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บทคัดย่อ
การศึกษาอิสระครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
พื้นที่สูงในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ จานวน 82 คน เครื่องมือที่ใช้ในกรเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ นาข้อมูลที่ได้ไปดาเนินการ
จัดสนธนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี ทาการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) นาเสนอในรูปแบบของความเรียง ผล
การศึกษาพบว่า 1. สภาพของการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพื้นที่สูงในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี ตาบล
วาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการธารงรักษามีสภาพ
การด าเนินการมากที่สุด รองลงมา คื อ การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนด้านที่มีสภาพการด าเนินการน้อยที่สุด คือ การ
วางแผนอัตรากาลัง 2. เหตุปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพื้นที่สูงในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาวาวี ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยที่ปัจจัยจูงใจส่งผลต่อการบริหารงาน
บุคคลมากกว่าปัจจัยค ้าจุน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลมากที่สุด คือ
ความก้าวหน้า รองลงมาคือ ความสัมพันธ์กับบุคคลในองค์กร และปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลน้อยที่สุด คือ
ลักษณะงาน 3. ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพื้นที่สูงในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวาวี 5 ขอบข่าย ได้แก่ 1) การวางแผนอัตรากาลัง 2) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3) การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 5)การธ ารงรักษา และมาตรฐานความส าเร็จของระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ของ HR Scorecard ของโรงเรียนพื้นที่สูงในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี ใน 5 มิติได้แก่ มิติที่
1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการทางาน 4. แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพื้นที่สูงในศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวาวี ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้อง
กับภาพอนาคตที่พึงประสงค์ ครอบคลุมมาตรฐานความสาเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ของ HR Scorecard จานวน
5 ขอบข่ายได้แก่ 1) การวางแผนอัตรากาลัง 2) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 5)การธารงรักษา

คาสาคัญ: แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพ, การบริหารงานบุคคล, โรงเรียนพื้นที่สูง
Abstract
This independent study was to study the approach to enhancing the efficiency of personnel
management of highland schools in Wawee Educational Quality Development Network Center, Wawee Subdistrict, Mae Suai District, Chiang Rai Province. The population used in this study consisted of 82 people.
used to collect data as a questionnaire and interview form The information obtained will be used to
organize group discussions to find management guidelines for enhancing the efficiency of school personnel
management in the Wawee Educational Quality Development Network Center. Conduct content analysis
presented in the form of an essay. The results of the study found that 1. The condition of personnel
management of highland schools in Wawee Educational Quality Development Network Center, Wawee Subdistrict, Mae Suai District, Chiang Rai Province Overall, it was at a high level. When considering each aspect,
it was found that In terms of maintenance, it was the most operating condition, followed by recruitment
and appointment. The aspect with the least operating conditions was the manpower planning. 2. Important
factors affecting personnel management of highland schools in Wawee Educational Quality Development
Network Center, Wawee Sub-district, Mae Suai District, Chiang Rai Province The overall picture was at a high
level, with the motivating factor affecting the personnel management more than the supporting factor.
when considering each aspect It was found that the most important factor affecting personnel management
was progress, followed by relationships with people in the organization. And the most important factor
affecting personnel management the least is the nature of work. 3. Desirable future prospects of personnel
management of highland schools in the Wawee Educational Quality Development Network Center in 5

scopes, namely 1) manpower planning 2) recruiting and appointing 3) government teacher and personnel
development Educational 4) Performance Assessment 5) maintenance and the human resource
management system success standards of the HR Scorecard of the high school in the Wawee Educational
Quality Development Network Center in 5 dimensions: Dimension 1, Strategic Consistency, Dimension 2,
Efficiency of Human Resource Management, Dimension 3 Efficiency of human resource management, the
4th dimension, the readiness for human resource management, the 5th dimension, quality of life and worklife balance. 4. Guidelines for enhancing the efficiency of personnel management of highland schools in
Wawee Educational Quality Development Network Center, Wawee Sub-district, Mae Suai District, Chiang Rai
Province effective that will help improve even further and in accordance with the desired future image It
covers the standards of success of the human resource management system of the HR Scorecard in 5 areas:
1) manpower planning 2) recruitment and appointment 3) development of government teachers and
educational personnel 4) performance appraisal 5) maintenance

