วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2558

การบริหารงานบุคลากรภายใต้ภาวะการขาดแคลนบุคลากร
ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
Personnel Administration under Personnel Shortage Condition
of Educational Quality Development Center, Muang Na Sub District,
Chiang Dao District, Chiang Mai Province
ปรีชา ไชยวงค์*
ดร. ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน**
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานบุคลากรภายใต้ภาวะการขาดแคลนบุคลากร
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ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ
ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 15 คน และครูผู้สอน จานวน 220 คน ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาบลเมือง
นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2556 รวมจานวน 235 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2
ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถาม ชุด ที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ และร้อยละ
และใช้การวิเคราะห์เนื้อหาสาหรับข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานบุคลากรภายใต้ภาวะการขาดแคลนบุคลากรของศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการวางแผนงานบุคลากร
(2 ) ด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน (3) ด้านการพัฒนาบุคลากร (4) ด้านการธารงรักษา และการสร้างขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และ(5) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยรวมมีการ
ปฏิบัติปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติมากในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และมีการปฏิบัติปานกลางในด้านการวางแผนงานบุคลากร ด้านการธารง
รักษาและการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ส่วนปัญหา
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และข้อเสนอแนะ พบว่า ด้านการวางแผนงานบุคลากร มีปัญหาคือ จานวนบุคลากรครูมีจานวนน้อย ไม่เพียงพอ
เมื่ อ เที ย บกั บ จ านวนชั้ น เรี ย นและจ านวนนั ก เรี ย น หรื อ ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ และมี ข้ อ เสนอแนะว่ า
หน่ ว ยงานต้น สั ง กัดควรมีก ารจั ดสรรบุ คลากรให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับ ปัญหาหรือ ภาวะขาดแคลนของ
สถานศึกษานั้น ด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน มีปัญหาคือ การจัดสรรบุคลากรให้ ปฏิบัติหน้าที่มีความไม่
เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการสารวจและจัดสรรบุคลากรใน
การปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ด้านการพัฒนาบุคลากร มีปัญหาคือ ขาดงบประมาณและขาด
การสนั บ สนุ น เพื่อ พั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถของบุ ค ลากร และมี ข้ อเสนอแนะว่ า หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรื อ
สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณหรือระดมทรัพยากรเพื่อนามาสนับสนุนความสามารถ และพัฒนาทักษะของ
บุคลากรให้มีคุณภาพ สาหรับด้านการธารงรักษาและการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีปัญหา
คือ ไม่มีการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสถานศึกษา และมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีสวัสดิการ
ให้แก่บุคลากร เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่วนด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มี
ปัญหาคือ ขาดการประเมินผลงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างเที่ยงธรรม ขาดความโปร่งใส และขาดความละเอียด
รอบคอบในการประเมิน และมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และมีการกาหนด
เกณฑ์ที่ชัดเจนและมีความยุติธรรม
คาสาคัญ
การบริหารงานบุคลากร ภาวะการขาดแคลนบุคลากร ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
Abstract
This research aimed to investigate the personnel administration under personnel
shortage condition of Educational Quality Development Center, Mueang Na Sub District, Chiang
Dao District, Chiang Mai Province and to study the related problems and the suggested
solutions. The population used in this study was 15 school administrators and 220 teachers in
the academic year 2013.A questionnaire and interview question. The statistics used for
analyzing the data were frequency and percentage, for the questionnaire content analysis for
the interview.
The findings revealed that the personnel administration under personnel shortage
conditions of Educational Quality Development Center, Mueang Na Sub District, Chiang Dao
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District, Chiang Mai Province included 5 aspects: personnel planning, personnel placement,
personnel development, maintenance and morale creation of personnel performance and
personnel performance evaluation. The overall performance was at moderate level. However
when considering each aspect, it was found that the personnel development and the personnel
performance evaluation were at high level, whereas the personnel planning, the personnel
placement the maintenance and morale creation of personnel performance were at moderate
level. According to the problems and suggestions given, it showed that there was a problem of
teacher shortage for the personnel planning aspect. The number of teachers was inadequate
when comparing with classrooms, students and their needs. It was suggested that the
personnel should be recruited appropriately and in accordance with the problem of teacher
shortages. Moreover, there was a problem of personnel placement as they were not per on the
right job. It was suggested a survey on their knowledge and abilities should be done to for the
problem. There was also a problem of personnel development since there was of not enough
budget and support for developing the personnel ability. The suggested students were that
more budget should be allocated or fund rousing should be considered. Furthermore, there
was a problem of maintenance and morale creation of personnel performance as personnel
were not encouraged in their work and therefore, it was suggested that welfare benefits should
