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การบริหารความหลากหลายของบุคลากรในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
Workforce Diversity Management in School under the Ofﬁce
of Educational Service Area 25
จีราพร นักปราชญ1
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป2
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารความหลากหลายของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 252) ศึกษาแนวทางการบริหารความหลากหลายของบุคลากรในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 แบงการเก็บขอมูล เปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ขอมูลเชิงปริมาณ
ใชแบบสอบถามทีม่ คี าความเทีย่ ง 0.99 ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25 กลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมแบบ 2 ขั้นตอน (Two-stage sampling) คือ กลุมผูบริหารโรงเรียนใช
ตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie & Morganไดกลุมตัวอยาง 123 คน และกลุมครูผูสอนใชการสุมแบบ
แบงชั้น (Stratiﬁed Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน แลวทําการสุมอยางงายไดกลุมตัวอยาง 351 คน
รวมทั้งสิ้น 474 คน วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป หาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 2 ขอมูลเชิงคุณภาพ โดยนําผลการวิจยั ในระยะที่ 1 ดานทีม่ คี าเฉลีย่ นอยทีส่ ดุ มากําหนดเปนประเด็นการสนทนากลุม
วิเคราะหเนื้อหา นําเสนอดวยการบรรยายเปนความเรียง
ผลการวิจัยพบวา
1. การบริหารความหลากหลายของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ การสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่มุงเนนความ
รวมมือ และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การออกแบบและวิเคราะหงานใหม
2. แนวทางการบริหารความหลากหลายของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 เหมาะสมกับชวงวัยดังนี้
2.1 Generation Baby Boomers ผูบริหารพิจารณาจัดกลุมงาน ตามโครงสรางการบริหารงาน หรือตาม
ภารกิจของโรงเรียน โดยมอบหมายใหปฏิบตั งิ านระดับหัวหนางาน แตงตัง้ เปนผูนําทีมงาน และมอบหมายงานทีต่ องการ
ความเชีย่ วชาญเฉพาะนําจุดเดน ทีเ่ ปนทีย่ อมรับ มาเปนแบบอยางหรือเปนทีป่ รึกษา ใหเปนผูเชีย่ วชาญ หรือเปนพีเ่ ลีย้ ง
สอนงาน แกบุคลากรรุนนอง นิเทศกํากับ ติดตาม สรางขวัญกําลังใจ ดวยการยกยอง เพื่อเปนการสรางเสริมพลังใจ
ไมใหรูสึกโดดเดีย่ ว สงเสริมการฝกอบรม ศึกษาดูงานใหไดรับความรูใหมๆ อยางตอเนือ่ ง สรางบรรยากาศ ทีเ่ อือ้ ตอการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานเทคโนโลยี เชน การทํางาน เปนทีม ที่ประกอบดวยบุคลากรหลายชวงวัย การจัดกิจกรรม

1
2

นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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เพื่อสรางความคุนเคย ระหวางบุคลากรตางชวงวัย สรางความทาทาย ใหสนใจใครรู และกลาถามในสิ่งที่สงสัยจาก
บุคลากร Generation X Generation Y และ Generation M ที่มีความรู ความสามารถดานการใชสื่อเทคโนโลยีสูง
2.2 Generation X ผูบริหารพิจารณาจัดกลุมงาน ตามโครงสรางการบริหารงาน หรือตามภารกิจของ
โรงเรียน โดยมอบหมายใหเปนหัวหนาทีมในการทํางาน สงเสริมการศึกษาตอ ระดับที่สูงขึ้นในสาขาวิชาที่จบมา
และพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง ผูบริหารเปนหัวหนาทีมในการทํางาน พาคิด พาทํา เปดโอกาสใหบุคลากรทุกชวงวัย
เสนอรายชื่อ บุคลากร Generation X ที่มีผลงานดีเปนที่ยอมรับ เพื่อพิจารณาคัดเลือกใหปฏิบัติหนาที่ที่มีความสําคัญ
มากขึ้น หรือเปนผูประสานความรวมมือระหวางบุคลากรตางชวงวัย
