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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
อย่างยั่งยืน เป็นโครงสร้าง องค์ประกอบ กลยุทธ์ในการบริหารจัดการเชิงระบบ ที่เกิดดุลยภาพ ทั้ง
ความรู้  ความสามารถ ทักษะกระบวนการ การปฏิบัติงาน การก ากับติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในมิติเชิงนโยบาย มิติความสามารถ มิติบุคลากร มิติการบริหาร
จัดการ มิติการพัฒนาและการปฏิบัติการ มิติบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนา ภายใต้กรอบ : Area  - 

Function - Participation – Personnel, base ดังนี้ 

1. การร่วมรู้และร่วมทราบ (Appreciation and Understanding) คือการท าให้บุคลากร

ยอมรับชื่นชม (Appreciated) ที่ท าให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจร่วมกันและสามารถมองเห็น

ความส าเร็จในอนาคตว่าเป็นอย่างไรในขั้นตอนที่ท าให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ข้อเท็จจริง เหตุผลและ
ความคิดเห็น เกิดพลังร่วมของความส าเร็จทั้งการมองการณ์ไกล การมองภาพกว้าง การมีวิสัยทัศน์ 
(Vision) เมื่อน าวิสัยทัศน์ของแต่ละส่วนฝ่ายมาหลอมรวมกลายเป็นวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 

หรือ อุดมการณ์ร่วม (Shared Ideal) มุ่งสู่เป้าหมายส าคัญ 

2. การร่วมคิดและร่วมพัฒนา (Influence and Development) คือ การใช้ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ท่ีแต่ละคนมีอยู่มาระดมสมองในการก าหนดวิธีการเชิงรุก ยุทธศาสตร์ (Strategy) จะท าให้

บรรลุวิสัยทัศน์ร่วมหรือ อุดมการณ์ร่วม เกิดทางเลือกที่หลากหลายมีการพิจารณาร่วมกันจนกระทั่งได้
วิธีการส าคัญที่เห็นพ้องต้องกันว่าจะน าไปสู่การพัฒนาและความส าเร็จตามที่ต้องการและมีความ
เป็นไปได้มากที่สุด 

3. การร่วมปฏิบัติและร่วมประเมินผล (Action and Evaluation) คือ การน าวิธีการส าคัญ

มาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการว่าท าอะไร มีหลักการ เป้าหมาย เป็นอย่างไร ใครรับผิดชอบเป็นหลัก 
ใครต้องให้ความร่วมมือ ซึ่งเป็นการก าหนดข้อผูกพันเฉพาะตัว (Commitment) เพ่ือควบคุม 

(Control) ให้เกิดการกระท าอันจะน าไปสู่การบรรลุผลตามเป้าหมายที่ร้อยรัดอุดมการณ์ร่วมอย่างมี

ศักยภาพของการพัฒนา ด้านประสิทธิภาพกระบวนการบริหารงาน ระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารงานบุคคล การวางแผนอัตราก าลัง การเกลี่ยอัตราก าลังและผลส าเร็จการพัฒนา อย่างยั่งยืน 

 
ทีมวิชาการและคณะท างาน 

สิงหาคม. 2559 
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Executive Summery. 

Development effective of personnel management towards driving education reform in 

regional sustainable is the structures, the composition, the strategies of systems 

management to an equilibrium of the  knowledge, abilities, processes skills, works activity, 

controlling, evaluation of the goals in dimensions on policy, capability, personnel, 

management, action develop, strategies an integration of development on the frames 

bellows of; Area-Function-Participation-Personnel base. 

1. An Appreciation and Understanding: personnel appreciated without feeling or opposition 

or criticism, the awareness and common understanding. Changing to get to know and 

express themselves equally. The situation is different, however, can be seen as a success in 

the future. As a result, everyone has the opportunity to use facts, reason and cause power 

sharing of future success, creativity providence, panoramic photo and the vision, when 

vision of each of the parties come together, it will become even more of the shared  vision 

or shared  ideal into the geared. 

2. An Influence and Development: creative individual is help to determine how to an 

aggressive. Strategy will be achieve a common vision, ideology. There was a wide choice. 

Considered together, until the key ways that group has agreed. Contribute to development 

and success as like and the most likely. 

3. An Action and Evaluation: important is introduction of defined action plan, that do not 

have a rationale, however, goal, however, who is primarily responsible, who must 

cooperate. Commitment specific of control to actions that will lead to achieving the goals 

that bind together ideologically to be developing potential of; process effective of personnel 

management, information systems management, HRIS and HR planning, staffing analysis, 

the redistribution of manpower, and development success sustainable. 

 

 

Academic teams. 

August, 2016. 
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รายงานผลการวิจัย :  การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป 
การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน  

ผู้วิจัย :   ทีมวิชาการและคณะท างาน 
ปีท่ีวิจัย :  2559. พ.ศ. 
 

บทคัดย่อ 

การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
อย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาการบริหารงานบุคคล 2) 
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานบุคคล 3) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารงานบุคคล HRIS และวิเคราะห์การวางแผนอัตราก าลัง การเกลี่ยอัตราก าลัง 4) เพ่ือศึกษา

ผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานและการ
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม รวม 243 คน การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม แบบ
ศึกษา สู่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน ค่า F-test  การ

วิเคราะห์การทดถอยแบบพหุคูณ เชิงคุณภาพ ใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า อาศัยแนวทางวิเคราะห์ 
ได้แก่ การลดทอนข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การตีความ น าไปสู่บทสรุป  

ผลการวิจัยพบว่า : 
1. สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและระดับสภาพปัญหากับ

ความคิดเห็นของกลุ่มท้ัง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกันโดยประเด็นความต้องการได้แก่ การบริหารงานบุคล 
การวางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากร และการสรรหาบรรจุแต่งตั้งครู 

2. ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานบุคคล มี 8 ด้าน คือ (1) หลักการ กระบวนการ 
ศูนย์เครือข่าย การประสานงาน การสร้างสรรค์งาน การก ากับดูแล ติดตาม (2) ภาวะผู้น า แหล่งองค์
ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (3) ความมีเอกภาพและความเข้าใจ (4) การแบ่งปันทรัพยากรและการ
ส่งเสริมสนับสนุน (5) การท างานเป็นทีม (6) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (7) ความรับผิดชอบ (8) 
กลยุทธ์ความยั่งยืน ส่วนระดับความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและระดับความเหมาะสม
กับความคิดเห็นของกลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน 

3.ระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS มี 5 ขั้น คือ การวิเคราะห์ระบบงาน 
การออกแบบระบบฐานข้อมูล การน าระบบฐานข้อมูลมาใช้ใหม่ การประเมินผลระบบฐานข้อมูล การ
ปรับปรุงแก้ไขระบบฐานข้อมูล และการวางแผนอัตราก าลังครู มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา ส่วนการเกลี่ยอัตราก าลังด้านจ านวนครูเกษียณสายการสอนที่ครบเกษียณใน 8 ปี (พ.ศ. 
2559- 2566) โดยปี พ.ศ. 2562 มีครูเกษียณมากที่สุด ด้านความต้องการครูที่ทดแทนอัตราเกษียณ
แยกตามสาขาวิชา (1-4) ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ตามล าดับ 

4. ผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และระดับผลส าเร็จกับความคิดเห็นของกลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน 
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Title of Research: Development Effective of Personnel Management towards  

   Driving Education Reform in Regional Sustainable. 

Authors:      Academic Teams and Faculty Work.  

Duration:       2016, A.D. 

ABSTRACTS. 

Development effective of personnel management towards driving education reform in 

regional sustainable due to the objective  studies; 1) Problems and developmental needs of 

personnel management, 2) development of effective personnel management processes, 3) 

information systems management, HRIS and HR planning, staffing analysis, the 

redistribution of manpower, 4) Successful development of effective personnel management. 

Research data using mixed research and participatory action research with including 

sampling 3 groups per 243 persons to collection by  questionnaire, documentary and 

brainstorming  toward data analysis of the quantity on descriptive statistics, mean average, 

standard deviation, F-test, Multiple regression analysis, and the quality to check trust of 

Triangular Check, on reduction, organization, interpretation to conclusion of summaries.  

The fielding to shows: 

1. Problems of personnel management at a high levels. And problems levels follows up 

comments of the 3 groups did not different. And there are 3 parts of the development 

needs; planning staffing and placement, redistribution of manpower, recruitment and 

appointment.  

2. Development of effective personnel management processes to 8 aspects, were as; (1) 

concept Systems, center, co-ordination, creatively, controlling, (2) leaders ship, locational 

knowledge, learning to be, (3) unity, understanding, (4) share resources, supporting, (5) 

teams, (6) Efficiency and Effectiveness, (7) Responsibility, (8) sustainable strategies, and the 

development fitness at a high level. And fitness development levels follows up comments of 

the 3 groups did not different. 

3. Information Systems management, HRIS were to 5 steps as; system analysis, system 

design, implementation, evaluation and adjusting. The manpower is consistent with the 

needs of the schools. And redistribution of power in the late retired teacher teaching 

retirement in 8 years (2016- 2023 AD.) by the year 2019 a retired teacher the most. And the 

need to replace the retired teachers of all disciplines (1-4), including math, English, social 

studies and Thailand respectively. 



จ 
 

 

4. Successful development of effective personnel management at a high levels. And 

successful levels follows up comments of the 3 groups did not different. 

กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อน
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ฉบับสมบูรณ์นี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี จากความร่วมมือของทีม
วิชาการและคณะท างานในทุกส่วนฝ่าย ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  กลุ่มบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งกลุ่มบริหารงานกระจายอ านาจ CLUSTER ตลอดจน
บุคลากรทุกท่านที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยในการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ในการ
ด าเนินงานทางการศึกษาที่มีคุณภาพและน าไปปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ทีมวิชาการและ
คณะท างานทุกภาคส่วน ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย 

ขอขอบคุณเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่านการุณ สกุลประดิษฐ์ 
และรองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ านสุเทพ ชิตยวงษ์ รวมทั้ง 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ท่านณรงค์ แผ้วพลสง ที่ได้เล็ งเห็นถึง
ความส าคัญของงานวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ให้บุคลากรทุกส่วนไปน าลงสู่การปฏิบัติและสนับสนุน
การด าเนินงานทางการวิจัย ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  

ขอขอบคุณท่านท่านชูชาติ ทรัพย์มาก ท่านกมล ศิริบรรณ ท่านสมยศ ศิริบรรณ ท่านเพ็ญแข 
แต่งจันทร์ ที่กรุณาให้แนวทางและชี้แนะประเด็นส าคัญ จนงานส าเร็จลุล่วง ด้วยดี 

คุณค่าและคุณประโยชน์ของงานวิจัย นี้ ขอมอบแด่การศึกษาในการพัฒนาที่เข้มแข็งที่
เปรียบเสมือนต้นไม้ที่สมบูรณ์ จ าเป็นต้องได้รับ แสดงแดด น้ าและแร่ธาตุเพื่อการด ารงอยู่อย่างยั่งยืน  

 
ทีมวิชาการและคณะท างาน 

สิงหาคม. 2559. 
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บทท่ี  1 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 การศึกษามีความส าคัญและมีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และ
เป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้มีความเจริญงอกงามในสติปัญญา อารมณ์ จิตใจและสังคม ซึ่งถ้า
ประเทศใดมีจ านวนประชากรที่มีการศึกษาสูง ประเทศนั้นก็จะมีก าลังคนที่มีประสิทธิภาพไปด้วย 
(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2550 : 8)1 นโยบายของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันที่ 12 กันยายน 2557 ได้ให้ความส าคัญ
ในการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาว่าด้วยความเข้าใจและเข้าถึงการพัฒนาตามแนวพระราชด าริใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความต้องการของ
ประชาชนที่ปรากฏอยู่ในนโยบายของรัฐบาลทั้ง 11 ด้าน โดยเฉพาะนโยบายด้านการศึกษา “ข้อที่ 4 
ก าหนดเป็นนโยบายการศึกษาและการเรียนรู้  การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการปฏิรูป
การศึกษาที่ให้ความส าคัญทั้งในระบบและนอกระบบ การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกันในการสร้าง
คุณภาพคนไทยให้สามารถเรียนรู้  พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ การลดความเหลื่อมล้ าสู่การพัฒนา
ก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี การปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ และการสนับสนุน
การศึกษาที่สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียน ลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษาที่ให้ความส าคัญกับ
การจัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการทางการศึกษา การจัดให้มี
คูปองการศึกษา และให้องค์กรภาคประชาสังคมทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและกระจายอ านาจด้านการบริหารจัดการ
สู่สถานศึกษาให้สามารถเป็นนิติบุคคลที่สามารถการบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัว  
 การบริหารจัดการสู่สถานศึกษาต้องให้ประโยชน์ที่ผู้เรียน มุ่งเน้นผลการพัฒนาสู่ผู้เรียน และ
การจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ส่วนผลที่ตัวครู หรือบุคลากรนั้น ถือเป็นการสนับสนุน
โดยตรงต่อการพัฒนาผู้เรียน และท าให้บุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในระบบได้รับขวัญก าลังใจที่ดี 
การสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบที่ตรงตามคุณวุฒิให้ได้รับแรงเสริมและแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตามศักยภาพและความสามารถ กอปร มุ่งเน้น
พัฒนาระบบการผลิตคุณภาพครูในการสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูและมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน 
สามารถน าเทคโนโลยีและเครื่องมือมาใช้ในการเรียนการสอนหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเองของผู้เรียน 
เช่น การเรียนรู้ทางไกล การเรียนรู้โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งการศึกษายังจัดได้ว่าเป็นการ
เตรียมอุปสงค์ และอุปทานของก าลังคนให้มีเสถียรภาพและการเจริญเติบโตในอนาคต ที่ผ่านการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล มีความละเอียดอ่อน

                                                           
1 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,ส านักงาน. (2550). แนวทำงกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ .กรุงเทพฯ: 
ครุสภาลาดพร้าว. 
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ซับซ้อนและยุ่งยากมากกว่าการบริหารจัดการผลิตทางเศรษฐกิจ รวมถึง เงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมที่
มีความหลากหลายมากขึ้น (จิระ หงส์ลดารมภ์. 2555 : 5)2 การบริหารจัดการการศึกษาเพ่ือให้บรรลุ
เจตนารมณ์ย่อมจะมีปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขและข้อก าหนดมากขึ้น โดยเฉพาะจะต้องเผชิญกับ 3 เ รื่องที่
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Change) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) 
สิ่งที่ทายไม่ออก (Unpredictable) ซึ่งการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพจึงมีความส าคัญ
เพราะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้การพัฒนาบุคคลทั้งด้านคุณธรรม ความรู้  ความคิด การสั่งสม
ประสบการณ์ในการน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมบนพ้ืนฐานการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข  
 เป้าหมายการศึกษาในทศวรรษที่ 2 สู่ทศวรรษที่ 3 มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ การเพ่ิมโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้  และคุณลักษณะของคนไทยในยุคไทยแลนด์ 
4.0  ที่สอดคล้องกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทิศทางของการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษามีกรอบ
แนวทางของการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนา
คุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการใหม่ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.(2553 : 6)3 ดังแผนภูมิภาพ 1.1 
 

 
แผนภูมิภำพ 1.1 : กรอบแนวทางการปฏิรูปทางการศึกษา 
ที่มำ : ปรับประยุกต์ใช้จาก ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2553). 

                                                           
2 จีรภา  เพชรสงคราม.(2554).กำรศึกษำกำรมีส่วนร่วมของครูในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา).กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
3 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2553).  เอกสำรแนวทำงกำรด ำเนินงำนปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนตำมเจตนำรมณ์
กระทรวงศึกษำธิกำร “2549 ปีแห่งกำรปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
จ ากัด. ได้กล่าวถึง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในบทบัญญัติ มาตรา 49 ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการ
รับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้
อยู่ในสภาพยากล าบากต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาทัดเทียมกับบุคคลอื่น. 

กำรปฏิรูปกำรศึกษำใน
ทศวรรษท่ีสอง  

กำรพัฒนำคุณภำพ 
คนไทยยุคใหม่  

กำรพัฒนำคุณภำพครู 
ยุคใหม่  

กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำและ
แหล่งเรียนรู้ยุคใหม ่

กำรพัฒนำคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรใหม ่



3 
 

 

การกระจายอ านาจและการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 สู่ทศวรรษที่ 3 หลักการส าคัญ
คือ อุดมการณ์เพ่ือให้เกิดการพึ่งตนเอง การตัดสินใจ การมีส่วนร่วม การตรวจสอบการด าเนินงาน ซึ่ง
การกระจายอ านาจดังกล่าวมีนัยแห่งการส่งเสริมอยู่ในตัวเอง และจากการบริหารจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในช่วงที่ผ่านมา พบว่า มีประเด็นปัญหาจากการสั่งการและการบริหารจัดการที่
ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาส าคัญ จากการศึกษาการบริหารงานบุคคล
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีทั้งหมด 225 เขต ซึ่งมีบริบททั้งด้านปัจจัยน าเข้า สภาวะแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ที่แตกต่างกันไป พบว่า สิ่งที่ส่งผลกระทบในการบริหารงานบุคคลให้มีศักยภาพและสมรรถนะ
เป็นอย่างมากได้แก่ การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง โอน โยกย้ายและการเกษียณ การพัฒนาบุคลากรและ 
ระบบสารสนเทศที่ OFF LINE  ขาดการเชื่อมโยง รวมทั้งการวางแผนอัตราก าลังที่ขาดความสอดคล้อง

กับสภาพจริง จ าเป็นต้องเตรียมยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคได้อย่างเข้มแข็ง 

การบริหารงานบุคคล (Personnel Management) เป็นกระบวนการต่าง ๆ ในการด าเนินงาน

ที่เก่ียวข้องกับบุคคลทั้งการก าหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคล การวางแผนก าลัง การสรรหาและ
การเลือกสรร การธ ารงรักษา การพัฒนาให้บุคลากรก้าวหน้า การควบคุม ตลอดจนการประเมินผล
ของการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้คนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคงอยู่กับองค์กร จ าเป็นต้องเตรียมยุทธศาสตร์
ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและปรับปรุงมาโดยตลอด ช่วยให้การ
พัฒนาภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  มุ่งเน้นผลการด าเนินการตามกลยุทธ์เพ่ือให้
การขับเคลื่อนเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และนโยบายยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ ให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์น าสู่ผลผลิตที่มีคุณภาพ บรรลุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ ดังแผนภูมิภาพ 1.2 

 
แผนภูมิภำพ 1.2 : แผนการพัฒนาในยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่มำ : ปรับประยุกต์ใช้จากกระทรวงศึกษาธิการ. (2559). 

กำรพัฒนำคน
สู่สังคมแห่ง
กำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต
อย่ำงยั่งยืน 

กำรสร้ำงเศรษฐกิจ
ฐำนควำมรู้และกำร
สร้ำงปัจจัยแวดล้อม  

 

กำรสร้ำงควำม
เป็นธรรม 
ในสังคม 

กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงดำ้นเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ
และควำมมั่นคงของประเทศในภมูิภำค 

 
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

อย่ำงย่ังยืน 
 

กำรสร้ำงควำมสมดุลและมัน่คง 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยุทธศำสตร์ที่ 3 การสร้างความสมดุลและมั่นคง ยุทธศำสตร์ที่ 4 
การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม ยุทธศำสตร์ที่ 5 การสร้างความเชื่อมโยง
ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและความมั่นคงของประเทศในภูมิภาค ยุทธศำสตร์ที่ 6 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ไดก้ าหนดกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2  การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

ยุทธศาสตร์เป็นแผนการและวิธีการอันชาญฉลาดเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่ง
แผนการดังกล่าวประกอบด้วย 1) เป้าประสงค์ (Goals) 2) วิธีการ/แนวทาง (Means) 3) การก าหนดค่า

เป้าหมาย (Target) และ4) ตัวชี้วัด (Indicators) ยุทธศาสตร์จึงมีความส าคัญเป็นประโยชน์ต่อองค์กรใน

ด้านการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย (พรชัย เจดามาน. 2556: 58)4 การพัฒนาคุณภาพคน 
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพในลักษณะ
ของการคิดเป็น การท าเป็น การแก้ปัญหาเป็น การเรียนรู้ตลอดชีวิต การมีวิธีคิดอย่างมีเหตุผล การมี
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สามารถน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญามาผสมผสานให้เกิดความสมดุล การยกระดับคุณภาพชีวิต และ
การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศสู่สังคมของความอยู่เย็นเป็นสุข (วิชัย ตันศิริ, 2542 : 43)5  

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2553 - 2563) มีการก าหนดแนวทางการศึกษา
แบบบูรณาการ เป็น “สามห่วงโซ่คุณภาพ” ที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อน โดยมีจุดเน้นเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพเป็นหลักส าคัญ ในองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ ห่วงโซ่คุณภำพ
องค์ประกอบที่ 1“การพัฒนาหลักสูตร” ห่วงโซ่คุณภำพองค์ประกอบที่ 2“การจัดการเรียนรู้” และ
ห่วงโซ่คุณภำพองค์ประกอบที่ 3“การวัดผลและประเมินผลทางการเรียนรู้” เป็นแนวทางส าคัญของ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยกลไกผลักดันการขับเคลื่อนทางการศึกษาให้

                                                           
4 พรชัย เจดามาน. (2556). กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์โดยใชห้ัวใจและมันสมอง.กรุงเทพฯ: สูตรไพศาลบิวเดอร์. กล่าวถึง การพัฒนา
ที่จะช่วยให้องค์กรและทรัพยากรมนุษย์สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่
ท าให้การก าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์การด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 1) ท าให้การก าหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์และทิศทาง
ในการด าเนินงานในอนาคตชัดเจนและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบด้าน 2) ท าให้การด าเนินงานทุกส่วนเป็นไปอย่างมี
เอกภาพและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน 3) ท าให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการริเร่ิมสร้างสรรค์และพัฒนาให้มีความก้าวหน้าที่มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4) ท าให้สามารถคาดคะเนปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและเสาะหาเทคนิควิธีในการเปลี่ยนแปลง
ปัญหาให้เป็นโอกาสเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น บรรลุผลส าเร็จตรงตามเป้าหมาย 5) ท าให้ผู้บริหารทุกระดับมีวิสัยทัศน์
ชัดเจนตรงกัน สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและลดความเส่ียงในการด าเนินงานและช่วยให้ได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์และภารกิจ
ในอนาคตได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น. 
5 วิชัย ตันศิริ. (2542). โฉมหน้ำกำรศึกษำไทยในอนำคต : แนวคิดสู่กำรปฏิรูปในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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ประสบผลส าเร็จ เกิดจากการหลอมรวมผ่านกิจกรรมแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพน าสู่ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล   

ความส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาในกระบวนการเรียนรู้ขององค์กรการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
ในทุกส่วนฝ่ายต้องด าเนินการเพ่ือยกระดับคุณภาพ ดังนี้ 1) การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) การฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและ
แก้ปัญหา 3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น และ
รักการอ่าน เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง 4) การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้
ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุล ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5) การสนับสนุนให้สามารถจัดบรรยากาศและการเรียนรู้ที่อ านวยความสะดวกเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
และมีความรอบรู้ สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ จากสื่อและแหล่งวิทยาการ 
6) การจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่โดยผ่านกระบวนการประสานความร่วมมือจาก
ทุกส่วนฝ่ายในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ (สมจิตร วัฒนคุลัง. 2545 : 29)6  

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองได้เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 
ต่อเนื่อง และเป็นไปอย่างสลับซับซ้อน จึงท าให้องค์กรที่สามารถช่วงชิงความได้เปรียบ มีโอกาสที่จะ
ประสบความส าเร็จ ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ ได้มาเกิดจากความรวดเร็ว (Speed) ในการตอบสนอง

ความต้องการ การมีนวัตกรรม (Innovation) รวมถึงความสามารถในการลดต้นทุนให้ต่ า (Low Cost) 

ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) การมีบุคลากรที่มีทักษะในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ 

ปัจจัยความส าเร็จเหล่านี้ล้วนเกิดจากความรู้และทักษะที่มีอยู่ในตัวบุคลากรขององค์กร ซึ่งทรัพยากร
การบริหารประกอบด้วย  6Ms 7 (พรชัย เจดามาน. 2556 : 24) ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) 

วัตถุดิบ(Material) เครื่องจักร(Machine) การจัดการ(Management) ตลาด(Market) เวลา (Time) 

โดย“คน’’เป็นทรัพยากรส าคัญที่ทรงคุณค่ายิ่ง สามารถสร้างคุณค่า(Value Creation) เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อองค์กรได้ ซึ่งองค์กรใดก็ตามจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้หากขาดความพร้อมของ
ทรัพยากรมนุษย์ด้านคุณภาพ (Quality) ความรู้ (Knowledge) ทักษะ(Skill) พฤติกรรม(Behavior) 

ความสามารถ ทัศนคติที่ดี  ความรักผูกพันต่อกัน(Engagement) ความพึงพอใจในงาน (Job 

Satisfaction) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ก่อให้เกิดสมรรถนะ (Competency) และความสามารถที่โดดเด่น 

                                                           
6 สมจิตร วัฒนคุลัง.(2545).พัฒนำครูสู่ผู้เรียน: หนึ่งในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ. กรุงเทพฯ:พัฒนาคุณภาพวิชาการ. 
7 พรชัย เจดามาน. (2556). กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์โดยใช้หัวใจและมันสมอง . กรุงเทพฯ: สูตรไพศาลบิวเดอร์. กล่าวถึง 
ทรัพยากรการบริหารที่มีความสมดุล คือ ความเป็นปกติและยั่งยืน ที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกเรื่องเข้าด้วยกันอย่างเป็นพลวัต ทั้ง
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษาและจิตสาธารณะ ทั้งส่วนบุคคลและสังคม สามารถน ามารวมประสานให้เกิดความ
เข้มแข็งเป็นรูปธรรมจากการปรับวิถีทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในลักษณะภูมิปัญญาทั้งทางกายภาพด้านวัตถุพิสัยและจิตภาพด้านจิตพิสัยให้
เกิดความเหมาะสม เพื่อให้บุคคลและสังคมด ารงอยู่อย่างสันติสุขและอย่างมั่นคง รวมขึ้นเป็นวัฒนธรรมพอเพียง. 
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(พรชัย เจดามาน. 2558 : 23)8 หลักส าคัญของการบริหารงานบุคคล การจัดสรรบุคคลตามต าแหน่ง
หน้าทีไ่ดอ้ย่างเหมาะสมและการใช้คนที่เหมาะสมกับงาน (Put the right man on the right job) คือ 

การสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากรรักและทุ่มเท รับผิดชอบงาน กอปร ท าให้เห็นว่าการปฏิบัติงานที่
ไดร้ับมอบหมายเป็นเกียรติยศ ศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงเป็นหลักการพ้ืนฐานน าไปสู่ความส าเร็จ และ
จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน 7 นโยบาย 
โดยเฉพาะในเรื่องการมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรการศึกษาให้มีคุณภาพ เป้าหมายในการ
ด าเนินการของนโยบาย คือ แนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูให้เพียงพอต่อความต้องการและ
เหมาะสมกับอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา คุณลักษณะของคนไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0  

รวมทั้งการปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูทีเ่อ้ือต่อการเพ่ิมโอกาสให้บุคลากรที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เข้ามาในระบบการศึกษา สอดคล้องกับการส่งเสริมของการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
ของการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีเอกภาพ 

การพัฒนาในลักษณะองค์รวมที่เกิดดุลยภาพ เอกภาพและการบริหารจัดการแนวใหม่ ซึ่ง
มุ่งเน้นการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาการบริหารงานบุคคล ที่เป็นตัวชี้วัดในความส าเร็จ 
ตลอดจน การปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานในรูปแบบบูรณาการ สามารถเกื้อกูลทางการศึกษาให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเชิงบวกและมีคุณภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ส านักพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้วิจัยถึงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ในด้านประสิทธิภาพ
ของการบริหารงานบุคคล ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ HRIS ด้านการวางแผนอัตราก าลังใน

สถานศึกษา ด้านการเกลี่ยอัตราก าลังครู ที่เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดของทางการศึกษาได้
อย่างมัน่คง มั่งค่ัง พอเพียงและยั่งยืน ต่อไป 

 
ค ำถำมกำรวิจัย 
 

1. สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การ
ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน เป็นอย่างไร 

2. การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน เป็นอย่างไร 

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS และการวิเคราะห์การ

วางแผนอัตราก าลัง การเกลี่ยอัตราก าลัง สู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน เป็น
อย่างไร 

                                                           
8 พรชัย เจดามาน. (2558). เศรษฐกิจพอเพียง: มิตแิละพลวัตกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์สหัสวรรษใหม่อยำ่งยั่งยืน. มหาสารคาม: 
คุ้มการพิมพ.์ 



7 
 

 

4. ผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน เป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะการวิจัย ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่
การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 

2. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 

3. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS และวิเคราะห์การวางแผน

อัตราก าลัง การเกลี่ยอัตราก าลัง สู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 
4. เพ่ือศึกษาผลส าเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อน

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 
 
สมมติฐำนกำรวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครั้งนี ้มีสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

1. สภาพปัญหาการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล มีในระดับมาก และการ
เปรียบเทียบระดับสภาพปัญหากับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลใน 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน 
ความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล มี 3 ด้าน คือ ด้านการวางแผน
อัตราก าลังและก าหนดแนวทางต าแหน่ง ด้านการเกลี่ยอัตราก าลังครู ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
คร ู

 2. การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน เป็นกระบวนการพัฒนาที่มีเอกภาพในองค์ประกอบส าคัญสามารถ
น าไปใช้ปฏิบัติการได้จริงและมีประสิทธิภาพที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษท่ี 3 และความ
เหมาะสมของการพัฒนา มีในระดับมาก การเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมกับความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลใน 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน 
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3. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS เป็นระบบสามารถใช้ได้จริง 

และการวางแผนอัตราก าลัง มีความสอดคล้องกับความต้องการ การเกลี่ยอัตราก าลังครู มีความคุ้มค่า
ทางการศึกษา  

4. ผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน มีในระดับมาก และระดับผลส าเร็จกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ให้ข้อมูล ทั้ง 3 กลุ่มไม่แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตกำรวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) และการ
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research, P.A.R.) ที่แบ่งระยะการวิจัย 4 ระยะ 
โดยมีขอบเขตทางการวิจัย ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงาน
บุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน มีขอบเขตทางการวิจัย ดังนี้ 

1. ขอบเขตเนื้อหำ 
    เนื้อหาสภาพปัญหาการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล ใน 5 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง  ด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการออกจากราชการ การ
เปรียบเทียบระดับสภาพปัญหากับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม และความต้องการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ใน
ประเด็นส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง ด้านการเกลี่ย
อัตราก าลังครู ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  

2. กลุ่มตัวอย่ำงผู้ให้ข้อมูล 
    กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information) ได้แก่ กลุ่มบริหารงานบุคคลในเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต จ านวน  183 คน กลุ่มบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 42 เขต จ านวน 42 คน และกลุ่มการบริหารแบบกระจายอ านาจ CLUSTER  18 เขต 
จ านวน 18 คน รวม 243 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) การจัดกลุ่ม
ย่อย (Focus Groups)  

3. ระยะเวลำ 
    ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ตั้งแต่ เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน  2559 
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4. ตัวแปรศึกษำ 
    4.1 ระดับสภาพปัญหาการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล ทั้ง 5 ด้านและ

การเปรียบเทียบระดับสภาพปัญหากับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 3 กลุ่ม 
    4.2 ความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลการขับเคลื่อนปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ในประเด็นส าคัญทั้ง 3 ด้าน 
ระยะที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน มีขอบเขตทางการวิจัย ดังนี้ 
1. ขอบเขตเนื้อหำ 
    เนื้อหาประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาใน

ภูมิภาคอย่างยั่งยืน ใน 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านระบบหลักการ กระบวนการ ศูนย์เครือข่าย การ
ประสานงาน การสร้างสรรค์งาน ก ากับดูแลติดตาม 2) ด้านภาวะผู้น า แหล่งองค์ความรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3) ด้านความมีเอกภาพและความเข้าใจเห็นพ้องต้องกัน 4) ด้านการแบ่งปัน
ทรัพยากรและการส่งเสริมสนับสนุน 5) ด้านการท างานเป็นทีมและการฝึกอบรม 6) ด้านประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ และการใช้อ านาจ 7) ด้านความรับผิดชอบ 8) ด้านกลยุทธ์และความยั่งยืน ความ
เหมาะสมของการพัฒนา ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการกระจายอ านาจและการขับเคลื่อน ด้านกระบวนการ
มีส่วนร่วม ด้านการบริหารก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ทศวรรษที่ 3 ด้านการน าไปใช้สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมในทศวรรษที ่3 และการเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างใน 
3 กลุ่ม 

2. กลุ่มตัวอย่ำงผู้ให้ข้อมูล 
    กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information) ได้แก่ กลุ่มบริหารงานบุคคลในเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต จ านวน  183 คน กลุ่มบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 42 เขต จ านวน 42 คน และกลุ่มการบริหารแบบกระจายอ านาจ CLUSTER  18 เขต 
จ านวน 18 คน รวม 243 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling)การจัดกลุ่มย่อย 
(Focus Groups)  

3. ระยะเวลำ 
    ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน  2559  
4. ตัวแปรศึกษำ 
    4.1 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาใน

ภูมิภาคอย่างยั่งยืน ทั้ง 8 ด้าน 
    4.2 ระดับความเหมาะสมของการพัฒนา ทั้ง 4 ด้านและการเปรียบเทียบระดับความ

เหมาะสมกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 3 กลุ่ม 
ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS และวิเคราะห์การ

วางแผนอัตราก าลัง การเกลี่ยอัตราก าลัง สู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน มี
ขอบเขตทางการวิจัย ดังนี้ 
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1. ขอบเขตเนื้อหำ 
    เนื้อหาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS ที่มุ่งหวังจะพัฒนาระบบที่มี

คุณภาพและมีประสิทธิภาพ ใน 5 ขั้นตอนของการพัฒนาระบบ HRIS (HRIS Development) ได้แก่ 

การวิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis) การออกแบบระบบฐานข้อมูล (System Design) การน า

ระบบฐานข้อมูลมาใช้ใหม่ (Implementation)การประเมินผลระบบฐานข้อมูล (Evaluation)การ

ปรับปรุงแก้ไขระบบฐานข้อมูล (Adjusting) และด้านการวางแผนอัตราก าลังในการก าหนดวิชาเอกใน

สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การวิเคราะห์การเกลี่ยอัตราก าลังทดแทนครูที่
เกษียณราชการ ในการคาดคะเนพยากรณ ์ 

2. กลุ่มตัวอย่ำงผู้ให้ข้อมูล 
    กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information) ได้แก่ กลุ่มบริหารงานบุคคลในเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต จ านวน  183 คน กลุ่มบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 42 เขต จ านวน 42 คน และกลุ่มการบริหารแบบกระจายอ านาจ CLUSTER  18 เขต 
จ านวน 18 คน รวม 243 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)การจัดกลุ่ม
ย่อย (Focus Groups) 

3. ระยะเวลำ 
    ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม  2559  
4. ตัวแปรศึกษำ 
    4.1 ระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS 5 ขั้นพัฒนา 
    4.2 การวางแผนอัตราก าลังในการก าหนดวิชาเอกในสถานศึกษา 
    4.3 การเกลี่ยอัตราก าลังคร ู 
ระยะที่ 4 การศึกษาผลส าเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การ

ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน มีขอบเขตทางการวิจัย ดังนี้ 
1. ขอบเขตเนื้อหำ 
    เนื้อหาผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคลภายใต้ กศจ. ด้านการ
ปฏิบัติงานของการบริหารงานบุคคล ด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ในทศวรรษที่ 3 ด้านการประยุกต์ใช้เรื่องการบริหารงานบุคคลสู่ความส าเร็จในทศวรรษที่ 3 และด้าน
ความยั่งยืนของการบริหารงานบุคคล ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา และการ
เปรียบเทียบระดับผลส าเร็จกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างใน 3 กลุ่ม 

2. กลุ่มตัวอย่ำงผู้ให้ข้อมูล 
    กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information) ได้แก่ กลุ่มบริหารงานบุคคลในเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต จ านวน  183 คน กลุ่มบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 42 เขต จ านวน 42 คน และกลุ่มการบริหารแบบกระจายอ านาจ CLUSTER  18 เขต 
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จ านวน 18 คน รวม 243 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) การจัดกลุ่ม
ย่อย (Focus Groups) 

3. ระยะเวลำ 
    ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ เดือนกันยายน  2559 
4. ตัวแปรศึกษำ 
    4.1 ระดับผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อน

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ทั้ง 5 ด้าน  
    4.2 การเปรียบเทียบระดับผลส าเร็จกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 

      การวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Process 

การวิจัยแบบผสมผสาน  
(Mixed Research)  

และการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
(Participatory Action Research, P.A.R.)   

 

      1.การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
      2. การศึกษาแบบเชิงลึกจากเอกสาร 
      3. การศึกษาแบบพหุศึกษา (Multiple 

Case study) 

      4. การระดมสมอง การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
      5. การสอบถาม ระดับความคิดเห็น 
      6. การหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน 
      7. การเปรียบเทียบระดับกับความ
คิดเห็นของค่าความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One- way ANOVA) หรือการ

ทดสอบ F-test 

       8. การวิเคราะห์การทดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)   
 

 

1. ระดับสภาพปัญหาการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของการบริ ห า ร ง านบุ คคล  ใน  5 ด้ า นและกา ร
เปรียบเทียบระดับสภาพปัญหากับความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างใน 3 กลุ่ม ความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของการบริหารงานบุคคลการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ในประเด็นส าคัญใน 3 ด้าน 

2. ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงาน
บุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่าง
ยั่งยืน ใน 8 ด้าน ระดับความเหมาะสมของการพัฒนาใน 
4 ด้านและการเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมกับ
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ใน 3 กลุ่ม 

3. ระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล 
HRIS 5 ขั้นพัฒนา การวางแผนอัตราก าลังในการ
ก าหนดวิชาเอกในสถานศึกษาและการเกลี่ยอัตราก าลัง  

4. ระดับผลส าเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของการบริหารงานบุคคลสู่ การขับเคลื่ อนปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ใน 5 ด้าน และการ
เปรียบเทียบระดับผลส าเร็จกับความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างใน 3 กลุ่ม   
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input Output 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการและเชิงนโยบาย 
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นิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ครั้งนี้ มีนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการวิจัยและ
ได้เข้าใจตรงกัน ดังนี้ 

1. กำรพัฒนำประสิทธิภำพของกำรบริหำรงำนบุคคลสู่กำรขับเคลื่อนปฏิรูปกำรศึกษำใน
ภูมิภำคอย่ำงยั่งยืน หมายถึง ผลการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อน
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืนของส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคข์องการวิจัย ได้แก่ 

    1.1 สภำพปัญหำและควำมต้องกำรพัฒนำประสิทธิภำพของกำรบริหำรงำนบุคคลสู่กำร
ขับเคลื่อนปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคอย่ำงยั่งยืน  หมายถึง ระดับสภาพปัญหาการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนด
ต าแหน่ง ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง  ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งาน 
ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการออกจากราชการ และการเปรียบเทียบระดับสภาพปัญหากับ
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม และความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงาน
บุคคลการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืนในประเด็นส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
วางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง ด้านการเกลี่ยอัตราก าลังครู ด้านการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง จากการสอบถามและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา 183 เขต จ านวน  183 คน กลุ่มบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 
เขต จ านวน 42 คน และกลุ่มการบริหารแบบกระจายอ านาจ CLUSTER  18 เขต จ านวน 18 คน 

รวม 243 คน    
    1.2 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลสู่กำรขับเคลื่อนปฏิรูป

กำรศึกษำในภูมิภำคอย่ำงยั่งยืน หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานบุคคลสู่การ
ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ใน 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านระบบหลักการ 
กระบวนการ ศูนย์เครือข่าย การประสานงาน การสร้างสรรค์งาน ก ากับดูแลติดตาม 2) ด้านภาวะ
ผู้น า แหล่งองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3) ด้านความมีเอกภาพและความเข้าใจเห็นพ้องต้องกัน 
4) ด้านการแบ่งปันทรัพยากรและการส่งเสริมสนับสนุน 5) ด้านการท างานเป็นทีมและการฝึกอบรม 
6) ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และการใช้อ านาจ 7) ด้านความรับผิดชอบ 8) ด้านกลยุทธ์และ
ความยั่งยืน ระดับความเหมาะสมของการพัฒนา ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการกระจายอ านาจและการ
ขับเคลื่อน ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม ด้านการบริหารก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ทศวรรษที่ 3 ด้านการ
น าไปใช้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทศวรรษที่ 3 และการเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมกับ
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างใน 3 กลุ่ม จากการศึกษาเอกสารแบบเชิงลึก(Documentary) และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสอบถามกับกลุ่มบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต 
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จ านวน  183 คน กลุ่มบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต จ านวน 42 คน และ
กลุ่มการบริหารแบบกระจายอ านาจ CLUSTER  18 เขต จ านวน 18 คน รวม 243 คน 

    1.3 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล HRIS และวิเครำะห์กำร

วำงแผนอัตรำก ำลัง กำรเกลี่ยอัตรำก ำลัง สู่กำรขับเคลื่อนปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคอย่ำงยั่งยืน 
หมายถึง ระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS ในขั้นตอน 5 ขั้นตอนของการพัฒนา

ระบบ HRIS (HRIS Development) ได้แก่ การวิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis) การ

ออกแบบระบบฐานข้อมูล  (System Design)  การน า ระบบฐานข้อมู ลมาใช้ ใหม่ 

(Implementation)การประเมินผลระบบฐานข้อมูล (Evaluation)การปรับปรุงแก้ไขระบบฐานข้อมูล 

(Adjusting) การวางแผนอัตราก าลังในการก าหนดวิชาเอกในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา การเกลี่ยอัตราก าลังในการคาดคะเนพยากรณ์ จากการวิเคราะห์การทดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) จากการศึกษาเอกสารแบบเชิงลึก(Documentary) การศึกษาแบบ

พหุศึกษา (Multiple Case study) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับกลุ่มบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต จ านวน  183 คน กลุ่มบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 42 เขต จ านวน 42 คน และกลุ่มการบริหารแบบกระจายอ านาจ CLUSTER  18 เขต 

จ านวน 18 คน รวม 243 คน 
    1.4 ผลส ำเร็จในกำรพัฒนำประสิทธิภำพของกำรบริหำรงำนบุคคลสู่กำรขับเคลื่อน

ปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคอย่ำงยั่งยืน หมายถึง ระดับผลส าเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพของการ
บริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
บริหารงานบุคคลภายใต้ กศจ. ด้านการปฏิบัติงานของการบริหารงานบุคคล ด้านการพัฒนาการ
บริหารงานบุคคลให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ 3 ด้านการประยุกต์ใช้เรื่องการบริหารงาน
บุคคลสู่ความส าเร็จในทศวรรษที่ 3 และด้านความยั่งยืนของการบริหารงานบุคคล ภายใต้นโยบายการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา และการเปรียบเทียบระดับผลส าเร็จกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างใน 3 
กลุ่ม จากการสอบถามกับกลุ่มบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต จ านวน  
183 คน กลุ่มบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต จ านวน 42 คน และกลุ่มการ
บริหารแบบกระจายอ านาจ CLUSTER  18 เขต จ านวน 18 คน รวม 243 คน 

2. กลุ่มตัวอย่ำง หมายถึง กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information) ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัย ได้แสดงความคิดเห็น ระดมสมอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินการวิจัย 3 กลุ่ม ได้แก่  

    2.1 กลุ่มบริหำรงำนบุคคลเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 183 เขต จ านวน 183 คน  
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    2.2 กลุ่มบริหำรงำนบุคคลเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 42 เขต จ านวน 42 คน  

    2.3 กลุ่มกำรบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจ CLUSTER หมายถึง กลุ่มการบริหารแบบ

กระจายอ านาจ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากส านักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้เป็นคณะท างานกลุ่ม CLUSTER 18 เขต จ านวน 18 คน  

    รวม 243 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการจัดกลุ่ม

ย่อย (Focus Groups) 

3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย หมายถึง เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามชนิดกึ่งโครงสร้าง แบบศึกษาเชิงลึกและแบบพหุศึกษาชนิดไม่มีโครงสร้าง ประกอบด้วย 

    3.1 แบบสอบถามชนิดกึ่งโครงสร้าง (Semi- Structure) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับ (5- Ratting Scales) จ านวน 3 ชุด ได้แก่  

         3.1.1 ชุดที่ 1 แบบสอบถามสภาพปัญหาการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงาน
บุคคลใน 5 ด้าน ได้แก่ การวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัยและการออกจากราชการ 

         3.1.2 ชุดที่ 2 แบบสอบถามความเหมาะสมของการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ การ
กระจายอ านาจและการขับเคลื่อน กระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ทศวรรษ
ที่ 3 และการน าไปใช้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทศวรรษที ่3 

         3.1.3 ชุดที่ 3 แบบสอบถามผลส าเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงาน
บุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืนใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงาน
บุคคลภายใต้ กศจ. ด้านการปฏิบัติงานของการบริหารงานบุคคล ด้านการพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ 3 ด้านการประยุกต์ใช้เรื่องการบริหารงานบุคคลสู่
ความส าเร็จในทศวรรษที่ 3 และด้านความยั่งยืนของการบริหารงานบุคคล ภายใต้นโยบายการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา 

     3.2 แบบศึกษาเชิงลึกและแบบพหุศึกษาชนิดไม่มีโครง (Un- Structure) ใช้การศึกษา

เอกสาร (Documentary) การศึกษาแบบพหุศึกษา (Multiple Case study) จากการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืนและการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS (HRIS 

Development) 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
ในการวิจัย ครั้งนี้ มปีระโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับทางการวิจัย ดังนี้ 
1. ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ได้กระบวนการบริหารงานบุคคลและทราบผลการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงาน
บุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสภาพปัญหาและความต้องการ 
ด้านประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาของการบริหารงานบุคคล ด้านระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารงานบุคคล HRIS ด้านการวางแผนอัตราก าลังในการก าหนดวิชาเอกในสถานศึกษาและการ

เกลีย่อัตราก าลังครู และด้านผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล  
2. กลุ่มบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 
และได้องค์ความรู้ที่เป็นข้อมูลสารสนเทศ 

3. เป็นแนวทางในการน าไปปรับประยุกต์ใช้ด้านการบริหารงานบุคคลที่สอดคล้องกับการ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคทีมี่เอกภาพ ต่อไป 

4. ได้เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ น าไปเป็นแนวทางใน
การพัฒนางานด้านการบริหารงานบุคคลและการวางแผนอัตราก าลังในสถานศึกษา ต่อไป 

5. เป็นข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการและเชิงนโยบายในการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อน
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไป 
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บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งนี้ ได้มีการศึกษาเอกสาร แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
เป็นกรอบและแนวทางของการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

2.1 แนวคิดประสิทธิภาพการบริหารงาน 
2.2 การปฏิรูปทางการศึกษา 
2.3 แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
2.4 แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.5 แนวคิดประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล 
2.6  แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.7 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2.8 แนวคิดการวางแผนก าลังคน 
2.9 แนวคิดระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ 
2.10 แนวคิดการเปลี่ยนแปลง 
2.11 แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวคิดประสิทธิภาพการบริหารงาน 
  
 ประสิทธิภาพของการบริหารงาน คือกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่ส าคัญ เป็นกิจกรรมที่
ต้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารจะเป็นผู้น าในการด าเนินงานและบุคลากรให้ความร่วมมือ
ปฏิบัติอย่างจริงจังเพ่ือให้งานบรรลุตามจุดมุ่งหมาย 
 1. ความหมายประสิทธิภาพการบริหารงาน 
     ประสิทธิภาพของการบริหารงานทางการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในการจัดการศึกษาที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวกับการปรับปรุง การพัฒนา
บุคลากรและการพัฒนาการเรียนรู้ทีเ่ป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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     รุ่ง แก้วแดง (2544 : 48)1 ให้ความหมาย การบริหารงานการศึกษาคืองานด้านการเรียน
การสอนทั้งหมดตั้งแต่เรื่องหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และการวัดผลและประเมินผล การบริหารงาน
ทางการศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลเพียงใดขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้บริหารว่าจะให้ความส าคัญกับการบริหารงาน
เพียงใด และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ได้มากน้อยแค่ไหน จึง
จ าเป็นต้องเตรียมการเพื่อให้มีความพร้อมเพ่ือให้การบริหารงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
     กมล ภู่ประเสริฐ (2547 : 16)2 ได้ให้ความหมายการบริหารงานการศึกษาว่า เป็นการบริหาร
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจทางการศึกษาในองค์กร
การศึกษาทุกภาคส่วน 
     ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546 : 16)3  กล่าวถึงการบริหารงานคือ การบริหารโดยการ
จัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุง การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
     ภิญโญ สาธร (2546 : 324)4  ให้ความหมายไว้ว่าการบริหารงานทางการศึกษา หมายถึง 
กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี
และมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะหน้าที่ของสถานศึกษาหรือโรงเรียนทุกแห่งคือการให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
ผู้บริหารเป็นผู้น าทางวิชาการมีการท างานร่วมกับครูให้ค าแนะน าและประสานงาน ให้ทุกคนท างาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 31)5 ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารงาน
ทางการศึกษา หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุง 
พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี  ให้เหมาะสมกับเป้าหมายของหลักสูตร อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานทางการศึกษาคือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และ
การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพจากการบริหารที่อาศัยปัจจัยความสอดคล้องสัมพันธ์กันโดยความ
รับผิดชอบและเป็นผู้น าในด้านวิชาการ การอ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษาและประสานงานให้
บุคลากรทุกภาคส่วนท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล ให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายส าคัญ 
 2. ความส าคัญของการบริหารงาน 
     การบริหารงานทางการศึกษา เป็นงานหลักที่มีความส าคัญยิ่งและเป็นงานหัวใจหลัก ใน
การพัฒนาคุณภาพ การส่งเสริมช่วยอ านวยความสะดวก การจัดระบบงานให้รัดกุมและมีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งกรอบการบริหารงานทางการศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ งานหลัก ได้แก่ 

                                                           
1 รุ่ง แก้วแดง. (2544). การประกันคุณภาพการศึกษา ทุกคนท าได้ไมย่าก.กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช. กลา่วถึง การบริหารงานทาง
การศึกษาเป็นหวัใจของการพัฒนาการศึกษาทุกระดบั การที่จะดวู่าการพัฒนาการศึกษามีมาตรฐานจะเอาผลงานทางวิชาการเป็นส าคัญ.   
2 กมล ภู่ประเสริฐ. (2547). การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา.กรุงเทพฯ: ทิปส์พับบลิเคชั่น. 
3 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2546). การบริหารงานวิชาการ.กรุงเทพฯ :พิมพ์ดี. 
4 ภิญโญ สาธร. (2546).คุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. กล่าวว่า คือการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาซ่ึง
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ. 
5 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,ส านักงาน. (2550). แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา.กรุงเทพฯ: 
ครุสภาลาดพร้าว. 
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งานวิชาการ และงานสนับสนุนได้แก่ งานบุคคล งานกิจการ งานธุรการและการเงิน งานอาคาร
สถานที่ งานความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม   
     ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546 : 33)6 กล่าวถึงความส าคัญการบริหารงาน คือ  
     1. เป็นงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม 
เจตคติ ค่านิยมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขในการด ารงชีวิตและเป็นผู้มีคุณค่าในสังคม 
     2. เป็นตัวก าหนดปริมาณงานของการศึกษาและสถานศึกษาเมื่อมีงานวิชาการมากจะมี
ปริมาณงานด้านอ่ืนๆ ย่อมมีมากตามไปด้วย 
     3. เป็นเครื่องก าหนดการจัดสรรทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นในรูปงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
จะจัดให้ตามสัดส่วนปริมาณงาน การที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณมากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณงานด้านวิชาการ 
     4. เป็นเครื่องตัดสินคุณภาพการศึกษา คุณภาพต้องอาศัยงานทางด้านวิชาการ โดย
พิจารณาวิธีการและผลผลิตของระบบงานได้แก่ วิธีการสอน การบริหารจัดการ  ผลส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
     5. เป็นเครื่องชี้วัดความส าเร็จของผู้บริหารทางการศึกษา เนื่องจากงานวิชาการเป็นงาน
หลักในการศึกษาที่ต้องด าเนินการกระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมมือปรับปรุงงานวิชาการอยู่เสมอ  
ผู้บริหารต้องรู้จักการวางแผน การติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ควบคุมบังคับบัญชา การวินิจฉัยสั่งการ 
และการมอบหมายงานให้ถูกต้องเหมาะสมเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมาย 
     ภิญโญ สาธร (2546 : 252)7 ได้กล่าวว่าความจริงผู้บริหารการศึกษาทุกคนควรจะ
รับผิดชอบเป็นผู้น าของครูในด้านวิชาการเป็นอันดับแรก เพราะหน้าที่ของสถาบันการศึกษาทุกแห่ง 
คือ การให้ความรู้แก่ผู้เรียนในด้านวิชาการ การท างานร่วมกับครู  กระตุ้นเตือนครู  ให้ค าแนะน าครู 
และประสานงานให้ครูทุกคนท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการสอน โดยหน้าที่หลักคือ การ
จัดการเรียนการสอน หรือการบริหารทางด้านวิชาการ การบริหารงานอ่ืน ๆ อันประกอบด้วยการ
บริหารงานธุรการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานอาคารสถานที่ การบริหารกิจการผู้เรียน และ
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ย่อมเป็นไปเพ่ือสนับสนุนให้การบริหารงานได้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ที่ก าหนดไว้ 
 โดยสรุปแล้ว ความส าคัญการบริหารงาน คือ การบริหารงานที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
ประกอบกันและมีชั้นเชิงหรือศิลป์ในการที่จะน าผู้อื่นไปสู่เป้าหมายที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ดีขึ้นในด้านการปรับกระบวนการและวิธีการไปสู่การบริหารที่เน้นการกระจายอ านาจให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างแท้จริง ได้แก่ 
 1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น ช่วงด าเนินการวางแผนและช่วงการปฏิบัติตาม
แผนงานที่วางไว้ 

                                                           
6 Edit, 3. 
7 Edit, 4 
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 2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการด าเนินงานนั้นจะได้มา
จากค าถามที่ว่าใครจะท าประโยชน์ได้บ้างและจะท าประโยชน์ได้โดยวิธีใด 
 3. การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความส าคัญเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
การกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่ม รวมถึงผลประโยชน์ในทางบวกและทางลบที่เป็นผลเสีย  
 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องสังเกตคือความเห็น (Views) 

ความชอบ(Preference) และความคาดหวัง (Expectations)ซึ่งมีอิทธิพลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของบุคคลได้ และจากการรายงานการประชุมแนวคิดและประสบการณ์ของการบริหารจัดการ 
 สรุปได้ว่า หลักการบริหารงานทางการศึกษาที่ดี เป็นการกระจายอ านาจการจัดการศึกษา
จากส่วนกลางไปยังสถานศึกษาให้มากที่สุด เปิดโอกาสให้มีผู้ส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้
มีส่วนร่วมในการบริหารตัดสินใจ และร่วมจัดการศึกษา ซึ่งบุคคลที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจะ
เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและรับผิดชอบการจัดการศึกษามากขึ้น มีระบบการบริหารตนเอง โดยให้
สถานศึกษามีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ซึ่งอาจด าเนินการได้หลากหลายวิธี
ที่แตกต่างกันแล้วแต่ความพร้อมและสถานการณ์ ผลที่ได้รับน่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมที่ทุกอย่าง
ถูกก าหนดมาจากส่วนกลางไม่ว่าจะโดยทางตรงและทางอ้อม มีภาวะผู้น าแบบเกื้อหนุน ไม่ ใช่ภาวะ
ผู้น าแบบชี้น าหรือสั่งการแต่เป็นผู้น าที่เน้นการสนับสนุน การอ านวยการความสะดวก การปรับปรุงทั้ง
โครงสร้าง วัฒนธรรมองค์กรและการเปลี่ยนแปลงต้องให้ระบบทั้งหมดเห็นด้วยและสนับสนุนที่มุ่งเน้น
เพ่ือประโยชน์ที่เอ้ือให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลักส าคัญ 
 3. กระบวนการบริหารงาน 
     กระบวนการบริหารงานมีหลักการที่ส าคัญ ได้แก่ (คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 
2550 : 29)8   
     3.1 ผู้บริหารต้องมีกระบวนการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองส าคัญและ
เป็นเข็มทิศในการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา มุ่งผลิตคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้
สามารถก้าวสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงคือ ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ ขั้นที่ 2 
การวางแผน ขั้นที่ 3 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ขั้นที่ 4 การประเมินผล ซึ่งกระบวนการ
บริหารงานทางการศึกษาเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนและครอบคลุมงานด้านต่างๆ ในวงกว้าง การ
บริหารงานถ้าจะให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้บริหารต้องทุ่มเทก าลังใจ ก าลังกาย มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และมีภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ การสร้างขวัญก าลังใจ ซ่ึง
จุดมุ่งหมายการปฏิรูปการศึกษาเป็นหัวใจส าคัญในกระบวนการบริหารงาน ให้บรรลุเป้าหมายตาม
ภารกิจหน้าที่และจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ได้แก่ 1) เป็นผู้น าในการวางแผนการจัดการจัดท าแผน เป็นผู้
ควบคุม ผู้ด าเนินงานในด้านการวางแผนงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนจัดท าเสร็จและน าไปใช้ปฏิบัติ 2) การน า
แผนไปปฏิบัติเพื่อให้สามารถบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ ในแผนงานและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง 
มอบหมายให้บุคลากรในหน่วยงานด าเนินการในด้านการอ านวยการที่ดี การสนับสนุนช่วยเหลือ และ
                                                           
8 Edit, 5. 
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บริการในด้านการอ านวยความสะดวก  การสอดส่องดูแล การติดตามการปฏิบัติงานและให้
ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งการสนับสนุนทรัพยากร การควบคุมและตรวจสอบ การก ากับติดตามเพ่ือ
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานและระยะเวลา รวมทั้งการประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 3) 
การรายงานและการประเมินผล เมื่อได้รับรายงานการประเมินผลของแผนงาน หน้าที่ของผู้บริหารคือ 
วินิจฉัย ตัดสินใจด าเนินการแก้ปัญหาปรับปรุงเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     3.2 ผู้บริหารมีการใช้การวางแผน น าแผนไปใช้และการประเมินผล การบริหารงานของ
ผู้บริหารย่อมมีฐานของการบริหาร คือ อ านาจหน้าที่ (Authority) ของสิทธิในการปฏิบัติงานและ

หน้าที่ ซึ่งได้ก าหนดไว้ในต าแหน่ง เพ่ือให้ผู้ด ารงต าแหน่งใช้ส าหรับการตัดสินใจในการบริหารงานและ
ปฏิบัติหน้าที่การงานต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  
     กิติมา ปรีดีดิลก (2542 : 35)9 กล่าวว่ากระบวนการบริหารคือ การที่ผู้บริหารปฏิบัติ
หน้าที่ในการบริหารด้วยวิธีการกระท าเป็นขั้นตอนแต่ละขั้นตอนที่สัมพันธ์กันและต่อเนื่องอย่างเป็น
ระบบ 
     เอนก สุขสว่าง (2550 : 29 - 30)10 แบ่งข้ันตอนการบริหารเป็น 3 ขั้น ดังนี้ 
     1. ขั้นก่อนด าเนินการ เป็นการก าหนดนโยบายและวางแผนงาน เช่น การจัดท าแผนงาน
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จัดสภาพงานและวิธีท างาน จัดครูเข้าสอน จัดท าโครงการ
สอน จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดตารางสอน ปฐมนิเทศและการลงทะเบียน 
     2. ขั้นการด าเนินการ เป็นขั้นตอนที่จัดและด าเนินงาน รวมทั้ง การควบคุมดูแลให้ปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว้ โดยการดูแลให้เป็นไปตามโครงการทีน่ าไปสู่การปฏิบัติของการด าเนินงาน  
     3. ขั้นส่งเสริมและติดตามผล เพ่ือให้ได้มาตรฐานของงาน มีการส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาและ
ประเมินผลงาน การส่งเสริมให้บุคลากรได้ปรับปรุงตนเอง การสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การก าหนดจุดมุ่งหมายและนโยบายที่เหมาะสม และสามารถน าผลไปสู่การปฏิบัติได้ มีการริเริ่มและ
สร้างสรรค์ในการปรับปรุงงาน การจัดบรรยากาศในการปฏิบัติงาน 
 สรุปได้ว่า กระบวนการบริหารงานทีส่ าคัญ คือ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นการวางแผนที่มี
พ้ืนฐานมาจากสภาพที่เน้นปัญหาหรือความต้องการที่จะพัฒนางานและก าลังงบประมาณในขั้นตอนนี้
ประกอบด้วยงานต่อไปนี้ การก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดภารกิจหรือพันธกิจ การก าหนด
จุดมุ่งหมาย การก าหนดกลยุทธ์ การก าหนดแผนงาน การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้ง
ไว้ การจัดองค์กร การจัดบุคลากรเข้ารับผิดชอบงาน การมอบหมายงาน การควบคุมงาน  การติดตาม 
และการประสานงาน การประเมินผล ตามแผนเพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานสามารถบรรลุจุดมุ่งหมาย

                                                           
9 กิติมา ปรีดีดิลก. (2542).องค์ประกอบส าคัญในงานวิชาการของสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : เอเชียแปซิฟิค. 
10 เอนก สุขสว่าง.(2550).การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม.วิทยาลัยการอาชีพพนัส
นิคม. กล่าวว่าการส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาฝึกอบรม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการ และ
ส่งเสริมให้ศึกษาต่อเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ. 
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ที่ตั้งไว้หรือไม่ซึ่งกระบวนการบริหารงานทางการศึกษาจากการวางแผน การน าแผนไปใช้ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการของผู้บริหารจะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องทีส่ัมพันธ์กันถือว่าเป็นหัวใจการศึกษาเพราะจุดมุ่งหมายคือคุณภาพที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนา
ให้บุคลากร มีความรู้ความสามารถที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ทศวรรษที่ 3 ได้อย่างยั่งยืน 
 4. บทบาทผู้บริหารแบบมืออาชีพ  
     บทบาทผู้บริหารแบบมืออาชีพในการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญต่อ
การพัฒนาองค์กร มี 7 บทบาท คือ (พรชัย เจดามาน. 2558 : 43)11 
     4.1 บทบาทภาวะผู้น าโดยธรรมชาติและรอบรู้ เป็นการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ รวมถึงการมีทักษะความรู้อย่างรอบด้านในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
และการมีคุณธรรมและจริยธรรมโดยให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง 
การวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ได้แก่ การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆค านึงถึง
ผลที่เกิดขึ้นกับการพัฒนา การมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติได้เต็มศักยภาพและการสร้าง
โอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ มีแผนส ารองไว้รองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มี
ลักษณะเฉพาะในวิสัยทัศน์ เป็นผู้น ามนุษย์สัมพันธ์ 

    4.2 บทบาทการมีส่วนร่วม เป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมที่เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ของการบริหารจัดการและการบริหารงานอย่างอิสระเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน เน้น
การมีส่วนร่วมในทุกส่วนฝ่าย ได้แก่ การส่งเสริมร่วมมือกับบุคลกรทั้งภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร รวมถึงหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์ ที่เน้นการกระจายอ านาจและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา การบริหารจัดการที่เน้นความทัดเทียมกัน และเป็นการบริหารที่ต้องประกันคุณภาพให้แก่ผู้มี
ส่วนได้และส่วนเสีย การยึดองค์คณะบุคคล การส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นทีม การเชื่อมโยงเครือข่าย 
รวมทั้งการด าเนินงานในลักษณะร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมด าเนินการและร่วมประเมินผล 

    4.3 บทบาทประสานสัมพันธ์ เป็นการประสานงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างเครือข่ายผู้สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ โดยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือสร้างความ
เข้าใจและการมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน 

    4.4 บทบาทผู้อ านวยการความสะดวก เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในองค์กร
และผู้เกี่ยวข้องทั้งทางด้านวิชาการ ตลอดจนการให้บริการและการจัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ 
ให้มีความรักท่ีจะเรียนรู้และรู้จักแสวงหาความรู้ 

    4.5 บทบาทการสร้างแรงจูงใจ เป็นผู้มีทัศนคติในเชิงบวก มีความยืดหยุ่นในการท างาน
สร้างความเชื่อม่ันและเข้าใจในความต้องการของฝ่ายต่างๆให้ความส าคัญในความพยายามของทีมงาน

                                                           
11 พรชัย เจดามาน. (2558). เศรษฐกิจพอเพียง : มิติและพลวัตการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหัสวรรษใหม่อย่างยั่งยืน . 
มหาสารคาม : คุ้มการพิมพ์. ได้กล่าวสรุปบทบาทผู้บริหารแบบมืออาชีพไว้ว่า ผู้บริหารแบบมืออาชีพในการก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง วิเคราะห์จุดแข็ง จุดด้อยเพื่อพัฒนาและสร้างเอกลักษณ์เป็น
วัฒนธรรมเฉพาะ การมีทักษะ ความสามารถ สมรรถนะอย่างรอบด้านในการพัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มี
คุณภาพ การมีความคิดสร้างสรรค์ บริหารงานอย่างมีศิลปะ ปฏิบัติงานโดยเน้นผลถาวร รายงานผลการพัฒนาคุณภาพได้อย่างเป็น
ระบบการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตสาธารณะและยึดหลักธรรมาภิบาล อดทนอดกลั้น รับทั้งผิดและชอบ เสียสละ เป็นผู้น าและ
สร้างผู้น า มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน อารมณ์มั่นคงเข้มแข็งแต่ถ่อมตน.  



