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สภาพการบริหารจัดการคนเกงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
The Talent Managament Situation of School Administrators
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นลินี สํานักวงศ1
ดร.อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน2
ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ3
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการคนเกงของผูบริหารสถาน
ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาคนควาครัง้ นี้ ไดแก ผูอ าํ นวยการ
โรงเรียนและรองผูอ าํ นวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ทัง้ หมด 63 โรงเรียน จํานวน
172 คนจําแนกเปนผูอํานวยการโรงเรียนจํานวน 63 คน และรองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 109 คน ผูใหขอมูลเกี่ยวกับ
แนวทางการบริหารจัดการคนเกง ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน และหัวหนางานบุคคลของโรงเรียนที่ผานการประเมิน
ภายนอกรอบสาม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพือ่ สัมภาษณ จํานวน 8 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งเปนแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา จํานวน 5 ระดับ โดยหาดวยวิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .94 และแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อศึกษาหาแนวทางในการบริหารจัดการคนเกงของผูบริหารสถานศึกษาสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม คือคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานไดแก
สถิติทดสอบเอฟ (F-Test)และ ขอมูลจากการสัมภาษณใชการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการศึกษาคนควา พบวา
1. สภาพการบริหารจัดการคนเกงของผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต
20 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีสภาพการบริหารจัดการสูงสุดไดแกการธํารงรักษา
คนเกงไวในองคการ รองลงมาคือ การบริหารและจูงใจคนเกง การสรรหา คัดเลือกและการบรรจุตาํ แหนงของคนเกง และ
ดานการพัฒนาคนเกง ตามลําดับ
2. สถานศึกษาทีม่ ขี นาดตางกัน มีสภาพการบริหารจัดการคนเกง โดยภาพรวมไมแตกตางกันแตรายดานพบวา
ดานการพัฒนาคนเกง ดานการบริหารและจูงใจคนเกง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 และ
ดานการธํารงรักษาคนเกงไวในองคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
3. แนวทางการบริหารจัดการคนเกงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขตมีดังนี้ดานการรักษาคนเกงไวในองคการ สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีการทํางานที่ทาทาย สับเปลี่ยน
หมุนเวียนการทํางานที่หลากหลาย พรอมทั้งสงเสริมใหบุคลากรไดมีวิทยฐานะ
1
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3

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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ที่สูงขึ้นเพื่อสรางคนเกงตนแบบใหกับองคการ ดานการบริหารและจูงใจคนเกง สถานศึกษาควรสรางขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบตั งิ านโดยการเลือ่ นขัน้ เงินเดือนและอาจใหการยกยองใหเกียรติเปนการสรางขวัญกําลังใจใหบคุ ลากรมีความสุข
ในการปฏิบัติงานและรักที่จะอยูและปฏิบัติงานในองคการตอไปดานการสรรหา คัดเลือกและบรรจุตําแหนงของคนเกง
สถานศึกษาควรพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ านจริง คัดเลือกคนเกงคนดีมคี วามสามารถจากการปฏิบตั งิ านและ การไดรบั