be offered to the personnel for creating incentives to work. Lastly, there was a problem of
personnel performance evaluation since it was considered unjust, not transparent and careless.
It was suggested that the performance evaluation should be done transparently and a clear and
fair criteria should be used.
Keywords
Personnel Administration,
Development Center.
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บทนา
การที่องค์กรจะกระทาภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิ์ภาพนั้น หน่วยงานจาเป็นจะต้องมี
บุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงจัดเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่าง
หนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรบริ หารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์และ
การจัดการ ซึ่งถ้าองค์กรเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ปัจจัยด้านอื่นๆ ก็จะดีตามมา ดังที่ อนิวัช
แก้วจานง (2552, 11-12) กล่าวว่า การแสวงหาบุคคลที่เหมาะสมเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการทรัพยากรมนุษย์จึง
เป็นงานที่มีความสาเร็จ โดยหากทางานนี้ผิดพลาดอาจส่งผลเสียหายต่อองค์การในวงกว้าง การบริหารงานบุคลากร
ในสถานศึกษาจึงเป็นภารกิจที่สาคัญ ซึ่งผู้บริหารจะต้องให้ความสาคัญเป็นอันดับแรก เพราะการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานขนาดเล็กหรือหน่วยงานขนาดใหญ่ จะดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และได้รับความสาเร็จสมตามเป้าหมายหรือไม่เพียงใด ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่าย
ถ้าผู้บริหารขาดความสามารถในการบริหารงานบุคลากร แม้จะมีวัสดุอุปกรณ์นานาชนิด มีเงินงบประมาณจานวน
มากมาสนั บ สนุ น และมี คนเป็ น จ านวนมากในหน่ว ยงานก็ เหมื อนไม่มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ซึ่ งสอคล้ อ งกับ สมชาย
หิรัญกิตติ (2542, 10) กล่าวว่า การบริหารงานบุคลากรมีความสาคัญต่อผู้บริหาร เพราะผู้บริหารทุกคนไม่ต้องการ
ให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการบริหารงานทาให้งานขาดประสิทธิภาพได้ จะเห็นได้ว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็ น
ส่วนประกอบที่สาคัญที่สุดขององค์กร องค์กรจะประสบผลสาเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่จะทาให้บุคคลที่เป็นสมาชิกองค์การทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนสมชาย หิรัญกิตติ (2542, 9) กล่าว
ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการทางานนั้นเป็นสิ่งสาคัญที่มีความจาเป็นจะต้องกระทาเพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์
ที่มีอยู่ในองค์กรสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทานองเดียวกัน ธัญญา ผลอนันต์ (2546, 16) กล่าวว่า
ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งในการผลักดันให้องค์กรประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
คนเป็นผู้ลงมือลงแรง ออกความคิดหรือให้บริการที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ แต่คนก็มีความหลากหลาย แต่
ละบุคคลล้วนแตกต่างกัน ดังนั้นองค์กรจึงต้องใช้ทักษะในการบริหารงานบุคคลให้ได้อย่างมีประสิทธิผล สาหรับ
วิชัย โถสุวรรณจินดา (2549, 1) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เ ป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานในองค์กร
ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเข้าทางาน การสั่งการและการควบคุม ในส่วนของการจัดคน
เข้าทางานนั้นได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นศาสตร์ทางวิชาการที่เรียกว่า การบริหารบุคคล และพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยได้รวบรวมการพัฒนา การประเมินผลพนักงาน การธารงรักษา การจ่ายค่าตอบแทน
การจัดสวัสดิการ การจูงใจในการทางานด้วยวิธีการต่าง ๆ เข้าไว้ด้วย การบริหารทรัพยากรจึงมีความสาคัญต่อ
องค์กร และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้องค์กรประสบความสาเร็จ โดยมีบทบาทสาคัญในการค้นหาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณค่ามาทางานกับ องค์กร มุ่งพัฒ นาเพื่อการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์และส่ งเสริมให้ ทรัพยากรมนุษย์นั้น
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มุ่งทางานอย่างทุ่มเทให้กับองค์กร ในด้านการจัดการศึกษาในระบบนั้น ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2542, 141)
กล่าวว่า การบริหารงานในสถานศึกษาจะดาเนินไปด้วยดีต้องอาศัยบุคลากรในสถานศึกษา และภารกิจหลักของ
สถานศึกษาคือการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับนักเรียน ซึ่งครูเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง
ส่วนการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (ม.ป.ป.) ได้รายงานสรุปข้อมูลที่ตั้งและปริมาณงานของ
สถานศึกษาตามแบบรายงานแสดงที่ตั้งและปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการ อีกทั้งการวางแผนอัตรากาลัง
ครูของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้ว่า สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วยโรงเรียนทั้งหมดจานวน 8 โรงเรียน โดย
เปิดทาการสอนตั้งแต่ร ะดับ อนุบ าลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 3 โรงเรียน เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 3โรงเรียน เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 1 โรงเรียน และเปิดสอนระดับ
อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 1 โรงเรียน และในส่วนของอัตรากาลังนั้น พบว่ายังขาดอัตรากาลังประมาณ
50 อัตรา อีกทั้งโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ส่ วนใหญ่
ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขา ซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล และเขตติดต่อชายแดน ซึ่งทาให้เกิดผลเสียต่อการดาเนินงานใน
สถานศึกษาด้านการติดต่อสื่อสาร ระยะการเดินทางและเขตพื้นที่เสี่ยงภัย และจากการที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ ธวัชชัย
สุบินรักษ์ (2556) ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าใน
เรื่ องการดาเนิ นงานของบุ คลากรของศูน ย์ พัฒ นาคุณภาพการศึกษาตาบลเมืองนะ ที่ผ่ านมาได้พบปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารงานบุคลากรดังนี้ ปัญหาเกี่ยวกับการย้ายโรงเรียนของบุคลากรบ่อยครั้ง ทาให้ขาดแคลน
อัตรากาลังครู ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน การทางานไม่ต่อเนื่อง ครูหนึ่งคนต้องรับผิดชอบงาน
หลายชั้นเรียน หรือครูต้องปฏิบัติงานด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น งานด้านการเงิน และงานด้านพัสดุ นอกจากนี้ยังพบ