2.3 Generation Y ผูบริหารพิจารณาจัดกลุมงาน ตามโครงสรางการบริหารงาน หรือตามภารกิจของโรงเรียน
โดยมอบหมายใหปฏิบตั งิ านทีท่ าทายความสามารถ และความคิดสรางสรรค ใหโอกาสการเปลีย่ นสายงาน ทีส่ อดคลอง
กับความตองการ เชน ผูบริหารโรงเรียนหรือศึกษานิเทศก โดยผูบริหารใหแนวคิดและเปนหัวหนาทีมในการทํางาน
2.4 Generation M ผูบริหารพิจารณาจัดกลุมงาน ตามโครงสรางการบริหารงาน หรือตามภารกิจของ
โรงเรียน โดยมอบหมายใหเปนคณะทํางาน ที่เกี่ยวกับเอกสาร การใชสื่อและเทคโนโลยี สงเสริมการศึกษาตอในระดับ
ที่สูงขึ้น จัดใหมีพี่เลี้ยงดูแลเปนพิเศษ ผูบริหารพาทํางานที่มีความทาทายความสามารถ
นอกจากนีส้ าํ หรับทุกชวงวัย (Generation) ผูบริหารตองเปนแบบอยางทีด่ ี มีภาวะผูนํา มีการวิเคราะหลักษณะ
การทํางานของบุคลากรแตละชวงวัย จัดทําคูมือการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคลองกับความตองการสนับสนุนใหเจริญกาวหนา
อยางมีคุณภาพ ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จ หรือความลมเหลวที่เกิดขึ้น จากการบริหารความหลากหลายของ
บุคลากรใชเทคนิคหลากหลาย ทัง้ พระเดชและพระคุณ ในการบริหารบุคลากรทุกชวงวัย ใหสามารถปฏิบตั งิ านรวมกัน
ไดอยางราบรื่น เปดโอกาส ใหบุคลากรทุกชวงวัยเขามาเปนทีมงาน แลวคอยๆเพิ่มบทบาท ใหแสดงความสามารถ
จนเปนที่ยอมรับ และแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ ทดแทนบุคลากรเดิมที่เกษียณอายุราชการ หากใชการพูดคุยรองขอไมได
ผล จําเปนตองใชกฎระเบียบขอบังคับ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย ดังคํากลาวที่วาใชทั้ง“ลูกยอ และกอไผ”
คําสําคัญ :
Abstract
This study aimed at 1) Investigating the level of workforce diversity management in schools
under the Ofﬁce of Secondary Educational Service Area 25. 2) Guideline of workforce diversity
management in schools under the Ofﬁce of Secondary Educational Service Area 25. Data collection
was divided into two phases. The ﬁrst phase involved collecting quantitative data using the
questionnaire with validity value at 0.99. Population was administrators and teachers in schools
under the Ofﬁce of Secondary Educational Service Area 25. Sampling groups consisted of 473 persons
including 123 school administrators using the table to deﬁne the size of the sample size of Krejcie
& Margan and 351 teachers used stratiﬁed random sampling by the size of the school and a sample
random sampling. Data was analyzed using computer program for ﬁguring out frequency, percentage,
mean, and standard deviation. The second phase emphasized on qualitative data. The management
found with lowest mean score throughout phase 1 was chosen as a topic for focus group discussion
in this phase. Data was analyzed through content analysis method before explaining in essay format.
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The ﬁndings were as follows:
1. The overview of workforce diversity management in schools revealed a high level of
action. The highest mean score was found with forming the surrounding and environment emphasizing
on collaboration. The lowest mean was found with design and analysis of new tasks.
2. Guidelines for workforce diversity management in schools under the Ofﬁce of Secondary
Educational Service Area 25are as follows;
2.1 For Baby Boomers: Administrators categorize the working groups/ sections based on
the management structure or school’s mission and assign them to be the head of each section.