รางวัลตางๆเพื่อนําไปสูการเขารับรางวัลในระดับ ที่สูงขึ้นไป ดานการพัฒนาคนเกง สถานศึกษาควรมีการวางแผนพัฒนา
บุคลากรเปนรายบุคคลพรอมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงกวาระดับปริญญาโทเพื่อ
พัฒนาตนเองและองคการตอไป
คําสําคัญ : การบริหารจัดการคนเกง , ผูบริหารสถานศึกษา
Abstract
This study aimed to study and compare with The Talent Management Situation Of School
Administrators underthe office 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 office 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 Coefficient . 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 office of Secondary
Educational Service Area 20. All in all is in the high level. When condsider in each aspect, the findings
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 findings 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 office
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 efficiently 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
ศตวรรษที่ 21 ที่สถานการณโลกมีความแตกตางจาก
ศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบการศึกษา ตองมีการพัฒนา
เพื่อใหสอดคลองกับภาวะความเปนจริง การเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ขึ้นสามารถสรุปทักษะสําคัญอยางยอๆ
ที่ เ ด็ ก และเยาวชนควรมี ไ ด ว า ทั ก ษะการเรี ย นรู แ ละ
นวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้ 3R
ไดแก Reading (การอาน),การเขียน (Writing) และ
คณิตศาสตร (Arithmetic) และ 4C (Critical Thinking
การคิดวิเคราะห, Communication-การสื่อสาร Collaboration การร ว มมื อ และ Creativity ความคิ ด
สรางสรรค รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะดาน
สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีและการบริหารจัดการดาน
การศึกษาแบบใหม (วิจารณ พานิช, 2555)
จากการทีพ่ ระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 มาตรา 35ไดกําหนดให
สถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีฐานะเปนนิตบิ คุ คล
ซึง่ เปนผลใหภารกิจอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
สถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรปรับเปลี่ยนไป
เชนกันประกอบกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกาํ หนด
ใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ
76

ทั้งดานวิชาการงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการ
บริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงโดยใหอาํ นาจหนาทีข่ อง
สถานศึกษาและของผูอ าํ นวยการสถานศึกษาทีเ่ ปนอํานาจ
โดยแท ต ามกฎหมายกํ า หนดโดยมี อํ า นาจหน า ที่ ต าม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการศึกษาในภารกิจของสถานศึกษา
4 ดาน คือ ดานวิชาการดานงบประมาณดานการบริหาร
งานบุคคลและดานบริหารงานทัว่ ไป(กระทรวงศึกษาธิการ,
2546)
ทรัพยากรมนุษย นับเปนปจจัยสูความสําเร็จของ
ทุกองคการ ประกอบไปดวยทรัพยากรที่เปนปจจัยสําคัญ
4M คือ คน Men เงิน Money วัตถุดิบ Materials การ
บริหารจัดการ Management (3)ปราชญา กลาผจัญ,2550
จากแนวคิ ด การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย จ ะเห็ น ได ว า
กระบวนการทํางานที่ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับคน หนวย
งานทรัพยากรมนุษยจงึ เปรียบเหมือนหนวยงานทีค่ อยเสริม
สรางความเขมแข็งและเพิม่ คุณภาพใหกบั คนในองคการจึง
มีความสําคัญดังตอไปนี้ 1. ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากร
ที่มีคุณคาสูงสุดในองคการ เห็นไดจากการกําหนดหนาที่
และความรับผิดชอบใหกับคนในองคการ 2. การจัดการ
ทรัพยากรมนุษยเปนที่ปรึกษาของทุกหนวยงานโดยให
ความชวยเหลือหนวยงานตางๆ 3. การแสวงหาบุคคลที่
เหมาะสมเปนจุดเริม่ ตนของการจัดการทรัพยากรมนุษยจงึ
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เปนงานที่มีความสําคัญ 4.การจัดการคนเกงในองคการ
นอกจากแสวงหาบุคคลที่เหมาะสมแลวการเสริมสรางคน
เกงในองคการก็มีความสําคัญเชนกัน (อนิวัช แกวจํานงค,
2552)
คนเกง หรือ คนทีม่ ศี กั ยภาพสูง หมายถึง บุคคลที่
มีความคิดสรางสรรค ความมั่นใจ ความคิดริเริ่ม มีความ
สามารถในการปรับตัว มีความสามารถดานสติปญญามอง
โลกในแงดี มีความโดดเดนและความสามารถที่แตกตาง
จากคนอืน่ ในแตละองคการหากมีบคุ คลทีม่ คี วามสามารถ
หรือสมรรถนะสูง ซึ่งสงผลใหองคการนั้นๆมีบุคคลเหลานี้
ทํางานจึงสงผลใหองคการมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ตอไปดวยบุคคลเหลานีท้ เี่ รียกวา คนเกง (สุกญั ญา มกุฎอรฤดี,
2551)
การบริหารจัดการคนเกง (Talent Management)
หรือบุคคลที่มีศักยภาพสูง จึงมีความสําคัญมากตอการ
พัฒนาองคการไปสูเ ปาหมาย และถือเปนเครือ่ งมือทางการ
บริ ห ารอย า งหนึ่ ง ที่ พ ยายามนํ า ไปใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน
แทนเรื่อง “การวางแผนสืบทอดตําแหนง (Succession
Planning)หากองคการสามารถบริหารจัดการคนเกงไดจะ
เปนการเพิม่ ขีดความสามารถใหกบั องคการ (Organization
Capability) และมีความไดเปรียบ (Competitive Advantage)
โดยการบริหารจัดการคนเกง องคการจะตองวิเคราะหและ
วางแผนอย า งเป น ระบบให ส อดคล อ งกั บ ลั ก ษณะของ
องคการ พันธกิจ นโยบาย และวัฒนธรรม ตามบริบทและ
ความเหมาะสมขององคการ อีกทั้งยังตองมีความสัมพันธ
เชื่ อ มโยงกั บ กลยุ ท ธ ข ององค ก ารด ว ย เพื่ อ จะได ช ว ย
สนับสนุนกลยุทธการพัฒนาองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึง่ กระบวนการบริหารจัดการคนเกงประกอบไปดวย
การสรรหาและคัดเลือกคนเกง การพัฒนาคนเกง และการ
รั ก ษาคนเก ง ไว ใ นองค ก ารการบริ ห ารจั ด การคนเก ง ให
ประสบความสําเร็จ ผูบ ริหารจําเปนตองตระหนักถึงคุณคา
และความสําคัญของคนเกงทีม่ ตี อ องคการ โดยองคการควร
ต อ งกํ า หนดวางแผนกลยุ ท ธ ก ารพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย ใ ห
สอดคลองเชื่อมโยงกับกลยุทธและเปาหมายขององคการ
และแสวงหาวิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ ในการสรรหาและ

คัดเลือกคน การพัฒนาคนเกง และการรักษา คนเกง เพื่อ
พัฒนาองคการไปสูเปาหมายและสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันอยางยั่งยืน ซึ่งการสรรหาและคัดเลือกคนเกง
จะตองคนหาวิธีการที่หลากหลายภายใตยุคของสงคราม
การแยงชิงคนเกง (War of Talent) การพัฒนาคนเกง
ตองพัฒนาอยางตอเนื่องตามหลักของ Competency
ดวยเทคนิคทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การรักษาคนเกง องคการตอง
สรางแรงจูงใจ สรางความรูสึกภาคภูมิใจ สรางความสุข
และการสรางการตอบแทนทีเ่ หมาะสม จะทําใหคนเกงเปน
ทุนมนุษยคงอยูก บั องคการและทุม เทแรงกายแรงใจ ในการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ และพรอมเปนกําลังสําคัญ
ในการขับเคลื่อนองคการไปสูเปาหมาย ทําใหองคการ
พัฒนาความสามารถและกาวทันตอความเปลีย่ นแปลง เพือ่
สรางความไดเปรียบทางการแขงขันไดอยางยัง่ ยืน (กฤติพงศ
เดชสงจรัส, 2555)
จากทีก่ ลาวมาขางตนสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ไดนํานโยบายของรัฐบาล กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร และสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขัน้ พืน้ ฐาน สูก ารปฏิบตั ทิ เี่ ปนรูปธรรม โดยไดเชือ่ มโยง นโยบาย