ปัญหาการบรรจุแต่งตั้งครูที่เป็นไปด้วยความล้าช้า ส่งผลกระทบต่อการจัดเตรียมบุคลากรเข้าปฏิบัติงานและส่งผล
ให้การจัดการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง ปัญหาเกี่ยวกับการทางานของบุคลากรที่บรรจุแต่งตั้งใหม่ที่ยังขาด
ประสบการณ์ โดยเฉพาะงานรับผิดชอบในฝ่ายต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากงานด้านการสอน ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร
ของโรงเรียนบางส่วนยังขาดการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และบุคลากรขาดการเสริมแรงจากผู้บังคับบัญชา จาก
สภาพปัญหาที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าปัญหาการบริหารบุคลากรสามารถส่งผลกระทบต่อการดาเนินการจัดการศึกษา
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาบลเมืองนะ จาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารต้องให้ความสาคั ญในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาที่รับผิดชอบสาเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการการบริ ห ารงานบุคลากรภายใต้ภ าวะการขาดแคลนบุคลากรของศูนย์พัฒ นา
คุณภาพการศึกษาตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคลากรภายใต้ภาวะการขาดแคลนบุคลากรของ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้
1.1 ประชากรที่ใช้ในการแจกแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 15 คนและครูผู้สอน
จานวน 220 คน จาก 8 โรงเรียน ในกลุ่มศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ รวมจานวนทั้งสิ้น 235 คน ในปีการศึกษา 2556
1.2 กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ ได้แก่ผู้บริหาร 5 คน และครู 10 คน ซึ่งเลือกมาจากกลุ่มประชากร
ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยพิจารณาผู้สัมภาษณ์ตามขนาดของโรงเรียน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้า หลักการ ทฤษฎี แนวคิด และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจากนั้น นามาทาการวิเคราะห์และสร้างแบบสอบถามจานวน 2 ชุด ดังนี้
2.1 แบบสอบถามการบริหารงานบุคลากรภายใต้ภาวะการขาดแคลนบุคลากรของศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 สภาพการบริหารงานบุคลากรภายใต้ภาวะการขาดแคลน
บุคลากรเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด
เกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย
4.50-5.00
ค่าเฉลี่ย
3.50-4.49
ค่าเฉลี่ย
2.50-3.49
ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49
ค่าเฉลี่ย
1.00-1.49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีการปฏิบัติมากที่สุด
มีการปฏิบัติมาก
มีการปฏิบัติปานกลาง
มีการปฏิบัติน้อย
มีการปฏิบัติน้อยที่สุด
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การทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Index of Congruency IOC) เท่ากับ
.67 ขึ้นไป และนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับครูในโรงเรียนอาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 60 คนได้
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .9694
2.2 แบบสัมภาษณ์แนวการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรภายใต้ภาวะการขาดแคลนบุคลากรของ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก กาหนด
ประเด็นคาถามให้สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานบุคลากร
ภายใต้ภาวะการขาดแคลนบุคลากรของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ โดยคัดเลือกประเด็นมาจากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ด้วยการพิจารณาในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่ สุดของ
การบริหารงานบุคลากรภายใต้ภาวะการขาดแคลนบุคลากรในแต่ละด้าน
การทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบประเด็นคาถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัยและตรงตามประเด็นเนื้อหาที่ต้องการศึกษา และให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่านตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสมในการใช้ภาษาของข้อคาถาม
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 แบบสอบถาม
ผู้วิจัยได้เก็บแบบสอบถามด้วยตนเองหลังจากส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มประชากรแล้ว 7 วัน
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้น 235 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้อง
ของแบบสอบถาม พบว่าแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ทุกฉบับ สามารถนาไปวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งหมด
3.2 แบบสัมภาษณ์
ผู้วิจัยไปสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูผู้สอน จานวน 15 คนด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม
2556 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2556
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ และร้อยละ และ
นาเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
ตอนที่ 2 สภาพการการบริหารงานบุคลากรภายใต้ภาวะการขาดแคลนบุคลากรของศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย และส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาเสนอในรูปตารางประกอบคาบรรยาย
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ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคลากรภายใต้ภาวะการขาดแคลนบุคลากร
ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่
ประกอบการบรรยาย
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน ผู้วิจัยนามาวิเคราะห์เนื้อหา แล้วนามาสรุปเสนอผลการสัมภาษณ์เป็นความเรียง
ผลการวิจัย
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
บุคลากรที่เป็นประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเพศหญิง จานวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 63.40 และ
บุคลากรส่วนใหญ่ จานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 36.60 มีอายุระหว่าง 26-30 ปี และมีตาแหน่งครูผู้ช่วยมากที่สุด
จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 28.09 รวมถึงมีวุฒิ การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด จานวน 173
คน คิดเป็นร้อยละ 73.62 มีประสบการณ์ในการทางาน 1-5 ปีมากที่สุดจานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 51.06
และบุลากรที่มีวิชาเอกสาขาประถมศึกษามากที่สุด จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 13.62
2. การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคลากรภายใต้ภาวะการขาดแคลนบุคลากร
ตารางที่ 1
การบริหารงานบุคลากรภายใต้ภาวะการขาดแคลนบุคลากร ในแต่ละด้าน
ข้อ