They can be appointed as a team leader, as well as being aroused a speciﬁc expertise and promoting
an outstanding characteristic as a role model or consultant. They also can be an expert or mentor
for coaching, supervising, and monitoring younger colleague. Praising them will increase their morale,
reinforce willpower, and eliminate loneliness. Professional training and learning new knowledge
should be promoted continuously. Environment of learning and sharing on technology should be
fostered, for example; working as a team of members with different ages. Social activities among
staff with different ages can challenge to their curiosity and be brave enough to discuss with staff
of Generation X Generation Y and Generation M who are skillful in using high- technology media.
2.2 For Generation X: Administrators categorize the working groups/ sections based on
the management structure or school’s mission and assign them to be a team leader. Their further
studies with higher degree can be promoted relating to previous major. Their works should be
continuously developed. Administrators can also be a team leader and give a chance to staff of all
different ages for nominating outstanding staff of Generation X to be promoted for more signiﬁcant
work or to be a coordinator among staff of different ages.
2.3 For Generation Y: Administrators categorize the working groups/ sections based on
the management structure or school’s mission and assign them to work for challenging their ability
and creative thinking. Their work and responsibility can be shifted according to necessary requirement
of school administrator or education supervisor. Administrators can also be a team leader and give
an idea for working.
2.4 For Generation M : Administrators categorize the working groups/ sections based on
the management structure or school’s mission and assign them to work together on dealing with
document and technology media. Their further studies with higher degree can be promoted.
Mentor should be provided and work with them closely. Administrators also lead them to work for
challenging their ability.
Besides, For all of Generation administrators must be a good role model with leadership.
Analysis of position description for staff of different ages should be made. There should be the work
manufal which is consistent to the requirement. Qualitative progress should be supported. Admin41
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istrators should study on the achievement or failure of workforce diversity management. Different
techniques based on both “position power” and “personal power” can be used for managing staff
of all different ages to work together smoothly. Staff of all different ages can be given a chance to
work as a team before reinforcing their role and ability to be admired, then assigning to take the
place of retired staff respectively. In case of any talk or mediation do not work, rule and regulation
must be executed for facilitating the achievement of work based on the concept of “praise” and
“punish”.
Keywords : Workforce Diversity Management.
1. บทนํา
บุ ค ลากรแตละชวงอายุ มี แ นวคิ ด และมุ ม มอง
แตกตางกัน การบริหารบุคลากรหลากหลายชวงอายุ และ
ความคิดตองเหมาะสมกับเพศ วัย สถานการณประสบการณ
สถานะทางการเงิน (ชาญวิทย วสันตธนารัตน, 2553) การ
มีบคุ ลากรหลายชวงอายุทาํ งานรวมกัน ทําใหเกิดชองวาง
ระหวางวัยเปนสาเหตุของความขัดแยงที่มีผลกระทบตอ
การทํางานรวมกันของบุคลากรในองคการ จึงเปนความ
ทาทายสําหรับผูบริหารในการบริหารบุคลากรแตละชวงวัย
ให เหมาะสมกลมกลื น จนสามารถดึ ง ศั ก ยภาพของ
แตละชวงวัยเปนพลังในการสรางสรรคผลงาน และนวัตกรรม
(นิภาพรรณ เจนสันติกุล และไชยณัฐ ดําดี, 2556)
ความหลากหลายดานอายุของคน เปนมิตทิ ตี่ ดิ ตัว
มาแตกําเนิด มีผลตอทั้งชีวิตของคน Daft (2008 อางถึง
ใน จิรประภา อัครบวร, 2554) แบงกลุมตามชวงอายุของ
คนดังนี้ 1) Generation Baby Boomers (เกิดระหวาง
พ.ศ. 2486–2507) 2) Generation X (เกิดระหวาง พ.ศ.
2507–2524) 3) Generation Y (เกิดระหวาง พ.ศ.