ยุทธศาสตร กลยุทธ จุดเนนใหคลอบคลุมงาน โครงการ
กิจกรรมตางๆที่เนนในดานการพัฒนา ผูบริหารโรงเรียน
และครูมีศักยภาพอยางสูงดานการจัดการเรียนรู โดยมุง
เนนพัฒนาผูบริหารโรงเรียนและครูใหยึดมั่นในจรรยา
บรรณ มีศักยภาพสูงดานการจัดการเรียนรูใหประสบผล
สําเร็จ รวมทัง้ การสงเสริมระดมทรัพยากร จากองคกรตางๆ
เพื่อพัฒนาครูและผูบริหารตามความตองการจําเปนใน
ระหวางวันหยุดหรือปดภาคเรียนอีกทั้งยังเนนการพัฒนา
ครูทั้งระบบอีกดวย
จากป ญ หาและความสํ า คั ญ ดั ง กล า ว ผู ศึ ก ษา
คนควาจึงมีความสนใจศึกษาการบริหารจัดการคนเกงของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 20 วาโรงเรียนมีสภาพกระบวนการบริหาร
จัดการคนเกงในสถานศึกษาอยางไรโดยขอมูลทีไ่ ดจากการ
วิจยั ครัง้ นีจ้ ะเปนประโยชนตอ ผูว จิ ยั เองตอผูบ ริหารโรงเรียน
และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งในการวางแผนพั ฒ นาและ
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ปรับปรุงการประยุกตใชระบบบริหารบุคลากรในโรงเรียน
อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเ รียนใหเปนคนดีมี
ความรูแ ละสามารถดํารงชีวติ อยูใ นสังคมไดอยางมีความสุข
ตอไปอีกทั้งสามารถนําไปใชเปนขอมูลสําหรับพิจารณา
ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการคนเกงใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการคน
เกงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา
3. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการคนเกง
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20
ขอบเขตของการศึกษาคนควา
ขอบเขตเนื้อหา คือ การบริหารจัดการคนเกงโดย
ใชกรอบแนวคิดของ (สมชัย ตัง้ พรอมพันธ,2552) ประกอบ
ดวย
1. การสรรหา คัดเลือกและการบรรจุตําแหนง
ของคนเกง
2. การพัฒนาคนเกง
3. การบริหารและจูงใจคนเกง
4. การธํารงรักษาคนเกงไวในองคการ
ขอบเขตประชากร
ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาคนควา ไดแกผอู าํ นวย
การโรงเรียนและรองผูอ าํ นวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ทั้งหมด จํานวน
63 โรงเรียน 9 สหวิทยาเขต ปการศึกษา 2557 จํานวน
172 คน ผูใหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
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คนเกง ไดแก ผูอ าํ นวยการโรงเรียน และหัวหนางานบุคคล
ของโรงเรียนที่ผานการประเมินภายนอกรอบสาม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อ
สั ม ภาษณ จํ า นวน 8 คน โดยการเลื อ กแบบเจาะจง
(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
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต20 โดยรวมอยูใ นระดับ มาก เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน
พบวาดานทีม่ คี า เฉลีย่ สภาพการบริหารจัดการสูงสุด ไดแก
การธํารงรักษาคนเกงไวในองคการ รองลงมา คือ การ
บริหารและจูงใจคนเกง รองลงมาคือ การสรรหา คัดเลือก
และระบุตาํ แหนงคนเกง และการพัฒนาคนเกง ตามลําดับ
2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการคน
เกงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต20 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา
พบวา สถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีสภาพการบริหาร
จัดการคนเกง โดยรวมไมแตกตางกัน เมือ่ พิจารณาเปนราย
ดานพบวาดานการพัฒนาคนเกง และดานการบริหารและ
จูงใจ คนเกง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