μ

รายการ

σ

แปลผล

(N=235)
ด้านการวางแผน
1

วางแผนงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ

3.64

0.71

มาก

2

วางแผนการใช้บุคลากรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

3.63

0.76

มาก

3

บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน

3.65

0.74

มาก

4

การวิเคราะห์งานของโรงเรียนโดยกาหนดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน

3.12

0.68

ปานกลาง

5

คาดการณ์อัตรากาลังของบุคลากรเพื่อรองรับภาวะการขาดแคลน

3.26

0.76

ปานกลาง

6

การบริหารงานบุคลากรในรูปของคณะกรรมการ

3.55

0.77

มาก
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ตารางที่ 1
การบริหารงานบุคลากรภายใต้ภาวะการขาดแคลนบุคลากร ในแต่ละด้าน (ต่อ)
ข้อ

รายการ

μ

σ

แปลผล
มาก

7

การแนะนาหน้าที่เกีย่ วกับภาระงานให้บุคลากรทราบ

3.57

(N=235)
0.77

8

ใช้แผนปฏิบัติงานควบคู่กับการทางาน

3.45

0.72

ปานกลาง

9

การเก็บรวบรวมข้อมูลบุคลากรในโรงเรียนไว้อย่างเป็นระบบ

3.6

0.77

มาก

3.24

0.73

ปานกลาง

3.47

0.44

ปานกลาง

11 การวางแผนและจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

3.2

0.82

ปานกลาง

12 ศึกษาประวัติบุคลากรเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการเพื่อเข้าปฏิบตั ิงาน

3.54

0.78

มาก

13 ให้บุคลากรที่มีอยูม่ ีส่วนร่วมในการเสนอบุคคลเข้าปฏิบตั ิงาน

3.33

0.8

ปานกลาง

14 กาหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคน

3.57

0.68

มาก

15 มีคาสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรเข้าปฏิบตั ิงาน

3.62

0.77

มาก

16 ชี้แจงรายละเอียดของงานที่มอบหมายให้บุคลากรผูป้ ฏิบัติทราบ

3.52

0.76

มาก

17 จัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานได้ตรงกับความรู้ความสามารถด้วยความสมัครใจ