2525–2543) (ชาญวิทย วสันตธนารัตน, 2553) และ
4) Generation M (เกิดระหวาง พ.ศ. 2534–2540)
สุมัทนา ตันตยาภินันท (ออนไลน)
บุคลากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประกอบดวยบุคลากร 4 ชวงวัย
คือ 1) Generation Baby Boomers บุคลากรกลุมนี้
มีจํานวนเปนอันดับ 3 ของบุคลากรทั้งหมดสวนใหญอยู
ในกลุมใกลเกษียณอายุราชการ ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
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ผูบริหาร หรือหัวหนากลุมงาน หากบุคลากรกลุมนีเ้ กษียณ
อายุราชการ อาจจะทําใหสูญเสียองคความรู ทีม่ ปี ระโยชน
ได 2) Generation X บุคลากรกลุมนี้มีจํานวนมากที่สุด
เปนชวงวัย ทีส่ าํ คัญในการเชือ่ มโยงองคความรูทีไ่ ดรับการ
ถายทอดจากชวงวัย Generation Baby Boomers สวน
ใหญปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงาน หัวหนากลุมสาระการ
เรียนรู ทําหนาที่เปนผู ประสานความรวมมือ ระหวาง
บุคลากรทุกชวงวัย และมีความพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่
ทดแทนบุคลากรทีเ่ กษียณอายุราชการ 3) Generation Y
เปนบุคลากรที่มีจํานวนมากเปนอันดับ 2 มีความรูความ
สามารถดานเทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรค เปนทีมงาน
ที่มีคุณภาพ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับเอกสารการรายงานผล
การปฏิบัติงาน ของโรงเรียนตอหนวยงานตนสังกัด และ
4) Generation M เปนบุคลากร ที่มีจํานวนนอยที่สุด
ในโรงเรียนมีความสามารถในการสือ่ สารผานระบบออนไลน
มีความตองการเรียนรูการทํางานและเก็บเกีย่ วประสบการณ
จากบุคลากรชวงวัยอื่นที่เปนแบบอยางที่ดี และเปนที่
ชืน่ ชม ซึง่ บุคลากรแตละชวงวัยนัน้ มีแนวความคิด มุมมอง
และลักษณะการทํางานตางกัน หากผูบริหารเห็นความ
สํ า คั ญ และนํ า มุ ม มองเหลานั้ น มาใชอยางเหมาะสม
จะทําใหโรงเรียนเกิดการพัฒนาอยางมีคุณภาพ
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยนําแนวคิดของ สุรพงษ
มาลี (2551) มาเปนกรอบแนวคิดของการบริหารความ
หลากหลายของบุคลากรในโรงเรียน ประกอบดวย 7 ดาน
คือ 1) การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการ
ความรู 2) การพัฒนาวิธีการทํางานใหรองรับกําลังคน
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ที่มีความยืดหยุน 3) การออกแบบและวิเคราะหงานใหม
4) การเปนพีเ่ ลีย้ งใหกับคนทีม่ ปี ระสบการณนอย 5) การลงทุน
ในการพั ฒ นาภาวะผู นํ า และผู บริ ห าร 6) การสราง
ความยืดหยุนในการทํางาน 7) การสรางบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมที่มุงเนนความรวมมือดวยการรวบรวมขอมูล
เชิงปริมาณจากผูบริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เพือ่ ทราบถึงระดับ
การบริหารความหลากหลายของบุคลากร และแนวทาง
ในการบริหารความหลากหลายของบุคลากรในโรงเรียน
อยางมีประสิทธิภาพตอไป
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการบริหารความหลากหลายของ
บุคลากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25
2.2 เพือ่ ศึกษาแนวทางการบริหารความหลากหลาย
ของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25
3. วิธีดําเนินการวิจัย
กลุ มตัวอยางที่ไดแก ผู บริหารโรงเรียน และ
ครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25 กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชวิธี
การสุมแบบ 2 ขั้นตอน (Two-stage sampling) คือ
การสุมขนาดของโรงเรียน โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุม
ตั ว อยางของ Krejcie & Morgan (1970 อางถึ ง
ใน ประกฤติยา ทักษิโณ, 2556) ไดกลุมตัวอยางโรงเรียน
70 โรงเรียน แลวสุมตัวอยางแบบแบงชัน้ (Stratiﬁed Random
Sampling) จําแนกตามขนาดโรงเรียนและการสุมตัวอยาง
ผูใหขอมูล กลุมผูบริหารโรงเรียนใชตารางกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางของ Krejcie & Morgan ไดกลุมตัวอยาง
123 คน และกลุมครูผสอนใชการสุ
ู
มแบบแบงชัน้ (Stratiﬁed

Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน แลวสุม
อยางงายไดจํานวน 351คน รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 474
คน และผูทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุม (Focus Group
Discussion) ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบดวย
นั ก วิ ช าการศึ ก ษาไดแกศึ ก ษานิ เ ทศกจํ า นวน 2 คน
ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 5 คนรวม 7 คน
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การเก็บขอมูลเชิงปริมาณใชแบบสอบถามความ
คิดเห็นที่มีคาความเที่ยง 0.99ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน
คื อ แบบสอบถามสถานภาพของผู ตอบแบบสอบถาม
มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) มีขอ
คําถาม จํานวน 7 ขอ และแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ ว
กับการบริหารความหลากหลายของบุคลากรมีลักษณะ
เปนขอคําถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับคือ มากทีส่ ดุ
มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จํานวน 67 ขอแยก
เปน 2 ชุด สําหรับครูและผูบริหาร และการเก็บขอมูลเชิง
คุณภาพ โดยใชคูมือการสนทนากลุม
5. การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาระยะที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพ
ผูตอบแบบสอบถามดวยการแจกแจงความถีแ่ ละคารอยละ
การวิเคราะหการบริหารความหลากหลายของบุคลากร
ดวยการหาคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานการศึกษา
ระยะที่ 2 ดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
จากการสนทนากลุม และนําเสนอดวยการเขียนบรรยาย
เปนความเรียง
6. สรุปผลการวิจัย
6.1 การบริหารความหลากหลายของบุคลากรใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25
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ตารางที่ 1 คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและการแปล
ผลระดับการบริหารความหลากหลายของ
บุคลากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25โดยภาพรวม
และรายดาน
การบริหารความหลากหลาย
ของบุคลากรในโรงเรียน

ระดับ แปลผล
การปฏิบัติ
S.D
1. การสรางวัฒนธรรมการเรียนรูและ 3.82 0.77 มาก
การจัดการความรู
2. การพัฒนาวิธีการทํางานใหรองรับ 3.78 0.80 มาก
บุคลากรที่มีความยืดหยุน
3. การออกแบบและวิเคราะหงานใหม 3.77 0.78 มาก
4. การเปนพีเ่ ลีย้ งใหกับคนทีม่ ปี ระสบ 3.80 0.81 มาก
การณนอย
5. การลงทุนในการพัฒนาภาวะผู นํา 3.80 0.80 มาก
และผูบริหาร
6. การสรางความยืดหยุนในการทํางาน 3.81 0.79 มาก
7. การสรางบรรยากาศและสิง่ แวดลอม 3.83 0.80 มาก
ที่มุงเนนความรวมมือ
รวม
3.80 0.79 มาก

