามารถเขารับราชการโดยการเลือกสรรอยางเปนกลาง และ
ยุติธรรม ขาราชการทุกคนไดรับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนกลาง การจัดระเบียบบริหารงานบุคคล
ของราชการไดทําอยางเปนระบบโดยมีกฎหมายเกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคลในภาคราชการ
ฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 ซึ่งประกาศบังคับใชตั้งแต
1 เมษายน พ.ศ. 2471 มีหลักการของระบบคุณธรรม ซึ่งปรากฏตามพระราชปรารภ
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ในตราพระราชบัญญัตินี้ความวา “โดยที่มีพระราชประสงคจะวางระเบียบขาราชการพลเรือน
ใหเปนไปในทางเลือกสรรผูมีความรู และความสามารถเขารับราชการเปนอาชีพ ไมมกี งั วล
ดวยการแสวงผลประโยชนในทางอื่น สวนฝายขาราชการก็ใหไดรับประโยชน ยิ่งขึ้น
เนื่องจากความสะพรั่งพรอมดวยขาราชการซึ่งมีความสามารถ และรอบรูในวิถี และอุบาย
ของราชการกับหนาที่และวินัยอันตนพึงรักษาเปนนิตยกาล”
ตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดยศใหขาราชการพลเรือนคลายกับทหารดวย การกําหนดเงินเดือน
เปนไปตามยศโดยยศขาราชการพลเรือนมี 2 ชั้น คือ ชั้นสัญญาบัตร ประกอบดวยยศตาง ๆ คือ
มหาอํามาตยเอก มหาอํามาตยโท มหาอํามาตยตรี รองมหาอํามาตยเอก รองมหาอํามาตยโท และ
รองมหาอํามาตยตรี ชั้นราชบุรุษมีชั้นยศตาเดียว คือ ราชบุรุษ ในยุคนี้ประเทศไทย ประกอบดวย
ขาราชการ 3 ประเภท คือ ขาราชการทหาร ขาราชการตุลาการ และขาราชการ พลเรือนขาราชการ
พลเรือนจะมีบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2471 โดยมี
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนเปนองคกรควบคุมการบริหารงานบุคคล สวนขาราชการตุลาการ
นั้นมีบทบัญญัติ ในการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติ
ซึ่งออกมาในป เดียวกัน คือ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลากรพ.ศ.2471 โดยมี คณะกรรมการขาราชการตุลากร
(ก.ต.) ทําหนาที่เปนองคการกลางในการบริหารงานบุคคล
3. ยุคระบบตําแหนง (พ.ศ. 2476 - 2478) นยุคภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนประชาธิปไตยในป พ.ศ.2475 ไดมีแนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดระบบราชการ และการบริหารงานบุคคลในราชการใหสอดคลองและทันสมัย เชนเดียวกับ
ประเทศตะวันตกจึงไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2476 ซึ่ง
กํ า หนดให ย กเลิ ก ยศและบรรดาศั ก ดิ์ โดยเปลี่ ย นโครงสร า งของระบบบริ ห ารงานบุ ค คลมาใช
ตําแหนงเปนแกนหลักแทนชั้นยศ มีการกําหนดเงินเดือนใหเปนไปตามหนาที่ของตําแหนง ซึ่งอาจ
กลาวไดวาการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือนชวงนี้เปนจุดเริ่มแรกของการบริหารงานบุคคล
ตามระบบตําแหนงนั่นเอง การปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลครั้งนี้ ดําเนินการอยางเรงรีบ และ
คอนขางเฉพาะเจาะจงบังคับ ทําใหยากแกการสับเปลี่ยนโยกยายไมคลองตัวในการบริหารงาน
บุคคล จึงนําไปสูการแกไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลอีก ในป พ.ศ. 2479 โดยกลับ
ไปใชระบบชั้นยศเปนแกนกลางเหมือนเดิม แตลดจํานวนชั้นใหเหลือเพียง 5 ชั้น
4. ยุคระบบมีชั้นและตําแนง (พ.ศ.2479 – 2517) ยุคนี้เปนชวงของการประกาศใช
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 5 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2479, 2482, 2485, 2495 และ 2497 ซึ่งแตละฉบับมี การกําหนดชั้นประจําตัวราชการ และ
เทียบตําแหนงเขาสูชั้นยศ กลาวคือ ชั้นประจําตัวขาราชการ จะมี 5 ชั้น คือ ชั้นจัตวา ชั้นตรี ชั้นโท
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ชั้นเอก และชั้นพิเศษ กําหนดเงินเดือนใหไดรับตามชั้นทั้ง 5 และกําหนด ใหมีตําแหนงหลัก 6
ตําแหนง คือ เสมียนพนักงาน ประจําแผนก หัวหนาแผนก หัวหนากอง อธิบดี และปลัดกระทรวง
อีกทั้งกําหนดวาตําแหนงใด ใหแตงตั้งจากขาราชการชั้นนั้นในยุคนี้เปนยุคที่อํานาจของ ก.พ. ถูกลด
และเพิ่มสลับกันเปนระยะ ๆ เนื่องจากพอใหอํานาจ ก.พ. มาก ราชการก็ลาชาพอกระจาย อํานาจ
ไปที่กระทรวง ทบวง กรม ก็มีขอครหาเรื่องไมเปนธรรมเลนพรรคเลนพวก เหลื่อมล้ําไมได มาตรฐาน
ยิ่งเมื่อมีการแยกขาราชการออกมากประเภทและมีการตั้ง องคการบริหารงานบุคคล แยกออกจาก
ก.พ.จึงเกิดปญหาขาดเอกภาพเหลื่อมล้ําไมเปนธรรม ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน มากยิ่งขึ้น
ปลายยุคนี้ไดมีขาราชการเพิ่มขึ้นอีก 2 ประเภท คือ มีการออกกฎหมาย จัดระเบียบ ขาราชการ