3.04

0.7

ปานกลาง

18 จัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานโดยยึดระบบคุณธรรม

3.56

0.74

มาก

19 จัดงบประมาณสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของบุคลากร

3.11

0.89

ปานกลาง

20 ให้ความช่วยเหลือบุคลากรทีม่ ีปัญหาในการปฏิบตั ิงาน

3.51

0.55

มาก

3.4

0.34

ปานกลาง

21 มีการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ

3.58

0.81

มาก

22 การจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและต่อเนื่อง

3.55

0.68

มาก

23 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร

3.36

0.74

ปานกลาง

24 สารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร

3.52

0.78

มาก

10 เสนอความต้องการอัตรากาลังภายใต้ภาวะขาดแคลนต่อหน่วยงานต้นสังกัด
เฉลี่ยรวม
ด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน

เฉลี่ยรวม
ด้านการพัฒนาบุคลากร
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ตารางที่ 1
การบริหารงานบุคลากรภายใต้ภาวะการขาดแคลนบุคลากร ในแต่ละด้าน (ต่อ)
μ

σ

แปลผล

25 จัดแหล่งเรียนรูเ้ พื่อให้บุคลากรที่มอี ยู่ได้พัฒนาตนเอง

3.56

(N=235)
0.82

มาก

26 ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีอยูไ่ ด้พัฒนาตนเองอย่างอิสระและต่อเนื่อง

3.54

0.76

มาก

27 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองร่วมกับหน่วยงานอื่น

3.57

0.78

มาก

28 ส่งเสริมให้บุคลากรที่ผา่ นการอบรมนาความรูม้ าพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

3.56

0.85

มาก

29 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตัวเองครบทุกคน

3.66

0.78

มาก

30 รายงานผลการพัฒนาตนเองให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง

3.61

0.75

มาก

3.55

0.37

มาก

31 แต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาความดีความชอบ
นาผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรแต่ละคนมาประกอบการพิจารณาความดี
32 ความชอบประจาปี
33 พิจารณาความดีความชอบอย่างโปร่งใส ยุติธรรม

3.69

0.91

มาก

3.3

0.72

ปานกลาง

3.68

0.81

มาก

34 เชิดชูเกียรติบคุ ลากรที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
35 เผยแพร่ผลงานของบุคลากรที่มผี ลงานดีเด่น

3.52

0.73

มาก

3.42

0.75

ปานกลาง

36 ดูแลและเอาใจใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากรที่มีอยู่
37 จัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากที่ราชการจัดให้

3.71

0.86

มาก

3.29

0.66

ปานกลาง

38 ให้บุคลากรเข้าพบเพื่อขอคาแนะนาในการปฏิบัติงานเป็นการส่วนตัว
39 สร้างขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร

3.53

0.78

มาก

3.21

0.77

ปานกลาง

3.48

0.44

ปานกลาง

40 วางแผนร่วมกันในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

3.61

0.82

มาก

41 แจ้งเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบ

3.32

0.83

ปานกลาง

ข้อ

รายการ

เฉลี่ยรวม
ด้านการธารงรักษา และการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

เฉลี่ยรวม
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
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ตารางที่ 1
การบริหารงานบุคลากรภายใต้ภาวะการขาดแคลนบุคลากร ในแต่ละด้าน (ต่อ)
μ

σ

แปลผล

42 การจัดระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานชัดเจนยุติธรรมและโปร่งใส

3.52

(N=235)
0.76

มาก

43 ประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปของคณะกรรมการ

3.56

0.78

มาก

44 ให้บุคลากรที่มีอยูม่ ีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

3.57

0.77

มาก

45 แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบ
ให้บุคลากรที่มคี วามสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของตนเองได้
46
ซักถามโดยปราศจากอคติ
47 ยอมรับข้อเสนอแนะจากบุคลากรเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบตั งิ าน

3.58

0.78

มาก

3.51

0.74

มาก

3.54

0.76

มาก

48 เก็บรวบรวมผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ
นาผลของการประเมินการปฏิบัติงานมาเป็นข้อมูลในการวางแผนในปีการศึกษา
49
ต่อไป
เฉลี่ยรวม