จากตารางที่ 1 พบวา ระดับการบริหารความ
หลากหลายของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุด คือ การสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่
มุงเนนความรวมมือและดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือการ
ออกแบบและวิเคราะหงานใหม
6.2 แนวทางการบริหารความหลากหลายของ
บุคลากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25ดานการออกแบบและวิเคราะหงาน
ใหมนําเสนอแยกตามชวงวัย (Generation) ไดดังนี้
6.2.1 Generation Baby Boomers
ผูบริหารพิจารณาจัดกลุมงานตามโครงสรางการบริหารงาน
44

หรือตามภารกิจของโรงเรียนโดยมอบหมายใหปฏิบตั งิ าน
ระดับหัวหนางาน แตงตั้งเปนผูนําทีมงานและมอบหมาย
งานที่ต องการความเชี่ยวชาญเฉพาะนําจุดเดนที่เปนที่
ยอมรั บ มาเปนแบบอยางหรื อ เปนที่ ป รึ ก ษา ใหเปน
ผูเชี่ยวชาญ หรือเปนพี่เลี้ยงสอนงานแกบุคลากรรุนนอง
นิเทศ กํากับ ติดตาม สรางขวัญกําลังใจ ดวยการยกยอง
เพื่อเปนการสรางเสริมพลังใจ ไมใหรูสึกโดดเดี่ยวสงเสริม
การฝกอบรม ศึกษาดูงาน ใหไดรับความรูใหมๆอยางตอ
เนือ่ งสรางบรรยากาศทีเ่ อือ้ ตอการแลกเปลีย่ นเรียนรูดาน
เทคโนโลยี เชน การทํางานเปนทีมทีป่ ระกอบดวยบุคลากร
หลายชวงวั ย การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สรางความคุ นเคย
ระหวางบุคลากรตางชวงวัย สรางความทาทายใหสนใจ
ใครรู และกลาถามในสิง่ ทีส่ งสัยจากบุคลากร Generation
X Generation Y และ Generation M ที่มีความรู ความ
สามารถดานการใชสื่อเทคโนโลยีสูง
6.2.2 Generation X ผูบริหารพิจารณา
จัดกลุมงานตามโครงสรางการบริหารงานหรือตามภารกิจ
ของโรงเรี ย นโดยมอบหมายใหเปนหั ว หนาที ม ในการ
ทํางานสงเสริมการศึกษาตอระดับที่สูงขึ้นในสาขาวิชา
ทีจ่ บมา และพัฒนาการทํางานอยางตอเนือ่ งผูบริหารเปน
หัวหนาทีมในการทํางาน พาคิด พาทํา เปดโอกาสให
บุคลากรทุกชวงวัย เสนอรายชื่อ บุคลากร Generation
X ที่มีผลงานดีเปนที่ยอมรับเพื่อพิจารณาคัดเลือกให
ปฏิบัติหนาที่ ที่มีความสําคัญมากขึ้น หรือเปนผูประสาน
ความรวมมือระหวางบุคลากรตางชวงวัย
6.2.3 Generation Y ผูบริหารพิจารณาจัด
กลุมงานตามโครงสรางการบริหารงานหรือตามภารกิจ
ของโรงเรี ย นโดยมอบหมายใหปฏิ บั ติ ง านที่ ท าทาย
ความสามารถและความคิ ด สรางสรรคใหโอกาสการ
เปลี่ ย นสายงาน ที่ ส อดคลองกั บ ความตองการ เชน
ผู บริ ห ารโรงเรี ย นหรื อ ศึ ก ษานิ เ ทศก โดยผู บริ ห ารให
แนวคิดและเปนหัวหนาทีมในการทํางาน
6.2.4 Generation M ผูบริหารพิจารณา
จัดกลุมงานตามโครงสรางการบริหารงานหรือตามภารกิจ
ของโรงเรียนโดยมอบหมายใหเปนคณะทํางานที่เกี่ยวกับ
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เอกสาร การใชสือ่ และเทคโนโลยีสงเสริมการศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น จัดใหมีพี่เลี้ยงดูแลเปนพิเศษ ผูบริหารพา
ทํางานที่มีความทาทายความสามารถ
นอกจากนี้ สําหรับทุกชวงวัย (Generation)
ผูบริหารตองเปนแบบอยางทีด่ ี มีภาวะผูนํามีการวิเคราะห
ลักษณะการทํางานของบุคลากรแตละชวงวัย จัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานที่สอดคลองกับความตองการสนับสนุนให
เจริญกาวหนาอยางมีคุณภาพศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความ
สําเร็จ หรือความลมเหลวที่เกิดขึ้นจากการบริหารความ
หลากหลายของบุคลากรใชเทคนิคหลากหลาย ทัง้ พระเดช