อัยการ (พ.ศ. 2503) และขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2507)
5. ยุคระบบจําแนกตําแหนง (พ.ศ. 2518 – ปจจุบัน) ใน พ.ศ. 2518 ไดมีการประกาศ
ใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 เปนกฎหมายหลักในการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการพลเรือน กฎหมายฉบับนี้เปลี่ยนหลักการสําคัญที่เดิมเคยยึดคนเปนหลัก
มาเปนยึดงานเปนหลัก โดยอาจถือไดวาการเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนการ ปฏิรูป
การบริหารงานบุคคลในราชการครั้งสําคัญ ซึ่งสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลงมีที่นาสนใจ ดังนี้
ยกเลิกชั้นประจําตัวขาราชการมาใชเปนระบบตําแหนงตามหลักระบบจําแนกตําแหนง
(Position Classification) โดยกําหนดใหมี 11 ระดับ กําหนดใหขาราชการไดรับเงินเดือนตาม
ระดับตําแหนง หลักการใหขาราชการประจํามีความเปนกลางทางการเมืองเปลี่ยนหลักการเลือกสรร
บุคคลเขาดํารงตําแหนงโดยอาจใชวิธีการสอบหรือคัดเลือกไดตามเหตุผลหรือความจําเปนของ
แตละตําแหนง และยังเปดโอกาสใหบรรจุคนเขารับราชการในระดับตําแหนงสูงๆ
ในฐานะ
ผูทรงคุณวุฒิ ดวยนําหลักการสับเปลี่ยนหมุนเวียนตําแหนงบริหารทุก 4 ป มาใช
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในด า นองค ป ระกอบของคณะกรรมการข า ราชการ
พลเรือน (ก.พ.) มีการปรับปรุงหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน ก.พ. และการปรับปรุง ระเบียบ
วินัย และการอุทธรณ ตลอดจนมีการสรางระบบรองทุกขขึ้นมาเปนครั้งแรก อีกทั้งยังกําหนดใหมี
การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปตลอดจนยกเลิกขาราชการวิสามัญอีกดวย
กลาวไดวา ในยุคนี้เปนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ มีการ
แยกประเภทขาราชการใหมเพิ่มอีก 4 ประเภทคือ ขาราชการเมืองตาม พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการ พ.ศ. 2518 ขาราชการรัฐสภาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสภา พ.ศ. 2518
ขาราชการครูตามพระราชบัญญัติขาราชการครู พ.ศ.2521 และขาราชการตํารวจ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. 2521
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กระบวนการบริหารงานบุคคล
กระบวนการบริหารงานบุคคลนั้น เกี่ยวของกับการดําเนินการในหลายขั้นตอนที่สําคัญ
ดังนี้
1. การวางแผนกําลังคน
2. การกําหนดตําแหนง
3. การกําหนดคาตอบแทน
4. การสรรหาและคัดเลือก
5. การพัฒนาบุคลากร
6. การประเมินผลปฏิบัติงาน
7. การเลื่อนตําแหนง
8. การโอน หรือยาย
9. การพนจากราชการ ระบบบําเหน็จบํานาญ
องคการกลางการบริหารงานบุคคล
องคการกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐ(Central Personnel Agency) เปนกลไกสําคัญ
ในการคุมและกํากับดูแลใหการบริหารงานบุคคลภาครัฐเปนไปอยางมีมาตรฐาน แนวความคิด
การจัดตั้งองคกรกลางบริหารงานบุคคลเพื่อใหมีความเปนกลางไดจริง จึงควรเปนหนวยงานอิสระ
ที่ไมขึ้นกับฝายบริหารหรืออยูภายใตการบังคับบัญชาของฝายบริหารโดยตรงจะไดพนจากอิทธิพล
ของฝายบริหารในบางประเทศโดยเฉพาะที่ยึดรูปแบบการบริหารงาน บุคคลในสมัยดั้งเดิมมัก
จัดองคกลางในรูปคณะกรรมการ คือ “Civil Service Commission” ซึ่งจะมุงเนนภาระหนาที่
ในดานการเลือกสรรบุคคลเขารับราชการและหนาที่สําคัญอื่น ๆ ในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
ในบางประเทศอาจมีองคการกลาง บริหารงานบุคคลหลายองคการ เพื่อแบงภาระหนาที่ในการดูแล
ระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐประเภทตาง ๆ ใหเกิดมาตรฐานเดียวกันภายในขาราชการที่จัดไวใน
กลุ ม งานเดี ย วกั น แต จุ ด สํ า คั ญ ของระบบ บริ ห ารงานบุ ค คลภาครั ฐ ก็ คื อ การรวมอํ า นาจ
(Centralized System) เพื่อใหเกิดความเปนธรรม และมาตรฐานในการปฏิบัติการตอบุคคลทุกคน
ที่เปนเจาหนาที่ของรัฐแตก็มีหลายประเทศที่นิยมจัดรูปแบบองคการกลางบริหารงานบุคคลใน
ลักษณะการกระจายอํานาจ (DecentralizedSystem) คือมีหลายองคการกลางบริหารงานบุคคล
เพื่อชวยกันรับผิดชอบในกิจกรรมการบริหารงาน บุคคล เรื่องตางๆ โดยมักจะคงบางสวนซึ่งเปน
เรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายมาตรฐาน และการพิทักษระบบคุณธรรมไวเปนสวนกลาง แลวกระจาย
ความรับผิดชอบในดานดําเนินการ บริหารงานบุคคล เฉพาะเรื่องใหองคการอื่นมอบใหแก
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สวนราชการตาง ๆ รับไปดําเนินการเองสําหรับประเทศไทยไดแบงแยกองคการกลางบริหารงาน
