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บทคัดยอ

 การศึกษาคนควาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการคนเกงของผูบริหารสถาน

ศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 ประชากรทีใ่ชในการศกึษาคนควาครัง้นี ้ไดแก ผูอาํนวยการ

โรงเรยีนและรองผูอาํนวยการโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 ทัง้หมด 63 โรงเรียน จาํนวน 

172 คนจําแนกเปนผูอํานวยการโรงเรียนจํานวน 63 คน และรองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 109 คน ผูใหขอมูลเก่ียวกับ

แนวทางการบริหารจัดการคนเกง ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน และหัวหนางานบุคคลของโรงเรียนที่ผานการประเมิน

ภายนอกรอบสาม สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 เพือ่สมัภาษณ จาํนวน 8 คน โดยการเลอืกแบบ

เจาะจง เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งเปนแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา จํานวน 5 ระดับ โดยหาดวยวิธี

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coeffi cient) มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .94 และแบบ

สัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อศึกษาหาแนวทางในการบริหารจัดการคนเกงของผูบริหารสถานศึกษาสถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม คือคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานไดแก

สถิติทดสอบเอฟ (F-Test)และ ขอมูลจากการสัมภาษณใชการวิเคราะหเนื้อหา

 ผลการศึกษาคนควา พบวา

 1.  สภาพการบริหารจัดการคนเกงของผูบรหิารสถานศึกษา สงักัดสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 

20 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีสภาพการบริหารจัดการสูงสุดไดแกการธํารงรักษา

คนเกงไวในองคการ รองลงมาคอื การบรหิารและจงูใจคนเกง การสรรหา คดัเลอืกและการบรรจตุาํแหนงของคนเกง และ

ดานการพัฒนาคนเกง ตามลําดับ
 2. สถานศกึษาท่ีมขีนาดตางกนั มสีภาพการบริหารจัดการคนเกง โดยภาพรวมไมแตกตางกนัแตรายดานพบวา 

ดานการพัฒนาคนเกง ดานการบริหารและจูงใจคนเกง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 และ

ดานการธํารงรักษาคนเกงไวในองคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01

 3. แนวทางการบริหารจัดการคนเกงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขตมีดังนี้ดานการรักษาคนเกงไวในองคการ สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีการทํางานที่ทาทาย สับเปลี่ยน
หมุนเวียนการทํางานที่หลากหลาย พรอมทั้งสงเสริมใหบุคลากรไดมีวิทยฐานะ

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
3 อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ที่สูงขึ้นเพื่อสรางคนเกงตนแบบใหกับองคการ ดานการบริหารและจูงใจคนเกง สถานศึกษาควรสรางขวัญและกําลังใจใน

การปฏิบตังิานโดยการเล่ือนขัน้เงนิเดอืนและอาจใหการยกยองใหเกยีรติเปนการสรางขวัญกาํลังใจใหบคุลากรมีความสุข

ในการปฏิบัติงานและรักที่จะอยูและปฏิบัติงานในองคการตอไปดานการสรรหา คัดเลือกและบรรจุตําแหนงของคนเกง 

สถานศกึษาควรพจิารณาจากผลการปฏบิตังิานจรงิ คดัเลอืกคนเกงคนดมีคีวามสามารถจากการปฏบิตังิานและ การไดรบั

รางวัลตางๆเพ่ือนําไปสูการเขารับรางวัลในระดับ ที่สูงขึ้นไป ดานการพัฒนาคนเกง สถานศึกษาควรมีการวางแผนพัฒนา

บุคลากรเปนรายบุคคลพรอมท้ังสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับท่ีสูงกวาระดับปริญญาโทเพ่ือ

พัฒนาตนเองและองคการตอไป

คําสําคัญ : การบริหารจัดการคนเกง , ผูบริหารสถานศึกษา 

Abstract
 This study aimed to study and compare with The Talent Management Situation Of School 

Administrators underthe offi ce of Secondary Educational Service Area 20. All of academies to study 

are 172 and director of academies 63 , deputy directors are 109. People who give interview aredirector 

of academies and head of personal of acadimies that pass assess 3 from the offi ce of Secondary 

Educational Service Area 20 are 8 by purposive sampling . By analzing from the sizes of the academies 

and studying the ways of administration the Talent management in the academies. The research

instrument was the rating scale questionnaire. There are 5 levels by Cronbach Alpha Coeffi cient . All 

reliability is .94 and the structured interview to study the way of administration and management with 

the Talent management. Statistics used in analyzing the data were percentage, mean, standard

deviation and f-test statistics data, and the data from the interview were used to analyze data.