23 
 

 

และการสร้างแรงจูงใจในการท างานด้วยวิธีการต่างๆและตอบแทนผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
กับความสามารถและเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

    4.6 บทบาทผู้ประเมินผล เป็นการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ที่เน้นผลตามสภาพจริงและ
การจัดให้มีการประเมินผลทีส่่งเสริมตามมาตรฐาน การน าผลการประเมินมาใช้ในการก าหนดนโยบาย
เพ่ือให้เป็นกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

    4.7 บทบาทผู้พัฒนาวิชาการ เป็นการให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาโดยส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาและการเรียนรู้ในทีมงาน อย่างต่อเนื่อง
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ปัจจัยส าคัญของคุณภาพงานที่มีประสิทธิภาพ และกลวิธีในการ
ยกระดับความสามารถให้เกิดสมรรถนะ 

โดยสรุปแล้ว ประสิทธิภาพการบริหารงานในการก าหนดยุทธศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพ
ของบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ จะให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคนที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมน าความรู้ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สามารถจัดการองค์ความรู้ในด้านภูมิปัญญาและองค์ความรู้สมัยใหม่เพ่ือให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
ซ่ึงความรู้มีบทบาทอย่างส าคัญที่กลายเป็นกระแสการควบคุมคุณภาพในองค์ความรู้ เศรษฐกิจ สังคม 
สะท้อนและเชื่อมโยงเกิดกระแสเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมี
บทบาทอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องที่
ท าให้การพัฒนาการบริหารงานบุคคล องค์ความรู้ สังคมวัฒนธรรมและการเรียนรู้ที่เกิดดุลยภาพ 
ประสิทธิภาพ สมรรถนะและความคงทนได้อย่างเข้มแข็ง แสดงดังแผนภูมิภาพ 2.1  

 
แผนภูมิภาพ 2.1 : มิติทฤษฏีการก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
ที่มา : พรชัย เจดามาน. 2558. 
 
 มิติทฤษฏีการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 2 แนวทาง คือ ทฤษฏี E มีเป้าหมายในการ

เพ่ิมมูลค่าและคุณค่าให้แก่บุคลากรในองค์กร หรือในภาคส่วนงานที่รับผิดชอบและการก ากับ ดูแล 
ส่วนทฤษฏี O มุ่งไปสู่การปรับปรุงความสามารถขององค์กรว่าวิธีในการเปลี่ยนแปลงแบบไหนดีและ

เหมาะสมที่สุด โดยขั้นตอนส าคัญในการที่จะก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ทศวรรษที่ 3 ได้แก่ 
 1. ระดมก าลังและความมุ่งม่ันเดียวกัน ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไข 

ประโยชน์ส่วนรวมและผลส าเร็จ 

ทฤษฏี E 

ทฤษฏี O 



24 
 

 

 2. การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมว่าจะบริหารและจัดการอย่างไร เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
 3. การระบุผู้น าและผู้ปฏิบัติการที่มีความสามารถและสมรรถนะความรู้ทักษะ การสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและพลังสร้างสรรค์น าสู่เป้าหมายส าคัญที่เกิดความความสุขในความส าเร็จ 
 4. การมุ่งไปที่ผลลัพธ์ ไม่ใช่กิจกรรม 
 5. การสถาปนาความส าเร็จและความสุข โดยใช้นโยบาย ระบบและโครงสร้าง 
 6. การก ากับ ติดตามและประเมินผลในการปรับกลยุทธ์เพื่อสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
 5. กระบวนการบริหารของหน้าที่  
     กระบวนการของหน้าที่ (Functions) ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ มี

องค์ประกอบส าคัญได้แก่ (พรชัย เจดามาน. 2556 : 23)12 
     5.1 การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมาย และพัฒนา
แม่บทและยุทธศาสตร์ในการน าไปปฏิบัติ 
     5.2 การจัดองค์กร (Organizing) เป็นการจัดการคน การจัดการเงินและทรัพยากรทาง

กายภาพ มาหลอมรวมกันในวิธีการอย่างดีที่สุด เพ่ือท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
     5.3 การควบคุม (Controlling) เป็นหน้าที่การประเมินผลของผู้บริหารในการทบทวน  

การออกกฎระเบียบ การควบคุมบุคลากร การให้ข้อมูลย้อนกลับ การดูแลมาตรฐาน การบรรลุ
เป้าหมาย การรับผิดชอบในการทะนุบ ารุงภายใน การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม มี 3 ขั้นตอน คือ 
ก่อนการด าเนินการ เป็นการก ากับดูแลว่ามีคน เครื่องมือครบครันและพร้อมจะปฏิบัติงานหรือไม่ โดย
ในระหว่างการด าเนินการเป็นการก ากับดูแลทุกระยะตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นขั้นตอนงานเพ่ือดูปัญหา
ที่เกิดขึ้นแล้วหาทางแก้ไขปัญหา หรือ เปลี่ยนแปลงให้การปฏิบัติงานด าเนินต่อไปได้ และหลังการ
ด าเนินการ เป็นการก ากับดูแล ตรวจสอบผลว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ขาดตกบกพร่องอย่างไร
เป็นขั้นการประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

    5.4 การน า (Leading) เป็นการน าทาง(Guiding) การนิเทศติดตาม (Supervising)ให้กับ

ผู้ใต้บังคับบัญชาได้น าแผนขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ  มีการสร้างแรงจูงใจ การก าหนดความคาดหวัง 
รวมทั้งการรักษาช่วงการติดต่อและการสื่อสารให้คงไว้ 

    5.5 การสร้างแรงจูงใจ เป็นการหาวิธีการทีใ่ห้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสบายใจ และมี
ความพยายามในการท างาน ความอดทนและทิศทางการท างาน ได้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่ง
การจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นเรื่องส าคัญมากเพราะผู้ปฏิบัติงานมีชีวิตจิตใจ ความชอบและความไม่ชอบ 
ความต้องการ ความเกียจคร้านและความขยัน ความเบื่องานและรักงาน การสร้างแรงจูงใจเป็นตัวบ่งชี้
ส าคัญการปฏิบัติงานอันเป็นหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของผู้บริหารเพ่ือให้ปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                                                           
12 พรชัย เจดามาน. (2556). การจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยใชห้ัวใจและมันสมอง. กรุงเทพฯ : สูตรไพศาลบิวเดอร์.  



25 
 

 

โดยสรุปแล้ว การบริหารจัดการจะประสบความส าเร็จมีทักษะพ้ืนฐานของการบริหารงานที่
ส าคัญใน 3 ส่วน (Three  Basic  Skills) ได้แก่ 

1. ทักษะด้านวิชาการ (Technical Skills) เป็นการมีความเข้าใจและมีความช านาญเกี่ยวกับ
วิธีการ กระบวนการวิธีด าเนินการและกลวิธีต่างๆ ของการปฏิบัติงานในองค์กร   

2. ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills) เป็นทักษะผู้บริหารในการท างานกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มบุคคล การเข้าใจตนเอง การยอมรับ
ตนเอง การเอาใจใส่ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา การเห็นใจผู้อ่ืนหรือการเอาใจเราไปใส่ใจเขา การเข้าใจ
ภาวะผู้น า สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับภาวะผู้น า การจูงใจ การพัฒนาเจตคติ พลวัตกลุ่ม ความ
ต้องการ ก าลังใจในการท างาน  การบริหารความชัดแย้งและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้เพราะ
ผู้บริหารไม่ว่าอยู่ในต าแหน่งใดจะต้องท างานโดยผ่านบุคคลอ่ืน นั่นคือ  ผู้บริหารจะต้องรู้จักใช้ทักษะ
ด้านมนุษย์จึงจะปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายโดยทักษะด้านมนุษย์ได้จากการเรียนรู้ทางจิตวิทยา 
ปรัชญา พฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา การฝึกอบรมมาโดยตรง 

3. ทักษะด้านสังกัป (Conceptual Skills) หรือความคิดรวบยอดคือความสามารถของ
ผู้บริหารในการมององค์กรโดยรวม การมองเห็นการเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ขององค์กร และ
หน้าที่องค์กรด้านมนุษย์ จ าเป็นต้องอาศัยความรู้เกี่ยวการบริหาร ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมองค์ กร
และพฤติกรรมมนุษย์และปรัชญาขององค์กรนั้นๆ ซึ่งมีความส าคัญยิ่งส าหรับบทบาทผู้บริหารของ
อ านาจบังคับบัญชาภายในองค์กร เช่น ถ้าเป็นองค์กรทางการศึกษา ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษาอาจ
ไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ หรือ ทักษะด้านเทคนิควิชาการในการสอนเด็ก แต่ต้องทราบว่าการเรียนการ
สอนเกี่ยวข้องกับการจัดการการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่อย่างไร โดยความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านสังกัป 
ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าและการอ่านเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์กรทางการศึกษา กฎระเบียบ 
การรายงานประจ าปี การศึกษาประวัติความเป็นมาและสภาพแวดล้อม การอ่านและศึกษาค้นคว้า
แล้วน าความรู้ที่ได้มาวิเคราะห ์

สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานคือ การบริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมให้ความส าคัญกับเป้าหมายผลส าเร็จเป็นตัวตั้ง สู่การ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืน การบริหารกับภาวะผู้น าของผู้บริหาร ที่จะเป็นผู้น า
การศึกษาและคุณลักษณะที่ดี คือ การท าให้คนร่วมกันท างานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร 
กิจกรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นกิจกรรมภาวะผู้น า เพราะการบริหารเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนและ
งาน ส่วนภาวะผู้น าเป็นพฤติกรรมที่เน้นความใหม่และการเปลี่ยนแปลง เช่น การริเริ่ม  โครงสร้างใหม่ 
กระบวนการใหม่ และเป้าหมายใหม่ขององค์กร ผู้น าที่ดีไม่ตัดสินหลายเรื่องแต่จะเน้นเฉพาะที่ส าคัญ
และมีผลกระทบต่อด้านใหญ่ ๆ ขององค์กร  คิดถึงเรื่องทั่วไปและเป็นยุทธศาสตร์มากกว่าแก้ปัญหา
ประจ าวันและพยายามตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าใจ ความคิดรวบยอด ในระดับสูงสุดเพียงไม่กี่เรื่อง 
การบริหารและภาวะผู้น า มีความสัมพันธ์กัน จนรูปแบบพฤติกรรมการบริหาร พฤติกรรมภาวะผู้น า
หรือรูปแบบพฤติกรรมที่แปรเปลี่ยนไป มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานบุคคล การเลือก
ปฏิบัติจึงไม่ใช่เลือกด้านภาวะผู้น า หรือ ด้านบริหารเพียงอย่างเดียว ต้องให้สมดุล มีเอกภาพและ
การบูรณาการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา  
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การปฏิรูปการศึกษา 
 
 1. แนวทางในการปฏิรูป  

    บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทางการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
ซ่ึงมี 2 ด้านหลัก คือ (คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2550 : 32)13 

    1.1 การจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย หลักการ แนวทาง รูปแบบในการจัด
การศึกษา หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

    1.2 การบริหารการศึกษา ให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารที่ก าหนดไว้ ใน พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย รวมทั้ง บิดา มารดา ผู้ปกครอง 
องค์กรของรัฐและเอกชน ตลอดทั้งชมรม สมาคมในสังคม 

    แนวทางการปฏิรูปการศึกษาต้องปรับวิธีคิดในการจัดการศึกษา โครงสร้างการจัด
การศึกษา รูปแบบวิธีการเรียนรู้ คุณภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา จัดให้มีอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาต้องให้ความส าคัญในการ
ปฏิรูปด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

    1. ปฏิรูประบบการศึกษาให้สอดรับซึ่งกันและกันทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
    2. ปฏิรูปการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญแก่หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิธีการเรียนการสอน 

แหล่งเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 
    3. ปฏิรูปการบริหารการจัดการศึกษา ทั้งหน่วยงานรัฐเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น โดย

เน้นการกระจายอ านาจ 
    4. ปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยถือว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง เน้น

มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    5. ปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา เพ่ือระดมทรัพยากรแหล่งต่าง ๆ มาใช้

เพ่ือจัดการศึกษา จัดสรรทรัพยากรอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มีระบบการบริหารทรัพยากรที่มี
ความคล่องตัวอย่างมีประสิทธิภาพตรวจสอบได้ 

    ธีระ รุญเจริญ (2547 : 54)14 ได้สรุปสาระที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติและน าไปสู่การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งพอสรุป ได้ดังนี้ 

    1. การปฏิรูปโครงสร้างระบบบริหารการศึกษา ได้แก่ ให้รวมส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย เป็นกระทรวงการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม และก าหนดให้มีโครงสร้างการบริหารการศึกษาเป็น 2 ระดับ คือ ระดับกระทรวง และ
ระดับท้องถิ่น ได้แก่ เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

     2. การปฏิรูประบบการบริหารบุคลากร ได้แก่ ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ให้มีสภาวิชาชีพ ในก ากับของกระทรวง มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ก ากับดูแลการปฏิบัติตาม

                                                           
13 Edit, 5. 
14 ธีระ รุญเจริญ. (2547). การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
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มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา
และให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนทั้งของรัฐและ
เอกชนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องมีใบประกอบวิชาชีพตามกฎหมายก าหนด  ให้มีองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล โดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา
เป็นข้าราชการในสังกัดโดยยึดหลักการกระจายอ านาจการบริหารบุคคล ให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน 
ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนส าหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ให้มีกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดม
ทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

     3. การปฏิรูปการเรียนการสอน ได้แก่ ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยให้เรียน
อย่างมีความสุข ให้ครูเป็นผู้สนับสนุน ผู้กระตุ้น ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน และ
ให้มีการเรียนการสอนเป็น 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ (Formal) การศึกษานอกระบบ (Non-

formal) การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal) โดยเน้น ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้บูรณาการ 
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ให้รัฐส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน  
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ให้มีหลักสูตร
แกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่นส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      4. การปฏิรูประบบการศึกษา ให้จัดการศึกษาเป็น 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ระหว่าง
รูปแบบหรือระหว่างรูปแบบเดียวกันและให้แบ่งระบบการศึกษาเป็น 2 ระดับคือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต้น 

สรุปได้ว่า แนวทางการปฏิรูปการศึกษาจะประสบผลส าเร็จต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมของบุคคล และกลุ่มสถาบันต่างๆ ในสังคม มาตรฐานและระบบคุณภาพ การระดม การ
จัดสรรและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทุกด้าน การใช้เทคโนโลยี  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเพ่ิม
คุณภาพ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ท าให้เกิดความเสมอภาคและสิทธิทางการศึกษา ให้เกิดศรัทธาต่อ
ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมความเข้มแข็ง กลไกหลักของความเปลี่ยนแปลง  
เกิดการกระจายอ านาจในการบริหารการศึกษาสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาตามหลักการทั้งมวลเพ่ือ
การศึกษา (All for Education) ด้านเอกภาพ ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการ
บริหารจัดการทีท่ าให้เข้มแข็งและก้าวหน้า 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิรูปการศึกษา  
    แม้ว่าหน่วยงานต่าง ๆ จะพยายามด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ หลายอย่างปฏิบัติแล้ว

และหลายอย่างก าลังด าเนินการอยู่ แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคหลายประการ ดังนี้ (คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2550 : 34)15 

    2.1 การเสียสิทธิของประชาชนในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                                                           
15 Edit, 5. 



28 
 

 

    2.2 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไม่ลงถึงการปฏิบัติ 
    2.3 วิกฤตศรัทธาต่อครู 
    2.4 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
    2.5 การกระจายอ านาจการจัดการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2.6 วิทยาศาสตร์ศึกษา 
    2.7 การปฏิรูปการอาชีวศึกษา 
    2.8 การปฏิรูปอุดมศึกษา 
    2.9 วิกฤตด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

     ปัญหาอุปสรรคดังกล่าว มีสาเหตุแห่งปัญหาร่วมกัน กล่าวคือ การขาดการประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การขาดแคลนทรัพยากรเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ช่องว่างระหว่าง
หน่วยงานนโยบายและหน่วยงานปฏิบัติ เป็นประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  โดยมี
สาเหตุแห่งปัญหาร่วมกัน ได้แก่ การประสานความร่วมมือข้ามกรมและกระทรวง การระดมทรัพยากร
จ านวนมากและการใช้ยุทธศาสตร์เร่งรัดขั้นตอนในการพิจารณาและประกาศใช้กฎหมาย เป็นต้น จึง
เป็นการยากที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในภาคราชการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ลุล่วง
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อผู้คนหลายฝ่ายเช่นนี้ จึงต้องการบุคคลที่มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ มีความกล้า
ตัดสินใจในการแก้ปัญหาและมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการพัฒนาการศึกษา  

สรุปได้ว่า การปฏิรูปการศึกษาต้องยอมรับกันว่ายังมิได้เป็นระบบที่เป็นการเอ้ืออ านวยต่อการ
บริหารการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ยังเป็นระบบการรวมอ านาจบังคับบัญชา การตัดสินใจ การอนุญาต 
การอนุมัติ การจัดระบบงบประมาณ  การจัดทรัพยากร การบริหารงานบุคคล การเลื่อนขั้นและการ
เลื่อนต าแหน่ง ซึ่งการบริหารจัดการที่ผ่านมานั้นยังอยู่ที่ส่วนกลาง ระบบการบริหารดังกล่าว เป็นสาย
การบังคับบัญชาที่ก่อให้เกิดความล่าช้าไม่สนองตอบต่อความต้องการของพ้ืนที่ต่างๆ ท าให้การบริหาร
จัดการไม่เกิดผลดีหรือมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่
การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้การบริหารจัดการมี
ความคล่องตัว คือ การกระจายอ านาจในการบริหารงานที่มีเอกภาพและยึดพ้ืนที่เป็นศูนย์กลางพัฒนา 
เป็นการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและการตัดสินใจ จากส่วนกลาง หรือ ศูนย์รวมอ านาจ 
ไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของพ้ืนที ่ให้ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทั้งนี้ การให้บุคคล คณะบุคคล หรือ พ้ืนที่
มีส่วนร่วมในการบริหารนั้น เป็นรากฐานที่ส าคัญของสังคมประชาธิปไตย  การกระจายอ านาจการ
บริหารจัดการศึกษาจะท าให้องค์กรการศึกษา มีความเป็นอิสระ (Autonomy) ในการบริหารจัดการ 

ซึ่งจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการกระจายอ านาจการบริหารจัดการทางการศึกษา คือ  การปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพได้อย่างเข้มแข็ง 

3. เหตุผลและความจ าเป็นในการปฏิรูปการศึกษา 
    กระทรวงศึกษาธิการมีเหตุผลและความจ าเป็น 4 ประการที่ท าให้หัวหน้าคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว ออกค าสั่ง
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หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559 ที่ 11/2559 
ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559 (ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ. 2559 : 6)16 

    3.1 การบู รณาการงานระดับพื้นที่  โครงสร้ า งการบริหารจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการแบบเดิมในส่วนภูมิภาค มีปัญหาเรื่องการบูรณาการในการด าเนินงานของระดับ
พ้ืนที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาในระดับต่าง ๆ ภายในจังหวัดเดียวกันก็ยังไม่มีความเชื่อมโยง อีก
ทั้งโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) 
และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ไม่มีความสัมพันธ์กันในเชิงการบริหารจัดการโดยสิ้นเชิ ง 
เนื่องจากต่างหน่วยงาน และต่างการบริหารจัดการ แม้ว่าทุกหน่วยงานของสถานศึกษาจะได้รับ
แนวทางและนโยบาย จากกระทรวงศึกษาธิการเหมือนกัน แต่เมื่อถึงเวลาด าเนินการจะไม่มีความ
เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ท าให้แต่ละพ้ืนที่การศึกษาขาดการวางแผนและการจัดการศึกษาที่ดีร่วมกัน
ส่งผลให้ยากต่อการบูรณาการในการบริหารจัดการในระดับพ้ืนที่ ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพจริง 
 

 
 
แผนภูมิภาพ 2.2 : โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (เดิม) 
ที่มา : ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ. ส านักงาน. 2559. 
                                                           
16 ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ. ส านักงาน. (2559). การปฏิบตัิงานการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาค. มหาสารคาม : คุ้มการพิมพ.์  
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    ในส่วนของโครงสร้างการบริหารจัดการ กระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคแบบใหม่ตาม

ค าสั่ง คสช. จะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน มีผู้บริหารองค์กรหลักเป็นกรรมการ ซึ่งจะท า
หน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในส่วนภูมิภาคด้วยการบริหารจัดการตรงไปที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 
(ศธภ.) ที่ 1- 18 กล่าวคือจะท าการแต่งตั้งศึกษาธิการภาค จ านวน 18 คน และจะมีส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธานกรรมการ รวม 77 จังหวัด ส าหรับกรุงเทพมหานคร ให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
โดยได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ เพื่อดูแลการศึกษาทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาปฐมวัย สถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษา ใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานศึกษาการศึกษาพิเศษ สถานศึกษาเอกชน เป็น
ต้น  รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ท าให้การขับเคลื่อนนโยบายในการบริหารงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันได้อย่างเป็นเอกภาพ ขณะที่โครงสร้างเดิมนั้น ด าเนินการในส่วนนี้ได้ยาก  

 

 
 
แผนภูมิภาพ 2.3 : โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ใหม่) 
ที่มา : ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ. ส านักงาน. 2559. 
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    3.2 ช่วงสายงานการบังคับบัญชากว้าง อีกเหตุผลหนึ่งที่ท าให้เกิดการปรับโครงสร้าง 

คือ การที่มีช่วงสายงานการบังคับบัญชากว้าง กล่าวคือ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ต้องก ากับดูแลผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งหมด  225 คน เทียบอัตราส่วน 1 : 
225  ส าหรับเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจงานหนักขึ้น จากการดูแลสถานศึกษา
อาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนรวมกันถึง 886 แห่ง ซึ่งโครงสร้างใหม่จะท าให้สัดส่วน ในการก ากับดูแล
น้อยลง  ด้วยการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะก ากับดูแลส านักงานศึกษาธิการภาค 18  
แห่ง  ส านักงานศึกษาธิการภาคท้ัง 18 แห่ง จะก ากับดูแลส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด ซึ่ง
จะต่างจากแบบเดิมที่ต้องก ากับดูแลหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดเป็นจ านวนมาก ท าให้การก ากับ
ดูแลไม่ทั่วถึง  

แผนภูมิภาพ 2.4: การบังคับบัญชาตามโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ใหม่) 
ที่มา : ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ. ส านักงาน. 2559. 
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     3.3 เพิ่มความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการศึกษา การด าเนินงานตามโครงสร้าง
แบบเดิม พบว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส านักงาน ก.ค.ศ.) ต่างด าเนินการแบบไม่บูรณาการซึ่งกัน
และกัน  โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าหน้าที่ดูแลศึกษานิเทศก์ และ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา (กพท.)  ส านักงาน ก.ค.ศ.จะก ากับดูแล อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษา ที่มีอ านาจหน้าที่ดูแลเรื่องการบริหารงานบุคคล  โครงสร้างแบบใหม่ จะยุบคณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา แต่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จะยังคงท าหน้าที่ประเมินผลและนิเทศ เช่นเดิม ตลอดจน ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและงาน
บริหารทั่วไป ส าหรับการบริหารงานวิชาการ จะเข้าคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ดูในภาพรวม ดังนั้น ทั้งสองส่วนงานที่ถูกยุบจะไปอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ  

 
แผนภูมิภาพ 2.5 : ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ใหม่) 
ที่มา : ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ. ส านักงาน. 2559. 
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4. ความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคล ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการประสบปัญหาเรื่อง
ความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคลที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ การเกลี่ยอัตราก าลังครู หรือการย้าย
ครูระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา 
และการด าเนินการทางวินัย ปัญหาดังกล่าวการด าเนินการโดยโครงสร้างแบบเดิมต้องใช้ระยะเวลา
และขั้นตอนในการด าเนินการที่ยุ่งยาก ท าให้ต้องเสียเวลาในการด าเนินการค่อนข้างล่าช้า ไม่ทันต่อ
เวลา การปรับโครงสร้างแบบใหม่จะท าในรูปแบบของจังหวัด ซึ่งจะพิจารณาได้ในขอบข่ายที่กว้างขึ้น 
เช่น การเกลี่ยอัตราก าลังครูในโรงเรียนที่ขาดแคลนจะท าได้ดีขึ้น การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย 
หรือ การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาจะมีแนวทางการด าเนินการ และมีตัวเลือกที่จะสามารถ
หมุนเวียนได้มากกว่าเดิม ท าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานมากขึ้น  

แผนภูมิภาพ 2.6 : ความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ (ใหม่) 
ที่มา : ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ. ส านักงาน. 2559. 
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     การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคขึ้นใหม่ 
เพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา มีความเป็นเอกภาพในการจัดการศึกษา ท าให้การ
บริหารราชการคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งภารกิจที่ก าหนดหลายประการ ได้ส่งผลให้การบริหารจัด
การศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงในลักษณะองค์รวมและเปลี่ยนแปลงระบบบริหารแบบเดิมไปสู่รูปแบบการ
บริหารจัดการแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ต้องก าหนดยุทธศาสตร์การ
ท างานและตัวชี้วัดของความส าเร็จ สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการท างานในรูปแบบของการบูรณาการ
และผลักดันยุทธศาสตร์ให้เกิดผล รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและเป็น
ผู้ปฏิบัติงานที่ทรงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทักษะความรู้และทักษะการใช้ชีวิต ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพน าสู่ประสิทธิผล คุณภาพได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง พอเพียงและยั่งยืน 
 โดยสรุปแล้ว นับจากท่ีมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 จนถึง
ปัจจุบันซึ่งเป็นความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ จากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา
ที่ผ่านมาพบว่าหลายประเด็นที่ประสบผลส าเร็จและไม่ประสบผลส าเร็จ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ได้ประมวลผลการบริหารการจัดการศึกษาพบว่ามีอีกหลายเรื่องที่มีปัญหา จ าเป็นต้องเร่ง
พัฒนา ปรับปรุงและแก้ไข โดยเฉพาะการบริหารจัดการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีปัญหา
การสั่งการและการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา44รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557  ซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยความตามของ (คสช .)ได้
ก าหนดทิศทางการบริหารจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาค ดังนี้  
 1. ปรับโครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ก่อนที่จะมีการปฏิรูปการบริหารราชการแนวใหม่  มีโครงสร้างการบริหารราชการ คือ การจัดระเบียบ
บริหารราชการในส่วนกลาง การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา การจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาของรัฐ ระดับปริญญา เป็นนิติบุคคล การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลางโดย
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  มีอ านาจและหน้าที่ก าหนดนโยบาย  เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับการจัดระเบียบบริหารราชการ เขตพ้ืนที่การศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศของกระทรวงฯ ก าหนดให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวม
จ านวน  225 เขต  โดยจ าแนกเป็น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183  เขต 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน  42 เขต  ที่บริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคล  
ซ่ึงแต่ละส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยข้ึนตรงต่อส่วนกลาง 
ส่งผลให้ขาดการบริหารงานที่สามารถเชื่อมโยง ประสานสัมพันธ์กันในภูมิภาค ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเข้มแข็ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 ได้ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและค าสั่งที่ 11/2559 เรื่อง การบริหาร
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยมีโครงสร้างการบริหารราชการในภูมิภาค ดังนี้  
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แผนภูมิภาพ 2.7 :  โครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
ที่มา : ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ. ส านักงาน. 2559. 
 

โครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  มีการจัดตั้งส านักงาน
ศึกษาธิการภาค จ านวน 18 ภาคและจัดตั้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด โดยให้ยุบเลิก
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา (กพท.) และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา) ในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาจากการโอนอ านาจหน้าที่ไปเป็น
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (กศจ.)  ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ตั้งข้ึนใหม่   
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แผนภูมิ 2.8 :  การเปรียบเทียบการบริหารงานโดยองค์คณะบุคคล 
ที่มา : ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ. ส านักงาน.2559 
 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน เป็นหลักส าคัญท่ีจะส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการบริหารจัดการของการปฏิรูป
การศึกษาที่ให้เกิดความเชื่อมโยง มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน ได้แก่   
 1. ความเป็นธรรมในสภาพการงาน เป็นการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรและ
บุคลากรทางการศึกษาตั้งแต่การเข้าสู่องค์กร การอยู่ร่วมในองค์การ การพ้นจากองค์กร ต้องรู้จักการ
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ใช้ระบบคุณธรรม (Merit System) หรือการใช้ระบบความรู้ ความสามารถเป็นหลักในการท างาน 
ทั้งนี้ก็จะท าให้เกิดความเป็นธรรมในการท างานแก่บุคลากร 
 2. สภาพการท างานที่ดีและมีการจัดสภาพการท างาน(Working Condition)ให้เหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่ ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภาพนอก มีอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เหมาะสม เพียงพอและ
พร้อมที่จะปฏิบัติงาน มีพ้ืนที่หรือบริเวณท่ีจะปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัยและสมควรกับต าแหน่ง 
 3. ให้ความส าคัญแก่บุคลากร จากการเห็นคุณค่าและให้ความส าคัญแก่บุคลากรในทุกๆ 
ต าแหน่ง ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องจักร จะต้องมีอุปกรณ์ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่บรรจุอยู่ภายใน
เครื่องจักรนั้น ถ้าอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งเสื่อมสภาพหรือหลุดหายไป เครื่องจักรนั้นก็จะท างานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพหรืออาจจะท างานต่อไปไม่ได้ การให้ความส าคัญแก่บุคลากรทุกระดับจึงเป็นสิ่งที่
ผู้บริหารจะปล่อยปละละเลยไม่ได้ เพราะการให้ความส าคัญแก่บุคลากรจะท าให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในงานและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
 4. ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานจัดการเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้บริหารและบุคลากรต้องมีความเข้าใจและมี
ความสัมพันธ์กันด้วยดี  
 5. ยอมรับและเชื่อมั่นในความสามารถบุคลากร  จากการยอมรับและเชื่อมั่นในความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร เพราะกว่าที่องค์การจะได้บุคลากรเข้ามาสู่ต าแหน่ง จะต้องผ่านขั้นตอนใน
การสรรหา (Recruitment) การคัดเลือก (Selection) และขั้นตอนต่างๆ จนถึงขั้นตอนการรับเข้าสู่
องค์กร จึงต้องให้การยอมรับและมีความเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถของบุคลากร 
 
แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
 

1. แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2547-2553 
    กระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาได้วางแผน

ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2547-2553 (ส านักนโยบายและแผนการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2547: ข)17 ดังนี้ 

    วิสัยทัศน์ 
    กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักในการการจัดการและส่งเสริมการศึกษาให้

ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมฐานความรู้
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

    พันธกิจ 
    1. สร้างเสริมโอกาสในการศึกษาให้กับประชาชนทุกคน 

                                                           
17 ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน. (2547).แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏบิัติ. กรุงเทพฯ:  
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
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    2. สร้างระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
    3. พัฒนามาตรฐานการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
    เป้าประสงค์ 
    1. ประชาชนได้รับการศึกษาท่ัวถึงเท่าเทียมและต่อเนื่อง 
    2. ประชาชนมีความรู้มีคุณภาพร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ 
    3. ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มเติม 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    1. การสร้างโอกาสทางการศึกษา 
       1.1 การสร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 

การประกันโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
สังคมมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา 

       1.2 การส่งเสริมการอาชีวศึกษา ได้แก่ การสร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ
การจัดและขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางต่อเนื่อง การส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชน
ลงทุนจัดการอาชีวศึกษา การเปิดสอนปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

       1.3 การส่งเสริมการอุดมศึกษา ได้แก่ การสร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา การจัดตั้งและขยายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสู่ภูมิภาค การผลิตก าลังคนให้
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ การบริการรักษาพยาบาลเพ่ือการศึกษาวิจัย การสร้างความมั่นใจ
และแรงจูงใจให้เอกชนจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

       1.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ การพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การบริการวิชาการแก่สังคม 

    2. การพัฒนาการจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
       2.1 การปฏิรูปการเรียนรู้สู่การใช้ความรู้เป็นฐานในการด ารงชีวิต ได้แก่ การพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรและสื่อการเรียน การพัฒนาการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ 

       2.2 การเพ่ิมศักยภาพครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ การยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล การส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การสร้างและพัฒนาระบบค่าตอบแทน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล การพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา และการ
แก้ปัญหาขาดแคลนครู 

       2.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ได้แก่ การพัฒนา
กฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนา
โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในก ากับ การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบการวางแผน
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ตรวจติดตามประเมินผล การส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานบริหารราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

       2.4 การจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ได้แก่ การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา 

    3. การเพิ่มมาตรฐานการศึกษาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
       3.1 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้แก่ การ

ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษากับองค์กรภายในและต่างประเทศ การอุดหนุนการศึกษาอบรมดู
งานในต่างประเทศ การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการผลิตก าลังคน การแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ การส่งเสริมหลักสูตรนานาชาติ การส่งเสริมสนับสนุนให้
ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในประเทศเพ่ือนบ้าน การส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนาอัจฉริยภาพ 
การพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรด้านเศรษฐกิจ 

       3.2 การเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ได้แก่ การส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาในระดับนานาชาติ การสร้างนักวิจัยมืออาชีพและสนับสนุน การยกระดับการวิจัยรัฐร่วมเอกชน
เชิงพาณิชย์ การสร้างความเป็นเลิศในศูนย์พัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยต่างๆ 

       3.3 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้
การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP 
SMEs สู่มาตรฐานสากล 

2. แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547-2553 
    ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้วางแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2547-2553 (ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน.2547 :ก)18 ดังนี้ 

    วิสัยทัศน์ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม

สนับสนุนการจัดศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
    พันธกิจ 
    1. จัดส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกันทุกภาคส่วนของสังคมจัดการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง 
    2. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 
    3. ยกระดับยึดความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพและมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
    เป้าประสงค์ 
    1. ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประชากรทุกคนได้รับโอกาสใน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปีตามสิทธิอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและตรงตามศักยภาพ 

                                                           
18 Edit, 17. 
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    2. ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน: ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

    3. ด้านความสามารถในการแข่งขัน: ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอาชีพเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง เพ่ิมสมรรถนะการแข่งขันในระดับนานาชาติ 

    กลยุทธ์ 
    1. ประกันสิทธิและโอกาสการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ การขยายการบริการ

การศึกษาภาคบังคับ การส่งเสริมสนับสนุนการบริการการศึกษาภาคบังคับสู่กลุ่มเป้าหมายพิเศษ การ
ขยายการให้บริการการพัฒนาสมรรถภาพส าหรับคนพิการและหรือบุคคลที่มีความบกพร่อง การขยาย
บริการการศึกษาเฉพาะทาง การจัดบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และ
การประสานส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วนร่วมจัดการศึกษา การถ่ายโอนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

    2. สร้างโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้รับบริการส่งเสริมพัฒนาการอย่างท่ัวถึง ได้แก่ การส่งเสริม
องค์กร/หน่วยงานในการเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัย 

    3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือการเรียนรู้  การพัฒนาการจัดการ
เรียนร่วม การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยเพ่ือเป็นต้นแบบ การพัฒนาหลักสูตรและสื่อ
นวัตกรรม การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การสร้างและพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ 

    4. เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ได้แก่ การจัดการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและจัด
การศึกษา การสร้างเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการให้กับหน่วยงานทุกระดับ การยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษา/เขตพ้ืนที่การศึกษา 

    5. ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา ได้แก่ การพัฒนาการมีส่วนร่วมการบริหาร
จัดการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก หนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน 

    6. เพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาษาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอาชีพ ได้แก่
การส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอาชีพ การเพ่ิมขีด
ความสามารถทางด้านภาษา การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือมุ่งสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ และ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก Global Literacy 

โดยสรุปแล้ว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
รวมทั้งการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ ในการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ให้ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ เมื่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีมติข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา
ประการใดแล้ว ศึกษาธิการจังหวัดมีหน้าที่ต้องน ามติ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ



41 
 

 

ไปปฏิบัติ คณะกรรมการจึงท าหน้าที่ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
ศึกษาธิการจังหวัด ทั้งสองฝ่าย จึงต้องติดต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ ท าให้การบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดเป็นไปอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

สรุปได้ว่า การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ในกระบวนการพัฒนาและผลส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทาง
การศึกษา เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาให้มีคุณภาพ  สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและมีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีวิธีคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานให้เกิด
ความสมดุล ยกระดับคุณภาพชีวิตในการก าหนดทิศทางการพัฒนาสู่สังคมของความอยู่เย็นเป็นสุขและ
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเข้มแข็ง และมีสมรรถนะ (Competency) สู่ทศวรรษที่ 3 ที่พึงมี

และพึงปฏิบัติมาเป็นพื้นฐาน (Competency – Base) อันก่อเกิดสมรรถนะได้อย่างมีศักยภาพ ได้แก่ 

1. การมุ่งมั่นในงาน (Achievement) การปฏิบัติงาน ด าเนินการอย่างสะดวก รวดเร็ว 

คล่องตัวและเป็นระเบียบ/แบบแผน ตามท่ีก าหนดและบรรลุเป้าหมาย 

2. การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) วิเคราะห์ปัญหา และการด าเนินการแก้ไข สู่

การพัฒนาทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
3. การอ่อนน้อมถ่อมตน (Respect for others) การสร้างความสัมพันธ์ฉันญาติมิตรพ่ีน้อง ที่

เสมอเหมือนครอบครัวเดียวกัน 

4. การใส่ใจต่อบุคคลและสมาชิก (Personals Centric) การสร้างขวัญและก าลังใจ 

5. การมคีวามคิดริเริ่มสิ่งใหม่อย่างสร้างสรรค์ (Initiative to Creative) การพัฒนานวัตกรรม             

6. การเอาใจใส่คุณภาพ (Quality Awareness) ความส าเร็จในการปฏิบัติงานตาม

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 

7. การใฝ่ใจเรียนรู้ (Eager to Learn) การให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างองค์ความรู้ ที่สามารถน าไปใช้และปฏิบัติได้จริง 

8. การมุ่งมั่นเพ่ือความส าเร็จ (Commitment to Success) เป้าหมายตามวัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
9. การมีจิตส านึกของการท างานเป็นทีม (Team Spirit) การมีคุณธรรม มีภาวะการน าที่ดี 

หรือที่เรียกว่า การมีจิตสาธารณะ หรือ จิตอาสาที่ดีงาม 

10. การยืดหยุ่นปรับตัว (Adaptability) การก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ทั้ง

การพัฒนางาน การพัฒนาตนเอง การพัฒนาผู้เรียน และสถานศึกษา ให้สามารถรับมือได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
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3. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552–2559) 
    แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552–2559) เป็นแผนระยะยาวภายใต้

บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเน้นน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยึดทางสายกลางบนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รู้จัก
ประมาณอย่างมีเหตุผลมีความรอบรู้เท่าทันโลกเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต เ พ่ือมุ่งให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่ดีมีสุขของคนไทยยึด “คน”เป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีวัตถุประสงค์และ
แนวนโยบาย ดังนี้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2553 : 9)19

 

    3 .1 การพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล เ พ่ือเป็นฐ านหลักของการพัฒนามี
แนวนโยบาย ได้แก่  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา 
การปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมมีจิตส านึกและมีความภูมิใจ
ในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและรังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธิ
ขายเสียงและการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตได้มีโอกาส
เข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ยากจน อยู่ใน
ท้องถิ่นห่างไกล ทุรกันดาร การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและร่วมมือกับนานาประเทศ การพัฒนามาตรฐานและระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
การผลิตและพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีคุณธรรม
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

    3.2 การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา การเรียนรู้ มีแนวนโยบาย ได้แก่  
การส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรมและเรียนรู้ของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคม ทั้งการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา 
และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม พลศึกษา กีฬาเป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาพัฒนาระบบ
บริหารจัดการความรู้และสร้างกลไกการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

    3.3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคม
คุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีแนวนโยบาย ได้แก่ การพัฒนา น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

                                                           
19 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2553). ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ . กรุงเทพฯ:  
ส านักงาน. ให้ความส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะด าเนินงาน
ตามแนวนโยบาย เป้าหมาย จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินงานให้สอดคล้อง หรือตรงตามเจตนารมณ์และจุดมุ่งหมายของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา จึงจะเป็นในทิศทางเดียวกันในระดับชาติ. 
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เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโดยเร่งรัดกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่
การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน 
ประชาสังคม และทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆและการลงทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นสากล
ของการศึกษาเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน  

สรุปได้ว่า การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน เป็นแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่เป็นกลไกการบริหารจัดการที่ดี บนพ้ืนฐาน
การมีส่วนร่วม การปรับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการบริหารที่ดี และ
การกระจายภารกิจ การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ รวมทั้งพัฒนาและเสริมสร้างกลไกในการ
ตรวจสอบถ่วงดุลของการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

1. ความหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่สอดคลอง

กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบโครงสร้างการวางแผน 
และการด าเนินงานตามแผน การสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ของทุกคน  

    ธเนศ ข าเกิด (2541 : 19-21)20 ได้ให้ทัศนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาว่า การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาจ าเป็นที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือ ร่วมใจกัน มีวิสัยทัศน์ที่ตรงกันและ
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพที่ชัดเจน  ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นการเน้นให้
ผู้เรียนเป็นคนดีและเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม รู้หน้าที่ความรับผิดชอบโดยใช้กระบวนการเรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติในสิ่งที่มีคุณค่า  

    เกษม วัฒนชัย (2545 : 34)21 กลา่วว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ ความรับผิดชอบ
ต่อผลการบริหารและผลการปฏิบัติของโรงเรียนและมีมาตรฐานกลางที่จะอ้างอิงได้หรือ 
“Benchmarking” ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษา 

                                                           
20 ธเนศ ข าเกิด. (2541).คุณภาพ, วารสารวิชาการ.1 (12) : 19-23 ; ธันวาคม. การพัฒนาสู่ วิสัยทัศน์ที่มุ่งหวังและต่อเนื่อง ควรให้ผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสียทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา.   
21 เกษม  วัฒนชัย. (2545). การพัฒนาคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ.์ 
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    อ ารุง จันทวานิช (2545 : 1-17)22 ให้ความหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง 
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู อนาคต มีความเป็นสากล เนื้อหาสาระมีความสมดุล
ระหว่าง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีความรู้  ความสามารถและเทคนิควิธี ใน
การปฏิบัติ มีคุณธรรม มีความส านึกและจิตวิญญาณ เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าถึงแหล่ง
องคค์วามรู้ใหม่ ที่สอดคลองและเชื่อมโยงกัน 

    ส านักงานทดสอบทางการศึกษา (2553 : 12)23 กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็นกระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มีการก าหนด
มาตรฐานศึกษาชาติ การจัดระบบโครงสร้าง การวางแผนและการด าเนินการตามแผนและการสร้าง
จิตส านึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นความรับชอบ
ร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น  

    โดยสรุปแล้ว องค์ประกอบและแผนงานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้แก่ 
    1. การพัฒนาหลักสูตร การด าเนินการจัดท าสาระรายละเอียดของหลักสูตรและก าหนด

สัดส่วนสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง  

    2. พัฒนาบุคลากรให้มีความส านึก การมีจิตวิญญาณของความเป็นผู้น า มีความเอ้ืออาทร 
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มุ่งให้เกิดประโยชนสูงสุดต่อการศึกษา สามารถบูรณาการความรู ใน
การประเมินผลจากการปฏิบัติจริง (Authentic Assessment) และวิธีการฝึกอบรม ด าเนินการอบรม

และประเมินผล สังเกตพฤติกรรมให้ข้อมูลป้อนกลับ น าไปปรับปรุง และสร้างเครื่องมือวัดคุณภาพ
และท าการวัด 

    3. ความสามารถของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพในการมีภาวะผู้น า การเป็นผู้น าแห่ง
การเปลี่ยนแปลง เข้าใจหลักความสัมพันธ์และมีความรู้ในการบริหารจัดการน าไปสู่การปฏิบัติงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

    4. ประเมินผล สรุปผลและรายงาน 
สรุปไดวา การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา

ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน เป็นการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานของการจัด
การศึกษาทีเ่พ่ิมคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงขึ้น การสร้างความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพ 
การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การสร้างเสริมแรงจูงใจ(Motivation) ความพึงพอใจและความ

เชื่อมั่นในการบริหารจัดการ การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ไดอ้ย่างมีสมรรถนะ 
 
  

                                                           
22 อ ารุง จันทวานิช. (2545).บทความการพัฒนาคุณภาพการศึกษา.  กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 
23 ส านักงานทดสอบทางการศึกษา.(2553).มาตรฐานตวับ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมินภายนอก ระดบัการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2549–2551). กรุงเทพฯ: จุดทอง. 
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2. ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของชุมชน โดยค านึงถึงหลักครอบคลุม ต่อไปนี้ 

    2.1 เป็นแผนที่ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา และความจ าเป็นอย่างเป็นระบบ
และมีแผนปฏิบัติการประจ าปีรองรับ 

    2.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย สภาพความส าเร็จการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

    2.3 ก าหนดวิธีการด าเนินงานที่มีหลักวิชาการ ผลการวิจัย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้
ให้ครอบคลุมการพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
การวัดประเมินผลการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการน าสู่เป้าหมายที่ก าหนด 

    2.4 ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรสถานศึกษาทุกคนรับผิดชอบ ด าเนินงานตามที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    2.5 ก าหนดแหล่งวิทยากรภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
    2.6 ก าหนดบทบาทให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

สถานการณ์โลกปัจจุบัน ได้ผันแปรและก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว กรรมวิธีต่างๆที่จะน ามาใช้ในการ
ก าหนดรูปแบบของยุทธศาสตร์ก็ค่อนข้างจะยุ่งยากและสลับซับซ้อนมากและยิ่งไปกว่านั้นลักษณะ
โดยทั่วไปของยุทธศาสตร์เป็นเช่นเดียวกับลักษณะของมนุษย์ซึ่งต้องการความพยายามในการ
แก้ปัญหาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาใดๆก็ตาม ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหาจะต้อง
พยายามหาทางแก้ให้ตรงจุดและมีความเข้าใจในปัญหาเป็นอย่างดี วิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมและนิยม
ใช้กันมากก็คือการท าความเข้าใจในตัวปัญหาอย่างกว้างๆเสียก่อนแล้วจึงศึกษาในรายละเอียดเป็น
ขั้นตอนต่อไป โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 

    3.1 ภารกิจและเป้าหมายหลัก (Mission and major goals) ขั้นตอนแรกของ

กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ก็คือก าหนดภารกิจและเป้าหมายหลักขององค์กรซึ่งจะส่งผลให้ได้รู้
ได้เห็นขอบเขตของยุทธศาสตร์ที่องค์กรจะสร้างขึ้น ภารกิจเริ่มต้นที่ท าไมองค์กรจึงตั้งขึ้นมาและควร
จะท าอะไรเป้าหมายหลักระบุสิ่งที่องค์กรหวังจะท าให้ส าเร็จในระยะกลางและระยะยาวองค์กรที่
แสวงหาก าไรส่วนมากจะใช้เป้าหมายมากมายเรียงตามล าดับความส าคัญ (Hierarchy of Goals) งาน

ที่ส าคัญถูกจัดวางไปใกล้จุดสูงสุดของล าดับความส าคัญเป้าหมายใน“ชั้นสอง” (Secondary Goals) 

คือวัตถุประสงค์ต่างๆท่ีองค์กรเห็นว่าจ าเป็นและต้องมี ถ้าจะให้บรรลุถึงงานส าคัญ 
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    3.2 การวิเคราะห์ภายนอก (External Analysis) องค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งของ

กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ก็คือ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมการด าเนินงานซึ่งอยู่นอกองค์กรโดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะระบุโอกาสและภัยในสิ่งแวดล้อมที่เกิดกับการด าเนินงาน อาจพิจารณาได้ 3 ส่วน คือ 
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดกับการปฏิบัติงานในองค์กร สิ่งแวดล้อมระดับชาติ สิ่งแวดล้อมระดับมหาภาค ได้แก่ 

        1) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมที่เกิดกับการปฏิบัติงานต้องมีการประเมินโครงสร้าง
ทางการแข่งขันที่องค์กรปฏิบัติอยู่ รวมถึง ต าแหน่งของการแข่นขัน 

        2) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมระดับชาติต้องมีการประเมินว่าสิ่งแวดล้อมระดับชาติที่
องค์กรปฏิบัติการอยู่นั้นได้อ านวยความสะดวกให้องค์กรเกิดความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเพียงใด ถ้า
ไม่เป็นไปดังที่คาดหวัง ต้องพิจารณาย้ายปฏิบัติการส่วนส าคัญๆ และแหล่งอ่ืนที่อ านวยความสะดวก
ในการสร้างข้อได้เปรียบ 

        3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมระดับมหาภาค คือ การตรวจสอบอิทธิพลของเศรษฐกิจ
มหาภาค ปัจจัยทางสังคม รัฐบาล กฎหมายระดับชาติและเทคโนโลยีที่จะมากระทบต่อองค์กร 

   3.3 การวิเคราะห์ภายใน (Internal Analysis) ปฏิบัติการในรูปแบบนี้ ท าให้ก าหนดได้ถึง 

“จุดที่แข็งแกร่ง หรือ จุดเด่น (Strengths) และจุดอ่อนหรือจุดด้อย (Weakness) ขององค์กร เช่น 

การที่องค์กรมีทรัพยากรปริมาณมากและคุณภาพสูงถือเป็นข้อได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน จากนั้นจะดู
ว่าองค์กรจะหาข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างไร พิจารณาเรื่องบทบาทและความสามารถที่โดดเด่น
เป็นพิเศษของทรัพยากร รวมทั้ง ความสามารถต่างๆในการสร้างข้อได้เปรียบ 

    3.4 การ SWOT และการเลือกยุทธศาสตร์ (SWOT and Strategic Choice) เป็น

องค์ประกอบต่อไปที่ใช้ในการสร้างยุทธศาสตร์ต่างๆที่เป็นทางเลือก โดยพิจารณาที่จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและภัยจากภายนอก การเปรียบเทียบจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส 

(Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats)นั้นโดยปกติเรียกว่า การวิเคราะห์ SWOT Analysis ซึ่ง

การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่าง
ยั่งยืน มีจุดศูนย์กลางและความมุ่งหมายของการวิเคราะห์ SWOT คือ การระบุยุทธศาสตร์ต่างๆว่ามี

แนวทางเหมาะสม และมีความเหมาะเจาะพอดีกัน รวมทั้งความเหมาะสมกับทรัพยากรและขีด
ความสามารถขององค์กรและบุคลากร ในการปฏิบัติที่สามารถตอบต่ออุปสงค์ของสิ่งแวดล้อมที่องค์กร
ด าเนินการอยู่กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ความมุ่งหมายของยุทธศาสตร์ต่างๆที่เป็นทางเลือกอันเกิดจากการ
วิเคราะห์ SWOT จะต้องสร้างมาจากจุดแข็งขององค์กรเพ่ือที่จะแสวงหาจากโอกาสท าการต้านภัย

ต่างๆและแก้ไขจุดอ่อนให้ดีขึ้น 
    3.5 การประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์ (Strategy Implementation) เมื่อได้เลือกยุทธศาสตร์ไว้

เพ่ือใช้ให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กรแล้วจะต้องมีการน าเอายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ดังนี้ 
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        1) การออกแบบโครงสร้างขององค์กร การประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์ต้องมีการจัดสรร
บทบาทและความรับผิดชอบในด้านต่างๆของยุทธศาสตร์แก่ผู้บริหารและองค์กร อาจกล่าวได้ว่าการ
ใช้ยุทธศาสตร์ท าได้โดยผ่านการใช้โครงสร้าง 

        2) การออกแบบระบบการควบคุม นอกจากการเลือกโครงสร้างองค์กรต้องสร้างระบบ
ควบคุมองค์กรที่เหมาะสมขึ้นจะต้องท าการตัดสินใจว่าจะประเมินการปฏิบัติงานและควบคุมปฏิกิริยา
ของหน่วยย่อยๆในองค์กรให้ดีที่สุดได้อย่างไร 

        3) การจัดชุดยุทธศาสตร์โครงสร้างและระบบการควบคุม ถ้าองค์กรหวังในความส าเร็จ
ก็ต้องให้บรรลุถึงความสอดคล้องต้องกันระหว่างยุทธศาสตร์โครงสร้างและการควบคุมเนื่องจาก
ยุทธศาสตร์และสิ่งแวดล้อมต่างๆท าให้องค์กรมีอุปสงค์ท่ีแตกต่างกัน 

        4) การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยองค์กร
ต้องพยายามจัดการให้พอเหมาะต่อการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมทางการแข่งขันเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกที่ ซึ่งองค์กรต้องการความส าเร็จในระยะยาว คือ องค์กรที่สามารถปรับแต่ง
ยุทธศาสตร์และโครงสร้างให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพิจารณาถึงกระบวนการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและยุทธวิธีเชิงยุทธศาสตร์ 

    3.6 การป้อนกลับข่าวสาร (Feedback Loop) การวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการที่

ต้องท าติดต่อกันอยู่เรื่อยๆโดยตลอด (Ongoing Process) มีการประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์และการ

บริหารยุทธศาสตร์ จะต้องมีการตรวจสอบเพื่อก าหนดว่า เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ ได้บรรลุผลส าเร็จ
ไปแค่ไหน ข่าวสารจะผ่านกลับไปสู่ระดับองค์กรโดยผ่านระบบการป้อนกลับ ข่าวสารจะถูกป้อนเข้าไป
ในการสร้างและการประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์ในรอบสองซึ่งเป็นรอบถัดไปที่ท าหน้าที่ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง
ถึงความถูกต้องของเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ใช้อยู่ว่าถูกต้องหรือไม่ 

    เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543 : 10)24 ได้อธิบายถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประกอบไปด้วยปัจจัยส าคัญ 2 ส่วนคือ 

    1. การมีเป้าหมาย (Ends) หรือจุดหมายในการศึกษาที่ต้องการไปถึงอย่างชัดเจนทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว 
    2. การก าหนดวิถีทางหรือแนวทางปฏิบัติ (Means) เพ่ือเป็นเครื่องมือที่มุ่งสู่การบรรลุ

จุดหมายที่ก าหนดไว้ 
    รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ (2550 : 12-14)25 ได้อธิบายถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2547-2553 ได้แก่ การสร้างโอกาสทาง

                                                           
24 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2543). ปั้นสมองชาติ : ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย. ได้อธิบายเพิ่มเติมถึง
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความส าเร็จของการจัดระบบคุณภาพการศึกษาได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การท างานเป็นทีม 
การสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ การก าหนดผู้รับผิดชอบการวางแผนและก ากับดูแล การมีส่วนร่วมการปรึกษาหารือ
ผู้เกี่ยวข้อง. 
25 รุ่งรชัดาพร เวหะชาติ. (2550). การบรหิารงานวชิาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (พิมพ์ครั้งที่ 2). สงขลา : มหาวิทยาลยัทักษิณ. 
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การศึกษา การพัฒนาการจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การเพ่ิมมาตรฐานการศึกษา เพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

    โดยสรุปแล้ว แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็นแนวทางหลักของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประกอบไปด้วย การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนา
บุคลากร และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

สรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิธีการพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์และ
มาตรฐานการประเมินในกระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการก าหนดภารกิจและเป้าหมายหลัก 
ทีส่่งผลให้ได้รู้ได้เห็นขอบเขตของยุทธศาสตร์ที่สร้างขึ้น ในการจัดท าแผนพัฒนามุ่งคุณภาพเป็นระบบ 
ประกอบด้วย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สมบูรณ์ ครอบคลุมการพัฒนาทุก
กิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษา การยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายน าไปปฏิบัติให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไดอ้ย่างสอดรับกับวิสัยทัศน์และมีประสิทธิภาพ 

4. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
    การพัฒนาการศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง

จัดระบบการบริหารและระบบสารสนเทศเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
    4.1 การจัดระบบบริหาร สามารถจัดระบบบริหารโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี หรือ

ผลงานวิจัยที่มีความเหมาะสมกับบริบทแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ใช้เทคนิคการบริหารและการจัดการให้สามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย เช่น การใช้วงจรการ
พัฒนาคุณภาพ (PDCA) ของเดมิ่ง (Deming Cycle) การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (TQM) เป็นต้น 

โดยการจัดโครงสร้างการบริหาร ควรจัดให้สอดคล้องกับบริบท ที่มีการแบ่งงาน  ด้านการบริหารงาน
บุคคล ทั้งนี้การบริหารงานตามโครงสร้างจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคณะกรรมการหลายระดับ หลาย
ฝ่าย นับตั้งแต่ระดับบริหาร/อ านวยการ ระดับกลุ่ม หรือมีการตั้งคณะท างานเฉพาะขึ้นเพ่ือรับผิดชอบ
ให้มีความคล่องตัวมากที่สุด ก าหนดผู้รับผิดชอบงานที่เหมาะสม เน้นการท างานร่วมกันเป็นทีม เน้น
ลักษณะการท างานแบบบูรณาการ เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างาน มีการปรับปรุงงานทันท่วงที ไม่
ท าให้งานคั่งค้าง จึงมีเวลาให้กับการพัฒนาได้เต็มที่ 

    4.2 การจัดระบบสารสนเทศ ควรมีการจัดระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมและเพียงพอต่อการน าไปใช้ในการวางแผน สืบค้นได้ง่ายและรวดเร็ว 
ผู้รับผิดชอบดูแลสารสนเทศต้องท างานอย่างมีระบบ โดยมีการก าหนดกรอบการเก็บข้อมูลเฉพาะที่
จ าเป็น วางแผนการเก็บข้อมูล ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย สร้างความเข้าใจให้ทุก
ฝ่ายความตระหนักถึงความจ าเป็นในการเก็บข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อมูลและสารสนเทศท้ังหลายล้วนต้องได้จากบุคลากรทุกคนในกลุ่มบริหารงานบุคคล
ทั้งสิ้น เมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้อง การได้มาซึ่งข้อมูลก็จะมีความถูกต้องและได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  
ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหลายด้านเช่น ข้อมูลและ
สารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากร วิธีการ รูปแบบ นวัตกรรม รูปแบบการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม
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พัฒนาการจัดการศึกษา สถิติและผลการใช้แหล่งเรียนรู้ เป็นต้น  ดังนั้นข้อมูลและสารสนเทศที่นับว่ามี
ความส าคัญและจ าเป็นที่สุด เพ่ือการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานได้ทันเหตุการณ์ การจัดเก็บ
ข้อมูลและสารสนเทศ สามารถจัดเก็บในรูปของแฟ้มเอกสาร หรือจัดเก็บโดยใช้ระบบต่างๆ จาก
คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการบันทึกข้อมูล ประมวลผลแล้วสรุปเป็นสารสนเทศเพ่ือ
การใช้งานได้ทันที 

สรุปได้ว่า การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน คือการจัดการระบบบริหารและสารสนเทศ การจัดท าโครงสร้างการบริหาร
จัดการให้เอ้ือต่อการด าเนินงาน การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดความต้องการร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะ การตรวจสอบทบทวนและรายงานคุณภาพการศึกษาในการด าเนินงาน
พัฒนาเพ่ือน ามาก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจและแผนการพัฒนา การวางแผน การเก็บข้อมูล ที่ระบุ
ข้อมูลลักษณะของวิธีการและเครื่องมือ และแหล่งข้อมูล รวมทั้งจัดหาหรือสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวม
โดยค านึงถึงความถูกต้องเป็นปัจจุบันของข้อมูล อีกทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและเก็บรักษาให้เป็นหมวดหมู่ 
และน าไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศได้อย่างบูรณาการเชื่อมโยงที่สัมพันธ์กัน 

5. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
    แผนพัฒนาการจัดการศึกษา เปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทางการท างานเพ่ือให้ทุกฝ่ายมี

เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานที่ไม่ขัดแย้งกัน ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าทางวิชาการควบคู่กับการ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและระบบคุณธรรม ย่อมสร้างคนที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นได้ไม่ยากนัก 
ผู้บริหารจะท าหน้าที่จัดสิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดูแล ก ากับ ติดตาม และนิเทศงานของบุคลากรทุกฝ่าย เพ่ือ
กระตุ้นและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ ให้ความส าคัญการด าเนินงานและปรับปรุงงาน
อย่างต่อเนื่องจนเป็นปกติวิสัย  บุคลากรต้องท าหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ และเต็ม
เวลา แบ่งเวลา หรือ บริหารเวลาในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสมและบรรลุผลส าเร็จตามแผน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน ซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องจะ
ปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทของตนเองอย่างดีที่สุด มีความภาคภูมใจในความส าเร็จร่วมกัน ที่เป็น
หัวใจส าคัญของการพัฒนาการศึกษา ผู้บริหารจึงควรเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามและให้ความช่วยเหลือ
แก่บุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้  

สรุปได้ว่า การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน เป็นแผนพัฒนาการจัดการศึกษาในการด าเนินงานที่ครอบคลุมการพัฒนาด้าน
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การ
พัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการก ากับ ติดตามการ
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ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาท่ีก าหนดไว้โดยจัดท าแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนครอบคลุม  

6. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
    การติดตามตรวจสอบคุณภาพ เป็นกระบวนการของการติดตามและตรวจสอบ

ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล รวมถึง การจัดท า
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งการ
ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพนั้น จ าเป็นต้องมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศท่ีต่อเนื่อง เพ่ือให้เห็นแนวโน้มการปฏิบัติงานว่าดีขึ้น หรือ ก าลังถอยลง 
และควรมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเร่งพัฒนาในเรื่องใดบ้าง การติดตามตรวจสอบคุณภาพจึงควรกระท า
อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการประเมินที่ต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ  

สรุปได้ว่า การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืนในการด าเนินงานท าได้ทั้งระหว่างและหลังการด าเนินงาน โดยความร่วมมือของ
บุคลากร และเชื่อมโยงถึงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลในด้านต่างๆ  รวมถึง เอกลักษณ์ ซึ่งผลการ
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ จะเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนฝ่าย ในการปรับปรุง
และพัฒนาบุคลากร ดังนั้นการบริหารจัดการควรมีการประสานงานโดยอาศัยบุคลากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่มีความรู้ ความสามารถมาร่วมปฏิบัติการได้ ควรมีการแต่งตั้งคณะท างานในการออกติดตาม 
ตรวจสอบ มีการก าหนดกรอบการตรวจสอบที่ชัดเจน มีการแจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบ เปิดเผยผล
การตรวจสอบคุณภาพต่อสาธารณชนทราบด้วย ซึ่งประโยชน์จากการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
อย่างสม่ าเสมอ จะท าให้รับรู้ถึงปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานการพัฒนา และหาแนวทางปรับปรุง
และพัฒนาร่วมกัน  รวมทั้ง น าผลการตรวจสอบคุณภาพไปปรับประยุกต์แผนพัฒนาการบริหารงาน
บุคคล หรือ แผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิผล  

7. การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 
    การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน หมายถึง ความยั่งยืนของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม ตามแผนพัฒนาที่มีการปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นอย่างสม่ าเสมอ มีการใช้ผลการประเมิน
คุณภาพ ผลการตรวจสอบคุณภาพ ผลประเมินอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็นฐานการวางแผนพัฒนาทุก
ระยะหรือทุกรอบการพัฒนา กระบวนการพัฒนาคุณภาพนั้นต้องยึดคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
โดยมีการก าหนดมาตรฐานเอง จัดระบบและโครงสร้างที่เหมาะสม กอปร วางแผนและด าเนินงานตาม
แผน ด้วยจิตส านึกที่ว่า“การพัฒนาคุณภาพเป็นภาระงานปกติที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้น
ร่วมกัน ซึ่งการด าเนินงานที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องส่งผลถึงคุณภาพทั้งระบบของการบริหารงาน
บุคคล ควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้  

    7.1 สร้างจิตส านึกการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกคนในกลุ่ม หรือองค์กร โดยถือว่า
การพัฒนาระบบคุณภาพ เป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน  

    7.2 ก าหนดมาตรฐานที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของการบริหารงานบุคคลอย่างเด่นชัดเพ่ือสร้าง
ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน การจัดระบบและโครงสร้างที่เหมาะสม การวางแผนด าเนินงานตามแผน
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โดยเน้นระบบคุณภาพ มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม 
และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

    7.3 น าผลประเมินคุณภาพ การบริหารงานบุคคลจากการประเมินตนเองหรือจาก
หน่วยงานต้นสังกัดไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ โดยมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศอย่าง
ชาญฉลาด 

    7.4 พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

โดยบุคลากรทุกคนต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คือ รู้จักพัฒนาตนเอง ใฝ่เรียนรู้  และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ตลอดเวลา เกิดทีมผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ อย่างหลากหลาย จน
ได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มหรือ
องค์กรอื่นๆ และมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จัดท าข้ึน  

สรุปได้ว่า การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนที่กลไกส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินงาน โดยการการจัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลระบบคุณภาพ เพ่ือให้ข้อมูล
ย้อนกลับและการส่งเสริมพัฒนา ประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน ระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพการด าเนินการ มี 8 ประการ ดังนี้ คือ 1) การก าหนดมาตรฐาน 2) การจัดท าแผนพัฒนาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนา 5) การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 6) การประเมินคุณภาพ 7) การจัดท ารายงาน และ 8) 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่องและเป็นพลวัตเพ่ือก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่
ทศวรรษที่ 3 ได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง พอเพียงและยั่งยืน 

8. เทคนิคการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
    8.1 การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

         บูรชัย ศิริมหาสาคร (2548 : 34)26 ได้กล่าวถึงการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ คือ วิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จ ที่เป็นผลมาจากการน าความรู ไปปฏิบัติจริงแล้ว สู่การสรุป
ความรู้ประสบการณนั้น เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง 

         ภัทรนันท์ เพ็ชรแก้ว (2552: 23)27 กล่าวว่า การปฏิบัติที่เป็นเลิศคือแนวทางปฏิบัติที่
ดีกว่าหรือดีที่สุด เป็นองค์ความรู้ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากแนวทางการปฏิบัติเดิมสามารถแก้ปัญหาที่เคย
ประสบมาให้เกิดผลส าเร็จและสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่างในสถานการณ์เดียวกันได้ 

    สรุปได้ว่า การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน เป็นการน าวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศหรือที่เรียกกันว่า Best 

                                                           
26 บูรชัย ศิริมหาสาคร. (2548). สถาบันพฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษา. จดหมายขา่วKM ปที่ 1 ฉบับที ่7 ประจ าวันที่ 24 
พฤศจิกายน. 
27 ภัทรนันท์ เพ็ชรแก้ว. (2552).การพัฒนาการปฏิบตัิที่เป็นเลิศของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช. 
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Practice คือ วิธีท างานที่เกิดผลงานในลักษณะที่น่าภูมิใจ น่าชื่นชม ผลสัมฤทธิ์สูง ประสิทธิภาพสูง  

หรือคุณภาพสูง องค์กรต้องท า Best Practiceของการท างานเรื่องต่างๆ น ามาก าหนดเป็นมาตรฐาน

การท างาน จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมของ Best Practice กับทีมงานอ่ืนให้สามารถ

ปฏิบัติงานมาตรฐานได้ ยิ่งกว่านั้นต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนา Best Practice ใหม่ขึ้นให้เป็นวิธีการที่ดี

กว่าเดิมเป็นวงจรเรื่อยไปไม่สิ้นสุด ซึ่งแนวทางการจัดการความรู้ โดยใช้ Best Practice ได้แก่ 

    1. เสาะหาเกณฑ์ในการคัดเลือก ต้องคัดเลือกอย่างตรงไปตรงมา 
    2. เป็น Best Practice ที่เกิดขึ้นจากกลุ่ม มีเรื่องราวของกระบวนการพัฒนางานที่ผ่าน

ความยากล าบาก มีการฟันฝ่าจนกว่าจะบรรลุผล มีเรื่องราวให้เล่าเพ่ือสะท้อนวิธีคิด วิธีปรึกษาและ
หารือ ที่ดึงเอาความรู้ที่ฝังลึกจากสมาชิกและค้นคว้าความรู้จากภายนอกมาใช้ 

    3. การประชุมเสนอผลงานต้องเตรียมตัว กระตุ้นให้มีการซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน มีผู้ทรงคุณวุฒิคอยกระตุ้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และชี้ประเด็นเพื่อยกระดับความรู้ โดย
ใช้ค าถาม 

    4. การสร้างเงื่อนไข หรือ บรรยากาศให้ผู้มาร่วมประชุมน าเอาความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ที่ฝังลึกและรังสรรค์จากกลุ่มอย่างมีส่วนร่วมและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง 

    8.2 การสัมภาษณ์กลุ่ม  
         วรรณี แกมเกตุ (2551 : 254-255)28 การสัมภาษณ์กลุ่ม(Group Interview) เป็น

การสัมภาษณ์พร้อมกันในเวลาเดียวกัน ครั้งละ 2 คนขึ้นไป อาจเป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กก็ได้ ทุกคน
ตอบค าถามเดียวกันหมด  การสัมภาษณ์กลุ่มใช้เมื่อนักวิจัยต้องการข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งกลุ่ม ส่วนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) แบบหนึ่งเป็นการสัมภาษณ์และสนทนาแบบเจาะประเด็น

ด้วยการเชิญผู้ร่วมสนทนามารวมเป็นกลุ่มอย่างเจาะจงตามคุณสมบัติที่นักวิจัยก าหนด แล้วเปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าร่วมสนทนาโต้ตอบ ถกปัญหา อภิปรายร่วมกัน แลกเปลี่ยนทัศนะกันอย่างกว้างขวางใน
ประเด็นต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงเพ่ือที่จะหาข้อมูลที่ถูกต้องตรงประเด็นส าหรับตอบ
ค าถามวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 

         รัตนะ บัวสนธ์ (2552 : 123)29 ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า การสัมภาษณ์กลุ่ม เป็นการ
อาศัยความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มให้ร่วมกันตอบและตรวจสอบซึ่งกันและกันตามประเด็นค าถามของ
ผู้สัมภาษณ์ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มค่อนข้างเป็นข้อมูลที่มีความตรงน่าเชื่อถือได้มาก เพราะ
ผ่านการตรวจสอบจากสมาชิกในกลุ่มมาแล้วนั่นเอง 

                                                           
28 วรรณ ี แกมเกตุ. (2551).วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที ่2). กรุงเทพฯ:  
ส านักพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
29 รัตนะ บัวสนธ.์ (2552). ปรชัญาการวจิัย. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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         สุภางค์ จันทวานิช (2553 :91)30 กล่าวว่า มนุษย์สัมพันธ์ในการสัมภาษณ์ เป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับการสัมภาษณ์ทุกรูปแบบ เราต้องท าให้ผู้ที่จะให้สัมภาษณ์นั้นพอใจที่จะพูดกับเรา 
และยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ จึงจะมีทางให้ข้อมูลอย่างลึกซึ้งได้ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ให้สัมภาษณ์มีขั้นตอน คือ มีท่าทีเป็นมิตร เช่น การพูดจาเป็นกันเอง การยิ้ม และการแสดงความเอา
ใจใส่ในค าพูดของเขาตลอดเวลา ไม่แสดงทีท่าดูถูกหรือท าท่าว่าเขาไม่รู้อะไร แล้วจึงอธิบายถึง
วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ให้เป็นที่เข้าใจในกรณีที่เขาพูดนอกเรื่องบางครั้งควรปล่อยบ้าง มิใช่ตัด
บทอย่างกะทันหันจนเกินไป 

    สรุปได้ว่า การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action 

Learning) การศึกษาเอกสาร (Documentary) การศึกษาแบบพหุศึกษา (Multiple Case study) 

และการสัมภาษณ์กลุ่ม(Group Interview) และการสอบถาม (Questionnaire) มุ่งให้ผู้ที่ให้ข้อมูล

ส าคัญ ตอบค าถามเดียวกันที่ผู้วิจัยถาม กล่าวคือ มุ่งให้ตอบค าถามผู้วิจัย หรือโต้ตอบเป็นหลัก โดย
ค าตอบก็จะถูกตรวจสอบโดยสมาชิกในกลุ่ มที่ ให้สัมภาษณ์ไปในตัว วิธีการปฏิบัติที่ท าให้การ
บริหารงานบุคคลประสบความส าเร็จ หรือ การปฏิบัติที่ท าให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได
จากหลายช่องทางทั้งผู้น า ผู้ร่วมงาน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรือ ภาวะปัญหาและการริเริ่มสร้างสรรค์
เพ่ือรังสรรค์ด้วยพลังสร้างสรรค์และพัฒนาที่มีขั้นตอน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
แนวคิดประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล 
 
 การบริหารงานบุคคล (Personnel Management) หมายถึง กระบวนการต่างๆในการ

ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนับตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคล การวางแผนก าลัง 
การสรรหาและการเลือกสรร การธ ารงรักษา การพัฒนาให้บุคลากรก้าวหน้า การควบคุม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้พ้นจากงาน เพ่ือให้ได้คนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคงอยู่กับองค์กร 
 1. แนวคิดของประสิทธิภาพการบริหาร 
     แนวคิดของประสิทธิภาพการบริหารเป็นศาสตร์ที่มีองค์ประกอบของความรู้ หลักและ
กฎเกณฑ์ท่ีน ามาจากศาสตร์สาขาต่างๆ เพ่ือไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
แล้วน าไปสู่การปฏิบัติจริง การบริหารที่จะประสบผลส าเร็จได้นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหาร การประยุกต์เอาทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารไปสู่การ
ปฏิบัติจริงและเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ส าคัญ  

                                                           
30 สุภางค์  จันทวานิช. (2553).มนุษย์สัมพันธ์ในการสัมภาษณ.์ กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
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     พรชัย เจดามาน (2558 : 29)31 กล่าวถึงองค์ประกอบประสิทธิภาพการบริหาร ได้แก่ 
     1. การแบ่งงานกันท า (Division of Work) คือการท างาน ควรมีการแบ่งงานกันของแต่

ละฝ่าย เพ่ือส่งเสริมความสามารถ ความมั่นใจและความถูกต้องแม่นย าในการปฏิบัติงานที่จะช่วยให้
ผลผลิตของงานเพ่ิมสูงขึ้น 
     2. อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) คือในการปฏิบัติงาน

ผู้ที่ได้รับมอบให้ปฏิบัติงานใดก็ควรจะได้รับการมอบอ านาจอย่างเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานนั้น
ไปได้ด้วยดี อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบจึงควรไปด้วยกัน   
     3. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) คือผู้ปฏิบัติงานที่ดีจะต้องมีระเบียบวินัยในการ

ปฏิบัติ จึงต้องมีการออกกฎระเบียบเพ่ือให้มีการเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา 
     4. ความมีเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) คือผู้ปฏิบัติควรเป็นผู้ที่

ได้รับการบังคับบัญชา สั่งการจากผู้บริหารเพียงคนเดียวภายใต้แผนงานและเป้าหมายที่ก าหนด            
     5. เอกภาพในการอ านวยการ (Unity of Direction) คือ การปฏิบัติงานในกลุ่มเดียวกัน 

มีหัวหน้าในการด าเนินการเพียงคนเดียวภายใต้แผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
     6. ประโยชน์ส่วนบุคคลถือว่าเป็นรองจากประโยชน์ส่วนรวม (Subordination of 

Individual Interests to General Interests) คือในกิจกรรมใดๆ ผู้บริหารไม่ควรเห็นแก่ประโยชน์ 

ของคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง ให้ค าปรึกษา แนะน าและ
ร่วมมือกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนอย่างทั่วถึง ตลอดจนไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้ง’ 
     7. การให้ผลประโยชน์ตอบแทน (Remuneration) คือ เงินเดือนและค่าจ้าง ควรถือหลัก

ของความยุติธรรม โดยค านึงถึงค่าครองชีพ สภาวะทางเศรษฐกิจรวมทั้งความต้องการด้านแรงงาน
และสถานภาพของผู้ร่วมงาน เพ่ือความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายทั้งผู้บังคับบัญชาและบุคลากรที่อยู่ใน
สังกัดนั้นๆ 
     8. การรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง (Centralization) เมื่อมีการมอบอ านาจให้ผู้บริหารแล้ว 

ซึ่งให้สามารถควบคุมบังคับบัญชาและสั่งการ โดยให้ผู้บริหารพิจารณาตามความเหมาะสมและ
สถานการณ์ว่าควรจะกระจายอ านาจหรือรวมอ านาจขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กร บุคลิกภาพส่วนตัว
และคุณค่าทางจริยธรรมของผู้บริหาร   
     9. สายการบังคับบัญชา (Chain of Common) คือ สิ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่าง

เป็นทางการระหว่างผู้บังคับบัญชา โดยควรจัดการให้มีช่วงการบังคับบัญชา และลดหลั่นที่เหมาะสม 
ตลอดจนไม่ควรห่างเหินจนเกินไปเพราะจะก่อให้เกิดช่องว่างของสายการบังคับบัญชา   
     10. ค าสั่ง (Order) คือในการบริหารงานนั้นจ าเป็นต้องมีการสั่งการที่จะต้องออกเป็น

ค าสั่งหรือกฎระเบียบข้อบังคับท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรวางไว้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติรับทราบและปฏิบัติตาม   
                                                           
31 พรชัย เจาดามาน. (2558). เศรษฐกิจพอเพียง : มิติและพลวัตการจัดการทรพัยากรมนุษย์ในสหัสวรรษใหม่อย่างยัง่ยืน. 
มหาสารคาม : คุ้มการพิมพ.์ 
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     11. ความเสมอภาค (Equity) คือ หลักแห่งความยุติธรรมที่ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อ

ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน รวมทั้ง มีความเมตตากรุณา ความจงรักภักดีต่อทุกคน โดยเสมอภาค   
     12. ความมั่นคงในหน้าที่การงาน (Stability of Tenure of Personnel) คือ การด ารงอยู่

ในต าแหน่งของบุคลากรที่มีความต้องการเวลาในการเรียนรู้งาน ที่สามารถปฏิบัติงานให้ได้ดี บุคลากร
จึงไม่ควรให้ถูกปรับออกหรือเปลี่ยนแปลงต าแหน่งก่อนเวลาอันควร ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์แห่งความ
มั่นคงทั้งขององค์กรและบุคลากร   
     13. ความคิดริเริ่ม (Initiative) คือผู้บริหารควรส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิด ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติงาน เพื่อที่จะได้เป็นผู้มีประสบการณ์ และเกิดความพึง
พอใจต่อผู้ร่วมงานทุกฝ่าย ซึ่งความคิดริเริ่มเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน 
     14. ความสามัคคี (Esprit de Corps) คือ ผู้บริหารต้องสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นใน

องค์กร เป็นการก่อให้เกิดความกลมเกลียวปรองดองและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งมีองค์ประกอบ
ทฤษฏีการบริหารองค์กรที่ส าคัญ  
 สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพกระบวนการบริหารงานบุคคล เป็นแนวความคิดหรือความเชื่อที่
เกิดขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์ มีการสังเกต การตรวจสอบคุณภาพในองค์ประกอบของความแม่นตรงและ
ความน่าเชื่อถือได้ โดยใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า (Triangular Check) ด้านวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

(Methodological Triangulation) จนเป็นที่แน่ใจในทฤษฎีที่เป็นส่วนของมโนทัศน์เชื่อมโยงกัน 

อธิบายถึงพฤติกรรมการบริหารองค์กรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ความคิดที่มีเหตุผล สามารถ
น าไปประยุกต์และปฏิบัติได้ 
 2. แนวคิดของหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล   
     หลักการบริหารงานบุคคล การจัดสรรบุคคลให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เหมาะสมและการ
ใช้บุคลากรเหมาะสมกับงาน (Put the right man on the right job) การสร้างขวัญก าลังใจให้

บุคลากรเกิดความรักทุ่มเทรับผิดชอบงานและท าให้เห็นว่าการปฏิบัติงานที่รับมอบหมายเป็นเกียรติยศ 
ศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงในอาชีพเป็นหนึ่งในหลักการพ้ืนฐานของการบริหารงานบุคคลที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จ  
     ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ. 2550 : 39)32 กล่าวว่าแนวคิดการบริหารงาน ได้แก่ 
     1. หลักความเสมอภาค โดยยึดหลักการเปิดโอกาสเพ่ือให้ผู้ มีความสามารถทุกคนได้มา
สมัครเข้ามาท างานโดยไมกีดกัน   
     2. หลักความสามารถยึดถือความรูความสามารถ คุณวุฒิเป็นเกณฑ์เลือกสรรบุคคลเข้า
ท างาน รวมทั้งการพิจารณาความดี ความชอบและการเลื่อนต าแหนง   

                                                           
32 ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ. (2550) พัฒนากลยุทธ์ความรว่มมือดา้นการวิจัยทางสังคมศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ.  
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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     3. หลักความมั่นคง ยึดหลักการปฏิบัติงานระยะยาว รวมทั้งการยึดหลักเหตุผลเมื่อมี
ปัญหา ในการปฏิบัติงาน   
     4. หลักความเป็นธรรมที่ยึดหลักของการปฏิบัติงานที่บังเกิดผลดีและไม่ให้ความส าคัญกับ
ฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายใด ทุกฝ่ายเสมอภาคเท่าเทียมกัน   
     5. หลักการพัฒนา ยึดหลักการให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคล ในองค์กร โดยการ
สนับสนุน และการพัฒนาบุคลากร การให้ความรู และการอบรม การตรวจตราการปฏิบัติงานที่ดี 
เพ่ือให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากร ทุกส่วนฝ่ายของงานที่ปฏิบัติ   
     6. หลักความเหมาะสม ยึดหลักการใช้บุคลากรที่เหมาะสมกับงาน โดยการแต่งตั้งหรือ
มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถ   
     7. หลักความยุติธรรม ยึดหลักคุณธรรม โดยไม่ให้ความส าคัญกับพรรคพวก และมีการ
ก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับปริมาณคุณภาพงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะการไมเอาเปรียบ      
     8. หลักสวัสดิการ ยึดหลักการบริการเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แกบุคลากร 
และการจัดสถานที่ปฏิบัติงานให้ถูกสุขลักษณะ การรักษาสุขภาพและความปลอดภัย   
     9. หลักการเสริมสร้าง ยึดหลักการเสริมสร้างจริยธรรมและคุณภาพทั้งในการป้องกันและ
การกระท าผิดทางวินัยในการปฏิบัติงาน   
     10. หลักมนุษย์สัมพันธ์ ยึดการให้ความส าคัญกับบุคลากรและสังคม โดยมีการสร้าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหาร และผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึง ผู้ร่วมงานกันทุกส่วนฝ่ายในการสร้าง
บรรยากาศการปฏิบัติงานที่ดี  
     11. หลักประสิทธิภาพ ยึดหลักการท างานที่มีประสิทธิภาพ ก่อเกิดประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้น ด้านการการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชนสูงสุด   
     12. หลักการศึกษาวิจัยและพัฒนา ยึดหลักการพัฒนาและปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพ 
และองค์กรสามารถอยู่รอดได ดังนั้น ระบบการบริหารที่ดีจ าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัย ปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ เพ่ือจะได้น าเทคนิคและวิทยาการ มาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป 
     13. หลักการก าหนดภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน กล่าวคือ 
ผู้ปฏิบัติงานรูบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รู้เป้าหมายของผลงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
     14. หลักของกระบวนการบริหารงานบุคคลที่มีความชัดเจนและเป็นที่รับรู้และรับทราบ 
โดยบุคลากรขององค์กร ซึ่งกระบวนการนี้ถือว่า เป็นกติกาที่บุคลากรทุกคนรับรู และรับทราบ เช่น
ความชัดเจนเรื่องการประเมินผล กระบวนการทางวินัย กระบวนการพิจารณา  
     15. หลักมุ่งผลงานที่มีคุณภาพจากบุคลากรเพ่ือให้เกิดประโยชนต่อบุคลากรเองและ
องค์กร ตองมุ่งเป้าหมายผลงานเป็นหลัก ในการบริหารงานบุคคลและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ให้ได้มี
ผลงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจน ความคุ้มค่าของผลตอบแทนและ สามารถวัดไดจากผลงานที่
เป็นประโยชน์ ตามเป้าหมายของการปฏิบัติงาน  
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     16. เน้นหลักคุณธรรม คือ มีความคงเสน คงวาและไมมีอคติต่อกัน ที่ยึดถือผลงานเป็น
ส าคัญ หลักการนี้ถือเอาความรู ความสามารถ การปฏิบัติตนและผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องวัด
ความส าเร็จ ความดีความชอบโดยไม่เอาความรู้สึก หรือ ความคุ้นเคยส่วนตน เป็นตัวก าหนด   
 สรุปได้ว่า การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ได้ยึดหลักการบริหารงานบุคคล หลักประชาธิปไตย การเคารพในสิทธิและ
ความสามารถของบุคลากร ที่มีการยืดหยุน มีความยุติธรรม มีการพัฒนาและการให้ขวัญและก าลังใจ
ต่อบุคลากร รวมทั้งการสนับสนุนให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู ความสามารถ และการ
สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน สนับสนุนการวิจัยเพื่อน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายและนโยบาย รวมทั้งท าให้บุคลากรได้รู้สึกว่ามี
ความส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและการพัฒนา  
 3. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร  
     การพัฒนาบุคลากรให้ประสบผลส าเร็จได้ ควรก าหนดการด าเนินการตามวัตถุประ
ประสงค์และนโยบาย ของหน่วยงานเป็นหลัก เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น 
ที่มุ่งใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชนมากที่สุด ค านึงถึงความต้องการทางสังคม 
ความคาดหวังทางด้านการบริหารงาน กอปร นโยบายเกี่ยวกับการบ ารุงรักษา การพัฒนา การให้ขวัญ
และก าลังใจที่จะส่งผลต่อปฏิบัติงานและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
บุคลากรในองค์กรมีความสุขกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้แก่ (ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ. 2550 : 
43)33 ได้แก่ 
     1. ด้านสังคม (Social Objectives) เพ่ือสร้างความรับผิดชอบ คุณธรรมและสังคม ขจัด

และระงับการด าเนินงานและกิจกรรมที่ผิดทั้งด้านคุณธรรมและสังคม   
     2. ด้านองค์กร (Organizational Objectives) เพ่ือให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพการ

ด าเนินงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิธีการที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างหน่วยงาน องค์กรได้ตาม
วัตถุประสงค์  
     3. ด้านหน้าที่ (Functional Objectives) เพ่ือให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ช่วยรักษา

ระดับการตอบสนองความต้องการขององค์กร ไดอย่างเหมาะสม  
     4. ด้านบุคคล (Personnel Objectives) เพ่ือให้บุคลากรไดรับผลส าเร็จตามเป้าหมายของ

การปฏิบัติงานและหน่วยงานหรือองค์กร ในระยะยาว ความส าเร็จหมายของบุคลากรทุกคนจะมีส่วน
ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานและมีมาตรการในการธ ารงรักษา ตลอดจน สงวนรักษาบุคลากรที่ดีไว
โดยการจัดให้มีการจูงใจบุคลากร ให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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 4. ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากร 
     การพัฒนาบุคลากรเป็นภารกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ทุกองค์กรต้องปฏิบัติ โดยการพัฒนา
บุคลากร มีประโยชน์ ดังนี้ (พรชัย เจดามาน. 2558 : 39)34  
     1. การพัฒนาบุคลากรช่วยท าให้ระบบวิธีการปฏิบัติงาน มีสมรรถภาพ ดียิ่งขึ้น 
     2. การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการประหยัด ทั้งนี้เพราะว่า
บุคลากรได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดีแล้ว สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งความผิดพลาด
อาจจะมีบ้างแต่น้อยมาก 
     3. การพัฒนาบุคลากรช่วยลดระยะเวลาการเรียนรู้งานให้น้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่
เพ่ิงเข้าท างานใหม่หรือเข้ารับต าแหน่งใหม่ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดความเสียหายต่างๆที่อาจเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงานแบบลองถูก ลองผิดอีกด้วย 
     4. การพัฒนาบุคลากรเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าของ
หน่วยงานต่างๆ ในการตอบค าถามหรือให้ค าแนะน าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีเวลาปฏิบัติงานเต็มที่ 
     5. การพัฒนาบุคลากร เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้บุคลากรต่างๆ ให้
ปฏิบัติงาน เพี่อความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานต่อไป 
     6. การพัฒนาบุคลากรช่วยท าให้บุคลากรนั้นๆ ได้รับความรู้ ความคิดใหม่ๆ ท าให้เป็นคน
ทันสมัยและทันต่อความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับหน้าที่ตนเองได้ 
     โดยสรุปแล้ว การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืนเป็นการน านโยบายทางการศึกษาไปปฏิบัติ มีสาระครอบคลุมเนื้อหา
ของนโยบายการศึกษา คือการจัดองค์กรและการบริหารงาน การวัดและการประเมินผล ซึ่งมีการน า
นโยบายการศึกษาไปปฏิบัติที่จะประสบผลส าเร็จ ดังนี้  
     1. การเผยแพรข่าวสาร นโยบาย โดยอาศัยการประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์ ในการด าเนินนโยบายที่มีความส าคัญในการสร้างความเข้าใจ และจูงใจแก่บุคลากร 
ตลอดจนหน่วยงานที่ร่วม รับผิดชอบให้เป็นความส าคัญ มีทัศนคติที่ดีต่อนโยบายอย่างต่อเนื่อง ตลอด
ระยะเวลาของการน านโยบายไปปฏิบัติ     
     2. การใช้ความสนับสนุนจากผู้น า หรือผู้มีอ านาจที่สนับสนุนการน านโยบายไปปฏิบัติและ
มีการประชุมชี้แจงให้กลุ่มได้เข้าใจร่วมกันเพ่ือให้มีและใช้บุคลากร เครื่องมือ งบประมาณและสิ่ง
อ านวยความสะดวกมาสนับสนุนโครงการหรือแผนงาน ในขณะที่ผู้น าจะมีอิทธิพลจูงใจให้บุคลากร
และ บุคคลอ่ืนๆ เห็นความส าคัญของนโยบายและพร้อมให้ความร่วมมือ สนับสนุนให้นโยบาย
บรรลุผลส าเร็จ โดยอาศัยความสัมพันธ์สวนตัว น าความสัมพันธ์ในหน่วยงานให้มีการปฏิบัติงานอย่าง
ราบรื่นและประสบผลส าเร็จสูงสุด  

                                                           
34 Edit, 31 
 



59 
 

 

     3. การจัดการบริหาร การประสานงานที่บูรณาการ มีลักษณะเด่นด้านความคลองตัวใน
การประสานงาน นโยบายกับการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกระดับ มีความคลองตัวของการ
ไหลเวียนในข้อมูล ข่าวสาร สามารถน าปัญหา อุปสรรคในระดับปฏิบัติ ระดับนโยบายไดรวดเร็วที่ช่วย
ให้ฝ่ายนโยบาย สามารถปรับแผนงานและรับมือกับสถานการณ์ของปัญหาหรือปัจจัยต่างๆที่เข้ามาได้
ทันเวลา และต้องมีความยืดหยุ่นและต่อเนื่อง 
     4. การประชุมอบรม การประชุมอบรม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความเข้าใจและเพ่ือจูงใจ
บุคลากรในหน่วยงานที่ร่วมกันรับผิดชอบสามารถเข้าใจเหตุผลและความส าคัญของนโยบายรวมทั้ง
แสวงหาแนวทางน านโยบายไปปฏิบัติให้ส าเร็จร่วมกัน หรือ การขยายความรู ความคิด และมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น ปรึกษาระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้รับผิดชอบในนโยบาย ที่จะ
ช่วยให้เกิดการสร้างความเข้าใจและการหาทางออก ช่วยเหลือ หากพบปัญหา และใช้เอกสาร คู่มือ
การปฏิบัติงาน แจกจ่ายแกบุคลากร ผู้บริหารที่รับผิดชอบ จัดประชุมชี้แจงแนวการปฏิบัติให้เข้าใจใน
กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งท าความเข้าใจปัญหาและแนวทางปฏิบัติต่างๆ   
     5. การคัดเลือกผู้น าคนส าคัญที่รับผิดชอบงาน ควรไดรับการคัดเลือกจากผู้ที่มีภาวะผู้น า
สูงและมีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารงานและเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมน านโยบายไปปฏิบัติ และมี
ประสบการณ์ความส าเร็จจากการเป็นผู้บริหาร การออกตรวจเยี่ยม และควรมีแผนการตรวจเยี่ยม 
ผู้ปฏิบัติงานตลอดเวลาของการน านโยบายไปปฏิบัติ การตรวจเยี่ยมเป็นการเสริมก าลังใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานและช่วยให้ผู้บริหารทราบปัญหา ผลงานการปฏิบัติการในภาคสนาม  
     6. การตรวจสอบ ควบคุม ก ากับดูแล และประเมินผล มีการวางระบบการตรวจสอบ
ควบคุม และประเมินผลไวชัดเจนตั้งแต่เริ่มลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบควบคุมและการก ากับดูแลและ
การประเมินผลบางระดับอาจมอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารโครงการแต่ละระดับ มี
การรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ น าผลการประเมินแต่ละระยะมาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงาน 
และหาทางเสนอแนะของการแก้ปัญหาจากกลไกขององค์ กรในระดับที่รับผิดชอบ ที่สอดคลองกับ
สภาพการท างาน และการประเมินผลแบบลึก ควรให้เป็นหน้าที่ของทีมงานนักวิจัยและประเมินผล  
     7. การให้รางวัลและสิ่งตอบแทน เป็นการให้สิ่งเสริมแรงทางบวก แก่ผูปฏิบัติงาน ที่
สามารถกระท าไดหลายลักษณะขึ้นอยู่ กับความเหมาะสมของผู้รับและผู้ให้ การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ การปรับแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาจะช่ วยกันเลือกวิธีการที่ก าหนดไว ใน
โครงการมาปฏิบัติให้ สอดคลองกับสภาพแวดล้อมและตรงตามความต้องการ 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน เป็นการน านโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติที่เป็นกระบวนการพัฒนาและความ
น่าเชื่อถือได้ ด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้า (Triangular Check) ด้านวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

(Methodological Triangulation) โดยเฉพาะนโยบายที่มีเนื้อหาทางด้านความเสมอภาคทาง

การศึกษา และการด าเนินการบริหารจัดการ ที่ใช้การสนับสนุนจากภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล การ
จัดการองค์กร  และการประสานงานที่บูรณาการ ได้อย่างเหมาะสมทุกระดับ การสร้างเสริมความ
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รับผิดชอบในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ จากการประชุม เพ่ือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้ทุกภาค
ส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสู่เป้าหมายส าคัญ ซึ่งการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการ
บริหารงานบุคคล ในการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายการศึกษาจะประสบผลส าเร็จโดยต้องมีผู้น าใน
การปฏิรูปการศึกษา ทีม่ีผลต่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทุกๆ มิติ และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จาก
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานคือวิธีการแบบปฏิรูป คิดใหม ่ท าใหม่ โดยการมีผู้น าที่มีคุณลักษณะ ผู้ที่มี
ภาวะผู้น า กล้าตัดสินใจ ฝ่าฟันแรงต้าน มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลและมีเจตจ านงอันแน่วแน่ เห็นประโยชน์
ส่วนรวม สามารถทุ่มเทพลังสมอง เวลา เพ่ือด าเนินงานพัฒนาผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิผล ซ่ึงวิธีการปฏิบัติที่ท าให้การบริหารงานบุคคลประสบความส าเร็จ หรือ การปฏิบัติที่ท าให้
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดจากหลายช่องทางทั้งผู้น า ผู้ร่วมงาน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรือ 
ภาวะปัญหาและการริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือรังสรรค์ด้วยพลังสร้างสรรค์และพัฒนา ที่มีขั้นตอน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดข้ึนในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม มีการบันทึกผลที่เกิดจากการตกผลึกที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันได้อย่างสมดุล 
 
แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 1. พระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทาน
เป็นปรัชญาการด ารงชีวิตที่ยึดหลักความพอเหมาะพอดี มีเหตุมีผล ความไม่ประมาท อีกทั้งได้
พระราชทานพระราชด าริให้แก่คนไทยน าไปปฏิบัติ ดังนั้น จึงได้อัญเชิญพระราชด ารัสและพระบรม
ราโชวาทท่ีเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประกอบการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 
     องค์ที่ 1 
       “…การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอมี 
พอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่
ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พ้ืนฐานมั่นคงพร้อมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อย ๆ สร้าง ค่อยเสริมความ
เจริญและฐานเศรษฐกิจขั้นท่ีสูงขึ้นโดยล าดับต่อไป...” 
      พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัต ร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2516 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. 2554 : 33)35 
     องค์ที่ 2 
       “...หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว
โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิด

                                                           
35 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2554). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบเอ็ด 
พ.ศ. 2555 – 2559. กรุงเทพฯ: ส านักนายกรัฐมนตรี.           
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ความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่
อารยประเทศหลายประเทศก าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้...” 
     พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ. 2549 : 21)36 
     องค์ที่ 3 
       “…คนอ่ืนจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัย เมืองไทยเชย เมืองไทยไม่มีสิ่ง
ที่ทันสมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกินและขอให้ทุกคน มีความปรารถนา ที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มี
ความสงบ และท างานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินไม่ ใช่
จะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ถ้าเรารักษา
ความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยอดได้…” 
     พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ 
วันที่ 4 ธันวาคม 2517 (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 2549 : 22)37 
     องค์ที่ 4 
       “...ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายประเทศเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ การทุ่มเท
สร้างเครื่องจักรกลอันก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการผลิต ท าให้ผลผลิตทางอุตสาหกรรม
เพ่ิมขึ้นรวดเร็วและมากมาย จนอาจถึงฟุ่มเฟือย พร้อมกันนั้นก็ท าให้คนว่างงานลงเพราะถูก
เครื่องจักรกลแย่งไปท า เป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากตกต่ าทางเศรษฐกิจขึ้น เพราะคนที่ว่างงานยากจน
ลงและผู้ผลิตก็ขาดทุนเพราะสินค้าขายไม่ออก จึงน่าจะต้องดัดแปลงแนว ความคิด แนวปฏิบัติในการ
ส่งเสริมความเจริญด้านอุตสาหกรรมไปบ้างให้สมดุลกับด้านอ่ืน ๆ เพื่อความอยู่รอด...” 
     พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2518 (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ. 2549 : 22)38 
     องค์ที่ 5 
       “…สหกรณ์ แปลว่า การท างานร่วมกัน การท างานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าต้อง
ร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานที่ท าด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ท าด้วยสมองและงานการที่
ท าด้วยจิตใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม…” 
     พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแก่ผู้น าเกษตรสหกรณ์นิคม
และสหกรณ์ประมงทั่ วประเทศ ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่  11 พฤษภาคม 2526 (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554 : 34)39 
 

                                                           
36 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหง่ชาติ. (2549). รายงานการสัมมนาจรยิธรรมในสังคมโลกปัจจบุัน. กรุงเทพฯ:  
โรงพิมพ์การศาสนา. 
37 Edit, 36. 
38 Edit, 36. 
39 Edit, 35. 
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     องค์ที่ 6 
       “...การจะเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ที่ เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบ
พอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง…” 
       “...ความพอเพียงนี้ ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว 
จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ าเภอจะต้องมีคว ามพอเพียง
พอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่
ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก อย่างนี้ท่านนักเศรษฐกิจต่าง ๆ ก็มาบอกว่าล้าสมัย จริงอาจจะล้าสมัยคนอ่ืน
เขาต้องมีเศรษฐกิจ ที่ต้องมีการแลกเปลี่ยน เรียกว่า เป็นเศรษฐกิจการค้าไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียง 
เลยรู้สึกว่าไม่หรูหรา แต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่าผลิตให้พอเพียงได้…” 
       “...ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนไป ท าให้กลับเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไม่ต้องทั้งหมด
แม้แต่ครึ่งก็ไม่ต้อง อาจจะสักเศษหนึ่งส่วนสี่ ก็สามารถอยู่ได้ การแก้ ไขอาจจะต้องใช้เวลาไม่ใช่ง่าย ๆ 
โดยมากคนก็ใจร้อนเพราะเดือดร้อนแต่ถ้าท าตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้...” 
     พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ พระราชทานเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม  2540 (ส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 2549 : 23)40 
     องค์ที่ 7 
        “...ค าว่าพอเพียง มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้
หมายถึง การมีพอส าหรับใช้ของเท่านั้น แต่มีความหมายว่า พอมีพอกิน...พอมีพอกินนี้แปลว่า
เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง...” 
        “…พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอแม้
บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าท าให้มีความสุข ถ้าท าได้ก็สมควรที่จะท า สมควรที่จะปฏิบัติ...” 
        “.... Self – sufficiency นั้น หมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ ไม่ต้องไปขอซื้อ
คนอ่ืนอยู่ได้ด้วยตนเอง...” 
        “...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียน
คนอ่ืนน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าจะท าอะไรต้องพอเพียง
หมายความว่า พอประมาณไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็มีอยู่เป็นสุข...” 
     พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเนื่องในวโรกาสวัน 
เฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 
(ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 2549 : 23)41  
     องค์ที่ 8 
        “...เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเขาตีความว่าเป็นเศรษฐกิจชุมชน หมายความว่า ให้
พอเพียงในหมู่บ้าน หรือในท้องถิ่นให้สามารถที่จะกิน เริ่มด้วย พอมี พอกิน พอมีพอกินนี้ ได้พูดมา
หลายปี10 กว่าปีมาแล้ว ให้พอมีพอกิน แต่ว่าพอมีพอกินนี้ เป็นเพียงเริ่มต้นของเศรษฐกิจ เมื่อปีที่แล้ว
                                                           
40 Edit, 36. 
41 Edit, 36. 
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บอกว่า ถ้าพอมีพอกิน คือ พอมีพอกินของตัวเองนั้น ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐกิจสมัยหิน
สมัยหินนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แต่ว่าค่อย ๆ พัฒนาขึ้นมา...” 
     พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเนื่องในวโรกาสวัน 
เฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2542 
(ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 2549 : 23)42 
     องค์ที่ 9 
        “…เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั้น เอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่
เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มด้วยซ้ าไป...” 
     พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากวาสารชัยพัฒนา ประจ าเดือนสิงหาคม 
2542 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554 : 36)43   
     องค์ที่ 10 
       “...เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ย้ าแล้วย้ าอีก แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Sufficiency 
Economyภาษาไทยก็ ต่อว่า ว่าไม่มี Sufficiency Economy แต่ว่าเป็นค าใหม่ของเราก็ได้ ก็หมาย 
ความว่าประหยัด แต่ไม่ใช่ขี้เหนียว ท าอะไรด้วยความอะลุ่มอล่วยกัน ท าอะไรด้วยเหตุและผล จะเป็น
เศรษฐกิจพอเพียงแล้วทุกคนจะมีสุขแต่พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงนี้ เป็นสิ่งปฏิบัติยากที่สุด…” 
     พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพร
ชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2543 (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554 : 36)44 
     องค์ที่ 11 
        “…ถ้าพูดเศรษฐกิจพอเพียง ความหมาย คือ ท าอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของ
ตนเองคือ ท าจากรายได้ 200–300 บาท ขึ้นไป เป็น 20,000-30,000  บาท คนชอบเอาค าพูดของฉัน
เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง คือ  ท าเป็น  Self-Sufficiency มันไม่ใช่
ความหมายไม่ใช่แบบที่ฉันคิด ที่ฉันคิด คือ เป็น  Self-Sufficiency  of   Economy  เช่น ถ้าเขา
ต้องการดู TV ก็ควรให้เขามีดู ไม่ใช่ไปจ ากัดเขาไม่ให้ซื้อ TV ดู เขาต้องการดูเพ่ือสนุกสนานในหมู่บ้าน
ไกล ๆ ที่ฉันไป เขามี TV แต่ใช้แบตเตอร์รี่ เขาไม่มีไฟฟ้า แต่ถ้า Sufficiency นั้นมี TV เขาฟุ่มเฟือย 
เปรียบเสมือนคนไม่มีสตางค์ไปตัด Suit และยังใส่  Necktie  Versace  อันนี้ก็เกินไป...” 
     พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน ณ พระต าหนักเปี่ยมสุขเมื่อ
วันที่ 17 มกราคม 2544 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554 : 36)45 
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     องค์ที่ 12 
        “…ถ้าสามารถท่ีจะเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไม่ต้องทั้งหมด แม้จะไม่ถึงครึ่ง
อาจจะเศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะสามารถที่จะอยู่ได้ การแก้ไขต้องใช้เวลา ไม่ใช่ง่าย ๆ โดยมากคนก็ใจร้อน
เพราะเดือดร้อน แต่ว่าถ้าท าตั้งแต่เดี๋ยวนี้ ก็จะสามารถที่จะแก้ไขได้...” 
     พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2544 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554 : 36)46 
 สรุปได้ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดเป็นระยะเวลานานกว่า 34  ปี ซึ่งหาก
บุคลากรทางการศึกษาเกิดความตระหนักและมีความรู้ ความเข้าใจถึงการปฏิบัติตนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมน้อมน าพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาท มาใช้ในการด าเนินชีวิต ด้วย
ความตั้งใจ สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์  
 2.  มิติเศรษฐกิจพอเพียงและการปรับตัวสู่ความยั่งยืน  
     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิถีชีวิตที่พอเพียงและสมดุลระหว่างคนกับคน และคนกับ
สิ่งแวดล้อม ทั้งทางกายภาพและจิตภาพ โดยมิติผูกพันในส่วนของบุคคล พอเพียงทางเศรษฐกิจ คือ
พอกินพอใจอย่างมั่นคง และพอเพียงทางจิตพิสัยทั้งอุดมการณ์ โลกทัศน์ ค่านิยมและต่อสังคมมิติ ใน
ส่วนของสังคมคือพ้ืนฐานทางสังคมที่พอเพียง สมดุล เข้มแข็งทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การบูรณาการ
และวัฒนธรรม  โดยมีมิติของการปรับตัวสู่ความยั่งยืน ได้แก่ 
     2.1 มิติเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา  

         เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เทคนิคแต่มีความหมายกว้างมากเพราะต้องรวมถึงอุดมการณ์ 
และโลกทัศน์ ความสัมพันธ์และค่านิยมที่สอดคล้องหรือตรงกันจึงจะนับได้ว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่
แท้จริง หรือโดยนัยที่รู้จักกันว่าวัฒนธรรมนั่นเอง ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลสืบเนื่องไปถึงวิถีการ
ด ารงชีวิต ของคน กอปร ความต้องการของมนุษย์ ภาพรวม มี 2 ระดับ ได้แก่  

         1. ความต้องการทางกายภาพ เป็นความต้องการพ้ืนฐานของชีวิตเพ่ือให้ชีวิตสามารถ
ด ารงอยู่ตามควรแก่เอกัตภาพ หากพิจารณาในทางพุทธศาสนาคือ ความต้องการปัจจัยเพ่ือความมีอยู่ 
และเป็นอยู่ของปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค เป็นความต้องการ อันมี
ขอบเขตจ ากัดต่อคุณภาพชีวิต  

         2. ความต้องการทางจิตภาพ เป็นความต้องการทางจิตใจในวิถีสังคม ตอบสนองสิ่งที่
นอกเหนือจากกายภาพ ทั้งภวตัณหาคือ ความอยากมี อยากเป็นและวิภวตัณหา คือ ความไม่อยากมี 
และความไม่อยากเป็น เช่น ความต้องการด้านความรักและความสุขที่ตนเองคาดหวัง การมีชื่อเสียง
เกียรติยศ เพ่ือให้สังคมยอมรับ เป็นความต้องการเสพสิ่งปรนเปรอที่ไม่มีขอบเขตหรือไม่จ ากัด 
ตลอดจน การปฏิเสธสิ่งที่ตนเองไม่ต้องการ เช่น ไม่ต้องการอยู่อย่างโดดเดี่ยวและความล้มเหลวใน
ชีวิต ไม่ต้องการให้ใครมาดูถูกดูหมิ่น เป็นต้น โดยภาพรวมมิติเศรษฐกิจพอเพียง อาจมองได้เป็น 2 
ด้าน คือ มองอย่างวัตถุวิสัยเป็นการมองภายนอกคือ ต้องมีกินมีใช้ มีปัจจัยสี่เพียงพอหรือในนัยความ
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พอสมควรกับอัตภาพ ซึ่งใกล้เคียงกับค าว่า “พ่ึงตนเอง” ได้ในทุกเศรษฐกิจ มองอย่างจิตวิสัยเป็นมอง
ด้านจิตใจภายในคือคนจะมีความรู้สึกเพียงพอไม่เท่ากัน บางคนมีเป็นล้านก็ไม่พอ บางคนมีนิจเดียวก็
พอ เป็นการเพียงพอทางจิต (พรชัย เจดามาน. 2558 : 2)47 

    โดยสรุป มิติความพอเพียงมีมิติส าคัญ 7 ประการได้แก่  
    1. พอเพียงส าหรับทุกคน ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน  
    2. จิตใจพอเพียง ท าให้รักกันและเอ้ืออาทรคนอ่ืนได้ คนที่ไม่พอจะรักคนอ่ืนไม่เป็นและ

เกิดการแก่งแย่ง แข่งขันและท าลาย ไม่อยู่บนพื้นฐานแห่งความจริงและสามัคคี 
    3. สิ่งแวดล้อมพอเพียง เป็นการอนุรักษ์และเพ่ิมพูนสิ่งแวดล้อมท าให้ยังชีพ ท ามาหากินได้  
    4. สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง จากการรวมตัวที่เข้มแข็งท าให้

สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน หรือปัญหาสิ่งแวดล้อม  
    5. ปัญหาพอเพียง เป็นการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติและปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง ความ

ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเปิดโลกทัศน์และความรอบรู้ สามารถก้าวข้ามปัญหาและ
การเปลี่ยนแปลง เป็นภูมิคุ้มกันสู่การพัฒนาอย่างเข้มแข็ง  

    6. อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมเพียงพอ โดยนัยของวัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของกลุ่มชนที่
สัมพันธ์อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ดังนั้น เศรษฐกิจจึงควรสัมพันธ์อยู่และเติบโตขึ้นจากฐานทาง
วัฒนธรรม จึงจะมั่นคง เช่น เศรษฐกิจของจังหวัดตราด ขณะนี้ ไม่กระทบกระเทือนจากฟองสบู่แตก 
ไม่มีคนตกงาน เพราะอยู่บนพ้ืนฐานของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เอ้ือต่ออาชีพการท าสวน
ผลไม้ ท าการประมงและการท่องเที่ยว  

    7. มีความม่ันคงพอเพียง ไม่ใช่วูบวาบ เดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยแบบกะทันหัน เดี๋ยวตกงาน ไม่มี
กินและไม่มีใช้ ถ้าเป็นแบบนั้นประสาทมนุษย์คงทนไม่ไหวต่อความผันผวนที่เร็วเกินไป จึงสุขภาพจิต
เสีย เครียด เพ้ียน รุนแรง ฆ่าตัวตายหรือติดยา เศรษฐกิจพอเพียงที่มั่นคงจึงท าให้สุขภาพจิตดี  

    สรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงทั้งส่วนบุคคลและสังคม สามารถน ามารวมประสานเกิดความ
เข้มแข็งเป็นรูปธรรมจากการปรับวิถีทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในลักษณะภูมิปัญญาทั้งทางกายภาพด้าน
วัตถุพิสัยและจิตภาพด้านจิตพิสัยให้เกิดความเหมาะสม เพ่ือให้บุคคลและสังคมด ารงอยู่อย่างสันติสุข 
ตามเอกกัตบุคคล และสังคมอย่างมั่นคง รวมข้ึนเป็นวัฒนธรรมพอเพียงหรือชีวิตที่พอเพียง ดังนี้  

    1. ชีวิตที่เพียงพอแล้ว โดยสามารถใช้พลังแห่งความทะเยอทะยานน าพา โดยไม่เกินขีด
ความสามารถที่จะไปถึง มิฉะนั้นจะพบความหายนะ 

    2. ไม่ใช้ชีวิตที่สันโดษ ไร้ความฝันแต่คือใฝ่ฝันตามศักยภาพ ไม่ใช่เพ้อฝันที่ก้าวไปอย่างมี
สติ 

    3. เป็นตัวก าหนดวิถีชีวิตและวิถีสังคมให้อยู่อย่างสง่างาม 

                                                           
47 พรชัย เจดามาน. (2558 ). เศรษฐกิจพอเพียง : มิติและพลวัตการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหัสวรรษใหม่อย่างยั่งยืน . 
มหาสารคาม: คุ้มการพิมพ์. ได้กล่าวว่า เมื่อทุกอย่างพอเพียงก็เกิดความสมดุล โดยความสมดุล คือ ความเป็นปกติและยั่งยืน ซ่ึงเราอาจ
เรียกเศรษฐกิจพอเพียงในชื่ออื่น ๆ เช่น เศรษฐกิจพื้นฐาน เศรษฐกิจสมดุล เศรษฐกิจบูรณาการ  เศรษฐกิจศีลธรรม ที่ครอบคลุมและ
เช่ือมโยงทุกเร่ืองเข้าด้วยกันอย่างเป็นพลวัต ทั้งสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษาและจิตสาธารณะ เป็นส าคัญ. 
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    4. ชีวิตที่พอประมาณ มีเหตุมีผลในการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง การใช้ความรู้อย่าง
รอบคอบและมีคุณธรรมในการด าเนินงานทุกข้ันตอน 

    5.  ชีวิตที่ส านึกในคุณธรรมจริยธรรม มีความเพียรพยายาม มีสติปัญญา ความรอบรู้และ
รอบคอบให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ 

    6. ไม่ก่อให้เกิดการละเมิดบรรทัดฐาน จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม                    
    7. ไม่ก่อให้เกิดการเบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบต่อกันในสังคมให้เกิดความเดือดร้อน  
    8. มีความพอเพียงทั้งทางกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรม 
    9. โลกวุ่นวายหนอ ขัดข้องหนอ เพราะคนไม่มีคติบนความพอเพียง หากรู้จักพอเพียง จะ

พบหนทางแห่งความสุขสงบ 
    สรุปได้ว่า มิติเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา เป็นแนวคิดที่ยึดทางสายกลางหรือความพอดี 

ในการพึ่งพาตนเอง ได้แก่ ระดับบุคคล คือ ความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความ
เป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ และที่ส าคัญ ไม่หลงใหลไปตามกระแสวัตถุนิยม มี
อิสระและเสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใดและระดับสังคม คือ ความสามารถของชุมชน สังคมและ
ประเทศ ในการบริหารจัดการและบริการ เพ่ือให้อยู่รอดและอยู่ได้โดยการพึ่งตนเอง 

    2.2 มิติการปรับตัวของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การปรับเปลี่ยนของทรัพยากรมนุษย์ 
         ปรากฏการณ์ทางทรัพยากรมนุษย์ เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันในหลายๆมิติ 

การจะบูรณาการมโนทัศน์ต่าง ๆ เพ่ือท าความเข้าใจปรากฏการณ์เพ่ือวิเคราะห์ถึงโครงสร้าง
วัฒนธรรมซึ่งเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์จ าเป็นต้องพิจารณา 3 องค์ประกอบคือ (พรชัย เจดามาน. 2558 : 
3)48 คือ  

         1. ระบบการผลิตหรือระบบการปฏิบัติงาน การต่อสู้เพ่ือให้ชีวิตอยู่รอดของมนุษย์ท า
ให้เกิดระบบการผลิตหรือการปฏิบัติงาน เกิดการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งในสังคมดั้งเดิม
ของมนุษย์อาศัยพ่ึงพาธรรมชาติเป็นหลัก ท าให้คนรู้จักจัดการระบบความสัมพันธ์กับธรรมชาติ โดย
สร้างความเชื่อต่างๆขึ้นจนท าให้เกิดเป็นระบบคุณค่า เกิดการนับถือศาสนาและพิธีกรรมต่างๆ  
นอกจากนั้นการที่มนุษย์ได้อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม จึงจ าเป็นต้องจัดระบบความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันนี้
ให้เหมาะสม ท าให้เกิดจารีตประเพณี  ระบบกฎเกณฑ์และพิธีกรรมต่างๆ เป็นแนวทางและบรรทัด
ฐานให้สมาชิกทั้งรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปได้ถือปฏิบัติ  ระบบกฎเกณฑ์และประเพณีจะถูกถ่ายทอด
โดยมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม 

         2.  ระบบการอยู่ร่วมสัมพันธ์กันเช่น ครอบครัว  เครือญาติ ชุมชนและองค์กร รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับองค์กรที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างระบบความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ  ระบบคุณค่าและโลกทัศน์กับความสัมพันธ์ทางสังคม ว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัย
ตามแบบทุนนิยมที่เน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมๆกับการจัดระเบียบสังคมใหม่ ให้เอ้ือต่อ
ความทันสมัยนั้น  แม้ว่าผลที่เกิดขึ้นคือ ความทันสมัยท าให้คุณภาพชีวิตส่วนหนึ่งของคนดีขึ้นแต่ใน

                                                           
48

 Edit, 47. 
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ขณะเดียวกัน ในอีกด้านหนึ่งกลับพบว่า การพัฒนาด้านวัตถุและการจัดระเบียบความสัมพันธ์แบบใหม่
ได้ท าลายสายสัมพันธ์ทางสังคม วัฒนธรรมตั้งเดิมซึ่งเป็นรากฐานความสุข  ความมั่นคงเข้มแข็ง ซึ่ง
ผลกระทบส าคัญอีกประการหนึ่งคือศักยภาพการรักษาอ านาจเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง 
รวมทั้งการรักษาสมดุลยภาพระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  มนุษย์กับมนุษย์และกายกับจิต อันเป็น
พ้ืนฐานของความสัมพันธ์ที่จะท าให้เกิดความพอเพียงต้องถูกกระทบกระเทือนมีผลท าให้ต้องพยายาม
หาหนทางเพ่ือปรับตัวให้สามารถด ารงอยู่ได้ แต่ด้วยความที่แตกต่างกัน อาทิ  ลักษณะกายภาพ  
สภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ท าให้เกิดการแสวงหาทางออกเพ่ือรักษาความพอเพียงซึ่งเป็นทางรอด 
และมีระดับลักษณะ รูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มากที่สุด การสร้าง
ระบบการจัดการที่เอ้ือให้เกิดการบูรณาการและการแลกเปลี่ยน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ให้
ด ารงอยู่ในบริบทเดียวกันหรือเลือกวิธีการอยู่รอด การผนวกตนเองเข้าไปกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยม 
ด้วยการสร้างกระบวนการจัดระเบียบใหม่ เพื่อรักษาความเป็นศักยภาพแห่งความพอเพียงและอ านาจ
ต่อรองกับเศรษฐกิจภายนอก การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่อยู่บนพ้ืนฐานของความไว้วาง ใจต่อ
กัน ถือว่าเป็นทุนทางสังคมและทุนมนุษย์ที่ส าคัญ การก าหนดแนวทางการพัฒนาขององค์กรตนเอง 
อันเป็นเงื่อนไขส าคัญในการด ารงอยู่ของเศรษฐกิจพอเพียง 

         3. ระบบความเชื่ออันประกอบด้วย ระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม ความไว้วางใจทาง
สังคมนี้เกิดขึ้นได้โดยเงื่อนไขส าคัญ 2 ประการ คือ  

             3.1 ด้วยการสร้างบรรทัดฐานแบบพ่ึงพาอาศัยกันที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานและกฎเกณฑ์
กติกาของความสัมพันธ์แบบเท่าเทียมกันขึ้นมา พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการบังคับทางสังคมและการ
ขัดเกลาทางสังคม เพ่ือให้บรรทัดฐานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและยั่งยืน  

             3.2 การสร้างเครือข่ายที่ท าให้บุคคลมาสัมพันธ์กัน เช่น การพัฒนาความสัมพันธ์
แบบวิสาสะ (Association)และความสัมพันธ์แบบแนวราบหรือความร่วมมือ (Cooperation) เพ่ือให้

สมาชิกได้สร้างนิสัยของความร่วมมือกัน ท าให้สามารถผนึกก าลังด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ การปลูกฝังให้
เกิดจิตส านึกสาธารณะและความไว้วางใจ จนในที่สุดสามารถพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็ง ซึ่งมีศักยภาพ
ตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดีที่ท าให้สามารถสร้างระบบการจัดการในการรักษาความ
พอเพียงของตนเองไว้ได้ ไม่ว่าการเปลี่ยนบริบทแวดล้อมไปอย่างไร เป็นการท าให้เกิดคุณค่าทางความ
เชื่อร่วมกันจนน าไปสู่ระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม ตามมา องค์ประกอบทั้งสามส่วนมีความสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิด เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในระบบใดระบบหนึ่งก็จะส่งผลต่อเนื่องที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นในระบบอ่ืน ๆ ซึ่งในที่สุดก็จะท าให้โครงสร้างทรัพยากรมนุษย์หรือวัฒนธรรมทั้งหมด
เปลี่ยนแปลงเป็นพลวัต มีความหลากหลายและไม่คงที ่

สรุปได้ว่า การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน เป็นมิติการพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่สะท้อนการพัฒนาที่เกิดดุลยภาพเป็นองค์รวม 
คือ 1) ด้านคุณภาพและการบูรณาการ (Quality and Integration) การจัดการระบบโครงสร้างอย่าง

เป็นขั้นตอนและต่อเนื่องเป็นพลวัต (Dynamics) 2) ด้านภูมิปัญญา (Wisdoms) และการเรียนรู้ 
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สามารถท าได้ ปฏิบัติได้ (Learning to do, to be) มีศักยภาพ (Potential) และสมรรถนะแห่งตน 

(Safe- Competency) 3) สมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน อันเป็นผลรวมของสิ่งดีงามต่างๆ ทั้งในส่วน

ที่ได้จากการสั่งสมและต่อยอด เป็นกิจกรรม หรือ ตัวน าที่เป็นการพัฒนาศักยภาพของคนและเกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอยู่ของคนมากที่สุด โดยเน้นชุมชนและสังคม องค์กร เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและเป็นเจ้าของริเริ่ม  
การสร้างหลักส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เป็นส าคัญ จากการรวมตัวของคนที่มีคุณภาพ เพ่ือสร้าง
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม องค์กรบนพ้ืนฐานความเชื่อใจ มีสายใยแห่งความผูกพันและวัฒนธรรม
ตนเองที่การพัฒนายึดพ้ืนที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนา มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและการกินดีอยู่
ดี สะท้อนสู่ความรู้สึกที่ปลอดจากความขาดแคลน ความหวาดกลัว และสามารถยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี 
รับอย่างมีคุณค่าและหลักประกันต่อการด าเนินชีวิต จากการตกผลึกทางความคิด มองปัญหาไปใน
ทิศทางเดียวกัน ให้ความส าคัญกับบริบทสังคม องค์กรและภาคีพัฒนาที่จะเข้ามาหนุนเสริมและ
สนับสนุน เน้นการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีความมั่นคง 
มั่งค่ัง มีประสิทธิภาพและสมรรถนะได้อย่างยั่งยืน 

3. เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นปรัชญาที่มีประโยชน์

ต่อตนเอง ชุมชนสังคม องค์กร ประเทศชาติ และนานาประเทศ จนได้รับรางวัล “ความส าเร็จสูงสุด
ด้านการพัฒนามนุษย์” (The Human Development Lifetime Achievement Award) ของ 

UNDP จากองค์การสหประชาชาติเมื่อ  26 พฤษภาคม 2549 มีหลักการที่ส าคัญ คือ เป็นหลักแห่ง

ความรู้ ความเป็นจริง  หลักคิดพ้ืนฐานการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดความพอเพียง
บนทางสายกลาง ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ(ห่วง) คือ  

    1. ความพอประมาณ (Moderation) ความพอดีที่ไม่มีมากเกินไป ไม่น้อยเกินไป ไม่สุดโต่ง

เกินไป จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่ต้องไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน เพ่ือสร้างตนเองให้เข้มแข็ง ลดการ
พ่ึงพาผู้อื่น 

    2. ความมีเหตุผล (Reasonableness) การตัดสินใจจะต้องมีเหตุผล พิจารณาจากเหตุและ

ปัจจัยที่เก่ียวข้อง ค านึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนอย่างรอบคอบ เที่ยงตรง ปราศจากอคติ 
    3. มีภูมิคุ้มกัน (Self-Immunity) การเตรียมตัวให้พร้อมเพ่ือรับผลกระทบและการ

เปลี่ยนแปลง โดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท 
    4. ความรู้ (Knowledge Condition) ความรอบรู้เกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง

รอบด้าน เพ่ือที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาใช้เชื่อมโยงกันในการวางแผนและปฏิบัติ 
    5. คุณธรรม (Moral Condition) มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มี

ความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความสามัคคี 
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    โดยสรุปแล้ว จุดเน้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
    1. การให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลง เน้นให้ทุกคนเข้าใจว่าบรรดา

สรรพสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างนั้น จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และกาลเวลา 
ดังนั้นทุกคนต้องยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น  

    2. การสร้างความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง เน้นให้ทุกคนเข้าใจว่า เมื่อทุกคน
ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงแล้ว ก็ต้องมีการเตรียมการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จะต้อง
รู้จักคิด มองเห็นถึงพลวัตของการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์เหตุและปัจจัย เตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดข้ึน  

    3. การสร้างความสมดุล มั่นคง และความยั่งยืน เน้นให้ทุกคนเข้าใจว่า เมื่อทุกคน
ตระหนักและเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลง เตรียมพร้อมเพ่ือรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแล้ว 
จะต้องมีการวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวม
เพ่ือให้เกิดความสมดุล ความมั่นคงและความยั่งยืน  

    4. การสร้างความพอดี ความพอประมาณ รู้จักตนเอง รู้จักบริบทในการที่จะท าให้สังคม 
ชุมชน องค์กรมีความสมดุลและยั่งยืน เน้นให้ทุกคนเข้าใจว่าจะต้องรู้จักประมาณตน รู้เขา รู้เรา รู้จัก
ความพอเหมาะ พอดี พอควร รู้จักวิธีการที่จะท าให้ตนเอง ผู้อ่ืน ชุมชน สังคม องค์กรเกิดความสมดุล
และความยั่งยืน  

    5) การมีความรู้และมีคุณธรรม เน้นให้ทุกคนเข้าใจว่าทุกคนจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ชีวิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีสติ มีการเรียนรู้ มีการแสวงหาความรู้อย่างต่อ เนื่อง มีคุณธรรมเป็น
พ้ืนฐานของจิตใจ  

    6) การพ่ึงตนเอง การพ่ึงพากัน และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เน้นให้ทุกคนเข้าใจว่า 
ทุกคนควรจะยืนหยัดบนขาของตัวเอง เน้นการพ่ึงตนเอง รู้จักการสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ มี
การช่วยเหลือ แบ่งปัน ถ้อยทีถ้อยอาศัย เป็นการสร้างค่านิยมให้รู้จักความรับผิดชอบและเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม 

สรุปได้ว่า การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคอย่างยั่ งยืน  ได้มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้ ใน
กระบวนการพัฒนาโดยมุ่งเน้นในหลัก 3 ห่วง คือ ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันกับ อีก 
2 เงื่อนไข คือ ความรู้และคุณธรรม ซึ่ งจะน าไปสู่กระบวนการที่ เป็นระบบส าคัญ 3 ระบบ 
ประกอบด้วย ระบบเสาะหาคน (Recruitment) ระบบรักษาคน (Maintenance) ระบบพัฒนาคน 

(Development) แสดงดังแผนภูมิภาพ 2.9 
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แผนภูมิภาพ 2.9 : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ที่มา :  พรชัย เจดามาน. (2556).     