บุคคลออกตามประเภทขาราชการ ในรูปแบบของคณะกรรมการขาราชการประเภทตาง ๆ โดยแต
ละองคการกลางตางมีอิสระ ในการกําหนดนโยบายกฎระเบียบและหลักเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล สําหรับประเภทขาราชการที่อยูในความรับผิดชอบ
หนาที่และบทบาทขององคการกลางบริหารงานบุคคลโดยทั่วไปแลวจะมีหนาที่
ตาง ๆ ดังนี้
1. กําหนดนโยบายดานการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
2. เปนที่ปรึกษาของฝายบริหารในการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
3. พิทักษรักษาระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
4. ออกกฎระเบียบ และควบคุมใหมีการปฏิบัติตาม
5. ดําเนินการในบางเรื่องที่เปนเรื่องสําคัญของกระบวนการบริหารงานบุคคล
เชน การดําเนินการสรรหาบุคคลมาทํางาน การกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน เปนตน
องคการกลางการบริหารงานบุคคลของขาราชการฝายพลเรือนของไทยเทาที่มีอยูในปจจุบนั ตางก็มี
บทบาทอํานาจหนาที่ตามกฎหมายหลักการบริหารงานบุคคลของตนเอง ซึ่งตางก็พยายาม จะใหมี
อิสระและใหสิ่งที่เปนประโยชนแกขาราชการฝายตนมากที่สุด ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําในหลาย
เรื่องในการบริหารงานบุคคลของขาราชการของรัฐอีกทัง้ ยังคงมีการแทรกแซงจากฝายการ
เมืองอยูเปนประจําดังนั้นแมจะพยายามจะนําระบบคุณธรรมมาใชแตก็ยังไมอาจกําจัดระบบ
อุปถัมภใหพน จากวงราชการไดอยางเด็ดขาด
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จันทรา เลิศแกวศรี. ( 2551). ไดศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของ
ผูบริหารโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร.
มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ของผูบริหารโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร
ตามความคิดเห็นของครูผูสอน ใน 4 ดาน คือดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา ดานการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิด
ขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียนและชุมชน ดานความรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่น
อยางสรางสรรค ดานการเปนผูนําและสรางผูนํา จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประเภทของ
ครูผูสอน โดยกลุมตัวอยางเปนครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานัก
พัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2550 จํานวน 136 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
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เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.9 สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช t-test
แบบ Independent Samples และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบวา
1. การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ ของผูบริหารโรงเรียนฝกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครูผูสอน อยูในระดับปานกลางทุกดาน ตามลําดับดังนี้
ดานความรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค ดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา ดานการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึง
ผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียนและชุมชน ดานการเปนผูนําและสรางผูนํา
2. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ ของผูบริหารโรงเรียน
ฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครูผูสอน จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประเภท
ของครูผูสอน พบวา
2.1 ครูผูสอนที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพของผูบริหารโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน
2.2 ครูผูสอนที่เปนขาราชการครู ครูลูกจางและวิทยากรมีความคิดเห็นตอการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของผูบริหารโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดานการ
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียนและ
ชุมชน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูผูสอนที่เปนวิทยากร มีความ
คิดเห็นตอการปฏิบัติงานมากกวาครูผูสอนที่เปนขาราชการ
เอกลักษณ เทียนภู.(2550).ไดศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการปฏิบัติงานใน
โรงเรียนปริยัติรังสรรค จังหวัดเพชรบุรี. สารนิพนธ. กศ.ม.(ธุรกิจศึกษา). กรุงเทพฯ มีความ
มุงหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนปริยัติรังสรรค จังหวัด
เพชรบุรี ดานความมั่นคงในงาน ดานความเปนตัวของตัวเองดานสภาพแวดลอมและ สวัสดิการใน
การปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา และดานความสัมพันธระหวางผูรวมงาน และ
เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนปริยัติรังสรรค จังหวัดเพชรบุรี
ใน 5 ดาน จําแนกตาม เพศ สถานภาพสมรส อายุรายไดตอเดือน ประสบการณในการทํางาน และ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนปริยัติรังสรรคที่ปฏิบัติ
หนาที่ sในโรงเรียนปริยัติรังสรรค จังหวัดเพชรบุรี ปการศึกษา 2549 จํานวน 136 คน ผลการวิจัย
พบวา
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1. ครูในโรงเรียนปริยัติรังสรรค จังหวัดเพชรบุรี มีความ พึงพอใจตอการปฏิบัติงาน
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความเปนตัวของตัวเองครูมีความ
พึงพอใจตอการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง สวนความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานดานอื่นๆ
อยูในระดับมาก
2. ครูที่มีเพศ สถานภาพสมรส อายุ และประสบการณในการทํางาน ตางกัน มีความ
พึงพอใจตอการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
3. ครูที่มีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนปริยัติรังสรรค
จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาครูที่มีรายไดต่ํากวา 8,000 บาท มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา สูงกวาครูที่มีไดรายตั้งแต 8,000 บาทขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 สวนดานอื่นๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
4. ครูที่มีลักษณะที่ปฏิบัติตางกัน มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานในโรงเรียน
ปริยัติรังสรรค จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป น รายด า นพบว า
ครู ที่ เ ป น ครู ผู ส อนอย า งเดี ย วมี ค วามพึ ง พอใจต อ การปฏิ บั ติ ง าน
ดานความมั่นคงในงาน สูงกวาผูบริหาร ผูบริหารและสอน และผูสนับสนุนอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ แตกตางกันอยางไมมีสําคัญทางสถิติ
ศิริพร จันทศรี. (2550). ไดศึกษาการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
เอกชน สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ที่มีระดับการรับรู
ความสามารถของตนแตกตางกัน มีจุดประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนเอกชนที่มีระดับการรับรูความสามารถของตนแตกตางกัน โดยศึกษากับกลุม
ตัวอยางครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
กรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที่ 3 ที่กําลังปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน
15 เขตพื้นที่ จํานวน 356 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบ 3 ขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบดวยแบบสอบถาม 2 ฉบับ ไดแก แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และ
แบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถของตน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .668 และ .867 ตามลําดับ
ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหความแปรปรวนตัวแปรเดียวแบบทางเดียว
(One – Way ANOVA) และวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรตามหลายตัว (One – Way
MANOVA) ทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของ LSD ใชโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิจัยพบวา
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1. ครูโรงเรียนเอกชนที่มีระดับการรับรูความสามารถของตนในระดับสูงและต่ํา มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานในแตละดานและโดยรวมอยูในระดับสูง สวนครูโรงเรียนเอกชนที่มีระดับการรับรู
ความสามารถของตนในระดับปานกลางมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในแตละดานและโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง และพบวาการรับรูความสามารถของตนมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานทั้งโดยรวมและรายดาน
2. ครูโรงเรียนเอกชนที่มีการรับรูความสามารถของตนในระดับสูง ปานกลาง และต่ํา