 The results of this study provided:  

 1. The Talent Management Situation Of School Administrators under the offi ce of Secondary 

Educational Service Area 20. All in all is in the high level. When condsider in each aspect, the fi ndings 

are the highest aspect of administration and management are the maintaining of the intellects in 

organizations. Next below are the administration and attraction the intelects, recruitment, selecting 

and assigning the intellects in positions, and developing the intellects in order.  

 2.  The School sizes have the condition of administration and management of the Talent 
management are all in all indifference. But in each aspect, the fi ndings are the aspect of developing 

of the intellects, administration and attraction the intellects are different in intending of statistic at 

the level .05 and .01 and the maintaining of the intellects in organizations, are different in intending 
of statistic at the level .01

 3.  Guide line for The Talent Management Situation Of School Administrators under the offi ce 

of Secondary Educational Service Area 20were as follow. In the aspect of protecting the Talent 

management in organizations, the academies should give the good opportunity can work with 

challenge, take turn to the various works. Together with promoting personnel can get higher in 
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academic standing to make the prototypes of intellects for organizations.In the aspect of administration 

and attraction the intellects, the academies should make morale for personnel to get happiness in 

their works and enjoy living and working in organization further.In the aspect of searching for, selecting 

and assigning to posts of the smart men. The academies should consider from the result of the

authentic performance. Selecting the smart and nice men that work effi ciently and receiving rewards 

that can be lead to the higher reward more and more. In the aspect of developing the intellects, the 

academies should plan to develop each personnel. Together with promoting and supporting 

personnel to have chances to study higher than master degree in order to develop themselves and 

organizations further.

Keywords : Talent Management, School Administrators. .

บทนํา

 โลกปจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก ในยุค

ศตวรรษท่ี 21 ที่สถานการณโลกมีความแตกตางจาก

ศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบการศึกษา ตองมีการพัฒนา

เพื่อใหสอดคลองกับภาวะความเปนจริง การเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 ขึ้นสามารถสรุปทักษะสําคัญอยางยอๆ 

ที่เด็กและเยาวชนควรมีไดวา ทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้ 3R 

ไดแก Reading (การอาน),การเขียน (Writing) และ 

คณิตศาสตร (Arithmetic) และ 4C (Critical Thinking 

การคิดวิเคราะห, Communication-การส่ือสาร Col-

laboration การรวมมือ และ Creativity ความคิด

สรางสรรค รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะดาน

สารสนเทศส่ือและเทคโนโลยีและการบริหารจัดการดาน

การศึกษาแบบใหม (วิจารณ พานิช, 2555)
 จากการท่ีพระราชบัญญตัริะเบียบบรหิารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 มาตรา 35ไดกําหนดให

สถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานมฐีานะเปนนติบิคุคล
ซึง่เปนผลใหภารกจิอํานาจหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบของ

สถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรปรับเปลี่ยนไป

เชนกนัประกอบกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาติ พ.ศ.

2542 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดกาํหนด

ใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ

ทั้งดานวิชาการงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการ

บริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาและสถานศกึษาโดยตรงโดยใหอาํนาจหนาทีข่อง

สถานศึกษาและของผูอาํนวยการสถานศึกษาทีเ่ปนอาํนาจ

โดยแทตามกฎหมายกําหนดโดยมีอํานาจหนาที่ตาม

กฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการศกึษาในภารกจิของสถานศึกษา 

4 ดาน คือ ดานวิชาการดานงบประมาณดานการบริหาร

งานบุคคลและดานบริหารงานท่ัวไป(กระทรวงศึกษาธิการ,

2546)

 ทรัพยากรมนุษย นับเปนปจจัยสูความสําเร็จของ

ทุกองคการ ประกอบไปดวยทรัพยากรที่เปนปจจัยสําคัญ 

4M คือ คน Men เงิน Money วัตถุดิบ Materials การ
บรหิารจัดการ Management (3)ปราชญา กลาผจัญ,2550 

จากแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษยจะเห็นไดวา
กระบวนการทํางานที่ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับคน หนวย