และพระคุณในการบริหารบุคลากรทุกชวงวัยใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกันไดอยางราบรื่น เปดโอกาสใหบุคลากร
ทุ ก ชวงวั ย เขามาเปนที ม งาน แลวคอยๆเพิ่ ม บทบาท
ใหแสดงความสามารถจนเปนทีย่ อมรับ และแตงตัง้ ใหปฏิบตั ิ
หนาที่ทดแทนบุคลากรเดิมที่เกษียณอายุราชการหากใช
การพูดคุยรองขอไมไดผลจําเปนตองใชกฎระเบียบขอ
บังคับเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายดังคํากลาวที่
วาใชทั้ง “ลูกยอ และกอไผ”
7. อภิปรายผลการวิจัย
การศึ ก ษาการบริ ห ารความหลากหลายของ
บุคลากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษาเขต 25 ดานการสรางบรรยากาศและ
สิง่ แวดลอมทีม่ งเนนความรวมมื
ุ
อมีคาเฉลีย่ มากทีส่ ดุ ระดับ
การปฏิบัติสูงสุด คือ ผู บริหารไดจัดใหมีกระบวนการ
สื่อสารถึงกันอยางเปนระบบหลากหลายชองทาง เชน
line, face book เปนตน ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลง
ในโลกป จจุ บั น ที่ มี ก ารสื่ อ สารหลากหลายช องทาง
การสื่อสารผานสังคมออนไลน เปนชองทางหนึ่งสะดวก
รวดเร็ ว โดยไมจํ า กั ด เวลา สถานที่ สอดคลองกั บ
พิภพ อุดร (อางถึงใน กิตติมา พรหมจักร และ สมใจ เนียมหอม,
2557) ทีก่ ลาวถึงแนวโนมการบริหารทรัพยากรมนุษยยุค
ใหมที่จะผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย ประกอบดวยหลักสําคัญ 3 ขอหนึ่งใน
นั้นคือ ความเชื่อมโยงดานเทคโนโลยี (Connectivity)

ความเชื่อมโยงของการสื่อสารผานระบบ Internet และ
Social Media ดวยประสิทธิภาพของเทคโนโลยีดานการ
สื่อสารในปจจุบัน ทําใหคนไมตองยึดติดกับการทํางาน
ในรูปแบบเดิมๆ เพราะไมวาจะอยูทีไ่ หน เวลาใดก็สามารถ
ทีจ่ ะเชือ่ มโยงเครือขายขอมูลขาวสารและทํางานไดตลอด
เวลา การมีเทคโนโลยีการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพเปนจุด
เชือ่ มประสานความรูและความสัมพันธในองคกร ปจจุบนั
มี แ นวคิ ด ใหคนรุ นใหมเปนพี่ เ ลี้ ย งใหกั บ ผู บริ ห ารที่
ขาดความรูหรือทักษะในเรือ่ งเทคโนโลยี เชน สอนผูบริหารใช
Line, Facebook และการติดตาม Social Media เปนตน
ระดับการปฏิบัตินอยที่สุด คือ ผูบริหารเปนผูรับ
ฟงมากขึ้น พูดและชี้นํานอยลงเนื่องจากการบริหารงาน
ในโรงเรียน เปนระบบทีผ่ บัู งคับบัญชามีความสําคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสําคัญตางๆสูการปฏิบัติที่สําคัญ คือมี
กฎหมาย มีวนิ ยั และจรรยาบรรณวิชาชีพทีเ่ ปนตัวกําหนด
บทบาท กํากับการทํางาน ซึ่งผูบริหารจะตองมีภาวะผูนํา
ซึง่ เปนปจจัยทีผ่ บริ
ู หารจะมีบทบาทหนาทีใ่ นการเปนผูนํา
การบริหารจัดการศึกษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 บรรลุวัตถุประสงคตาม
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติและมาตรฐานการศึกษาเปน
พื้นฐานจึงตองมีภาวะความเปนผูนําสูง (เอกรัก สารปรัง,
2557) มีความจําเปนตองยึดถือและปฏิบตั ติ าม การพูดคุย
ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุ
เปาหมายในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับพิมลพรรณ
เชือ้ บางแกว (ออนไลน) กลาวไววาการบริหารความหลากหลาย
ของบุคลากรในองคการ จะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
ขึ้นอยูกับการสื่อสารวิสัยทัศน และพันธกิจขององคการ
สอดคลองกับ พิชติ เทพวรรณ (2554) กลาววาการบริหาร
บุคลากรทางการศึกษา เปนการใหความสําคัญกับผล
ประโยชนของราชการ หรือโรงเรียนเปนสําคัญใหครู