       
    R – Recruitment (ระบบเสาะหาคน) เป็นการออกแบบและจัดการการจัดการทรัพยากร

มนุษย์อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการเสาะหาคนที่ “ใช่” ก็คือคนดี คนเก่ง หรือเรียกว่า บุคลากรที่
เป็นเลิศ (Talent) ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
    M – Maintenance (ระบบรักษาคน) เป็นการบ ารุงรักษาระบบการจัดการทรัพยากร

มนุษย์อย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคัญกับการรักษาคนดี คนเก่งไว้ในองค์กร มีการสร้างสภาพแวดล้อมใน
องค์การเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตในการท างาน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น การสร้างระบบ
คุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน การจัดระบบผลตอบแทนที่เป็นธรรม ความเจริญเติบโตในต าแหน่ง
หน้าที่การงาน 

พอประมาณ 

มีภูมิคุ้มกัน มีเหตุผล 

เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม/สมดุล/ยั่งยืน/พร้อมรับและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
 

น าไปสู่ 

ระบบเสาะหาคน 
- วางแผนทรัพยากร 
- สรรหา คัดเลือกบุคคล 
- สร้างค่านิยม 

 

ระบบรักษาคน 
- ผลตอบแทน 
- คุณภาพชีวิต 
 

 

ระบบพัฒนาคน 
- พัฒนาและ
ฝึกอบรม 
- พัฒนาองค์กร 
 

 

ความรู้ 

 

คุณธรรม 
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    D – Development (ระบบพัฒนาคน) เป็นการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรและพัฒนา

องค์การให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างทันสมัย โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้คู่คุณธรรม 
จะท าให้องค์การนั้นๆ มีภูมิคุ้มกันที่ดี พร้อมรับและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและ
ภายนอก ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร 

สรุปได้ว่า การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืนใช้กระบวนการทั้ง 3 ระบบคือ การเสาะหาคน การรักษาคน และการพัฒนาคน 
ก็จะครอบคลุมถึงหน้าที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM : Human Resource Management) 

เช่นเดียวกัน โดยแนวทางในการบริหารจัดการและด าเนินงานที่มีความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเรียกว่า องค์กรเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Organization )” 

สามารถสร้างความส าเร็จแก่องค์กรทางการศึกษาได้อย่างยั่งยืน ได้แก่ 
1. การมองการณ์ไกล ไม่มุ่งหวังผลก าไรในระยะสั้นแต่คิดถึงผลในระยะยาว จะต้องมี

วิสัยทัศน์ มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ มีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีกล
ยุทธ์ในการด าเนินงานเพ่ือความเจริญก้าวหน้าขององค์กรและบุคลากรการศึกษา ทั้งนี้ ควรค านึงถึงผล
ที่จะได้ในระยะยาวมากกว่าผลที่จะได้ในระยะสั้นเพ่ือการด าเนินงานอย่างยั่งยืนในอนาคต 
 2. การให้คุณค่าแก่บุคลากรการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะต้องให้ความส าคัญ เห็น
คุณค่าและศักดิ์ศรีบุคลากรทางการศึกษาทุกส่วนฝ่าย ให้การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการปฏิบัติงานปัจจุบันและที่จะปฏิบัติต่อไปในอนาคต 
 3. การจริงใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และสังคม จะต้องค านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
องค์กรการศึกษาทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคม 
 4. การให้ความส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ในองค์กร จะต้องให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนกับการวิจัยและพัฒนาด้านวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรการศึกษา โดยเฉพาะถ้าเป็น
การพัฒนานวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากบุคลากรภายในสถานศึกษา จะต้องให้ความส าคัญกับนวัตกรรม
นั้นๆให้มาก เพราะจะท าให้บุคลากรมีก าลังใจในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ สู่การพัฒนาผู้มากยิ่งข้ึน 
 5. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องรู้จักการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพให้มากที่สุด มีการจัดสรรการใช้ทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
สภาพแวดล้อม บุคลากรครู ผู้เรียน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจน เครื่องมือต่างๆ ให้เกิด Highest and 

Best Use มากที่สุด 

 6. การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยจัดหาเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมกับบุคลากร 
งบประมาณ และความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจให้มากที่สุด โดยเฉพาะด้านกระบวนการในการผลิต 
บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในองค์กรการศึกษา ควรจัดหาเทคโนโลยีเพียงพอ 
ครบถ้วน และเหมาะสม เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ที่สุด 
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 7. การด าเนินงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป จะต้องมีการด าเนินงานอย่างรอบคอบ มีการวางแผน
ในการด าเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ด าเนินการแบบก้าว
กระโดดหรือมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยไม่มีแผนรองรับ มีการด าเนินงานในลักษณะที่เรียกว่า 
“Right Sizing” คือ ด าเนินงานให้มีขนาดเหมาะสมถูกต้องกับสภาวะแวดล้อมให้มากท่ีสุด 

  8. การลดความเสี่ยงโดยอยู่บนพ้ืนฐานของความจริง จะต้องรู้ถึงสภาพการของนโยบาย แผน
และกิจกรรมทางการศึกษาที่ด าเนินกิจการอยู่ ว่ามีสถานการณ์เป็นอย่างไรหรือมีความเสี่ยงในเรื่อง
ใดบ้าง จะต้องยอมรับความเป็นจริง อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริงที่ว่ามีความสามารถในการ
ด าเนินงานมากน้อยเพียงใด หรือในสภาวการณ์เช่นนี้จะมีความเสี่ยงในการด าเนินงานหรือไม่อย่างไร 
ควรหาวิธีการที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
  9. การแบ่งปันองค์ความรู้ จะต้องมีการจัดการองค์ความรู้ต่างๆ (KM: Knowledge 

Management) ที่มีอยู่ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรการศึกษา โดยมีการแบ่งปันองค์ความรู้นั้นๆ 

ให้บุคลากรการศึกษาได้น าไปใช้หรือปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาองค์กรการศึกษา ให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพ่ือให้การบริหารจัดการและการด าเนินงาน

เป็นไปอย่างยั่งยืน 
  10. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรการศึกษา จะต้องพยายามสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
การศึกษา ให้เกิดขึ้น เพ่ือให้บุคลากร ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติและเกิดพฤติกรรมที่ถือว่าเป็น
วัฒนธรรมโดยเฉพาะขององค์กร เมื่อบุคคลภายนอกพบเห็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะสามารถรู้ได้
ว่าบุคลากรผู้นั้นเป็นบุคลากรขององค์กรใด ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมขององค์กร 
 
แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 

Development: HRD) เป็นการเสริมทักษะด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เช่น การส่งเสริมด้านการศึกษา (Education) การจัดฝึกอบรม (Training) เป็นต้น      
 1. ความหมายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
     การพัฒนาทรัพยากรบุคคล หมายถึง กระบวนการในการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการท างานที่ดีขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคตค าที่มักจะใช้กันโดยทั่วไป ซึ่งถือ
ว่ามีความหมายเหมือนกันและเป็นที่เข้าใจกัน คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD : Human 

Resource Development) การฝึกอบรมและพัฒนา/การพัฒนาและฝึกอบรม (T&D : Training and 

Development) ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีข้อเปรียบเทียบระหว่างการศึกษา การพัฒนาและการ
ฝึกอบรม แสดงดังตารางที่ 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อเปรียบเทียบระหว่าง การศึกษา การพัฒนาและการฝึกอบรม 

 การศึกษา การพัฒนา การฝึกอบรม 
วัตถุประสงค์ - เลือกอาชีพ 

- ปรับตัวให้เข้ากับสังคม
และสภาพแวดล้อม 

- เสริมสร้างคุณภาพ 
และความก้าวหน้าของ
บุคคล 
- ให้มีความรูความสามารถ
ยิ่งขึ้น 

- เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ขอบเขตการเรียนรู้ - หลักการกว้างๆ - แนวคิด ทฤษฎี 
(Macro) 

- เทคนิค การปฏิบัติ 
(Micro) 

ตัวบุคคล - ทั่วๆไป - เน้นผู้บริหาร - เน้นผู้ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาที่ใช้ - ระยะยาว 

- ท าได้เรื่อยๆไม่วัน
สิ้นสุด 

- ระยะยาว 
- ใช้ตลอดอายุงาน 

- ระยะสั้น 
- ใช้ระยะเวลาจ ากัด 

 
ความต้องการของ
วัย/ช่วงเวลา 

- แต่ละบุคคล - หน่วยงานและงานใน
อนาคต 

- งานที่ปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบัน 
 

- วัยเรียน 
- ตลอดชีวิต 

- วัยท างาน 
- ประสบการณ์ท างานมาก 

- วัยท างาน 
- ประสบการณ์ท างาน
น้อย 

การประเมินผล - การปฏิบัติงานใน
อนาคต 

- ท าการประเมินผลได้ยาก 
เพราะมีตัวแปรมาก 

- จากพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

           
    สรุปได้ว่า ความแตกต่างของทั้ง 3 ค า ได้ดังนี้ การศึกษา เน้นที่ตัวบุคคลแต่ละคนตลอด

ชีวิต การพัฒนา เน้นให้เพ่ือตรงกับเป้าหมาย นโยบายขององค์กรในระยะส่วน การฝึกอบรม เน้นให้
สามารถปฏิบัติงานปัจจุบันได้ตามต้องการ 

2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    การพัฒนาทรัพยากรบุคคล มลีักษณะวัตถุประสงค์คือ (พรชัย เจดามาน. 2556 : 108)49  
    2.1 วัตถุประสงค์โดยท่ัวไป 

                                                           
49 พรชัย เจดามาน. (2556). การจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยใชห้ัวใจและมันสมอง. กรุงเทพฯ : สูตรไพศาลบิวเดอร์. 
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          1) เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร 
  2) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ 
           3) เพ่ือสร้างก าลังใจและทัศนคติท่ีดีให้แก่บุคลากร 
           4) เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  5) เพ่ือบ ารุงรักษาบุคลากรและสามารถทดแทนการขาดแคลนบุคลากรได้ 
  6) เพ่ือใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่า 

     2.2 วัตถุประสงค์ขององค์กร 
         1) เพ่ือเสริมสร้างขวัญ ทัศนคติ ความสนใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น 
   2) เพ่ือสอนแนะวิธีการท างานที่ถูกต้องและเหมาะสม หรือ ดีที่สุดแก่บุคลากร 
   3) เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์กรให้ได้รับผลผลิตสูงสุด 
   4) เพ่ือลดความสิ้นเปลืองและป้องกันอุบัติเหตุ อันอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 
   5) เพ่ือพัฒนาฝีมือในการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้สามารถรู้ถึงระบบและวิธีการ
ท างานที่ถูกต้องและรู้จักใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
   6) เพ่ือฝึกฝนบุคลากรเตรียมไว้ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของงาน การเพ่ิมขยาย
องค์กรหรือตั้งหน่วยงานใหม่ในอนาคต 

     2.3 วัตถุประสงค์ของบุคลากร 
         1) เพ่ือความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานของตน ท าให้มีโอกาสได้รับ
การเลื่อนข้ัน เลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้นไปได้ ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
   2) เพ่ือพัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพให้ถูกต้องดีงามและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
   3) เพ่ือพัฒนาทักษะหรือฝีมือในการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
   4) เพ่ือฝึกฝนความสามารถ มีการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจให้ดียิ่งขึ้น 
   5) เพ่ือเรียนรู้และลดการเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 
   6) เพ่ือปรับปรุงสภาพการท างานของตนให้ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
   7) เพ่ือให้เข้าใจนโยบายและเป้าหมายขององค์กรที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ได้ดียิ่งขึ้น จะ
ได้สามารถปฏิบัติตนและท างานได้อย่างถูกต้อง 
   8) เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน 

  3. ประโยชน์/ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      3.1 ประโยชน์ต่อบุคลากร 

   1) เป็นการเพ่ิมคุณค่าแก่ตนเอง 
   2) ช่วยลดและป้องกันอุบัติเหตุหรือการท างานที่ผิดพลาด 
   3) ช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและความสามารถให้สูงขึ้น 
   4) ท าให้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 

            3.2 ประโยชน์ต่อผู้บริหาร 
                      1) ช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก การปฏิบัติงานของบุคลากร 



75 
 

 

                  2) ช่วยลดภาวะในการปกครอง ดูแลและควบคุม การปฏิบัติงานของบุคลากร 
                      3) ช่วยประหยัดเวลาในการสอนงานแก่พนักงาน 
                      4) ท าให้มีเวลาในการบริหารงานตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ 

            3.3 ประโยชน์ขององค์กรหรือหน่วยงาน 
  1) ท าให้ระบบ วิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพ มีการติดต่อประสานงานดียิ่งขึ้น 

             2) ช่วยกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงาน เพ่ือความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
             3) ให้เกิดการประหยัด ลดการสิ้นเปลืองในการปฏิบัติงาน (วัสดุ/อุปกรณ์/เวลา) 
             4) ช่วยแบ่งเบาหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการตอบค าถาม/แนะน า/สอนงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและช่วยลดระยะเวลาของการเรียนรู้งานให้น้อยลง 
             5) ช่วยให้บุคลากรมีโอกาสได้รับรู้ความคิดใหม่ๆ ท าให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 4. สาเหตุที่ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
          สาเหตุที่ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน. 2551 : 72)50 ดังนี้ 

    1. เป็นนโยบายขององค์กร ในปัจจุบัน มีความจ าเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
และสามารถที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรด าเนินกิจการได้อย่างราบรื่น ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุให้ต้องมีการ
ก าหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต นอกจากนี้ ปัจจุบันได้มีข้อก าหนดของกฎหมาย ให้ทุกองค์กร
ถือปฏิบัติและจะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนดด้วย 

     2. มีการปรับเปลี่ยนระบบงานหรือวิธีการท างาน ถ้าองค์กรจะมีการเปลี่ยนแปลง
ระบบงานหรือวิธีในการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการ 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเข้าใจในระบบงาน วิธีการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้องจึงเป็นสาเหตุที่ต้องมีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ข้ึน 

     3. เพ่ือรองรับการขยายงานหรือสร้างงานใหม่ เมื่อการประกอบกิจการมีการเจริญเติบโต
และก้าวหน้าขึ้น ก็อาจจะมีการขยายงานหรือสร้างงานใหม่ ดังนั้นเพ่ือรองรับการขยายงาน หรือ
รองรับกับงานใหม่ๆ ที่จะเกิดในอนาคต จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ความพร้อมเพ่ือรับรองกับสิ่งต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน 

     4. เพ่ือลดค่าใช้จ่ายจาการสูญเสียที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานในองค์กร
จะต้องมีการใช้วัตถุดิบในการผลิตและบริการ มีการใช้เครื่องจักรเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะ
มีผลการท าให้เกิดการสูญเสียในเรื่องต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน เวลา

                                                           
50 ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน. (2551). การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์. : Strategic human resource management. 
กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
 



76 
 

 

ทรัพย์สิน ตลอดจนชีวิตของบุคลากร ดังนั้นเป็นสาเหตุที่จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือให้ความร่วมมือ ให้ลดการสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้ 

       5. เพ่ือการแข่งขันกับผู้แข่งทางธุรกิจ การประกอบธุรกิจมีการแข่งขันกันมากยิ่งขึ้น จึง
เป็นสาเหตุจ าเป็นที่องค์กรต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้นดังนั้นการให้บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       6. เพ่ือลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการด าเนินการอาจจะเกิดปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นจาบุคลากร ที่เกิดขึ้นในองค์กร เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้น จึง
เป็นสาเหตุจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ข้ึน 

       7. เพ่ือเตรียมบุคลากรให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง ๆ ในอนาคตขององค์กร 
ทุกคนต้องมีความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งงานที่การงานของตน ต้องการโอกาสที่ได้รับการเลื่อนขั้น 
เลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการเตรียมบุคลากรให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานใน
หน้าที่และต าแหน่งต่าง ๆ ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลการพัฒนาทัพยากรบุคคลเชิงระบบประกอบด้วย 3 
ส่วนที่ส าคัญคือ (พรชัย เจดามาน. 2556 : 122)51  
      5.1 Inputs หรือสิ่งน าเข้า ได้แก่ ทัพยากรต่าง ๆ เช่น เงิน บุคคล วัสดุ อุปกรณ์ 

ตลอดจนนโยบายการจัดการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน บุคลิกภาพ แนวคิด 
พฤติกรรมหรืออ่ืนๆ ที่องค์กรต้องการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพ่ือตอบสนองนโยบาย 
      5.2 Process หรือกระบวนการ ได้แก่ วิธีการต่างๆ ในพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การ

ฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การหมอบหมายงาน การหมุนเวียนหน้าที่การงาน 
หรือการด าเนินการพัฒนาในลักษณะอ่ืน ๆ เป็นต้น 

     5.3 Outputs หรือผลลัพธ์ บุคลากรที่ผ่านการพัฒนาแล้ว จะเกิดการเรียนรู้ขึ้น ท าให้มี

ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ ความคิดและพฤติกรรมตามที่องค์กรต้องการ ซึ่งอาจจะสังเกตจากปฏิกิริยา
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์และจะส่งผลเป็นข้อมูลย้อนกลับ หรือ 
feedback เพ่ือใช่ในการปรับปรุงการพัฒนาต่อไป 

สรุปได้ว่า การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน เป็นการเน้นถึงประเด็นส าคัญที่ว่าถ้าต้องการผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ ก็จะ
จ าเป็นต้องใส่ Input ที่สมบูรณ์และมีคุณภาพเข้าไปในระบบ โดยจะต้องดูแลให้กระบวนการที่ใช้ใน

การพัฒนามีประสิทธิภาพด้วย ไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาและฝึกอบรม สภาพแวดล้อมและ
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อบุคลากร ที่เป็นกิจกรรมที่ท าให้บุคลากรเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถเพ่ิมข้ึน เพ่ือการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
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2. เป็นกิจกรรมที่ต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฝึกอบรม
ให้กับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพราะถ้าองค์กรมีการพัฒนาเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องแล้ว 
จะเท่ากับท าให้กับบุคลากรได้รับการตอกย้ าให้เกิดความเข้าใจ จดจ าได้ และสร้างความช านาญในการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

3. เป็นกิจกรรมที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องยอมรับ โดยที่บุคลากรทุกฝ่ายในองค์กรจะต้องให้
ความร่วมมือ สนับสนุน ยอมรับและค านึงถึงประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับหน่วยงานเป็นหลัก 

4. เป็นกิจกรรมที่จะต้องกระท าอย่างเหมาะสม ทั้งระยะเวลา ช่วงเวลาและค่าใช้จ่าย ที่ต้อง
ค านึงถึงเรื่องของงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นว่าคุ้มค่าหรือไม่ รวมทั้งจะต้องพิจารณา
ถึงระยะเวลาและช่วงเวลาที่จะใช้ในการพัฒนาด้วยว่า มีความเหมาะสมหรือไม่กระทบกับการ
ปฏิบัติงานในองค์กรมากน้อยเพียงใด 

5. เป็นกิจกรรมที่จะต้องประเมินผลโดยมีการประเมินผลและติดตามผล เพ่ือที่จะได้รับทราบ
ว่ากิจกรรมในการพัฒนาและฝึกอบรมได้จัดขึ้นนั้น ประสบความส าเร็จหรือไม่ มี สิ่งที่ควรพัฒนา 
ปรับปรุงและแก้ไขอย่างไรและมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือที่จะได้รับทราบผลส าเร็จ และ
สามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขการจัดท ากิจกรรมในครั้งต่อไปให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

6. เป็นกิจกรรมที่มีการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม ที่ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมจะต้องมี
การเรียนรู้เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นการเรียนรู้ในงานที่ก าลังปฏิบัติอยู่ให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น หรือ
อาจจะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องอ่ืนๆ ที่เป็นสิ่งจ าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันหรือ
อนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งตัวบุคลากรเองรวมทั้งหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ กิจกรรมในการพัฒนา
และฝึกอบรมเปิดโอกาสให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ด้วย ตาม
หลักของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Management by Participation : MBP) 

6. บทบาทของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

    บทบาทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน ซึ่งในที่นี้จะ
อธิบายในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Roles) ที่เป็น

ภาพรวมของหน่วยงาน (กีรติ ยศยิ่งยง. 2548 : 71)52 ดังนี้ 
     6.1 บทบาทในการเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมี
บทบาทในการเสริม เพ่ิมเติม และพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและความช านาญในการ
ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งถือได้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมีบทบาทในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานให้แก่บุคลากร       

                                                           
52 กีรติ ยศยิ่งยง. (2548). การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ ์: Strategic human resource development 
planning). กรุงเทพฯ : มิสเตอร์ ก๊อปปี้. 
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    6.2 บทบาทในการเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมีบทบาทใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ทั้งนี้เมื่อใดมีการพัฒนาให้แก่บุคลากรจะท าให้บุคลากรมีความรู้
และความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างดี ก็จะส่งผลท าให้งานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมมากขึ้น 

    6.3 บทบาทในการแก้ไขปัญหา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมีบทบาทในการลดแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการท างาน ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน หรือปัญหาอ่ืน ๆ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ 
เหล่านี้ ถ้าได้มีการพัฒนาและฝึกอบรมร่วมกันแล้วจะท าให้บุคลากร เกิดความเข้าใจถึงลักษณะงาน
ของแต่ละคน แต่ละฝ่าย แต่ละหน่วยงานสร้างความร่วมมือและการประสานสัมพันธ์ต่อกัน และจะ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

    6.4 บทบาทในการลดความสูญเสีย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมีบทบาทในการลด
ความสูญเสียต่าง ๆ ในการท างานได้ เพราะถ้าได้มีการพัฒนาและฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการในการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้องแล้ว จะท าให้บุคลากรสามารถใช้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพก็จะเป็นการลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได ้

    6.5 บทบาทการรองรับการขยายงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมีบาทในการเตรียม
บุคลากรไว้ให้พร้อม เพ่ือรองรับการปรับตัวหรือขยายงานของหน่วยงาน และถ้าได้มีการพัฒนาและ
ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้ น
ในอนาคตได้เป็นอย่างดีแล้ว จะท าให้ไม่เกิดอุปสรรคในการขยายงาน และจะเป็นการรองรับการขยาย
งานหรือต าแหน่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

    6.6 บทบาทในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมีบทบาท
การช่วยให้บุคลากร มีความเข้าใจและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการปรับปรุง พัฒนาระบบงานต่าง ๆ 
ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ กล่าวคือ ถ้าได้มีการพัฒนาและฝึกอบรมให้เข้าใจถึงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบงานที่จะมีการเปลี่ยนแปลง จะท าให้ลดปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

    6.7 บทบาทในการให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมีบทบาท
ในการท าให้หน่วยงานสามารถบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้เพราะในการบริหารงานจะต้องมี
การวางแผนงานในเรื่องต่าง ๆ ไว้ โดยเฉพาะเรื่องการวางแผนเกี่ยวกับบุคคลว่าจะให้มีสมรรถนะ 
(Competency) เป็นอย่างไร ผู้บริหารก็จะใช้วิธีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เ พ่ือท าให้บรรลุถึง

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
7. หลักการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    การพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหลักการส าคัญคือ (พรชัย เจดามาน. 2556 : 128)53  
    7.1 หลักการเสริมสร้างความเชื่อถือและศรัทธา ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีหลักการ

ที่ส าคัญ คือ จะต้องให้ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความเชื่อถือ
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และศรัทธาเกิดขึ้นก่อน เมื่อทุกฝ่ายเกิดความเชื่อถือและศรัทธาแล้ว ก็จะท าให้การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการได้ 

    7.2 หลักการรักษาระดับความสนใจให้อยู่ในระดับที่สูงอยู่เสมอ ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มีหลักการที่ส าคัญ คือ จะต้อท าให้ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมที่ก าลังด าเนินการอยู่นั้น 
ให้อยู่ในระดับที่สูงเพ่ือให้ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม เกิดความสนใจในเรื่องที่ก าลังรับรู้ รับฟัง
โดยเฉพาะวิทยาการ ควรที่จะมีความสามารถในการสร้างความสนใจผู้ที่รับการพัฒนาและฝึกอบรม 
เช่น มีการให้ท ากิจกรรมต่าง ๆ มีการใช้เทคนิคหรือวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาและฝึกอบรม เป็นต้น 

    7.3 หลักการเสริมสร้างภาวะสมอง ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีหลักการที่ส าคัญคือ 
จะต้องท าให้ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมได้มีการเสริมสร้างภาวะสมองด้วยการฝึกให้รู้จักคิด ฝึก
ให้มีการปฏิบัติ และฝึกให้มีการโต้ตอบ หรือฝึกให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งวิธีการฝึกต่าง ๆ เหล่านี้ จะท า
ให้ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมเกิดความรู้ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น และเป็นการเสริมสร้าง
ภาวะสมองของผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมด้วย 

    7.4 หลักการเสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีในหัวข้อต่าง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มี
หลักการที่ส าคัญ คือ จะต้องท าให้ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม ได้รับรู้และเข้าใจถึงความส าคัญ 
ประโยชน์ และความจ าเป็น ที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่อง หัวข้อ และเนื้อหาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของการ
พัฒนาและฝึกอบรม จึงเป็นหลักการส าคัญที่ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องยึดหลักการเพ่ือ
เสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีในหัวข้อต่าง ๆ ให้กับผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม 

    7.5 หลักการเสริมสร้างความเข้าใจ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีหลักการที่ส าคัญ คือ 
จะต้องท าให้ผู้รับการพัฒนาและฝึกอบรม เกิดความเข้าใจ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานหรือประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ กล่าคือผู้ที่รับการพัฒนาและฝึกอบรม เมื่อได้ความรู้
จากการพัฒนาและฝึกอบรมแล้ว จะต้องมีความเข้าใจได้ด้วยว่าจะน าความรู้ที่ได้นั้น ไปใช้หรือ
ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้อย่างไรท าไมถึงต้องท าเช่นนั้น ดังนั้น จึงเป็นหลักการส าคัญที่ว่ า
จะต้องเสริมสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมด้วย 

    7.6 หลักการเน้นหรือย้ า ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีหลักการที่ส าคัญ คือจะต้องท า
ให้ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม สามารถที่จะจดจ าจากสิ่งที่ได้รับจากการพัฒนาและฝึกอบรมให้
ได้ การที่ให้จะรับการพัฒนาและฝึกอบรมสามารถจดจ าได้ดีนั้นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กันก็คือ การเน้น
หรือการย้ า นั่นเอง  

สรุปได้ว่า การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน เป็นหลักการส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สามารถครอบคลุมปัจจัยโดย
เรียกว่า “KUSAB”  ซึ่งประกอบด้วย 

1. ความรู้ (Knowledge) จะต้องครอบคลุมปัจจัยท าให้ผู้รับการพัฒนาและฝึกอบรม มีความรู้

ในหัวข้อ เนื้อหาสาระหรือหลักสูตรที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการปฏิบัติงานได้ 
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2. ความเข้าใจ (Understanding) จะต้องครอบคลุมปัจจัยที่ท าให้ผู้เข้ารับการพัฒนาและ

ฝึกอบรม มีความเข้าใจว่าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาและฝึกอบรม มีความจ าเป็นอย่างไร และท าไม
หรือปฏิบัติเช่นนั้น สามารถน าไปใช้ได้อย่างไร กล่าวได้ว่า นอกจากจะรู้ในเรื่องนั้น ๆ แล้ว จะต้องมี
ความเข้าใจเรื่องนั้น ๆ ด้วย 

3. ทักษะ (Skill) จะต้องครอบคลุมปัจจัยที่จะท าให้ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม มีทักษะ 

มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกหลัก ถูกวิธีและถูกต้อง จะเป็นการลดความสูญเสียและ
ปัญหาต่าง ๆ เพื่อจะท าให้เกิดผลจากการปฏิบัติงานที่ดีและประสิทธิภาพต่อองค์กรมากท่ีสุด 

4. ทัศนคติ (Attitude) จะต้องครอบคลุมปัจจัยที่จะท าให้ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมมี

ความเข้าใจในองค์กร หน่วยงานเพ่ือนร่วมงาน และการปฏิบัติงานมากขึ้น กล่าวคือ เมื่อบุคลากรมี
ทัศนคติที่ดีต่องาน เพื่อนร่วมงาน หน่วยงานแล้ว จะท าให้ปัญหา ในหน่วยงานลดน้อยลง ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้ง ระบบการท างาน การบริหารจัดการ ตลอดจนปัญหาที่เกิดจากการ
ก าหนดนโยบายต่าง ๆ เหล่านี้ ก็จะลดลงไปได้ในที่สุด 

5. พฤติกรรม (Behavior) จะต้องครอบคลุมปัจจัยที่จะท าให้ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม 

มีพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่เป็นไปตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมส่วนบุคคล 
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมที่เกิดจากวัฒนธรรมองค์กร เมื่อมีการทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรแล้ว จะท าให้ผู้รับการพัฒนาและฝึกอบรม มีพฤติกรรมที่ถูกท่ีควร ถูกต้องเหมาะสมและในที่สุด
ก็จะเป็นวัฒนธรรมขององค์กรและเอกลักษณ์เฉพาะต่อไป 

8. ประเภทของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    การพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีประเภทซึ่งสามารถจ าแนกได้ ดังต่อไปนี้ 

     8.1 การพัฒนาในเรื่องทั่วไป (General Development) เป็นการพัฒนาในเรื่องทั่ว ๆ ไป 

ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ ไม่ว่าบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมนั้น จะมี
ต าแหน่งหน้าที่การงานอยู่ในต าแหน่งใด หรืออยู่ในระดับผู้บริหารหรือไม่ ก็สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
จากการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมไปใช้ได้เช่นเดียวกัน 
     8.2 การพัฒนาเฉพาะเรื่อง (Specific Development) เป็นการพัฒนาในหัวข้อเรื่องที่เป็น

เรื่องเฉพาะต าแหน่ง เฉพาะหน้าที่ เพ่ือให้น าไปใช้ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่นั้น ๆ ผู้ที่มี
ต าแหน่งหน้าที่การงานไม่เกี่ยวข้องก็ไม่จ าเป็นต้องเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม  

9. วิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
     การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร มีวิธีการที่ใช้กันมากมาย ซ่ึง มอนดี้ (Mondy, R. 

Wayne. 2008 :74)54 ได้เสนอวิธีการพัฒนา ได้แก่ 

                                                           
54

 Mondy, R. Wayne.(2008). Human resource Management. 10
th
 ed., New Jersey : Pearson Education, Inc. 
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    9.1 กิจกรรม (Activities) เป็นการแสดงหรือการกระท าใด ๆ ของผู้เข้ารับการพัฒนาและ

ฝึกอบรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองดียิ่งขึ้น   
    9.2 การฝึกหัดงาน (Apprenticeship) เป็นการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรซึ่งโดยส่วน

ใหญ่ ยังไม่มีความรู้หรือยังไม่เคยท างานเลย ภายใต้การควบคุมดูแลจากผู้ที่รับผิดชอบจนมี
ความสามารถที่พอจะปฏิบัติงานได้ เช่น เด็กฝึกงาน เป็นต้น  

    9.3 การเลียนแบบพฤติกรรม (Behavior Modeling) เป็นการพัฒนาและฝึกอบรมโดย

ฝึกหัดตามผู้น าหรือใช้วีดีโอเทป 
    9.4 การระดมสมอง (Brain storming) เป็นการที่สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสแสดงความ

คิดเห็นอย่างเสรี โดยปราศจากข้อจ ากัด กฎเกณฑ์และความเห็นนั้นจะได้รับการยอมรับฟังจากสมาชิก
ทุกคน วิธีการนี้นิยมใช้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ มี
ประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ โดยตรง 

    9.5 เกมธุรกิจ (Business Games) เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมได้ท า

กิจกรรมหรือเล่นเกมต่าง ๆ โดยอาจใช้การแข่งขันกันในเชิงการบริหารหรือการท างานในสภาพที่
เหมือนหรือคล้ายคลึงกับที่ปฏิบัติจริงอยู่ในองค์กรธุรกิจ เพ่ือให้ได้เรียนรู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาและ
ตัดสินใจที่อาจต้องเผชิญในการท างาน ลักษณะของเกมอาจง่ายหรืออาจยุ่งยากซับซ้อน หรืออาจแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มย่อยก็ได้ 

    9.6 กรณีศึกษา (Case Study) เป็นการศึกษาข้อเท็จจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือสร้างขึ้น

เหมือนจริงเพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม น ามาประกอบการพิจารณาในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ 

    9.7 การสอนงาน (Coaching) เป็นการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร โดยหัวหน้า

หน่วยงานหรือบุคลากรอาวุโสที่มีประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งมีความเข้าใจในกฎระเบียบและวิธี
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแนะน าดูแลและถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากร 
เพ่ือให้สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยหลักแล้วเป็นหน้าที่ของหัวหน้า
งานที่จะต้องสอนงานให้ลูกน้อง 

    9.8 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน (Community College Training) เป็นการพัฒนาและ

ฝึกอบรมบุคลากร โดยใช้สถาบัน วิทยาลัย หรือหน่วยงานของชุมชน เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติ เช่น 
โรงเรียนสารพัดช่าง ปราชญ์ท้องถิ่น เป็นต้น 

    9.9 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) เป็นการใช้คอมพิวเตอร์

เข้ามาช่วยในการจ าลองเหตุการณ์ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของโปรแกรม หรือผ่านทาง Internet 
    9.10 การประชุม (Conference) เป็นการประชุมอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยผู้น าการ

ประชุมและผู้ เข้าร่วมการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้
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ประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่างกัน เพ่ือร่วมกันหาข้อสรุปและแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องที่มี
ความสนใจร่วมกัน 

    9.11 ความร่วมมือกับแหล่งความรู้ทางวิชาการ (Corporate Universities) เป็นการ

พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์กรกับแหล่งความรู้ทางวิชาการ  
    9.12 การสาธิต (Demonstration) เป็นการแสดงให้ผู้เข้าร่วมการพัฒนาและฝึกอบรมได้

เห็นสภาพการณ์ที่เป็นจริง โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนการหรือขั้นตอนของการปฏิบัติงานการใช้
เครื่องมือ หรือการทดลอง 

    9.13 การอภิปราย (Discussion) เป็นการอภิปรายเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา

และฝึกอบรมโดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อที่ก าหนดให้ โดยแต่ละคนจะให้ความรู้ ประสบการณ์
ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นของตนแก่ผู้ฟังการอภิปราย 

    9.14 การฝึกปฏิบัติ (Exercise) เป็นการน าเอาทฤษฎี หรือแนวคิดที่ได้เรียนรู้มาจากการ

เข้ารับพัฒนาและฝึกอบรม ไปทดลองปฏิบัติภายใต้การแนะน าดูแลจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
    9.15 การทัศนศึกษา (Field Trip) เป็นการให้ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม ไปศึกษา

สภาพที่เป็นจริงนอกสถานที่ในเรื่องที่เก่ียวกับการพัฒนาและฝึกอบรม 
    9.16 การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เป็นการแบ่งกลุ่มพิจารณาหรืออภิปรายกัน

ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม ในเรื่องที่สนใจร่วมกัน มีลักษณะแบบกันเอง ไม่เป็นทางการ 
    9.17 ปัญหาที่อยู่ในตะกร้า (In-Basket Training) เป็นการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร

โดยการฝึกให้ท างานซึ่งมีอุปกรณ์คล้ายที่ท างานจริง วิธีการคือเขียนปัญหาต่าง ๆ ใส่ไว้ในตะกร้าแล้ว
หยิบขึ้นมา และจะต้องแก้ไขปัญหานั้นให้ได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

    9.18 การฝึกงานจริง (Internship) เป็นการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร ซึ่งจะมีความรู้

หรือท างานเป็นบ้างแล้วแต่ยังขาดประสบการณ์ ภายใต้การควบคุมดูแลจากผู้ที่รับผิดชอบจนมี
ความสามารถที่จะปฏิบัติงานได ้      

    9.19 การบรรยาย (Lecture/Classroom Programs) เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันมากโดยใช้

ผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม เหมาะกับการพัฒนาและฝึกอบรมกับคน
จ านวนมาก แต่เสียค่าใช้จ่ายน้อย ผู้บรรยายควรจะต้องมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการพูด 
การสื่อความหมาย การใช้เทคนิคหรืออุปกรณ์ประกอบ 

    9.20 เกมการบริหาร (Management) เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม

ซึ่งอยู่ในระดับบริหาร แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มได้แสดงบทบาทเป็นผู้บริหาร
หรือหัวหน้างาน โดยมีการแข่งขันในการบริหารหรือการปฏิบัติงานในสภาพที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับ
ที่เป็นจริงอยู่ เพ่ือให้ได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจที่อาจต้องเผชิญในการท างาน ลักษณะ
เกมอาจง่าย หรืออาจยุ่งยากซับซ้อนก็ได้ 
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    9.21 การใช้ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) เป็นการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร

โดยให้บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน ตลอดจนมีความเข้าใจในกฎ ระเบียบข้อบังคับ ข้อ
ปฏิบัติและวัฒนธรรมของหน่วยงาน ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าและถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากร
โดยเฉพาะบุคลากรใหม่ เพ่ือให้สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    9.22 ปฐมนิเทศ (Orientation) เป็นการที่องค์กรจะท าการชี้แจงเป้าหมาย นโยบาย 

วัตถุประสงค์และข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กร ให้กับบุคลากรทราบ โดยเฉพาะบุคลากรใหม่ซึ่งจะต้อง
ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กร เช่น สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร 
แนะน าให้รู้จักองค์กร หน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ไต้บังคับบัญชาและอ่ืน ๆ ที่บุคลากร
ใหม่สมควรต้องรู้ เป็นต้น 

    9.23 การแสดงบทบาทสมมติ (Role-Playing) เป็นการจัดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาและ

ฝึกอบรมสวมบทบาทในทักษะที่ต้องการจะฝึกให้ เป็นการจัดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม หรือ
บุคคลอ่ืน ๆ ได้แสดงบทบาทในเรื่องที่เหมือนกับสภาพที่เป็นจริง โดยอาจจะก าหนดเรื่องให้ทราบ
ล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ 

    9.24 การหมุนเวียนงาน (Rotation) เป็นการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร โดยให้

หมุนเวียนไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ซึ่งระดับของต าแหน่งหน้าที่เท่าเดิม แต่ลักษณะงานหรือสภาวะแวดล้อม
ต่าง ๆ อาจเปลี่ยนไป  

    9.25 การสัมมนา (Seminar) เป็นการประชุมของผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมที่มี

ความรู้ ภายใต้การช่วยเหลือของผู้ทรงคุณวุฒิโดยสมาชิกทุกคนจะต้องเตรียมเรื่องนั้น ๆ มาล่วงหน้า 
และมีบทบาทร่วมกันในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการสัมมนานั้น ๆ 

    9.26 การอบรมด้านความรู้สึก (Sensitivity Training) เป็นการพัฒนาและฝึกอบรมใน

ลักษณะของผู้เข้ารับการอบรมจะเรียนรู้พฤติกรรมของกลุ่มผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมกับกลุ่ม ปัญหา
ต่าง ๆ จะได้รับการแก้ไขปัญหากันเองภายในกลุ่ม เป็นการสอนให้เข้าใจในเรื่องของประสิทธิภาพของ
กลุ่ม พลวัตร และพฤติกรรมของกลุ่ม และสิ่งที่เรียนรู้จากพฤติกรรมของกลุ่มจะได้น ากลับไปสูการ
ปฏิบัติงานของแต่ละคน 

    9.27 การจ าลองสถานการณ์ (Simulation) เป็นการจ าลองเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เหมือนกับ

เหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนในการท างานจริง  
    9.28 การให้ลองปฏิบัติในห้องทดลอง (Vestibule Training) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ด้วยวิธีนี้ ผู้เข้ารับการพัฒนาจะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ ในห้องทดลองก่อนที่จะได้
ปฏิบัติงานจริง จากการให้ทดลองปฏิบัติในห้องทดลองที่จัดขึ้นต่างหากและมีสภาพใกล้เคียงกับที่เป็น
จริงมากที่สุด การพัฒนาโดยให้อยู่ในห้องทดลองที่สามารถควบคุมได้ ก็ย่อมช่วยให้เกิดประโยชน์ 
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สามารถประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมได้ถูกต้อง แม่นย า ให้ผลส าเร็จ
สูง แต่ก็เสียค่าใช้จ่ายสูงด้วยเช่นกัน 

    9.29 การประชุมปฏิบัติการ (Work Shop) เป็นการประชุมหรือ ศึกษาค้นคว้า หรือ

วิเคราะห์ เพ่ือแก้ไขปัญหา โดยมีผู้น ากิจกรรมคอยช่วยเหลือแนะน า ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
พัฒนาและฝึกอบรมได้ เรียนรู้  รู้จักการแก้ไขปัญหา หาข้อยุติ  ได้ประสบการณ์เ พ่ือเ พ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

10. ปัจจัยท่ีใช้ในการเลือกวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ควรพิจารณาค านึงถึงปัจจัยที่ใช้ในการ

เลือกวิธีการในการพัฒนา ดังนี้ (อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธ์. 2551 : 92)55  
    10.1 วัตถุประสงค์ (Objective) การเลือกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้รับผิดชอบควร

พิจารณาและค านึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรและหน่วยงานว่าต้องการจะให้บุคลากรขององค์กรมี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติและพฤติกรรมอย่างไร การเลือกวิธีการที่จะใช้ในการพัฒนาและ
ฝึกอบรม ก็จะต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่องค์กรหรือหน่วยงานต้องการด้วย 

    10.2 ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย (Cost/Budgeting) การเลือกวิธีการที่จะใช้พัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ ผู้รับผิดชอบควรพิจารณาและค านึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการด าเนินการ 
ควรวิเคราะห์ถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนบุคลากรหรือผลที่จะได้รับว่า วิธีการที่จะ
ใช้ในการพัฒนาและฝึกอบรม ควรจะใช้วิธีการใดจึงจะคุ้มค่ามีประสิทธิภาพเพียงพอกับต้นทุนที่เกิดข้ึน 

    10.3 เนื้อหา  (Content) การเลือกวิธีการที่จะใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ผู้รับผิดชอบควรพิจารณาและค านึงถึงเนื้อหาที่จะให้บุคลากรได้รับจากการพัฒนาและฝึกอบรม เพราะ
การที่ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมจะได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว วิธีการที่จะ
ใช้ในการพัฒนาและฝึกอบรมก็จะต้องเหมาะสมด้วย เช่น ถ้าต้องการเพียงแค่ให้รับรู้รับทราบก็อาจจะ
ใช้วิธีการบรรยายได้ แต่ถ้าต้องการให้สามารถน าไปปฏิบัติได้ก็จะต้องให้มีการฝึกปฏิบัติด้วย เป็นต้น 

    10.4 ผู้รับการฝึกอบรม (Trainee) การเลือกวิธีการที่จะใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ผู้รับผิดชอบควรพิจารณาและค านึงว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมมีคุณสมบัติอย่างไร เช่น เพศ 
อายุ ต าแหน่งหน้าที่ในองค์กร ความรู้ความสามารถ เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือที่จะได้ก าหนดวิธีการที่จะใช้ใน
การพัฒนาและฝึกอบรม ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม 

    10.5 วิทยากร (Trainer) การเลือกวิธีการที่จะใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ผู้รับผิดชอบควรพิจารณาและค านึงถึงผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็นวิทยากร เป็นผู้ถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้เข้า
รับการพัฒนาว่า มีความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ ชื่อเสียงเป็นอย่างไร ดังนั้น การก าหนดวิธีการ
ที่จะใช้ในการพัฒนาและฝึกอบรม ควรค านึงถึงคุณสมบัติของผู้ที่เข้ารับการพัฒนามากที่สุด 
                                                           
55 อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธ.์ (2551). กลยุทธก์ารพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์: Strategic human resource development. กรุงเทพฯ: 
เอช อาร์ เซ็นเตอร์. 
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    10.6 ระยะเวลา (Time) การเลือกวิธีการที่จะใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ผู้รับผิดชอบควรพิจารณาและค านึงถึงปัจจัยในเรื่องของระยะเวลา ช่วงเวลา ที่จะใช้ในการพัฒนาและ
ฝึกอบรม ทั้งนี้ การก าหนดวิธีการจะต้องค านึงถึงก าหนดเวลา ช่วงเวลา และระยะเวลาให้เหมาะสม
กับหลักสูตร โครงการ และผู้เข้ารับการพัฒนามากที่สุด เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร และเกิดผลกระทบแก่ส่วนรวมขององค์กรน้อยที่สุด 

    10.7 สถานที ่(Place) การเลือกวิธีการที่จะใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้รับผิดชอบ

ควรพิจารณาและค านึงถึงปัจจัยในเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ที่จะใช้ในการพัฒนา เช่น ขนาดของห้อง 
ภายในอาคารหรือพ้ืนที่โล่งแจ้ง ในองค์กรหรือไปยังสถานที่อ่ืน เป็นต้น ดังนั้น การก าหนดวิธีการ
จะต้องพิจารณาถึงสถานที่ที่จะใช้ให้เหมาะสมกับหลักสูตร โครงการและผู้เข้ารับการพัฒนาและ
ฝึกอบรมให้มากที่สุด 

    10.8 สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ (Facilities) การเลือกวิธีการที่จะใช้ในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ผู้รับผิดชอบควรพิจารณาและค านึงถึงปัจจัยในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ ในการพัฒนาและฝึกอบรม เช่น อุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับในการพัฒนาและฝึกอบรม เป็นต้น 
ดังนั้น การก าหนดวิธีการจะต้องพิจารณาถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับโครงการ 
หลักสูตร และผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมให้มากที่สุด 

โดยสรุปแล้ว การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ในปัจจัยที่ท าให้การพัฒนาประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว คือ              

1. นโยบายองค์กร (Policy) การพัฒนาประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่

กับนโยบายขององค์กร โดยปกติถ้ามีการก าหนดให้เป็นนโยบายแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทั้งหมด
จะต้องถือปฏิบัติและด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายขององค์กร ซึ่งจะท าให้การพัฒนา
ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

2. ทัศนคติของผู้บริหาร (Management Attitude) การพัฒนาประสบความส าเร็จหรือ

ล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้บริหารในองค์กรทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง
จะต้องให้ความส าคัญ ส่งเสริม สนับสนุนและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร ถ้าผู้บริหารทุก
ระดับมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาแล้ว ก็จะท าให้การพัฒนาประสบความส าเร็จและเป็นไปตาม
เป้าหมายและนโยบายองค์กร 

3. หลักสูตร (Content) การพัฒนาประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ

เนื้อหาและหลัดสูตรของโครงการในการพัฒนาและฝึกอบรมว่า สิ่งที่ได้รับไปนั้น จ าเป็นและเหมาะสม
กับคุณสมบัติ ต าแหน่งหน้าที่ของผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมหรือไม่ สามารถน าสิ่งที่ได้รับไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้จริงหรือไม่ ถ้าหลักสูตรและเนื้อหาที่ได้รับนั้นดีเหมาะสม มีประโยชน์ สามารถน าไป
ปฏิบัติได้ ก็จะท าให้การพัฒนาประสบความส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์       
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4. งบประมาณ (Budget) การพัฒนาประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ

งบประมาณและการสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ขององค์กร กล่าวคือ การจัดท าโครงการพัฒนา
และฝึกอบรมใด ๆ ก็ตาม ถ้าขาดงบประมาณและการสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจาก
การด าเนินการแล้ว จะเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงาน ถ้ามีการสนับสนุนในเรื่อง
งบประมาณเป็นอย่างดี ก็จะท าให้การพัฒนาประสบความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย 

5. สถานที่ (Place) การพัฒนาประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับสถานที

ที่ใช้ในการพัฒนาและฝึกอบรม เช่น การใช้สถานที่ภายในองค์กรหรือสถานที่ภายนอกองค์กร ความ
เหมาะสมของสถานที่นั้น ๆ กับเนื้อหาหลักสูตรและผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม เป็นต้น ดังนั้น 
ถ้าสถานที่มีความเหมาะสม ก็จะท าให้การพัฒนาประสบความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายและ
นโยบาย 

6. วิทยากร (Trainer/ Instructor) การพัฒนาประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่ง

ขึ้นอยู่กับวิทยากรหรือผู้ที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการพัฒนาและ
ฝึกอบรม ถ้าวิทยากรเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีชื่อเสียงมีปะสบการณ์ มีความสามารถในการถ่ายทอด
แล้ว ก็จะท าให้การพัฒนาประสบความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย 

7.  ระยะเวลา (Time/Period) การพัฒนาประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งจะ

ขึ้นอยู่กับการก าหนดวันและเวลาที่จะท าการพัฒนา เช่น วันเวลาที่ก าหนด ไม่กระทบกับการ
ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม หรือผลผลิตรวมขององค์กร เป็นต้น ดั งนั้นถ้ามีการ
ก าหนดวันเวลา ช่วงเวลาและระยะที่เหมาะสมแล้ว ก็จะท าให้การพัฒนาประสบความส าเร็จและ
เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายขององค์กร 

8.  อุปกรณ์ (Equipment) การพัฒนาประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งอุปกรณ์

ต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาและฝึกอบรม เช่น เอกสารประกอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการน าเสนอ อุปกรณ์ใน
การฝึกปฏิบัติ อุปกรณ์ในการท ากิจกรรม เป็นต้น ดังนั้น ถ้าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาและ
ฝึกอบรมมีความพร้อมและความเหมาะสมแล้ว จะท าให้การพัฒนาประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

9. ผู้เข้ารับการอบรม (Target Group/Trainee) การพัฒนาประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว

ได้ ส่วนหนึ่งจะอยู่กับผู้ที่เข้ารับการพัฒนาว่า มีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาและฝึกอบรมเป็นอย่างไร 
และเห็นถึงประโยชน์ ความส าคัญหรือไม่ การให้ความร่วมมือหรือปฏิบัติตามด้วยดีหรือไม่ ฉะนั้นถ้า
ผู้รับการพัฒนาและฝึกอบรมเล็งเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้ว จะมีผลให้การ
พัฒนาประสบความส าเร็จ ซึ่งจะเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งของบุคลากรและขององค์กร 

10.  ผู้ด าเนินการ (Organizer) การพัฒนาประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งจะ

ขึ้นอยู่กับผู้ที่ท าหน้าที่ในการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายในองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก
เป็นผู้ด าเนินงานก็ตาม ถ้าผู้ด าเนินการมีความช านาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดท าโครงการ
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พัฒนาและฝึกอบรมแล้ว จะท าให้การพัฒนาประสบความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบาย
ขององค์กรตามต้องการ 

สรุปได้ว่า การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับขั้นตอนในการพัฒนา โดย
ในช่วงระยะการหาเอกลักษณ์ (Identity)  ของวงจร/วัฏจักรการพัฒนาจะตรงกับขั้นตอนในวิเคราะห์

ความจ าเป็นของขั้นตอนในการพัฒนา ในช่วงระยะการวางแผน (Plan) ของวงจร/วัฏจักรการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์จะตรงกับขั้นตอนในการสร้างหลักสูตร การขออนุมัติโครงการและการวางระเบียบ
ปฏิบัติ ของขั้นตอนในการพัฒนา  ช่วงระยะการอบรม (Conduct) ของวงจร/วัฏจักรการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ จะตรงกับขั้นตอนในการด าเนินการตามก าหนดของขั้นตอนในการพัฒนา และช่วง
ระยะวัดผล (Evaluate) ของวงจร/วัฏจักรการพัฒนาจะตรงกับขั้นตอนในการประเมินผล การติดตาม

ผลขั้นตอนในการพัฒนา 
สรุปได้ว่า การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา

ในภูมิภาคอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development  Goal: MDG) ด้าน

ทรัพยากรบุคคล เป็นเป้าหมาย ซึ่งก าหนดความส าเร็จในการด าเนินการพัฒนาในแต่ละด้านเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต พ้ืนฐานของบุคลากร โดยเฉพาะเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการบริหารหาร
จัดการ คุณภาพการศึกษา และความรู้ด้านวิชาการต่างๆมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและมี
สมรรถนะ เอกภาพและคุณภาพได้อย่างเข้มแข็ง 
 
แนวคิดการวางแผนก าลังคน 
 

การวางแผนก าลังคน หมายถึง การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้านก าลังคนเพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีจะให้ก าลังคนที่มีความรู้ 
ความสามารถและเพียงพอ ทั้งในด้านจ านวน  คุณภาพ การบริหารจัดการในบุคลากรมาปฏิบัติงาน
ของเวลาที่ต้องการ จากการใช้แผนและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

1. วัตถุประสงค์ของการวางแผนก าลังคน 
    วัตถุประสงค์ของการวางแผนก าลังคน มีดังนี้ (สุนันทา เลาหนันทน์. 2546 : 89)56  
    1.1 เพ่ือคาดคะเนความต้องการ จ านวนและประเภทของทรัพยากรบุคคลที่จะปฏิบัติงานและ

ระดับของทักษะ ความรู้ ความสามารถที่ต้องการ 
    1.2 เพ่ือให้ได้มาและธ ารงไว้ซึ่งบุคคลในจ านวนและคุณภาพที่ต้องการ 
    1.3 เพ่ือบริหารการใช้ทรัพยากรบุคคลในองค์กรที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด และป้องกัน

บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถออกจากงาน หลังจากที่ได้รับการพัฒนาจากองค์กรแล้ว 

                                                           
56 สุนันทา เลาหนันทน์. (2546). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: ธนะการพิมพ.์ 
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    1.4 เพ่ือคาดคะเนล่วงหน้าถึงปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ บุคคล เช่น ปัญหาการขาดแคลน หรือ
ปัญหาการมีบุคลากรเกินความต้องการ 

    1.5 เพ่ือเตรียมมาตรการที่เหมาะสม ในการป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบุคคลในองค์กร 
    1.6 เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสภาพบุคคลของหน่วยงานต่าง ๆภายในองค์กร ซึ่ง

จะเชื่อมโยงไปถึงการเกลี่ยอัตราก าลังคน ระหว่างหน่วยงาน ในที่สุด 
โดยสรุปแล้ว การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ด้านการวางแผนอัตราก าลังในสถานศึกษา การเกลี่ยอัตราก าลัง เป็น
กลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (SHRP : Strategic Human Resource Planning) เป็นการ

ก าหนดวิธีการในการวางแผนการด าเนินงานต่างๆขององค์กร เกี่ยวกับการเตรียมบุคลากรให้มีคุณภาพ
เหมาะสมกับงานและเวลาอย่างเพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์องค์กร 

2. สาเหตุที่ต้องมีการวางแผนก าลังคน 
    การด าเนินงานต่างๆทางการศึกษา มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ทั้งกลยุทธ์การจัดการ 

กลยุทธ์การแข่งขัน การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดการเตรียมบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อม 
นับว่ามีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนในการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ 
การวิเคราะห์งาน (JA : Job Analysis) ในองค์กร รวมถึงรายละเอียดของงาน (JD : Job 

Description) และทักษะของบุคลากรที่มีความสามารถตรงตามความต้องการ (JS : Job 

Specification) เพ่ือที่จะน ามาเป็นข้อมูลในการวางแผนก าลังคนว่าในแต่ละงานจะต้องเพ่ิมหรือลด

จ านวนลงเท่าไร งานใดต้องใช้บุคลากร ที่มีความรู้ และมีทักษะอย่างไร มีอายุและมีประสบการณ์ใน
การท างานมาอย่างไร จึงจะท าให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์สูงสุด จากทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่และ
บุคลากรที่ต้องจัดหาเพ่ิมเติม ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการวางแผน ซึ่งมีสาเหตุ 8 
ประการ ได้แก่ 

    2.1 การขยายตัว/ลดขนาดขององค์กร จ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนในเรื่องจ านวน
บุคลากร ซึ่งจะท างานในต าแหน่งต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวของงาน แต่ถ้าภารกิจการ
ด าเนินงาน ประสบความล้มเหลวจ าเป็นต้องลดขนาดขององค์กร (Downsizing) ก็จะต้องมีการ

วางแผนเรื่องจ านวนบุคลากรให้เหมาะสมกับสภาพของภารกิจการด าเนินงาน  
    2.2 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี บุคลากรที่

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น จะต้องมีผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่น 
อาจจะต้องมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี หรืออาจจะต้องมีการปรับจ านวนบุคลากรให้
เหมาะสมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เป็นต้น ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุที่จะต้องมีการวางแผนให้เหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

    2.3 ความก้าวหน้าทางวิชาการ เมื่อมีความก้าวหน้าทางวิชาการขึ้น บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับความก้าวหน้าทางวิชาการ ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเช่นกัน ซึ่งอาจจะ
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ต้องมีการให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกิดขึ้นกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และ
เกิดความเข้าใจอย่างเหมาะสม ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุที่จะต้องมีการวางแผนให้เหมาะสมกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีเกิดข้ึน 

    2.4 คุณภาพของบุคลากรที่มีอยู่ในองค์กร จ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ถึง
คุณภาพ (Qualification) บุคลากรที่มีอยู่ในองค์กรว่าเป็นอย่างไร และมีความพร้อมที่จะเตรียมรับกับ

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากนโยบายของ
องค์กร หรือการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อม ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาในเรื่องนี้ให้ดี ดังนั้น จึงเป็น
สาเหตุที่ต้องมีการวางแผนให้เหมาะสมกับคุณภาพของบุคลากรที่มีอยู่ทั้งหมดในองค์กร 

    2.5 การเกษียณ/การเลื่อนต าแหน่ง/การโยกย้าย จ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาและ
วิเคราะห์เกี่ยวกับจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ทั้งหมดในองค์กรว่า มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุการท างานใน
รอบปีแต่ละปีจ านวนมากน้อยเพียงไร ในต าแหน่งใดบ้าง มีบุคลากรที่สามารถจะเลื่อนต าแหน่งหรือ
โยกย้ายได้จ านวนเท่าไร ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาในเรื่องนี้เพ่ือที่จะได้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องการขาด
แคลนหรือการทดแทนบุคลากร ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุที่ต้องมีการวางแผนให้เหมาะสมกับการ
เกษียณอายุ การเลื่อนต าแหน่ง หรือการโยกย้ายบุคลากรที่เหลืออยู่ทั้งหมดในองค์กร 

    2.6 อัตราการเข้าออกของบุคลากร จ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ถึงจ านวน
บุคลากรที่มีอยู่ในองค์กรว่า มีอัตราการเข้าออก (Turnover) ของบุคลากรในแต่ละต าแหน่งอย่างไร 

เพ่ือที่จะได้มีการวางแผนเกี่ยวกับจ านวนบุคลากรในแต่ละต าแหน่งได้อย่างถูกต้อง จะได้ไม่เกิดปัญหา
ในเรื่องการขาดแคลนบุคลากรในแต่ละฝ่ายแต่ละต าแหน่ง ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุที่ต้องมีการวางแผนให้
เหมาะสมกับอัตราการเข้าออกของบุคลากรในองค์กร 

    2.7 การเปลี่ยนแปลงท าเลที่ตั้ง การปฏิบัติภารกิจการด าเนินงาน ในบางครั้งอาจจะต้องมี
ขยายกิจกรรม หรือเพ่ิมสาขา ให้มากขึ้น หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงท าเลที่ตั้งขององค์กรใหม่ 
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงาน โดยเฉพาะใน
เรื่องการเปลี่ยนแปลงท าเลที่ตั้ง ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุที่จะต้องมีการวางแผนให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงท าเลที่ตั้งขององค์กรที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

    2.8 การขยายตัว/ถดถอยทางเศรษฐกิจ การปฏิบัติภารกิจการด าเนินงาน จะต้องมีการ
พิจารณาถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีการพิจารณาว่า เศรษฐกิจโดยทั่วไป
เป็นอย่างไร มีแนวโน้มเป็นอย่างไร จะมีการขยายตัวหรือถดถอย 

3. ประโยชน์/ความส าคัญของการวางแผนก าลังคน 
    การวางแผนก าลังคนในองค์กรเป็นสิ่งที่จ าเป็น มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด าเนินงาน  

ขององค์กร ซึ่งประโยชน์/ความส าคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ มีดังต่อไปนี้ 
    3.1 ช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนพัฒนาการใช้ก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วย

ให้กิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลและเป้าหมายขององค์กรมีความสอดคล้องกัน 
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    3.2 ช่วยให้กิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลในองค์กร เป็นไปอย่างมีระบบและมี
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 

    3.3 ช่วยในการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้ดีขึ้น ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
    3.4 เพ่ือให้องค์กรมีความพร้อม และสามารถปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
    3.5 ช่วยให้การจัดหาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการ

ขององค์กร 
    3.6 เป็นการส่งเสริมและพัฒนาโอกาสของบุคลากรในหน่วยงาน มีความเท่าเทียมกัน 
    3.7 สามารถน าไปใช้ในการวางแผนบุคลากรให้สอดคล้องกับปริมาณงานอย่างแท้จริง 

และท าให้การโยกย้าย สับเปลี่ยนบุคลากรในองค์กร เป็นไปอย่างเหมาะสม 
    3.8 ช่วยป้องกันปัญหาการขาดความมั่นคงทางด้านบุคลากรขององค์กร 
โดยสรุปแล้ว การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ในการวางแผนก าลังคน ยังเกิดประโยชน์และมีความเกี่ยวข้องกับ
หน้าที่อื่นๆ ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น ความเกี่ยวข้องกับหน้าที่ในการจัดหาบุคลากร คือ จะ
ได้มีการวางแผนในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรในต าแหน่งต่างๆให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม Job 

Specification ตรงความต้องการขององค์กร ความเกี่ยวข้องกับหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

คือ จะได้มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรทั้งโดยส่วนรวมและส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องตรงจุด 
และเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่การงานที่ปฏิบัติทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ความเกี่ยวข้องกับหน้าที่
ในการรักษาระเบียบวินัยในการท างาน คือ จะได้มีการวางแผนในการก าหนดกฎระเบียบและข้อบังคับ 
ให้เหมาะสมกับบุคลากรและลักษณะงานของแต่ละต าแหน่งหน้าที่ ความเกี่ยวข้องกับหน้าที่ในการ
บริหารค่าตอบแทน คือ จะได้มีการวางแผนในการก าหนดเกี่ยวกับค่าตอบแทนในการท างานของ
บุคลากรได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับค่าครองชีพและตลาดแรงงาน ความเกี่ยวข้องกับหน้าที่ใน
การจัดการสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ คือ จะได้มีการวางแผนในการก าหนดและจัดสวัสดิการต่างๆ 
รวมทั้งสิทธิประโยชน์อันพึงมี พึงได้ ที่บุคลากรควรได้รับ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ความเกี่ยวข้องกับหน้าที่ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย คือ จะได้มีการวางแผนในการควบคุม 
ดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างานให้กับบุคลากรเพ่ือลดหรือป้องกันปัญหาต่างๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ความเกี่ยวข้องกับหน้าที่ในด้านแรงงานสัมพันธ์ คือ จะได้มีการ
วางแผนในการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจด้านแรงงานในองค์กรทั้งฝ่ายบริหารและฝ่าย
บุคลากรเพ่ือให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