งานทรพัยากรมนุษยจงึเปรยีบเหมือนหนวยงานท่ีคอยเสรมิ

สรางความเขมแขง็และเพิม่คณุภาพใหกบัคนในองคการจงึ

มคีวามสําคญัดงัตอไปนี ้1. ทรัพยากรมนุษยเปนทรพัยากร

ที่มีคุณคาสูงสุดในองคการ เห็นไดจากการกําหนดหนาที่

และความรับผิดชอบใหกับคนในองคการ 2. การจัดการ
ทรัพยากรมนุษยเปนที่ปรึกษาของทุกหนวยงานโดยให

ความชวยเหลือหนวยงานตางๆ 3. การแสวงหาบุคคลที่

เหมาะสมเปนจดุเร่ิมตนของการจดัการทรพัยากรมนษุยจงึ



77

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2558

เปนงานที่มีความสําคัญ 4.การจัดการคนเกงในองคการ 

นอกจากแสวงหาบุคคลที่เหมาะสมแลวการเสริมสรางคน

เกงในองคการก็มีความสําคัญเชนกัน (อนิวัช แกวจํานงค, 

2552)

 คนเกง หรอื คนทีม่ศีกัยภาพสงู หมายถงึ บคุคลที่

มีความคิดสรางสรรค ความม่ันใจ ความคิดริเริ่ม มีความ

สามารถในการปรับตัว มีความสามารถดานสติปญญามอง

โลกในแงดี มีความโดดเดนและความสามารถท่ีแตกตาง

จากคนอืน่ ในแตละองคการหากมบีคุคลทีม่คีวามสามารถ

หรือสมรรถนะสูง ซึ่งสงผลใหองคการนั้นๆมีบุคคลเหลานี้

ทํางานจึงสงผลใหองคการมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ตอไปดวยบคุคลเหลานีท้ีเ่รยีกวา คนเกง (สกุญัญา มกฎุอรฤดี, 

2551)

 การบรหิารจดัการคนเกง (Talent Management) 
หรือบุคคลท่ีมีศักยภาพสูง จึงมีความสําคัญมากตอการ

พฒันาองคการไปสูเปาหมาย และถือเปนเคร่ืองมือทางการ

บริหารอยางหนึ่งที่พยายามนําไปใชใหเกิดประโยชน
แทนเร่ือง “การวางแผนสืบทอดตําแหนง (Succession 

Planning)หากองคการสามารถบริหารจดัการคนเกงไดจะ
เปนการเพิม่ขดีความสามารถใหกบัองคการ (Organization

Capability) และมคีวามไดเปรียบ (Competitive Advantage) 
โดยการบรหิารจดัการคนเกง องคการจะตองวเิคราะหและ

วางแผนอยางเปนระบบใหสอดคลองกับลักษณะของ

องคการ พันธกิจ นโยบาย และวัฒนธรรม ตามบริบทและ

ความเหมาะสมขององคการ อีกท้ังยังตองมีความสัมพันธ

เชื่อมโยงกับกลยุทธขององคการดวย เพื่อจะไดชวย

สนบัสนนุกลยทุธการพฒันาองคการไดอยางมปีระสิทธภิาพ

สงูสดุ ซึง่กระบวนการบรหิารจดัการคนเกงประกอบไปดวย 

การสรรหาและคัดเลือกคนเกง การพัฒนาคนเกง และการ

รักษาคนเกงไวในองคการการบริหารจัดการคนเกงให
ประสบความสําเร็จ ผูบริหารจําเปนตองตระหนักถงึคุณคา