3.51

0.76

มาก

3.52

0.75

มาก

3.52

0.5

มาก

ข้อ

รายการ

การบริหารงานบุคลากรภายใต้ภาวะการขาดแคลนบุคลากรโดยรวมตามความคิดเห็นของบุคลากรอยู่ใน
ระดับปานกลาง (μ = 3.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการพัฒนา
บุคลากร (μ = 3.55) รองลงมาคือ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (μ = 3.52) ด้านการธารง
รักษาและการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร (μ = 3.48) และด้านการวางแผนงานบุคลากร (μ
= 3.47) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน (μ = 3.40)
จากตาราง พบว่า การบริห ารงานบุคลากรภายใต้ภาวะการขาดแคลนบุ คลากร ด้านการวางแผนงาน
บุคลากร โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง (μ =3.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า รายการที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน (μ =3.65) ด้านการจัดบุคลากร
เข้าปฏิบัติงานโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง (μ =3.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า รายการที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กาหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคน (μ =3.57) ด้านการพัฒนาบุคลากร
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โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (μ =3.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุด คือ
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตัวเองครบทุกคน (μ =3.66) ด้านการธารงรักษาและการสร้าง
ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง (μ =3.48) เมื่อพิจารณา
เป็ น รายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ ย สู งสุ ด คือ ดูแลและเอาใจใส่ ต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของบุคลากรที่มีอ ยู่
(μ =3.71) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (μ =3.52)
เมื่ อ พิจ ารณาเป็ น รายการ พบว่า รายการที่ มี ค่า เฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ ดูแ ลวางแผนร่ ว มกั น ในการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน (μ =3.61)
3. ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาไว้ใน ตอนที่ 3 ของแบบสอบถามดังนี้
ในส่วนของปัญหาในการวางแผนงานบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากได้ให้ข้อมูลไว้ว่า จานวนบุคลากรครูมี
จานวนน้อย ไม่เพียงพอต่อจานวนชั้นเรียน/จานวนนักเรียน หรือไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยมีข้อเสนอแนะว่า
หน่ ว ยงานต้น สั ง กัดควรมีก ารจั ดสรรบุ คลากรให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับ ปัญหาหรือ ภาวะขาดแคลนของ
สถานศึกษานั้น สาหรับปัญหาในการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากได้ให้ข้อมูลไว้ว่า มีการ
จัดสรรบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรมี
การสารวจและจัดสรรบุคลากรในการเข้าปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ สาหรับปัญหาด้าน
การพัฒนาบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากได้ให้ข้ อมูลไว้ว่า ขาดงบประมาณและขาดการสนับสนุนเพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยมีข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานต้นสังกัดหรือสถานศึกษาควรมีการ
จัดสรรงบประมาณหรือระดมทรัพยากรเพื่อนามาสนับสนุนความสามารถ และพัฒนาทักษะของบุคลากรให้ มี
คุณภาพ ส าหรั บ ปั ญหาด้า นการธ ารงรั กษาและการสร้ างขวัญก าลั งใจในการปฏิบัติ งานของบุค ลากร ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ไม่มีการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสถานศึกษา โดย
มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีสวัสดิการให้แก่บุคลากร เพื่อเป็น การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สาหรับปัญหาด้าน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ขาดการประเมินผลงาน
ของผู้ ป ฏิ บั ติ งานอย่ า งเที่ย งธรรม ขาดความโปร่ง ใส และขาดความละเอี ย ดรอบคอบในการประเมิ น โดยมี
ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส มีการกาหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนและมีความยุติธรรม
4. ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์
ผู้ให้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ได้เสนอความคิดเห็ นว่า ด้านการวางแผนงานบุคลากร ควรมีการขอ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยต้นสังกัดเพื่อจัดหาบุคลากรที่ขาดแคลน ด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ควรมี
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การมอบหมายภาระงานและกระจายงานให้แก่บุคลากรที่มีอยู่ตามความถนัดและความสามารถ ด้านการพัฒนา
บุคลากร ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อนามาสนับสนุนและพัฒนาความสามารถของบุคลากร ด้านการธารง
รักษาและการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ควรมีการสร้างขวัญกาลังใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ควรมีการจัดประชุมร่วมกัน โดย
ปรึกษาหารือเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อความเห็นชอบ และร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการทาวิจั ย เรื่ องการบริ ห ารงานบุคลากรภายใต้ภ าวะการขาดแคลนบุคลากรของศูนย์พัฒ นา
คุณภาพการศึกษาตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ การบริหารงานพบว่าทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้านการ
วางแผนงานบุคลากร ด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการธารงรักษาและการสร้าง
ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งจะอภิปรายผลรายด้านดังนี้
ด้านการวางแผนงานบุคลากร พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งหมายถึงมีการปฏิบัติมากที่สุด คือ บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาได้เปิดโอกาสให้
บุ คลากรมีส่ ว นร่ ว มในการวางแผนงาน และได้กาหนดบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีอยู่ให้ ไ ด้
ประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามที่ สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ (2549, 108) กล่าวแนะนาไว้ว่า ควรการร่วมกันวิเคราะห์และ
คาดคะเนความต้องการบุคลากรอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งกาหนดแนวทางในการปฏิบัติ และมีการใช้บุคลากรที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ ฤกษ์ชัย ใจคาปัน (2549) ที่ได้ศึกษาการบริหารงานบุคลากร
ในสถานศึกษา และเสนอแนะว่า ควรเสนอข้อมูลจานวนบุคลากรที่ต้องการต่อหน่วยงานต้นสังกัด ควรให้บุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน และควรให้ความรู้เรื่องการวางแผนแก่บุคลากรทุกคน เช่นเดียวกันกับ อภิญญา
สุนันต๊ะ (2552) ซึ่งได้ได้ศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรตามแนวปฏิรูปสถานศึกษา และให้คาแนะนาว่าควร
รวบรวมข้อมูลในการดาเนินการพัฒนาวางแผนการบริหาร โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน ควรสร้าง
กรอบการทางานที่ชัดเจน ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน และ สนิท สายปินตา (2545) ซึ่งได้
ศึกษาการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา และเสนอแนะว่ า ควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง
เป็นระบบและชัดเจน ควรยกย่องชมเชยบุคลากรที่ปฏิบัติงานสาเร็จ ควรจัดให้มีการวางแผนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นระบบและชัดเจน
สาหรับด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ว่ามีการปฏิบัติมากที่สุด คือ กา ร
กาหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาได้กาหนดหน้าที่
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ในการปฏิบัติงานของบุคลากรของแต่ละคน เพื่อให้บุคลากรที่มีอยู่เข้าใจในการปฏิบัติงาน และได้ปฏิบัติตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไป วิชัย โถสุวรรณจินดาได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจาแนกตาแหน่งว่า
ในการจัดโครงสร้างองค์กร เมื่อกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบแล้วก็ต้องกาหนดตาแหน่งให้ชัดเจน การกาหนด
ตาแหน่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดสายงานบังคับบัญชาการ องค์กรควรกาหนดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
วัตถุ ป ระสงค์แ ละเป้ า หมายขององค์กรแต่ ล ะแห่ ง เช่น เดีย วกั บ ศิ ริว รรณ อรุณ ปรี ย์ (2549) ซึ่ งได้ศึก ษาการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากร และเสนอแนะว่าควรจัดสรรบุคลากรใน
สถานศึกษาเพิ่มขึ้น ควรจัดคนให้เหมาะสมกับงาน ควรจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ทางด้านการพัฒนาบุคลากร พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
รับการอบรมเพื่อพัฒนาตัวเองครบทุกคน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาได้สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม
ซึ่ ง เป็ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี อ ยู่ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ น าความรู้ อ ย่ า งเพี ย งพอมาพั ฒ นางานให้ มี คุ ณ ภาพยิ่ ง ขึ้ น
ซึ่งสอดคล้องกับ สมชาย หิรัญกิตติ (2542, 157-158) ที่ว่า กระบวนการฝึกอบรม เป็นการจัดให้เกิดทักษะ
แนวความคิด กฎเกณฑ์ หรือทัศนคติ เพื่อเพิ่มผลการทางานของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความชานาญใน
เทคนิคต่างๆ ในด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร นอกจากนี้ บรรยงค์
โตจินดา (2546, 191) ได้สรุปไว้ว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นการหาวิธีที่จะดึงเอาศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่
ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ างเต็มที่และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพเหล่ านั้นไว้กับองค์กรได้ และยัง
สอดคล้องกับ สันติ อวรรณนา (2551) ซึ่งได้ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครู และเสนอแนะว่า ควรมี
การสารวจความต้องการในการฝึกอบรมของคณะครู รวมถึงการจัดการฝึกอบรมให้แก่คณะครูทุกคนอย่างทั่วถึง
และการจัดฝึกอบรมที่ตรงกับความต้องการของครูเพื่อพัฒนาตนเอง