Keyword: Approaches to enhancing efficiency, personnel management, highland schools
บทนา
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช 2546 มาตรา 35 ที่
ก าหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็น นิติบุคคล และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช 2547 ที่เป็นระบบการกระจายอานาจบริหารงานบุคคลให้แก่เขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา ส่งผลต่อ การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลมากขึ้นเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานจัดการศึกษาให้มากที่สุดองค์ประกอบสาคัญของ
การบริหารงานคือ คนและงาน งานเป็นภารกิจที่จะต้อง
ดาเนินการให้สาเร็จแต่ในการที่จะดาเนินการให้ภารกิจสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติงาน หน้าที่ต่ างๆ งานที่ด าเนินการจ าเป็นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและจัด
ระบบงาน การวางแผน การควบคุมกากับติดตามและประเมินผล ซึ่งรวมเรียกว่า การบริหาร สาหรับคนจาเป็นต้องดาเนินการ
สรรหาเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมมาทางาน เพื่อให้ภารกิจของหน่วยงานหรือองค์การประสบผลสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ส่วนประกอบนี้เรียกว่า “ การบริหารงานบุคคล ” (สุภชัย สุนามเจริญกุล,2558)
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจสาคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
ภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โดย
ผู้บริหารโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องดาเนินการในภารกิจหลัก คือ การวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง การ
สรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัยและการออก จาก
ราชการ แต่งานบริหารบุคคลเป็นงานที่ยุ่งยากและซับซ้อน เพราะต้องทางานเกี่ยวข้องกับคน ซึ่งมีความรู้ความสามารถ
ตลอดจนมีความสานึกแตกต่างกัน และที่สาคัญคนเป็นสิ่งมีชีวิตจิตใจ มีอารมณ์ ผู้บริหารจึงต้องมีทักษะในการบริหารงาน
บุคคลในระดับสูง เพื่อให้องค์กรพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีศาสตร์และศิลป์ รวมถึงจิตวิทยาในการบริหารงานบุคคลโดย
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพย่อมจะส่งผลถึงผู้เรียนที่มีคุณภาพตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัด

การศึกษาในระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการกล่อมเกลาเยาวชนให้ทราบถึงบรรทัดฐานทางสังคม รวมถึงแบบ
แผนต่างๆ ในสังคมอันเป็นทักษะพื้นฐานในการดารงอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข (วารุณี เชียรศิลา,2555)
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีมาตรฐานที่เป็นตัวก าหนดความสาเร็จในการบริหาร ซึ่ง
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้กาหนดมาตรฐานความสาเร็จที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการต้องบริหาร
ทรัพยากรให้บรรลุมีดังนี้ มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่
3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 5 คุณภาพชีวิต
และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน (ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน, 2549)
จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาหาแนวทางเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี โดยใช้มาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ HR
Scorecard เพื่อนาแนวทางจากการวิจัยมาปรับใช้ ปฏิบัติ และพัฒนาให้การบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวีมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อหาแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพื้นที่สูงในศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวาวี ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ที่ประสบความสาเร็จตามภาพอนาคตที่พึงประสงค์

ประโยชน์ของการศึกษา
1. ด้านความรู้
ได้ทราบทราบสภาพ เหตุปัจจัย ภาพอนาคตที่พึงประสงค์และแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคลของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
2. ด้านการนาไปใช้
ผู้บริหารสถานศึ กษาของโรงเรียนพื้นที่สูงในศูนย์เครือข่ายพัฒนา สามารถน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไป
ปรับปรุงและพัฒนาพัฒนาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.1 การศึกษาสภาพของการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน ในขอบข่ายภาระงาน 5 ด้านได้แก่ 1. การ
วางแผนอัตรากาลัง 2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 4. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 5. การธารงรักษา
1.2 การศึกษาเหตุปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน ตามหลักทฤษฎี 2 ปัจจัยของ
Herzberg 4 ด้ า น ได้ แ ก่ 1. สภาพแวดล้ อ มในการท างาน 2. ลั ก ษณะงาน 3.ความสั ม พั น ธ์ ก ั บ บุ ค คลในองค์ ก ร
4. ความก้าวหน้า
1.3 การศึกษาภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนตามขอบข่ายการบริหารงาน
บุคคล 5 ด้านได้แก่ 1. การวางแผนอัตราก าลัง 2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 5. การธารงรักษา และมาตรฐานความสาเร็จของระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล ของ HR Scorecard 1. มิติความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 2. มิติประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 3. มิติ
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 4. มิติความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5. มิติคุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
1.4 การศึกษาเพื่อหาแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน จ านวน 5
ขอบข่าย ที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับภาพอนาคตที่พึงประสงค์ ครอบคลุมมาตรฐาน
ความสาเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ของ HR Scorecard ได้แก่ 1. ด้านการวางแผนอัตรากาลัง 2. ด้านการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง 3. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4. ด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. ด้าน
การธารงรักษา
2. แหล่งข้อมูล
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวีจานวน
8 โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3. ด้านพื้นที่ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวีจานวน 8 โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
4. ด้านระยะเวลา ปีการศึกษา 2564

วิธีการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลลของโรงเรียนพื้นที่สูงในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี
ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีรายละเอียด ดังนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคลคล คือ
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝜇) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(𝜎) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวาวีจ านวน 8 โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 จ านวน 82 คน ผู้ศึกษาได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ประชากรและรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1) ผู้ศึกษานาหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายถึงผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี จานวน 8 โรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูผู้สอน
2) ผู้ศึกษาได้ส่งแบบสอบถาม จานวน 82 ฉบับ ไปถึงผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูของโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี ด้วยตนเองและกาหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนภายใน 15 วัน 3) ผู้ศึกษานา
แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบ พบว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ทุกฉบับ และ 4) ผู้ศึกษาทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ดาเนินการตามขั้นตอนของการศึกษาต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพื้นที่สูงในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวาวี ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีรายละเอียด ดังนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานบุคคลของโรงเรียน คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย (μ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึ กษาและข้าราชการครูของ
โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวีจ านวน 8 โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 จ านวน 82 คน ผู้ศึกษาได้
ด าเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มประชากรและรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1) ผู้ศึกษาน าหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงรายถึงผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี จ านวน 8 โรงเรียน เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูผู้สอน 2) ผู้ศึกษาได้ส่งแบบสอบถาม จานวน 82 ฉบับ ไปถึงผู้บริหารสถานศึกษา
และข้าราชการครูของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี ด้วยตนเองและกาหนดวันในการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามคืนภายใน 15 วัน 3) ผู้ศึกษานาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบ พบว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ทุกฉบับ
และ 4) ผู้ศึกษาทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดาเนินการตามขั้นตอนของการศึกษาต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพื้นที่สูงในศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวาวี ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีรายละเอียด ดังนี้ ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนพื้นที่สูงในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวีปีการศึกษา 2564 จานวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษา ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน ผู้ศึกษาได้
ดาเนินการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลและรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1) ผู้ศึกษานาหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายถึงผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี จานวน 8 โรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการรวบรวม
ข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา 2) ผู้ศึกษาแจกแบบสัมภาษณ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 8 คน ด้วยตนเอง บันทึกข้อมูล
โดยการจดบันทึกและบันทึกภาพ 3) ผู้ศึกษานาแบบสัมภาษณ์ที่ได้บันทึกข้อมูลมาตรวจสอบพบว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ทุก
ฉบับ 4) ผู้ศึกษาทาการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปสาระสาคัญจากแบบสัมภาษณ์เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 หาแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพื้นที่สูงในศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี ต าบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีรายละเอียด ดังนี้ ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา คือ
ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนพื้นที่สูงในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาวาวีปีการศึกษา 2564 จ านวน 8 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ผู้ศึกษาได้ดาเนินการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลและรวบรวมข้อมูล
ดังนี้ 1) ผู้ศึกษาดาเนินการเก็บข้อมูล ด้วยการสนทนากลุ่ม ตามวันเวลาที่กาหนด สถานที่โรงเรียนบ้านวาวี สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารการศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวาวีจานวน 8 โรงเรียน ในการดาเนินการสนทนากลุ่ม ผู้ศึกษามีการเตรียมความพร้อมโดยทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา การอธบายประเด็นในการสนทนาให้มีความเข้าใจตรงกัน บันทึกลงในเครื่องมือและสรุป
วิเคราะห์ข้อมูลและประเด็นอย่างละเอียดชัดเจน 2) ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มนามาวิเคราะห์เนื้อหาสาคัญตามประเด็นที่
ตอบแล้วนาเสนอในรูปแบบของความเรียง

สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพื้นที่สูงในศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวาวี สรุปตามวัตุประสงค์ได้ดังนี้ด้านการจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
1. สภาพของการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพื้นที่สูงในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานบุคคล ผลปรากฏว่า สภาพของการบริหารงานบุคคล
5 ขอบข่าย สภาพการบริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

2. เหตุปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพื้นที่สูงในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วาวี ตามหลักทฤษฎี 2 ปัจจัย ของ Herzberg ผลปรากฏว่า เหตุปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก โดยที่ปัจจัยจูงใจมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปัจจัยค้าจุน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
3. ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพื้นที่สูงในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วาวี 5 ขอบข่ า ย และมาตรฐานความส าเร็ จ ของระบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ของ HR Scorecard สรุ ป ได้ ด ั ง นี้ 3.1
กระบวนการบริหารงานบุคคล 5 ขอบข่าย ด้านการวางอัตรากาลัง พบว่า การประชุมวางแผนในการกาหนดอัตรากาลังของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปตามสภาพ
ความเป็นจริง การปรับปรุงข้อมูล และจัดทาคู่มือระเบียบตาแหน่งของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันเสมอ ด้านการสรร
หาและบรรจุแต่งตั้ง พบว่า การสรรหาครู และบุคลากรทางการศึกษามีความโปร่งใสและเป็นธรรม การรับบรรจุแต่งตั้ง
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับงานและความต้องการ ด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พบว่า ส่งเสริมให้บุคคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้พัฒนาตนเอง และขอเลื่อนหรือมีวิทยฐานะ
ที่สูงขึ้นตามความเหมาะสม ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างผลงานทางด้านวิชาการ สร้างสื่อนวัฒกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ด้าน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคเรียนอย่างสม่าเสมอ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาอย่างโปร่งใส และยุติธรรม ด้านการธารงรักษา พบว่า
จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมในการทางานและสิ่งอานวยความสะดว กให้
พร้อมต่อการทางาน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในองค์กร 3.2 มาตรฐานความส าเร็จของระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ของ HR Scorecard มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ พบว่า การวางแผนและบริหารกาลังคนทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหาร ทรัพยากร
บุคคลของ ซึ่งมีความสอดคล้องและสนั บสนุน ให้สถานศึก ษาบรรลุ พั นธกิจเป้าหมายและวัต ถุประสงค์ ที ่ตั้ งไว้ มิติที่ 2
ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล พบว่า การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้น เลื่อน
ตาแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา มีระบบฐานข้อมูลด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี ความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และนามาใช้ประกอบการตัดสินใจ มีการนาเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ บริหารทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล พบว่า สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ เพื่อพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการ
บรรลุภารกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา สร้างความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อนโยบาย แผนงาน และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจาแนกความ
แตกต่างและจัดลาดับผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล พบว่า รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร บุคคล
ตลอดจนการด าเนินการด้านวินัย โดยค านึงถึงหลักความ สามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลัก นิติธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชน มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน พบว่า สร้างความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน ระบบงานและบรรยากาศการ
ทางาน ให้แก่ครูและบุคคลากรทางการศึกษา ระบบงานและบรรยากาศการทางาน มีการนาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ใน
การบริหาร การให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสีย
รูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาค บังคับตามกฎหมาย ซึ่ง
มี ค วามเหมาะสม สอดคล้ องกับ ความต้ องการและสภาพของสถานศึก ษา ส่ งเสริม ความสั มพั นธ์อ ั นดี ระหว่า งผู้บริหาร