และความสําคัญของคนเกงท่ีมตีอองคการ โดยองคการควร

ตองกําหนดวางแผนกลยุทธการพัฒนาทุนมนุษยให

สอดคลองเช่ือมโยงกับกลยุทธและเปาหมายขององคการ 

และแสวงหาวิธีการและเคร่ืองมือในการสรรหาและ

คัดเลือกคน การพัฒนาคนเกง และการรักษา คนเกง เพื่อ

พัฒนาองคการไปสูเปาหมายและสรางความไดเปรียบใน

การแขงขันอยางย่ังยืน ซึ่งการสรรหาและคัดเลือกคนเกง

จะตองคนหาวิธีการท่ีหลากหลายภายใตยุคของสงคราม

การแยงชิงคนเกง (War of Talent) การพัฒนาคนเกง 

ตองพัฒนาอยางตอเน่ืองตามหลักของ Competency 

ดวยเทคนิคท่ีมปีระสทิธภิาพ การรักษาคนเกง องคการตอง

สรางแรงจูงใจ สรางความรูสึกภาคภูมิใจ สรางความสุข 

และการสรางการตอบแทนทีเ่หมาะสม จะทาํใหคนเกงเปน

ทุนมนษุยคงอยูกบัองคการและทุมเทแรงกายแรงใจ ในการ

ปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ และพรอมเปนกําลังสําคัญ

ในการขับเคล่ือนองคการไปสูเปาหมาย ทําใหองคการ

พฒันาความสามารถและกาวทันตอความเปล่ียนแปลง เพือ่
สรางความไดเปรยีบทางการแขงขนัไดอยางยัง่ยนื (กฤตพิงศ 
เดชสงจรัส, 2555)

 จากทีก่ลาวมาขางตนสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มัธยมศึกษา เขต 20 ไดนํานโยบายของรัฐบาล กระทรวง

ศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน สูการปฏบิตัทิีเ่ปนรปูธรรม โดยไดเช่ือมโยง นโยบาย 
ยุทธศาสตร กลยุทธ จุดเนนใหคลอบคลุมงาน โครงการ 

กิจกรรมตางๆที่เนนในดานการพัฒนา ผูบริหารโรงเรียน

และครูมีศักยภาพอยางสูงดานการจัดการเรียนรู โดยมุง
เนนพัฒนาผูบริหารโรงเรียนและครูใหยึดมั่นในจรรยา

บรรณ มีศักยภาพสูงดานการจัดการเรียนรูใหประสบผล

สาํเรจ็ รวมทัง้การสงเสรมิระดมทรพัยากร จากองคกรตางๆ
เพ่ือพัฒนาครูและผูบริหารตามความตองการจําเปนใน

ระหวางวันหยุดหรือปดภาคเรียนอีกทั้งยังเนนการพัฒนา

ครูทั้งระบบอีกดวย

 จากปญหาและความสําคัญดังกลาว ผูศึกษา

คนควาจงึมคีวามสนใจศกึษาการบรหิารจดัการคนเกงของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มธัยมศกึษาเขต 20 วาโรงเรยีนมสีภาพกระบวนการบรหิาร

จดัการคนเกงในสถานศกึษาอยางไรโดยขอมลูท่ีไดจากการ
วจิยัคร้ังนีจ้ะเปนประโยชนตอผูวจิยัเองตอผูบรหิารโรงเรียน

และหนวยงานที่เกี่ยวของในการวางแผนพัฒนาและ
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ปรับปรุงการประยุกตใชระบบบริหารบุคลากรในโรงเรียน

อนัจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรยีนใหเปนคนดีมี

ความรูและสามารถดํารงชีวติอยูในสงัคมไดอยางมคีวามสุข

ตอไปอีกท้ังสามารถนําไปใชเปนขอมูลสําหรับพิจารณา

ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในสังกดัสํานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา

 1.  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการคนเกงใน

สถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 20

 2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการคน

เกงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 20 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา

 3.  เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการคนเกง
ในสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา

เขต 20

ขอบเขตของการศึกษาคนควา

 ขอบเขตเน้ือหา คือ การบริหารจัดการคนเกงโดย

ใชกรอบแนวคดิของ (สมชยั ตัง้พรอมพนัธ,2552) ประกอบ
ดวย

 1.  การสรรหา คัดเลือกและการบรรจุตําแหนง
ของคนเกง

 2.  การพัฒนาคนเกง
 3. การบริหารและจูงใจคนเกง

 4. การธํารงรักษาคนเกงไวในองคการ 

ขอบเขตประชากร
 ประชากรทีใ่ชในการศกึษาคนควา ไดแกผูอาํนวย

การโรงเรยีนและรองผูอาํนวยการโรงเรยีน สงักดัสาํนกังาน

เขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ทั้งหมด จํานวน 

63 โรงเรียน 9 สหวิทยาเขต ปการศึกษา 2557 จํานวน 

172 คน ผูใหขอมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการ

คนเกง ไดแก ผูอาํนวยการโรงเรียน และหัวหนางานบุคคล

ของโรงเรียนท่ีผานการประเมินภายนอกรอบสาม สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อ

สัมภาษณ จํานวน 8 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง

(Purposive Sampling)