และบุคลากรทางการศึกษา เปนเครื่องมือในการสราง
ความสําเร็จและบรรลุเปาหมายของโรงเรียนโดยกําหนด
เปนกฎหมายเริม่ จากการสรรหา พัฒนา จนกระทัง่ เกษียณ
อายุราชการหรือพนสภาพจากการทํางานในหนวยงาน
ราชการ
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การบริ ห ารความหลากหลายของบุ ค ลากรใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 ดาน การออกแบบและวิเคราะหงานใหม มีคา
เฉลี่ยนอยที่สุดระดับการปฏิบัติมากที่สุด คือ ผูบริหารให
ความชวยเหลือบุคลากร Generation Baby Boomers
มีความกาวหนาในอาชีพไดอยางเหมาะสม ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
กลุ มนี้ เ ป นผู ที่ มี ค วามรู ทั ก ษะ ความเชี่ ย วชาญ
มีประสบการณสูง เปนหัวหนางานและปฏิบตั หิ นาทีแ่ ทน
ผูบริหารจึงงายตอการสงเสริม สนับสนุนใหมีความกาวหนา
ในอาชี พ ตามความสมั ค รใจสอดคลองกั บ ศั ก ดิ พั น ธ
ตันวิมลรัตน (2557) สรุป พ.ร.บ. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 ที่สอดคลองกับเสนทางความ
กาวหนาของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ในมาตรา 38
การกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพือ่ ใหไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนง และมาตรา 39 การกําหนดตําแหนงวิทยฐานะ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับการปฏิบัตินอยที่สุด คือ ผูบริหารจัดเสน
ทางความกาวหนาในอาชีพใหแกบุคลากรอยางเหมาะสม
ตามชวงวัย (Generation) ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนา
ตนเอง ตองใชเวลาในการสั่งสมประสบการณ และมีขอ
กําหนดทีย่ งยากทํ
ุ
าใหบุคลากรขาดแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเองผูบริหารควรสรางแรงจูงใจดวยการชีแ้ นะแนวทาง
การใหความชวยเหลื อ สนั บ สนุ น ตามโอกาสอั น ควร
ดวยความสมัครใจของบุคลากรแตละชวงวัย สอดคลอง
กับ ศิรภัสสรศ วงศทองดี (2557) กลาววา การจัดการ
ความหลากหลาย เกี่ยวของกับการสรางสภาพแวดลอม
ทีช่ วยสงเสริมใหบุคลากรไดเขาไปมีสวนรวม และสนับสนุน
เปาหมายขององคการ และความเจริญกาวหนาของบุคลากร
สภาพแวดลอมตางๆ ครอบคลุมถึงเงื่อนไขการพัฒนา
บุคลากร การดูแลบุคลากรอยางเทาเทียมเสมอภาค และ
เปนไปในเชิงบวก การจัดการความหลากหลายตองทํา
ควบคูกับการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการใหเหมาะสม
กับสถานการณ
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9. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
9.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อทราบ
ขอเท็จจริงของสภาพการบริหารความหลากหลายของ
บุคลากร ดานคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรแตละชวง
วัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานในโรงเรียน
9.2 ควรมีการศึกษาการบริหารความหลากหลาย
ของบุคลากรในโรงเรียน ในลักษณะการศึกษารายกรณี
จําแนกตามขนาดของโรงเรียนทีม่ จี าํ นวนบุคลากรตางกัน
และนําผลการวิจัยมาใชในการบริหารความหลากหลาย
ของบุคลากรไดอยางเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
9.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของ
โรงเรียน ระหวางโรงเรียนที่มีความชวงวัยของบุคลากร
แตกตางกันมาก กับโรงเรียนที่มีชวงวัยของบุคลากรใกล
เคียงกัน
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