4. ลักษณะท่ีส าคัญในการวางแผนก าลังคน 
    การวางแผนก าลังคน จะมีลักษณะที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
    4.1 เป็นกระบวนการ การวางแผนก าลังคนเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง โดยผู้ที่มีหน้าที่วางแผนจะต้องท าการเก็บข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
ตรวจสอบ ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินงานให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา ควรมีการ
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ก าหนดเป็นแผนทั้งในระยะสั้นและแผนระยะยาว ไม่ใช่การกระท าที่มีลักษณะแบบครั้งต่อครั้งหรือเป็น
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น 

    4.2 มีการคาดการณ์ การวางแผนก าลังคน ต้องมีการคาดการณ์ไปในอนาคตถึงความ
ต้องการด้านบุคลากรว่า มีแนวโน้มหรือทิศทางที่จะออกมาในลักษณะใด เช่น การเปลี่ยนแปลงขนาด
ขององค์กร การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ในการท างาน โดยจะต้องมีความเข้าใจถึงสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งในระดับ
มหาภาคและระดับจุลภาค ตลอดจนมีความสามารถที่จะน าข้อมูล ความรู้และความเข้าใจ มา
วิเคราะห์ของสาเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพ่ือให้สามารถท าการพยากรณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตได้อย่างใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดท าให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร 

    4.3 มีวิธีการปฏิบัติ เมื่อมีการคาดการณ์ถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว จะต้อง
ก าหนดวิธีการปฏิบัติ เพ่ือเป็นแนวทางให้แต่ละกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การ
คัดเลือก การฝึกอบรม การธ ารงรักษา จนถึงการพ้นจากงานของบุคลากร เพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรและการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเหมาะสม 

    4.4 มีความสมดุลของบุคลากร จะต้องสร้างและรักษาสมดุลของทรัพยากรบุคคลภายใน
องค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา การวางแผนก าลังคนจะเป็นเครื่องมือและแนวทาง
ส าคัญ ในการสร้างหลักประกันว่าองค์กรจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพตามที่ต้องการในปริมาณที่เหมาะสม 
โดยไม่เกิดสภาวะบุคลากรล้นงานหรือขาดแคลนขึ้น 

5. ปัจจัยท่ีควรค านึงในการวางแผนก าลังคน 
    การวางแผนก าลังคน ควรค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
    5.1 ด้านนโยบายขององค์กร (Organization Policy) ปัจจัยด้านการก าหนดนโยบาย ของ

องค์กร ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการวางแผนก าลังคนในองค์กรเพราะจะเกี่ยวข้องกับการก าหนด
พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรด้วย ทั้งนี้เพราะการวางแผนโดยรวมจะต้องมีความสัมพันธ์กับ
เป้าหมายและนโยบาย ซึ่งจะต้องก าหนดว่าองค์กรจะมีทิศทางไปทางไหน อย่างไร เพ่ือที่จะได้วางแผน
ก าลงัคนให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรได้อย่างเหมาะสม 

    5.2 ด้านโครงสร้างขององค์กร (Organization Structure) การวางแผนก าลังคน จะต้องมี

ความสอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กร กล่าวคือ องค์กรได้มีการจัดโครงสร้างในลักษณะใด เป็นแบบ
แบนราบ หรือ เป็นแบบล าดับชั้น เช่น ถ้าเป็นการจัดโครงสร้างแบบล าดับชั้น ที่มีสายการควบคุม
บังคับบัญชามาก การวางแผนก็อาจจะมีความซับซ้อนมากกว่าการจัดโครงสร้างแบบแบนราบที่มีสาย
การควบคุมบังคับบัญชาน้อย เป็นต้น 

    5.3 ด้านวัฒนธรรมขององค์กร (Organization Culture) การวางแผนก าลังคน จะต้อง

พิจารณาถึงวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่บุคลากรได้ปฏิบัติเป็นระยะ
เวลานานและเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งจะไปเสริมวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ การวางแผน 
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ถ้ามีความสอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมหลักขององค์กรแล้ว จะเป็นตัวกระตุ้นที่ท าให้เกิด
แรงผลักดันให้การด าเนินงานขององค์กรประสบความส าเร็จมากข้ึน ตามไปด้วย 

    5.4 ด้านบุคลากรในองค์กร (Organization Workforce) การวางแผนก าลังคน จะต้อง

พิจารณาถึงบุคลากรโดยรวมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ในงาน 
จะต้องน ามาใช้การวางแผนเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล ขององค์กรโดยรวมทั้งหมด เช่น จ านวนผู้ที่จะ
เกษียณอายุหรือคิดจะลาออก จ านวนต าแหน่งที่จะว่างลง จ านวนและโอกาสของผู้ที่สามารถจะเลื่อน
ต าแหน่งให้สูงขึ้น เป็นต้น เพ่ือที่จะได้น ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและประเมินถึงแนวโน้มต่างๆ 
เกี่ยวกับบุคลากรขององค์กรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

    5.5 ปัจจัยด้านลักษณะงาน (Characteristic of Job) การวางแผนก าลังคน จะต้อง

พิจารณาถึงลักษณะของงานที่จะปฏิบัติ ว่าจะต้องใช้บุคลากรที่มีคุณสมบัติอย่างไร งานนั้นมีความยาก
ง่ายมากน้อยแค่ไหน ต้องใช้บุคลากรที่มีคุณลักษณะพิเศษอะไรบ้าง เพ่ือที่จะได้ใช้ในการวางแผนใน
การสรรหาและการคัดเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน และตรงกับความต้องการของหน่วยงาน 

    5.6 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) การวางแผนก าลังคน จะต้องพิจารณาถึง

สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมภายนอกนั้นจะต้อง
ค านึงถึงชุมชนและสังคม รวมทั้ง กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องด้วย  

สรุปได้ว่า การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน จากปัจจัยที่ควรค านึงในการวางแผนก าลังคนยังพบกับปัญหาที่มักจะเกิดขึ้น
จากปัจจัยต่อไปนี้บ่อยครั้ง เช่น การก าหนดนโยบายเป้าหมายไม่ชัดเจน ไม่ต่อเนื่อง ผู้บริหารไม่ให้
ความส าคัญกับการวางแผนก าลังคน การขาดข้อมูลต่างๆที่ต้องใช้ในการวางแผน การขาดความรู้
ทางด้านวิชาการในการวางแผน มีการน าผลประโยชน์ส่วนตัวมาใช้ในการวางแผน เป็นต้น 

6. ขั้นตอนในการวางแผนก าลังคน 
    การวางแผนก าลังคน มีข้ันตอน 3 ขั้นตอน ดังนี้ (พรชัย เจดามาน. 2556 : 139)57 
    6.1 ขั้นที่ 1 การพยากรณ์ก าลังคนที่ต้องการในอนาคต 
         เป็นการพยากรณ์อุปสงค์ (Demand) ซึ่งเป็นความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลกับ

อุปทาน (Supply) เป็นปริมาณทรัพยากรในตลาดแรงงาน โดยวิเคราะห์ว่าทรัพยากรบุคคลที่ต้องการ

ในอนาคต มีจ านวนเท่าใด และมีคุณสมบัติเป็นอย่างไร การพยากรณ์ทรัพยากรบุคคลขององค์กรใน
อนาคตสามารถน าเอาวิธีทางสถิติ (Statistical method) การใช้ดุลยพินิจ (Judgment) และ 

ประสบการณ์ (Experience) มาใช้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วน าเอาหลายวิธีการมาผสมผสานกันในการ

พยากรณ์ความต้องการก าลังคน (Manpower Forecast) โดยทั่วไปมีรูปแบบที่นิยมใช้ 2 ลักษณะ คือ 

                                                           
57 Edit, 53. 
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          1) การพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantity) จะใช้ส าหรับการพยากรณ์จ านวนบุคลากรที่

ต้องการ มีวิธีการที่นิยมใช้กันมาก คือ การวิเคราะห์ปริมาณงาน (Work Load Analysis) เป็นการ

พยากรณ์/คาดคะเนเกี่ยวกับปริมาณงานที่จะท าในอนาคต แล้ววิเคราะห์ปริมาณงานต่อคนที่จะ
สามารถท าได้ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดและปรับเปลี่ยนออกมาในรูปของจ านวนบุคลากรที่ต้องการ
ข้อมูลที่ใช้พิจารณาในการวิเคราะห์ปริมาณงาน เช่น ปริมาณงาน (ปัจจุบันและอนาคต) ปริมาณงานที่
บุคลากรคนหนึ่งต้องรับผิดชอบ ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
การวิเคราะห์ก าลังคน (Work Force Analysis) การวิเคราะห์ว่าบุคลากรที่มีอยู่นั้น มีจ านวนเพียง

พอที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ครบ ตามปริมาณงานที่ต้องการในเวลาที่ก าหนด โดยพยากรณ์/จ านวน
มากน้อยเพียงใด ข้อมูลที่ใช้พิจารณาในการวิเคราะห์ก าลังคน ได้แก่ ปริมาณบุคลากรที่มี การขาดงาน 
(ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน การหมุนเวียนของบุคลากร (ลาออก โยกย้าย เกษียณ)  และเทคนิคในการ
พยากรณ์ (แนวโน้ม อัตราส่วน) 
          2) การพยากรณ์เชิงคุณภาพ (Quality) จะใช้ในการก าหนดลักษณะงานและ

คุณสมบัติของผู้ที่จะท างานในต าแหน่งต่างๆ วิธีการที่ใช้ คือ การวิเคราะห์งาน (JA : Job Analysis) 

และเมื่อท าการวิเคราะห์งานแล้ว จะได้ผลลัพธ์ออกมาอีก 2 ประการ คือ การพรรณนาลักษณะงาน 
(JD : Job Description) คุณสมบัติผู้ที่จะมาท างาน (JS : Job Specification) ได้แก่ การวิเคราะห์งาน 

(Job Analysis) เป็นกระบวนการที่จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงาน เช่น กิจกรรม เครื่องมือ 

สภาพการท างาน วัสดุอุปกรณ์ วิธีปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติ เพ่ือจะได้รู้ถึงขอบเขตของงานและ
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้น ๆ และคุณสมบัติของบุคลากร (Job Specification) เป็นการ

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคลากรที่ต้องการ ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นๆ ซึ่ง
ควรจะประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความ
ช านาญ คุณลักษณะพิเศษ สภาพทางร่างกาย/จิตใจ อ่ืนๆ 

    6.2 ขั้นที่ 2 การส ารวจก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
          โดยพิจารณาว่าปัจจุบันองค์การมีจ านวนบุคลากรอยู่จ านวนเท่าใด มีคุณสมบัติตรง
ตามความต้องการในอนาคตหรือไม่ และเมื่อถึงอนาคตในเวลาที่ต้องการจะเหลือเท่าไร ในขั้นนี้จะมี
เครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการส ารวจ เช่น การวิเคราะห์ SWOT Analysis จะช่วยให้มองเห็นถึงความ

ต้องการใช้ก าลังคนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร การเกษียณอายุ การโยกย้าย และการจัดหา
ก าลังคนเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับแผนกลยุทธ์ขององค์กร และเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้กลยุทธ์ขององค์กร
บรรลุผลส าเร็จ ดังนั้น จึงต้องมีความพร้อมในแง่ของข้อมูลและรายละเอียดว่า ก าลังคนที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันนั้นมีปริมาณและคุณภาพเป็นอย่างไร 

โดยสรุปแล้ว การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณแรงงานที่มีอยู่ในองค์กร มีอยู่ 2 
ลักษณะ ได้แก่ การเพ่ิมขึ้นของปริมาณแรงงาน อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ การจ้างแรงงานใหม่ 
การโยกย้ายภายใน และการกลับเข้าท างานใหม่ของบุคลากรหลังจากการลาพักงาน และการลดลง
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ของปริมาณแรงงาน อาจเกิดจากการเกษียณอายุ การปลดออก การโอนออกจากหน่วยงาน การ
ลาออกโดยสมัครใจ การหมดสัญญาจ้าง การเจ็บป่วยเป็นเวลานาน การลาพักร้อน และการตาย เช่น
ตัวอย่างตาราง 2.2 
 
ตารางที ่2.2 แสดงการเพ่ิมข้ึนและลดลงของปริมาณแรงงาน 

ปี 2558 2559 2560 2561 
 
 
 

อุปสงค์ 
ก าลังคน 

(Demand) 

จ านวนต าแหน่ง 
ต้นปี 

จ านวนต าแหน่งทั้งหมด 148 151 154 158 
ต าแหน่งที่มีคน 142 148 151 155 
ต าแหน่งว่าง 6 3 3 3 

จ านวนต าแหน่งงานเพิ่มใหม่ 6 3 3 4 
รวม จ านวนคนที่ต้องการเพ่ิม 12 6 6 7 

ชดเชยการ
สูญเสีย 
และ 

การเลื่อน
ต าแหน่ง 

โอน/ลาออก/เกษียณ/ตาย 11 11 11 12 
เลื่อนต าแหน่ง 4 5 5 6 
รวม 15 16 16 18 

รวม ก าลังคนที่ต้องการทั้งหมด 27 22 22 25 
 

อุปทาน 
ก าลังคน 
(Supply) 

บรรจุผู้ไม่เคยผ่านงาน(รับใหม่) 12 9 9 10 
รับโอนภายในหน่วยงาน 11 8 8 9 
ย้าย/เลื่อนขึ้นมา 4 5 5 6 
รวม ก าลังคนที่ได้มา 27 22 22 25 

 
     6.3 ขั้นตอนที่ 3 เปรียบเทียบก าลังคนที่มีในปัจจุบันกับความต้องการในอนาคต 
          การเปรียบเทียบก าลังบุคลากรขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบันกับปริมาณความต้องการ
บุคลากรในอนาคต ถ้ามีไม่เพียงพอก็ต้องเตรียมจัดหาเพิ่มเติม เช่น จัดหาภายในองค์กรเอง หรือจัดหา
จากภายนอกองค์กร แต่ถ้ามีปริมาณบุคลากรมากเกินกว่าความต้องการก็จะต้องมีการวางแผนที่จะท า
ให้จ านวนบุคลากรเกิดความสมดุลกับความต้องการเช่นเดียวกัน เมื่อท าการเปรียบเทียบก าลังคนที่มี
อยู่ในปัจจุบันกับความต้องการในอนาคตแล้ว ไม่ว่าจะมีปริมาณก าลังคนมากหรือน้อยกว่าความ
ต้องการก็ตาม จะต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับบุคลากรไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมส าหรับ
องค์กร ดังตัวอย่างตารางที ่2.3 
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ตารางที ่2.3 : การเปรียบเทียบก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันกับปริมาณความต้องการบุคลากรในอนาคต 

Position ปัจจุบัน ลาออก เหลืออยู่ ต้องการ จ้างเพิ่ม 
General Manager 25 10 15 32 17 
Resident manager 9 7 2 12 10 

F & B Director 23 11 12 29 17 
Controller 25 21 4 32 28 

Assistant Controller 14 9 5 18 13 
Chief Engineer 24 16 8 31 23 
Sales Director 25 9 16 32 16 
Sales Manager 45 30 15 58 43 
Front Officer 24 17 7 31 24 
Housekeeper 25 16 9 32 23 

รวม 239 146 93 307 214 
  
    โดยสรุปแล้ว การวางแผนก าลังคนมีหลายวิธี เช่น 
    Replacement Plan เป็นการวางแผนก าลังคนเพ่ือทดแทนบุคลากรในต าแหน่งต่างๆ ของ

องค์กรโดยรวมที่ก าลังจะว่างลง เนื่องจากบุคลากรเกษียณอายุ หรือลาออกจากงาน หรือมีการ
โยกย้าย ซึ่งการวางแผนนี้จะต้องท าไว้ล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะได้เตรียมจัดหาบุคลากรมา
ทดแทนได้ทันเวลาและได้คนที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะมารับต าแหน่ง ในการหาบุคลากรเข้ามาทดแทน 
ถ้าเป็นบุคลากรที่มาจากภายในองค์กรเอง ก็จะได้มีการเตรียมการวางแผนเพ่ือพัฒนาและฝึกอบรม ให้
บุคลากรเหล่านั้นมีความพร้อมเพ่ือจะเข้ามารับต าแหน่งต่างๆ หากบุคลากรภายในองค์กรไม่เหมาะสม
ก็จะได้มีการวางแผนเพื่อเตรียมการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์กรต่อไป ในการวางแผนก าลังคน 
ควรมีการจัดท าแผนโครงสร้างการทดแทนต าแหน่งต่างๆ ไว้ล่วงหน้า เพ่ือจะได้มองเห็นภาพได้อย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะการสร้างบุคลากรภายในให้เติบโตขึ้นมาได้ในองค์กร 
    Succession Plan เป็นการวางแผนหรือเตรียมบุคลากรระดับบริหาร เพ่ือทดแทนบุคลากร

ในต าแหน่งบริหารที่จะว่างลงหรือเตรียมผู้บริหารเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจต่อไปในอนาคต 
เพ่ือจะได้มีผู้บริหารที่มีศักยภาพ หรือระดับความสามารถที่ปฏิบัติงานได้ในต าแหน่งบริหารที่ว่างลง
หรือเกิดขึ้นใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง 



96 
 

 

    ดังนั้น การวางแผนก าลังคน ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ควรจะมีค าตอบ
ส าหรับค าถาม ดังต่อไปนี้ 
     1. จะท าอะไร/องค์กรต้องการอะไร (What to do) 

     2. จะท าอย่างไร (How to do) 

     3. จะให้ใครท า (Who will do) 

     4. จะท าเม่ือไร (When to do) 

 7. เทคนิค/วิธีการต่างๆ ที่น ามาใช้ในการพยากรณ์ทรัพยากรบุคคล 
     การพยากรณ์ทรัพยากรบุคคล ยังมีเทคนิคที่นิยมใช้กันอีก เช่น 
     7.1 Zero-Forecasting เป็นวิธีการพยากรณ์โดยใช้อัตราก าลังคนทั้งหมดที่มีอยู่ในองค์กร

ขณะนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการท างาน แล้วน าเป้าหมายปริมาณงานที่ต้องการตามแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน มาประมาณว่าใน 1 ปี หรือ 3 ปี องค์กรควรมีอัตราก าลังคนเท่าไร และอย่างไร จึงจะ
เหมาะสมกับแผนงานที่ก าหนดไว้ 
     7.2 Bottom-Up Approach วิธีนี้จะให้ทุกระดับชั้นในองค์กร พยากรณ์ความต้องการ

ก าลังคนในหน่วยงานของตนขึ้นมาตามล าดับชั้นที่ เหนือขึ้นไป จนสามารถก าหนดเป็นความต้องการ
ก าลังคนของแผนกนั้น ๆ แล้วให้รวบรวมความต้องการก าลังคนทุกแผนก รวมมาเป็นความต้องการ
ก าลังคนของทั้งองค์กร 
     7.3 Relationship between Sales and Number of Workers Required วิธีนี้ใช้การหา

ความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายกับจ านวนพนักงาน เมื่อยอดขายลดลงจ านวนพนักงานก็จะลดลงตาม 
หรือเมื่อยอดขายเพ่ิมพนักงานก็เพ่ิมตาม สัดส่วนความสัมพันธ์นี้จะช่วยให้ทราบว่า ถ้าจ้างบุคลากร
เพ่ิม 1 คน ยอดจะต้องเพ่ิมเท่าใด หรือถ้าต้องการเพิ่มยอดข้ึนจ านวนหนึ่งจะต้องจ้างพนักงานเพิ่มก่ีคน 

    7.4 Simulation Models เป็นเทคนิคการพยากรณ์ที่ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์มาอธิบาย

สถานการณ์ต่างๆ โดยตั้งค าถาม What……if (ถ้า………จะเป็นอย่างไร) จุดประสงค์ของวิธีนี้ ก็เพ่ือให้

สามารถหาข้อมูลได้ในระดับหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจจริง วางแผนก าลังคนจริงๆ ในการคาดการ
ก าลังคนจะพิจารณาในเรื่องของความต้องการของก าลังคนในต าแหน่งใดบ้าง จ านวนเท่าใด และ
ต้องการก าลังคน เมื่อใด 

     7.5 การคาดการณ์จากสมการพื้นฐาน โดยมีสมการ ดังนี้ 
            จ านวนคนที่ต้องการคนเพ่ิม= จ านวนคนที่ต้องการทั้งหมด - จ านวนคนคงเหลือ 
            จ านวนคนที่ต้องการทั้งหมด = จ านวนงาน/อัตราส่วนของงานต่อคน 
      7.6 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Methods)วิธีการนี้จะน าหลักการทางสถิติและ

คณิตศาสตร์ เข้ามาช่วยในการพยากรณ์ มีวิธีการต่างๆ ดังนี้ 
            1) วิธีการทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Methods) คือการวิเคราะห์อัตราก าลัง

โดยใช้วิธีการค านวณทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีอยู่หลายวิธีเช่น Simple Mathematical  Methods, Ratio 
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Techniques, Complex Mathematical Methods เป็นต้น 

            2) วิธีการทางสถิติ (Statistical Methods) มีวิธีการ เช่น โปรแกรมสมการเส้นตรง 

(Linear Programming) การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Technique) เป็นต้น 

 โดยสรุปแล้ว สูตรการคิดจ านวนอัตราก าลังคนที่นิยม ได้แก่ 
วิธีที่ 1 ใช้ปริมาณงานเป็นฐานคิด 
 จ านวนคนที่ต้องการ  =               ปริมาณ 
     อัตราส่วนประสิทธิภาพ  
วิธีที่ 2  ใช้เวลาเป็นฐานคิด 
 จ านวนคนที่ต้องการ       =  ปริมาณใน 1  ปี * เวลามาตรฐานต่องาน 1 ชิ้น 
        เวลาการท างานของคน 1 คน ต่อปี   
วิธีที่ 3 ใช้จ านวนผู้บริการเป็นฐานคิด 
จ านวนคนที่ต้องการ    =                  จ านวนผู้ให้บริการ 
                                            อัตราส่วนของผู้ใช้บริการต่อผู้ให้บริการ 
วิธีที่ 4 การหาอัตราก าลังผู้บังคับบัญชา 
อัตราก าลังผู้บังคับบัญชา    =                   จ านวนผู้ใตบ้ังคับบัญชา 
                                                  อัตราส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้บังคับบัญชา 
วิธีที่ 5 การหาอัตราก าลังเสริม 
อัตราก าลังเสริม            =                   อัตราก าลังหลัก 
                                            อัตราส่วนอัตราก าลังหลักต่ออัตราเสริม 
 

สรุปได้ว่า การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ได้ศึกษาในด้านการวางแผนอัตราก าลังในสถานศึกษาและการเกลี่ยอัตราก าลัง 
จากการวิเคราะห์การทดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ที่มีความคุ้มค่าทาง

การศึกษา  
8. กลยุทธ์ในการวางแผนก าลังคน 
    การวางแผนก าลังคน อาจกล่าวได้ว่าจะต้องครอบคลุมถึงกลยุทธ์ต่างๆ ในการบริหาร

จัดการทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การรับคนเข้ามาท างานจนถึงสิ้นสุดการเป็นบุคลากรขององค์กร โดยมี
กลยุทธ์ส าคัญที่เรียกกันสั้นๆ ว่า กลยุทธ์ “3 Rs” ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์การว่าจ้าง (Recruitment 

Strategy) กลยุทธ์การดูแลรักษา (Retention Strategy) กลยุทธ์การสิ้นสุด (Retirement Strategy) 

โดยแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดท ากลยุทธ์ในการวางแผน ได้แก่ 
    8.1 ข้อมูลจากสภาพการแข่งขัน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางใด สภาพองค์กร

ต้องการแรงงานที่มีความสามารถด้านใด 
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    8.2 ข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพ่ือหาปัจจัยต่างๆ เป็นข้อมูลที่จะใช้ใน

การวิเคราะห์และวางแผนก าลังคน โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค์ ของก าลังคน 
    8.3 ข้อมูลจาการก าหนดค่า KPI (Key Performance Indicator) ขององค์กรว่า

หน่วยงานหรือ กลุ่มใด ยังมีความต้องการก าลังคน หรือความต้องการของผู้สามารถเฉพาะต าแหน่ง
มากน้อยเพียงใด หน่วยงานใดมีความจ าเป็นเร่งด่วนทั้งด้านการเพ่ิม ลดก าลังคนมากที่สุด รองลงมา
ตามล าดับ 

    8.4 ข้อมูลจากการท างาน Job Analysis เพ่ือวิเคราะห์รายละเอียดของการท างานในแต่

หน้าที่ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ ถ้าต้องการปรับปรุงควรปรับปรุงในเรื่องใดจะลดหรือเพ่ิม
ก าลังคนประเภทใด จ านวนเท่าใด จะใช้แรงงานจากแหล่งภายนอก หรือ บุคลากรจากภายในองค์กร 
หรือเลือกใช้วิธีการใช้ Outsource 

    8.5 ข้อมูลจากการประเมินผลปฏิบัติงานด้วยวิธีต่างๆ เช่น การใช้  BSC: Balance Score 

Card. การใช้หลัก MBO: Management By Objective. 

สรุปได้ว่า การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ได้ศึกษาในด้านการวางแผนอัตราก าลังในสถานศึกษาและการเกลี่ยอัตราก าลัง 
โดยใช้การคาดคะเนพยากรณ์ในวิธีการทางสถิติ (Statistical Methods) วิเคราะห์การทดถอยแบบ

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) มีความคุ้มค่าทางการศึกษา และมีความส าคัญ ดังนี้ 

1. รองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องจากผลกระทบของ
วิทยาการที่ก้าวหน้าของระบบการสื่อสารที่ไร้พรหมแดน หรือระบบอินเตอร์เน็ต โทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนบุคลากรขึ้น เพ่ือรองรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม เพ่ือให้องค์กรการศึกษาสามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งการเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายใน ที่
ส่งผลต่อรูปแบบในการจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งความเจริญเติบโตขององค์กรย่อมส่งผลต่อความต้องการ
ของบุคลากรในสาขาต่าง ๆ เพ่ือที่จะเชื่อมโยงถึงผลิตภาพ (Productivity) การแก้ปัญหาเพ่ือให้องค์กรมี

ความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงนับได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ ส าหรับผู้บริหารงานด้านบุคคลที่
จะต้องท าการบริหารจัดการบุคลากร เพ่ือเป็นการสร้างความพร้อมขององค์กรในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

3. ให้องค์กรได้มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ด้านบุคลากร ตั้งแต่การ
สรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การเลื่อนต าแหน่ง การโอนย้ายและการให้เงินเดือนและสวัสดิการ 
รวมทั้งการพ้นจากต าแหน่งของบุคลากรในองค์กร จึงนับเป็นความจ าเป็นที่องค์กรจะต้องมีการวางแผน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานที่จะส่งผลต่อการพัฒนาและการใช้
บุคลากรได้อย่างเต็มความสามารถ 
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4. ให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เพ่ือให้องค์กรมี
บุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในปริมาณงานที่เหมาะสม และมีการพัฒนา
บุคลากรให้มีความพร้อมอยู่เสมอ ตลอดจน เป็นการจัดวางแนวทางการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจและ
การจัดการบ ารุงรักษาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีสมรรถนะและประสิทธิผล 
 
แนวคิดระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ 
 

ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญต่อการบริหาร
องค์กร เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการ การวางแผนก าลังคน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องสร้างระบบสารสนเทศขึ้นเพ่ือผลิตฐานข้อมูลไว้คอยสนับสนุนการบริหาร
จัดการ พรชัย เจดามาน (2556 : 187)58 ได้สรุปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 

1. ระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์  
               ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ (Human Information System) เป็นฐานข้อมูลที่

องค์กรใช้เพ่ือเก็บ (Maintain) และวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร เป็นบัญชีรายชื่อบุคลากร ประวัติ ทักษะ 

และขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือการจัดการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน การจัดการ 
และการตัดสินใจในด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีระบบงานย่อยเพ่ือการใช้งาน เช่น ระบบทะเบียน
ประวัติของบุคลากร ระบบบันทึกเวลาเข้า-ออก ระบบการจ่ายค่าจ้างและเงินเดือน ระบบการ
ประเมินผลงานและการเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่ง ระบบการพัฒนาและฝึกอบรม ระบบการจัดสวัสดิการ 
และระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  

    ปี ค.ศ. 1990 เป็นยุคการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างาน มีการน าระบบปฏิบัติการ 
Windows มาใช้อย่างแพร่หลาย และประเทศไทยก็ถือได้ว่าได้เริ่มมีการพัฒนาระบบ HRIS ในยุคนี้
เอง ซ่ึงปี ค.ศ. 2000 เป็นยุคอินเทอร์เน็ต มีบริษัทซึ่งผลิตซอฟท์แวร์ระบบ HRIS ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน
การใช้งานมากขึ้น เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงการท างานของผู้ใช้ได้จากทุกแห่งทั่วโลก ในปัจจุบันยังมี
การน าไปใช้ในหลาย ๆ หน้าที่และมีชื่อเรียกกันอย่างแพร่หลาย เช่น  MIS : Management 

Information System, MAIS : Manufacturing Information System, MKIS : Marketing 

Information System, FIS : Financial Information System, QIS : Quality Information 

System, HRIS : Human Resource Information System  
โดยสรุปแล้ว ระบบอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นได้มีการน ามาใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน

องค์กร มีชื่อเรียกว่า “ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-HR : Electronic Human Resource)” และยังมี
ระบบย่อย ๆ อีกมากมาย เช่น e-Recruiting, e-Selecting, e-Training and Development, e-

Performance, e-Employee Self Service. 

2. วัตถุประสงค์ของระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ 
                                                           
58 Edit, 57. 
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    การจัดท าระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
    2.1 ให้มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรเป็นระบบ 
    2.2 ให้เกิดความสะดวกในการค้นหาและเรียกกลับมาใช้ประโยชน์ในอนาคต 
    2.3 น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการจัดการ 
    2.4 ให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความเชื่อมโยงกับการด าเนินการและปฏิบัติงาน 
3. ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ 
    ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ มีประโยชน์ต่อองค์กร ดังต่อไปนี้ เป็นคลังข้อมูลส าหรับ

องค์กร ใช้ส าหรับการวางแผนบุคลากร เป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรขององค์กร ใช้
ในการวิเคราะห์ปัญหาและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ใช้เป็นข้อมูลในการเจรจาต่อรองต่าง ๆ  
ใช้ในการปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

4. ลักษณะของระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ที่ดี 
    การจัดท าระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ที่ดีในองค์กร จ า เป็นที่จะต้องมีระบบ

ฐานข้อมูลที่ดี ซึ่งลักษณะของระบบฐานข้อมูลที่ดีนั้น ควรจะประกอบด้วยลักษณะส าคัญต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ สามารถใช้ได้ง่าย (Easy to Use) มีค าแนะน าเมื่อท างานผิดพลาด (Guides user through 

mistakes) มีค าอธิบายต่าง ๆ ให้เข้าใจ (Explanation) มีระบบการตรวจสอบ (Check systematic) มี
ระบบการส่งถ่ายข้อมูลได้ (Allows for downloading) มีการช่วยเหลือและสอนการใช้ที่จ าเป็น 
(Tutorial or Instruction aid) เมื่อมีระบบฐานข้อมูลที่ดีแล้ว องค์กรสามารถที่จะจัดท าระบบ
สารสนเทศด้านต่าง ๆ ขององค์กรได้ง่ายและสะดวก โดยเฉพาะระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะของ HRIS ที่ด ีควรมีลักษณะ ดังนี้ 
     4.1 ความพร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลา (Timeliness) ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ที่ดี 

ข้อมูลนั้นควรที่จะสามารถเรียกมาใช้ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดก็ตาม ควรที่จะเรียกข้อมูลมา
ใช้ได้ทุกวัน เวลา และสถานที่ 
     4.2 ความรวดเร็ว (Speediness) ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ข้อมูลนั้นควรที่จะ

สามารถเรียกใช้ ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว สะดวกและทันต่อเหตุการณ์ 
     4.3 ความถูกต้อง (Accuracy) ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ข้อมูลควรเป็นข้อมูล

ที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง ไม่ควรมีอคติหรือความผิดพลาดในการเก็บรวบรวมข้อมูล และที่ส าคัญ
คือข้อมูลนั้น ๆ ควรเป็นข้อมูลที่ทันสมัย 

    4.4 ความสมบูรณ์ (Completeness) ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ข้อมูลควรมี

ความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด 
    4.5 ความตรงกับความต้องการ (Relevance) ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ข้อมูล

ควรที่จะมีการจัดเก็บและน าเสนอให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ที่จะน าข้อมูลไปใช้ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ตามความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด  
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    4.6 ความตรวจสอบได ้(Verifiability) ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ข้อมูลควรที่

จะมีการตรวจสอบหรือรับรองได้ว่า ข้อมูลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีที่มาที่ไป เป็นที่เชื่อถือได้และ
ตรวจสอบได ้

    4.7 ความปลอดภัย (Security) ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ข้อมูลควรที่จะมี

การจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย บุคคลอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่สมควรที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ การเข้าถึงข้อมูล
ควรที่จะจ ากัดเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะต าแหน่งเท่านั้น 

    4.8 ความปรับเปลี่ยนได้ (Adaptability) ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ข้อมูลนั้น

ควรที่จะสามารถปรับเปลี่ยนได้ เพ่ือให้ทันสมัยหรือเป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยการปรับเปลี่ยนข้อมูล
นั้นจะต้องจ ากัดเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะต าแหน่งที่เก่ียวข้องเท่านั้น 

5. ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ 
    ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ในองค์การแต่ละองค์กร ก็ยังมีการก าหนดเป็นระบบ

ย่อย ๆ ตามลักษณะของงานแต่ละองค์การอีก ซึ่งโดยทั่วไปใน ลักษณะย่อย ๆ จะมีดังนี้ เช่น ระบบ
การวางแผนก าลังคน (Man Power Planning system) ระบบทะเบียนประวัติบุคลากร (Personal 

Base system) ระบบสรรหาบุคลากร (Recruitment system) ระบบการคัดเลือกบุคลากร (Selection 

system) ระบบการตรวจสอบเวลา (Time Attendance system)ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(Performance Evaluation system) ระบบการเลื่อนต าแหน่ง (Promotion system) ระบบการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD system) ระบบการจ่ายเงินเดือน (Compensation system) ระบบ

ด้านการค านวณค่าจ้างเงินเดือน (Payroll system) ระบบการจัดสวัสดิการ (Welfare system) ระบบ

อ่ืน ๆ (Others system) 

สรุปได้ว่า การจัดท าระบบย่อยสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละองค์กรขึ้นอยู่กับขนาด 
ประเภท การจัดโครงสร้างองค์กรและความต้องการใช้ข้อมูลของแต่ละฝ่าย และแต่ละหน่วยงานใน
องค์กร สิ่งหนึ่งที่ระบบ HRIS ควรจะมีเพ่ิมเติม คือ HR Information Center เพ่ือใช้เป็นช่องทางใน
การสื่อสาร และให้ข้อมูลกับบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับ
บุคลากรในองค์กร โดยที่บุคลากรสามารถรับทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ควรรู้ได้ตลอดเวลา ในลักษณะ
ของ Employee Service Center (ESC) เช่น ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ข่าวสารใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้องกับบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ
ในองค์กรของบุคลากร ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  

6. ปัจจัยในการสร้างระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ 
     6.1 ปัจจัยภายใน (Internal) เป็นปัจจัยที่อยู่ภายในองค์กร เช่น Vision of 

Management, การสร้างระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร จ าต้องขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของ

ผู้บริหาร กล่าวคือ ถ้าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ดีแล้วการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรก็จะประสบผล
ส ารวจได้โดยง่าย IT Persons, บุคลากรในองค์กร ถ้ามีผู้ที่มีความรู้ทางด้าน IT แล้ว การสร้างระบบ
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สารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรก็จะไม่มีปัญหามากนัก แต่ถ้าไม่มีผู้ที่มีความรู้ด้าน IT การสร้าง

ระบบก็อาจจะไม่ราบรื่นเท่าที่ควร Objective of Organization, การสร้างระบบสารสนเทศทรัพยากร

มนุษย์ในองค์กร จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องถูกก าหนดให้เป็นนโยบายขององค์กร และมี
การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ชัดเจนด้วย Resources, ทรัพยากรทุกอย่างที่มีในองค์กร

โดยเฉพาะทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารจัดการ (Resources of Management) ไม่ว่าจะเป็น เงิน 

เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุละอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการสนับสนุนของบุคลากรทุกฝ่าย ซึ่งสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสร้างระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรแทบทั้งสิ้น 

    6.2 ปัจจัยภายนอก (External) เป็นปัจจัยที่เกิดจากภายนอกองค์กร เช่น ศักยภาพด้าน 
IT ของคู่แข่งขัน การสร้างระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรแต่ละแห่ง จะต้องค านึงถึง
คู่แข่งขันด้วยว่ามีศักยภาพเป็นอย่างไร องค์กรก็จ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพทางด้าน IT ให้
สามารถสู้กับคู่แข่งขันให้ได้ เทคโนโลยี การสร้างระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ปัจจัยที่
ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ เทคโนโลยี (Technology) โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยี 
ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ เครื่องจักรเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งองค์กรจะต้องค านึงถึงว่าเทคโนโลยีที่จะใช้นั้นมี
ความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด ต้องใช้เทคโนโลยีระดับใด จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ หรือไม่ โดย
องค์กรจะต้องค านึงถึงปัจจัยนี้ได้ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS เป็นระบบ

สารสนเทศที่บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบและอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ใช้ใน
การใช้และสืบค้นข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

แนวคิดการเปลี่ยนแปลง 
  

การเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม (Bloom’s Taxonomy) หมายถึงการ

จ าแนกการเรียนรู้ตามทฤษฎี ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 
โดยในแต่ละด้านจะมีการจ าแนกระดับ ความสามารถจากต่ าสุดไปถึงสูงสุด เช่น ด้านพุทธิพิสัย เริ่ม
จากความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมิน นอกจากนี้ยังน าเสนอ
ระดับความสามารถที่มีการปรับปรุงใหม่ เป็นการจ า(Remembering) การเข้าใจ (Understanding) 

การประยุกต์ใช้(Applying) การวิเคราะห์ (Analysis) การประเมินผล (Evaluation)การสร้างสรรค์ 

(Creative) ได้แก่ (พรชัย เจดามาน. 2556 : 136)59  

1. ด้านจิตพิสัย จ าแนกเป็น การรับรู้ การตอบสนอง การ สร้างค่านิยม การจัดระบบ และ
การสร้างคุณลักษณะจากค่านิยม  

                                                           
59 Edit, 58.  
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2. ด้านทักษะพิสัย จ าแนกเป็น ทักษะ การเคลื่อนไหวของร่างกาย ทักษะการเคลื่อนไหว
อวัยวะสองส่วนหรือมากกว่าพร้อมๆกัน ทักษะการสื่อสารโดยใช้ท่าทาง และทักษะการแสดง
พฤติกรรม 
  ทฤษฎีการเรียนรู้(Learning) คือ กระบวนการของประสบการณ์ที่ท าให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมอย่างค่อนข้างถาวร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไม่ได้มาจากภาวะชั่วคราว วุฒิภาวะ 
หรือสัญชาตญาณ การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร โดยเป็นผลจากการ
ฝึกฝนเมื่อได้รับการเสริมแรง มิใช่เป็นผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติ หรือที่เรียกว่า ปฏิกิริยา
สะท้อน ที่เป็นกระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลได้รับความรู้ (knowledge) และประสบการณ์ 

(Experience) โดยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องในอนาคต โดย บลูม (Bloom) ได้แบ่งการ

เรียนรู้ออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่  
1. ความรู้ที่เกิดจากความจ า (knowledge) ซึ่งเป็นระดับล่างสุด  
2. ความเข้าใจ (Comprehend)  

3. การประยุกต์ (Application)  

4. การวิเคราะห์ (Analysis) สามารถแก้ปัญหา ตรวจสอบได้  

5. การสังเคราะห์ (Synthesis) สามารถน าส่วนต่างๆ มาประกอบเป็นรูปแบบใหม่ได้ให้

แตกต่างจากรูปเดิม เน้นโครงสร้างใหม่  
6. การประเมินค่า (Evaluation) วัดได้ และตัดสินได้ว่าอะไรถูกหรือผิด ประกอบการ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลและเกณฑ์ท่ีแน่ชัด  
การจ าแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ใน 3 ด้าน คือ  
1.พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจาก พฤติกรรมด้านสมองเป็น 

พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิด  
เรื่องราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความสามารถทางสติปัญญา  พฤติกรรมทางพุทธิพิสัย
แบ่งเป็น 6 ระดับได้แก่  

    1.1 ความรู้ความจ า ความสามารถในการเก็บรักษาประสบการณ์ต่าง ๆ จากการที่ได้รับรู้
ไว้และระลึกถึงสิ่งนั้นได้เม่ือต้องการ  

    1.2 ความเข้าใจเป็นความสามารถในการจับใจความส าคัญของสื่อ และ สามารถแสดง
ออกมาในรูปของการแปลความ การ ตีความ การคาดคะเน การขยายความ หรือ การ กระท าอ่ืน ๆ 

    1.3 การน าความรู้ไปใช้ เป็นขั้นทีส่ามารถน าความรู้ประสบการณ์ ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ จึงจะสามารถน าไปใช้ได ้ 

    1.4 การวิเคราะห์ ผู้บริโภคมีความสามารถในการคิด หรือ การแยกแยะ เรื่องราวสิ่งต่าง ๆ 
ออกเป็นส่วนย่อย เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญได้ และมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วน ที่เกี่ยวข้องกัน 
ความสามารถในการวิเคราะห์จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ความคิดของแต่ละคน  



104 
 

 

    1.5 การสังเคราะห์ คือ ความสามารถในการที่ผสมผสานส่วนย่อย ๆ เข้าเป็นเรื่องราว
เดียวกันได้อย่างมีระบบ เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ที่สมบูรณ์และดีกว่าเดิม อาจเป็นการถ่ายทอดความคิด
ออกมาให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ง่าย การก าหนดวางแผนวิธีการด าเนินงานขึ้นใหม่ หรือ อาจจะเกิดความคิดใน
อันที่จะสร้างความสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็นนามธรรมขึ้นมา ในแบบที่เป็นรูปแบบ หรือ แนวคิด ใหม ่ 

    1.6 การประเมินค่า เป็นความสามารถในการตัดสิน ตีราคา หรือ สรุป เกี่ยวกับคุณค่าของ
สิ่งต่าง ๆ ออกมาในรูปของคุณธรรมอย่างมีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นไปตามเนื้อหาสาระใน
เรื่องนั้น ๆ หรืออาจเป็นกฎเกณฑ์ท่ีสังคมยอมรับ  

2. จิตพิสัย (Affective Domain) หมายถึง พฤติกรรมทางด้านจิตใจ เช่น ค่านิยม ความรู้สึก 

ความซาบซึ้ง ทัศนคติความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมด้านนี้อาจไม่เกิดขึ้น  ทันทีทันใด 
ดังนั้น การส่งข่าวสารที่สอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยู่ตลอดเวลาโดยใช้รูปแบบที่  เหมาะสม จะท าให้
พฤติกรรมเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงค์ได้ ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อยๆ 5 ระดับได้แก่  

    2.1 การรับรู้ เป็นกระบวนการที่เลือกที่จะให้ความสนใจ เลือกที่จะรับรู้และตีความหมาย 
โดยการใช้ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ ตลอดจน ความเชื่อ ทัศนคติ แรงจูงใจในขณะนั้น และหลังจาก
เลือกตีความแล้ว จะเลือกท่ีจะจดจ าบางอย่างไว้ในความทรงจ าของตน  

    2.2 การตอบสนอง เป็นการกระท าที่แสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอมและ
พอใจต่อสิ่งเร้านั้น ซึ่งเป็นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล้ว  

    2.3 การเกิดค่านิยม การเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับกันในสังคม การยอมรับนับถือใน
คุณค่านั้น ๆ หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกลายเป็นความเชื่อ เกิดทัศนคติที่ดี 

    2.4 การจัดระบบ การสร้างแนวคิดจัดระบบของค่านิยมที่เกิดขึ้น โดยอาศัยความสัมพันธ์ 
ถ้าเข้ากันได้กับวิถีการด าเนินชีวิต หรือเข้ากันได้กับค่านิยมเดิมก็จะมีการยึดถือ แต่ถ้าค่านิยมใหม่
ขัดกันกับค่านิยมเดิม อาจเกิดการไม่ยอมรับ หรืออาจรับค่านิยมใหม่แล้วเลิกค่านิยมเดิมไป 

    2.5 บุคลิกภาพ การน าค่านิยมที่ยึดถือมาแสดงพฤติกรรมที่เป็นนิสัยประจ าตัว ให้
ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องและดีงามที่เกี่ยวกับความรู้สึกและจิตใจ ซึ่งจะเริ่มจากการได้รับรู้จาก
สิ่งแวดล้อม แล้วเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ กลายเป็นความรู้สึกด้านต่าง ๆ จนกลายเป็นค่านิยมและยัง
พัฒนาต่อไปเป็นความคิด อุดมคติ ซึ่งจะเป็นการควบคุมทิศทางพฤติกรรม  

3. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ พฤติกรรมด้านกล้ามเนื้อประสาท ซึ่งแสดงให้

เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว ช านาญ เป็นการแสดงออกมาได้โดยตรง
โดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับของทักษะพฤติกรรม ซ่ึงประกอบ 5ขั้น ดังนี้  

    3.1 ขั้นการรับรู้ เป็นการให้ได้รับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่น่าสนใจ  
    3.2 ขั้นการกระท าตามแบบ  
    3.3 ขั้นการหาความถูกต้อง  
    พฤติกรรมสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องชี้แนะเมื่อได้กระท าซ้ าแล้ว

ก็พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบัติ  
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    3.4 ขั้นการกระท าอย่างต่อเนื่อง หลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เหมาะสม และ จะ
กระท าตามรูปแบบนั้นอย่างต่อเนื่อง จนปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง
คล่องแคล่ว ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนและกระท าอย่างสม่ าเสมอ  

    3.5 ขั้นการกระท าได้อย่างเป็นธรรมชาติ สามารถปฏิบัติได้คล่องแคล่วว่องไว โดย
อัตโนมัติเป็นไปอย่างธรรมชาติ ทีป่ระกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ 

        1) ความรู้ (Knowledge) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการที่ได้รับความรู้จากบุคคลอ่ืน 

หรือ มีคนอื่นมาบอกหรือสอน  
        2) ประสบการณ์ตรง (Direct Experience) เกิดจากสิ่งที่ได้สัมผัส ได้พบเห็นมา

โดยตรง ด้วยตนเอง  
         3) การเชื่อมโยง (Association) เป็นการโยงความคิดกับประสบการณ์ที่เคยได้พบเห็น

มาก่อน หรือสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้อ่ืน หรือการบอกจากผู้อื่น  
สรุปได้ว่า การเรียนรู้ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่ ที่

ค่อนข้างถาวร และพฤติกรรมใหม่นี้เป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกฝน มิใช่เป็นผลจากการ
ตอบสนองตามธรรมชาติหรือสัญชาตญาณ หรือวุฒิภาวะ หรือ เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือความบังเอิญ 
โดยพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะต้องเปลี่ยนไปอย่างค่อนข้างถาวร จึงจะถือว่าเกิดการเรียนรู้ขึ้น 
หากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวจะยังไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้ เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรู้จะเกิด
การเปลี่ยนแปลงดังนี้  

    1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ ความเข้าใจและความคิด (Cognitive Domain) 

หมายถึง การเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระใหม่ ก็จะท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งแวดล้อมต่าง ๆได้
มากขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมอง  

    2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ ค่านิยม (Affective Domain) 
หมายถึง เมือ่บุคคลได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ท าให้เกิดความรู้สึกทางด้านจิตใจ ความเชื่อ ความสนใจ  

    3. ความเปลี่ยนแปลงทางด้านความช านาญ (Psychomotor Domain) หมายถึง การที่ 

บุคคลได้เกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านความคิด ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม แล้วได้มีการ 
น าเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ จนเกิดความช านาญมากขึ้น  
 สรุปได้ว่า ในการวางแผนอัตราก าลังครูในสถานศึกษาและการเกลี่ยอัตราก าลังทดแทน 
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงในด้าน การขาดโอกาส การย้ายถิ่น จ านวนไม่คงที่
ชัดเจน ขาดการเก็บข้อมูลที่ครอบคลุม 
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แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นการเน้นกระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนางานของผู้ปฏิบัติงานใน

องค์กรในสถานการณ์จริงอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรเพ่ือแสวงหา
ความรู้และแนวทางมาใช้ในการแก้ปัญหาการด าเนินงานและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

1. ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
    ธีรวุฒิ  เอกะกุล (2551 : 35)60 ให้ความเห็นว่า  การวิจัยปฏิบัติการ หมายถึง การ

รวบรวมหรือการแสวงหาข้อเท็จจริงโดยใช้กระบวนการ  ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อสรุปอันน าไปสู่การแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่  ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใน
ขอบขา่ยที่รับผิดชอบ  โดยผู้วิจัยมีการปรับปรุงแก้ไขและด าเนินการซ้ าหลายๆ ครั้ง  จนกระทั่งผลการ
ปฏิบัติงานนั้นบรรลุจุดประสงค์หรือแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ได้ส าเร็จ ซึ่งเป็นการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า เพ่ือน าผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

    ศิริพร  จิรวัฒนกุล (2552 : 48)61 ได้ให้ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการ หมายถึง การ
วิจัยที่มุ่งค้นหาความเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการปฏิบัติการ  หรือการด าเนินงานในบริบทเฉพาะ มี
การลงมือปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและการปฏิบัติต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดหรือมีส่วน
ร่วมอย่างส าคัญระหว่างนักวิจัยกับผู้ปฏิบัติในหน่วยงาน องค์กรที่วิจัย ซึ่งใช้กระบวนการปฏิบัติอย่างมี
ระบบ ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  และวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลการปฏิบัติการ 4 ขั้น 
คือ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล การปฏิบัติการด าเนินการต่อเนื่องไป
จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่แก้ไขได้จริง หรือพัฒนาสภาพการณ์ของสิ่งที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
จุดมุ่งหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  

    สรุปได้ว่า  การวิจัยปฏิบัติการ หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหาวิธีการเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน  องค์กร ชุมชน หรือสถานศึกษา 
โดยน าไปทดลองปฏิบัติจริง พร้อมทั้งสังเกตและสะท้อนผลที่ได้ด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม
วงจรพัฒนาจนผลส าเร็จเป็นไปตามที่ต้องการ ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาทีเ่น้นกระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนางานของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรใน
สถานการณ์จริงอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร  เพ่ือแสวงหาความรู้
และแนวทางมาใช้ในการแก้ปัญหาการด าเนินงานและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

2. จุดประสงค์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
    ธีรวุฒิ  เอกะกุล (2551 : 33)62 ให้ความเห็นว่า การน าวิจัยปฏิบัติการมาใช้มีจุดประสงค์ที่

ส าคัญคือ เพ่ือให้ครูได้ปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการเป็นผู้บริโภคงานวิจัยไปเป็นผู้ท าการวิจัย

                                                           
60 ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2551).การวิจัยปฏิบัติการ.พิมพ์ครั้งที่ 2. อุบลราชธานี : ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป.  
61 ศิริพร จิรวัฒนกุล.(2552).การวิจัยเชงิปฏิบตัิการ. อุบลราชธานี: ศิริธรรมออฟเซ็ท. 
62 

Edit, 60. 
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ด้วยตนเองและเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องของงานวิจัยทางการศึกษาทั่วไปที่พบว่าผลการศึกษาที่ได้ 
มักจะไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับสภาพความเป็นจริงของการจัดการศึกษาได้  

    โดยสรุปแล้ว จดุประสงค์ของการวิจัยปฏิบัติการ คือ กระบวนการที่ผู้วิจัยได้เลือกกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งที่เห็นว่าดีหรือเหมาะสมตามความรู้ความเข้าใจของผู้วิจัยมาด าเนินการปฏิบัติ  เพ่ือ
ปรับปรุงว่าใช้ได้หรือไม่ ประเมินดูความเหมาะสมในความเป็นจริงควบคุมแนวทางปฏิบัติการ แล้วน า
ผลมาปรับปรุงใหม่ จนกว่าจะได้ผลเป็นที่พอใจ น าไปใช้เผยแพร่ได้ การวิจัยชนิดนี้เอ้ือต่อการเปลี่ยน
แผนการด าเนินงานเมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลใหม่เพ่ิมข้ึนท าให้รูปแบบการวิจัยยืดหยุ่นได้ 

    อดิศร  ถวิลค า (2555 : 72)63 กล่าวถึงแนวคิดและจุดมุ่งหมายการวิจัยปฏิบัติการ  ดังนี้ 
    1. มุ่งหวังในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานประจ าให้ดีขึ้น โดยน างานที่

ปฏิบัติอยู่มาวิเคราะห์หาสาระส าคัญของสาเหตุที่เป็นปัญหา อันเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานนั้นไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร และร่วมกับคณะท างานในการปฏิบัติงาน การวางแผนด าเนินการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาอย่างมีระบบ  

    2. มุ่งน าหลักการของวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือแก้ปัญหาในสภาพการณ์เฉพาะ
ไม่ได้มุ่งเพ่ือน าผลไปใช้กับสภาพการณ์อ่ืนๆ  

    3. เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องเรียน 
สรุปได้ว่า การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา

ในภูมิภาคอย่างยั่งยืนที่เป็นเป้าหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือ เพ่ือแก้ปัญหาและเพ่ือปรับปรุง
การปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ การปรับปรุงการปฏิบัติงานเป็นแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นในตัวผู้ปฏิบัติที่
ต้องการพัฒนาการปฏิบัติงานที่ผู้ปฏิบัติงานก าลังท าอยู่ให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี การวิจัยเชิงปฏิบัติการยังเป็นกระบวนการที่นักวิจัยมีโอกาสท าความเข้าใจ
ในการปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง มีเหตุผลและมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมทั้งยังเป็นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม การปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน  
บรรยากาศการท างาน เป้าหมายทั่วไปของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเมื่อน ามาใช้วิเคราะห์การจัด
การศึกษาซ่ึงจ าแนกออกเป็นเป้าหมาย 5 ประการ คือ 

1. เป็นแนวทางระบุหรือจ าแนกปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างชัดเจน เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาปรับปรุง
สภาพการณ์การปฏิบัติงาน 

2. เป็นแนวทางส่งเสริมให้มีโอกาสรับรู้และพัฒนาทักษะวิธีการใหม่ๆที่จ าเป็นต่อวิชาชีพ และ
เป็นการเพ่ิมพูนความสามารถในการวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานและการตระหนักในบทบาทหน้าที่  

3. เป็นช่องทางส าหรับแนวทางการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเหมาะสม     

                                                           
63 อดิศร  ถวิลค า.  (2555). การพัฒนาบคุลากรด้านการนิเทศการสอนโรงเรยีนบ้านนาทราย ต าบลนาสิงห ์อ าเภอศรวีิลัย  
จังหวัดบงึกาฬ. วิทยานิพนธ์ กศ.ม.มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
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4. เป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและนักวิจัยรวมทั้งอุดช่องว่าง
ที่เป็นจุดอ่อนของการวิจัยการศึกษาท่ัวไป 

5. เป็นแนวทางในการแสวงหาทางเลือกและวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 
3. คุณลักษณะส าคัญของการวิจัยปฏิบัติการ 
    ศิริพร  จิรวัฒน์กุล (2552 : 45)64 ได้กล่าวถึงลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการไว้  ดังนี้ 
    1. สร้างความเปลี่ยนแปลง โดยที่ค าถามท่ีน ามาสู่การใช้วิธีการวิจัยประเภทนี้ คือ ต้องการ

เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในปัจจุบัน กระบวนการวิจัยจึงเป็นการปฏิบัติให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ 
    2. อาศัยการมีส่วนร่วมในการด าเนินการวิจัยต้องให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้บริหาร 

ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเปลี่ยนแปลงเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เพ่ือให้
เรียนรู้ร่วมกันพัฒนาไปด้วยกันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยังยื่น 

    3. เป็นการทดลองปฏิบัติในสถานการณ์ธรรมชาติในขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการ
ประกอบด้วย 3 ขั้นคือ ขั้นวิเคราะห์สถานการณ์ ขั้นปฏิบัติการและสะท้อนการปฏิบัติ  ขั้นประเมินผล 
การด าเนินงานในทุกขั้นตอนจะอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติของบริบทนั้น 

    4. เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงวิพากษ์ ในทุกขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการจะต้อง
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์เพ่ือให้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริง จึงต้องเลือกผู้ให้ข้อมูลอย่างเฉพาะเจาะจง เก็บ
ข้อมูลหลายวิธี เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ สนทนากลุ่มและศึกษาเอกสารใช้วิธีวิเคราะห์ สังเคราะห์ที่
สามารถให้ภาพของสถานการณ์อย่างชัดเจน ถูกต้อง สะท้อนสถานการณ์การทดลองปฏิบัติอย่าง
ครอบคลุมและวิเคราะห์ผลแสดงถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลง  ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน 
             5. เป็นการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการวิจัยได้เรียนรู้ การพัฒนา
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 

    6. เป็นกระบวนการทางการเมือง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมักจะมีการต่อต้าน  ดังนั้น ใน
กระบวนการวิจัยประเภทนี้จึงมีการเจรจาต่อรอง ประสานงานเพ่ือให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์
จากการเปลี่ยนแปลง 

    7. มีการบันทึกอย่างเป็นระบบ ในทุกขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการ  ต้องมีการจัดเก็บ
ข้อมูลและบันทึกอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้ เป็นหลักฐานแสดงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการที่เกิดข้ึน 

    8. เป็นการสร้างทฤษฎี ข้อมูล  องค์ความรู้และข้อค้นพบจากทุกขั้นตอนของการวิจัยท าให้
ได้เหตุผลของการปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน ามาประมวลเป็นแนวคิดและทฤษฎี 

    9. เป็นการศึกษาท่ีสามารถเริ่มได้จากวงจรเล็กๆไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบใหญ่ได้ 
สรุปได้ว่า การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา

ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ในกรอบแสดงลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ มี 4 ลักษณะ ดังนี้  

                                                           
64 Edit, 61. 
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1. เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและร่วมมือ (Participation and Collaboration) ใช้การ

ท างานเป็นกลุ่ม  ผู้ร่วมวิจัยทุกคนมีส่วนส าคัญและมีบทบาทเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการ
วิจัย ทั้งการเสนอความคิดเห็นเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ ตลอดจนวางแผนการวิจัย  

2. เน้นการปฏิบัติ (Action Orientation) การวิจัยชนิดนี้ใช้การปฏิบัติเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง และศึกษาผลของการปฏิบัติเพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนา  
3. ใช้การวิเคราะห์ วิจารณ์ (Critical Function) การวิเคราะห์การปฏิบัติการอย่างลึกซึ้งจาก

สิ่งที่สังเกตได้จะน าไปสู่การตัดสินใจที่สมเหตุสมผล เพ่ือปรับปรุงแผนการปฏิบัติ  
 4. ใช้วงจรการปฏิบัติการ (Action Research Spiral) คือ การวางแผน (Planning) การ

ปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observing) และการสะท้อน (Reflecting) ตลอดจนการปรับปรุงแผน 

(Re-planning) เพ่ือน าไปปฏิบัติในวงจรและได้ข้อเสนอเชิงทฤษฎี 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 1. งานวิจัยในประเทศ 
     พัชราภา พรมนิล (2556 : บทคัดย่อ)65 ท าการศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลโครงการฝึกอบรม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของกรมป่าไม้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของ
โครงการฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของกรมป่าไม้ ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 7 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ใน
การศึกษา คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น  360 คน และการสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร 7 ท่าน ผลการศึกษาโครงการฝึกอบรมโดยรวมพบว่า 
มีประสิทธิผลอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.04) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแต่ละด้านมี
ประสิทธิผลเรียงตามล าดับ ดังนี้ 1) ด้านวิทยากร (4.21) 2) ด้านการอ านวยความสะดวกระหว่างการ
ฝึกอบรม (4.06) 3) ด้านความพึงพอใจกับหลักสูตรและการด าเนินการจัดฝึกอบรม (4.04) 4) ด้าน
ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและ เนื้อหาการฝึกอบรม (3.88) โครงการฝึกอบรมเมื่อจ าแนกพิจารณา
รายหลักสูตรพบว่า แต่ละหลักสูตรมีประสิทธิผลเรียงตามล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ 1) หลักสูตรการ
พัฒนาความสามารถตามสมรรถนะที่ก าหนดเพ่ือก้าวสู่ยอดหัวหน้าป่าไม้ (4.44) 2 )หลักสูตรแนวทาง
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือสอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (4.24) 3 ) หลักสูตร
การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้ (4.08) 4) หลักสูตรแผนพัฒนา
รายบุคคล (4.07) 5) หลักสูตรการสร้างและการพัฒนาทีมงานอย่างสร้างสรรค์ (4.02) 6 ) หลักสูตร
การพัฒนาระบบการฝึกอบรมบุคลากรให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (3.74) และ 7) หลักสูตรการพัฒนาบทบาทของสตรีต่อการลดความขัดแย้งภายในองค์กร 
(3.66). ผลการศึกษาโครงการฝึกอบรมโดยรวมพบว่า มีประสิทธิผลอยู่ในระดับสูง(ค่าเฉลี่ย = 4.04) 

                                                           
65 พัชราภา พรมนิล. (2556). ประสิทธิผลโครงการฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ : กรมป่าไม้. 
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และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าแต่ละด้านมีประสิทธิผลเรียงตามล าดับ ดังนี้ 1 ) ด้านวิทยากร 
(4.21) 2) ด้านการอ านวยความสะดวกระหว่างการฝึกอบรม (4.06)  3) ด้านความพึงพอใจกับ
หลักสูตรและการด าเนินการจัดฝึกอบรม (4.04)  4) ด้านความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและเนื้อหา
การฝึกอบรม (3.88) 
 อภินันท์ แจ่มแจ้ง (2553 : บทคัดย่อ)66 ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะและ
ตัวชี้วัดสมรรถนะของอาสาสมัครทหารพรานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า 1) 
อาสาสมัครทหารพรานมีการบริหารก าลังพลตั้งแต่แรกด้วยการคัดสรรผู้ที่ผ่านการทดสอบตาม
กระบวนการของกองทัพเพ่ือให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้ดีที่สุด 2) การ
ด าเนินงานด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากผู้ เชี่ยวชาญ พบว่า มีคุณภาพเที่ยงตรงเชิงสอดคล้อง 
(Consensual Validity) และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เหมาะสมในการ
ด าเนินการพัฒนาในขั้นตอนต่อไปได้ 3) เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการแจกแบบสอบถาม 2 
รอบ รอบแรกเป็นการเสนอแบบสอบถามชนิดปลายปิดกึ่งเปิด มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพ่ือ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวสมรรถนะ และตัวชี้วัดสมรรถนะที่ได้จัดท าขึ้น รวมทั้งข้อเสนอแนะ รอบที่สอง
เสนอแบบสอบถามฉบับเดียวกับแบบสอบถามรอบที่ 1 แต่จะมีลักษณะเฉพาะปลายปิด น าข้อมูลที่
ได้มาค านวณหาค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ และค่าฐานนิยมของสมรรถนะ และตัวชี้วัด
สมรรถนะ 
  สมบูรณ์  ศรีสมานุวัตร (2553 : บทคัดย่อ)67 ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรในองค์กรโดยอาศัยสมรรถนะ (Competency-based HRD) ผลการวิจัยพบว่า 
การน าแนวทางสมรรถนะ (Competency) มาใช้เป็นเครื่องมือในการระบุถึงความรู้ ความสามารถ 
และอุปนิสัยใจคอของพนักงานเพ่ือให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยน ามาประยุกต์ใช้งานในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของ
พนักงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานตาที่บริษัทได้คาดหวังไว้ในการพัฒนาสมรรถนะขอพนักงานนั้น ได้น า
เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology) เข้ามาประยุกต์ใช้งานเพ่ือเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ให้กับพนักงานใน
องค์กรได้อย่างทั่วถึง 
  เกรียงศักดิ์ เตจ๊ะวงศ์ (2553: บทคัดย่อ)68 ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) ผลการวิจัยพบว่า 
บุคลากรส านักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับกลาง 
ปัจจัยแรงจูงใจภายในและภายนอกส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งาน ในระดับปานกลาง 
ปัญหาและอุปสรรค มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบว่าบุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอกับ
ปริมาณงาน เครื่องจักรกลที่ใช้ปฏิบัติงานช ารุด การจัดสวัสดิการที่ไม่ทั่วถึง ขาดความก้าวหน้าใน   
                                                           