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคนควา

ตัวแปรอิสระ ไดแกขนาดสถานศึกษาจําแนกเปน

 1.  ขนาดเล็ก  

 2. ขนาดกลาง  

 3.  ขนาดใหญ  

 4.  ขนาดใหญพิเศษ

  ตัวแปรตาม ไดแก สภาพการบริหารจัดการ

คนเกงใน 4 ดานดังนี้

 1. การสรรหา คัดเลือกและการบรรจุตําแหนง

ของคนเกง

 2. การพัฒนาคนเกง

 3. การบริหารและจูงใจคนเกง

 4. การธํารงรักษาคนเกงไวในองคการ

สรุปผลการศึกษาคนควา
 1. สภาพการบริหารจัดการคนเกงของผูบริหาร

สถานศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา 

เขต20 โดยรวมอยูในระดับ มาก เมือ่พิจารณาเปนรายดาน 

พบวาดานทีม่คีาเฉลีย่สภาพการบรหิารจดัการสงูสดุ ไดแก 

การธํารงรักษาคนเกงไวในองคการ รองลงมา คือ การ

บริหารและจูงใจคนเกง รองลงมาคือ การสรรหา คัดเลือก

และระบุตาํแหนงคนเกง และการพัฒนาคนเกง ตามลําดบั

 2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการคน

เกงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต20 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 

พบวา สถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกัน มีสภาพการบริหาร

จดัการคนเกง โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพจิารณาเปนราย

ดานพบวาดานการพัฒนาคนเกง และดานการบริหารและ

จูงใจ คนเกง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
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และดานการธาํรงรกัษาคนเกง แตกตางกนัอยางมนียัสําคญั

ทางสถิติที่ .01 ตามลําดับ

 3.  แนวทางการบรหิารจดัการคนเกงของผูบรหิาร

สถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 20 ที่สําคัญมีดังนี้

  1) ดานการรกัษาคนเกงไวในองคการ สถาน

ศึกษาควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีการทํางานที่ทาทาย 

สับเปล่ียนหมุนเวียนการทํางานท่ีหลากหลาย พรอมท้ัง

สงเสริมใหบุคลากรไดมีวิทยฐานะที่สูงข้ึนเพื่อสรางคนเกง

ตนแบบใหกับองคการ

  2) ดานการบริหารและจูงใจคนเกง สถาน

ศึกษาควรสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยการ

เลื่อนข้ันเงินเดือนและอาจใหการยกยองใหเกียรติเปนการ

สรางขวัญกําลังใจใหบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน

และรัก ที่จะอยูและปฏิบัติงานในองคการตอไป

  3) ดานการสรรหา คัดเลือกและบรรจุ

ตําแหนงของคนเกง สถานศึกษาควรพิจารณาจากผลการ

ปฏิบัติงานจริง คัดเลือกคนเกงคนดี มีความสามารถจาก

การปฏิบัติงานและ การไดรับรางวัลตางๆเพื่อนําไปสูการ

เขารับรางวัลในระดับท่ีสูงขึ้นไป 

  4)  ดานการพัฒนาคนเกง สถานศึกษาควร

ควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคลพรอมทั้ง

สงเสรมิสนบัสนนุใหบคุลากร ไดมโีอกาสศกึษาตอในระดบั

ที่สูงกวาระดับปริญญาโทเพ่ือพัฒนาตนเองและองคการ

ตอไป

อภิปรายผล

 1.  ผลการวิเคราะหสภาพการบริหารจัดการคน

เกงของผูบรหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังาน เขตพืน้ทีก่าร

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวม อยูในระดับมากและ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีสภาพการบริหาร

จัดการสูงสุดคือ การรักษาคนเกงไวในองคการ ทั้งนี้อาจ

เปนเพราะ ในปจจุบันการรักษาคนเกงไวในองคการ เปน

เรื่องที่ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญมาเปนอันดับ

หน่ึงเน่ืองจากหากองคการมีการบริหารจัดการคนเกงทีด่ ีมี

ปจจัยหลายๆ สาเหตุที่จะดึงใหคนเกงรักและพรอมที่จะ

ปฏบิตังิานในองคการตอไป ดงันัน้ผูบริหารจงึใหความใสใจ

ในการบริหารจัดการรักษาคนเกงไวในองคการอันจะนําพา

องคการไปสูความสําเร็จจากคนเกงเหลานี้ที่อยูในองคการ 

จากท่ีกลาวมาขางตนนาจะเปนเหตุผลหลักท่ีทําใหสภาพ

การบริหารจัดการคนเกงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวม

อยูในระดับ มาก เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาใสใจ ให

ความสาํคญักบัการบรหิารคนเกงในแตละดานเทาๆกนั โดย

เล็งเห็นวาแตละดานในการบริหารจัดการคนเกงมีความ

สําคัญควรบริหารจัดการใหดีที่สุด อันจะสงผลดีตอสถาน

ศึกษาตอไปและดานท่ีมีสภาพการบริหารจัดการนอยท่ีสุด

คือ การพัฒนาคนเกง ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาขาด

การสงเสริม ใหการสนับสนนุบคุลาการในการพฒันาคนเอง 

หรอืบางองคการอาจจะมีบคุลากรไมเพียงพอตอการพัฒนา

สําหรับสถานศึกษาที่มีขนาดเล็ก จึงทําใหความรูความ

สามารถของบุคลากรยังมีไมมากพอที่จะทําใหองคการ

ประสบความสําเร็จตามท่ีคาดหวังไว ซึ่งสอดคลองกับงาน

วจิยัของ (ทศันยี ยงเจรญิชยัสทิธิ ์,2553) ไดวจิยัเรือ่งสภาพ

และปญหาการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน ประถม

ศกึษา สงักัดสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษากรงุเทพมหานคร

เขต 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ผลการวิจัยพบวาสภาพ

การบริหารงานบุคลากรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ

ดานที่มีสภาพการบริหารจัดการมากที่สุด ไดแก การธํารง

รักษาคนเกงไวในองคการสวนดานที่มีสภาพการบริหาร

จัดการบุคคลนอย ไดแก ดานการพัฒนาบุคคลในโรงเรียน

 2.  ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการ

คนเกงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 ทีม่ขีนาดสถานศกึษาตางกนั 

มีสภาพการบริหารจัดการ โดยรวมไมแตกตางกัน แตพบวา 
ดานการพัฒนาคนเกงและ ดานการบริหารและจูงใจคนเกง 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และดานการ

ธาํรงรกัษาคนเกงไวในองคการ แตกตางกนัอยางมนียัสาํคัญ

ทางสถิติที่ .01 ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากสถานศึกษาแตละ

ขนาดมีการบริหารจัดการคนเกงในแตละดานที่เสมอกัน 
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สวนมากใหความสําคญักบัการธํารงรักษาคงเกงไวในองคการ 

ซึง่กวาจะไดคนเกงเหลาน้ีมาก็ตองมกีารสรรหา คดัเลอืกมา

อยางด ีตลอดจนสถานศกึษาตองมกีารสรางบรรยากาศเพือ่

บรหิารจงูใจในการทํางานใหคนเกงเหลานีรู้สกึรกัและอยาง

ที่จะทํางานอยางเต็มที่ใหกับองคการ ซึ่งสอดคลองกับงาน

วจิยัของ (ปทมา พทุธแสน,2551) ไดทาํการวิจยัเรือ่งสภาพ

และปญหาการบรหิารงานบคุคล ของผูบรหิารสถานศกึษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ผล

การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยูใน

ระดบัมากทกุดาน โดยจาํแนกตามขนาดสถานศึกษามกีาร

บริหารจัดการบุคคลที่ไมแตกตางกัน แตพบวา ดานการ

พัฒนาคนเกงอยูในระดับนอย เนื่องจากเปนสถานศึกษา

ขนาดเล็กยังมีการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรอบรม

พัฒนาตนเองที่นอย อาจจะขาดงบประมาณดวยสวนหนึ่ง 

จึงตองมีการพัฒนาตอไป

 3.  ผลการวเิคราะหหาแนวทางการบรหิารจัดการ

คนเกงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต20 พบวาผูใหสัมภาษณมีขอ
เสนอแนะแนวทางสภาพการบริหารจัดการคนเกงของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต20 4 ดาน ดังนี้ 1) การสรรหา คัดเลือก

และบรรจุตําแหนงของคนเกงในการบริหารจัดการคนเกง

ในดานการสรรหา คัดเลือกและบรรจุตําแหนงของคนเกง

ควรพจิารณาจากผลการปฏบิตังิานจรงิ คดัเลอืกคนเกงคน

ดีมีความสามารถจากการปฏิบัติงานและ การไดรับรางวัล

ตางๆเพ่ือนําไปสูการเขารับรางวัลในระดับท่ีสูงขึ้นไป 2) 