ในส่วนด้านการธารงรักษา และการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ว่ามีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ดูแลและเอาใจใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากรที่มีอยู่ ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจาก
โรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองนะได้อยู่ในเขตพื้นที่พิเศษเพื่อความปลอดภัย ทางโรงเรียนจึงได้
จัดที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอ และดาเนินการจัดระบบการทางาน จัดสภาพสิ่งแวดล้อมในการทางานที่ดี เพื่อส่งเสริม
ให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถทางานได้ปริมาณมากและมีคุณภาพงานที่ดี
ซึ่งสอดคล้องกับ วิชัย โถสุวรรณจินดา (2549, 218-219) ที่ได้กล่าวถึงการให้คาปรึกษาและกาลังใจ เป็นหน้าที่
ประการหนึ่งของผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้เพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติ งาน
และสามารถให้คาแนะนาและกาลังใจเพื่อการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(2551, 9-34) ซึ่งกล่าวว่า การแก้ปัญหาครูลาออกก่อนเกษียณ ลาออก หรือย้ายโรงเรียน ทาได้โดยการมีมาตรการ
จูงใจทั้งในรูปเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยเฉพาะการปรับปรุง สภาพแวดล้อมในการทางาน อาทิ เพิ่มเงินเดือนครู
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เพิ่มเงินที่รั ฐสมทบในกองทุนครู ปรั บระบบความก้าวหน้าในอาชีพที่พิจารณาตามความสามารถด้านงานสอน
ลดภาระงานทั้งงานบริหาร งานธุรการ หรืองานการสอนให้ครูมีเวลาศึกษาค้นคว้าเตรียมการสอน ได้พัฒนาตนเอง
และมีเวลาไปศึกษาต่ อในระดับ ที่สู ง ขึ้น นอกจากนี้ ยัง มีการปรับปรุงโรงเรียนให้ เป็นสถานที่น่าสอนน่าเรีย น
จัดโครงการสวัสดิการที่พักให้แก่ครู รวมทั้งมีมาตรการยกระดับสถานภาพวิชาชีพครู เช่น การให้รางวัลยกย่องเชิด
ชูเกียรติแก่ครูและผู้บริหารที่มีผลงานดี
สาหรับด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดว่า มีการปฏิบัติมาก
ที่สุดคือ ดูแลวางแผนร่วมกันในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาได้เปิด
โอกาสให้บุ คลากรได้วางแผนร่ว มกันในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่ อให้บุคลากรยอมรับและปฏิบัติตาม
โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ อย่างปราศจากอคติ เพื่อดาเนินการตัดสินใจ วินิจฉัย อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้
บุคลากรเห็นช่องทางความก้าวหน้าของตนเอง ซึ่ง ธัญญา ผลอนันต์ (2546, 33– 36) กล่าวถึงการประเมินผลไว้
ว่า เป็นการวางมาตรฐานการทางาน ตัดสินใจ วินิจฉัย และให้คะแนนแก่ผลการปฏิบัติงานตามจริงของพนักงานให้
สั ม พั น ธ์ กั บ มาตรฐานที่ ว างไว้ เพื่ อ ยกระดั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ ดี อ ยู่ แ ล้ ว ให้ ดี ขึ้ น ไปอี ก สอดคล้ อ งกั บ วิ ชั ย
โถสุวรรณจินดา (2549, 99) ที่กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้ นว่ามีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้บุคคลในองค์กรมีการตื่นตัว และปรับปรุงตนให้เหมาะสมกับงานอยู่เสมอ เช่นเดียวกับ
จันจิรา อินต๊ะเสาร์ (2550) ซึ่งได้ได้ศึกษาการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ และ
เสนอแนะว่า การประเมินผลควรมีความโปร่งใสยุติธรรม และควรมีการแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้
บุคลากรทราบ
บทสรุป
จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคลากรภายใต้ภาวะการขาดแคลนบุคลากรของศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จะเห็นได้ว่าการบริหารงานบุคลากรภายใต้ภาวะการ
ขาดแคลนบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ยังพบว่าการบริหารงานบุคลากรภายใต้ภาวะการขาดแคลน
บุคลากรด้านที่มีค่าเฉลี่ยลาดับสุดท้าย คือ ด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ดังนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนา
ข้อมูลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ควรมีการประสานงานและร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาบลเมืองนะ
เพื่อจัดอัตรากาลังทดแทนกันในกรณีที่โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งขาดแคลนบุ คลากร และประสานงานไปยังสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัด
อัตรากาลังของบุคลากรให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน
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2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานตามความสามารถ หรือความถนัด และควรมี
บุคลากรในฝ่ายงานที่สามารถช่วยทางานทดแทนกันในกรณีที่บุคลากรไปราชการหรือย้ายออกไปเพื่อทาให้การ
ทางานของโรงเรียนดาเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรวิ จั ย เปรี ย บเที ย บการบริ ห ารงานบุ ค คลภายใต้ ภ าวะการขาดแคลนบุ ค ลากรในโรง เรี ย นของ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ควรวิจัยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลภายใต้ภาวะการขาดแคลนบุคลากรของโรงเรียน
ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ควรวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภายใต้ภาวะการขาดแคลนบุคลากรในโรงเรียนของ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
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