66  อภินันท์ แจ่มแจ้ง. (2553). การพัฒนาสมรรถนะและตัวชี้วดัสมรรถนะของอาสาสมัครทหารพรานในพ้ืนที่จังหวัด 
ชายแดนภาคใต.้ วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. 
67 สมบูรณ์  ศรีสมานุวัตร. (2553). การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรโดยอาศัยสมรรถนะ. วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต. ชลบุรี :
มหาวิทยาลัยบูรพา. 
68 เกรียงศักดิ์ เตจ๊ะวงศ์. (2553). ปัจจัยทีม่ีผลต่อประสิทธภิาพการปฏบิัติงานของบุคลากรส านักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่). 
วิทยานพินธ์มหาบัณฑิต. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 
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สายงาน การมอบหมายงานที่ไม่เหมาะสม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดกรอบบุคลากรให้
เหมาะสมกับงาน เสนอให้กรมทางหลวงชนบท จัดหาเครื่องจักรกลให้เพียงพอต่อความต้องการ มีการ
ก าหนดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม เช่น การจัดให้มีที่พักอาศัยให้
เพียงพอกับจ านวนบุคลากร ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร สนับสนุนให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในสายงาน 
 เสนีย์ โตสุโขวงศ์ (2552 : บทคัดย่อ)69 ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยบูรณาการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์ ผลการประเมินพบว่า 1 ) 
ผลการประเมินบริบทของโครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยบูรณาการเรียนการสอนโดยวิธีสตอรี่ไลน์ พบว่าครูมีความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยบูรณาการเรียนการสอนวิธีสตอรี่ไลน์ มีความ
สอดคล้องกับ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ แนวการปฏิรูปการศึกษา นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายของโรงเรียน สภาพปัญหา และความต้องการของ
โรงเรียน 2) ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยบูรณาการเรียนการสอนโดยวิธีสตอรี่ไลน์ พบว่าครูมีความคิดเห็นว่าปัจจัย
น าเข้าของโครงการ ในภาพรวมมีความเหมาะสมความเพียงพออยู่ในระดับมาก 3 ) ผลการประเมิน
กระบวนการด าเนินงานของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
บูรณาการเรียนการสอนโดยวิธีสตอรี่ไลน์ พบว่าครูมีความคิดเห็นว่าการด าเนินงานของโครงการ ใน
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 4) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยบูรณาการเรียนการสอนโดยวิธีสตอรี่ไลน์ พบว่า  (1) ผลการ
ประเมินสภาพความส าเร็จของการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนรู้ตามโครงการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยบูรณาการเรียนการสอน โดยใช้วิธีสตอรี่
ไลน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) ผลการประเมินสภาพความส าเร็จของการพัฒนาพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู้ของครูตามโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 มงคล ศัยยกุล (2552 : บทคัดย่อ)70 ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรม“การ
ด ารงชีวิตที่พอเพียงตามพระราชด าริ”ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ผลการวิจัย
พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยรวมมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่พอเพียง โดย
นักศึกษามีปัญหาด้านเทคโนโลยีมาที่สุด  รองลงมาได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ด้ายจิตใจ และด้านสังคมตามล าดับ  ส่วนรูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่
พอเพียงตามพระราชด าริ ได้แก่กระบวนการพัฒนาตนเองประกอบด้วยการพัฒนาด้านจิตใจ ด้าน
สังคม ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ด้านเทคโนโลยีและด้านเศรษฐกิจ 

                                                           
69 เสนีย์ โตสุโขวงศ์. (2552). โครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางขับเคลื่อนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยบูรณาการเรยีนการสอน
โดยใช้วธิีสตอรี่ไลน์. วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
70 มงคล ศัยยกุล. (2552). รูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรม“การด ารงชวีิตที่พอเพียงตามพระราชด าริ ”. นครสวรรค์ :  
มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์. 
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 สุชาติ เพ็งศรี (2549 : บทคัดย่อ)71 ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัย
พลศึกษา โดยใช้รูปแบบจ าลองซิปพบว่า ผู้บริหาร และครูอาจารย์วิทยาลัยพลศึกษามีความคิดเห็นต่อ
โครงการวิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัยพลศึกษาในปีการศึกษา 2549 ในภาพรวมวิทยาลัยพลศึกษาทุก
แห่งและรายภาคในด้านบริบทมีความเข้าใจสภาวะแวดล้อมของโครงการได้แก่นโยบายวัตถุประสงค์
และโครงสร้างของโครงการอยู่ในระดับมากยกเว้นภาคกลาง มีความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลางด้าน
ปัจจัยน าเข้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของโครงการได้แก่อาคารสถานที่สิ่งอ านวยความ
สะดวกความร่วมมืออุปกรณ์บุคลากรและงบประมาณอยู่ในระดับปานกลางด้านกระบวนการมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโครงการได้แก่การวางแผนการด าเนินงานการจัดองค์กรและ
บุคลากรการอ านวยการการนิเทศติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับพอใช้ยกเว้นภาคเหนือมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับดีด้านผลผลิตมีความพึงพอใจผลในการปฏิบัติงานของโครงการได้แก่ศักยภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาการพัฒนาอาชีพของบุคคลในชุมชนและท้องถิ่นการตอบสนองนโยบายการขยาย
โอกาสทางการศึกษาและการยกระดับการศึกษาของชุมชนและท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลางยกเว้น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

    สนิท คงภักดี (2549 : บทคัดย่อ)72 ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม 
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ยกเว้นด้านการวางแผนและก าหนด
ต าแหน่ง  ด้านการบรรจุแต่งตั้ง และด้านการออกจากราชการ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ    
 เพ็ชรี  รูปวิเชตร์ (2548 : บทคัดย่อ)73 ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการท างานของบุคลากรองค์กรไทยด้วยการฝึกอบรม ผลการวิจัยพบว่า สภาพการท างานของ
บุคลากรในองค์กรในช่วงของการเปลี่ยนแปลง มีลักษณะที่เป็น 1) การท างานที่องค์กรมีการ
เปลี่ยนแปลงค่อยข้างมาก ด้วยการน านวัตกรรมเทคโนโลยี หลักการ วิธีการใหม่ ๆ เข้ามาท างาน และ
ปรับใช้ในองค์กร 2) การให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้วยการอบรมมากขึ้น 3) สภาพ
บรรยากาศในการท างานเปลี่ยนแปลงและมีบรรยากาศที่เคร่งเครียดมากขึ้น มีการประกันคุณภาพการ
ท างานทั้งในหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และองค์กรธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะมีการ
ประเมินผลการท างานของบุคลากร 4) ลักษณะการจ้างงานเป็นการจ้างงานแบบมีการท าสัญญาเป็น
ระยะ ๆ สะท้อนความรู้สึกที่ไม่มั่นคงในการท างานให้กับบุคลากรที่เข้าท างานในลักษณะการจ้างงาน
                                                           
71 สุชาติ เพ็งศร.ี (2549). การพัฒนาวิทยาลัยชมุชนในวิทยาลัยพลศึกษา โดยใช้รูปแบบจ าลองซิป. วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต. 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
72 สนิท คงภักด.ี (2549). การบรหิารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาชลบุร ี 
เขต 2. วิทยานพินธ์มหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
73 เพ็ชรี  รูปวิเชตร์. (2548). การพัฒนาประสิทธภิาพในการท างานของบุคลากรองค์กรไทยด้วยการฝึกอบรม. กรุงเทพฯ :  
บริษัทองค์กรไทยจ ากัด. 
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แบบนี้ 5) การท างานที่เป็นกลุ่มพวกพ้อง เครือญาติ หรือใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล และปัญหาในการ
ท างานของบุคลากรในองค์กรไทยส่วนใหญ่มี 2 ประการคือ 1) ทัศนคติและความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน
ทุกระดับ ต่างสะท้อนออกมาในเชิงลบในระยะแรก ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 2) บุคลากรขาด
ความรู้และทักษะในการท างานร่วมกับเทคโนโลยีหรือหลักการการท างานแบบใหม่ 
 สมพร  ใจค าปัน (2548 : บทคัดย่อ)74 ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคลากรของผู้บริหาร
สถานศึกษา อ าเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นว่า 
มีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลในเรื่อง การวางแผนและใช้บุคลากร ได ประโยชน
สูงสุด การใช้แผนปฏิบัติงานควบคูกับการท างาน การมีค าสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรเข้าปฏิบัติไว้อย่าง
ชัดเจน การประชุมชี้แจงแก่บุคลากรก่อนเริ่มปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองได้อย่าง
อิสระ  การพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรมและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง  
 2. งานวิจัยต่างประเทศ  
 เพค (Pack.  2001 : 645-A)75 ได้ศึกษาการส ารวจวิธีการแทรกแซงที่ครูระดับชั้น
ประถมศึกษาใช้กับภาระงานด้านพฤติกรรมในห้องเรียน โดยถามครูว่าครูส่งเสริมนักเรียนให้ประพฤติ
ตนอย่างเหมาะสมอย่างไร ทั้งด้านการปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลง และด้านการปฏิบัติเพ่ือแสดง
ปฏิกิริยาในการศึกษาเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 
6 คนและครูประจ าชั้นจ านวน 5 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบันทึกและการสัมภาษณ์ที่บันทึกเทป 
เพ่ือให้ช่วยตีความข้อมูลผลที่เกิดจากข้อมูล พบแนวคิดหลายประการ คือ บรรยากาศโรงเรียน การจัด
ห้องเรียน การเน้นพฤติกรรมที่ผิด ๆ ของนักเรียนปัญหาพฤติกรรมเชิงประวัติ วินัยนักเรียน บทบาท
ของผู้ปกครอง มาตรการการปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลง วิธีการแทรกแซง และบุคลิกศึกษา ผลจาก
การสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดสร้างสรรค์มาก และมีภาระผูกพันกับมาตรฐานที่
ออกแบบไว้ ส่งเสริมพฤติกรรมที่ เหมาะสม และไม่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม บุคลิกศึกษา
อาจจะเป็นมาตรการส าหรับการปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่สุดที่ระบุได้จากข้อมูล ควรให้
ความสนใจในแนวคิดนี้ให้มากขึ้น และควรจัดรวบรวมความเข้าใจไว้ในหลักสูตรด้วย 
  สทีเวนสัน (Stevenson. 2000 : 1249–A)76 ได้วิจัยการวิเคราะห์นโยบายการก าหนดให้
สวมใส่ชุดเครื่องแบบของโรงเรียนและผลกระทบที่มีต่อความประพฤติของนักเรียน  : การส่งเสริมเพ่ือ
การปฏิรูปโรงเรียนปัจจุบันผู้น าการศึกษาต้องการทราบว่าการก าหนดให้สวมใส่ชุดเครื่องแบบของ
โรงเรียนเป็นวิธีการที่มีประโยชน์หรือไม่วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ คือเพ่ือศึกษาว่ามีความ

                                                           
74 สมพร  ใจค าปัน (2548). การบรหิารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอสอด จังหวดัเชียงใหม่. วิทยานพินธ์มหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา). เชียงใหม่: มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 
75

 Pack, Elaine. (2001). Proactive Measures for Elementary Classroom Discipline, Masters Abstracts 

International. 39(03) : 645 ; June. 
76

 Stevenson. (2000). Analysis of Requiring Uniforms & its Impact on Student Behavior: Implications for School Reform, 

Dissertation Abstracts International. 61(04) : 1249-A ; October. 
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แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างความเป็นจริง และพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย หรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นการวิจัยครั้งนี้ยังได้รับการออกแบบมาเพ่ือ
ศึกษาว่าการก าหนดให้สวมใส่ชุดเครื่องแบบของโรงเรียนสามารถพัฒนาด้านวินัยนักเรียนการเอาใจใส่
ในการเรียนของนักเรียน และความปลอดภัยในโรงเรียนได้อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ ผลการวิจัย พบว่า
การก าหนดให้นักเรียนสวมใส่ชุดเครื่องแบบของโรงเรียนมิได้ท าให้เกิดการพัฒนาระเบียบวินัยและ
ความปลอดภัยในโรงเรียนได้มากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญแต่อย่างใด แต่ก็ยังพบว่าเกิดการพัฒนาอย่างมี
นัยส าคัญในระดับของการเอาใจใส่ในการเรียนของนักเรียนและพบว่ามีระดับของการถูกไล่ออกลดลง
อย่างมีนัยส าคัญหลังจากที่ก าหนดให้นักเรียนสวมใส่ชุดเครื่องแบบของโรงเรียน ดังนั้นผลการวิจัยจึง
สนับสนุนบทสรุปของการวิจัยได้ว่า การก าหนดให้สวมใส่ชุดเครื่องแบบของโรงเรียนมิได้ท าให้เกิดการ
พัฒนาด้านระเบียบวินัยได้ในทันทีทันใด 
 เซนท์เนอร์ (Zentner. 2002 : 2312–A)77 ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระเบียบวินัย
นักเรียนและความส าเร็จของนักเรียน ความส าเร็จของสถาบันการศึกษางานวิจัยส่วนมากจะชี้ให้เห็น
ว่าด้านวินัยและความส าเร็จมีความเกี่ยวข้องกันในหลาย ๆ ระดับการศึกษาไม่ได้วิเคราะห์จากตัวแปร
ด้วยวิธีการซับซ้อนแต่จะมุ่งไปที่ประเด็นนั้นโดยตรงวินัยไม่ได้ดูจากกิริยามารยาทโดยการถามหรือการ
อธิบายการดูในเรื่องกิริยามารยาทต้องใช้กลุ่มขนาดใหญ่ในการศึกษาการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการสอน
ที่ใช้โปรแกรมและแบบไม่ใช้โปรแกรมการสอนเป็นสิ่งที่ไม่อาจเลี่ยงได้ลักษณะการคิดค านวณแบบ
บัญชีจะช่วยลดการใช้การทดลองโดยใช้ตัวเลขในการศึกษาแบบย้อนหลังโดยใช้การทดลองเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างความส าเร็จของนักเรียนและระเบียบวินัยนักเรียนตัวแปรอิสระจะวัดจากการหนี
เรียนของนักเรียนพฤติกรรมนอกโรงเรียนและอัตราการถูกไล่ออกสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมการ
ลงชื่อเข้าเรียนและข้อจ ากัดด้านการใช้ภาษาอังกฤษการศึกษาจะยืนยันและสนับสนุนสมมุติฐานที่ว่า
วินัยนักเรียนและความส าเร็จของนักเรียนมีความสัมพันธ์กันอย่างสูงและให้แนวคิดอย่างลึกในเรื่อง
ธรรมชาติระหว่างตัวแปรเรื่องวินัยและความสัมพันธ์กับความส าเร็จของนักเรียน 
 บอลด์เดอร์สัน (Balderson. 2007 : 746-A)78 ได้ศึกษาการศึกษาผลกระทบของการใช้
รูปแบบซึ่งส่งเสริมด้านการมีความรับผิดชอบต่อตนเองที่มีพฤติกรรมในด้านการละเลยหน้าที่และ
พฤติกรรมด้านการเข้าสังคมในทางบวกของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนในกลุ่มอ าเภอเมือง 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มของนักเรียนที่ทดลองใช้รูปแบบซึ่งส่งเสริมด้านการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
เป็นกลุ่มที่แสดงผลสัมฤทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวมาทั้งหมดไปในทิศทางที่ปรารถนา 
แต่ที่ส าคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ พบว่า ยังมีผลกระทบต่อพฤติกรรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น 
พฤติกรรมด้านการเข้าสังคมในทางบวก พฤติกรรมด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้เรียน 
 มิลเลอร์ (Miller. 2005 : 478-A)79 ได้ศึกษาการประเมินค่าของโปรแกรมการศึกษา
วิธีการเลือกเกี่ยวกับการฝึกฝนภายหลังของการท าให้เกิดผลในปีแรกของโรงเรียนทั่วรัฐเท็กซัส จ าเป็น
                                                           
77

 Zentner. (2002). The Relationship Between Discipline and Student : Achievement : A  Multi –Linear Approach, 

Dissertation Abstracts/International.62(7) : 2312 – A ;January. 
78

 Balderson. (2007). The Effects of a Personal Accountability and  Personal Responsibility Model on Urban Elementary 

Student Positive Social and Off-task Behaviors, Masters Abstracts International. 42(03) : 746 ; June. 
79

 Miller, S. (2005). Developing and Promoting Graphic Novel Collections. New York : Neal-Schuman. 
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ที่จะต้องแก้ปัญหาเพ่ือให้ตรงตามเงื่อนไขความต้องการ จ านวน 37 บท ซึ่งทางเขตได้ให้โปรแกรม
ทดลองเกี่ยวกับการศึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหาเรื้อรังด้านพฤติกรรมการศึกษาการวิจัยที่ถูกพัฒนาใน
เขตโรงเรียนของรัฐเท็กซัส เขตบ้านนอกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งโรงเรียนทางตอนใต้ของรัฐเท็กซัสก าลังน า
โปรแกรมนี้มาใช้ โปรแกรมการศึกษาวิธีการเลือกเกี่ยวกับการฝึกฝนนี้เป็นการฝึกให้นักเรียนฝึกฝน
ตนเองให้เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม มากไปกว่านั้นยังฝึกฝนนิสัยของนักเรียนพวกที่ชอบท าลาย รวมทั้ง
การปรับปรุงทางด้านวิชาการและเชิงพฤติกรรมรวมไปถึงทางสังคมการศึกษาการวิจัยค าอธิบายของ
โปรแกรมการศึกษานี้วิธีการเลือกเกี่ยวกับการฝึกฝนและกลยุทธ์นั้นที่น าไปสู่การลดจ านวนนักเรียนที่
เป็นปัญหา ภายหลังการร่วมโปรแกรมอย่างสมบูรณ์การศึกษาถูกอธิบายอย่างละเอียดจากการรับรู้
ของประชากร 4 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง แคมปัส และผู้อ านวยการ ซึ่งโปรแกรม ได้แสดงให้
เห็นถึงการลดจ านวนนักเรียนที่เป็นปัญหาภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมอย่างสมบูรณ์ ขั้นตอนการ
รวบรวมข้อมูลรวมทั้งบทวิจารณ์ของเอกสารเก่า การบันทึกนักเรียนที่ผ่านการอบรม และ
แบบสอบถามการส ารวจจากกลุ่มคน การวิเคราะห์ของข้อมูล การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนัก
การศึกษาทั่วสหรัฐอเมริกาเพ่ือด าเนินการโปรแกรมที่ถูกสร้างโครงสร้างเพ่ือนักเรียนที่ท าให้มีจ านวน
ลดลง ภายหลังร่วมด้วยในโปรแกรมท่ีเหมือนกันออกแบบเพื่อตรงตามเงื่อนไขความจ าเป็น 

จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยเกี่ยวข้อง พบว่า การบริหารงานด้านบุคคล 
มุ่งเน้นศึกษาถึงสภาพและปัญหาต่างๆ ในการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา สู่การ
ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคให้เกิดประสิทธิภาพ จึงนับว่าเป็นการขยายวิสัยทัศน์ และพันธ
กิจสู่การรังสรรค์องค์ความรู้ สมรรถนะที่เกิดดุลยภาพ ซึ่งการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงาน
บุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน มีกรอบการวิจัยเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ระดับสภาพปัญหาการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล ใน 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง  
ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการออกจาก
ราชการ การเปรียบเทียบระดับสภาพปัญหากับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม และความ
ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลในประเด็นส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
วางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง ด้านการเกลี่ยอัตราก าลังครู ด้านการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง จากการสอบถาม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มบริหารงานบุคคลระดับประถมศึกษา 183 
เขต จ านวน  183 คน กลุ่มบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต จ านวน 42 คน 
และกลุ่มการบริหารแบบกระจายอ านาจ CLUSTER  18 เขต จ านวน 18 คน รวม 243 คน    

ระยะที ่2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคอย่างยั่งยืน ใน 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านระบบหลักการ กระบวนการ ศูนย์เครือข่าย การ
ประสานงาน การสร้างสรรค์งาน ก ากับดูแลติดตาม 2) ด้านภาวะผู้น า แหล่งองค์ความรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3) ด้านความมีเอกภาพและความเข้าใจเห็นพ้องต้องกัน 4) ด้านการแบ่งปัน
ทรัพยากรและการส่งเสริมสนับสนุน 5) ด้านการท างานเป็นทีมและการฝึกอบรม 6) ด้านประสิทธิผล
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และประสิทธิภาพ และการใช้อ านาจ 7) ด้านความรับผิดชอบ 8) ด้านกลยุทธ์และความยั่งยืน ระดับ
ความเหมาะสมของการพัฒนา ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการกระจายอ านาจและการขับเคลื่อน ด้าน
กระบวนการมีส่วนร่วม ด้านการบริหารก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ทศวรรษที่ 3 ด้านการน าไปใช้สู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทศวรรษที่ 3 และการเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมของการพัฒนากับ
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม จากการศึกษาเอกสาร(Documentary) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การสอบถามกับกลุ่มบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต จ านวน  183 คน 
กลุ่มบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต จ านวน 42 คน และกลุ่มการบริหาร
แบบกระจายอ านาจ CLUSTER  18 เขต จ านวน 18 คน รวม 243 คน 

ระยะที่ 3 ระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS  5 ขั้นตอนของการพัฒนา

ระบบ HRIS (HRIS Development) ได้แก่ การวิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis) การ

ออกแบบระบบฐานข้อมูล  (System Design)  การน า ระบบฐานข้อมู ลมาใช้ ใหม่ 

(Implementation)การประเมินผลระบบฐานข้อมูล (Evaluation)การปรับปรุงแก้ไขระบบฐานข้อมูล 

(Adjusting)การวางแผนอัตราก าลังในการก าหนดวิชาเอกในสถานศึกษา การเกลี่ยอัตราก าลัง จาก

การวิเคราะห์การทดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จากการศึกษาเอกสาร

(Documentary) การศึกษาแบบพหุศึกษา (Multiple Case study) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ

กลุ่มบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต จ านวน  183 คน กลุ่มบริหารงาน
บุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต จ านวน 42 คน และกลุ่มการบริหารแบบกระจาย
อ านาจ CLUSTER  18 เขต จ านวน 18 คน รวม 243 คน 

ระยะที่ 4 ระดับผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อน
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคลภายใต้ กศจ. ด้าน
การปฏิบัติงานของการบริหารงานบุคคล ด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลให้ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ 3 ด้านการประยุกต์ใช้เรื่องการบริหารงานบุคคลสู่ความส าเร็จในทศวรรษที่ 
3 และด้านความยั่งยืนของการบริหารงานบุคคล ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา และ
การเปรียบเทียบระดับผลส าเร็จกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มจากการสอบถามกับกลุ่ม
บริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต จ านวน  183 คน กลุ่มบริหารงาน
บุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต จ านวน 42 คน และกลุ่มการบริหารแบบกระจาย
อ านาจ CLUSTER  18 เขต จ านวน 18 คน รวม 243 คน 
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บทที ่3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่าง
ยั่งยืน 2) เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 3) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS และวิเคราะห์

การวางแผนอัตราก าลัง การเกลี่ยอัตราก าลัง สู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 4) 
เพ่ือศึกษาผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ครั้งนี้ มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 3.1 ระเบียบวิธีการวิจัย 
 3.2 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 3.5 การด าเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  
ระเบียบวิธีกำรวิจัย 
 

การวิจัยนี้ ใช้ระเบียบวิธีแบบผสมผสาน (Mixed Research) และปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 

(Participatory Action Research, P.A.R.) ศึกษาถึงการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงาน

บุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน  
 
กลุ่มตัวอย่ำงผู้ให้ข้อมูล 

 
กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information) ได้แก่ กลุ่มบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต จ านวน  183 คน กลุ่มบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 42 เขต จ านวน 42 คน และกลุ่มการบริหารแบบกระจายอ านาจ CLUSTER  18 เขต 
จ านวน 18 คน รวม 243 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) การจัดกลุ่ม
ย่อย (Focus Groups)  
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
1. แบบสอบถามชนิดกึ่งโครงสร้าง (Semi- Structure) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดับ (5- Ratting Scales) จ านวน 3 ชุด ได้แก่  

    1.1 ชุดที่ 1 แบบสอบถามสภาพปัญหาการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล  
    1.2 ชุดที่ 2 แบบสอบถามความเหมาะสมของการพัฒนา 
    1.3 ชุดที่ 3 แบบสอบถามผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่

การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน  
2. แบบศึกษาเชิงลึกและแบบพหุศึกษาชนิดไม่มีโครง (Un- Structure) ใช้ศึกษาเอกสาร

(Documentary) การศึกษาแบบพหุศึกษา (Multiple Case study) จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

การระดมสมองในการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานบุคคล การพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS (HRIS Development) 

 
กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ 

 
การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

อย่างยั่งยืน ครั้งนี้ มีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือชนิดแบบสอบถามในการใช้เก็บข้อมูลการวิจัย ดังนี้ 
กำรสร้ำงแบบสอบถำมในกำรเก็บข้อมูลกำรวิจัย  
แบบสอบถามในการใช้เก็บข้อมูลการวิจัย จ านวน 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 แบบสอบถามสภาพ

ปัญหาการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล ชุดที่ 2 แบบสอบถามความเหมาะสมของ
การพัฒนา ชุดที่ 3 แบบสอบถามผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การ
ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืนซ่ึงมีการสร้างและพัฒนา แบ่งออกเป็น 5 ระยะ ดังนี้ 

1. ระยะกำรศึกษำและวิเครำะห์ 
    1.1 การศึกษาสภาพของปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล ของส านักพัฒนาระบบการ

บริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาทบทวน
แนวคิดเอกสารต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม ทั้ง 3 ชุด 

    1.2 การวิเคราะห์แนวคิดของเอกสารต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิเคราะห์แนวคิด
การบริหารงานบุคคล แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางการสร้างแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด 

    1.3 การวิเคราะห์ขอบข่ายเนื้อหาเป้าหมายส าคัญจากวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือเป็นกรอบ
แนวคิดในการสร้างและพัฒนาแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และวิเคราะห์
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หลักการสร้างแบบสอบถามตามหลักการสร้างที่ดี จากเอกสารเพ่ิมเติมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สร้างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมตามขอบเขตของการวิจัยและเป้าหมายส าคัญ 

2. ระยะกำรสร้ำง 
    สร้างแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด ชนิดกึ่งโครงสร้าง (Semi- Structure Questionnaire) แบบ

มาตราส่วนประมาณค่า(Ratting  Scale)ระดับ 5 ขั้น (5-Likert Scales) แบ่งเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่1 

ข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่าง ด้านกลุ่มบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และกลุ่มบริหารงานแบบกระจายอ านาจ CLUTER ตอนที่ 2 ข้อ

ค าถามของแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 แบบสอบถามสภาพปัญหาการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของการบริหารงานบุคคล ใน 5 ด้าน ได้แก่ การวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง การสรร
หาและการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัยและการ
ออกจากราชการ ชุดที่ 2 แบบสอบถามความเหมาะสมของการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ การกระจาย
อ านาจและการขับเคลื่อน กระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ทศวรรษที่ 3 และ
การน าไปใช้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทศวรรษที่ 3 ชุดที่ 3 แบบสอบถามผลส าเร็จการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน  ใน 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคลภายใต้ กศจ. ด้านการปฏิบัติงานของการบริหารงานบุคคล ด้าน
การพัฒนาการบริหารงานบุคคลให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ 3 ด้านการประยุกต์ใช้เรื่อง
การบริหารงานบุคคลสู่ความส าเร็จในทศวรรษที่ 3 และด้านความยั่งยืนของการบริหารงานบุคคล 
ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะ แบบปลายเปิด โดยก าหนดการให้
คะแนนใช้วิธีก าหนดน้ าหนักคะแนนตัวเลือก ก าหนดขอบเขตค่าเฉลี่ยแต่ละข้อ ตามแนวของบุญชม  
ศรีสะอาด (2545 : 63 - 71)1 ดังนี้ 

    ระดับสภำพปัญหำ/ ระดับควำมเหมำะสม/ระดับผลส ำเร็จ  ควำมหมำย 
                      

                  5      ระดับมากท่ีสุด 
                  4      ระดับมาก 
                  3      ระดับปานกลาง 
                  2      ระดับน้อย  
                  1     ระดับน้อยที่สุด 

    ส าหรับการแปลความหมายข้อมูล ขอบเขต ค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ก าหนด ดังนี้ 
    4.51 - 5.00       หมายถึง  มีค่าระดับสภาพปัญหา/ ระดับความเหมาะสม/ 

ระดับผลส าเร็จ มากที่สุด 
    3.51 - 4.50       หมายถึง  มีค่าระดับสภาพปัญหา/ ระดับความเหมาะสม/ 

ระดับผลส าเร็จ มาก 

                                                           
1 บุญชม  ศรีสะอาด. (2545). กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
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    2.51 - 3.50       หมายถึง  มีค่าระดับสภาพปัญหา/ ระดับความเหมาะสม/ 
ระดับผลส าเร็จ ปานกลาง 

    1.51 - 2.50       หมายถึง  มีค่าระดับสภาพปัญหา/ ระดับความเหมาะสม/ 
ระดับผลส าเร็จ น้อย 

    1.00 - 1.50       หมายถึง  มีค่าระดับสภาพปัญหา/ ระดับความเหมาะสม/ 
ระดับผลส าเร็จ น้อยที่สุด 

3. ระยะกำรพัฒนำ 
    3.1 น าแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด ให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้อง 

(IOC) ด้านเนื้อหาข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

    3.2 น าแบบประเมินให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ประเมินความสอดคล้องของ
แบบสอบถามทั้ง 3 ชุดโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item of Objective Congruence) 

ว่ามีความเหมาะสม ตามรายการในแบบประเมินความสอดคล้อง ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้                  
          +1      เมื่อแน่ใจว่า    มีความเหมาะสม 
            0      เมื่อไม่แน่ใจว่า    มีความเหมาะสม 
          - 1      เมื่อแน่ใจว่า    ไม่มีความเหมาะสม 
          ก าหนดค่าความสอดคล้อง 0.50 ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 63 - 71)2 

         N

R
IOC




 
          IOC     หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ 

  R   หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

      N    หมายถึง  จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
         ผลการประเมินความสอดคล้อง(IOC) แบบสอบถามทั้ง 3 ชุด มีค่าเท่ากับ 1.00 

4. ระยะกำรทดลองใช้ 
    น าแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด ไปทดลองใช้ (Try- Out) กับบุคลากรในส านักพัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุดๆละ 20 คน เพ่ือหา
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ ใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) 

ของครอนบัค (Cronbach. 1974 : 131)3 ผลค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับของทั้ง 3 ชุด 

มีค่าเท่ากับ 0.85, 0.87, 0.84 ตามล าดับ 
 
 

                                                           
2 Edit, 1. 
3 Cronbach, Lee Joseph (1974). Essential of Psychological. New York: Harper & Row.   
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5. ระยะกำรน ำไปใช้เก็บข้อมูล 
    น าแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด ที่มีความเชื่อมั่น ไปใช้เก็บข้อมูล จากการสอบถามกับกลุ่ม

ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information) ได้แก่ กลุ่มบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา 183 เขต จ านวน  183 คน กลุ่มบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 
เขต จ านวน 42 คน และกลุ่มการบริหารแบบกระจายอ านาจ CLUSTER  18 เขต จ านวน 18 คน 

รวม 243 คน ตามขอบเขตการวิจัย เพ่ือวิเคราะห์ผลของข้อมูลต่อไป 
 
กำรด ำเนินกำรและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ครั้งนี้ มกีารด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามระยะการวิจัย ดังนี้ 
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงาน

บุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน มีการด าเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตามระยะขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

1. ระยะเนื้อหำ 
    เนื้อหาสภาพปัญหาการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล ใน 5 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง  ด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการออกจากราชการ การ
เปรียบเทียบระดับสภาพปัญหากับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างใน 3 กลุ่ม และความต้องการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลในประเด็นส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนอัตราก าลัง
และการก าหนดต าแหน่ง ด้านการเกลี่ยอัตราก าลังครู ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

2. ระยะกลุ่มตัวอย่ำงผู้ให้ข้อมูล 
    กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information) ได้แก่ กลุ่มบริหารงานบุคคลในเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต จ านวน  183 คน กลุ่มบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 42 เขต จ านวน 42 คน และกลุ่มการบริหารแบบกระจายอ านาจ CLUSTER  18 เขต 
จ านวน 18 คน รวม 243 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) การจัดกลุ่ม
ย่อย (Focus Groups)  

3. ระยะเวลำ 
    ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ตั้งแต่ เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน  2559 
4. ระยะตัวแปรศึกษำ 
    ระดับสภาพปัญหาการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล ทั้ง 5 ด้านและการ

เปรียบเทียบระดับสภาพปัญหากับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ความต้องการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลในประเด็นส าคัญ ทั้ง 3 ด้าน 
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5. ระยะด ำเนินกำรและเก็บรวบรวมข้อมูล 
    5.1 การประชุมครั้งที่ 1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือ

เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ถึงประเด็นสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 
    5.2 บันทึกถึงปัญหาในประเด็นส าคัญต่างๆ ได้แก่ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการ
ก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการออกจากราชการ เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาเพ่ือให้ได้ข้อสรุปของปัญหาส าคัญตามความต้องการของกลุ่ม 
 

 
รูปภำพ 3.1 : การประชุมเชิงปฏิบัติเสริมสร้างก าหนดแนวทางประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
ที่มำ : ภาพถ่าย.(2559). 
 

6. ระยะกำรวิเครำะห์  
    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และการระดมสมอง ร่วมวิ เคราะห์ ความต้องการพัฒนา

ประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 
7. ระยะกำรสรุปผล 
    น าแบบสอบถามชุดที่ 1 แบบสอบถามสภาพปัญหาการพัฒนาประสิทธิภาพของการ

บริหารงานบุคคล ให้กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ตอบแบบสอบถามเพ่ือแสดงความคิดเห็น ผู้วิจัยได้
เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมา คิดเป็นร้อยละ 100 น าแบบสอบถามที่ได้ไปวิเคราะห์ผลของ
ข้อมูลศึกษา และน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบระดับสภาพปัญหากับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 
กลุ่ม และน าประเด็นความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลการขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สู่การวิเคราะห์ผลของข้อมูลตาม
ขอบเขตตัวแปรศึกษาการวิจัยระยะที่ 1 ต่อไป 

ระยะที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน มีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามระยะขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

1. ระยะเนื้อหำ 
    เนื้อหาประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาใน

ภูมิภาคอย่างยั่งยืน ใน 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านระบบหลักการ กระบวนการ ศูนย์เครือข่าย การ
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ประสานงาน การสร้างสรรค์งาน ก ากับดูแลติดตาม 2) ด้านภาวะผู้น า แหล่งองค์ความรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3) ด้านความมีเอกภาพและความเข้าใจเห็นพ้องต้องกัน 4) ด้านการแบ่งปัน
ทรัพยากรและการส่งเสริมสนับสนุน 5) ด้านการท างานเป็นทีมและการฝึกอบรม 6) ด้านประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ และการใช้อ านาจ 7) ด้านความรับผิดชอบ 8) ด้านกลยุทธ์และความยั่งยืน ระดับ
ความเหมาะสมของการพัฒนา ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการกระจายอ านาจและการขับเคลื่อน ด้าน
กระบวนการมีส่วนร่วม ด้านการบริหารก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ทศวรรษที่ 3 ด้านการน าไปใช้สู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทศวรรษที ่3 และการเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมกับความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม 

2. ระยะกลุ่มตัวอย่ำงผู้ให้ข้อมูล 
    กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information) ได้แก่ กลุ่มบริหารงานบุคคลในเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต จ านวน  183 คน กลุ่มบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 42 เขต จ านวน 42 คน และกลุ่มการบริหารแบบกระจายอ านาจ CLUSTER  18 เขต 
จ านวน 18 คน รวม 243 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) การจัดกลุ่ม
ย่อย (Focus Groups) 

3. ระยะเวลำ 
    ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน  2559 
4. ระยะตัวแปรศึกษำ 
    ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาใน

ภูมิภาคอย่างยั่งยืน ทั้ง 8 ด้าน ระดับความเหมาะสมของการพัฒนา ทั้ง 4 ด้านและการเปรียบเทียบ
ระดับความเหมาะสมกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม 

5. ระยะด ำเนินกำรและเก็บรวบรวมข้อมูล 
    5.1 การประชุมครั้งที่ 2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือ

ก าหนดกรอบการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 

    5.2 การระดมสมอง ร่วมวิเคราะห์ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงาน
บุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ใน 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านระบบหลักการ 
กระบวนการ ศูนย์เครือข่าย การประสานงาน การสร้างสรรค์งาน ก ากับดูแลติดตาม 2) ด้านภาวะ
ผู้น า แหล่งองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3) ด้านความมีเอกภาพและความเข้าใจเห็นพ้องต้องกัน 
4) ด้านการแบ่งปันทรัพยากรและการส่งเสริมสนับสนุน 5) ด้านการท างานเป็นทีมและการฝึกอบรม 
6) ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และการใช้อ านาจ 7) ด้านความรับผิดชอบ 8) ด้านกลยุทธ์และ
ความยั่งยืน 
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รูปภำพ 3.2 : จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
ที่มำ : ภาพถ่าย.(2559). 

6. ระยะกำรวิเครำะห์ 
     การระดมสมอง และการศึกษาแบบพหุศึกษา (Multiple Case study) โดยแบ่งกลุ่ม

ศึกษาและการสัมภาษณ์จากการจัดกลุ่มย่อย เพ่ือถอดบทเรียนเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนา สู่การ
วิเคราะห์และพัฒนาวิธีการและกระบวนการ ในแต่ละด้านทั้ง 8 ด้าน  

7. ระยะกำรสรุปผล 
    7.1 การสังเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ใน 8 ด้าน จากการศึกษาเอกสารเพ่ิมเติม พร้อมทั้งอธิบายจากการ
สังเคราะห์ได้ และแนวทางการปรับประยุกต์น าไปใช้ ให้กับกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 3 กลุ่ม ได้รับทราบ  

    7.2 น าแบบสอบถาม ชุดที่ 2 แบบสอบถามความเหมาะสมของการพัฒนาใน 4 ด้าน 
ได้แก่ การกระจายอ านาจและการขับเคลื่อน กระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
สู่ทศวรรษที่ 3 และการน าไปใช้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทศวรรษที่ 3 ให้กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ตอบแบบสอบถามเพ่ือแสดงความคิดเห็น ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมา คิด
เป็นร้อยละ 100 น าแบบสอบถามที่ได้ไปวิเคราะห์ผลของข้อมูล และน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบระดับ
ความเหมาะสมกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม และน าประสิทธิภาพของกระบวนการ
บริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ทั้ง 8 ด้าน ที่สังเคราะห์ได้ไป
ตรวจสอบที่ท าให้ข้อมูลมีความแม่นตรงและความน่าเชื่อถือได้ โดยใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า 
(Triangular Check) ด้านวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) น าไปวิเคราะห์

ผลของข้อมูล ตามขอบเขตตัวแปรศึกษาการวิจัยระยะที่ 2 ต่อไป 
ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS และวิเคราะห์การ

วางแผนอัตราก าลัง การเกลี่ยอัตราก าลัง สู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน มีการ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามระยะขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

1. ระยะเนื้อหำ 
    เนื้อหาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS ที่มุ่งหวังจะพัฒนาระบบ

สารสนเทศที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ในขั้นตอน 5 ขั้นตอนของการพัฒนาระบบ HRIS (HRIS 
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Development) ได้แก่ การวิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis) การออกแบบระบบฐานข้อมูล 

(System Design) การน าระบบฐานข้อมูลมาใช้ใหม่ (Implementation)การประเมินผลระบบ

ฐานข้อมูล (Evaluation)การปรับปรุงแก้ไขระบบฐานข้อมูล (Adjusting) การวางแผนอัตราก าลังใน

การก าหนดวิชาเอกในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การเกลี่ยอัตราก าลังจากการ
คาดคะเนพยากรณ ์สู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน  

2. ระยะกลุ่มตัวอย่ำงผู้ให้ข้อมูล 
    กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information) ได้แก่ กลุ่มบริหารงานบุคคลในเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต จ านวน  183 คน กลุ่มบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 42 เขต จ านวน 42 คน และกลุ่มการบริหารแบบกระจายอ านาจ CLUSTER  18 เขต 
จ านวน 18 คน รวม 243 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)การจัดกลุ่ม
ย่อย (Focus Groups) 

3. ระยะเวลำ 
    ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม  2559 
4. ระยะตัวแปรศึกษำ 
    ระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS 5 ขั้น การวางแผนอัตราก าลังในการ

ก าหนดวิชาเอกในสถานศึกษา การเกลี่ยอัตราก าลัง ในการคาดคะเนพยากรณ ์ 
5. ระยะด ำเนินกำรและเก็บรวบรวมข้อมูล 
    5.1 การประชุมครั้งที่ 3 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือวางแผน

ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบสาสนเทศ และการวางแผนอัตราก าลัง การเกลี่ยอัตราก าลัง สู่การ
ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 

    5.2 ด าเนินการประชุม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การระดมสมอง เพ่ือวิเคราะห์ถึง การ
พัฒนาระบบสาสนเทศ การวางแผนอัตราก าลัง ก าหนดแนวทางการวางแผนอัตราก าลังครูสู่การ
ปฏิบัติ 

 

 
รูปภำพ 3.3 : จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศ  

       และด้านการวางแผนอัตรา การเกลี่ยอัตราก าลัง 
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ที่มำ : ภาพถ่าย.(2559). 

6. ระยะกำรวิเครำะห์ 
     6.1 การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาแบบพหุศึกษาแบ่งกลุ่มพัฒนา
ระบบสารสนเทศ และด้านการวางแผนอัตรา การเกลี่ยอัตราก าลังและการสัมภาษณ์จากการจัดกลุ่ม
ย่อย เพ่ือถอดบทเรียนเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนา สู่การวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
การบริหารงานบุคคล HRIS วิธีการและกระบวนการ ใน 5 ขั้นตอน 
      6.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการศึกษาเอกสารเพ่ิมเติม เกี่ยวกับระบบสารสนเทศการ
บริหารงานบุคคล HRIS เพ่ือประมวลผลสรุปเป็น ระบบย่อย และองค์ประกอบส าคัญ ทั้ง 5 ขั้น ได้แก่
การวิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis) การออกแบบระบบฐานข้อมูล (System Design) การน า
ระบบฐานข้อมูลมาใช้ใหม่ (Implementation) การประเมินผลระบบฐานข้อมูล (Evaluation) การ
ปรับปรุงแก้ไขระบบฐานข้อมูล (Adjusting) 

    6.3 การวิเคราะห์ ระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล HRIS จากการศึกษาเอกสาร
เพ่ิมเติม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ โปรแกรมเมอร์ (Programmer) เพ่ือสังเคราะห์ให้ได้ระบบการ
บริหารงานบุคคล HRIS ที่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน 

    6.4 การวิเคราะห์การวางแผนอัตราก าลังครูในสถานศึกษา จากที่ได้ร่วมระดมสมอง 
เพ่ือให้ได้ขอ้มูลที่ชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพจริง 

7. ระยะกำรสรุปผล 
    น าระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล HRIS ทั้ง 5 ขั้น ที่สังเคราะห์ได้ไปตรวจสอบที่

ท าให้ข้อมูลมีความแม่นตรงและความน่าเชื่อถือได้ โดยใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า (Triangular 

Check) ด้านวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) ไปวิเคราะห์ผลของข้อมูล น า

การวางแผนอัตราก าลังครู ที่ได้จากการระดมสมอง ไปวิเคราะห์ผลของข้อมูล และน าข้อมูลของ
อัตราก าลังครู ที่ร่วมกันระดมสมองของกลุ่มบริหารงานบุคคลทั้ง 225 เขต และข้อมูลจากฐานข้อมูล 
P-OBAC ที่กลุ่มสารสนเทศด าเนินการเก็บข้อมูล น าไปวิเคราะห์เพ่ือการเกลี่ยอัตราก าลังทดแทนครู

สายการสอน ในการคาดคะเนพยากรณ์ จากการวิเคราะห์การทดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ไปวิเคราะห์ผลของข้อมูล ตามขอบเขตตัวแปรศึกษาการวิจัยระยะที่ 3 ต่อไป 

ระยะที่ 4 ผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน มีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามระยะขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

1. ระยะเนื้อหำ 
    เนื้อหาผลส าเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อน

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคลภายใต้ กศจ. ด้าน
การปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลของครู บุคลากรทาง กศจ. ด้านการพัฒนาการบริหารบุคคล
เพ่ือให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ 3 ด้านการประยุกต์ใช้เรื่องการบริหารงานบุคคลสู่



127 
 

 

ความส าเร็จในทศวรรษที่ 3 ด้านความยั่งยืนของการบริหารงานบุคคลของ กศจ . ภายใต้นโยบายการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา การเปรียบเทียบระดับผลส าเร็จกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม  

3. ระยะเวลำ 
    ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ เดือนกันยายน  2559 
4. ระยะตัวแปรศึกษำ 
    ระดับผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ทั้ง 5 ด้านและการเปรียบเทียบระดับผลส าเร็จกับความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม 

5. ระยะด ำเนินกำรและเก็บรวบรวมข้อมูล 
    การประชุมครั้งที่ 4 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ ระดมสมองและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือถอดบทเรียนผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การ
ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 

6. ระยะกำรวิเครำะห์ 
    6.1 ด าเนินการประชุม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอผลส าเร็จในการพัฒนา

ประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 
     6.2 การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาในการศึกษาดูงานด้านการวางแผน
อัตราก าลังครูในโรงเรียน 4 โรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่และล าพูน ได้แก่ สายที่ 1 โรงเรียนบ้านหนอง
โค้ง อ.สันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ สายที่ 2 โรงเรียนเวฬุวัน อ. สารภี  จังหวัดเชียงใหม่ สายที่ 3 
โรงเรียนบ้านดอยค า จ.ล าพูน สายที่ 4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และเก็บข้อมูลด้าน
การวางแผนอัตราก าลังครู  

    6.3 การประชุมและรายงานผลการศึกษาดูงานให้ในที่ประชุมรับทราบ 
  

 
 

รูปภำพ 3.4 : การประชุมและรายงานผลการศึกษาดูงาน 
ที่มำ : ภาพถ่าย.(2559). 
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7. ระยะกำรสรุปผล 
    น าแบบสอบถาม ชุดที่ 3 แบบสอบถามผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการ

บริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ให้กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ตอบแบบสอบถามเพ่ือแสดงความคิดเห็น ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมา คิด
เป็นร้อยละ 100 น าแบบสอบถามที่ได้ไปวิเคราะห์ผลของข้อมูลศึกษา และน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบ
ระดับผลส าเร็จกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ไปวิเคราะห์ผลของข้อมูลตามขอบเขตตัวแปร
ศึกษาการวิจัยระยะท่ี 4 ต่อไป 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าเฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐานของการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One- way ANOVA) หรือ ค่า F-test  การวิเคราะห์การทดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) วิเคราะห์ประเด็นเชิงเนื้อหาในข้อค้นพบ พร้อมน าเสนอประกอบความเรียง และการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การตรวจสอบที่ท าให้ข้อมูลมีความแม่นตรงและความน่าเชื่อถือได้ใน
การตรวจสอบสามเส้า (Triangular Check) อาศัยแนวทางการวิเคราะห์ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 

1 การลดทอนข้อมูล (Data Reduction) ขั้นตอนนี้ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร (Documentary) /

พหุศึกษา (Multiple Case study) จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลดทอนข้อมูลให้สามารถลงรหัส 

(Coding) เพ่ือจ าแนกประเภทของตัวแปรเชิงคุณภาพ ให้สามารถแจงนับความถี่ได้ ขั้นตอนที่ 2 การ

จัดระบบข้อมูล (Data Organization) คือการจ าแนกประเภทของตัวแปรจัดรวมกลุ่มตัวแปรเป็น

องค์ประกอบหรือมิติ (Elements or Dimensions) ของแนวคิด จากนั้นจึงรวมกลุ่มองค์ประกอบให้

เป็นแนวคิด (Concepts) เรียกวิธีนี้ว่า แบบจ าลองการวิเคราะห์ตัวแปรสู่แนวคิด (Indicator-Concept 

Model) และขั้นตอนที่ 3 การตีความ (Interpretation) คือการระบุทิศทางและแนวโน้มของ

ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด ด้วยการอธิบายและโต้แย้ง รวมทั้งตีความและเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิง
เหตุผลตามกรอบแนวคิดการวิเคราะห์ น าไปสู่บทสรุป (Conclusion) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล 2) เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการ
บริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน  3) เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS และวิเคราะห์การวางแผนอัตราก าลัง การเกลี่ยอัตราก าลัง 

สู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 4) เพ่ือศึกษาผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน  ครั้งนี้ มีผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย ดังนี้ 

4.1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงาน
บุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 

4.2 การวิเคราะห์การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อน
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 

4.3 การวิเคราะห์การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS และวิเคราะห์

การวางแผนอัตราก าลัง การเกลี่ยอัตราก าลัง สู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน  
4.4 การวิเคราะห์ผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อน

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 

 
การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงาน
บุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 
 

สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อน
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจากความคิดเห็นของกลุ่ม
บริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต จ านวน 183 คน กลุ่มบริหารงาน
บุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต จ านวน 42 คน และกลุ่มการบริหารแบบกระจาย
อ านาจ CLUSTER 18 เขต จ านวน 18 คน รวม 243 คน มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย ดังนี้ 
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1. สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคล ในภาพรวม 5 ด้าน คือ ด้านการวางแผนอัตราก าลัง
และการก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการออกจากราชการ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงดัง
ตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคล  
                ในภาพรวม 5 ด้าน (n=243) 
 
ล าดับที่ สภาพปัญหา 

การบริหารงานบุคคล 
ระดับสภาพปัญหา 

X  S.D. ความหมาย 

1 

2 

3 

4 

5 

ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง 

ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 

ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ด้านวินัยและการรักษาวินัย 

ด้านการออกจากราชการ 

3.72 

4.10 

3.87 

3.85 

3.61    

0.79 

0.65 

0.73 

0.74 

0.80 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวมเฉลี่ย 3.83 0.84 มาก 

 
จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคล ในภาพรวม 5 

ด้าน คือ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 

ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการออกจาก
ราชการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.83, S.D.= 0.74) ด้านที่มีระดับสภาพปัญหาเรียง
จากมากไปหาน้อย (1- 4) ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง มีระดับสภาพปัญหาสูงสุด อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.10, S.D.= 0.65) รองลงมา ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มี
ระดับสภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก (X = 3.89, S.D.= 0.73) ด้านวินัยและการรักษาวินัย มีระดับ
สภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก (X = 3.85, S.D.= 0.74) และด้านการวางแผนอัตราก าลังและการ
ก าหนดต าแหน่ง มีระดับสภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก(X = 3.72, S.D.= 0.79) ตามล าดับ ส่วน ด้าน
การออกจากราชการ มีระดับสภาพปัญหาต่ าสุด อยู่ในระดับมากเช่นกัน (X = 3.61, S.D.= 0.80) 
ระดับสภาพปัญหาทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 

2. สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคล แยกเป็นด้านและข้อ ใน 5 ด้าน คือ ด้านการวางแผน
อัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง  ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการออกจากราชการ มีผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล แสดงดังตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคล  
            แยกเป็นด้านและข้อ ใน 5 ด้าน (n=243) 
 

สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคล ระดับสภาพปัญหา 
X  S.D. ความหมาย 

ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง 
1. การประชุมวางแผนก าหนดอัตราก าลังของข้าราชการ
ร่วมกับบุคคลที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 
2. ขั้นตอนในการวางแผนก าหนดอัตราก าลังของข้าราชการ 
3. การก าหนดหน้าที่ค านึงถึงความสามารถและความ
เหมาะสมเป็นหลักส าคัญ 
4. การจัดท าแผนอัตราก าลั งเสนอต่อส านักงา
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5. การวางแผนพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่รองรับ
อนาคตในแต่ละปีและการจัดท าคู่มือ ต าแหน่งของบุคลากร
ที่ชัดเจน 
6. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ประวัติของบุคลากรที่มีอยู่ 
อย่างเป็นระบบและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
7. การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งที่ต้องการเพ่ิม/ลด 
เสนอต่อเขตพ้ืนที่และ สพฐ.   

3.71 
 

3.73 
3.88 

 
3.77 

 
3.45 

 
 

3.85 
 

3.66 

0.83 
 

0.81 
0.71 

 
0.79 

 
0.87 

 
 

0.73 
 

0.78 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 

เฉลี่ย 3.72 0.79 มาก 

ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
8. การแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรที่มี
ความสามารถและสมรรถนะ 
9. การก าหนดหลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือกและมีการ
ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับราชการตามต าแหน่งอย่าง
ชัดเจน 
10. การประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรครู ครูอัตราจ้าง
อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
11. การด าเนินการสอบคัดเลือกครูและครูอัตราจ้างอย่าง
โปร่งใสและประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าท างานอย่าง
รวดเร็ว 
12. การบรรจุ แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรง
กับลักษณะงานและทดลองปฏิบัติ งานในหน้าที่และ
ประเมินผล เป็นระยะ ต่อเนื่องและยุติธรรม 

4.05 
 

3.96 
 
 

4.10 
 

4.33 
 

 
4.20 

 

0.65 
 

0.69 
 
 

0.64 
 

0.61 
 

 
0.62 

 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

 
มาก 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ)  
 

สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคล ระดับสภาพปัญหา 
X  S.D. ความหมาย 

ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
13. การพิจารณาก าหนดค่าจ้าง เงินเดือน การเลิกจ้างและ
ก าหนดการโอน – ย้าย รับย้าย อย่างเหมาะสมเป็นธรรม  

3.97 0.69 มาก 
 

เฉลี่ย 4.10 0.65 มาก 

ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
14. การปฐมนิเทศบุคลากรที่เข้าท างานใหม่อย่างเป็น
ระเบียบและจัดพ่ีเลี้ยงช่วยให้ค าแนะน าและปรึกษา 
15. การวัดและประเมินผลหลังการปฏิบัติงานอย่างยุติธรรม
และปรับปรุงข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
16. การอนุญาตให้บุคลากรศึกษาต่อและจัดส่งเข้ารับการ
อบรม สัมมนาทางวิชาการด้านการบริหารงานบุคคล 
17. การจัดให้มีคณะกรรมการก าหนดเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและแจ้งให้ผู้รับการประเมินได้
รับทราบเป็นรายบุคคล  

3.81 
 

3.73 
 

3.98 
 

4.02 
 
 

0.75 
 

0.81 
 

0.68 
 

0.66 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

เฉลี่ย 3.89 0.73 มาก 

ด้านวินัยและการรักษาวินัย 
18. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยและสนับสนุน
บุคลากรที่รักษาวินัย เหมาะสมและเป็นธรรม 
19. การจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาในด้านระเบียบ
และวินัย 
20. การสร้างความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัย 
21. การเปิดโอกาสให้บุคลากรชี้แจงเมื่อเกิดข้อพิพาทและ
สามารถอุทธรณ์ค าสั่งทางวินัยของตนเอง 
22. การแต่งตั้งคณะกรรมการรับร้องทุกข์อย่างเป็นระบบ
และพร้อมให้ความช่วยเหลือและก าลังใจต่อบุคลากรอย่าง
เป็นธรรม 
23. การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวินัย 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน     

4.03 
 

3.61 
 

3.99 
 

4.06 
 

3.87 
 

 
3.56 

0.67 
 

0.83 
 

0.69 
 

0.66 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

0.75 
 

 
0.84 

 
เฉลี่ย 3.85 0.74 มาก 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
  

สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคล ระดับสภาพปัญหา 
X  S.D. ความหมาย 

ด้านการออกจากราชการ 
24. การมีระบบดูแลสวัสดิการหลังเกษียณอายุ 
25. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยว่าด้วย
คุณสมบัติและการขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติงาน  
26. การพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการตาม
ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ 
27. การแจ้งสิทธิประโยชน์ที่พึงมี พึงได้รับหลังออกจาก
ราชการ 
28. การให้ออกจากราชการของบุคลากรที่เจ็บป่วยร้ายแรง 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีสมรรถนะ 

3.27 
3.49 

 
4.16 

 
3.93 

 
3.18 

0.91 
0.85 

 
0.62 

 
0.71 

 
0.94 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

เฉลี่ย 3.61 0.80 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.83 0.74 มาก 

 
จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคล แยกเป็นด้านและ

ข้อ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาและการ
บรรจุแต่งตั้ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการ
ออกจากราชการ จากความคิดเห็นของกลุ่มบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 183 
เขต จ านวน 183 คน กลุ่มบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต จ านวน 42 คน 
และกลุ่มการบริหารแบบกระจายอ านาจ CLUSTER 18 เขต จ านวน 18 คน รวม 243 คน พบว่า 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.83, S.D.= 0.74)  โดยระดับสภาพปัญหาในแต่ละด้าน เรียงจาก
มากไปหาน้อย (1 – 4)  ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง มีระดับสภาพปัญหาสูงสุดอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.10, S.D.= 0.65) ประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ การด าเนินการสอบคัดเลือกครูและครูอัตราจ้าง
อย่างโปร่งใสและประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าท างานอย่างรวดเร็ว (X = 4.33, S.D.= 0.61) การ
บรรจุ แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับลักษณะงานและทดลองปฏิบัติงานในหน้าที่
และประเมินผล เป็นระยะต่อเนื่องและยุติธรรม (X = 4.20, S.D.= 0.62) การประชาสัมพันธ์รับสมัคร
บุคลากรครู ครูอัตราจ้างอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง (X = 4.10, S.D.= 0.64)  รองลงมา ด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีระดับสภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก (X = 3.89, S.D.= 
0.73) ประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่  การจัดให้มีคณะกรรมการก าหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างโปร่งใสและแจ้งให้ผู้รับการประเมินได้รับทราบเป็นรายบุคคล (X = 4.02, S.D.= 0.66)  การ
อนุญาตให้บุคลากรศึกษาต่อและจัดส่งเข้ารับการอบรม สัมมนาทางวิชาการด้านการบริหารงานบุคคล 
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( X = 3.98, S.D.= 0.68) การปฐมนิเทศบุคลากรที่เข้าท างานใหม่อย่างเป็นระเบียบและจัดพ่ีเลี้ยงช่วย
ให้ค าแนะน าและปรึกษา (X = 3.81, S.D.= 0.75) ด้านวินัยและการรักษาวินัย มีระดับสภาพปัญหา
อยู่ในระดับมาก  (X = 3.85, S.D.= 0.74) ประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่  การเปิดโอกาสให้บุคลากรชี้แจง
เมื่อเกิดข้อพิพาทและสามารถอุทธรณ์ค าสั่งทางวินัยของตนเอง (X = 4.06, S.D.= 0.66) การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยและสนับสนุนบุคลากรที่รักษาวินัย เหมาะสมและเป็นธรรม (X = 4.03, 
S.D.= 0.67) การสร้างความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย (X = 
3.99, S.D.= 0.69) และ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง มีระดับสภาพปัญหา
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.72, S.D.= 0.79) ประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่  การก าหนดหน้าที่ค านึงถึง
ความสามารถและความเหมาะสมเป็นหลักส าคัญ ( X = 3.88, S.D.= 0.71) การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประวัติของบุคลากรที่มีอยู่อย่างเป็นระบบและการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ( X = 3.85, 
S.D.= 0.73) การจัดท าแผนอัตราก าลังเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ( X = 
3.77, S.D.= 0.79) ตามล าดับ ส่วน ด้านการออกจากราชการ มีระดับสภาพปัญหาต่ าสุดอยู่ในระดับ
มากเช่นกัน ( X = 3.61, S.D.= 0.80) ประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ การพิจารณาอนุญาตการลาออกจาก
ราชการตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ( X = 4.16, S.D.= 0.62) การแจ้งสิทธิประโยชน์ที่พึงมี 
พึงได้รับหลังออกจากราชการ ( X = 3.93, S.D.= 0.71) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยว่า
ด้วยคุณสมบัติและการขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติงาน ( X = 3.49, S.D.= 0.85) ตามล าดับ 

   ขอเสนอแนะ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขอวิทยฐานะเชี่ยวชาญเกณฑ์การประเมิน 
สมรรถนะหลักของการปฏิบัติหน้าที่ตามสภาพจริง (หน้าที่หลัก) ด้าน 1, 2 ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 
ขึ้นไปและด้านผลงานวิชาการ ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป และน าด้าน 1, 2 มารวมกับ ด้าน 3 
และต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
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3. การเปรียบเทียบระดับสภาพปัญหา กับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม มีผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล แสดงดังตารางที่ 4.3 

 
 ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย การเปรียบเทียบระดับสภาพปัญหากับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  

       3 กลุ่ม จากการทดสอบค่าความแตกต่าง F- test (n = 243) 
 
 

 

ด้านสภาพปัญหา 

การเปรียบเทียบระดับสภาพปัญหากับความคิดเห็น  

 

F- test 

กลุ่ม 1 

กลุ่ม
ประถมศึกษา 

กลุ่ม 2 

กลุ่ม 

มัธยมศึกษา 

กลุ่ม 3 

กลุ่ม 
CLUSTER 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการ
ก าหนดต าแหน่ง   
2. ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง  

3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  

4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย  
5. ด้านการออกจากราชการ 

3.71 
 

4.10 
3.88 

 
3.84 
3.63 

0.77 
 

0.65 
0.75 

 
0.76 
0.79 

3.74 
 

4.13 
3.86 

 
3.85 
3.62 

0.74 
 

0.64 
0.74 

 
0.77 
0.79 

3.72 
 

4.12 
3.88 

 
3.84 
3.60 

0.76 
 

0.64 
0.75 

 
0.76 
0.81 

 

 

.000* 

 

* ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเปรียบเทียบระดับสภาพปัญหาการบริหารงาน
บุคคล กับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม จากการทดสอบค่าความแตกต่าง F-test พบว่าระดับ

สภาพปัญหากับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม มีความคิดเห็นในระดับสภาพปัญหาไม่แตกต่าง
กัน เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 

4. ความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
แสดงดังตารางที่ 4.4 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงประเด็นความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล (n=243) 
 

 
 

ล าดับ 

ความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล  
ประเด็น 

สภาพปัจจุบันปัญหา 
ประเด็น 

ความต้องการ 
ประเด็น 

แนวทางพัฒนา 
ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดแนวทางต าแหน่ง 

1. 
 
 
 

2. 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 

 
6. 
 