การพัฒนาคนเกงสถานศึกษาควรมีการวางแผนพัฒนา

บุคลากรเปนรายบุคคลพรอมท้ังสงเสริมสนับสนุนให
บุคลากรไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับท่ีสูงกวาระดับ

ปริญญาโทเพ่ือพัฒนาตนเองและองคการตอไป 3) การ

บรหิารและจูงใจคนเกงสถานศึกษาควรสรางขวัญและกําลงั

ใจในการปฏิบัติงานโดยการเลื่อนข้ันเงินเดือนและอาจ

ใหการยกยองใหเกียรติเปนการสรางขวัญกําลังใจให

บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานและรักที่จะอยูและ

ปฏิบัติงานในองคการตอไป 4) การธํารงรักษาคนเกงไวใน

องคการสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีการ

ทํางานท่ีทาทาย สับเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางานท่ี

หลากหลาย พรอมทั้งสงเสริมใหบุคลากรไดมี วิทยฐานะที่

สูงขึ้นเพื่อสรางคนเกงตนแบบใหกับองคการ ทั้งนี้หาก

สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารจัดการคนเกงอยาง

เปนระบบทกุๆดาน จะสงผลใหการบรหิารจดัการคนเกงมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น คนเกงก็จะเกิดการรักองคการ

อยากท่ีจะปฏิบัติงานใหกับองคการและสามารถถายทอด

สรางคนเกงตนแบบใหกับองคการตอไปได ซึ่งสอดคลอง

กบังานวจิยัของ (กรรณกิาร สวุรรณศร,ี2555) การวจิยัครัง้

นีม้วีตัถปุระสงคเพ่ือศกึษาหาแนวทางในการวางระบบการ
บรหิารจัดการคนเกงใหกบัคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม โดยใชวธิ ีเกบ็รวบรวมขอมลู

ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก ผลการวิจัยพบวา ผูใหขอมูล

หลักมีความคิดเห็นวาหนวยงานควรมีการนําระบบการ

บริหารจัดการคนเกงเขามาใชและกําหนดแนวทางในการ

วางระบบการบริหารจัดการคนเกงโดยเร่ิมจากกระบวนการ

สรรหา คัดเลือก การระบุคนเกง การพัฒนาคนเกง การ

บรหิารการจงูใจคนเกง และการรกัษาคนเกงไวกบัหนวยงาน 
โดยเล็งเห็นวาหนวยงานควรมีการเตรียมความพรอม

เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงซ่ึงหากมีการนําระบบการ

บริหารจัดการคนเกงเขามาใช ในหนวยงานจะกอใหเกิด
ประโยชนแกตัวบุคลากร ตอหนวยงาน และองคการตอไป

ขอเสนอแนะ สาํหรบันาํผลการศกึษาคนควาไปประยกุตใช
 1.1 ดานการพัฒนาคนเกงของผูบริหารสถาน

ศึกษาผูบริหารสถานศึกษาควรมีการสงเสริม ใหการ

สนับสนุนบุคลากรอยางจริงจัง หรือเปดโอกาสใหมีการ

อบรมพัฒนาตนเองของบุคลากรหรือคนเกงใหมากขึ้น 

 1.2 ดานการบริหารและจูงใจคนเกง สถานศึกษา
ควรมีการสรางขวัญกําลังใจใหบุคลากร และการเลื่อนขั้น

เปนขวัญกําลังใจที่ดีที่สุดกับคนเกงเพื่อใหคนเกงเกิดความ

มั่นใจในการปฏิบัติงาน

 1.3 ดานการสรรหา คัดเลือกและบรรจุตําแหนง

ของคนเกง สถานศึกษาควรพิจารณาจากผลการปฏิบตังิาน
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จรงิ คดัเลอืกคนเกงคนดมีคีวามสามารถจากการปฏบิตังิาน 

 1.4 ดานการรักษาคนเกงไวในองคการ สถาน

ศึกษาควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีการทํางานที่ทาทาย 

สับเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางานที่หลากหลาย 

 1.5 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

20 ควรนําผลการวิจยัไปเปนขอมูลสาํหรบัการวางแผนเพ่ือ

พัฒนา ปรับปรุง แกไข เกี่ยวกับการบริหารจัดการคนเกง 

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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