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อทํา
การเปรียบเทียบความแตกตางของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม ระหวางกลุมที่มีการรับรู
ความสามารถของตน สูงกับปานกลาง สูงกับต่ํา และปานกลางกับต่ําพบวามีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกคู
3. ครูโรงเรียนเอกชนที่มีการรับรูความสามารถของตนสูง ปานกลาง และต่ํามีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานในดานความรับผิดชอบ ดานการยอมรับนับถือ ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อทําการเปรียบเทียบความแตกตาง พบวา
ครูโรงเรียนเอกชนที่มีระดับการรับรูความสามารถของตนในระดับสูงกับปานกลาง มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานทั้งสามดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนครูโรงเรียนเอกชนที่มี
ระดับการรับรูความสามารถของตนในระดับสูงกับต่ํา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และครูโรงเรียนเอกชนที่มีระดับ
การรับรูความสามารถของตนอยูในระดับปานกลางกับต่ํา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความ
รับผิดชอบ ดานการยอมรับนับถือ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ศุภางค วงษแจง (2551). ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอขวัญและกํา ลังใจในการปฏิบัติงาน
ของครูวิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก ปจจัยที่ศึกษา
แบงเปน 3 ดานคือ ปจจัยดานสวนตัว ไดแก อายุ ประสบการณในการทํางาน และบุคลิกภาพ
ปจจัยดานครอบครัว ไดแก สัมพันธภาพระหวางครูกับสมาชิกในครอบครัว และปจจัยดาน
สภาพแวดลอมในที่ทํางานไดแก ดานลักษณะทางกายภาพในที่ทํางาน ดานสัมพันธภาพระหวางครู
กับผูบริหาร และดานสัมพันธภาพระหวางครูกับเพื่อนรวมงาน กลุมตัวอยางเปนครูวิทยาลัยเทคนิค
นครนายก จังหวัดนครนายก จํานวน114 คน เปนขาราชการ 84 คน ลูกจางประจํา 1 คน พนักงาน
ราชการ 1 คน และลูกจางชั่วคราว 28 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
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ปจจัยที่สงผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกการ
วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันและการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา
พบวา
1.ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 6 ปจจัย
ไดแก อายุ (x1) ประสบการณการทํางาน (x2) บุคลิกภาพ(x3) ลักษณะทางกายภาพในการทํางาน
(x5) สัมพันธภาพระหวางครูกับผูบริหาร (x6) สัมพันธภาพระหวางครูกับเพื่อนรวมงาน (x7) ปจจัย
ที่มีความสัมพันธทางบวกกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
จังหวัดนครนายก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 1 ปจจัย ไดแก สัมพันธภาพระหวางครู
กับสมาชิกในครอบครัว (x4)
2.ปจจัยที่สงผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 5 ปจจัย โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหา
ปจจัยที่สงผลนอยที่สุด ไดแก สัมพันธภาพระหวางครูกับผูบริหาร (x6) บุคลิกภาพ (x3)
ประสบการณการทํางาน (x2) สัมพันธภาพระหวางครูกับสมาชิกในครอบครัว (x4) และ
สัมพันธภาพระหวางครูกับเพื่อนรวมงาน (x7) โดยปจจัยทั้ง 5 ปจจัยนี้ สามารถรวมกันอธิบายความ
แปรปรวน ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ไดรอยละ 62.60
3. สมการพยากรณขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
มีดังนี้
3.1 สมการพยากรณขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยเทคนิค
นครนายก ในรูปของคะแนนดิบ ไดแก
Ŷ = .524 + .286X6 + .118X3 + .108X2 + .018X4 + .010X7
3.2 สมการพยากรณขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยเทคนิค
นครนายก ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดแก
Z = .448X6 + .273X3 + .272X2 + .162X4 + .153X7
จินตนา ชูสังข. (2549). ตัวแปรที่สัมพันธกับสมรรถภาพในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน สาขาบริหารธุรกิจ เขตพื้นที่การศึกษาที่ 3 กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาระดับสมรรถภาพในการปฏิบัติงานของครู ใน 4 ดาน ไดแก ดานการสอน ดานวิชาการ
ดานการใหคําปรึกษาแนะนํา และดานมนุษยสัมพันธ และการบริการ เพื่อเปรียบเทียบระดับ
สมรรถภาพในการปฏิบัติงานของครู จําแนกตามประสบการณการทํางาน และวุฒิการศึกษา และ