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และดานการธํารงรักษาคนเกง แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ .01 ตามลําดับ
3. แนวทางการบริหารจัดการคนเกงของผูบ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20 ที่สําคัญมีดังนี้
1) ดานการรักษาคนเกงไวในองคการ สถาน
ศึกษาควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีการทํางานที่ทาทาย
สับเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางานที่หลากหลาย พรอมทั้ง
สงเสริมใหบุคลากรไดมีวิทยฐานะที่สูงขึ้นเพื่อสรางคนเกง
ตนแบบใหกับองคการ
2) ดานการบริหารและจูงใจคนเกง สถาน
ศึกษาควรสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนและอาจใหการยกยองใหเกียรติเปนการ
สรางขวัญกําลังใจใหบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน
และรัก ที่จะอยูและปฏิบัติงานในองคการตอไป
3) ด า นการสรรหา คั ด เลื อ กและบรรจุ
ตําแหนงของคนเกง สถานศึกษาควรพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานจริง คัดเลือกคนเกงคนดี มีความสามารถจาก
การปฏิบัติงานและ การไดรับรางวัลตางๆเพื่อนําไปสูการ
เขารับรางวัลในระดับที่สูงขึ้นไป
4) ดานการพัฒนาคนเกง สถานศึกษาควร
ควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคลพรอมทั้ง
สงเสริมสนับสนุนใหบคุ ลากร ไดมโี อกาสศึกษาตอในระดับ
ที่สูงกวาระดับปริญญาโทเพื่อพัฒนาตนเองและองคการ
ตอไป
อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะหสภาพการบริหารจัดการคน
เกงของผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวม อยูในระดับมากและ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีสภาพการบริหาร
จัดการสูงสุดคือ การรักษาคนเกงไวในองคการ ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะ ในปจจุบันการรักษาคนเกงไวในองคการ เปน
เรื่องที่ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญมาเปนอันดับ
หนึง่ เนือ่ งจากหากองคการมีการบริหารจัดการคนเกงทีด่ ี มี

ปจจัยหลายๆ สาเหตุที่จะดึงใหคนเกงรักและพรอมที่จะ
ปฏิบตั งิ านในองคการตอไป ดังนัน้ ผูบ ริหารจึงใหความใสใจ
ในการบริหารจัดการรักษาคนเกงไวในองคการอันจะนําพา
องคการไปสูความสําเร็จจากคนเกงเหลานี้ที่อยูในองคการ
จากที่กลาวมาขางตนนาจะเปนเหตุผลหลักที่ทําใหสภาพ
การบริหารจัดการคนเกงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวม
อยูในระดับ มาก เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาใสใจ ให
ความสําคัญกับการบริหารคนเกงในแตละดานเทาๆกัน โดย
เล็งเห็นวาแตละดานในการบริหารจัดการคนเกงมีความ
สําคัญควรบริหารจัดการใหดีที่สุด อันจะสงผลดีตอสถาน
ศึกษาตอไปและดานที่มีสภาพการบริหารจัดการนอยที่สุด
คือ การพัฒนาคนเกง ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาขาด
การสงเสริม ใหการสนับสนุนบุคลาการในการพัฒนาคนเอง
หรือบางองคการอาจจะมีบคุ ลากรไมเพียงพอตอการพัฒนา
สําหรับสถานศึกษาที่มีขนาดเล็ก จึงทําใหความรูความ
สามารถของบุคลากรยังมีไมมากพอที่จะทําใหองคการ
ประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังไว ซึ่งสอดคลองกับงาน
วิจยั ของ (ทัศนีย ยงเจริญชัยสิทธิ์ ,2553) ไดวจิ ยั เรือ่ งสภาพ
และปญหาการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน ประถม
ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ผลการวิจัยพบวาสภาพ
การบริหารงานบุคลากรโดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก และ
ดานที่มีสภาพการบริหารจัดการมากที่สุด ไดแก การธํารง
รักษาคนเกงไวในองคการสวนดานที่มีสภาพการบริหาร
จัดการบุคคลนอย ไดแก ดานการพัฒนาบุคคลในโรงเรียน
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการ
คนเกงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ทีม่ ขี นาดสถานศึกษาตางกัน
มีสภาพการบริหารจัดการ โดยรวมไมแตกตางกัน แตพบวา
ดานการพัฒนาคนเกงและ ดานการบริหารและจูงใจคนเกง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และดานการ
ธํารงรักษาคนเกงไวในองคการ แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาแตละ
ขนาดมีการบริหารจัดการคนเกงในแตละดานที่เสมอกัน
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สวนมากใหความสําคัญกับการธํารงรักษาคงเกงไวในองคการ
ซึง่ กวาจะไดคนเกงเหลานีม้ าก็ตอ งมีการสรรหา คัดเลือกมา
อยางดี ตลอดจนสถานศึกษาตองมีการสรางบรรยากาศเพือ่
บริหารจูงใจในการทํางานใหคนเกงเหลานีร้ สู กึ รักและอยาง
ที่จะทํางานอยางเต็มที่ใหกับองคการ ซึ่งสอดคลองกับงาน
วิจยั ของ (ปทมา พุทธแสน,2551) ไดทาํ การวิจยั เรือ่ งสภาพ
และปญหาการบริหารงานบุคคล ของผูบ ริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ผล
การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยจําแนกตามขนาดสถานศึกษามีการ
บริหารจัดการบุคคลที่ไมแตกตางกัน แตพบวา ดานการ
พัฒนาคนเกงอยูในระดับนอย เนื่องจากเปนสถานศึกษา
ขนาดเล็กยังมีการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรอบรม
พัฒนาตนเองที่นอย อาจจะขาดงบประมาณดวยสวนหนึ่ง
จึงตองมีการพัฒนาตอไป
3. ผลการวิเคราะหหาแนวทางการบริหารจัดการ
คนเกงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต20 พบวาผูใหสัมภาษณมีขอ
เสนอแนะแนวทางสภาพการบริหารจัดการคนเกงของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต20 4 ดาน ดังนี้ 1) การสรรหา คัดเลือก
และบรรจุตําแหนงของคนเกงในการบริหารจัดการคนเกง
ในดานการสรรหา คัดเลือกและบรรจุตําแหนงของคนเกง
ควรพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ านจริง คัดเลือกคนเกงคน
ดีมีความสามารถจากการปฏิบัติงานและ การไดรับรางวัล
ตางๆเพื่อนําไปสูการเขารับรางวัลในระดับที่สูงขึ้นไป 2)
การพัฒนาคนเกงสถานศึกษาควรมีการวางแผนพัฒนา
บุ ค ลากรเป น รายบุ ค คลพร อ มทั้ ง ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให
บุ ค ลากรได มี โ อกาสศึ ก ษาต อ ในระดั บ ที่ สู ง กว า ระดั บ
ปริญญาโทเพื่อพัฒนาตนเองและองคการตอไป 3) การ
บริหารและจูงใจคนเกงสถานศึกษาควรสรางขวัญและกําลัง
ใจในการปฏิบัติงานโดยการเลื่อนขั้นเงินเดือนและอาจ
ให ก ารยกย อ งให เ กี ย รติ เ ป น การสร า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจให
บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานและรักที่จะอยูและ
ปฏิบัติงานในองคการตอไป 4) การธํารงรักษาคนเกงไวใน
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องคการสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีการ
ทํ า งานที่ ท า ทาย สั บ เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นการทํ า งานที่
หลากหลาย พรอมทั้งสงเสริมใหบุคลากรไดมี วิทยฐานะที่
สูงขึ้นเพื่อสรางคนเกงตนแบบใหกับองคการ ทั้งนี้หาก
สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารจัดการคนเกงอยาง
เปนระบบทุกๆดาน จะสงผลใหการบริหารจัดการคนเกงมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คนเกงก็จะเกิดการรักองคการ
อยากที่จะปฏิบัติงานใหกับองคการและสามารถถายทอด
สรางคนเกงตนแบบใหกับองคการตอไปได ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจยั ของ (กรรณิการ สุวรรณศรี,2555) การวิจยั ครัง้
นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาหาแนวทางในการวางระบบการ
บริหารจัดการคนเกงใหกบั คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใชวธิ ี เก็บรวบรวมขอมูล
ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก ผลการวิจัยพบวา ผูใหขอมูล
หลักมีความคิดเห็นวาหนวยงานควรมีการนําระบบการ
บริหารจัดการคนเกงเขามาใชและกําหนดแนวทางในการ
วางระบบการบริหารจัดการคนเกงโดยเริม่ จากกระบวนการ
สรรหา คัดเลือก การระบุคนเกง การพัฒนาคนเกง การ
บริหารการจูงใจคนเกง และการรักษาคนเกงไวกบั หนวยงาน
โดยเล็ ง เห็ น ว า หน ว ยงานควรมี ก ารเตรี ย มความพร อ ม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งหากมีการนําระบบการ
บริหารจัดการคนเกงเขามาใช ในหนวยงานจะกอใหเกิด
ประโยชนแกตัวบุคลากร ตอหนวยงาน และองคการตอไป
ขอเสนอแนะ สําหรับนําผลการศึกษาคนควาไปประยุกตใช
1.1 ด า นการพั ฒ นาคนเก ง ของผู บ ริ ห ารสถาน
ศึ ก ษาผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรมี ก ารส ง เสริ ม ให ก าร
สนับสนุนบุคลากรอยางจริงจัง หรือเปดโอกาสใหมีการ
อบรมพัฒนาตนเองของบุคลากรหรือคนเกงใหมากขึ้น
1.2 ดานการบริหารและจูงใจคนเกง สถานศึกษา
ควรมีการสรางขวัญกําลังใจใหบุคลากร และการเลื่อนขั้น
เปนขวัญกําลังใจที่ดีที่สุดกับคนเกงเพื่อใหคนเกงเกิดความ
มั่นใจในการปฏิบัติงาน
1.3 ดานการสรรหา คัดเลือกและบรรจุตําแหนง
ของคนเกง สถานศึกษาควรพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน
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จริง คัดเลือกคนเกงคนดีมคี วามสามารถจากการปฏิบตั งิ าน
1.4 ดานการรักษาคนเกงไวในองคการ สถาน
ศึกษาควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีการทํางานที่ทาทาย
สับเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางานที่หลากหลาย
1.5 สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต
20 ควรนําผลการวิจยั ไปเปนขอมูลสําหรับการวางแผนเพือ่
พัฒนา ปรับปรุง แกไข เกี่ยวกับการบริหารจัดการคนเกง
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

8. สมชัย ตั้งพรอมพันธ.(2552). การบริหารคนเกง.
กรุงเทพฯ:กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
9. สุกญ
ั ญา มกุฎอรฤดี.(2551).Talent Management
กั บ งานบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ นงานห อ งสมุ ด .
กรุงเทพฯ:โดมทัศน
10. อนิวัช แกวจํานงค.(2552).การจัดการทรัพยากร
มนุษย. กรุงเทพฯ:บริษัท นําศิลป โฆษณา จํากัด.

เอกสารอางอิง
1. กฤติพงศ เดชสงจรัส. (2555). Talent Management
ตอนที่ 8 การบริหารคนเกงที่จะมาแทน. คนเมื่อ
วันที่ 20 สิงหาคม255, จาก . http://www.gotoknow.org/blogs/posts/485112
2. กรรณิการ สุวรรณศรี.(2555).แนวทางในการวาง
ระบบการบริหารจัดการคนเกงของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
3. กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). คูม อื การบริหารสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ปนนิตบิ คุ คล.กรุงเทพฯ :โรงพิมพ
องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ.
4. ทัศนีย ยงเจริญชัยสิทธิ.์ (2553).สภาพและปญหาการ
บริหารงานบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1.
กรุ ง เทพฯ: บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
จันทรเกษม.
5. ปราชญา กลาผจัญ. (2550). การบริหารทรัพยากร
มนุษย. กรุงเทพฯ : ขาวฟาง.
6. ปทมา พุทธแสน.(2551).สภาพและปญหาการบริหาร
งานบุคคลของผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3. กรุงเทพฯ:
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
7. วิจารณ พานิช.(2555).วิถสี รางการเรียนรูเ พือ่ ศิษยใน
ศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ.
81