 
 

 

โ ร ง เ รี ย น ใ น สั ง กั ด ส่ ว น ใ ห ญ่
อัตราก าลังเกินเกณฑ์ เนื่องจากมี
พนักงานราชการช่วยสอน 

โรงเรียนขนาดเล็กอัตราก าลังเกิน
เกณฑ์ แต่ครูไม่ครบชั้น 

โรงเรียนบางโรงอัตราก าลังเกิน
เกณฑ์ แต่ขาดแคลนบางสาระ
โรงเรียนมีครูไม่ตรงตามวิชาเอก 

 
มีการวางแผนอัตราก าลัง ตามที่ 
สพฐ. สั่งการแต่ก็ยังแก้ปัญหา
ความขาดแคลนครูตามวิชาเอก
ไม่ได้  เนื่องจากครูที่คัดเลือกจาก
อัตราจ้าง/พนักงาน ไม่มีวิชาเอก
ทางการศึกษาตามที่ขาดแคลน 
 
 
หลักเกณฑ์ได้ก าหนดให้โรงเรียนมี
อัตราก าลังครูในเขตพ้ืนที่ได้แต่เม
น าเข้า  อ.ก.ค.ศ.เดิม  หรือ กศจ. 
ปัจจุบัน  จะไม่ผ่านการพิจารณา 

อัตราที่สงวนไว้ส าหรับนักเรียน
ทุนล่าช้ามากต้องรอ 2 ปี เกิน
เกณฑ์บรรจุไม่ได ้

สพฐ .  ควรรับ อัตราพนักงาน
ราชการคืน แล้วจัดสรรอัตรา
เกษียณ คืนให้ทั้งหมด  
 
โรงเรียนขนาดเล็ก ควรมีครูครบ
ชั้นเรียน 
การเกลี่ยอัตราก าลังครู 
 
 
ควรมีรางวัลล่อใจ หรือ มีสิ่งตอบ
แทนสรรหาบุคลากรตรงวิชาเอก  
มี ก า ร ส ร รห าบุ ค ล าก รล ง ใน
ต าแหน่งที่ว่างโดยเร็ว ทั้งต าแหน่ง
ครูผู้ช่วยและต าแหน่งผู้บริหารให้
วางแผนอัตราก าลังแบบปฏิบัติได้
จริง  ให้มีครูครบชั้น  มีครูตาม
วิชาเอกท่ีขาดแคลน 
สพฐ. ควรแจ้งระเบียบชัดเจน/
ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการ 

 
 
ควรปรับปรุ ง เกณฑ์ ให้  สพท. 
สามารถบริหารจัดการได้เอง และ
อัตราเกษียณให้สามารถใช้ได้
ทันที  

การจัดสรรอัตราเกษียณคืนโดยเร็ว 
 
 
 
โรงเรียนขนาดเล็ก ควรมีเกณฑ์
อัตราก าลังเฉพาะ 
การมีเกณฑ์หรือมีข้อตกลงเป็น
รางวัลส าหรับผู้สมัครใจในการ
เกลี่ยอัตราก าลัง 
การก าหนดอัตราก าลัง ต าแหน่งคร ู
การด าเนินการสรรหาบุคลากร
ต าแหน่งครูผู้ช่วย และการวางแผน
อัตราก าลังแบบปฏิบัติได้จริง  ให้มี
ครูครบชั้น  มีครูตามวิชาเอกที่ขาด
แคลน 
 
 
การปรับเกณฑ์โรงเรียนขนาดเล็ก/
โรงเรียนขนาดกลาง 
 
 
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศใน
ระดับจังหวัดวางแผนอัตราก าลังครู 
ร่วมกันในระดับ กศจ. 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

 
 

ล าดับ 

ความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 

ประเด็น 
สภาพปัจจุบันปัญหา 

ประเด็น 
ความต้องการ 

ประเด็น 
แนวทางพัฒนา 

ด้านการเกลี่ยอัตราก าลัง 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. 
 
 
 

9. 
 
 
 
 

10. 
 
 

 

ครูเกินเกณฑ์อยู่อ าเภอเมือง ไม่
สมัครใจเกลี่ยไปอยู่โรงเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์  เนื่องจากห่างไกล 
เดินทางไม่สะดวกและปลอดภัย 
การเกลี่ยพนักงานราชการไม่
สามารถท าได้ เนื่องจากเป็น
บุคคลในพ้ืนที่ โรงเรียนที่ เกิน
เกณฑ์บางโรงมีครูเกินบางสาระ
แต่ขาดแคลนครูในบางสาระไม่
สามารถเกลี่ยได ้
การเกลี่ย อัตราก าลั งครู เกิน
เกณฑ์ ไปยั ง โ ร ง เ รี ยนที่ ข าด
อัตราก าลังล่าช้ามากโรงเรียน
ขาดอัตราก าลังครู 
ต่ ากว่าเกณฑ์/ขาดในโรงเรียน
ขนาดใหญ่เกิน ขนาดเล็กซึ่งขาด
ในสาระหลักจึงไม่สามารถเกลี่ย
จากโรงเรียนขนาดเล็กไปให้
โรงเรียนขนาดใหญ่ได้ 
ไม่สามารถเกลี่ยอัตราก าลังใน
ระดับจังหวัดได้ เพราะติดเกณฑ์ 
ก ค ศ .  ไ ม่ ส า ม า ร ถ เ ก ลี่ ย
อัตราก าลั งครู ที่ มี ตั ว ได้  ซึ่ ง
ในทางปฏิบัติถ้าครูไม่ยื่นความ
ประสงค์ขอย้ายได้ถึงแม้จะมี
เกณฑ์ย้าย/เกลี่ยครู 

การเกลี่ยอัตราก าลังครูควรมี
รางวัลล่อใจมีสิ่งตอบแทนและ 
ต้องมีมาตรการที่ใช้กับครูได้ 
 
 
 
 
 
 
 
เกลี่ยอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ไป
ยั ง โ รง เรี ยนที่ ขาดครู ได้อย่ า ง
รวดเร็ว 
 
เกลี่ยให้มีครูครบชั้น ตามวิชาเอก
ที่ขาดแคลน 
 
 
 
ปรับเกณฑ์ ให้สามารถบริหารการ
เกลี่ยอัตราก าลัง 

มีเกณฑ์หรือมีข้อตกลงเป็นรางวัล
ส าหรับผู้ สมัคร ใจในการ เกลี่ ย
อัตราก าลัง และมีมาตรการส าหรับ
เกลี่ยอัตราก าลัง 
 
 
 
 
 
 
การเกลี่ยอัตราก าลังให้เป็นไปตาม
เกณฑ ์
 
 
การแจ้งระเบียบให้ชัดเจนและ
ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการ 
ที่แน่นอน ชัดเจน 
 
 
สพฐ. เป็นผู้ด าเนินการและปรับ
เกณฑ์ ให้สามารถบริหารการเกลี่ย
อัตราก าลังได้  เ พ่ือให้ เกิดความ
คล่องตัวยิ่งขึ้น  
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

 
 

ล าดับ 

ความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล  

ประเด็น 
สภาพปัจจุบันของปัญหา 

ประเด็น 
ความต้องการ 

ประเด็น 
แนวทางพัฒนา 

ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
12. 

 
 
 

 
13. 

โ ร ง เ รี ยนในสั งกั ดมี ต าแหน่ ง 
ผอ.รร. และรอง ผอ.รร. ว่าง
จ า น ว น ม า ก  แ ล ะ ส พ ป .  มี
ต าแหน่ง  ศน. และต าแหน่ ง
ครูผู้สอนว่างจ านวนมาก 

ไม่สามารถด าเนินการสรรหาได้
ตามบริบทของเขตพ้ืนที่  และ
หลักเกณฑ์จาก  ก.ค.ศ. การใช้
บัญชีรวมกับประถม มีปัญหาด้าน
วิชาเอกและความต้องการ 

 

สพฐ.ก าหนดปฏิทินการคัดเลือก
ครู การสอบแข่งขัน และการ
คัดเลือก ผอ.รร., รอง ผอ.รร. 
โดยเร็ว การออกข้อสอบ  
 
ให้แต่ละ กศจ. ด าเนินการ มี
กา รจั ดส ร ร งบประมาณให้
เพียงพอให้มีครูครบทุกชั้น และ
ครบวิชาเอก การสรรหาควรมี
หลักธรรมาภิบาลปรับหลักสูตร
การสอบคัดเลือกให้สอดคล้อง
กับความรู้ประสบการณ์และ
สัดส่วนคะแนนการประเมิน
ศักยภาพ 

กา รส ร รห า บุ ค ล าก ร ล ง ใ น
ต าแหน่งว่างโดยเร็ว โดยเฉพาะ
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
แล ะ ใ ห้ แ ต่ ล ะ สพป . / สพม .  
ด าเนินการสรรหาบุคลากรเอง 
การพัฒนาครูให้ครบทุกสาขา
วิ ช า เ อ ก ช่ ว ง ปิ ด ภ า ค เ รี ย น 
ปรับปรุ งหลั กสู ตรการสอบ
คัดเลือกฯ ให้สอดคล้องกับ
ความรู้ ประสบการณ์ที่ ต้ อ ง
น าไปใช้จริงของต าแหน่งครู
ผู้ ช่ ว ย เ พ่ิ ม สั ด ส่ ว น ค ะแ น น
ประเมินศักยภาพให้สูงกว่าเดิม 
 

 
จากตารางที่  4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน

บุคคล ใน 3 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นสภาพปัจจุบันของปัญหา ประเด็นความต้องการ และประเด็น
แนวทางพัฒนาใน 3 ด้าน คือ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดแนวทางต าแหน่ง  ด้านการ
เกลี่ยอัตราก าลังครู  ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งครู พบว่า ประเด็นส าคัญที่สามารถสรุปผลของ
ความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและการวางแผนอัตราก าลังสู่การขับเคลื่ อน
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ใน 2 ด้านส าคัญ คือ ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการ
วางแผนอัตราก าลังครู ดังนี้ 

1. ด้านการบริหารงานบุคล 
    การบริหารงานบุคคล มีประเด็นเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเป็น

แนวทางส าคัญของการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคมีประเด็นส าคัญ ได้แก่ แนวทางการจ้าง
อัตราจ้าง และเลือกสรรต าแหน่งพนักงานราชการ การปรับปรุงเกณฑ์การสรรหา เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย การปรับปรุงเกณฑ์การสรรหาข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2)  การปรับปรุงเกณฑ์ 
การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานบุคคล  และ
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ระเบียบวิธีการขอจัดตั้ง อ.ก.ค.ศ. ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมทั้ง การปรับปรุง
หลักเกณฑ์การเสนอขอวิทยฐานะช านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ  

2. ด้านการวางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
    การวางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่เป็นประเด็นสู่การ

ปฏิบัติและสอดคล้องสภาพจริง ทั้งสภาพความต้องการและแนวทางการพัฒนา มีประเด็นส าคัญ คือ 
การวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง การเกลี่ยอัตราก าลัง ด้านการสรรหาบรรจุแต่งตั้งครู 
ซึ่งสามารถสรุปในองค์ประกอบของประเด็น ทั้ง 3 ประเด็น ดังนี้ 

    2.1. การวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง 
          การปรับหลักเกณฑ์ของ กคศ. โดยระดับประถมให้มีครูครบชั้นเรียน มัธยมให้มีครู

ครบทุกกลุ่มสาระ มีครูสายงานสนับสนุนเพ่ือช่วยท างานธุรการ งานการเงินหรืองานอ่ืนๆ มีการคืน
อัตราเกษียณ 100% การวางแผนอัตราก าลังในระยะสั้น ระยะยาว เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังมี
ประสิทธิภาพ เกณฑ์การค านวณอัตราก าลังเป็นไปตามสภาพปัจจุบัน แก้ไขหลักเกณฑ์การเกลี่ย
อัตราก าลังตาม ว.19 การสร้างขวัญและก าลังใจ การวางแผนอัตราก าลังที่สามารถปฏิบัติการได้จริง
และสอดคล้องกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

    2.2 การเกลี่ยอัตราก าลังครู 
          การปรับเกณฑ์การคิดอัตราก าลังและการเกลี่ยอัตราก าลัง การสร้างแรงจูงใจให้กับ

ครูที่อยู่โรงเรียนและความดีความชอบ  การก าหนดแนวทางการบริหารอัตราก าลัง และมีมาตรการ
บริหารจัดการในการเกลี่ยอัตราก าลังที่ชัดเจนเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และการปรับหลักเกณฑ์ที่
สามารถบริหารการเกลี่ยอัตราก าลังได้และปรับเกณฑ์การค านวณอัตราก าลังครูใหม่ มีเกณฑ์ที่ก าหนด
ที่เอ้ือกับสภาพพ้ืนที่แต่ละภูมิภาคมิใช่ใช้เกณฑ์ กคศ.ที่ก าหนดเปลี่ยนไปเพ่ือให้กับพวกพ้อง การเกลี่ย
ให้มีครูครบชั้นตามวิชาเอกท่ีขาดแคลน 

    2.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
                    การสอบแต่ละครั้งให้สามารถคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถตรงความต้องการ
วิชาเอกและการปรับปรุงหลักสูตรการสอบคัดเลือกให้สอดคล้องกับความรู้ประสบการณ์ที่น าไปใช้จริง
ในต าแหน่งครูผู้ช่วย และการสรรหาควรมอบอ านาจให้ สพท. เป็นผู้ด าเนินการ ปรับปรุงการออก
ค าสั่งที่มอบอ านาจให้ ผอ.เขต ออกค าสั่งทุกต าแหน่งทุกวิทยฐานะเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว สะดวก
และมีความโปร่งใส  
 
การวิเคราะห์การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานบุคคลสู่การ
ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 
 

การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน จากการศึกษาเอกสารแบบเชิงลึก(Documentary) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

การสอบถามกับกลุ่มบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต จ านวน  183 คน 
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กลุ่มบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต จ านวน 42 คน และกลุ่มการบริหาร
แบบกระจายอ านาจ CLUSTER  18 เขต จ านวน 18 คน รวม 243 คน มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ดังนี้ 
1. การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงดังแผนภูมิภาพ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
แผนภูมิภาพ 4.1 : ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 

การก้าวทัน 

การเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยี  

ความพอดีและ
เหมาะสม 

ความรับผิดชอบ 

ความรู้ สมรรถนะ 

คุณธรรม 

การเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยี 

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ

บริหารงานบุคคลสู่การ
ขับเคลื่อนปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาค
อย่างย่ังยืน 

1. ด้านระบบหลักการ กระบวนการ ศูนย์เครือข่าย การ
ประสานงาน การสร้างสรรค์งาน ก ากับดูแลติดตาม  
2. ด้านภาวะผู้น า แหล่งองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
3. ด้านความมีเอกภาพและความเข้าใจเห็นพ้องต้องกัน  
4. ด้านการแบ่งปันทรัพยากรและการส่งเสริมสนับสนุน  
5. ด้านการท างานเป็นทีมและการฝึกอบรม  
6. ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และการใช้อ านาจ  
7. ด้านความรับผิดชอบ  
8. ด้านกลยุทธ์และความยั่งยืน 

ภายใต้กรอบการยืดหยุ่นและขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องที่มีดุลยภาพ
Flexible & Dynamic of Equilibrium. 

 

การบูรณาการ  
(Integration) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 
Area - Function - Participation - Personnel base. 

 

1. ร่วมรู้และร่วมทราบ  
(Appreciation and Understanding) 

 2. ร่วมคิดและร่วมพัฒนา  
(Influence and Development) 

3. ร่วมปฏิบัติและร่วมประเมินผล  
(Action and Evaluation)  

 

 
ธรรมาภิบาลและ

เอกภาพ 
ภาวะการน าและ

ภาวะผู้น า 
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          จากแผนภูมิภาพ 4.1 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อน
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน คือ รูปแบบโครงสร้าง องค์ประกอบและกลยุทธ์การบริหาร
จัดการเชิงระบบในด้านความรู้  ความสามารถ ทักษะกระบวนการและการปฏิบัติงาน การก ากับ
ติดตาม ตรวจสอบ ในมิติเชิงนโยบาย มิติความสามารถ มิติบุคลากร มิติการบริหารจัดการ มิติการ
พัฒนา มิติการปฏิบัติการในหลักบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาของความยืดหยุ่นและการขับเคลื่อน
อย่างต่อเนื่องที่มีดุลยภาพ ภายใต้กรอบ: Area  - Function - Participation - Personnel base ดังนี้ 

        1. การร่วมรู้และร่วมทราบ (Appreciation and Understanding) คือ การท าให้

บุคลากรยอมรับชื่นชม (Appreciate) การรับรู้และเข้าใจร่วมกัน ท าให้เกิดพลังร่วมของความส าเร็จ 

ความคิดสร้างสรรค์ การมองการณ์ไกล การมองภาพกว้าง การมีวิสัยทัศน์ (Vision) และเมื่อน า

วิสัยทัศน์ของแต่ละส่วนฝ่ายมารวมกันกลายเป็นวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) หรือ อุดมการณ์ร่วม 

(Shared Ideal) มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน   

        2. การร่วมคิดและพัฒนา (Influence and Development) คือ การใช้ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ที่มีอยู่มาก าหนดวิธีการเชิงรุกของยุทธศาสตร์ (Strategy) ท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ร่วม หรือ 

อุดมการณ์ร่วมทีไ่ด้วิธีการส าคัญที่กลุ่มได้เห็นพ้องต้องกันที่จะน าไปสู่การพัฒนาและความส าเร็จ  
        3. การร่วมปฏิบัติและประเมินผล (Action and Evaluation) คือ การน าวิธีการส าคัญ

มาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การก าหนดข้อผูกพันเฉพาะตัว (Commitment) เพ่ือ

การควบคุม (Control) น าไปสู่การบรรลุผลของเป้าหมายที่ร้อยรัดอุดมการณ์ร่วมกันอย่างมีศักยภาพ 

        หลักประสิทธิภาพของการบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาในกระบวนการบริหารงาน 
คือ การสร้างความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การรู้จักคิดมองเห็นพลวัตการเปลี่ยนแปลง 
ความสามารถวิเคราะห์เหตุปัจจัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จากการสร้าง
ความร่วมมือทุกภาคส่วน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การรู้จัก
สร้างความสัมพันธ์ ร่วมมือช่วยเหลือและแบ่งปันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย การสร้างค่านิยมให้มีความรู้
และมีธรรมาภิบาล การเรียนรู้เพ่ือแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง การสร้างความสมดุล มั่นคง มั่งคั่ง 
พอเพียงและยัง่ยืน การวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การมุ่งบริหารจัดการ
เชิงระบบ การยึดพื้นที่และบุคลากรเป็นศูนย์กลางพัฒนาในองค์ประกอบทีส่ าคัญ ได้แก่   

       1. ด้านระบบหลักการ กระบวนการ ศูนย์เครือข่าย การประสานงาน การสร้างสรรค์
งาน การก ากับดูแล ติดตาม  

           1.1 ระบบหลักการและกระบวนการ (Concept and Process Systems)คือ
กระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายตามนโยบายและภารกิจ โดยอาศัยความสามารถใน
กระบวนการบริหารงานบุคคลไปสู่ความส าเร็จ (Execution) การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Share Ideas) การ
ค านึงถึงประโยชน์ในระยะยาว การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ บนพ้ืนฐานความเชื่อใจและสายใย
แห่งความผูกพัน วัฒนธรรมตนเอง การพัฒนายึดพ้ืนที่ ความสามารถยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี รับอย่างมี
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คุณค่า การตกผลึกทางความคิด การมองปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน การพัฒนาสมรรถนะให้มีความ
มั่นคง มั่งค่ัง พอเพียง ยั่งยืน       

            1.2 ด้านศูนย์เครือข่าย (Center) คือ การบริหารงานบุคคลที่มีจิตใจและวัฒนธรรม 
(Morals and Cultural) ของระบบคุณค่าและความไว้วางใจที่เกิดขึ้นในเงื่อนไขส าคัญ คือ การสร้าง
บรรทัดฐานแบบพึ่งพาอาศัยกันที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานและกฎเกณฑ์ กติกาของความสัมพันธ์แบบเท่าเทียม
การพัฒนากระบวนการและการขัดเกลาเพ่ือให้บรรทัดฐานเป็นที่ยอมรับ การสร้างเครือข่าย 
(Networks) ที่บุคคลมาสัมพันธ์กันทั้งความสัมพันธ์แบบวิสาสะ (Association) และความสัมพันธ์
แบบแนวราบของความร่วมมือ (Cooperation) ในการพัฒนาอย่างเป็นระบบที่มุ่งผลส าเร็จของงาน
(Achievement Emphasis) การมีอิสระในการคิดและการด าเนินการ การวางแผนอย่างรอบคอบ ใน
การบริหารจัดการ การมีภูมิคุ้มกันในความเสี่ยงและมีแผนส ารองเป็นทางเลือกเพ่ือให้นโยบายและการ
พัฒนาไดข้ับเคลื่อน (Driver) อย่างต่อเนื่อง (Dynamics) สู่เป้าหมายประโยชน์สูงสุด (Use Best) 

             1.3 การประสานงาน (Co-ordination) คือ ความร่วมมือ การร่วมใจท างานเป็น
ทีม ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนฝ่ายในการพัฒนาหรือด าเนินกิจกรรม การรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่าง
ชาญฉลาด และการพัฒนาสมรรถนะตนเองให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเป็นเกราะคุ้มกัน  

            1.4 การสร้างสรรค์งาน (Creatively) คือ ความสามารถที่ผลึกพลังสร้างสรรค์งาน 
ในการปฏิบัติการตามภารกิจให้เกิดจิตส านึกสาธารณะและความไว้วางใจ ในการสร้างระบบการ
บริหารจัดการ การรักษาความสมดุล การเกิดเป็นคุณค่าทางความเชื่อร่วมกันจนน าไปสู่ระบบคุณค่า
ทางวัฒนธรรมทีเ่ป็นวัฒนธรรมองค์กร การบูรณาการและการจัดการระบบโครงสร้างอย่างเป็นขั้นตอน
ต่อเนื่องอย่างเป็นพลวัต (Dynamics) ด้านภูมิปัญญา (Wisdoms) การเรียนรู้ที่สามารถท าได้ปฏิบัติ
ได้  และมีศักยภาพ (Potentials) สู่สมรรถนะแห่งตน (Safe- Competency)  

           1.5 การก ากับดูแลและติดตาม (Controlling) คือ การตรวจสอบและประเมินผล

การปฏิบัติงานจากการใช้อ านาจอย่างมีศิลปะ การให้ค าปรึกษาและการให้ความร่วมมือเพ่ือพัฒนางาน
ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด ได้อย่างเหมาะสมคุ้ม สามารถต่อยอดในการพัฒนาให้เกิด
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

       2. ด้านภาวะผู้น า แหล่งองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
           2.1 ภาวะผู้น า (Leaders Ship) คือ ความสามารถในการน าบุคลากรให้ปฏิบัติงาน

ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน การสร้างพันธะสัญญาต่อวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน การริเริ่มและจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลง การปรับปรุงการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  การจัดล าดับ
ความส าคัญของงาน แผนงาน การบริหารจัดการ การควบคุมและประสานการปฏิบัติงาน การกระตุ้น
และการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในวงกว้าง การปฏิบัติตนเป็นตัวแบบ การมีจิตส านึก ความรอบรู้
และความสามารถบนพ้ืนฐานของการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างพลังสร้างสรรค์ การมี
มโนภาพ การเป็นผู้มีวิจารณญาณที่ดี การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง การสร้างความคิดใหม่เชิง
สติปัญญาและความเชื่อถือได้ ความซื่อสัตย์สุจริต เข้าใจและเข้าถึงงาน การมีทักษะและบุคลิกภาพที่
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จะก่อให้เกิดผลลัพธ์และสนับสนุนบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ในองค์ประกอบที่ส าคัญ 
ได้แก่  ทักษะการบริหารงานและการด าเนินการ หรือการแผนงาน (Conceptual Skill) ทักษะความ

รับผิดชอบ ทักษะมนุษย์สัมพันธ์ (Human/ Relations Skill)  ทักษะเทคนิควิธีการจัดการความรู้และ

ความสามารถ (Technical Skill)และทักษะคุณธรรมจริยธรรม (Moral Skill) ที่มีสมรรถนะของความ

เป็นผู้น า ได้แก่ 
                1) สมรรถนะความรู้ในอาชีพทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ (Professional and technical 

knowledge Competence) คือ ความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 

       2) สมรรถนะในการพัฒนา (Development Competence) คือ ความรู้ 

ความสามารถในการพัฒนาตนเอง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
       3) สมรรถนะในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Ability to manage change 

Competence) คือ การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้นกับบุคลากร (Workforce Characteristics) และเทคโนโลยี (Technology) ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ

เพ่ือให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
       4) สมรรถนะในการบูรณาการ (Integration Competency) คือ การน า

ทรัพยากร (Resource) และความรู้ด้านต่างๆ มาบูรณาการและใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือให้การบริหาร

จัดการและพัฒนาเกิดประโยชน์สูงสุด 
         2.2 แหล่งองค์ความรู้ (Locational Knowledge) คือ การพัฒนายึดพ้ืนที่เป็นหลัก

และใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีเป็นศูนย์กลางพัฒนา การใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้และการ
จัดการร่วมกัน การพัฒนางานที่หลากหลายเพ่ือเป็นทางเลือก  การสร้างเสริม“คุณธรรมจริยธรรม”
และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ”  อย่างรอบด้าน การให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วม การพัฒนาเศรษฐกิจ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ การมศีูนย์การเรียนรู้อย่างครบวงจรเพื่อการพัฒนาทักษะ ความสามารถ
และสรรถนะของบุคลากร การใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) และการสร้างสรรค์งาน 

(Creativity)  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) อย่างมีประสิทธิภาพ 

         2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning to be) คือ การระดมสมองท าให้ตกผลึกทาง

ความคิด การมองภาพกว้างและลึกจากการคิดสิ่งใหม่ในวิธีการและกระบวนการท างานทั้ง ระบบ
ความรู้  ระบบการจัดการ ที่ผ่านกระบวนการขัดเกลาและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องและ
กลมกลืนกบัวิถีภายในเพื่อจัดระเบียบ สร้างส านึกในประชาสังคมน าไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
(Paradigm Shift) การสร้างบรรทัดฐานแบบพ่ึงพาอาศัย (Norms of Reciprocal) การมีธรรมาภิบาล

ในการบริหารงานที่น ามาสัมพันธ์ (Networks of tenement) แบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาใน

ลักษณะการร่วมรู้ การร่วมคิด การร่วมสร้าง การร่วมปฏิบัติและการร่วมด าเนินการที่อาศัยจิตส านึก
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สาธารณะภายใต้ระบบการจัดการที่เกิดจากความร่วมมือ การสร้างศักยภาพในการปรับตัวการ
บริหารงานที่สามารถหลอมรวมในการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ 

    3. ด้านความมีเอกภาพและความเข้าใจเห็นพ้องต้องกัน 
       3.1 ความมีเอกภาพ (Unity) คือ การบริหารจัดการทั้งด้านโครงสร้าง รูปแบบ วิธีการ

ด า เนิ นงานเ พ่ือผลรวมและการ เชื่ อม โยงส่ วนต่ างๆ ให้ มาสั ม พันธ์ จากการแบ่ ง ง านกัน
ท า (Specialization) และเน้นถึงความส าคัญที่ว่าอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบต้องเท่ากัน คือ 

ความเป็นระเบียบ ความมั่นคง ความคิดริเริ่มและสามัคคีที่มีคุณลักษณะพร้อมทางความสามารถ 
เทคนิคในการท างานและประสบการณ์ต่าง ๆ   
       3.2 ความเข้าใจเห็นพ้องต้องกัน (Understanding) คือ การเกิดพลังอยากเห็น

ความส าเร็จในอนาคต การใช้จินตนาการที่ไม่ถูกจ ากัดด้วยปัจจัยและสถานการณ์ต่างๆ ท าให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ คือ การจินตนาการ (Imagination) ที่ช่วยให้เกิดวิสัยทัศน์ (Vision) และเมื่อน า

วิสัยทัศน์ของแต่ละคนมารวมกันก็จะยิ่งมีพลังมากข้ึน กลายเป็นอุดมการณ์ร่วม (Shared Ideal) 

    4. ด้านการแบ่งปันทรัพยากรและการส่งเสริมสนับสนุน 
      4.1 การแบ่งปันทรัพยากร (Share Resources) คือ การแบ่งปันความรู้และทรัพยากร 

หรือสิ่งที่สามารถให้แก่ผู้อ่ืนได้และเป็นประโยชน์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจจะช่วยให้ภารกิจและให้พร้อม
ของข้อมูลที่ช่วยให้ส าเร็จประโยชน์ ทั้งความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) พฤติกรรม (Behavior) 

ความสามารถ หรือ สมรรถนะ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานและทัศนคติที่ดี ความรักและผูกพันต่อกัน 
(Engagement) และความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) การพัฒนาที่ก่อให้เกิดสมรรถนะ 

(Competency) และขีดระดับความสามารถ 

        4.2 การส่งเสริมและสนับสนุน (Supporting) คือ การท าให้เกิดความเป็นธรรมใน
สภาพการงาน การสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร การใช้ระบบคุณธรรม (Merit Systems) 

หรือการใช้ระบบความรู้ ความสามารถเป็นหลักในการท างาน การจัดสภาพการท างาน (Working 

Condition) ให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภาพนอก การให้ความส าคัญ

แก่บุคลากร การเห็นคุณค่าในทุกมิติจะท าให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในงานและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ การให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมทีเ่ปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ การยอมรับและเชื่อมั่นในความสามารถของบุคลากร 

    5. ด้านการท างานเป็นทีม การฝึกอบรม 
        5.1 การท างานเป็นทีม (Teams) คือ การท างานร่วมกันอย่างประสานเพ่ือให้เกิด

ผลส าเร็จ เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ (3P) ได้แก่ มี

วัตถุประสงค์ (Purpose) ชัดเจน การจัดล าดับความส าคัญ (Priority) ในการท างาน และผลการ

ท างาน (Performance) ในขอบข่ายที่รับผิดชอบสู่เป้าหมายและเป็นประโยชน์สูงสุด  
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        5.2 การอบรม (Training) คือ การส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้รอบด้าน 

ความสามารถ ความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติ พฤติกรรมที่ดี ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในการท างานที่ดีข้ึน  

    6. ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การใช้อ านาจ 
       6.1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) คือ ภาวะที่ท าให้

เกิดความส าเร็จ หรือความสามารถที่ท าให้เกิดผล การมีระเบียบขั้นตอนในการท างานและระบบการ
ตรวจสอบ การผลิตผลงานที่มีคุณภาพเกิดผลส าเร็จสามารถน ามาปฏิบัติได้จริง บรรลุเป้าหมาย  

       6.2 การใช้อ านาจ (Empowers) คือ ศักยภาพด้านความสามารถที่มีอิทธิพลเหนือ
พฤติกรรมหรือผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้อ่ืน ผู้น าต้องรู้จักแสวงหาอ านาจ จ าเป็นต้องรู้ว่า อ านาจ
คืออะไร อยู่ที่ไหน หามาได้อย่างไร ใช้อย่างไร รักษาอย่างไร การใช้อ านาจที่ดีหรือบารมี ผู้น าจะต้อ ง
ใช้อ านาจที่มีอยู่อย่างชาญฉลาด มีเหตุผลและประสิทธิภาพ จะท าให้การบริหารงานบุคคลมีอ านาจ
และพลังมากข้ึน สามารถท าภารกิจที่ยากได้ส าเร็จ การสร้างแรงจูงใจเชิงรุก  

    7. ด้านความรับผิดชอบ (Responsibility)  

        การที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ความพร้อมรับผิด ซึ่งเป็น
คุณสมบัติหรือทักษะที่แสดงออกเพ่ือเป็นตัวชี้การได้รับมอบหมายภารกิจที่จะน าไปสู่การปฏิบัติการ
และพัฒนาทางการศึกษาอย่างมีศักยภาพ  

    8. ด้านกลยุทธ์ ความยั่งยืน 
       8.1 กลยุทธ์ (Strategies) คือ การบริหารจัดการที่เป็นระบบยุทธศาสตร์ส าคัญ 3 ระบบ 

(RMD) ได้แก่ ระบบเสาะหาคน(R – Recruitment) เป็นการออกแบบและจัดการการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการเสาะหาคนที่ “ใช่” คือคนดี คนเก่ง หรือเรียกว่า 
บุคลากรที่เป็นเลิศ (Talent) ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น การวางแผนที่เหมาะสม  การ

สรรหาและคัดเลือกบุคลากร  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ระบบรักษาคน (M – Maintenance) เป็น

การบ ารุงรักษาระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคัญกับการรักษาคนดี มีการสร้าง
สภาพแวดล้อมในองค์กรเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตในการท างาน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น 
การสร้างระบบคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน และการจัดระบบผลตอบแทนที่เป็นธรรม ความ
เจริญเติบโตในต าแหน่งหน้าที่การงาน ระบบพัฒนาคน (D – Development) เป็นการปรับปรุงการ

พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรให้มีขีดความสามารถอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้คู่คุณธรรม ท าให้
องค์กร มีภูมิคุ้มกันที่ดี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก กลยุทธ์ในลักษณะที่
เรียกว่าสมรรถนะ (Competency) ได้แก่ กลยุทธ์การมีวินัยในตัวเอง (Self-Discipline Strategic) 

และกลยุทธ์ทักษะวิเคราะห์ (Analytical Skill Strategic) กลยุทธ์วิญญาณผู้น า(Entrepreneurial 

Concept Strategic) กลยุทธ์การบูรณาการที่สอดคล้องและเหมาะสมตามสภาพจริง (Integration of 

According and Suitability on  State is TRUE Strategic) กลยุทธ์การขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 
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(Dynamics Driving Strategic) กลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking Strategic) กล

ยุทธ์ความคิดเชิงรุก (Proactive Thinking Strategic) กลยุทธ์ความสามารถในการจัดการอารมณ์ 

(Emotional Quotient Strategic) กลยุทธ์ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology 

Strategic) กลยุทธ์การปรับตัวก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Translation Chang Strategic)  กลยุทธ์

ทักษะความรู้อย่างรอบด้าน (Round Side, Skills& Knowledge  Strategic) กลยุทธ์องค์ความรู้ที่

เป็นภูมิปัญญา (Wisdoms Knowledge Strategic) กลยุทธ์การมีส่วนร่วม(Corporative Strategic) 

รวมทั้งกลยุทธ์วัฒนธรรมองค์กร (Organizing Cultural Strategic)  

                  8.2 ความยั่งยืน (Sustainable) คือ การมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การมีระบบของ

การจัดการและการก าหนดคุณลักษณะของต าแหน่งงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เพ่ือให้มั่นใจว่าจะมี
บุคลากรที่มีคุณสมบัติ และอัตราก าลังที่เพียงพอต่อการด าเนินงาน ได้แก่            

              1) การรักษาความเป็นเลิศในการด าเนินงาน มุ่งเน้นกลยุทธ์การเสริมจุดแข็งใน
การเป็นผู้น าด้านคุณภาพและการบริหาร การใช้เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และการพัฒนา
กระบวนการท างาน การควบคุมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งปรับกลยุทธ์การด าเนินงานด้วยความ
รอบคอบ อย่างเหมาะสม บริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุมเพ่ือการเติบโต อย่างมั่นคงยั่งยืน 

               2) การวิจัยและพัฒนาที่สร้างคุณค่า มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) ที่มีคุณค่าและคุณภาพ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมสังคมที่ยั่งยืน 
              3) การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างรวดเร็วที่สอดคล้องกับสถานการณ์ เป็นปรับตัว

อย่างรวดเร็ว เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยความไม่แน่นอน บริหารจัดการอย่างรอบคอบ 
และบริหารกระจายความเสี่ยง โดยเพิ่มความหลากหลาย มีฐานะที่แข็งแกร่งและมั่งคงยิ่งขึ้น 

              4) การพัฒนาบุคลากร ที่มุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม การปลูกฝังวัฒนธรรมการ
เป็นองค์กรนวัตกรรม การคิดนอกกรอบ การกล้าแสดงความคิดเห็น เปิดใจรับฟัง ส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพ่ือฝึกฝนทักษะ เพ่ิมพูนศักยภาพ 

              5) การเคารพสิทธิและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม การกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตาม
หลักการสิทธิมนุษยชน และมาตรฐานสากล การพิจารณาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
               6) การแบ่งปันองค์ความรู้ในการจัดการองค์ความรู้ (KM: Knowledge 

Management) ที่มีอยู่ทั้งจากภายในและภายนอก เพ่ือการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

(Learning Organization) และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติเกิดพฤติกรรม

ที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมเฉพาะแห่งตน 
การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา

ในภูมิภาคอย่างยั่งยืนเป็นกระบวนการพัฒนาที่มีเอกภาพ สามารถน าไปใช้ปฏิบัติการได้จริงและมี
ประสิทธิภาพที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ 3 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 
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2. ความเหมาะสมของการพัฒนา ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการกระจายอ านาจและการขับเคลื่อน 
ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม ด้านการบริหารก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ทศวรรษที่ 3 ด้านการน าไปใช้สู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทศวรรษที ่3 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

    2.1 ความเหมาะสมของการพัฒนาในภาพรวม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการกระจายอ านาจและ
การขับเคลื่อน ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม ด้านการบริหารก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ทศวรรษท่ี 3 ด้าน
การน าไปใช้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทศวรรษที ่3 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของการพัฒนา  
            ในภาพรวม 4 ด้าน (n=243) 

ล าดับที่ ความเหมาะสมของการพัฒนาประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อน

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างย่ังยืน 

ระดับความเหมาะสม 

X  S.D. ความหมาย 

1 

2 

3 

4 

ด้านการกระจายอ านาจและการขับเคลื่อน 

ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม 

ด้านการบริหารก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ทศวรรษที่ 3 

ด้านการน าไปใช้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมใน
ทศวรรษที ่3 

4.25 

4.24 

4.27 

4.26 

0.69 

0.70 

0.67 

0.68 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวมเฉลี่ย 4.25 0.69 มาก 

 
จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ความเหมาะสมของการพัฒนา ในภาพรวม 4 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการกระจายอ านาจและการขับเคลื่อน ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม ด้านการบริหารก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงสู่ทศวรรษที่ 3 ด้านการน าไปใช้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทศวรรษที่ 3 พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, S.D.= 0.69) ด้านที่มีระดับความเหมาะสมเรียงจากมากไปหา
น้อย (1-3) ด้านการบริหารก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ทศวรรษที่ 3 มีระดับความเหมาะสมสูงสุด อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.27, S.D.= 0.67) รองลงมา ด้านการน าไปใช้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมใน
ทศวรรษที่ 3 มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 4.26, S.D.= 0.68) ด้านการกระจาย
อ านาจและการขับเคลื่อน มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 4.25, S.D.= 0.69) ตามล าดับ 
ส่วน ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม มีระดับความเหมาะสมต่ าสุด อยู่ในระดับมาก  (X = 4.24, S.D.= 
0.70) ระดับความเหมาะสมของการพัฒนาทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2  

        2.2 ความเหมาะสมของการพัฒนา แยกเป็นรายด้านและข้อใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
กระจายอ านาจและการขับเคลื่อน ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม ด้านการบริหารก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่
ทศวรรษที่ 3 ด้านการน าไปใช้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทศวรรษที่ 3 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
แสดงดังตารางที่ 4.6 



148 
 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของการพัฒนา  
            แยกเป็นรายด้านและข้อ ใน 4 ด้าน (n=243) 
 

ความเหมาะสมของการพัฒนาประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคอย่างย่ังยืน 

ระดับความเหมาะสม 
X  S.D. ความหมาย 

ด้านการกระจายอ านาจและการขับเคลื่อน 
1. การมโีครงสร้างการบริหารงานบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้ 
2. การก าหนดบทบาทและหน้าที่ค านึงถึงความสามารถและ 
ความเหมาะสมเป็นหลักส าคัญ 
3. กระบวนการบริหารเน้นการกระจายอ านาจที่มีเอกภาพ 
และบูรณาการได้อย่างยืดหยุ่นและต่อเนื่อง 
4. การตัดสินใจในรูปองค์คณะสร้างเสริมแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานตามอ านาจและหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. การส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและการ
ก ากับติดตาม ประเมินผลทีมุ่่งผลส าเร็จเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.25 
4.28 

 
4.26 

 
4.22 

 
4.24 

 

0.69 
0.66 

 
0.67 

 
0.72 

 
0.70 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

เฉลี่ย 4.25 0.69 มาก 

ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม 
6. การสร้างเสริมทุกภาคส่วนร่วมมือในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
7. การเน้นการประสาน สนับสนุนและปรึกษาหารือ โดย
ผ่านกระบวนการปฏิบัติงานเป็นทีม 
8. การเปิดโอกาสให้ทุกส่วนฝ่ายวางแผนปฏิบัติงานเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรอย่างแท้จริง 
9. การประสานพลังริเริ่มสร้างสรรค์ลักษณะพหุภาคี 
10. กระบวนการบริหารงานเน้นการร่วมรู้ การร่วมคิด การ
ร่วมสร้าง การร่วมปฏิบัติและการร่วมประเมินผล 

4.26 
 

4.23 
 

4.20 
 

4.25 
4.27 

 

0.69 
 

0.71 
 

0.73 
 

0.69 
0.67 

 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
เฉลี่ย 4.24 0.70 มาก 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ)  
 

ความเหมาะสมของการพัฒนาประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคอย่างย่ังยืน 

ระดับความเหมาะสม 
X  S.D. ความหมาย 

ด้านการบริหารก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ทศวรรษที่ 3 
11. การให้อิสระทางความคิดแก่คณะท างานและบุคลากร
เพ่ือให้เกิดงานสร้างสรรค์ 
12. การท างานและมาตรฐานที่โปร่งใสตามหลักการ
บริหารงาน 
13. การสร้างเสริมการมีจิตสาธารณะ ภาวะผู้น าและวุฒิ
ภาวะในการบริหารงาน 
14. การใช้หลักคุณธรรมบริหารจัดการอย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน 
15. การวางแผน และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่เป้าหมาย
ส าคัญ 

4.27 
 

4.25 
 

4.24 
 

4.29 
 

4.28 

0.67 
 

0.69 
 

0.70 
 

0.65 
 

0.66 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

เฉลี่ย 4.27 0.67 มาก 

ด้านการน าไปใช้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทศวรรษที่ 3 
16. การส่งเสริมและสนับสนุนต่อการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศและพันธกิจของการบริหารงานบุคคล 
17. การบริหารจัดการเชิงระบบและพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงานที่สามารถน าไปใช้ได้จริงและมีประสิทธิผล 
18. การน าแผนยุทธศาสตร์ไปใช้วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
สภาวะคุกคามเพ่ือการแก้ไข พัฒนา ทั้งระยะสั้น ระยะยาว
ที่มีประสิทธิภาพก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
19. การสร้างความสมดุล มั่นคงจากการวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมอย่างมีสมรรถนะ 
20. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแห่ง
ตนสู่การพัฒนาและบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืน 

4.26 
 

4.28 
 

4.25 
 
 

4.29 
 

4.24 

0.68 
 

0.66 
 

0.69 
 
 

0.65 
 

0.70 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

เฉลี่ย 4.26 0.68 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.25 0.69 มาก 

 
จากตารางที่ 4.6  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความเหมาะสมของการพัฒนาแยกเป็นด้านและข้อ

ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการกระจายอ านาจและการขับเคลื่อน ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม ด้านการบริหาร
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ทศวรรษที่ 3 ด้านการน าไปใช้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทศวรรษที่ 3 
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พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.83, S.D.= 0.74)  โดยระดับความเหมาะสมในแต่ละด้าน 
เรียงจากมากไปหาน้อย (1 – 3)  ด้านการบริหารก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ทศวรรษที่ 3 มีระดับความ
เหมาะสมสูงสุด อยู่ในระดับมาก( X = 4.27, S.D.= 0.67) มีประเด็นส าคัญ ได้แก่ การใช้หลักคุณธรรม
บริหารจัดการอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน (X = 4.29, S.D.= 0.65) การวางแผน 
และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่เป้าหมายส าคัญ (X = 4.28, S.D.= 0.66) การให้อิสระทางความคิดแก่
คณะท างานและบุคลากรเพ่ือให้เกิดงานสร้างสรรค์ (X = 4.27, S.D.= 0.67)  รองลงมา ด้านการ
น าไปใช้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทศวรรษที่ 3 มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 
4.26, S.D.= 0.68) มีประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ การสร้างความสมดุล มั่นคงจากการวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมอย่างมีสมรรถนะ (X = 4.29, S.D.= 0.66)  การบริหารจัดการ
เชิงระบบและพัฒนาด้านการปฏิบัติงานที่สามารถน าไปใช้ได้จริงและมีประสิทธิผล (X = 4.28, S.D.= 
0.66) การส่งเสริมและสนับสนุนต่อการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศและพันธกิจของการ
บริหารงานบุคคล (X = 4.26, S.D.= 0.68) ด้านการกระจายอ านาจและการขับเคลื่อน มีระดับความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.25, S.D.= 0.69) มีประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ การก าหนดบทบาท
และหน้าที่ค านึงถึงความสามารถและความเหมาะสมเป็นหลักส าคัญ (X = 4.28, S.D.= 0.66) 
กระบวนการบริหารเน้นการกระจายอ านาจที่มีเอกภาพ และบูรณาการได้อย่างยืดหยุ่น และ ต่อเนื่อง 
( X = 4.26, S.D.= 0.67) การมโีครงสร้างการบริหารงานบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้ (X = 4.25, S.D.= 
0.69) ตามล าดับ ส่วน ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม มีระดับความเหมาะสมต่ าสุด อยู่ในระดับมาก
เช่นกัน ( X = 4.24, S.D.= 0.70) มีประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ กระบวนการบริหารงานเน้นการร่วมรู้ การ
ร่วมคิด การร่วมสร้าง การร่วมปฏิบัติและการร่วมประเมินผล ( X = 4.27, S.D.= 0.67) การสร้าง
เสริมทุกภาคส่วนร่วมมือในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( X = 4.26, S.D.= 0.69)และการ
ประสานพลังริเริ่มสร้างสรรค์ลักษณะพหุภาคี( X = 4.25, S.D.= 0.69) ตามล าดับ 

3. การเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมของการพัฒนากับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ 3 กลุ่ม มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงดังตารางที่ 4.7 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



151 
 

 

 ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย การเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมของการพัฒนากับความคิดเห็น 
       ของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม จากการทดสอบค่าความแตกต่าง  F- test (n = 243) 

 

 

ด้านความเหมาะสมของการพัฒนา 

การเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมกับความคิดเห็น  

 

F- test 

กลุ่ม 1 

กลุ่ม
ประถมศึกษา 

กลุ่ม 2 

กลุ่ม 

มัธยมศึกษา 

กลุ่ม 3 

กลุ่ม 
CLUSTER 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1.ด้ านการกระจายอ านาจและการ
ขับเคลื่อน  

2.ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม  

3.ด้านการบริหารก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
สู่ทศวรรษที่ 3  

4.ด้านการน าไปใช้สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมในทศวรรษที ่3 

4.25 
 

4.26 
 

4.26 
 

4.28 
 

0.69 
 

0.68 
 

0.68 
 

0.66 

4.24 
 

4.23 
 

4.28 
 
4.25 

 

0.70 
 

0.71 
 

0.66 
 
0.69 

 

4.26 
 

4.24 
 

4.27 
 
4.26 

 

0.68 
 

0.70 
 

0.65 
 

0.68 
 

 

 

.000* 

 

* ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมของการ
พัฒนา กับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม จากการทดสอบค่าความแตกต่าง F-test พบว่า 

ระดับความเหมาะสมของการพัฒนากับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม มีความคิดเห็นใน
ระดับความเหมาะสมไม่แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 

 
การวิเคราะห์การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS และ

วิเคราะห์การวางแผนอัตราก าลัง การเกลี่ยอัตราก าลัง สู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 
 

การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS และวิเคราะห์การวางแผน

อัตราก าลัง การเกลี่ยอัตราก าลัง สู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การระดมสมอง กับกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ กลุ่มบริหารงานบุคคลเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  183 เขต จ านวน  183 คน  กลุ่มบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษา
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต จ านวน 42 คน กลุ่มการบริหารแบบกระจายอ านาจ 



152 
 

 

CLUSTER  18 เขต จ านวน 18 คน  รวม 243 คน และการคาดคะเนพยากรณ์ จากการวิเคราะห์การ

ทดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. ระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS ใน 5 ขั้นตอน มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
แสดงดังแผนภูมิภาพ 4.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิภาพ 4.2 ระบบสารสนเทศ 
                     ด้านการบริหารงานบุคคล HRIS.      

      
 
     1.1 ขั้นตอน/กระบวนการในการจัดท า (HRIS Process)  

         ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) คือ การก าหนดวัตถุประสงค์ให้

ชัดเจน เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงควรก าหนดให้เป็นนโยบายเพ่ือให้
บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ 

         ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล (Analysis and Collecting Data) คือ

การวิเคราะห์ การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการ เพ่ือจะได้น าไปใช้ส าหรับการจัดท าระบบ HRIS  

                    ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการพัฒนาระบบ (Implementation and Development) 

คือ การด าเนินการตามระบบที่ได้จัดท าขึ้นมา ในขณะที่ด าเนินการก็จะต้องมีการแก้ไข ปรับปรุง และ
พัฒนาระบบ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

          ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล (Evaluation) คือ การประเมินผลของระบบ HRIS ว่า

บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ จะต้องมีการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาในส่วนไหนหรือเรื่องใดเพ่ือจะได้
เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

 

Operation Support Management Support 

MIS 

1. ปัจจัยน าเข้า (Input) 

2. กระบวนการ (Process) 

3. ปัจจัยน าออก (Output) 

 

Input 

 

Process 

 

Data Processing 

Output 

 

ข้อมูล  การประมวลผล 

Data 

 

สารสนเทศ  

Information System 

ระบบสารสนเทศ 
(Information System) 

 

PIS HRIS 

การวิเคราะห์ระบบงาน  
การออกแบบระบบฐานข้อมลู  

การน าระบบฐานข้อมูลมาใช้ใหม่  
การประเมินผลระบบฐานข้อมลู  

การปรับปรุงแก้ไขระบบฐานข้อมลู 
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     1.2 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ HRIS 

          1) การวิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis) คือ การวิเคราะห์ระบบงานต่าง ๆ ใน

องค์กร โดยจะต้องหาข้อมูลและร่วมกันพิจารณาและวิเคราะห์ กับผู้ที่เกี่ยวข้องในงาน เพ่ือน ามาใช้ใน
การออกแบบฐานข้อมูลให้ตรงกับความต้องการ 

         2) การออกแบบระบบฐานข้อมูล (System Design) คือ การออกแบบโครงสร้างของ

ระบบฐานข้อมูล โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความต้องการร่วมกันมาออกแบบโครงสร้าง
ของระบบฐานข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อที่จะได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการ 

         3) การน าระบบฐานข้อมูลมาใช้ใหม่  (Implementation) คือ การสร้างระบบ

ฐานข้อมูลที่เหมาะสมแล้วจะต้องน าระบบฐานข้อมูลที่ได้จัดท าข้ึนมาใช้งานตามความต้องการ 
         4) การประเมินผลระบบฐานข้อมูล (Evaluation) คือ การน าระบบฐานข้อมูลที่จัดท า

ขึ้นมาใช้งานว่าเป็นไปตามความต้องการหรือไม่ ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด มีปัญหา
หรืออุปสรรคในการใช้งานหรือไม่ โดยจะต้องมีการประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูลทุกด้าน เพ่ือให้
ได้ทราบถึงผลของการพัฒนา 

          5) การปรับปรุงแก้ไขระบบฐานข้อมูล (Adjusting) คือน าผลการประเมินระบบ

ฐานข้อมูล มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ในส่วนที่ยังเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการน าไปใช้  
2. การวิเคราะห์การวางแผนอัตราก าลังครูในสถานศึกษา จากการระดมสมอง การศึกษาและ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
    2.1 การวิเคราะห์การวางแผนอัตราก าลังครูในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา

และขยายโอกาส 
    แบบที่ 1  โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียนต่ ากว่า 120 คน จัดการเรียนการสอนอ.1–

ป.6 หรอื ป.1–ป.6 สถานศึกษาท่ีมนีักเรียน 1-20 คน ต่อผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 1 คน นักเรียน 21-
40 คน ต่อผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 2 คน นักเรียน 41-60 คน ต่อผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 3 คน 
นักเรียน 61-80 คน ต่อผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 4 คน นักเรียน 81-100 คน ต่อผู้บริหาร 1 คน 
ครูผู้สอน5 คน นักเรียน 101-120 คน ต่อผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 6 คน กรณีครูไม่ครบชั้นจากการ
ค านวณตามสัดส่วน ให้เพ่ิมเติมโดยใช้ครูอัตราจ้าง ตามที่ครูขาดแคลน 

    แบบที่ 2 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป จัดการเรียนการสอน อ.1– 
ป.6 หรือ ป.1– ป. 6 อัตราส่วน (อนุบาล) คร ู: นักเรียน= 1:25 จ านวนนักเรียน : ห้อง= 30:1 และ
อัตราส่วน (ประถมศึกษา) คร ู: นักเรียน= 1:25 จ านวนนักเรียน : ห้อง=  40:1 

    การค านวณอัตราก าลัง: 
จ านวนครูปฏิบัติการสอน(ป) รวม= จ านวนครู(ป) อนุบาล + จ านวนครู(ป) ประถมครู(ป) รวม 
ครู(ป) รวม = (ห้องอนุบาล x 12)+(นักเรียนอนุบาล/25)+(ห้องประถม x 16)+(นักเรียนประถม/25) 
         2            2 
หรือ ครู(ป) รวม = (ห้องอนุบาล x 30)+ (นักเรียนอนุบาล) + (ห้องประถม x 40) + (นักเรียนประถม) 
            50            50 
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    กรณีครูไม่ครบชั้นจากการค านวณตามสัดส่วน ให้เพ่ิมเติมโดยใช้ครูอัตราจ้าง ตามล าดับที่
ครูขาดแคลน จ านวนบุคลากรสายบริหาร นักเรียน 121-359 คน ต่อผู้บริหาร 1 คน นักเรียน 360-
719 คน ต่อผู้บริหาร 1 คน และรองผู้บริหาร 1 คน นักเรียน 720– 1,079 คน ต่อผู้บริหาร 1 คน 
และรองผู้บริหาร 2 คน นักเรียน 1080– 1,679 คน ต่อผู้บริหาร 1 คนและรองผู้บริหาร 3 คน 
นักเรียน 1,680 คน ขึ้นไป ต่อผู้บริหาร 1 คน และรองผู้บริหาร 4 คน เงื่อนไข การคิดจ านวน
ห้องเรียน (โดยใช้จ านวนนักเรียน : ห้อง หารด้วยจ านวนนักเรียน) แต่ละชั้น หากมีเศษตั้งแต่ 10 คน
ขึ้นไปให้เพ่ิมอีก 1 ห้องเรียน และการคิดจ านวนครูให้ปัดเศษ (0.5 ขึ้นไปปัดเป็น 1 ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง) 

    แบบท่ี 3 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไปจัดการเรียนการสอนอ.1– ม.3
หรือป.1– ม. 3 อัตราส่วน (อนุบาล) ครู : นักเรียน= 1 : 25 จ านวนนักเรียน : ห้อง= 30 : 1 
อัตราส่วน (ประถมศึกษา) ครู : นักเรียน= 1 : 25 จ านวนนักเรียน : ห้อง = 40 : 1 

    การค านวณอัตราก าลัง : จ านวนครูปฏิบัติการสอน(ป) รวม= จ านวนครู(ป) อนุบาล + 
จ านวนครู(ป)ประถม + จ านวนครู(ป) มัธยม  

     ครู(ป)รวม= (ห้องอนุบาล x 12)+(นักเรียนอนุบาล/25)+(ห้องประถมx16)+ (นักเรียน
ประถม/25)+(ห้องมัธยมx2) 
   2       2 
หรือ ครู(ป)รวม = (ห้องอนุบาล x 30) + (นักเรียนอนุบาล)+(ห้องประถม x 40)+ (นักเรียนประถม)+     
                      (ห้องมัธยมx2) 
         50                     50 

    กรณีครูไม่ครบชั้น จากการค านวณตามสัดส่วน ให้เพ่ิมเติมโดยใช้ครูอัตราจ้าง ตามที่ครู
ขาดแคลน จ านวนบุคลากรสายบริหาร นักเรียน 121 – 359 คน ต่อผู้บริหาร 1 คน นักเรียน 360 – 
719 คน ต่อผู้บริหาร 1 คน และ รองผู้บริหาร 1 คน นักเรียน 720 – 1,079 คน ต่อผู้บริหาร 1 คน 
และรองผู้บริหาร 2 คน นักเรียน 1,080 – 1,679 คน ต่อผู้บริหาร 1 คน และรองผู้บริหาร 3 คน
นักเรียน 1,680 คนขึ้นไป ต่อผู้บริหาร 1 คน และรองผู้บริหาร 4 คน เงื่อนไข การคิดจ านวนห้องเรียน 
(โดยใช้จ านวนนักเรียน : ห้อง หารด้วยจ านวนนักเรียน) แต่ละชั้น หากมีเศษตั้งแต่ 10 คนข้ึนไปให้เพ่ิม
อีก 1 ห้องเรียน และการคิดจ านวนครูให้ปัดเศษ (0.5 ขึ้นไปปัดเป็น 1 ถึง 0.5 ปัดทิ้ง) 

    2.2 การวิเคราะห์การวางแผนอัตราก าลังครูในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา  
    แบบท่ี 4 โรงเรียนมัธยมศึกษา อัตราส่วน (มัธยม)ครู : นักเรียน=1 : 20 นักเรียน : ห้อง= 

40 : 1กรณีครูไม่ครบวิชาเอก จากการค านวณตามสัดส่วน ให้เพ่ิมเติมโดยใช้ครูอัตราจ้าง  
    การค านวณอัตราก าลัง : 
    จ านวนครูปฏิบัติการสอน= จ านวนห้องเรียน x (จ านวนนักเรียน : ห้อง)/ จ านวนครู : 

นักเรียน= จ านวนห้องเรียน x 2 จ านวนบุคลากรสายบริหาร นักเรียน 121–359 คนต่อผู้บริหาร 1คน
นักเรียน 360 – 719 คน ต่อผู้บริหาร 1 คน และรองผู้บริหาร 1 คน นักเรียน 720 – 1,079 คน ต่อ
ผู้บริหาร 1 คน และรองผู้บริหาร 2 คน นักเรียน 1,080 – 1,679 คน ต่อผู้บริหาร 1 คนและรอง
ผู้บริหาร 3 คนนักเรียน 1,680 คนขึ้นไป ต่อผู้บริหาร 1 คนและรองผู้บริหาร 4 คน กรณีที่ค านวณ
ห้องเรียนเกินกว่า 35 ห้องเรียน สามารถเพ่ิมต าแหน่งรองผู้บริหารอีก 1 คน เงื่อนไข การคิดจ านวน
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ห้องเรียน (โดยใช้จ านวนนักเรียน : ห้อง หารด้วยจ านวนนักเรียน) แต่ละชั้น หากมีเศษตั้งแต่ 10 คน
ขึ้นไป ให้เพ่ิมอีก 1 ห้องเรียน 

3. การวิเคราะห์การเกลี่ยอัตราก าลังในการคาดคะเนพยากรณ์จากการวิเคราะห์การทดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

   3.1 การวิเคราะห์จ านวนครูเกษียณอายุราชการสายการสอนที่ครบเกษียณอายุราชการใน 
8 ปี (พ.ศ. 2559- 2566) แสดงดังแผนภูมิภาพ 4.3 
 
 

 

 

 

 

 
 
จากแผนภูมิภาพ 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านจ านวนครูเกษียณอายุราชการสายการสอน

ที่ครบเกษียณอายุราชการใน 8 ปี (พ.ศ. 2559- 2566) พบว่า ครูเกษียณอายุราชการสายสอน มี
จ านวนทั้งสิ้น 197,058 คน โดยในปี พศ. 2562 มีครูผู้สอนเกษียณสูงสุด จ านวน 28246 คน 
รองลงมา ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 27,952 คน และ ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 26,505 คน ตามล าดับ 

    3.2 การวิเคราะห์ความต้องการครู ที่ทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการใน 8 ปีแยกตาม
สาขาวิชา (2559-2566) แสดงดังแผนภูมิภาพ 4.4  
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จ านวนครูเกษียณสูงสุด ครูทีเ่กษียณ 
จ านวน 197,058 คน 
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ความต้องการครู197,058  คน 

แผนภูมิภาพ 4.3 จ านวนครูเกษียณอายุราชการสายการสอนที่ครบเกษียณอายุราชการใน 8 ปี (พ.ศ. 2559- 2566) 
 

แผนภูมิภาพ 4.4 ความต้องการครู ที่ทดแทนอัตราเกษียณอายรุาชการใน 6 ปี แยกตามสาขาวิชา (2559-2566) 
 

 



156 
 

 

จากแผนภูมิภาพ 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านความต้องการครู ที่ทดแทนอัตรา
เกษียณอายุราชการใน 8 ปีแยกตามสาขาวิชา (2559-2566) เบื้องต้น พบว่า ความต้องการครู รวม
ทั้งหมด 197,058 อัตรา ซึ่งเมื่อแยกเป็นสาขาวิชาของความต้องการอัตราก าลังเรียงจากมากไปหา
น้อย (1-4) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่มีความต้องการด้านอัตราก าลังสูงสุด 18,594 
อัตรา รองลงมา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 17,523 อัตรา สาขาวิชาภาษาไทย 16,088 อัตรา และ
สาขาวิชาสังคมศึกษา 15,867 อัตรา ตามล าดับ ส่วนสาขาวิชาที่มีความต้องการต่ าสุด คือ สาขาวิชา
เคมี 2,271 อัตรา 

การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS เป็นระบบที่สามารถใช้ได้จริง 

และการวางแผนอัตราก าลัง มีความสอดคล้องกับความต้องการ การเกลี่ยอัตราก าลัง มีความคุ้มค่าทาง
การศึกษา เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 

 
การวิเคราะห์ผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การ
ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน  
 

ผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน จากความคิดเห็นของกลุ่มบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
183 เขต จ านวน  183 คน กลุ่มบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต จ านวน 42 
คน และกลุ่มการบริหารแบบกระจายอ านาจ CLUSTER  18 เขต จ านวน 18 คน รวม 243 คน มีผล

การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. ผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ในภาพรวม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคลภายใต้ กศจ . 
ด้านการปฏิบัติงานของการบริหารงานบุคคล ด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลให้ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ 3 ด้านการประยุกต์ใช้เรื่องการบริหารงานบุคคลสู่ความส าเร็จในทศวรรษที่ 
3 และด้านความยั่งยืนของการบริหารงานบุคคล ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษามีผล
การวิเคราะห์ข้อมูล แสดงดังตารางที่ 4.8 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพ 
                 ของการบริหารงานบุคคล ในภาพรวม 5 ด้าน (n=243) 
 
ล าดับที่ ผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการ

บริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา 

ในภูมิภาคอย่างย่ังยืน 

ระดับผลส าเร็จ 

X  S.D. ความหมาย 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

ด้านการบริหารงานบุคคลภายใต้ กศจ.  