- 47 -

เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง ความฉลาดทางอารมณการเสริมสรางพลังอํานาจการทํางาน
กับสมรรถภาพในการปฏิบัติงานของครู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน สาขาบริหารธุรกิจ เขตพื้นที่การศึกษาที่ 3กรุงเทพมหานคร จํานวน 314 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่ง
ความฉลาดทางอารมณมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .72 การไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจการทํางาน
เทากับ .96 และสมรรถภาพในการปฏิบัติงานของครูเทากับ .97 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ
คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา
1. ระดับสมรรถภาพในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สาขา
บริหารธุรกิจในเขตพื้นที่การศึกษาที่ 3 กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา สมรรถภาพดานการสอน ดานวิชาการ และดานการใหคําปรึกษา
แนะนําอยูในระดับมาก สวนดานมนุษยสัมพันธและการบริการอยูในระดับปานกลาง
2. ระดับสมรรถภาพในการปฏิบัติงานของครูที่มีวุฒิทางครูกับวุฒิทางบริหารธุรกิจพบวา
ไมแตกตางกัน และสมรรถภาพในการปฏิบัติงานของครูที่มีประสบการณการทํางานตางกัน ไม
แตกตางกัน
3. ตัวแปรความฉลาดทางอารมณ ดานเกง และดานดีมีความสัมพันธทางบวกในระดับ
ปานกลางกับสมรรถภาพในการปฏิบัติงานของครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .381
และ .316 ตามลําดับ) และดานสุขมีความสัมพันธกับสมรรถภาพในการปฏิบัติงานของครูในระดับ
ต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .274) สวนตัวแปรการเสริมสรางพลังอํานาจการ
ทํางานดานการไดรับอํานาจ และการไดรับโอกาสมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับ
สมรรถภาพในการปฏิบัติงานของครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .461 และ .489
ตามลําดับ)
พงศภัค บุญยประสพ. (2548). ไดศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตร การเปนผูตรวจประเมินรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ นี้มีความ
มุงหมาย เพื่อศึกษาความเหมาะสมของหลักสูตรที่ใชในการอบรมประโยชนที่ไดรับจากการอบรม
แนวทางการปรับปรุงการอบรม และความตองการในการเขารวมอบรมในอนาคต เพื่อเปรียบเทียบ
ประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรการเปนผูตรวจประเมินรับรองมาตรฐานแรงงานไทย
ระดับสมบูรณ ดาน การนําความรูไปประยุกตใชกับการทํางาน กอนและหลังเขารับการฝกอบรม
กลุม ตัว อย างที่ใชในการวิ จัย คือ
ผูเ ขา รับการอบรมจากองคก รผูตรวจประเมินภาคเอกชน
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จํานวน 31 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแกแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบสํารวจรายการ
และ แบบมาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test) ผลการศึกษาพบวา
1. ความเหมาะสมของหลักสูตรที่ใชในการอบรม ในดานหัวขอการอบรมครอบคลุม
ความตองการของผูเขารับการอบรม และในดานการนําหัวขอการอบรมในแตละหัวขอไปประยุกตใช
กับการทํางาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
2. ประโยชนที่ไดรับจากการอบรม ดานความรูเกี่ยวกับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน
ของผูเขารับการอบรมกอนไดรับการอบรม การนําความรูไปประยุกตใชกับการทํางาน กอนเขารับ
การอบรม และการนําความรูไปประยุกตใชกับการทํางาน หลังเขารับการอบรม โดยรวมอยูใน
ระดับสูง
3. ระยะเวลาการอบรมในแตละหัวขอของการอบรม ความรูความสามารถของวิทยากร
ในเรื่องที่อบรม ความตั้งใจและความสามารถในการสื่อสารของวิทยากร และสถานที่ และอุปกรณ
ประกอบการฝกอบรม โดยรวมอยูในระดับสูง
4. การนําความรูไปประยุกตใชกับการทํางานของผูเขารับการอบรมหลักสูตรการเปน
ผูตรวจประเมินรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ สูงขึ้นกวากอนเขารับการอบรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจยั ไดจัดลําดับการดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากร
2. เครื่องมือทีใ่ ชในการศึกษา
3. การสรางและการพัฒนาเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอ มูล
ประชากรที่ใชในการดําเนินการ
ประชากรที่ใชในการดําเนินการศึกษาครั้งนี้ไดแก ครู และบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาที่ไมใชผูบริหารสถานศึกษา และผูแทนครูของโรงเรียนเทศบาล 5
(แกวปญญาอุปถัมภ) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จํานวน 23 คน ประกอบดวย
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 16 คน
2. คณะกรรมการสถานศึกษาที่ไมใชผูบริหารสถานศึกษาและผูแทนครูโรงเรียน
เทศบาล 5 (แกวปญญาอุปถัมภ) จํานวน 7 คน
เครื่องมือที่ใช
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก
1. แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการปฏิบัตติ น สําหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (แกวปญญาอุปถัมภ) ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนมีองคประกอบ 6 ดาน คือ
2.1 การรวมกิจกรรมสวนรวมทัง้ ภายใน และภายนอกสถานศึกษา
2.2 การประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณครู
2.3 การปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย และการใหความรวมมือกับหัวหนาฝาย
2.4 การปฏิบัติงานพิเศษอยางลําบากตรากตรํา
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2.5 การปฏิบัติหนาที่เวรประจําวัน
2.6 คุณธรรมจริยธรรมของครูมืออาชีพ
2. แบบสอบถาม เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการใช
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ตอการใชแบบประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน
การสรางและการพัฒนาเครื่องมือ
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการพัฒนามาตรฐาน
การปฏิ บั ติง าน และการปฏิ บั ติตนของครู และบุ ค ลากรทางการศึก ษาของโรงเรี ย นเทศบาล 5
(แกวปญญาอุปถัมภ) และแบบสอบถามดังตอไปนี้
1. ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อสรางความตระหนัก และ
ทําความเขาใจใหทุกคนเล็งเห็นถึงความจําเปนในการสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน
จึงจําเปนที่จะตองสราง และพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติ
ตนของครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
2. แตงตั้งคณะทํางานเขียนโครงการสงเสริมศักยภาพของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 5 (แกวปญญาอุปถัมภ)
3. เขียนแบบประเมินฉบับรางพรอมดวยคําอธิบายการใชแบบประเมิน
4. นํ า แบบประเมิ น ฉบั บร า งพรอ มคํา อธิ บ ายการใช แ บบประเมิ น เสนอผูเ ชี่ ย วชาญ
เพื่อตรวจสอบ เสนอแนะ ปรับปรุงแกไข
5. ปรับปรุงแกไขแบบประเมินตามขอเสนอแนะของผูเ ชี่ยวชาญ
6. เมื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขเครื่ อ งมื อ ทั้ ง 2 ฉบั บ ตามที่ ผู เ ชี่ ย วชาญเสนอแนะ และนํ า ไป
จั ด พิ ม พ เ ป น ฉบั บ สมบู ร ณ จากนั้ น ได นํ า ไปทดลองใช กั บ กลุ ม ตั ว อย า งในโรงเรี ย นเทศบาล 2
(แมต๋ําดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ฉบับละ 30 คน รวม 2 ฉบับ จํานวน 60 คน ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน ทดลองใชกับ
พนักงานครู และครูจางตามภารกิจ จํานวน 30 คน
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตอแบบ
ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน ทดลองใชกับพนักงานครู ครูจางตามภารกิจ
และคณะกรรมการสถานศึกษาจํานวน 30 คน
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7. นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ห าค า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา
(α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.1974) ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือแตละฉบับ
ดังนี้
เครื่องมือฉบับที่ 1 มีคาความเชื่อมัน่ เทากับ 0.86
เครื่องมือฉบับที่ 2 มีคาความเชื่อมัน่ เทากับ 0.87
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการปฏิบตั ติ น
นําไปประเมิน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 16 คน
2. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีตอแบะประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน นําไปใชกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาที่ไมใชผูบริหารสถานศึกษาและผูแทนครู จํานวน 23 คน
ตอบแบบสอบถาม
3. คณะกรรมการประมวลผล ซึ่งประกอบดวยหัวหนาฝายแตละฝาย รวบรวมขอมูลที่ได
และทําการประมวลผลตามสภาพจริง แลวรวบรวมสงผูอํานวยการสถานศึกษาในทุกวันสิ้นเดือน
การวิเคราะหขอมูล
1. นําขอมูลที่ไดจากแตละฉบับมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ
2. ตรวจใหคะแนนแตละขอของเครื่องมือแตละชุด
3. วิเคราะหแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน ดวยคารอยละ
บรรยายประกอบตาราง
4. วิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอแบบ
ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน ดวย และคาเฉลี่ย (μ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ) ใชตามเกณฑของบุญสง นิลแกว (2540: 55) ดังนี้
คาเฉลี่ย (μ) ใชเกณฑในการแปลความหมาย ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจ มาก
2.50 – 3.49 หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจ ปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจ นอย
0.01 – 1.49 หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจ นอยที่สุด
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5. นํา คะแนนเฉลี่ย ทุก ดา นกรอกลงแบบประมวลคะแนนประจําเดือนของแต ละดา น
จนครบในแตละภาคเรียน โดยแตละปการศึกษาจะมีการประมวลผล 2 ครั้ง กลาวคือ
ภาคเรียนที่ 1 เริ่มจากเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม และ
เดือนกันยายน
ภาคเรียนที่ 2 เริมจากเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ และ
เดือนมีนาคม
6. จัดอันดับคะแนนจากคะแนนมากไปสูคะแนนนอยแลวแจงผลใหครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทราบเปนรายบุคคล
7. นํ า ผลการจั ด อั น ดั บ ไปพิ จ ารณาความดี ค วามชอบพร อ มพิ จ ารณาถึ ง ตั ว แปรอื่ น ๆ
เพื่อใหเกิดความเหมาะสม ยุติธรรม โปรงใส และตรวจสอบไดจริงตามตองการ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอ มูล
1. คารอยละ (Percentage)
P=n

N

เมื่อ

P แทน
n แทน
N แทน

รอยละ
จํานวนผูตอบในขอนั้น
จํานวนผูตอบทั้งหมด

2. คาเฉลี่ย (อางในบุญเรียง ขจรศิลป, 2538 : 27)
μ =

∑

fx

N

μ = คาเฉลี่ยของกลุมประชากร

∑
N

fx

= ผลคุณระหวางคะแนนกับความถี่ของคะแนนนัน้

N = จํานวนขอมูลในกลุมประชากร
3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
σ
= สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เกณฑที่ใชในการแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ยเปนรอยละ ความพึงพอใจที่เห็นควร
นําเนื้อหาสาระทุกขอในแบบสอบถามไปใชเปนเกณฑในแบบประเมินการปฏิบัติงาน และการ
ปฏิบัติตนของครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเทศบาล 5 (แกวปญญาอุปถัมภ)
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90.00 – 100 หมายถึง
80.00 – 89.99 หมายถึง
60.00 – 79.99 หมายถึง
50.00 – 59.99 หมายถึง
01.00 – 49.99 หมายถึง

ระดับความพึงพอใจมากทีส่ ุด
ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ระดับความพึงพอใจนอย
ระดับความพึงพอใจนอยทีส่ ุด