สถานศึกษา กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และในระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกันเอง และให้กาลังคนมีความ
พร้อมที่จะขับเคลื่อนสถานศึกษาให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ
4. แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพื้นที่สูงในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวา จ านวน 5 ขอบข่าย ที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับภาพอนาคตที่พึงประสงค์
ครอบคลุ มมาตรฐานความส าเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ของ HR Scorecard สรุปได้ดังนี้ ด้านการวางแผน
อัตรากาลัง พบว่า การประชุมวางแผนในการกาหนดอัตรากาลังของครูและบุคลากรทางการศึกษา กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
สถานศึกษาควรมีความถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การปรับปรุงข้อมูล และจัดทา
คู่มือระเบียบตาแหน่งของบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย เพื่อความสะดวก
รวดเร็วและง่ายต่อการนาไปใช้งาน ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง พบว่า การสรรหา ครูและบุคลากรทางการศึ กษา มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกาหนดเกณฑ์การสรรหา และทาเป็นระบบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถตรวจสอบได้ การ
บรรจุแต่งตั้ง ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถตรงกับงาน พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
รวมถึงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ด้านการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า การวางแผน จัดทานโยบายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมถึงการติดตามและประเมินผล ให้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ส่งเสริมให้บุคคลากรเข้ารับการ
อบรม สัมมนา ศึกษาต่อ และขอเลื่อนหรือมีวิทยฐานะที่สูงขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางกรศึกษาให้มี
ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างผลงานทางด้าน
วิชาการ สร้างสื่อนวัฒกรรมที่สอดคล้องกับการศึกษายุค 4.0 และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พบว่า จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคเรียน อย่างต่อเนื่อง และนาผลการประเมิน
มาวิเคราะห์ปรับปรุง เพื่อวางแผนพัฒนาบุคคลในครั้งต่อไป ระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถจาแนกความ
แตกต่าง และจัดลาดับผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงหลักความสามรถ
และผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน ด้านการธารงรักษา พบว่า สร้างความพึงพอใจในการจัด
สภาพแวดล้อมในการทางาน ระบบงาน บรรยากาศในการทางาน เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มที่ จัดสวัสดิการและสิง่ อานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการและสภาพของสถานศึกษา นาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหาร การให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูและบุคลากรทางการศึกษา และในระหว่างครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้วยกันเอง และให้กาลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนสถานศึกษาให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ

อภิปรายผล
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพื้นที่สูงในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวาวี ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
1. สภาพของการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพื้นที่สูงในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี ผลการศึกษา
พบว่า สภาพของการบริหารงานบุคคล 5 ขอบข่าย สภาพการบริหารโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มาก สอดคล้องกับ
อรรคพล แดนดี (2556:บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาดอนตาล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พบว่า การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายคุณภาพ
การศึกษาดอนตาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน

2. เหตุปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพื้นที่สูงในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวา
วี ผลการศึกษาพบว่า เหตุปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคล คือ ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ลักษณะงาน ความก้าวหน้า
ปัจจัยค้าจุน ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการทางาน ความสัมพันธ์กับบุคคลในองค์กร สอดคล้องกับ นันทพร ชวนชอบ (2560 :
64) ที่พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีของบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล มีทั้งหมด 6 ด้านของแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านเงินเดือนค่าตอบแทน ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ปัจจัยด้านบทบาทหน้าที่ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในการทางาน ปัจจัยด้านโอกาสความก้าวหน้า และปัจจัยด้านลักษณะงาน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ภาพอนาคตที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพื้นที่สูงในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี
กระบวนการบริหารงานบุคคล 5 ขอบข่าย 3.1 ภาพอนาคตที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคล ด้านการวางอัตรากาลัง พบว่า
ควรให้ความสาคัญกับการประชุมวางแผนกาหนดอัตรากาลังให้มีความถูกต้อง ชัดเจนและตรงกับสภาพความเป็นจริง ด้านการ
สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง พบว่า ควรให้ความสาคัญกับความโปร่งใสและเป็นธรรมในการสรรหา และการบรรจุแต่งตั้งต้องตรง
กับความต้องการของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รบั
การพัฒนา รวมถึงการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า การประเมินผลควร
อย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม ด้านการธารงรักษา พบว่า ควรมีการจัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับสถาพของสถานศึกษา และให้
ความสาคัญกับกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีให้กับบุคคลากรภายในสถานศึกษา สอดคล้องกับ จันจิรา อินต๊ะเสาร์ (2550 :
111) ได้ท าวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า สภาพการ
บริหารงานบุคลากรมีการกาหนดแผนงานบุคลากรไว้ในแผนกลยุทธ์ มีการวางแผนการใช้บุคลากรที่มีอยู่ให้ตรงกับงานที่ปฏิบัติ
มีคาสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรเข้าปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนมีการจัดประชุม อบรมสัมมนาและเปิดโอกาสให้บุคลากรศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นบุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง มีการสร้างขวัญและกาลังใจ 3.2 มาตรฐานความสาเร็จของระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล ของ HR Scorecard ภาพอนาคตที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลใน มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ พบว่า การวางแผนและบริหารก าลังคลควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ มีนโยบาย แผน
มาตรการที่มีความสอดคล้องและสนับสนุนให้สถานศึกษาบรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มิติที่ 2 ประสิทธิภาพ
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล พบว่า ควรมีการนาเทคโนโลยีและสารสนเทศมาช่วยในกระบวนการต่างๆ ในการบริหารงาน
บุคคล มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล พบว่า ควรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิ บัติงานที่มีประสิทธิภาพ มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล พบว่า การด าเนินงานต่างๆ ของการบริหารงานบุ คคลควรมีการรับผิด ชอบต่ อการตัดสิน ใจ โดยค านึงถึงหลั ก
ความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน และมีความโปร่งใสในทุกกระบวน การของการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน พบว่า ครูและ
บุคลากรทางกรศึกษาควรได้รับพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน ระบบงานและบรรยากาศการทางาน ควรมีการจัด
สวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวั สดิการภาค บังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ความต้องการและสภาพของสถานศึกษา รวมถึงสถานศึกษา ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผูบ้ ริหารสถานศึกษา กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และในระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกันเอง สอดคล้องกับ จงไท เพ็งแข ( 2520:119)
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีสมรรถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคลากรและ
การบริหารของผู้นาองค์การประสบความสาเร็จอยู่ในระดับสูง โดยมีองค์ประกอบด้านสมรรถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่
นามาศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ประสิทธิผล
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการทางาน

4. แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพื้น ที่สูงในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวาวี ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายจานวน 5 ขอบข่าย ที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และ
สอดคล้ อ งกั บ ภาพอนาคตที ่ พ ึ งประสงค์ ครอบคลุ ม มาตรฐานความส าเร็ จของระบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ของ HR
Scorecard
ด้านการวางแผนอัตรากาลัง พบว่า การประชุมวางแผนในการกาหนดอัตรากาลังของครูและบุคลากรทางการศึกษา
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาควรมีความถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ปรับปรุงข้อมูล และจัดทาคู่มือระเบียบตาแหน่งของบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับ พระชินกร ระวาท
ไชย (2560:บทคัดย่อ) ที่พบว่า แนวทางการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
อุดรธานี ด้านการวางแผนกาลังคน มีการประชุมวางแผนเพื่อกาหนดกาลังคน จัดทาแผนกาลังคนให้มีความชัดเจนและมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับสถานศึกษา สารวจบุคลากรและจัดทาประวัติบุคลากรอย่างเป็นระบบทุก ๆ ปีการศึกษา วางแผนความ
ต้องการกาลังคนในอนาคตทุกปีการศึกษา ประเมินผลแผนงานบริหารบุคคลอย่างสม่าเสมอ
ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง พบว่า การสรรหา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการแต่ง ตั้งคณะกรรมการเพื่อ
กาหนดเกณฑ์การสรรหา และทาเป็นระบบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับ ยุวดี สุดสาย
เนตร (2562:บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการสรร
หาและบรรจุแต่งตั้ง ควรจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อจัดกรอบอัตรากาลัง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ใช้หลักคุณธรรม
ในการด าเนินสอบคัดเลือก มีการประชาสัมพันธ์ประกาศการสอบคัดเลือก แจ้งหลั กเกณฑ์ วิธีการ อย่างเป็นทางการให้
สาธารณชนรับทราบอย่างทั่วถึง
ด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า การวางแผน จัดทานโยบายในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการติดตามและประเมินผล ให้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ส่งเสริม
ให้บุคคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาต่อ และขอเลื่อนหรือมีวิทยฐานะที่สูงขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางกรศึกษาให้มีทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา สอดคล้องกับ
พรทิพย์ เสือเหลือง (2562:111) ที่พบว่า ด้านการสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีแนวทางการดาเนินงาน คือ
โรงเรียนจัดอบรมให้ความรู้บุคคลพัฒนาตนเองสู่ตาแหน่งทางวิชาการและมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน การจัดทาโครงการ
จัดการอบรมบุคลากรภายในโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน มีการพัฒนาส่งเสริมด้านการอบรมผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาความรู้
เป็นรายบุคคลและผู้บริหารพาครูไปศึกษาดูงานในโรงเรียนที่มีศักยภาพสูงกว่าเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนามาพัฒนา การ
ทางานหลังจากนั้นผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึ กษา
ผู้บริหารให้บุคคลเข้ าร่วมประชุมตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อน ามาพัฒนาการทางานของตนเอง สามารถเข้าร่วมการ
ประชุมและร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ให้บุคลากรภายในโรงเรียนได้รับทราบ
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องต่อเนื่อง และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ปรับปรุง เพื่อวางแผนพัฒนาบุคคลในครั้งต่อไป มีระบบหรือวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม สอดคล้องกับ เตือนใจ คล้ายแก้ว (2560:118) ที่พบว่า การประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคคลของโรงเรียนในจังหวัดพิจิตร สังกดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มีแนวทาง
ดาเนินการดังนี้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบว่ามีลักษณะการดาเนิน
งานที่ถูกต้องและเป็นธรรม มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินความสาเร็จของงานและความก้าวหน้า
ของงานให้บรรลุตามเป้าประสงค์ สถานศึกษานาผลการปฏิบัติงานเสนอที่ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาควรส่งเสริมให้ตระหนัก
และเห็นความสาคัญของการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของงานหลังการดาเนินงานและเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงาน

มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับงาน สถานศึกษาติดตามและประเมินผลระหวางการดา เนินงานและ
หลังการดาเนินงาน
ด้านการธารงรักษา พบว่า ควรมีการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึ ่ งมี ค วามเหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและสภาพของสถานศึ ก ษา สอดคล้ อ งกั บ กุ ล ภั สสร์ ซอกิ่ ง
(2554:108) ที่พบว่า การจ่ายค่าตอยแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือน ถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ต้องมี เป็นการเพิ่มรายได้
และบารุงขวัญกาลังใจให้พนักงานดีขึ้น ในการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ นั้น ควรมีตัวชี้วัดและเกณฑ์ในการพิจารณาที่ชัดเจนชี้แจง
ให้พนักงานทราบและปฏิบัติ ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรไว้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1. ด้านการวางแผนอัตรากาลัง ผูบ้ ริหารควรมีการกาหนดพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้การ
วางแผนอัตรากาลังเป็นไปตามทีส่ ถานศึกษาต้องการ
2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรดาเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งโดยยึดกรอบ
นโยบายให้ตรงกับแผนพัฒนาสถานศึกษาและพิจารณาในด้านความรู้ ความสามารถ ตามความต้องการของสถานศึกษา
3. ด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการติดตามการประเมินผล
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4. ด้านการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ผู้บริหารควรกาหนดเกณฑ์การประเมินที่มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยคานึงถึงหลักความสามรถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชน
5. ด้านการธารงรักษา ผู้บริหารควรดาเนินการโดยยึดหลักความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพ
ของสถานศึกษาเป็นหลักในการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. จากการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพื้นที่สูงในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี
ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ควรมีการทาการวิจยั เจาะลึกในประเด็นที่มสี ภาพการดาเนินการที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด เพื่อสร้างเป็นจุดแข็งในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
2. จากการศึกษาเหตุปัจจัยสาคัญในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพื้นที่สูงในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวาวี ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ควรมีการศึกษาเหตุปัจจัยในด้านปัจจัยส่งเสริม และปัจจัยฉุดรั้ง
เพิ่มเติม เพื่อให้การหาแนวทางมีครอบคลุ่มมากขึ้น
3. จากการศึกษาภาพอนตที่พึงประสงค์ในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพื้นทีส่ ูงในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวาวี ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย ควรมีการสัมภาษณ์ผู้ที่มสี ว่ นเกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคลที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เช่น
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานบุคคล หัวหน้าฝ่ายอานวยการ คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นต้น
4. แนวทางการสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพื้นที่สูงในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวาวี ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย ควรมีการทาการวิจัยเพื่อขยายผลเจาะลึกในบางประเด็นเช่น การจัดสวัสดิการและ
สิ่งอานวยความสะดวกเพิม่ เติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมายมีอะไรบ้าง การทาแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาของการ
บวนการบริหารงานบุคคลเป็นต้น
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