ด้านการปฏิบัติงานของการบริหารงานบุคคล  

ด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลให้ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ 3  

ด้านการประยุกต์ใช้เรื่องการบริหารงานบุคคลสู่
ความส าเร็จในทศวรรษที่ 3  

ด้านความยั่งยืนของการบริหารงานบุคคล ภายใต้
นโยบายการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา 

4.26 

4.27 

4.29 

 

4.28 

 

4.31 

0.68 

0.68 

0.66 

 

0.66 

 

0.62 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวมเฉลี่ย 4.28 0.66 มาก 

 
จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการ

บริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ในภาพรวม 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการบริหารงานบุคคลภายใต้ กศจ . ด้านการปฏิบัติงานของการบริหารงานบุคคล ด้านการ
พัฒนาการบริหารงานบุคคลให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ 3 ด้านการประยุกต์ใช้เรื่องการ
บริหารงานบุคคลสู่ความส าเร็จในทศวรรษที่ 3 และด้านความยั่งยืนของการบริหารงานบุคคล ภายใต้
นโยบายการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.28, S.D.= 0.66) 
ด้านที่มีระดับผลส าเร็จเรียงจากมากไปหาน้อย (1-3) ด้านความยั่งยืนของการบริหารงานบุคคล 
ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา มีระดับผลส าเร็จสูงสุด อยู่ในระดับมาก (X = 4.31, 
S.D.= 0.62) รองลงมา ด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษ
ที่ 3  มีระดับผลส าเร็จอยู่ในระดับมาก (X = 4.29, S.D.= 0.66) ด้านการประยุกต์ใช้เรื่องการ
บริหารงานบุคคลสู่ความส าเร็จในทศวรรษที่ 3 มีระดับผลส าเร็จอยู่ในระดับมาก (X = 4.28, S.D.= 
0.66) ตามล าดับ ส่วน ด้านการบริหารงานบุคคลภายใต้ กศจ. มีระดับผลส าเร็จต่ าสุดอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.26, S.D.= 0.68) ระดับผลส าเร็จทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4 

2. ผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน แยกเป็นด้านและข้อ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล
ภายใต้ กศจ. ด้านการปฏิบัติงานของการบริหารงานบุคคล ด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลให้
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ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ 3 ด้านการประยุกต์ใช้เรื่องการบริหารงานบุคคลสู่ความส าเร็จ
ในทศวรรษที่ 3 และด้านความยั่งยืนของการบริหารงานบุคคล ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษามีผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงดังตารางที่ 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพ  
            แยกเป็นด้านและข้อ ใน 5 ด้าน (n=243) 
 

ผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงาน
บุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา 

ในภูมิภาคอย่างย่ังยืน 

ระดับผลส าเร็จ 
X  S.D. ความหมาย 

ด้านการบริหารงานบุคคลภายใต้ กศจ. 
1. การจัดท าคู่มือด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยที่เป็น
องค์ความรู้อย่างเหมาะสม 
2. การชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัยอย่างชัดเจน 
3. การส่งเสริมบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบยึดธรรมาภิบาล 
4. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ด้านการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 
5. การชี้แจงให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอมี และ
เลื่อนวิทยฐานะ 
6. การก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือขอมี
และเลื่อนวิทยฐานะ 
7. การด าเนินงาน การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และกลับเข้า
รับราชการอย่างมีเอกภาพ 
8. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
เหมาะสมและยุติธรรม 

4.27 
 

4.28 
4.24 
4.23 

 
4.25 

 
4.29 

 
4.26 

 
4.24 

0.67 
 

0.66 
0.70 
0.71 

 
0.69 

 
0.65 

 
0.68 

 
0.70 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
เฉลี่ย 4.26 0.68 มาก 

ด้านการปฏิบัติงานของการบริหารงานบุคคล 
9. การก าหนดนโยบายในการบริหารงานบุคคลและการ
จัดท าแผนอัตราก าลังการบริหารงานบุคคล 
10. การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งตั้งอย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม 
11. การประเมินผลการปฏิบัติงานยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน
และตัวชี้วัด 
12. การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพ 

4.29 
 

4.26 
 

4.30 
 

4.28 
 

0.65 
 

0.68 
 

0.64 
 

0.66 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
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ตารางท่ี 4.9 (ต่อ)  
 

ผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงาน
บุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา 

ในภูมิภาคอย่างย่ังยืน 

ระดับผลส าเร็จ 
X  S.D. ความหมาย 

ด้านการปฏิบัติงานของการบริหารงานบุคคล 
13. การส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องและเสมอภาค 
14. การจัดท ารายงานผลด้านการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน 
15. การผดุงความยุติธรรมในการบริหารบุคคลภายในกรอบ
ของกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล 

4.25 
 

4.23 
4.27 

 

0.70 
 

0.71 
0.67 

มาก 
 

มาก 
มาก 

เฉลี่ย 4.27 0.68 มาก 

ด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ 3 
16. การบริหารงานบุคคลที่ยึดภาวะผู้น าและตรงตามสภาพ
จริงในการพัฒนาที่ยึดพ้ืนที่ ปัจจัยเกื้อหนุน บุคลากรและ
การบริหารเชิงระบบที่มีประสิทธิภาพ 
 17. การแต่งตั้งองค์คณะบุคคล ที่เหมาะสมและมีศักยภาพ
ในองค์ความรู้อย่างชัดเจน 
18. การก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลมี
เอกภาพและดุลยภาพได้อย่างยั่งยืน 
19. การท าแผนพัฒนาอัตราก าลัง เพ่ือให้ทุกฝ่ายงานมีส่วน
ร่วมในการก าหนดที่สอดคล้องกับสภาพจริงและเป็น
ประโยชน์สูงสุด 
20. การก าหนดบทบาทหน้าที่และสร้างความเข้าใจอย่าง
ต่อเนื่องในแนวทางปฏิบัติอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิผล 
21. การมีระบบสารสนเทศ การติดตามในการปฏิบัติงานที่
บูรณาการอย่างชัดเจน 
22. ประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนา ที่มีความสมดุลใน
ทักษะความรู้ ทักษะคุณธรรม ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะ
การบูรณาการสู่การต่อยอดปฏิบัติการได้อย่างมีคุณภาพ 

4.34 
 
 

4.25 
 

4.30 
 

4.29 
 
 

4.27 
 

4.26 
 

4.32 
 

 

0.62 
 
 

0.70 
 

0.64 
 

0.65 
 
 

0.67 
 

0.68 
 

0.63 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

เฉลี่ย 4.29 0.66 มาก 
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ตารางท่ี 4.9 (ต่อ) 
  

ผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงาน
บุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา 

ในภูมิภาคอย่างย่ังยืน 

ระดับผลส าเร็จ 
X  S.D. ความหมาย 

ด้านการประยุกต์ใช้เรื่องการบริหารงานบุคคลสู่ความส าเร็จในทศวรรษท่ี 3 
23. การสรรหาบรรจุแต่งตั้งครูและผู้บริหารเป็นอ านาจ
หน้าที่ของสถานศึกษา 
24. การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามความต้องการจ าเป็น 
และมีระบบการท างานและมาตรฐานที่โปร่งใสตามหลักการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
25. การบริหารจัดการบุคลากรให้เพียงพอและส่งเสริมให้มี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
26. การสร้างความมั่นคงในวิชาชีพและสนับสนุนบุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข สามารถอยู่ในสังคมอย่างมี
คุณค่าและศักดิ์ศรีได้อย่างเข็มแข็ง 
27. การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคลที่สร้าง
เสริม ภูมิรู้ ภูมิธรรมและภูมินาม และกระบวนการมีส่วน
ร่วมที่ชัดเจน 
28. การให้อิสระทางความคิดแก่คณะท างานที่ให้เกิดพลัง
สร้างสรรคแ์ละมีเอกภาพในการบริหารจัดการสู่ผลส าเร็จ 
29. การมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคลที่
บูรณาการเชื่อมโยงครอบคลุมงานทุกด้าน 

4.25 
 

4.30 
 
 

4.24 
 

4.28 
 
 

4.32 
 
 

4.31 
 

4.26 

0.69 
 

0.64 
 
 

0.70 
 

0.66 
 
 

0.61 
 
 

0.62 
 

0.68 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

เฉลี่ย 4.28 0.66 มาก 

ด้านความย่ังยืนของการบริหารงานบุคคล ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา 
30. การบริหารจัดการเชิงระบบอย่างบูรณาการมีดุลยภาพ
และเอกภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นตัวตั้งและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องให้เกิดสมรรถนะและมีประสิทธิผล 
31. การบริหารจัดการงานที่ดีในการจัดกิจกรรมที่ปฏิบัติได้
เป็นเลิศเน้นการสร้างเครือข่ายความเป็นประชารัฐและ
ขยายขอบข่ายจากการสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วน 
32. การสร้างความสมดุล มั่นคงจากการวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ 
ที่เกิดขึ้นมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

4.30 
 
 

4.31 
 
 

4.29 
 

0.62 
 
 

0.61 
 
 

0.65 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
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ตารางท่ี 4.9 (ต่อ) 
 

ผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงาน
บุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา 

ในภูมิภาคอย่างย่ังยืน 

ระดับผลส าเร็จ 
X  S.D. ความหมาย 

ด้านความย่ังยืนของการบริหารงานบุคคล ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา 
33. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาและขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาที่เป็นรูปธรรมเน้นหลักการกระจาย
อ านาจที่มีประสิทธิภาพ 
34. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานด้านการบริหารงาน
บุคคลที่เน้นคุณภาพ จะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น 
ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
35. การน า เสนอข้อมูลการปฏิบัติ งาน กระบวนการ
บริหารงานเน้นความรู้  คุณธรรม ความสามารถของการ
บริหารงานบุคคลในการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคที่มีความม่ันคง มั่งค่ัง พอเพียงและยั่งยืน 

4.32 
 
 

4.28 
 
 

4.33 
 
 

 

0.60 
 
 

0.66 
 
 

0.60 
 
 

 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

เฉลี่ย 4.31 0.62 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.28 0.66 มาก 

 
จากตารางที่ 4.9  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงาน

บุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน แยกเป็นด้านและข้อ ใน 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการบริหารงานบุคคลภายใต้ กศจ . ด้านการปฏิบัติงานของการบริหารงานบุคคล ด้านการ
พัฒนาการบริหารงานบุคคลให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ 3 ด้านการประยุกต์ใช้เรื่องการ
บริหารงานบุคคลสู่ความส าเร็จในทศวรรษที่ 3 และด้านความยั่งยืนของการบริหารงานบุคคล ภายใต้
นโยบายการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.28, S.D.= 0.66)  
โดยระดับผลส าเร็จในแต่ละด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย (1 – 3)  ด้านความยั่งยืนของการ
บริหารงานบุคคล ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา มีระดับผลส าเร็จสูงสุด อยู่ใน
ระดับมาก( X = 4.31, S.D.= 0.62) มีประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ การน าเสนอข้อมูลการปฏิบัติงาน 
กระบวนการบริหารงานเน้นความรู้  คุณธรรม ความสามารถของการบริหารงานบุคคลในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง พอเพียงและยั่งยืน (X = 4.33, S.D.= 
0.60) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาและขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นรูปธรรมเน้น
หลักการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพ (X = 4.32, S.D.= 0.60) การบริหารจัดการงานที่ดีในการ
จัดกิจกรรมที่ปฏิบัติได้เป็นเลิศเน้นการสร้างเครือข่ายความเป็นประชารัฐและขยายขอบข่ายจากการ
สร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วน (X = 4.31, S.D.= 0.61)  รองลงมา ด้านการพัฒนาการ
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บริหารงานบุคคลให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ 3 มีระดับผลส าเร็จอยู่ในระดับมาก (X = 
4.29, S.D.= 0.66) มีประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ การบริหารงานบุคคลที่ยึดภาวะผู้น าและตรงตามสภาพ
จริงในการพัฒนาที่ยึดพ้ืนที่ ปัจจัยเกื้อหนุน บุคลากรและการบริหารเชิงระบบที่มีประสิทธิภาพ (X = 
4.34, S.D.= 0.62) ประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนา ที่มีความสมดุลในทักษะความรู้ ทักษะคุณธรรม 
ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการบูรณาการสู่การต่อยอดปฏิบัติการได้อย่างมีคุณภาพ (X = 4.32, 
S.D.= 0.63) การก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลมีเอกภาพและดุลยภาพได้อย่าง
ยั่งยืน ( X = 4.30, S.D.= 0.64) ด้านการประยุกต์ใช้เรื่องการบริหารงานบุคคลสู่ความส าเร็จใน
ทศวรรษที่ 3 มีระดับผลส าเร็จอยู่ในระดับมาก  (X = 4.28, S.D.= 0.66) มีประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ 
การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคลที่สร้างเสริม ภูมิรู้ ภูมิธรรมและภูมินาม และ
กระบวนการมีส่วนร่วมที่ชัดเจน (X = 4.32, S.D.= 0.61) การให้อิสระทางความคิดแก่คณะท างานที่
ให้เกิดพลังสร้างสรรค์และมีเอกภาพในการบริหารจัดการสู่ผลส าเร็จ (X = 4.31, S.D.= 0.62) การ
พัฒนาบุคลากรเป็นไปตามความต้องการจ าเป็น และมีระบบการท างานและมาตรฐานที่โปร่งใสตาม
หลักการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ (X = 4.30, S.D.= 0.64) ตามล าดับ ส่วน ด้านการบริหารงาน
บุคคลภายใต้ กศจ. มีระดับผลส าเร็จ ต่ าสุด อยู่ในระดับมากเช่นกัน ( X = 4.26, S.D.= 0.68) มี
ประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ( X
= 4.29, S.D.= 0.65) การชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัยอย่างชัดเจน( X = 4.28, S.D.= 0.66) 
การจัดท าคู่มือด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยที่เป็นองค์ความรู้อย่างเหมาะสม  ( X = 4.27, 
S.D.= 0.67) ตามล าดับ 
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3. การเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมของการพัฒนา กับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 3 กลุ่ม มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงดังตารางที่ 4.10 

 
ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย การเปรียบเทียบระดับผลส าเร็จกับความคิดเห็นของ 
                  กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม จากการทดสอบค่าความแตกต่าง F- test (n = 243) 
 

 

 

ด้านผลส าเร็จ 

การเปรียบเทียบระดับผลส าเร็จกับความคิดเห็น  

 

F- test 

กลุ่ม 1 

กลุ่ม
ประถมศึกษา 

กลุ่ม 2 

กลุ่ม 

มัธยมศึกษา 

กลุ่ม 3 

กลุ่ม 
CLUSTER 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านการบริหารงานบุคคลภายใต้ กศจ. 
2. ด้านการปฏิบัติงานของการบริหารงาน
บุคคล  

3. ด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลให้
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ 3  

4.ด้านการประยุกต์ใช้เรื่องการบริหารงาน
บุคคลสู่ความส าเร็จในทศวรรษที่ 3  

5. ด้านความยั่งยืนของการบริหารงาน
บุคคล ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษา 

4.27 
4.28 

 
 

4.28 
 

4.28 
 

4.31 
 

0.67 
0.67 

 
 

0.66 
 

0.66 
 

0.62 

4.26 
4.27 

 
 

4.29 
 
4.27 

 
4.30 

 

0.68 
0.67 

 
 

0.66 
 
0.67 

 
0.63 

 

4.25 
4.26 

 
 

4.30 
 
4.29 

 
4.32 

 

0.69 
0.69 

 
 

0.65 
 

0.65 
 

0.62 
 

 

 

 

.000* 

 

* ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

จากตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเปรียบเทียบระดับผลส าเร็จ กับความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม จากการทดสอบค่าความแตกต่าง F-test พบว่า ระดับผลส าเร็จกับความ

คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล 2) เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการ
บริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 3) เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS และวิเคราะห์การวางแผนอัตราก าลัง การเกลี่ยอัตราก าลัง 

4) เพ่ือศึกษาผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) และการ

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research, P.A.R.) กับกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล

ส าคัญ (Key Information) ได้แก่ กลุ่มบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต 

จ านวน  183 คน กลุ่มบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต จ านวน 42 คน และ
กลุ่มการบริหารแบบกระจายอ านาจ CLUSTER  18 เขต จ านวน 18 คน รวม 243 คน ได้มาจาก

การเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) การจัดกลุ่มย่อย (Focus Groups) การเก็บข้อมูลใช้

แบบสอบถาม แบบศึกษา แบบพหุศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การระดมสมอง สู่การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การสถิติทดสอบค่าความแตกต่าง F-test  และการวิเคราะห์การทดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) เชิงคุณภาพ ใช้การตรวจสอบที่ท าให้ข้อมูลมีความแม่นตรงและความน่าเชื่อถือ

ได้ในการตรวจสอบสามเส้า (Triangular Check) อาศัยแนวทางการวิเคราะห์ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นตอนที่ 1 การลดทอนข้อมูล (Data Reduction) ขั้นตอนที่ 2 การจัดระบบข้อมูล (Data 

Organization) และขั้นตอนที่ 3 การตีความ (Interpretation) น าไปสู่บทสรุป (Conclusion) พร้อม

น าเสนอเป็นข้อค้นพบ 
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สรุปผลการวิจัย 
 
การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

อย่างยั่งยืน ครั้งนี้ มีผลสรุปทางการวิจัย ดังนี้ 
1. สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การ

ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ซึ่งระดับสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคล โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.83, S.D.= 0.74) ด้านที่มีระดับสภาพปัญหา เรียงจากมากไปหาน้อย 
(1-4)  ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง (X = 4.10, S.D.= 0.65) รองลงมา ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (X = 3.89, S.D.= 0.73) ด้านวินัยและการรักษาวินัย (X = 3.85, 
S.D.= 0.74) และด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง (X = 3.72, S.D.= 0.79) 
ตามล าดับ และเม่ือแยกเป็นด้านและข้อของระดับสภาพปัญหาในประเด็นส าคัญ ด้านการสรรหาและ
การบรรจุแต่งตั้ง มีประเด็นส าคัญ คือ การด าเนินการสอบคัดเลือกครูและครูอัตราจ้างอย่างโปร่งใส
และประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าท างานอย่างรวดเร็ว  การบรรจุ แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถตรงกับลักษณะงานและทดลองปฏิบัติงานในหน้าที่และประเมินผล เป็นระยะต่อเนื่อง
และยุติธรรม การประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรครู ครูอัตราจ้างอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีประเด็นส าคัญ คือ การจัดให้มีคณะกรรมการก าหนด
เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและแจ้งให้ผู้รับการประเมินได้รับทราบเป็นรายบุคคล  
การอนุญาตให้บุคลากรศึกษาต่อและจัดส่งเข้ารับการอบรม สัมมนาทางวิชาการด้านการบริหารงาน
บุคคล การปฐมนิเทศบุคลากรที่เข้าท างานใหม่อย่างเป็นระเบียบและจัดพ่ีเลี้ยงช่วยให้ค าแนะน าและ
ปรึกษา ด้านวินัยและการรักษาวินัย ประเด็นส าคัญ คือ  การเปิดโอกาสให้บุคลากรชี้แจงเมื่อเกิดข้อ
พิพาทและสามารถอุทธรณ์ค าสั่งทางวินัยของตนเอง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยและ
สนับสนุนบุคลากรที่รักษาวินัย เหมาะสมและเป็นธรรม การสร้างความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย และ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง มี
ประเด็นส าคัญ คือ การก าหนดหน้าที่ค านึงถึงความสามารถและความเหมาะสมเป็นหลักส าคัญ การ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ประวัติของบุคลากรที่มีอยู่อย่างเป็นระบบและการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ  การจัดท าแผนอัตราก าลังเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และระดับสภาพปัญหากับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านความ
ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล มี 3 ประเด็นหลัก คือ  ด้านการบริหารงานบุ
คล ได้แก่ แนวทางการจ้างอัตราจ้าง และเลือกสรรต าแหน่งพนักงานราชการ การปรับปรุงเกณฑ์การ
สรรหา เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง การปรับปรุงเกณฑ์การสรรหาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) และการปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
เสนอขอวิทยฐานะช านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ  ด้านการวางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้แก่ การวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง การเกลี่ย
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อัตราก าลัง ด้านการสรรหาบรรจุแต่งตั้งครู ได้แก่ ควรสรรพหาให้ตรงความสามารถ ความต้องการ
วิชาเอก การปรับปรุงหลักสูตรการสอบคัดเลือกให้สอดคล้องกับความรู้ประสบการณ์ท่ีน าไปใช้จริง  

    ข้อเสนอแนะส าคัญ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขอวิทยฐานะเชี่ยวชาญเกณฑ์การ
ประเมิน สมรรถนะหลักของการปฏิบัติหน้าที่ตามสภาพจริง (หน้าที่หลัก) ด้าน 1, 2 ต้องผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 ขึ้นไปและด้านผลงานวิชาการ ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป และน าด้าน 1, 2 มารวม
กับ ด้าน 3 และต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

2. ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคอย่างยั่งยืน คือ รูปแบบโครงสร้าง องค์ประกอบและกลยุทธ์การบริหารจัดการเชิงระบบใน
ด้านความรู้  ความสามารถ ทักษะกระบวนการและการปฏิบัติงาน การก ากับติดตาม ตรวจสอบ ในมิติ
เชิงนโยบาย มิติความสามารถ มิติบุคลากร มิติการบริหารจัดการ มิติการพัฒนา มิติการปฏิบัติการ ใน
หลักบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาของความยืดหยุ่นและการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องที่มีดุลยภาพ 
ภายใต้กรอบ: Area  - Function - Participation - Personnel base ในลักษณะของ การร่วมรู้และร่วม
ทราบ (Appreciation and Understanding) การร่วมคิดและพัฒนา (Influence and Development) 
การร่วมปฏิบัติและประเมินผล (Action and Evaluation) ในกระบวนการส าคัญ 8 ด้าน ได้แก่ 

    2.1 ด้านระบบหลักการ กระบวนการ ศูนย์เครือข่าย การประสานงาน การสร้างสรรค์งาน 
การก ากับดูแล ติดตาม คือ กระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายและภารกิจ อาศัย
ความสามารถในกระบวนการบริหารงานบุคคลไปสู่ความส าเร็จ (Execution) การมีวิสัยทัศน์ร่วม 
(Share Ideas) การค านึงถึงประโยชน์ในระยะยาว การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การพัฒนายึด
พ้ืนที่ และการตกผลึกทางความคิด การมองปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน การพัฒนาสมรรถนะให้มี
ความมั่นคง มั่งค่ัง พอเพียง ยั่งยืน 

    2.2 ด้านภาวะผู้น า แหล่งองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ ความสามารถในการน า
บุคลากรให้ปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน การสร้างพันธะสัญญาต่อวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน การริเริ่ม
และจัดการกับการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด การ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและการสร้างความคิดใหม่เชิงสติปัญญาในทักษะการบริหารงานและการ
ด าเนินการ หรือการแผนงาน (Conceptual Skill) ทักษะความรับผิดชอบ ทักษะมนุษย์สัมพันธ์ 
(Human/ Relations Skill)  ทักษะเทคนิควิธีการจัดการความรู้และความสามารถ (Technical Skill)

และทักษะคุณธรรมจริยธรรม (Moral Skill) ที่มีสมรรถนะ 
    2.3 ด้านความมีเอกภาพและความเข้าใจเห็นพ้องต้องกัน คือ การบริหารจัดการด้าน

โครงสร้าง รูปแบบ วิธีการด าเนินงานและการเชื่อมโยงส่วนต่างๆมาสัมพันธ์จากการแบ่งงานกัน
ท า (Specialization) เน้นถึงความส าคัญที่ว่าอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และความคิดริเริ่มในพลัง

สร้างสรรค์  
    2.4 ด้านการแบ่งปันทรัพยากรและการส่งเสริมสนับสนุน คือ การแบ่งปันความรู้และ

ทรัพยากร ที่ช่วยให้ส าเร็จประโยชน์ ทั้งความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) พฤติกรรม (Behavior) 
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ความสามารถ หรือ สมรรถนะ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานและทัศนคติที่ดี ความรักและผูกพันต่อกัน 
(Engagement) และความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) การพัฒนาที่ก่อให้เกิดสมรรถนะ 

(Competency) และขีดระดับความสามารถ 

    2.5 ด้านการท างานเป็นทีม (Teams) คือ การท างานร่วมกันอย่างประสานเพ่ือให้เกิด

ผลส าเร็จ เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ (3P) ได้แก่ มี

วัตถุประสงค์ (Purpose) ชัดเจน การจัดล าดับความส าคัญ (Priority) ในการท างาน และผลการ

ท างาน (Performance) ในขอบข่ายที่รับผิดชอบสู่เป้าหมายและเป็นประโยชน์สูงสุด  

    2.6 ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) คือ ภาวะที่ท าให้
เกิดความส าเร็จ หรือความสามารถที่ท าให้เกิดผล การมีระเบียบขั้นตอนในการท างานและระบบการ
ตรวจสอบ การผลิตผลงานที่มีคุณภาพเกิดผลส าเร็จสามารถน ามาปฏิบัติได้จริง บรรลุเป้าหมาย 

    2.7 ด้านความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ การที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการ ความพร้อมรับผิด ซึ่งเป็นคุณสมบัติหรือทักษะที่แสดงออกเพ่ือเป็นตัวชี้การได้รับ
มอบหมายภารกิจที่จะน าไปสู่การปฏิบัติการและพัฒนาทางการศึกษาอย่างมีศักยภาพ  

    2.8) ด้านกลยุทธ์ความยั่งยืน (Sustainable Strategies) คือ การบริหารจัดการที่เป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ส าคัญ 3 ระบบ (RMD) ได้แก่ ระบบเสาะหาคน(R – Recruitment) ระบบรักษาคน (M 

– Maintenance) และระบบพัฒนาคน (D – Development) 

    ระดับความเหมาะสมของการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.25, S.D.= 
0.69) ด้านที่มีระดับความเหมาะสมเรียงจากมากไปหาน้อย (1-3) ด้านการบริหารก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงสู่ทศวรรษที่ 3 (X = 4.27, S.D.= 0.67) รองลงมา ด้านการน าไปใช้สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมในทศวรรษที่ 3 (X = 4.26, S.D.= 0.68) ด้านการกระจายอ านาจและการขับเคลื่อน (X = 
4.25, S.D.= 0.69) ตามล าดับ และเมื่อแยกเป็นด้านและข้อของระดับความเหมาะสมในประเด็น
ส าคัญซึ่ง ด้านการบริหารก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ทศวรรษท่ี 3 มีประเด็นส าคัญ คือ การใช้หลัก
คุณธรรมบริหารจัดการอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน การวางแผน และการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องสู่เป้าหมายส าคัญ การให้อิสระทางความคิดแก่คณะท างานและบุคลากรเพ่ือให้เกิดงาน
สร้างสรรค ์ด้านการน าไปใช้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทศวรรษที่ 3 มีประเด็นที่ส าคัญ คือ การ
สร้างความสมดุล มั่นคงจากการวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมอย่างมี
สมรรถนะ การบริหารจัดการเชิงระบบและพัฒนาด้านการปฏิบัติงานที่สามารถน าไปใช้ได้จริงและมี
ประสิทธิผล  การส่งเสริมและสนับสนุนต่อการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศและพันธกิจของ
การบริหารงานบุคคล ด้านการกระจายอ านาจและการขับเคลื่อน มีประเด็นที่ส าคัญคือ การก าหนด
บทบาทและหน้าที่ค านึงถึงความสามารถและความเหมาะสมเป็นหลักส าคัญ กระบวนการบริหารเน้น
การกระจายอ านาจที่มีเอกภาพ และบูรณาการได้อย่างยืดหยุ่นและต่อเนื่อง การมีโครงสร้างการ
บริหารงานบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้ และระดับความเหมาะสมของการพัฒนา กับความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน 
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3. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS และวิเคราะห์การวางแผน

อัตราก าลัง การเกลี่ยอัตราก าลัง สู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ซึ่งระบบ
สารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS มี 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบ

ระบบฐานข้อมูล การน าระบบฐานข้อมูลมาใช้ใหม่ การประเมินผลระบบฐานข้อมูล การปรับปรุงแก้ไข
ระบบฐานข้อมูล และด้านการวางแผนอัตราก าลังครูในสถานศึกษา มีความสอดคล้องกับความต้องการ 
ทั้งในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ขยายโอกาสและมัธยมศึกษา ส่วนการเกลี่ย
อัตราก าลัง ด้านจ านวนครูเกษียณอายุราชการสายการสอนที่ครบเกษียณอายุราชการใน 8 ปี (พ.ศ. 
2559- 2566) ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 มีครูผู้สอนเกษียณสูงสุด 28,246 คน รองลงมา ปี พ.ศ. 2561 
27,952 คน และ ปี พ.ศ. 2560 26,505 คน ตามล าดับ และด้านความต้องการครู ที่ทดแทนอัตรา
เกษียณอายุราชการใน 8 ปีแยกตามสาขาวิชา (พ.ศ. 2559-2566) เบื้องต้น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
เป็นสาขาวิชาที่มีความต้องการสูงสุด รองลงมา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย และ
สาขาวิชาสังคมศึกษา ตามล าดับ 
 4. ผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.28, S.D.= 0.66) ด้านที่มีระดับ
ผลส าเร็จเรียงจากมากไปหาน้อย (1-3) ด้านความยั่งยืนของการบริหารงานบุคคล ภายใต้นโยบายการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา (X = 4.31, S.D.= 0.62) รองลงมา ด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ 3  (X = 4.29, S.D.= 0.66) ด้านการประยุกต์ใช้เรื่องการ
บริหารงานบุคคลสู่ความส าเร็จในทศวรรษที่ 3 (X = 4.28, S.D.= 0.66) ตามล าดับ และเมื่อแยกเป็น
ด้านและข้อของระดับผลส าเร็จในประเด็นส าคัญ ด้านความยั่งยืนของการบริหารงานบุคคล ภายใต้
นโยบายการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา มีประเด็นที่ส าคัญ คือ การน าเสนอข้อมูลการปฏิบัติงาน 
กระบวนการบริหารงานเน้นความรู้  คุณธรรม ความสามารถของการบริหารงานบุคคลในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง พอเพียงและยั่งยืน การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาและขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นรูปธรรมเน้นหลักการกระจาย
อ านาจที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการงานที่ดีในการจัดกิจกรรมที่ปฏิบัติได้เป็นเลิศเน้นการสร้าง
เครือข่ายความเป็นประชารัฐและขยายขอบข่ายจากการสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วน ด้านการ
พัฒนาการบริหารงานบุคคลให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ 3 มีประเด็นที่ส าคัญ คือ การ
บริหารงานบุคคลที่ยึดภาวะผู้น าและตรงตามสภาพจริงในการพัฒนาที่ยึดพ้ืนที่ ปัจจัยเกื้อหนุน 
บุคลากรและการบริหารเชิงระบบที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนา ที่มีความสมดุล
ในทักษะความรู้ ทักษะคุณธรรม ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการบูรณาการสู่การต่อยอดปฏิบัติการได้
อย่างมีคุณภาพ การก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลมีเอกภาพและดุลยภาพได้อย่าง
ยั่งยืน ด้านการประยุกต์ใช้เรื่องการบริหารงานบุคคลสู่ความส าเร็จในทศวรรษที่ 3 มีประเด็นที่
ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคลที่สร้างเสริม ภูมิรู้ ภูมิธรรมและภูมินาม 
และกระบวนการมีส่วนร่วมที่ชัดเจน การให้อิสระทางความคิดแก่คณะท างานที่ให้เกิดพลังสร้างสรรค์
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และมีเอกภาพในการบริหารจัดการสู่ผลส าเร็จ การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามความต้องการจ าเป็น 
และมีระบบการท างานและมาตรฐานที่โปร่งใสตามหลักการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ตามล าดับ 
และระดับผลส าเร็จกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจัย สามารถน าผลสรุปมาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัย ด้านสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพของการ
บริหารงานบุคคลซึ่งระดับสภาพปัญหาการบริหารบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและระดับสภาพ
ปัญหากับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก ด้านการสรรหาและการ
บรรจุแต่งตั้ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านวินัยและการรักษาวินัย และด้าน
การวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง เป็นประเด็นส าคัญในการพัฒนาด้านการบริหารงาน
บุคคลเพ่ือให้การขับเคลื่อนของการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคมีเอกภาพและสอดคล้องกับสภาพจริง
ทั้งด้าน การด าเนินการสอบคัดเลือกครูและครูอัตราจ้างอย่างโปร่งใส การบรรจุ แต่งตั้งบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถตรงกับลักษณะงาน การจัดให้มีคณะกรรมการก าหนดเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและแจ้งให้ผู้รับการประเมินได้รับทราบเป็นรายบุคคล  โดยสอดคล้องกับ 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550 : 29) ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหารงาน ที่เปรียบเสมือน
ฟันเฟืองส าคัญและเป็นเข็มทิศในการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา มุ่งผลิตคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนาบุคลากรให้สามารถก้าวสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาความ
ต้องการ ขั้นที่ 2 การวางแผน ขั้นที่ 3 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ขั้นที่ 4 การประเมินผล ซึ่ง
สอดคล้องกับ เอนก สุขสว่าง (2550 : 29 - 30) แบ่งขั้นตอนการบริหารเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นก่อน
ด าเนินการในการก าหนดนโยบายการวางแผนงานขั้นการด าเนินการ เป็นขั้นตอนที่จัดและด าเนินงาน 
รวมทั้ง การควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ และขั้นส่งเสริมและติดตามผล เพ่ือให้ได้มาตรฐาน
ของงานโดยสอดคล้องกับ พรชัย เจดามาน (2558 : 43) กล่าวถึง บทบาทผู้บริหารแบบมืออาชีพใน
การก้าวทันการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ต่อการพัฒนาองค์กรในด้านบทบาทภาวะผู้น าโดย
ธรรมชาติและรอบรู้ของการปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี การมีทักษะความรู้อย่างรอบด้านในการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง และการมีคุณธรรมและจริยธรรม ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลง การวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์  การมีแผนส ารองไว้รองรับกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงและมีลักษณะเฉพาะในวิสัยทัศน์  
 ดังนั้น การบริหารงานถ้าจะให้ไม่เกิดสภาพปัญหาที่เป็นสิ่งเหนี่ยวรั้งของการพัฒนาด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เกิดการแปลงแปลงในทิศทางบวกและบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ จ าเป็นต้อง
ทุ่มเทก าลังใจ ก าลังกาย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
และการสร้างเสริมขวัญก าลังใจให้ต่อบุคลากรเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีสมรรถนะและเต็มศักยภาพ 
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 2. จากผลการวิจัย ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อน
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน พบว่า ประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคล เป็นรูปแบบ
โครงสร้าง องค์ประกอบและกลยุทธ์การบริหารจัดการเชิงระบบในด้านความรู้  ความสามารถ ทักษะ
กระบวนการและการปฏิบัติงาน การก ากับติดตาม ตรวจสอบ ในมิติเชิงนโยบาย มิติความสามารถ มิติ
บุคลากร มิติการบริหารจัดการ มิติการพัฒนา มิติการปฏิบัติการ ในหลักบูรณาการยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของความยืดหยุ่นและการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องที่มีดุลยภาพ ภายใต้กรอบ: Area  - 

Function - Participation - Personnel base ในลักษณะของ การร่วมรู้และร่วมทราบ (Appreciation 

and Understanding) การร่วมคิดและพัฒนา (Influence and Development) การร่วมปฏิบัติและ

ประเมินผล (Action and Evaluation) และระดับความเหมาะสมของการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก รวมถึง ระดับความเหมาะสมกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
เนื่องจาก องค์ประกอบของกระบวนการส าคัญ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบหลักการ กระบวนการ ศูนย์
เครือข่าย การประสานงาน การสร้างสรรค์งาน การก ากับดูแล ติดตาม ด้านภาวะผู้น า แหล่งองค์
ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านความมีเอกภาพและความเข้าใจเห็นพ้องต้องกัน ด้านการแบ่งปัน
ทรัพยากรและการส่งเสริมสนับสนุน ด้านการท างานเป็นทีม ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้าน
ความรับผิดชอบ ด้านกลยุทธ์ความยั่งยืน คือ ระบบหลักการ กระบวนการ ศูนย์เครือข่าย การ
ประสานงาน การสร้างสรรค์งาน การก ากับดูแล ติดตาม คือ กระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องและมี
เป้าหมายและภารกิจ อาศัยความสามารถในกระบวนการบริหารงานบุคคลไปสู่ความส าเร็จ 
(Execution) การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Share Ideas) การค านึงถึงประโยชน์ในระยะยาว การมีส่วนร่วมใน

กระบวนการตัดสินใจ การพัฒนายึดพ้ืนที่ และการตกผลึกทางความคิด การมองปัญหาไปในทิศทาง
เดียวกัน การพัฒนาสมรรถนะให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง พอเพียง ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550 : 32) ได้กล่าวถึงแนวทางในการปฏิรูป บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารทางการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมี 2 ด้านหลัก คือ การจัดการศึกษา ให้เป็นไป
ตามจุดมุ่งหมาย หลักการ แนวทาง รูปแบบในการจัดการศึกษา หลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ และการบริหารการศึกษา ให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารที่ก าหนดไว้ ใน พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ เกรียงศักดิ์ เตจ๊ะวงศ์ 
(2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักทาง
หลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรส านักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับกลาง ปัจจัยแรงจูงใจภายในและภายนอกส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในระดับปานกลาง ปัญหาและอุปสรรค มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ควรมีการจัดกรอบบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน การก าหนดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน จัดให้
มีสวัสดิการอย่างเหมาะสมและส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร สนับสนุนให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในสายงาน 
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  ดังนั้น การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล เป็นการบริหารเพ่ือก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงสู่ทศวรรษที่ 3 คือ การใช้หลักคุณธรรมบริหารจัดการอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมต่อทุก
ภาคส่วน การวางแผน และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่เป้าหมายส าคัญ การให้อิสระทางความคิดแก่
คณะท างานและบุคลากรเพ่ือให้เกิดงานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การสร้าง
ความสมดุล มั่นคงจากการวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น  ซึ่งมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมอย่างมี
สมรรถนะและการบริหารจัดการเชิงระบบ ตลอดจนการพัฒนาด้านการปฏิบัติงานที่สามารถน าไปใช้
ได้จริงและมีประสิทธิผล   
 3. จากผลการวิจัย ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS การ

วางแผนอัตราก าลังและการเกลี่ยอัตราก าลัง พบว่า ระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS 

มี 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบระบบฐานข้อมูล การน าระบบฐานข้อมูลมาใช้
ใหม่ การประเมินผลระบบฐานข้อมูล การปรับปรุงแก้ไขระบบฐานข้อมูล และด้านการวางแผน
อัตราก าลังครูในสถานศึกษา มีความสอดคล้องกับความต้องการ ทั้งในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการ
สอนระดับประถมศึกษา ขยายโอกาสและมัธยมศึกษา ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การพัฒนาได้ให้ความส าคัญ
โดยตรงกับสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานและการวางแผนอัตราก าลัง
ครูในสถานศึกษาได้ให้ความส าคัญถึงกระบวนการมีส่วนร่วม ในลักษณะร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมสร้างและ
ร่วมพัฒนา จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การระดมสมองเพ่ือให้ตรงกับความต้องการและตามสภาพจริง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภินันท์ แจ่มแจ้ง (2553 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะ
และตัวชี้วัดสมรรถนะของอาสาสมัครทหารพรานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า 1) 
อาสาสมัครทหารพรานมีการบริหารก าลังพลตั้งแต่แรกด้วยการคัดสรรผู้ที่ผ่านการทดสอบตาม
กระบวนการของกองทัพเพ่ือให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้ดีที่สุด 2) การ
ด าเนินงานด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากผู้ เชี่ยวชาญ พบว่า มีคุณภาพเที่ยงตรงเชิง สอดคล้อง 
(Consensual Validity) และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เหมาะสมในการ

ด าเนินการพัฒนาในขั้นตอนต่อไปได้  ซึ่งในการเก็บข้อมูลภาคสนามได้มีการระดมสมองและ
ด าเนินการเก็บข้อมูลจากการสอบถามด้วยแบบสอบถามและการศึกษาดูงานเชิงพ้ืนที่ตามสภาพจริง
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการและสดคล้องในทุกภาคส่วน ที่เป็นตัวชี้วัดสมรรถนะ โดย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบูรณ์  ศรีสมานุวัตร (2553 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยถึง การพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรในองค์กรโดยอาศัยสมรรถนะ (Competency-based HRD) ผลการวิจัยพบว่า การน า

แนวทางสมรรถนะ (Competency) มาใช้เป็นเครื่องมือในการระบุถึงความรู้ ความสามารถ และ

อุปนิสัยใจคอของพนักงานเพ่ือให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยน ามาประยุกต์ใช้งานในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของ
พนักงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานตาที่บริษัทได้คาดหวังไว้ในการพัฒนาสมรรถนะขอพนักงานนั้น ได้น า
เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology) เข้ามาประยุกต์ใช้งานเพ่ือเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ให้กับพนักงานใน

องค์กรได้อย่างทั่วถึง ซึ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ HRIS ในขั้นตอน/
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กระบวนการในการจัดท า (HRIS Process) คือขั้นตอนที่ 1 การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) 

คือ การก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงควร
ก าหนดให้เป็นนโยบายเพ่ือให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์และรวบรวม
ข้อมูล (Analysis and Collecting Data) คือการวิเคราะห์ การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการ เพ่ือ

จะได้น าไปใช้ส าหรับการจัดท าระบบ HRIS ขั้นตอนที่  3 การด าเนินการพัฒนาระบบ 

(Implementation and Development) คือ การด าเนินการตามระบบที่ได้จัดท าขึ้นมา ในขณะที่

ด าเนินการก็จะต้องมีการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล (Evaluation) คือ การประเมินผลของระบบ HRIS ว่าบรรลุ

วัตถุประสงค์หรือไม่ จะต้องมีการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาในส่วนไหนหรือเรื่องใดเพ่ือจะได้เป็นไป
ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
 ดังนั้น ระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS การวางแผนอัตราก าลังและการ

เกลี่ยอัตราก าลัง ต้องมีความสอดคล้องกับระบบงาน และตรงกับความต้องการของสถานศึกษาและ
ตามสภาพจริงมากที่สุด โดยเฉพาะด้านการเกลี่ยอัตราก าลังกับความต้องการครูในสาขาวิชาต่างๆ 
เบื้องต้นได้ใช้การวิเคราะห์การทดถอยพหุคูณมาใช้ในการค านวณผลจากข้อมูลระบบออนไลน์ของเขต
พ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งตัวเลขที่ได้มายังไม่เป็นปัจจุบันอย่างชัดเจน รวมถึงยังขาดการเก็บข้อมูลในวงกว้าง ทั้ง
ด้านข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์และสถาบันการผลิต
อัตราก าลังคนทางการศึกษาในด้านสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือน ามาประกอบในการคาดคะเนพยากรณ์ที่มี
ความแม่นย าและใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อใช้ในการวางแผน 
 4. จากผลการวิจัย ด้านผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การ
ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน พบว่า ระดับผลส าเร็จโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และระดับผลส าเร็จกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก ผลส าเร็จ
ในการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและส่งเสริม
บุคลากรทางการศึกษา ในด้านความยั่งยืนของการบริหารงานบุคคล ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อน
ปฏิรูปการศึกษา ของการน าเสนอข้อมูลการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารงานเน้นความรู้ คุณธรรม 
ความสามารถของการบริหารงานบุคคลในการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค เน้นหลักการ
กระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการงานที่ดีในการจัดกิจกรรมที่ปฏิบัติได้เป็นเลิศเน้น
การสร้างเครือข่ายความเป็นประชารัฐและขยายขอบข่ายจากการสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วน ซึ่ง
สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ สุชาติ เพ็งศรี (2549 : บทคัดย่อ) ท าการวิจัยถึง การพัฒนาวิทยาลัย
ชุมชนในวิทยาลัยพลศึกษา พบว่า ผู้บริหาร และครูอาจารย์วิทยาลัยพลศึกษามีความคิดเห็นต่อ
โครงการ ในภาพรวมวิทยาลัยพลศึกษาทุกแห่งและรายภาคในด้านบริบทมีความเข้าใจสภาวะ
แวดล้อมของโครงการได้แก่นโยบายวัตถุประสงค์และโครงสร้างของโครงการอยู่ในระดับมากยกเว้ น
ภาคกลาง มีความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลางด้านปัจจัยน าเข้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของ
โครงการได้แก่อาคารสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวกความร่วมมืออุปกรณ์บุคลากรและงบประมาณอยู่
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ในระดับปานกลางด้านกระบวนการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโครงการได้แก่การวา ง
แผนการด าเนินงานการจัดองค์กรและบุคลากรการอ านวยการการนิเทศติดตามและประเมินผลอยู่ใน
ระดับพอใช้ยกเว้นภาคเหนือมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีด้านผลผลิตมีความพึงพอใจผลในการ
ปฏิบัติงานของโครงการได้แก่ศักยภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาการพัฒนาอาชีพของบุคคลในชุมชนและ
ท้องถิ่นการตอบสนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาและการยกระดับการศึกษาของชุมชน
และท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลางยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก โดยสอดคล้องกับ สนิท คงภักดี (2549 : บทคัดย่อ) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นโดยรวมและราย
ด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ยกเว้นด้านการวางแผนและก าหนดต าแหน่ง  ด้านการ
บรรจุแต่งตั้ง และด้านการออกจากราชการ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับ 
เพ็ชรี  รูปวิเชตร์ (2548 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร
องคก์รไทยด้วยการฝึกอบรม ผลการวิจัยพบว่า สภาพการท างานของบุคลากรในองค์กรในช่วงของการ
เปลี่ยนแปลง มีลักษณะที่เป็น 1) การท างานที่องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงค่อยข้างมาก 2) การให้
ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้วยการอบรมมากขึ้น  3) สภาพบรรยากาศในการท างาน
เปลี่ยนแปลงและมีบรรยากาศท่ีเคร่งเครียดมากขึ้น 4) ลักษณะการจ้างงานเป็นการจ้างงานแบบมีการ
ท าสัญญาเป็นระยะ ๆ สะท้อนความรู้สึกท่ีไม่ม่ันคงในการท างานให้กับบุคลากรที่เข้าท างาน 
 ดังนั้น ผลส าเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน สิ่งที่ไม่อาจจะมองข้ามได้ คือ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือการ
พัฒนาและขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นรูปธรรมเน้นหลักการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพ 
การสร้างเครือข่ายความเป็นประชารัฐและขยายขอบข่ายจากการสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วน 

จากการอภิปรายผลหลายประเด็น โดยการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่
การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาการบริหารงานบุคคลให้ก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ 3 การบริหารงานบุคคลที่ยึดภาวะผู้น าและตรงตามสภาพจริงในการ
พัฒนาที่ยึดพ้ืนที่ การบริหารเชิงระบบที่มีประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนา ที่มีความสมดุลในทักษะ
ความรู้ ทักษะคุณธรรม ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการบูรณาการสู่การต่อยอดปฏิบัติการได้อย่างมี
คุณภาพ การก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลมีเอกภาพและดุลยภาพ ซึ่งถือได้ว่าเป็น
กุญแจส าคัญดอกหนึ่งที่จะท าให้การศึกษาบรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
พอเพียงและยั่งยืน 
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ข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
อย่างยั่งยืน ครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในด้านการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ ข้อเสนอแนะในระดับ
ปฏิบัติการและเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในด้านการน ากระบวนการวิจัยไปใช ้
    1.1 มิติการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลและความส าเร็จ ควรมีการปรับ

แนวคิดด้านการเกลี่ยอัตราก าลังกับความต้องการครูในสาขาวิชาต่างๆ เบื้องต้น ได้ใช้การวิเคราะห์การ
ทดถอยพหุคูณมาใช้ในการค านวณผลจากข้อมูลระบบออนไลน์ของเขตพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งตัวเลขที่ได้มายัง
ไม่เปน็ปัจจุบันอย่างชัดเจน รวมถึงยังขาดการเก็บข้อมูลในวงกว้าง ควรเก็บข้อมูลด้านทะเบียนราษฎร์ 
ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และสถาบันการผลิต
อัตราก าลังในระดับอุดมศึกษา เพ่ือน ามาประกอบในการคาดคะเนพยากรณ์ที่มีความสอดคล้องและ
ใกล้เคียงมากท่ีสุดเพื่อใช้ในการวางแผน 

    1.2 ประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล การประสานงาน การให้คุณค่า และร่วมมือ
ระหว่างกันเพ่ือสร้างเสริมและพัฒนาทั้งด้านการบริหารจัดการเชิงระบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้ความส าคัญกับวุฒิภาวะของการเป็นผู้น าที่ดีและมีสมรรถนะ 

    1.3 การบริหารงานบุคคลเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง โดยมีเสาหลักแห่งความสัมพันธ์แบบ
วิสาสะและแนวราบที่เกิดความไว้วางใจ ในแนวคิดปรัชญาส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ที่ว่า “ให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรีและคุณภาพ ยึดธรรมาภิบาลและและคนผู้ทรงคุณค่าที่เกิด
ความสุข ดุลยภาพ การบูรณาการ ยั่งยืน” 

2. ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติการและเชิงนโยบาย 
    2.1 การให้ความส าคัญกับกระบวนการและการด าเนินงานในการขับเคลื่อนปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคในลักษณะของการเป็นผู้น าทางวิชาการ สู่สมรรถนะแห่งตนและองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ในมิติความมีคุณภาพและพลังสร้างสรรค์ ทั้งภูมิรู้ ภูมิธรรมและภูมินาม 

    2.2 การส่งเสริมกับบทบาทการมีภาวะผู้น าในบทบาทการน า จิตสาธารณะ จิตวิญญาณ
ความรักและร่วมมือพัฒนาเพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษท่ี 3 

    2.3 การผลักดันแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ถึง จุดด้อย จุดแข็ง 
และจุดภาวะคุกคาม เพ่ือเป็นเกราะคุ้มกันและเปลี่ยนแปลงในทิศทางบวกอย่างเป็นระบบ ทั้งเชิง
โครงสร้าง เชิงการบริหารจัดการ เชิงก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร เป็นส าคัญ 

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
    3.1 ควรมีการวิจัยด้านการเกลี่ยอัตราก าลังครูในวงลึกและกว้าง สู่คุณค่าทางการศึกษา

อย่างยั่งยืน 
    3.2 ควรมีการวิจัยถึงพลังอ านาจภาวะผู้น าของการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่ก้าวทัน

การเปลี่ยนแปลงในทศวรรษท่ี 3  
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ภาคผนวก  ก 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคล 

 Reliability Statistics. 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on Standardized 

Items n of Items 

.85 .851 20 

 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความเหมาะสมของการพัฒนา 
 Reliability Statistics. 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on Standardized 

Items n of Items 

.87 .873 30 

 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล  
 Reliability Statistics. 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on Standardized 

Items n of Items 

.84 .843 20 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามที่ใช้เก็บข้อมูล 
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แบบสอบถามสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคล: 
 
ค าชี้แจง: 

 1. แบบสอบถามสภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อ
ข้อมูลทั่วไปและตอนที่ 2 ข้อค าถามพร้อม ข้อเสนอแนะ แบบปลายเปิด 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง (   )  และระบุเขตพ้ืนที่สังกัด 
(   )  กลุ่มบริหารงานบุคคลส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา ……………………………………. 
(   )  กลุ่มบริหารงานบุคคลส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา ……………………………………… 
(    )   ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร ง า น แ บ บ ก ร ะ จ า ย อ า น า จ CLUSTER 

…………………………………………………….. 
 ตอนที่ 2 ข้อค าถาม 

2. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง (   ) ระดับสภาพปัญหา ตามความคิดเห็นของท่าน  
3. ระดับและเกณฑ์การให้คะแนนระดับสภาพการบริหารงานบุคคล 

ระดับ 5  ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00   ระดับมากท่ีสุด 
ระดับ 4  ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50   ระดับมาก 
ระดับ 3  ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50   ระดับปานกลาง 
ระดับ 2  ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50   ระดับน้อย 
ระดับ 1  ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50   ระดับน้อยที่สุด 

รายการประเมิน 
ระดับสภาพปัญหา 

5 4 3 2 1 
ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง 
1. การประชุมวางแผนก าหนดอัตราก าลังของข้าราชการร่วมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
2. ขั้นตอนในการวางแผนก าหนดอัตราก าลังของข้าราชการ 
3. การก าหนดหน้าที่ค านึงถึงความสามารถและความเหมาะสม
เป็นหลักส าคัญ 
4. การจัดท าแผนอัตราก าลังเสนอต่อส านักงาคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. การวางแผนพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่รองรับ
อนาคตในแต่ละปีและการจัดท าคู่มือ ต าแหน่งของบุคลากรที่
ชัดเจน 
6. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ประวัติของบุคลากรที่มีอยู่ 
อย่างเป็นระบบและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
7. การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งที่ต้องการเพ่ิม/ลด เสนอต่อ
เขตพ้ืนที่และ สพฐ.   
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ต่อ 

รายการประเมิน 
ระดับสภาพปัญหา 

5 4 3 2 1 
ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
8. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ
และสมรรถนะ 
9. การก าหนดหลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือกและมีการก าหนด
คุณสมบัติของผู้เข้ารับราชการตามต าแหน่งอย่างชัดเจน 
10. การประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรครู ครูอัตราจ้างอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่อง 
11. การด าเนินการสอบคัดเลือกครูและครูอัตราจ้างอย่าง
โปร่งใสและประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าท างานอย่างรวดเร็ว 
12. การบรรจุ แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับ
ลักษณะงานและทดลองปฏิบัติงานในหน้าที่และประเมินผล เป็น
ระยะ ต่อเนื่องและยุติธรรม 
13. การพิจารณาก าหนดค่าจ้าง เงินเดือน การเลิกจ้างและ
ก าหนดการโอน – ย้าย รับย้าย อย่างเหมาะสมเป็นธรรม 

     

ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
14. การปฐมนิเทศบุคลากรที่เข้าท างานใหม่อย่างเป็นระเบียบ
และจัดพ่ีเลี้ยงช่วยให้ค าแนะน าและปรึกษา 
15. การวัดและประเมินผลหลังการปฏิบัติงานอย่างยุติธรรมและ
ปรับปรุงข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
16. การอนุญาตให้บุคลากรศึกษาต่อและจัดส่งเข้ารับการอบรม 
สัมมนาทางวิชาการด้านการบริหารงานบุคคล 
17. การจัดให้มีคณะกรรมการก าหนดเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและแจ้งให้ผู้รับการประเมินได้รับทราบ
เป็นรายบุคคล 

     

ด้านวินัยและการรักษาวินัย 
18. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยและสนับสนุน
บุคลากรที่รักษาวินัย เหมาะสมและเป็นธรรม 
19. การจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาในด้านระเบียบและ
วินัย 
20. การสร้างความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัย 
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ต่อ 

รายการประเมิน 
ระดับสภาพปัญหา 

5 4 3 2 1 
ด้านวินัยและการรักษาวินัย 
21. การเปิดโอกาสให้บุคลากรชี้แจงเมื่อเกิดข้อพิพาทและ
สามารถอุทธรณ์ค าสั่งทางวินัยของตนเอง 
22. การแต่งตั้งคณะกรรมการรับร้องทุกข์อย่างเป็นระบบและ
พร้อมให้ความช่วยเหลือและก าลังใจต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรม 
23. การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวินัย 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน     

     

ด้านการออกจากราชการ 
24. การมีระบบดูแลสวัสดิการหลังเกษียณอายุ 
25. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยว่าด้วยคุณสมบัติ
และการขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติงาน  
26. การพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการตามระเบียบ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
27. การแจ้งสิทธิประโยชน์ที่พึงมี พึงได้รับหลังออกจากราชการ 
28. การให้ออกจากราชการของบุคลากรที่เจ็บป่วยร้ายแรง 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีสมรรถนะ 
  

     

 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
**************************ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือ ณ ที่นี้ด้วย**************************** 
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แบบสอบถามความเหมาะสมของการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการบริหารงานบุคคล: 

ค าชี้แจง: 

 1. แบบสอบถามความเหมาะสมของการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการบริหารงานบุคคล 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อข้อมูลทั่วไปและตอนที่ 2 ข้อค าถาม พร้อม ข้อเสนอแนะ แบบ
ปลายเปิด 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง (   )  และระบุเขตพ้ืนที่สังกัด 
(   )  กลุ่มบริหารงานบุคคลส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา ……………………………………. 
(   )  กลุ่มบริหารงานบุคคลส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา ……………………………………… 
(    )   ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร ง า น แ บ บ ก ร ะ จ า ย อ า น า จ CLUSTER 

…………………………………………………….. 
 ตอนที่ 2 ข้อค าถาม 

2. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง (   ) ระดับความเหมาะสม ตามความคิดเห็นของท่าน  
3. ระดับและเกณฑ์การให้คะแนนระดับสภาพการบริหารงานบุคคล 

ระดับ 5  ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00   ระดับมากท่ีสุด 
ระดับ 4  ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50   ระดับมาก 
ระดับ 3  ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50   ระดับปานกลาง 
ระดับ 2  ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50   ระดับน้อย 
ระดับ 1  ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50   ระดับน้อยที่สุด 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
ด้านการกระจายอ านาจและการขับเคลื่อน 
1. การมโีครงสร้างการบริหารงานบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้ 
2. การก าหนดบทบาทและหน้าที่ค านึงถึงความสามารถและ 
ความเหมาะสมเป็นหลักส าคัญ 
3. กระบวนการบริหารเน้นการกระจายอ านาจที่มีเอกภาพ 
และบูรณาการได้อย่างยืดหยุ่นและต่อเนื่อง 
4. การตัดสินใจในรูปองค์คณะสร้างเสริมแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานตามอ านาจและหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. การส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและการก ากับ
ติดตาม ประเมินผลทีมุ่่งผลส าเร็จเกิดประโยชน์สูงสุด 

     

ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม 
6. การสร้างเสริมทุกภาคส่วนร่วมมือในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
7. การเน้นการประสาน สนับสนุนและปรึกษาหารือ โดยผ่าน
กระบวนการปฏิบัติงานเป็นทีม  
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ต่อ 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม 
8. การเปิดโอกาสให้ทุกส่วนฝ่ายวางแผนปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา
บุคลากรอย่างแท้จริง 
9. การประสานพลังริเริ่มสร้างสรรค์ลักษณะพหุภาคี 
10. กระบวนการบริหารงานเน้นการร่วมรู้ การร่วมคิด การร่วม
สร้าง การร่วมปฏิบัติและการร่วมประเมินผล  

     

ด้านการบริหารก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ทศวรรษที่ 3 
11. การให้อิสระทางความคิดแก่คณะท างานและบุคลากร
เพ่ือให้เกิดงานสร้างสรรค์ 
12. การท างานและมาตรฐานที่โปร่งใสตามหลักการบริหารงาน 
13. การสร้างเสริมการมีจิตสาธารณะ ภาวะผู้น าและวุฒิภาวะใน
การบริหารงาน 
14. การใช้หลักคุณธรรมบริหารจัดการอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรมต่อทุกภาคส่วน 
15. การวางแผน และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่เป้าหมายส าคัญ 

     

ด้านการน าไปใช้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทศวรรษที่ 3 
 16. การส่งเสริมและสนับสนุนต่อการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศและพันธกิจของการบริหารงานบุคคล 
17. การบริหารจัดการเชิงระบบและพัฒนาด้านการปฏิบัติงานที่
สามารถน าไปใช้ได้จริงและมีประสิทธิผล 
18. การน าแผนยุทธศาสตร์ไปใช้วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
สภาวะคุกคามเพ่ือการแก้ไข พัฒนา ทั้งระยะสั้น ระยะยาวที่มี
ประสิทธิภาพก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
19. การสร้างความสมดุล มั่นคงจากการวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมอย่างมีสมรรถนะ 
20. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแห่งตนสู่
การพัฒนาและบริหารจัดการไดอ้ย่างยั่งยืน 

     

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
**************************ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือ ณ ที่นี้ด้วย**************************** 
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แบบสอบถามผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล: 
 
ค าชี้แจง: 

 1. แบบสอบถามผลส าเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล แบ่งออกเป็น 2 
ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อข้อมูลทั่วไปและตอนที่ 2 ข้อค าถาม พร้อม ข้อเสนอแนะ แบบปลายเปิด 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง (   )  และระบุเขตพ้ืนที่สังกัด 
(   )  กลุ่มบริหารงานบุคคลส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา ……………………………………. 
(   )  กลุ่มบริหารงานบุคคลส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา ……………………………………… 
(    )   ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร ง า น แ บ บ ก ร ะ จ า ย อ า น า จ CLUSTER 

…………………………………………………….. 
 ตอนที่ 2 ข้อค าถาม 

2. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง (   ) ระดับความเหมาะสม ตามความคิดเห็นของท่าน  
3. ระดับและเกณฑ์การให้คะแนนระดับสภาพการบริหารงานบุคคล 

ระดับ 5  ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00   ระดับมากท่ีสุด 
ระดับ 4  ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50   ระดับมาก 
ระดับ 3  ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50   ระดับปานกลาง 
ระดับ 2  ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50   ระดับน้อย 
ระดับ 1  ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50   ระดับน้อยที่สุด 

รายการประเมิน 
ระดับผลส าเร็จ 

5 4 3 2 1 
ด้านการบริหารงานบุคคลภายใต้ กศจ. 
1. การจัดท าคู่มือด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยที่เป็นองค์
ความรู้อย่างเหมาะสม 
2. การชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัยอย่างชัดเจน 
3. การส่งเสริมบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบยึดธรรมาภิบาล 
4. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ด้านการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 
5. การชี้แจงให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอมี และ
เลื่อนวิทยฐานะ 
6. การก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือขอมีและ
เลื่อนวิทยฐานะ 
7. การด าเนินงาน การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และกลับเข้ารับ
ราชการอย่างมีเอกภาพ 
8. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
เหมาะสมและยุติธรรม 
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ต่อ 

รายการประเมิน 
ระดับผลส าเร็จ 

5 4 3 2 1 
ด้านการปฏิบัติงานของการบริหารงานบุคคล 
9. การก าหนดนโยบายในการบริหารงานบุคคลและการจัดท า
แผนอัตราก าลังการบริหารงานบุคคล 
10. การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งตั้งอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม 
11. การประเมินผลการปฏิบัติงานยึดตามเกณฑ์มาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 
12. การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
13. การส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องและเสมอภาค 
14. การจัดท ารายงานผลด้านการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน 
15. การผดุงความยุติธรรมในการบริหารบุคคลภายในกรอบของ
กฎหมายและหลักธรรมาภิบาล  

     

ด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ 3 
 16. การบริหารงานบุคคลที่ยึดภาวะผู้น าและตรงตามสภาพจริง
ในการพัฒนาที่ยึดพ้ืนที่ ปัจจัยเกื้อหนุน บุคลากรและการบริหาร
เชิงระบบที่มีประสิทธิภาพ 
 17. การแต่งตั้งองค์คณะบุคคล ที่เหมาะสมและมีศักยภาพใน
องค์ความรู้อย่างชัดเจน 
18. การก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลมี
เอกภาพและดุลยภาพได้อย่างยั่งยืน 
19. การท าแผนพัฒนาอัตราก าลัง เพ่ือให้ทุกฝ่ายงานมีส่วนร่วม
ในการก าหนดที่สอดคล้องกับสภาพจริงและเป็นประโยชน์สูงสุด 
20. การก าหนดบทบาทหน้าที่และสร้างความเข้าใจอย่าง
ต่อเนื่องในแนวทางปฏิบัติอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิผล 
21. การมีระบบสารสนเทศ การติดตามในการปฏิบัติงานที่
บูรณาการอย่างชัดเจน 
22. ประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนา ที่มีความสมดุลในทักษะ
ความรู้ ทักษะคุณธรรม ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการบูรณา
การสู่การต่อยอดปฏิบัติการได้อย่างมีคุณภาพ 
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ต่อ 

รายการประเมิน 
ระดับผลส าเร็จ 

5 4 3 2 1 
ด้านการประยุกต์ใช้เรื่องการบริหารงานบุคคลสู่ความส าเร็จในทศวรรษท่ี 3 
23. การสรรหาบรรจุแต่งตั้งครูและผู้บริหารเป็นอ านาจหน้าที่
ของสถานศึกษา 
24. การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามความต้องการจ าเป็น และมี
ระบบการท างานและมาตรฐานที่ โปร่ ง ใสตามหลักการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
25. การบริหารจัดการบุคลากรให้เพียงพอและส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
26. การสร้างความมั่นคงในวิชาชีพและสนับสนุนบุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า
และศักดิ์ศรีได้อย่างเข็มแข็ง 
27. การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคลที่สร้าง
เสริม ภูมิรู้ ภูมิธรรมและภูมินาม และกระบวนการมีส่วนร่วมที่
ชัดเจน 
28. การให้อิสระทางความคิดแก่คณะท างานที่ ให้เกิดพลัง
สร้างสรรคแ์ละมีเอกภาพในการบริหารจัดการสู่ผลส าเร็จ 
29. การมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคลที่บูรณา
การเชื่อมโยงครอบคลุมงานทุกด้าน 

     

ด้านความย่ังยืนของการบริหารงานบุคคล ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา 
 30. การบริหารจัดการเชิงระบบอย่างบูรณาการมีดุลยภาพและ
เอกภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นตัวตั้งและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ให้เกิดสมรรถนะและมีประสิทธิผล 
31. การบริหารจัดการงานที่ดีในการจัดกิจกรรมที่ปฏิบัติได้เป็น
เลิศเน้นการสร้างเครือข่ายความเป็นประชารัฐและขยาย
ขอบข่ายจากการสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วน 
32. การสร้างความสมดุล มั่นคงจากการวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
33. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาและขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาที่เป็นรูปธรรมเน้นหลักการกระจายอ านาจที่มี
ประสิทธิภาพ 
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ต่อ 

รายการประเมิน 
ระดับผลส าเร็จ 

5 4 3 2 1 
ด้านความย่ังยืนของการบริหารงานบุคคล ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา 
34. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานด้านการบริหารงาน
บุคคลที่เน้นคุณภาพ จะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น ภายใต้
นโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
35. การน าเสนอข้อมูลการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารงาน
เน้นความรู้ คุณธรรม ความสามารถของการบริหารงานบุคคลใน
การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง 
พอเพียงและยั่งยืน 

     

 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
**************************ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือ ณ ที่นี้ด้วย**************************** 
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ภาคผนวก  ค 

หนังสือค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
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